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AAbbssttrraacctt

OOrrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg  iinn  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  iinnvvoollvveess  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa

kknnoowwlleeddggee  bbaassee  tthhaatt  ccaann  iinnffoorrmm  tteecchhnniiccaall  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  aanndd  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg..    WWee  ccoonntteenndd  tthhaatt

lleeaarrnniinngg  pprroocceesssseess  iinn  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  ccaann  bbee  ssttuuddiieedd  bbyy  eexxaammiinniinngg  ddeelliibbeerraattiioonnss,,  tthhaatt  iiss,,

tthhee  ppaatttteerrnnss  ooff  eexxcchhaannggee  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  wwhhiicchh  RRDD&&EE  ppeerrssoonnnneell  eennggaaggee  iinn  aass  tthheeyy  aatttteemmpptt  ttoo

rreedduuccee  tthhee  eeqquuiivvooccaalliittyy  ooff  pprroobblleemmaattiicc  ttooppiiccss..    TThhiiss  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  ssttuuddyy  eexxaammiinneess  hhooww  tthhee

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeessiiggnn  ooff  ddeelliibbeerraattiioonnss  eennaabblleedd  aanndd  oobbssttrruucctteedd  lleeaarrnniinngg..    UUssiinngg  aa  bblleenndd  ooff

qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  mmeetthhooddss,,  ttwwoo  kknnoowwlleeddggee  iinntteennssiivvee  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  ooff

eeqquuaall  tteecchhnniiccaall  ccoommpplleexxiittyy  wweerree  ssttuuddiieedd..    FFaaccttoorr  aannaallyyssiiss  ooff  bbaarrrriieerrss  wwhhiicchh  oobbssttrruucctteedd  kknnoowwlleeddggee

ddeevveellooppmmeenntt  yyiieellddeedd  ffoouurr  ffaaccttoorrss::  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  aanndd  ppllaannnniinngg  bbaarrrriieerrss,,  kknnoowwlleeddggee  ffrraammee  ooff

rreeffeerreennccee  bbaarrrriieerrss,,  kknnoowwlleeddggee  rreetteennttiioonn  aanndd  pprroocceedduurraall  bbaarrrriieerrss,,  aanndd  aa  kknnoowwlleeddggee  aaccqquuiissiittiioonn

bbaarrrriieerr..    IInn  aaddddiittiioonn,,  ccoonntteenntt  aannaallyyssiiss  ooff  iinntteerrvviieeww  ddaattaa  iiddeennttiiffiieedd  eelleevveenn  ccaatteeggoorriiccaall  ffoorrcceess  wwhhiicchh

eennaabblleedd  aanndd  ddiissaabblleedd  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  lleeaarrnniinngg..    TThhee  rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  bbaarrrriieerrss  aanndd

oobbssttrruuccttiioonnss  ttoo  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  lleeaarrnniinngg  aarree  lliinnkkeedd  ttoo  ppoooorrllyy  ddeessiiggnneedd  aanndd  mmiissmmaannaaggeedd

ddeelliibbeerraattiioonnss..    TThhee  rreessuullttss  aallssoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  lleeaarrnniinngg  iinn  ccoommpplleexx  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss

iiss  eennaabblleedd  bbyy  ddeelliibbeerraattiioonnss  wwhhiicchh  aarree  oorrggaanniizzeedd  iinnttoo  ssmmaallll  aanndd  iinnffoorrmmaall  ffoorruummss;;  aarree  ccoonndduucciivvee  ttoo

kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  aanndd  aaccttiivvee  iinnqquuiirryy;;  wwhhiicchh  eexxppoossee  mmoorree  ppeeooppllee  ttoo  tthhee  ""bbiigg  ppiiccttuurree""  ooff  hhooww  tthhee

oovveerraallll  pprroodduucctt  ssyysstteemm  ffuunnccttiioonnss;;  aanndd  wwhhiicchh  uuttiilliizzee  aa  ppaarrttiicciippaattiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg..

WWee  ccoonncclluuddee  bbyy  ddiissccuussssiinngg  tthhee  mmaannaaggeerriiaall  aanndd  rreesseeaarrcchh  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthheessee  ffiinnddiinnggss..
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11..    IInnttrroodduuccttiioonn

OOuurr  cclliinniiccaall  oobbsseerrvvaattiioonnss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  pprroocceessss  ooff  mmaannaaggiinngg  RRDD&&EE  iiss  ssttrriikkiinnggllyy  ssiimmiillaarr

ttoo  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  aaccttiivviittiieess  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ssyynntthheessiiss  ooff  aa  nneeww  cchheemmiiccaall  ccoommppoouunndd..  CCoommpplleexx

tteecchhnnoollooggiieess  aanndd  ddiivveerrssee  ssppeecciiaalliissttss  aarree  lliikkee  cchheemmiiccaall  mmoolleeccuulleess  aanndd  ffrreeee  aaggeennttss  tthhaatt  rreeqquuiirree

ddeevveellooppmmeenntt,,  ssyynntthheessiiss,,  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  aadddd  vvaalluuee  ttoo  tthhee  uusseerr..    LLiikkeewwiissee,,  nneeww  pprroodduucctt

ddeevveellooppmmeenntt  iiss  eesssseennttiiaallllyy  aa  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ssyynntthheessiizziinngg  aaccttiivviittyy

ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  ssttrreeaamm  ooff  rroouuttiinnee  aanndd  nnoonnrroouuttiinnee  ttaasskkss,,  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aann  aarrrraayy  ooff  iinnddiivviidduuaallss  aanndd

ggrroouuppss..    CCoommpplleexx  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt,,  lliikkee  cchheemmiiccaall  ssyynntthheessiiss,,  iiss  iinnhheerreennttllyy  aann  oorrddeerrllyy  aanndd

ddiissoorrddeerrllyy  pprroocceessss..    IInn  ffaacctt,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  RRDD&&EE  iinn  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  hhaass  bbeeeenn

cchhaarraacctteerriizzeedd  aass  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  oorrddeerr  aanndd  ddiissoorrddeerr  ((QQuuiinnnn,,  11998855;;  NNoonnaakkaa,,  11998888))..

MMoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  oouurr  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  RRDD&&EE  aass  aann  eexxppeerriimmeennttaall  aaccttiivviittyy

nneecceessssaarriillyy  iimmpplliieess  tthhaatt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg  pprroocceesssseess  aarree  iinnvvoollvveedd..  EEssppeecciiaallllyy  ffoorr  nneeww

pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  hhiigghh  vveelloocciittyy  eennvviirroonnmmeennttss,,  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ddyynnaammiicc  bbaallaannccee

bbeettwweeeenn  oorrddeerr  aanndd  ddiissoorrddeerr  rreeqquuiirreess  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  lleeaarrnn  aanndd  uunnlleeaarrnn  ((HHeeddbbeerrgg,,  11998811;;  IImmaaii,,  eett  aall..,,

11998855))..

CCoonncceeppttuuaalliizzaattiioonnss  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg,,  bbaasseedd  oonn  sseevveerraall  rreevviieewwss  ooff  tthhee  lliitteerraattuurree,,

aarree  ddiivveerrssee  aanndd  nnuummeerroouuss  ((FFiiooll  aanndd  LLyylleess,,  11998855;;  LLeevviitttt  aanndd  MMaarrcchh,,  11998888;;  HHuubbeerr,,  11999911))..    TThhee

rraannggee  ooff  eexxiissttiinngg  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonnss  hhaavvee  ffooccuusseedd  pprriimmaarriillyy  oonn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg::  aass

aaddaappttaattiioonn;;  aassssuummppttiioonn  sshhaarriinngg;;  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  kknnoowwlleeddggee  bbaassee;;  oorr  aass  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd

eexxppeerriieennccee  ((SShhrriivvaassttaavvaa,,  11998833))..    HHoowweevveerr,,  bbeeccaauussee  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  hhiigghhllyy

kknnoowwlleeddggee--iinntteennssiivvee,,  wwee  hhaavvee  cchhoosseenn  ttoo  ffooccuuss  aatttteennttiioonn  oonn  ccoonncceeppttuuaalliizzaattiioonnss  wwhhiicchh  vviieeww

oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg  aass  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  kknnoowwlleeddggee  bbaassee  ((DDuunnccaann  aanndd  WWeeiissss,,  11997799;;

LLuunnddbbeerrgg,,  11998899))..

IInn  kknnoowwlleeddggee--iinntteennssiivvee  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ccoommppeettiittiivvee  aaddvvaannttaaggee  iiss  aa  ddeerriivvaattiivvee  ooff

oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg,,  tthhaatt  iiss,,  hhooww  qquuiicckkllyy  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  mmeemmbbeerrss  aarree  aabbllee  ttoo  oorrggaanniizzee,,  ddeevveelloopp

aanndd  uuttiilliizzee  tthheeiirr  iinntteerrnnaall  kknnoowwlleeddggee  bbaassee  ((SSttaattaa,,  11998899;;  MMeeyyeerrss,,  11999900;;  BBrroowwnn,,  11999911))..    AAccccoorrddiinngg  ttoo
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SSttaattaa  ((11998899)),,  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg  ddeevveellooppss  tthhrroouugghh  tthhee  pprroocceessss  ooff  sshhaarriinngg  iinnssiigghhttss,,  kknnoowwlleeddggee

aanndd  mmeennttaall  mmooddeellss,,  wwhhiillee  bbuuiillddiinngg  oonn  ppaasstt  kknnoowwlleeddggee  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmeemmoorryy..    IInn  aa  ssiimmiillaarr

vveeiinn,,  NNoonnaakkaa  aanndd  JJoohhaannssssoonn  ((11998855,,  pp..118833))  ddeessccrriibbeess  tthhiiss  aass  iinnvvoollvviinngg  ""......aann  oorrggaanniizzaattiioonnaall

pprroocceessss  wwhheerree  iinnddiivviidduuaall  kknnoowwlleeddggee  iiss  sshhaarreedd,,  eevvaalluuaatteedd  aanndd  iinntteeggrraatteedd  wwiitthh  ootthheerrss  iinn  tthhee

oorrggaanniizzaattiioonn""..    MMoorreeoovveerr,,  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg  iiss  aann  oorrggaanniizzaattiioonnaall  pprroocceessss  aass  ooppppoosseedd  ttoo

mmeerreellyy  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  oorr  ssuummmmaattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  lleeaarrnniinngg  eexxppeerriieenncceess  ((SShhrriivvaassttaavvaa,,  11998833))..  WWhhiillee

iinnddiivviidduuaallss  aarree  tthhee  aaggeennttss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  oorrggaanniizzaattiioonnss  lleeaarrnn,,  iinnddiivviidduuaall  lleeaarrnniinngg  mmuusstt  bbee

ccoommmmuunniiccaabbllee,,  sshhaarreedd  ppuubblliiccllyy,,  aanndd  iinntteeggrraatteedd  ffoorr  iitt  ttoo  bbeeccoommee  ""oorrggaanniizzaattiioonnaall""  ((DDuunnccaann  aanndd

WWeeiissss,,  11997799;;  NNoonnaakkaa  aanndd  JJoohhaannssssoonn,,  11998855))..    CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn

ddiissttrriibbuuttiioonn  pprroocceesssseess  aarree  iinnssttrruummeennttaall  ffoorr  mmaakkiinngg  iinnddiivviidduuaall  iinnssiigghhttss  aanndd  kknnooww--hhooww  aacccceessssiibbllee  ttoo

ootthheerrss  ((JJeelliinneekk,,  11997799;;  NNoonnaakkaa  aanndd  JJoohhaannssssoonn,,  11998855;;  HHuubbeerr,,  11999911))..    FFuurrtthheerr,,  iinnffoorrmmaattiioonn  mmuusstt  nnoott

oonnllyy  bbee  aacccceessssiibbllee  iiff  iitt  iiss  ttoo  bbee  uusseedd  bbyy  ootthheerrss,,  bbuutt  iitt  mmuusstt  aallssoo  bbee  aacccceepptteedd  aanndd  vvaalliiddaatteedd..

AAcccceeppttaannccee  aanndd  vvaalliiddaattiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aacccceesssseedd  ffrroomm  hhiigghhllyy  ddiiffffeerreennttiiaatteedd  yyeett  rreecciipprrooccaallllyy

ddeeppeennddeenntt  ssuubbuunniittss  oorr  iinnddiivviidduuaall  ssppeecciiaalliissttss  iiss  ffaacciilliittaatteedd  bbyy  iinntteerraaccttiivvee  ((QQuuiinnnn,,  11998855))  aanndd

rreellaattiioonnaall  ((PPaavvaa,,  11998833))  lleeaarrnniinngg  pprroocceesssseess  tthhaatt  eennaabbllee  ddeebbaattee,,  ccllaarriiffiiccaattiioonn,,  aanndd  vvaarriieedd

iinntteerrpprreettaattiioonnss  ((DDaafftt  aanndd  LLeennggeell,,  11998866;;  HHuubbeerr,,  11999911))..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ""tthhoorroouugghhnneessss""  ((HHuubbeerr,,  11999911,,

pp..9900))  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg  iiss  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  mmuullttiippllee  aanndd  iinnhheerreennttllyy

ddiivveerrggeenntt  ppeerrssppeeccttiivveess  ((KKaanntteerr,,  11998888))..    DDuunnccaann  aanndd  WWeeiissss  ((11997799,,  pp..8866))  ssuummmmaarriizzee  tthhiiss  pprroocceessss  aass

oonnee  iinn  wwhhiicchh::

TThhee  oovveerraallll  oorrggaanniizzaattiioonnaall  kknnoowwlleeddggee  bbaassee  eemmeerrggeess  oouutt  ooff  tthhee  pprroocceessss  ooff  eexxcchhaannggee,,  
eevvaalluuaattiioonn,,  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee..  LLiillccee  aannyy  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnaall  pprroocceessss,,  tthhee  oonnllyy  
aaccttoorrss  iinnvvoollvveedd  aarree  iinnddiivviidduuaallss..  BBuutt  iitt  iiss  aa  ssoocciiaall  pprroocceessss,,  oonnee  tthhaatt  iiss  eexxttrraa--iinnddiivviidduuaall..  IItt  iiss  
ccoommpprriisseedd  ooff  tthhee  iinntteerraaccttiioonnss  ooff  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  nnoott  tthheeiirr  iissoollaatteedd  bbeehhaavviioorr..

TThhiiss  vviieeww  ssuuggggeessttss  tthhaatt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg  ddooeessnn''tt  ooccccuurr  uunnlleessss  kknnoowwlleeddggee  iiss

ddeevveellooppeedd..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  kknnoowwlleeddggee  iiss  tthhee  oouuttccoommee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg  pprroocceesssseess..

KKnnoowwlleeddggee  aass  oouuttccoommeess  mmaayy  iinncclluuddee  nneeww  ffoorrmmuullaass,,  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  tthheeoorriieess,,  pprroocceedduurreess,,  oorr

ttyyppoollooggiieess..    MMoorree  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  iitt  iiss  tthhrroouugghh  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  pprroocceesssseess  ooff  ssoocciiaall  iinntteerraaccttiioonnss
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aanndd  eexxcchhaannggee  tthhaatt  ""......kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  aaccttiioonn--oouuttccoommee  rreellaattiioonnsshhiippss  aanndd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee

eennvviirroonnmmeenntt  oonn  tthheessee  rreellaattiioonnsshhiippss  iiss  ddeevveellooppeedd  ((DDuunnccaann  aanndd  WWeeiissss,,  11997799,,  pp..8844))""..    CChhaannggeess  iinn

ssttaatteess  ooff  kknnoowwlleeddggee  aass  aann  oouuttccoommee  ssuuggggeessttss  tthhaatt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg  pprroocceesssseess  aarree

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  bbootthh  iinntteerraaccttiivvee  aanndd  iinntteerrpprreettaattiivvee,,  ssoocciiaall  aanndd  ccooggnniittiivvee..

22..    CCoonncceeppttuuaall  ffrraammeewwoorrkk

22..11..  LLeeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  iinn  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt

RReesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  iinnttrriinnssiiccaallllyy  aa  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemm  ((CCaarrllssssoonn,,  eett  aall..,,  11997766))..

AAccccoorrddiinngg  ttoo  SShhrriivvaassttaavvaa  ((11998833,,  pp..1144)),,  ""lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  aarree  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  bbyy  wwhhiicchh  lleeaarrnniinngg  iiss

ppeerrppeettuuaatteedd  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzeedd  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss..""    IInn  oouurr  ccaassee,,  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  aarree  tthhee  ffoorrmmaall

aanndd  iinnffoorrmmaall  mmeecchhaanniissrrnnss  wwhhiicchh  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  uussee  dduurriinngg  tthhee  pprroocceessss

ooff  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt..    SSuucchh  mmeecchhaanniissmmss  mmaayy  iinncclluuddee  mmeetthhooddss  ffoorr  ddeetteeccttiinngg,,  ssttoorriinngg,,  aanndd

rreettrriieevviinngg  nneeww  tteeaamm  lleeaarrnniinngg  ((MMeeyyeerrss  aanndd  WWiilleemmoonn,,  11998899))..

NNeeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  aallssoo  rreellyy  uuppoonn  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  ffoorr  mmaakkiinngg

ccrriittiiccaall  ddeecciissiioonnss  aanndd  ffoorr  ddeetteeccttiinngg  aanndd  ccoorrrreeccttiinngg  eerrrroorrss  ((DDuunnccaann  aanndd  WWeeiissss,,  11997799))..    PPrroodduucctt

ddeevveellooppmmeenntt  eeffffoorrttss  ccaann  bbee  ddeellaayyeedd  oorr  eevveenn  ffaaiill  iiff  eerrrroorrss  iinn  tthhee  eeaarrllyy  ssttaaggeess  aarree  eeiitthheerr  iiggnnoorreedd  oorr

uunnddeetteecctteedd..    MMeeyyeerrss  aanndd  WWiilleemmoonn  ((11998899)),,  ffoorr  eexxaammppllee,,  ffoouunndd  tthhaatt  tteecchhnnoollooggyy  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss

tthhaatt  nneevveerr  ffeelltt  ffrreeee  ttoo  aallllooccaattee  ttiimmee  ttoo  lleeaarrnniinngg  iinn  tthhee  iinniittiiaall  ssttaaggeess  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  wweerree  mmoorree  lliikkeellyy

ttoo  eennccoouunntteerr  rreeppeeaatteedd  eerrrroorrss  aanndd  rrnniissttaakkeess  ddoowwnnssttrreeaamm..    AA  ffaaiilluurree  ttoo  ddeetteecctt  eerrrroorrss  iiss  ccoossttllyy,,

eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  pprroobblleemmss  wwiitthh  aa  pprroodduucctt  aarree  iiddeennttiiffiieedd  aafftteerr  pprroottoottyyppeess  hhaavvee  bbeeeenn  ssccaalleedd--uupp  oorr

aaddvvaanncceedd  iinnttoo  mmaannuuffaaccttuurriinngg--uussuuaallllyy  wwiitthh  ddiissaassttrroouuss  rreessuullttss..    SSiimmiillaarrllyy,,  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt

eeffffoorrttss  aarree  aallssoo  tthhwwaarrtteedd  wwhheenn  pprroobblleemmss  ttaakkee  ttoooo  mmuucchh  ttiimmee  ttoo  ffiixx..    KKnnoowwiinngg  wwhhaatt  ccaauusseedd  aa

pprroobblleemm  ((eerrrroorr  ddeetteeccttiioonn))  iiss  uusseeffuull  oonnllyy  wwhheenn  ssoommeeoonnee  ttaakkeess  aaccttiioonn  ttoo  pprreevveenntt  iittss  rreeooccccuurrrreennccee

((eerrrroorr  ccoorrrreeccttiioonn))..    HHeennccee,,  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ddeetteecctt  aanndd  ccoorrrreecctt  eerrrroorrss  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr  iiss  ddeeppeennddeenntt

oonn  eeffffeeccttiivvee  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss..
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22..22..  DDeelliibbeerraattiioonnss  iinn  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt

NNeeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  mmuusstt  mmaannaaggee  bbootthh  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroocceessssiinngg

aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinntteerrpprreettaattiioonn  aaccttiivviittiieess  ((TTuusshhmmaann  aanndd  NNaaddlleerr,,  11998800;;  NNoonnaakkaa  aanndd

JJoohhaannssssoonn,,  11998855;;  WWeeiicckk,,  11999911))..    PPrreevviioouuss  ssoocciioommeettrriicc  rreesseeaarrcchh  hhaass  sshhoowwnn  tthhaatt  RRDD&&EE

ppeerrffoorrrrnnaannccee  iiss  ccoonnttiinnggeenntt  oonn  aann  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssuubbuunniitt''ss  ccaappaacciittyy  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  nneecceessssaarryy

iinnffoorrmmaattiioonn  aarrnnoouunntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  wwoorrkk--rreellaatteedd  uunncceerrttaaiinnttyy  ((AAlllleenn,,  TTuusshhmmaann,,  LLeeee,,  11997799;;

TTuusshhmmaann,,  11997799))..    HHoowweevveerr,,  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssuubbuunniittss  wwiitthh  aa  ssuuffffiicciieenntt  aammoouunntt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  mmuusstt

aallssoo  hhaavvee  tthhee  ccaappaacciittyy  ffoorr  iinntteerrpprreettiinngg  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn----eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  eeqquuiivvooccaalliittyy  iiss  hhiigghh

((DDaafftt  aanndd  LLeennggeell,,  11998866))..

WWhhiillee  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  RRDD&&EE  iinnffoorrrrnnaattiioonn  pprroocceessssiinngg  lliitteerraattuurree  hhaass  ffooccuusseedd  oonn

""ggaatteekkeeeeppeerr  eennggiinneeeerriinngg""  ((DDaavviiss  aanndd  WWiillkkooff,,  11998888)),,  ffeeww  ssttuuddiieess  hhaavvee  eexxaammiinneedd  hhooww  tthhee

mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeessiiggnn  ooff  ddeelliibbeerraattiioonnss  iinnfflluueenncceess  lleeaarrnniinngg  iinn  kknnoowwlleeddggee--iinntteennssiivvee  oorrggaanniizzaattiioonnss..

AAss  TToorrnnaattsskkyy  eett  aall..  ((11998833))  ppooiinntt  oouutt  iinn  tthheeiirr  rreevviieeww,,  mmoosstt  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhiiss  aarreeaa  hhaass  bbeeeenn  lliimmiitteedd  ttoo

aannaallyysseess  ooff  ssoocciioommeettrriicc  lliinnkkss,,  wwhhiicchh  aammoouunnttss  ttoo  ssttuuddyyiinngg  tthhee  rreessiidduuaallss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee

rreellaattiioonnsshhiippss,,  rraatthheerr  tthhaann  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  ddiissccrreettee  rreellaattiioonnss  eemmbbooddiieedd  bbyy  tthhoossee  lliinnkkss..

IInn  ccoonnttrraasstt,,  tthhiiss  ssttuuddyy  eexxaammiinneess  wwhhaatt  PPaavvaa  ((11998833))  rreeffeerrss  ttoo  aass  ddeelliibbeerraattiioonnss  wwhhiicchh  ooccccuurr

oovveerr  tthhee  ccoouurrssee  ttwwoo  ccoonnccuurrrreenntt  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  aass  aa  mmeeaannss  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg

ffaaccttoorrss  tthhaatt  iinnfflluueennccee  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt..    PPaavvaa  ((11998833,,  pp..5588))  ddeeffiinneess  ddeelliibbeerraattiioonnss  aass::

......rreefflleeccttiivvee  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiivvee  bbeehhaavviioorrss  ccoonncceerrnniinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ttooppiicc..    TThheeyy  aarree  
ppaatttteerrnnss  ooff  eexxcchhaannggee  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  ppeeooppllee  eennggaaggee  wwiitthh  tthheemmsseellvveess  oorr  
ootthheerrss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  eeqquuiivvooccaalliittyy  ooff  aa  pprroobblleemmaattiicc  iissssuuee..

PPaavvaa  ((11998833))  ooffffeerrss  ffuurrtthheerr  ccllaarriiffiiccaattiioonn,,  ssppeecciiffyyiinngg  tthhaatt  aa  ddeelliibbeerraattiioonn  iiss  iiddeennttiiffiiaabbllee  bbyy  tthhee

eexxiisstteennccee  ooff  aann  eeqquuiivvooccaall  ttooppiicc  ((tthhee  iissssuuee,,  pprroobblleemm,,  oorr  ddeecciissiioonn  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd)),,

wwhhiicchh  iiss  eexxpplloorreedd  oorr  aaddddrreesssseedd  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ttyyppee  ooff  ffoorruumm  ((tthhee  llooccaattiioonn,,  ggrroouunndd  rruulleess  aanndd  nnoorrmmss

ffoorr  eexxcchhaannggiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn)),,  ccoommppoosseedd  ooff  iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  ((tthhee  ppeeooppllee  iinnvvoollvveedd))..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  aa
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ddeelliibbeerraattiioonn  ddiiffffeerrss  ffrroomm  aa  ddiissccrreettee  ddeecciissiioonn  oorr  pprroojjeecctt  mmiilleessttoonnee  iinn  tthhaatt  iitt  eennccoommppaasssseess  tthhee

iinnffoorrmmaall  hhuummaann  iinntteerraaccttiioonnss  aanndd  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  eebbbb  aanndd  ffllooww  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr

ttooppiicc  oovveerr  ttiimmee  ((PPaavvaa,,  11998866;;  PPuurrsseerr  aanndd  PPaassmmoorree,,  11999922))..  DDeelliibbeerraattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhiiss  ffrraammeewwoorrkk

rreepprreesseenntt  tthhee  ssoocciioo--ccooggnniittiivvee  aarrttiiffaaccttss  ooff  iinntteennssiivvee,,  nnoonnrroouuttiinnee  tteecchhnnoollooggyy  ((TToorrnnaattsskkyy  eett  aall..,,  11998833;;

TTrriisstt,,  11998833))..

WWeeiicckk  ((11997799))  aallssoo  eemmpphhaassiizzeess  tthhaatt  uunncceerrttaaiinnttyy  ttrriiggggeerrss  oorrggaanniizziinngg  aarroouunndd  eeqquuiivvooccaall  ttooppiiccss..

AAccccoorrddiinnggllyy,,  WWeeiicckk  ((11997799,,  pp..4477))  nnootteess  tthhaatt  oorrggaanniizziinngg::

......iinnvvoollvveess  aa  ggrraammmmaarr,,  ccooddee,,  oorr  sseett  ooff  rreecciippeess..    ......aanndd  iitt  iinnvvoollvveess  aarrrraannggiinngg  pprroocceesssseess  ttoo  
ccooppee  wwiitthh  tthhee  eeqquuiivvooccaall  nnaattuurree  ooff  ssttrreeaammss  ooff  eexxppeerriieennccee..    TThhee  pprroocceesssseess  tthheemmsseellvveess  aarree  
aallssoo  ssttrreeaammss..  TThheeyy  aarree  ssoocciiaall  aanndd  iinnvvoollvvee  mmuullttiippllee  aaccttoorrss..

IInn  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt,,  nnoonnrroouuttiinnee  ttaasskkss  hhiigghh  iinn  ccoommpplleexxiittyy  aanndd  uunncceerrttaaiinnttyy  ((PPeerrrrooww,,  11996677))

ttrriiggggeerr  oorrggaanniizziinngg  pprroocceesssseess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  eeqquuiivvooccaall  pprroobblleemmss  wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  ssoollvveedd  bbyy  aannyy

ssiinnggllee  ppeerrssoonn  oorr  ffuunnccttiioonn  ((PPaavvaa,,  11998833))..    HHeennccee,,  rreelliiaannccee  uuppoonn  tthhee  ffoorrmmaall  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  oofftteenn

iinnaaddeeqquuaattee  ffoorr  lleeaarrnniinngg  hhooww  ttoo  rreessoollvvee  eeqquuiivvooccaall  pprroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  nnoonnrroouuttiinnee  ttaasskkss

((GGaallbbrraaiitthh,,  11997777;;  PPaavvaa,,  11998833))..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  ccooppiinngg  wwiitthh  tthhee  eeqquuiivvooccaalliittyy  aanndd  mmuullttiippllee

ccoonnvveerrssiioonn  ssttrreeaammss  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  nnoonnrroouuttiinnee  ttaasskkss,,  eemmeerrggeenntt  ddeelliibbeerraattiioonnss  rreellyy  oonn  rriicchh  mmeeddiiaa

((DDaafftt  aanndd  LLeennggeell,,  11998866))  iinnvvoollvviinngg  mmuullttiippllee  aanndd  tteemmppoorraarryy  aaccttoorrss  wwhhiicchh  ttrraannsscceenndd  ssttaattiicc  aanndd  ffoorrmmaall

oorrggaanniizzaattiioonnaall  bboouunnddaarriieess  ((PPaavvaa,,  11998833))..    IInn  aaddddiittiioonn,,  BBrroowwnn  aanndd  DDuugguuiidd  ((11999911))  ddeessccrriibbee

iinnnnoovvaattiivvee  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  aass  tthhoossee  wwhhiicchh  ssaannccttiioonn  ddeelliibbeerraattiioonnss  tthhaatt  aarree  aallrreeaaddyy  eemmbbeeddddeedd

wwiitthhiinn  iinnffoorrrrnnaall,,  eemmeerrggeenntt,,  aanndd  fflluuiidd  ""ccoommmmuunniittiieess--ooff--pprraaccttiiccee""..    MMoorreeoovveerr,,  hhiigghhllyy  fflluuiidd  aanndd

eemmeerrggeenntt  ""ttaasskk--ddoommiinnaanntt""  mmooddeess  ooff  oorrggaanniizziinngg  hhaavvee  ssuuppeerriioorr  iinntteeggrraattiinngg  aanndd  kknnoowwlleeddggee

ssyynntthheessiizziinngg  ccaappaabbiilliittiieess  wwhheenn  uunncceerrttaaiinnttyy  iiss  hhiigghh  ((SSoouuddeerr,,  11998877,,  pp..223333))..

CClleeaarrllyy,,  ddeelliibbeerraattiivvee  pprroocceesssseess  aarree  ooppeerraattiivvee  wwiitthhiinn  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmaall  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurreess..

WWhheerreeaass  ffoorrmmeerr  rreesseeaarrcchh  hhaass  ffooccuusseedd  oonn  ddeelliinneeaattiinngg  tthhee  ccoonnttiinnggeenncciieess  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ooppttiimmuumm

ffoorrmmaall  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurree  ((BBuurrnnss  aanndd  SSttaallkkeerr,,  11996611;;  LLaawwrreennccee  aanndd  LLoorrsscchh,,  11996677;;  AAlllleenn,,

11998866;;  AAlllleenn  aanndd  HHaauuppttmmaann,,  11998877)),,  wwee  aarree  mmoorree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  uunnddeerrssttaannddiinngg  hhooww  tthhee
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mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ddeessiiggnn  ooff  ddeelliibbeerraattiioonnss  iinnfflluueenncceess  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  lleeaarrnniinngg  wwiitthhiinn

ddiiffffeerreenntt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurreess..  TThhiiss  vviieeww  ooff  lleeaarrnniinngg,,  iiss,,  aass  SShhrriivvaassttaavvaa  ((11998833,,  pp..1144))  ppooiinnttss

oouutt,,  ""......cclloosseellyy  lliinnkkeedd  wwiitthh  oorrggaanniizzaattiioonnaall  sseennssee--mmaakkiinngg  pprroocceesssseess  wwhhiicchh  aarree  bbaassiiccaallllyy  iinntteerrpprreettiivvee

rroouuttiinneess  uusseedd  bbyy  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  ttoo  ddeetteecctt  pprroobblleerrnnss,,  ddeeffiinnee  pprriioorriittiieess,,  aanndd  ddeevveelloopp  aann

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhooww  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ppeerrffoorrmmaannccee  ddiissccrreeppaanncciieess..""    MMoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  tthhiiss  vviieeww

ssuuggggeessttss  tthhaatt  sseennssee--mmaakkiinngg  pprroocceesssseess  ccaann  ppootteennttiiaallllyy  hhaavvee  eeiitthheerr  aann  eennaabblliinngg  oorr  ddiissaabblliinngg  iinnfflluueennccee

oonn  lleeaarrnniinngg  ((SShhrriivvaassttaavvaa,,11998833,,  pp..1144))..

WWee  pprrooppoossee  tthhaatt  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  iinn  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  wwiillll  bbee

cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  ddeelliibbeerraattiioonnss  tthhaatt  eennaabbllee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmeemmbbeerrss  ttoo  aaccqquuiirree,,  sshhaarree,,  iinntteerrpprreett  aanndd

rreettrriieevvee  tthhee  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  tthheeyy  nneeeedd  ffoorr  rreessoollvviinngg  eeqquuiivvooccaall  pprroobblleemmss..    MMoorree  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhiiss

ffiieelldd  ssttuuddyy  wwaass  ccoonndduucctteedd  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreesseeaarrcchh  qquueessttiioonn::

WWhhaatt  ffaaccttoorrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddeelliibbeerraattiioonnss  eennaabbllee

            ((oorr  oobbssttrruucctt))  lleeaarrnniinngg  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  nneeww  pprroodduucctt

ddeevveellooppmmeenntt  tteeaarrnnss??

33..    RReesseeaarrcchh  mmeetthhooddss

33..11..  RReesseeaarrcchh  sseettttiinngg

TThhiiss  ssttuuddyy  wwaass  ccoonndduucctteedd  iinn  aa  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ddiivviissiioonn  ooff  aa  FFoorrttuunnee  11000000  ffiirrmm

wwhhiicchh  iiss  aa  mmaannuuffaaccttuurreerr  ooff  ccoonnssuummeerr  aanndd  iinndduussttrriiaall  pprroodduuccttss..    TThhiiss  ccoommppaannyy  iiss  pprriimmaarriillyy

tteecchhnnoollooggyy--ddrriivveenn  aanndd  hhaass  aa  hheeaavvyy  iinnvveessttmmeenntt  iinn  RRDD&&EE..    TToo  ddeessccrriibbee  tthhee  rreesseeaarrcchh  sseettttiinngg,,  ssuubbjjeeccttss

ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  eevvoollvveedd  oouutt  ooff  aa  ssttrroonngg  eennttrreepprreenneeuurriiaall  ccuullttuurree  wwiitthh  aa  ttrraacckk  rreeccoorrdd  ffoorr  iinnttrroodduucciinngg

rraaddiiccaallllyy  iinnnnoovvaattiivvee  pprroodduuccttss  iinnttoo  tthhee  mmaarrkkeett..    HHoowweevveerr,,  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  RR&&DD  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee

lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  wwiitthhiinn  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  bbee  oouuttmmooddeedd  aanndd  iinn  nneeeedd  ooff  rreevviittaalliizzaattiioonn..    TThhee

DDiirreeccttoorr  wwaass  aallssoo  ccoonncceerrnneedd  tthhaatt  rreellaattiivveellyy  ffeeww  tteecchhnniiccaall  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  hhiiss  ddiivviissiioonn  wweerree

aawwaarree  ooff  ccuussttoommeerr  nneeeeddss  oorr  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ssyysstteemm  aarrcchhiitteeccttuurree..    OOnnee  rreeaassoonn  iiss  tthhaatt
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mmoosstt  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  pprroojjeeccttss  wweerree  oorrggaanniizzeedd  iinnttoo  llaarrggee,,  cceennttrraalliizzeedd,,  ffuunnccttiioonnaall--mmaattrriixx

pprrooggrraammss..    RReeccooggnniizziinngg  tthheessee  sshhoorrttccoorrnniinnggss,,  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  RR&&DD  iinniittiiaatteedd  aann  ssoocciiootteecchhnniiccaall

ssyysstteemm  cchhaannggee  eeffffoorrtt  ffoorr  rreeddeessiiggnniinngg  tthhee  ddiivviissiioonn..

33..22..  AAccttiioonn  rreesseeaarrcchh  mmeetthhoodd

TThhiiss  ssttuuddyy  uuttiilliizzeedd  mmuullttiippllee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  mmeetthhooddss  aanndd  iinnvveessttiiggaattoorrss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  hhooww

ddeelliibbeerraattiioonn  pprroocceesssseess  iinnfflluueennccee  lleeaarrnniinngg  iinn  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt..    BBeeccaauussee  wwee  wweerree

iinntteerreesstteedd  iinn  pprroodduucciinngg  kknnoowwlleeddggee  wwhhiicchh  wwaass  uusseeffuull  ttoo  bbootthh  tthheeoorryy  aanndd  pprraaccttiiccee  ((CCuummmmiinnggss  aanndd

MMoohhrrmmaann,,  11998855)),,  wwee  eemmppllooyyeedd  tthhee  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  mmeetthhoodd,,  ((SSuussmmaann,,  11998833;;  WWeeiissbboorrdd,,  11998877;;

WWhhyyttee,,  11999911)),,  wwhhiicchh  ppuurrppoosseellyy  mmaaxxiimmiizzeedd  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  hheellppiinngg  uuss  iinn  tthhee

ddeessiiggnn  ooff  tthhee  mmeetthhooddss,,  ccoolllleeccttiioonn,,  aanndd  eevveenn  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ddaattaa..    GGiivveenn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  oouurr

iinnvveessttiiggaattiioonn  wwoouulldd  bbee  eexxaammiinniinngg  hhooww  sscciieennttiissttss  ppeerrffoorrmmeedd  tthheeiirr  wwoorrkk,,  aanndd  ggiivveenn  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess

iinnhheerreenntt  iinn  sseeccuurriinngg  tthhee  ccooooppeerraattiioonn  ooff  hhiigghhllyy  aauuttoonnoommoouuss  pprrooffeessssiioonnaallss,,  wwee  iinnvviitteedd  RR&&DD

ppeerrssoonnnneell  ttoo  bbeeccoommee  ccoo--iinnqquuiirreerrss  aanndd  aaccttiivvee  ppaarrttnneerrss  wwiitthh  uuss  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff

tthhee  ssttuuddyy..    BBeessiiddeess  aalllloowwiinngg  uuss  ttoo  ggaaiinn  aacccceessss  ttoo  iinnssiiddeerr  kknnoowwlleeddggee  ((EEvveerreedd  aanndd  LLoouuiiss,,  11998811))

aabboouutt  tthhee  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss,,  tthhee  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  mmeetthhoodd  aallssoo  aalllloowweedd  RR&&DD  ppeerrssoonnnneell

ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aann  oorrggaanniizzaattiioonnaall  sseellff--aapppprraaiissaall  ooff  tthheeiirr  oowwnn  oorrggaanniizziinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  pprroocceesssseess

((HHuubbeerr,,  11999911;;  MMoorrggaann  aanndd  RRaammiirreezz,,  11998833))..

33..33..  RReesseeaarrcchh  ddeessiiggnn

UUttiilliizziinngg  tthhee  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  mmeetthhoodd,,  aa  ssppeecciiaall  ttaasskk  ffoorrccee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  eeiigghhtt  RR&&DD

pprrooffeessssiioonnaallss  wweerree  ppuutt  oonn  ffuullll--ttiimmee  ssppeecciiaall  aassssiiggnnmmeennttss  ffoorr  aa  yyeeaarr  ttoo  wwoorrkk  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  uuss

oonn  tthhee  ssttuuddyy  aanndd  ssoocciiootteecchhnniiccaall  ssyysstteemmss  rreeddeessiiggnn  eeffffoorrtt..    TThhee  ssoocciiootteecchhnniiccaall  ssyysstteemmss  mmeetthhooddoollooggyy

ccoonnssiissttss  ooff  tthhrreeee  aannaallyyttiicc  pphhaasseess::  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall,,  ssoocciiaall  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssyysstteemm  aannaallyysseess  ((PPaavvaa,,

11998833;;  PPaassmmoorree,,  11998888))..    TThhee  eennvviirroonnmmeennttaall  aannaallyyssiiss  iiddeennttiiffiieess  ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  ssttaakkeehhoollddeerr
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ddeemmaannddss  aanndd  aasssseesssseess  hhooww  eeffffeeccttiivveellyy  ssuucchh  ddeemmaannddss  aarree  bbeeiinngg  mmeett..    TThhiiss  aasssseessssmmeenntt  uullttiimmaatteellyy

iiddeennttiiffiieess  nneeeeddeedd  cchhaannggeess  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ddeessiiggnn  iinn  oorrddeerr  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  rreessppoonndd  ttoo  aannttiicciippaatteedd

ffuuttuurree  ddeemmaannddss..    TThhee  ssoocciiaall  ssyysstteemm  aannaallyyssiiss  iiss  aann  aasssseessssmmeenntt  ooff  ppeeoopplleess''  aattttiittuuddeess,,  vvaalluueess,,  rroolleess,,

wwoorrkk  cclliimmaattee  aanndd  jjoobb  ddeessiiggnn..    TThhee  tteecchhnniiccaall  ssyysstteemm  ccoonnssiissttss  ooff  tthhee  ttoooollss,,  tteecchhnniiqquueess,,  ddeevviicceess,,

mmeetthhooddss,,  pprroocceedduurreess  aanndd  kknnoowwlleeddggee  uusseedd  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  oorr  pprroodduuccttiioonn  pprroocceessss..    TThhee  rroouuttiinnee

tteecchhnniiccaall  ssyysstteemm  aannaallyyssiiss  ttyyppiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieess  vvaarriiaanncceess  iinn  tthhee  wwoorrkk  ffllooww  bbyy  eexxaammiinniinngg  tthhee  pprroocceessss

bbyy  wwhhiicchh  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aaccqquuiirreess  iinnppuuttss,,  ttrraannssffoorrmmss  iinnppuuttss  iinnttoo  oouuttppuuttss,,  aanndd  pprroovviiddeess  oouuttppuuttss  oorr

sseerrvviicceess  ttoo  cclliieennttss  oorr  ccuussttoommeerrss..    AAlltthhoouugghh  ddaattaa  wwaass  ccoolllleecctteedd  aanndd  aannaallyyzzeedd  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  tthhrreeee

ssuubbssyysstteemmss  wwiitthhiinn  tthhee  ssoocciiootteecchhnniiccaall  ssyysstteemmss  ffrraammeewwoorrkk  ((eennvviirroommnneennttaall,,  ssoocciiaall,,  aanndd  tteecchhnniiccaall

ssyysstteemmss)),,  tthhiiss  rreeppoorrtt  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  rreessuullttss  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonn  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee

oorrggaanniizzaattiioonn''ss  nnoonnrroouuttiinnee  tteecchhnniiccaall  ssyysstteemm..

TTeenn  aaddddiittiioonnaall  RR&&DD  pprrooffeessssiioonnaallss  wweerree  aallssoo  rreeccrruuiitteedd  oonn  aa  ppaarrtt--ttiimmee  bbaassiiss  ttoo  aassssiisstt  iinn  tthhee

ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn..    WWee  uusseedd  mmuullttiippllee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  mmeetthhooddss  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  ccoonndduuccttiinngg  ssttrruuccttuurreedd

iinntteerrvviieewwss  aanndd  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  aa  qquueessttiioonnnnaaiirree  ttoo  113300  RR&&DD  pprrooffeessssiioonnaallss..

33..44..  DDaattaa  ssoouurrcceess  //  pprroojjeecctt  sseelleeccttiioonn

TThhee  ttaasskk  ffoorrccee  sseelleecctteedd  ttwwoo  ccoonnccuurrrreenntt  pprroojjeeccttss  iinn  tthhee  ddiivviissiioonn  aass  ddaattaa  ssoouurrcceess  ffoorr  tthhee

ssttuuddyy..  TThhee  AAiimm  pprroojjeecctt  wwaass  cchhoosseenn  bbeeccaauussee  iitt  rreepprreesseenntteedd  tthhee  ccoorree  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  llaarrggeesstt  nneeww

pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooggrraamm  iinn  tthhee  ddiivviissiioonn..    AApppprrooxxiimmaatteellyy  115500  ppeeooppllee  iinn  tthhee  ddiivviissiioonn  cchhaarrggeedd

tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthheeiirr  ttiimmee  ttoo  tthhiiss  pprroojjeecctt..    TThhee  AAiimm  pprroojjeecctt  wwaass  iinniittiiaatteedd  aass  aa  pprroodduucctt  iimmpprroovveemmeenntt

pprrooggrraamm..

IInn  ccoonnttrraasstt,,  tthhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt  rreepprreesseenntteedd  aa  nneeww  ssttrraatteeggiicc  uussee  ooff  tteecchhnnoollooggyy  iinn  tthhee  ccoommppaannyy,,

aanndd  wwaass  aa  rraaddiiccaall  iinnnnoovvaattiioonn;;  iitt  wwaass  nneeww  ttoo  bbootthh  tthhee  ccoommppaannyy  aanndd  tthhee  mmaarrkkeett..    TThhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt

wwaass  aallssoo  tthhee  ffiirrsstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  mmaarrkkeett--ppuullll  iinnnnoovvaattiioonn  ffoorr  tthhee  RR&&DD  ddiivviissiioonn..    WWhhiillee  oonnllyy  3300  ppeeooppllee

iinn  tthhee  RR&&DD  ddiivviissiioonn  wweerree  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt,,  tthheeiirr  iinntteerrffaacceess  wwiitthh  ootthheerr  ddiivviissiioonnss

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  pprroodduucctt''ss  ddeevveellooppmmeenntt  wweerree  ffrreeqquueenntt  aanndd  eexxtteennssiivvee..    MMoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  tthhee  BBlliittzz
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pprroojjeecctt  wwaass  aallssoo  cchhoosseenn  bbeeccaauussee  iitt  rreepprreesseenntteedd  aann  aaddmmiinniissttrraattiivvee  iinnnnoovvaattiioonn..    IInn  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee

llaarrggee  ffuunnccttiioonnaalliizzeedd--mmaattrriixx  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  AAiimm  pprroojjeecctt,,  tthhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt  wwaass  eesssseennttiiaallllyy  aa

sseellff--oorrggaanniizziinngg  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaamm..

33..55..  FFiieelldd  iinntteerrvviieeww  qquueessttiioonnss  aanndd  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn

AAllll  eeiigghhtteeeenn  RR&&DD  pprrooffeessssiioonnaallss  rreecceeiivveedd  2200  hhoouurrss  ooff  ttrraaiinniinngg  iinn  iinntteerrvviieewwiinngg  sskkiillllss  aanndd

eedduuccaattiioonn  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  nnoonnrroouuttiinnee  tteecchhnniiccaall  ssyysstteemm  aannaallyyssiiss  mmeetthhoodd..    TThhee  nnoonnrroouuttiinnee  tteecchhnniiccaall

ssyysstteemm  aannaallyyssiiss  ccoonnssiissttss  ooff  iiddeennttiiffyyiinngg  ddeelliibbeerraattiioonn  ttooppiiccss,,  eevvaalluuaattiinngg  hhooww  ttooppiiccss  aarree  eexxpplloorreedd  iinn

ffoorruummss,,  aanndd  eexxaammiinniinngg  tthhee  ccoonnffiigguurraattiioonnss  ooff  ppaarrttiieess  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  eexxcchhaannggee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn..

SSuubbjjeeccttss  wwhhoo  hhaadd  bbeeeenn  cclloosseellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  ddeelliibbeerraattiioonnss  tthhrroouugghhoouutt  eeaacchh  ooff  tthhee  pprroojjeeccttss  wweerree

iiddeennttiiffiieedd..    TThhiirrttyy--ffoouurr  ssuubbjjeeccttss  wwhhoo  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  aass  iinnssttrruummeennttaall  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  AAiimm

pprroojjeecctt,,  aanndd  2211  ssuubbjjeeccttss  wwhhoo  wweerree  iinnvvoollvveedd  iinn  ddeelliibbeerraattiioonnss  dduurriinngg  tthhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt  wweerree

iinntteerrvviieewweedd..    TThhiiss  rreessuulltteedd  iinn  aa  ttoottaall  ssaammppllee  ooff  5555  iinntteerrvviieewwss  ((NN  ==5555))..

EExxpplloorraattoorryy  iinntteerrvviieewwss  wweerree  ccoonndduucctteedd  iinn  ttaannddeemm,,  wwiitthh  oonnee  ttaasskk  ffoorrccee  mmeemmbbeerr  rreessppoonnssiibbllee

ffoorr  aasskkiinngg  qquueessttiioonnss,,  aanndd  tthhee  ootthheerr  ffoorr  ttaakkiinngg  nnootteess..    TThhee  iinntteerrvviieeww  ffoolllloowweedd  aa  ssttrruuccttuurreedd  pprroottooccooll,,

ccoonnssiissttiinngg  ooff  1111  ooppeenn--eennddeedd  qquueessttiioonnss..    TThhee  iinntteerrvviieeww  qquueessttiioonn  ffoorrmmaatt  pprroobbeedd  ssuubbjjeeccttss  ttoo  iiddeennttiiffyy

ccrriittiiccaall  iinncciiddeennttss  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonn  tthheeyy  wweerree  iinnvvoollvveedd  iinn..  TThhiiss  iinncclluuddeedd  aasskkiinngg  ssuubbjjeeccttss

ttoo  ddeessccrriibbee::  tthhee  eeqquuiivvooccaall  pprroobblleemmss  wwhhiicchh  wweerree  ttooppiiccss  ooff  ddiissccuussssiioonn;;  tthhee  ffoorruummss  wwhheerree  ttooppiiccss

wweerree  ddiissccuusssseedd;;  aanndd  hhooww  ppeeooppllee  wwhhoo  wweerree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonn  iinnfflluueenncceedd  ddiissccuussssiioonnss..

SSuubbjjeeccttss  wweerree  aallssoo  aasskkeedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  aannyy  bbaarrrriieerrss,,  iimmppeeddiimmeennttss,,  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ggaappss  wwhhiicchh

oobbssttrruucctteedd  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss..  IInntteerrvviieewwss  llaasstteedd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  9900  mmiinnuutteess;;  iinn

ttoottaall,,  117755  ppaaggeess  ooff  ttrraannssccrriippttss  wweerree  ggeenneerraatteedd..

GGeenneerraall  ccaatteeggoorriieess  ddeessccrriippttiivvee  ooff  eennaabblliinngg  aanndd  ddiissaabblliinngg  ffoorrcceess  ffoorr  tteeaamm  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  tthhee

iinntteerrvviieeww  ddaattaa  wweerree  ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  ffiirrsstt  aauutthhoorr..    CCoonntteenntt  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  iinntteerrvviieeww  rreessppoonnsseess

wweerree  tthheenn  ssoorrtteedd  iinnddeeppeennddeennttllyy  bbyy  ttwwoo  sseeppaarraattee  ccooddeerrss  iinnttoo  tthhee  aassssoocciiaatteedd  ccaatteeggoorriieess..    TThhee  ccooddeerrss

aacchhiieevveedd  aa  mmiinniimmuumm  ooff  8833%%  aaggrreeeemmeenntt  oonn  tthhee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ccaatteeggoorriiccaall  rreessppoonnsseess..
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33..66..  QQuueessttiioonnnnaaiirree  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  mmeeaassuurreess

BBaasseedd  oonn  aa  pprreelliimmiinnaarryy  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  iinntteerrvviieeww  ddaattaa,,  tthhee  aauutthhoorrss  aanndd  ttaasskk  ffoorrccee  ggeenneerraatteedd

sseevveenntteeeenn  qquueessttiioonnnnaaiirree  iitteemmss  wwhhiicchh  wweerree  ddeessccrriippttiivvee  ooff  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt  bbaarrrriieerrss  iinn  nneeww

pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt11..    SSuubbjjeeccttss  wweerree  aasskkeedd  ttoo  rraattee  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  eeaacchh  iitteemm  wwaass  eexxppeerriieenncceedd

aass  bbeeiinngg  pprroobblleemmaattiicc  oorr  aa  bbaarrrriieerr  ttoo  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  ddeelliibbeerraattiioonnss  oonn  aa  77  ppooiinntt  rreessppoonnssee

ffoorrmmaatt  rraannggiinngg  ffrroomm  '' ''TToo  nnoo  eexxtteenntt""  ttoo  ""TToo  aa  ggrreeaatt  eexxtteenntt""..

TToo  aasssseessss  iiff  tthhee  ttwwoo  pprroojjeeccttss  vvaarriieedd  iinn  lleevveellss  ooff  tteecchhnniiccaall  ccoommpplleexxiittyy  aanndd  nnoonnrroouuttiinnee  ttaasskk

cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  wwee  aaddmmiinniisstteerreedd  ttwwoo  ootthheerr  ssccaalleess..    UUssiinngg  iitteemmss  ddeevveellooppeedd  bbyy  SSoouuddeerr  ((11998877)),,  tthhee

pprroojjeecctt  ccoommpplleexxiittyy  ssccaallee  ccoonnssiisstteedd  ooff  tthhrreeee  qquueessttiioonnss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  lleevveell  ooff  tteecchhnniiccaall  ddiiffffiiccuullttyy  aanndd

tteecchhnniiccaall  ccoommpplleexxiittyy,,  wwhhiicchh  wweerree  aallssoo  bbaasseedd  oonn  aa  77  ppooiinntt  rreessppoonnssee  ffoorrrrnnaatt..

CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh  PPeerrrrooww''ss  ((11996677))  tthheeoorreettiiccaall  ccoonnssttrruucctt,,  nnoonnrroouuttiinnee  ttaasskk  cchhaarraacctteerriissttiiccss  wweerree

mmeeaassuurreedd  bbyy  aasssseessssiinngg  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  ttaasskkss  wweerree  aannaallyyzzaabbllee  aanndd  ffrreeqquueennccyy  ooff  ttaasskk  eexxcceeppttiioonnss..

UUnnaannaallyyzzaabbllee  ttaasskkss  llaacckk  oobbjjeeccttiivvee  ccoommppuuttaattiioonnaall  pprroocceedduurreess  ffoorr  gguuiiddiinngg  wwoorrkk  aaccttiivviittiieess  ((DDaafftt  aanndd

MMaacciinnttoosshh,,  11998811))..    SSiimmiillaarrllyy,,  ttaasskk  aannaallyyzzaabbiilliittyy  aasssseesssseess  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  ccoonncceeppttuuaall

kknnoowwlleeddggee  iiss  aavvaaiillaabbllee  ((SSoouuddeerr,,  11998877))..    AAnnaallyyzzaabbiilliittyy  iiss  aallssoo  lliinnkkeedd  ttoo  DDuunnccaann  aanndd  WWeeiissss''  ((11997799))

nnoottiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  ooff  aaccttiioonn--oouuttccoommee  rreellaattiioonnsshhiippss,,  oorr  wwhhaatt  TThhoommppssoonn  ((11996677))  rreeffeerrss  ttoo  aass

kknnoowwlleeddggee  ooff  ccaauussee--eeffffeecctt  rreellaattiioonnsshhiippss..    WWee  rreeffrraarrnneedd  oouurr  iitteemmss  wwhhiicchh  wwee  ddeerriivveedd  ffrroomm  aa  ssccaallee

ddeevveellooppeedd  bbyy  WWiitthheeyy  eett  aall..  ((11998833))  iinn  llaanngguuaaggee  tthhaatt  wwaass  mmoorree  ffiittttiinngg  ttoo  tthhee  RRDD&&EE  ppooppuullaattiioonn..

SSppeecciiffiiccaallllyy,,  ssiixx  iitteemmss  wweerree  uusseedd  ttoo  aasssseessss  tthhee  lleevveell  ooff  pprriioorr  ccoonncceeppttuuaall  kknnoowwlleeddggee  ooff  RRDD&&EE

ttaasskkss..    TThhee  ssiixx  iitteemm  ssccaallee  iiss  ssccoorreedd  ssoo  tthhaatt  aa  hhiigghh  ssccoorree  ((77))  rreefflleeccttss  aann  uunnaannaallyyzzaabbllee  sseett  ooff  ttaasskkss  aanndd

llaacckk  ooff  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  ccaauussee--eeffffeecctt  rreellaattiioonnsshhiippss..

PPeerrrrooww  ((11996677)),,  DDaafftt  aanndd  MMaacciinnttoosshh  ((11998811)),,  aanndd  VVaann  ddee  VVeenn  aanndd  DDeellbbeeccqq  ((11997744))  hhaavvee

ccoonncceeppttuuaalliizzeedd  ttaasskk  eexxcceeppttiioonnss  oorr  ttaasskk  vvaarriiaabbiilliittyy  aass  tthhee  sseeccoonndd  ccoonncceeppttuuaall  ddiimmeennssiioonn  ooff

                                                            
11AA  ccooppyy  ooff  tthhee  ssuurrvveeyy  iitteemmss  aappppeeaarrss  iinn  tthhee  AAppppeennddiixx..
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nnoonnrroouuttiinnee  wwoorrkk..    TThhee  nnoottiioonn  ooff  ttaasskk  eexxcceeppttiioonnss  ssiiggnniiffiieess  tthhaatt  aa  hhiigghh  ffrreeqquueennccyy  ooff  nnoovveell  oorr

uunneexxppeecctteedd  eevveennttss  ooccccuurr  ffoorr  wwhhiicchh  pprroobblleemmss  oorr  ssoolluuttiioonnss  ccaannnnoott  bbee  pprreeddiicctteedd  iinn  aaddvvaannccee..    AA

pprroojjeecctt  cchhaarraacctteerriizzeedd  aass  hhiigghh  iinn  ttaasskk  eexxcceeppttiioonnss  wwoouulldd  iimmppllyy  tthhaatt  pprroocceedduurreess  aanndd  kknnoowwlleeddggee

wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbee  ddeevveellooppeedd  oorr  iinnvveenntteedd  iinn  rreeaall--ttiimmee  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  uunneexxppeecctteedd  eevveennttss  aanndd  nnoovveell

ddiissccoovveerriieess..    HHeennccee,,  ttaasskk  eexxcceeppttiioonnss  iinn  aa  RRDD&&EE  aarree  mmoorree  aa  mmeeaassuurree  ooff  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  ttaasskkss

aarree  kknnoowwlleeddggee  iinntteennssiivvee..    TTaasskk  eexxcceeppttiioonnss  wwaass  mmeeaassuurreedd  uussiinngg  aa  tthhrreeee  iitteemm  iinnddeexx  ddeerriivveedd  ffrroomm  aa

mmooddiiffiieedd  vveerrssiioonn  ooff  aa  ssccaallee  ddeevveellooppeedd  bbyy  VVaann  ddee  VVeenn  aanndd  DDeellbbeeccqq  ((11997744))..    AA  hhiigghh  rreessppoonnssee  ttoo

tthhiiss  qquueessttiioonn  ((77))  iimmpplliieess  tthhaatt  ttaasskkss  aarree  hhiigghhllyy  kknnoowwlleeddggee  iinntteennssiivvee,,  rreeqquuiirriinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff

nneeww  pprroocceedduurreess  oorr  kknnoowwlleeddggee..

QQuueessttiioonnnnaaiirreess  wweerree  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  aa  ppuurrppoossiivvee  ssaammpplliinngg  ooff  2244  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss

ffrroomm  eeaacchh  pprroojjeecctt  ((AAiimm,,  nn==3366;;  BBlliittzz,,  nn==77))..    SSuurrvveeyy  rreessppoonnddeennttss  ffrroomm  AAiimm  iinncclluuddeedd  tthhee  pprroojjeecctt

mmaannaaggeerr,,  33  ggrroouupp  lleeaaddeerrss,,  44  ssuuppeerrvviissoorrss,,  2211  sscciieennttiissttss,,  44  eennggiinneeeerrss,,  aanndd  33  tteecchhnniicciiaannss..    SSuurrvveeyy  ddaattaa

ccoolllleecctteedd  ffrroomm  BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss  iinncclluuddeedd  tthhee  pprroojjeecctt  mmaannaaggeerr,,  55  sscciieennttiissttss,,  aanndd  11  tteecchhnniicciiaann..    IInn

aaddddiittiioonn,,  ssuurrvveeyyss  wweerree  aaddmmiinniisstteerreedd  ttoo  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  iinn  tthhee  ppiilloott  ppllaanntt,,  aass  wweellll  aass  aa

nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  RR&&DD  pprrooffeessssiioonnaallss  wwhhoo  pprroovviiddeedd  sseerrvviicceess  ttoo  bbootthh  tthhee  AAiimm  aanndd  BBlliittzz  pprroojjeeccttss..    IInn

ttoottaall,,  tthhee  ssuurrvveeyy  wwaass  ccoommpplleetteedd  bbyy  8811  RR&&DD  ppeerrssoonnnneell,,  yyiieellddiinngg  aa  6622  ppeerrcceenntt  rreessppoonnssee  rraattee..

33..  77..  AAnnaallyyssiiss  aapppprrooaacchh

IInn  oorrddeerr  ttoo  aasssseessss  tthhee  ccoonnssttrruucctt  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  ssccaalleess  eemmppllooyyeedd,,  tthhrreeee  ffaaccttoorr  aannaallyysseess  wweerree

uunnddeerrttaakkeenn..    TToo  ddeecciiddee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss  ttoo  bbee  eexxttrraacctteedd,,  tthhee  llaatteenntt  rroooott  ccrriitteerriioonn  wwaass  uusseedd

wwiitthh  aa  mmiinniimmuumm  eeiiggeenn  vvaalluuee  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ooff  oonnee..    TThhee  eeiiggeenn  vvaalluuee  ccrriitteerriiaa  ooff  oonnee  iiss  aa  wweellll

aacccceepptteedd  ssttaannddaarrdd  wwhheenn  ccoommppoonneenntt  ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss  iiss  cchhoosseenn  aass  tthhee  bbaassiicc  mmooddeell  ((HHaaiirr,,  eett  aall..,,

11998844))..    PPrriinncciippaall  ccoommppoonneenntt  ffaaccttoorr  ssoolluuttiioonnss  uuttiilliizziinngg  vvaarriimmaaxx  rroottaattiioonn  wweerree  oobbttaaiinneedd  ffoorr  aallll  tthhrreeee

ssccaalleess..    RReelliiaabbiilliittyy  aannaallyysseess  ffoorr  aallll  tthhrreeee  ssccaalleess  wweerree  ccoonndduucctteedd..    AAnnaallyyssiiss  ooff  vvaarriiaannccee  ((AANNOOVVAAss))

wweerree  uusseedd  ttoo  ccoommppaarree  tthhee  ttwwoo  pprroojjeeccttss  oonn  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt  bbaarrrriieerrss,,  pprroojjeecctt  ccoommpplleexxiittyy,,

aanndd  ttaasskk  nnoonnrroouuttiinneenneessss..
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44..    FFiinnddiinnggss

44..11..  FFaaccttoorr  aannaallyyssiiss

AAss  iinnddiiccaatteedd  iinn  TTaabbllee  11,,  ffoouurr  ffaaccttoorrss  eemmeerrggeedd  ffrroomm  tthhee  ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  kknnoowwlleeddggee

bbaarrrriieerr  iitteemmss..    TThhee  ffiirrsstt  ffaaccttoorr  iiddeennttiiffiieedd  aass  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  aanndd  ppllaannnniinngg  bbaarrrriieerrss  iinncclluuddeedd

iitteerrnnss  ssuucchh  aass  llaacckk  ooff  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg,,  llaacckk  ooff  ccooooppeerraattiioonn,,  llaacckk  ooff  ppllaannnniinngg  aanndd  uunnrreeaalliissttiicc  ttiimmee

pprreessssuurree..    TThhee  sseeccoonndd  ffaaccttoorr  ccoonnssiissttiinngg  ooff  llaanngguuaaggee  bbaarrrriieerrss,,  mmiissssiinngg  ppaarrttiieess,,  aanndd  ddiivveerrggeenntt  vvaalluueess

ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  pprroojjeecctt  mmeemmbbeerrss  aapppprrooaacchheedd  tthhee  ttaasskk  ffrroomm  ddiissssiimmiillaarr  ccooggnniittiivvee  ffrraammeess  ooff  rreeffeerreennccee;;

tthhuuss  wwee  nnaammeedd  tthhee  ffaaccttoorr,,  kknnoowwlleeddggee  ffrraammee  ooff  rreeffeerreennccee  bbaarrrriieerrss..    UUnncclleeaarr  pprroocceedduurreess,,  ddiiffffuusseedd

rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  aanndd  llaacckk  ooff  tteecchhnniiccaall  ddooccuummeennttaattiioonn  ccaappttuurreess  ssoommee  kkeeyy  iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  tthhee

rreettrriieevvaall  ooff  ppaasstt  kknnoowwlleeddggee  aanndd  pprroocceedduurreess,,  aanndd  tthheerreeffoorree  tthhee  tthhiirrdd  ffaaccttoorr  wwaass  ddeessiiggnnaatteedd

kknnoowwlleeddggee  rreetteennttiioonn  aanndd  pprroocceedduurraall  bbaarrrriieerrss..    TThhee  ffoouurrtthh  ffaaccttoorr  sshhoowweedd  aa  vveerryy  llaarrggee  ppoossiittiivvee

llooaaddiinngg  ooff  aa  ssiinnggllee  iitteemm,,  nnaammeellyy  llaacckk  ooff  kknnoowwlleeddggee,,  wwhhiicchh  wwee  ssiimmppllyy  aaddddrreesssseedd  aass  aa  kknnoowwlleeddggee

aaccqquuiissiittiioonn  bbaarrrriieerr..    FFaaccttoorr  ssccoorreess  wweerree  ccoommppuutteedd  bbyy  aavveerraaggiinngg  aallll  iitteemmss  ffaalllliinngg  wwiitthhiinn  aa

ppaarrttiiccuullaarr  ffaaccttoorr..    RReelliiaabbiilliittyy  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  kknnoowwlleeddggee  bbaarrrriieerrss  ssccaallee  sshhoowweedd  ggoooodd  iinntteerrnnaall

ccoonnssiisstteennccyy  wwiitthh  aa  CCrroonnbbaacchh  aallpphhaa  vvaalluuee  ooff  ..8899,,  wweellll  eexxcceeeeddiinngg  tthhee  ..7700  vvaalluuee  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy

NNuunnnnaallllyy  ((11997788))..

IInnsseerrtt  TTaabbllee  11  AAbboouutt  HHeerree

TThhee  ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  ccoommpplleexxiittyy  ssccaallee  eelliicciitteedd  oonnee  ffaaccttoorr  ((sseeee  TTaabbllee  22))..  TThhiiss

ffaaccttoorr  wwaass  ddeessiiggnnaatteedd  aass  lleevveell  ooff  tteecchhnniiccaall  ddiiffffiiccuullttyy  aa77lldd  ccoommppllee~~cciittyy  iinncclluuddeedd  iitteemmss  ssuucchh  aass::

eexxtteenntt  pprroojjeecctt  rreeqquuiirreess  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ddiisscciipplliinneess;;  eexxtteenntt  tteecchhrruuccaall

ggooaallss  aanndd  pprroodduucctt  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aarree  cchhaalllleennggiinngg  aanndd  ddii~~iiccuulltt  ttoo  mmeeeett;;  aanndd  eexxtteenntt  pprroodduucctt

ccoommpplleexxiittyy  iiss  ssuucchh  tthhaatt  ppiieecceess  ccaann  oonnllyy  bbee  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd..  FFaaccttoorr
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ssccoorreess  wweerree  ccoommppuutteedd  bbyy  aavveerraaggiinngg  aaccrroossss  iitteemm  ssccoorreess..  TThhee  CCrroonnbbaacchh  aallpphhaa  ffoorr  tthhiiss  ssccaallee  wwaass

..7722..

IInnsseerrtt  TTaabbllee  22  AAbboouutt  HHeerree

TThhee  ffaaccttoorr  aannaallyyssiiss  oonn  nnoonnrroouuttiinnee  ttaasskk  cchhaarraacctteerriissttiiccss  eelliicciitteedd  ttwwoo  ffaaccttoorrss  ((sseeee  TTaabbllee  33))..

TThhiiss  ttwwoo  ffaaccttoorr  ssoolluuttiioonn  ccoonnffiirrmmeedd  oouurr  aa  pprriioorr  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  tthheerree  wweerree  ttwwoo  uunnddeerrllyyiinngg

ddiimmeennssiioonnss..  TThhee  ffiirrsstt  ffaaccttoorr  ddeessiiggnnaatteedd  aass  lleevveell  ooff  pprriioorr  ccoonncceeppttuuaall  kknnoowwlleeddggee  iinncclluuddeedd  iitteemmss

ssuucchh  aass::  tthhee  eexxtteenntt  kknnooww--hhooww  wwaass  wweellll  ddeevveellooppeedd  aanndd  uunnddeerrssttoooodd;;  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthheerree  wweerree

wweellll  eessttaabblliisshheedd  ccoonncceeppttss  aanndd  tthheeoorriieess;;  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthheerree  wwaass  aa  bbuuiilldd--uupp  oonn  ffiinnddiinnggss  ffrroomm

ffuunnddaammeennttaall  aanndd  bbaassiicc  rreesseeaarrcchh;;  aanndd  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  aa  wweellll  eessttaabblliisshheedd  bbooddyy  ooff  rreesseeaarrcchh  eexxiisstteedd  ttoo

ddrraaww  uuppoonn..    OOnnee  iitteemm  wwhhiicchh  llooaaddeedd  aatt  lleessss  tthhaann  ..5500  wwaass  ddrrooppppeedd  ffrroomm  ffuurrtthheerr  aannaallyyssiiss..    TThhee

sseeccoonndd  ffaaccttoorr  wwaass  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss::  eexxtteenntt  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ttaasskk  rreeqquuiirreess  tthhee

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  pprroocceedduurreess;;  eexxtteenntt  nneeww  kknnoowwlleeddggee  hhaass  ttoo  bbee  aaccqquuiirreedd  oorr  ddeevveellooppeedd;;  aanndd  tthhee

eexxtteenntt  tthhaatt  ttrriiaall  aanndd  eerrrroorr  ppllaayyss  aa  rroollee  iinn  aarrrriivviinngg  aatt  tthhee  ccoorrrreecctt  ssoolluuttiioonn  ttoo  pprroobblleemmss..    WWee  llaabbeelleedd

tthhiiss  ffaaccttoorr  lleevveell  ooff  kknnoowwlleeddggee  iinntteennssiivveenneessss..    FFaaccttoorr  ssccoorreess  wweerree  ccoommppuutteedd  bbyy  aavveerraaggiinngg  aaccrroossss

iitteemm  ssccoorreess..    TThhee  CCrroonnbbaacchh  aallpphhaa  ffoorr  tthhiiss  ssccaallee  wwaass  ..6677..

IInnsseerrtt  TTaabbllee  33  AAbboouutt  HHeerree

44..22..  AAnnaallyyssiiss  ooff  vvaarriiaannccee

UUnniivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss  ooff  vvaarriiaannccee  ((AANNOOVVAAss))  rreevveeaalleedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee

AAiimm  aanndd  BBlliittzz  pprroojjeeccttss  oonn  tthhrreeee  oouutt  ooff  tthhee  ffoouurr  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt  bbaarrrriieerr  ffaaccttoorrss..    AAss  sshhoowwnn

iinn  TTaabbllee  44,,  tthhee  AAiimm  pprroojjeecctt  ddiissppllaayyeedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  lleevveellss  ooff::  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  aanndd

ppllaannnniinngg  bbaarrrriieerrss  ((FF==44..5566,,  ddff==11,,4411,,  pp<<..0055));;  kknnoowwlleeddggee  ffrraarrnnee  ooff  rreeffeerreennccee  bbaarrrriieerrss  ((FF==44..8866,,
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ddff==11,,4411,,  pp<<..0055));;  aanndd  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aaccqquuiissiittiioonn  bbaarrrriieerr  ((FF==33..7788,,  ddff==11,,  pp<<..0055))..    NNoo  ssiiggnniiffiiccaanntt

ddiiffffeerreennccee  wwaass  ffoouunndd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  kknnoowwlleeddggee  rreetteennttiioonn  aanndd  pprroocceedduurraall  bbaarrrriieerrss..

IInnsseerrtt  TTaabbllee  44  AAbboouutt  HHeerree

TThhee  AANNOOVVAAss  oonn  tthhee  mmeeaassuurreess  ooff  pprroojjeecctt  ccoommpplleexxiittyy  aanndd  nnoonnrroouuttiinnee  ttaasskk  cchhaarraacctteerriissttiiccss

eessttaabblliisshheedd  tthhaatt  tthhee  AAiimm  aanndd  BBlliittzz  pprroojjeeccttss  wweerree  eeqquuiivvaalleenntt  oonn  tthhee  pprroojjeecctt  ccoommpplleexxiittyy  aanndd

nnoonnrroouuttiinnee  ddiirrnneennssiioonnss..  NNoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  wweerree  ffoouunndd  eeiitthheerr  oonn  tthhee  lleevveell  ooff  tteecchhnniiccaall

ccoommpplleexxiittyy  aanndd  ddiiffffiiccuullttyy  ((FF==11..1144,,  ddff==11,,4411,,  pp<<..229911)),,  lleevveell  ooff  pprriioorr  ccoonncceeppttuuaall  kknnoowwlleeddggee

((FF==..112200,,  ddff==11,,4411,,  pp<<..773300)),,  oorr  lleevveell  ooff  kknnoowwlleeddggee  iinntteennssiivveenneessss  ((FF==..778833,,  ddff==11,,4411,,  pp<<..338811))..

BBaasseedd  oonn  tthhee  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  mmeetthhooddss  aass  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  sseeccttiioonnss,,  wwee  ttuurrnn  nnooww  ttoo  tthhee

ffiinnddiinnggss  ffrroomm  tthhee  iinntteerrvviieeww  ddaattaa..

44..33..  TTeeaamm  lleeaarrnniinngg  ffoorrccee  ffiieelldd  aannaallyyssiiss

CCoonntteenntt  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  iinntteerrvviieeww  ddaattaa  iiddeennttiiffiieedd  eelleevveenn  ccaatteeggoorriieess  ddeessccrriippttiivvee  ooff  ffoorrcceess

tthhaatt  wweerree  bbootthh  eennaabblliinngg  aanndd  ddiissaabblliinngg  ttoo  tteeaamm  lleeaarrnniinngg  dduurriinngg  tthhee  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss..

FFiivvee  tthheemmeess  wweerree  ccaatteeggoorriizzeedd  aass  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  eennaabblleedd  oorr  ffaacciilliittaatteedd  tthhee  kknnoowwlleeddggee

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  tteeaamm,,  aanndd  ssiixx  tthheemmeess  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  aass  ffoorrcceess  tthhaatt  hhaadd  aa  ddiimmiinniisshhiinngg  oorr

ddiissaabblliinngg  eeffffeecctt  oonn  tteeaamm  lleeaarrnniinngg..    IInntteerrvviieeww  rreessppoonnsseess  ffrroomm  tthhee  3344  AAiimm  aanndd  2211  BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss  wweerree

ssoorrtteedd  aanndd  ttaalllliieedd  ffoorr  eeaacchh  ccaatteeggoorryy..

AAss  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  11,,  tthhee  ffiinnddiinnggss  ffrroomm  tthhee  ccoonntteenntt  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iinntteerrvviieeww  ddaattaa

aarree  rreepprreesseenntteedd  iinn  tthhee  ffoorrrrnn  ooff  aa  tteeaamm  lleeaarrnniinngg  ffoorrccee  ffiieelldd  ddiiaaggrraamm  ((LLeewwiinn,,  11995511))..    TThhee  ddiiaaggrraamm

rreevveeaallss  tthhaatt  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreessppoonnsseess  tthhaatt  mmaaddee  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  eennaabblliinngg  ccoonnddiittiioonnss  wweerree

ddrraammaattiiccaallllyy  aanndd  ccoonnssiisstteennttllyy  hhiigghheerr  aammoonngg  BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss..    AAss  iilllluussttrraatteedd  iinn  FFiigguurree  11,,  ffoorrcceess

eennaabblliinngg  tteeaamm  lleeaarrnniinngg  iinncclluuddeedd::  ssmmaallll,,  iinnffoorrrrnnaall  ffoorruummss;;  nnoorrmmss  ccoonndduucciivvee  ttoo  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg;;
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aaccttiivvee  eennggaaggeemmeenntt  iinn  iinnqquuiirryy;;  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  pprroodduucctt  ssyysstteemm  iinntteerrddeeppeennddeenncciieess;;  aanndd,,  ppaarrttiicciippaattiivvee

mmaannaaggeemmeenntt..

IInnsseerrtt  FFiigguurree  11  AAbboouutt  HHeerree

SSmmaallll,,  iinnffoorrmmaall  ffoorruummss  aanndd  tthhee  fflluuiidd  aarrrraannggeemmeennttss  aammoonngg  7711..44  ppeerrcceenntt  ooff  BBlliittzz  pprroojjeecctt

mmeemmbbeerrss  wweerree  sseeeenn  aass  ffaacciilliittaattiinngg  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  ddeevveelloopp  nneeww  kknnoowwlleeddggee..    DDeelliibbeerraattiioonnss  ffoorr

aannaallyyzziinngg  tteecchhnniiccaall  ddaattaa  wweerree  uunnsscchheedduulleedd  aanndd  eemmeerrggeenntt..    FFoorruummss  ffoorr  ddiissccuussssiinngg  ssuucchh  ttooppiiccss  wweerree

hheelldd  iinnffoorrmmaallllyy  iinn  ssmmaallll  ggrroouuppss  ooff  ffoouurr  ttoo  ffiivvee  ppeeooppllee..    CCoommmmeennttss  ffrroomm  sseevveerraall  BBlliittzz  pprroojjeecctt

mmeemmbbeerrss  aarree  iilllluussttrraattiivvee::  ""OOuurr  iinntteerraaccttiioonnss  aarree  cclloossee  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss"";;  ""MMaaiinnllyy  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee

tteeaamm  aarree  iinnffoorrmmaall  aaffffaaiirrss"";;  ""WWee  sseeee  eeaacchh  ootthheerr  jjuusstt  aabboouutt  eevveerryy  ddaayy  aanndd  ssoo  wwee  aallll  kknnooww  wwhhaatt

ootthheerrss  aarree  uupp  aaggaaiinnsstt""..

TThhee  iinntteerrvviieeww  ddaattaa  iinnddiiccaatteedd  ssttrriikkiinngg  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg

wwaass  aa  nnoorrmm  wwiitthhiinn  tthhee  pprroojjeecctt  tteeaammss..    IInnddeeeedd,,  8855..77  ppeerrcceenntt  ooff  BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss  rreeppoorrtteedd  tthhee  nnoorrmmss

wwiitthhiinn  tthheeiirr  tteeaamm  wweerree  ccoonndduucciivvee  ttoo  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  oonnllyy  99  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss

iinn  tthhee  AAiimm  pprroojjeecctt..    TThhee  aattmmoosspphheerree  iinn  tthhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt  wwaass  cclleeaarrllyy  mmoorree  ooppeenn,,  aass  oonnee  ssuubbjjeecctt

ssttaatteedd::  ""TThheerree  iiss  aa  ggoooodd  eexxcchhaannggee  ooff  ppeerrssppeeccttiivveess  aammoonngg  uuss..    PPeeooppllee  aarreenn''tt  ttrryyiinngg  ttoo  hhiiddee  tthhiinnggss  iinn

oouurr  ggrroouupp..""    AAss  aannootthheerr  BBlliittzz  ssuubbjjeecctt  nnootteedd::  ""TThhee  nneeww  ppeeooppllee  aarree  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  aanndd  lleeaarrnniinngg  ffrroomm

eeaacchh  ootthheerr,,  aanndd  nnoott  rree--iinnvveennttiinngg  tthhee  wwhheeeell..""    MMoorreeoovveerr,,  tthhee  llooccuuss  ooff  eexxppeerrttiissee  iinn  tthhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt

wwaass  wwiiddeellyy  ddiissttrriibbuutteedd..    TThhee  eeggaalliittaarriiaann  cclliimmaattee  aammoonngg  BBlliittzz  pprroojjeecctt  mmeemmbbeerrss  wwaass  eevviiddeenntt  iinn  tthhaatt

iiddeeaass  aanndd  kknnoowwlleeddggee  wweerree  cciirrccuullaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ppuubblliicc  ddoommaaiinn..

SSiixxttyy--ttwwoo  ppeerrcceenntt  ooff  BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss  rreeppoorrtteedd  iinncciiddeennttss  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  wweerree  eennggaaggeedd  iinn  aaccttiivvee

iinnqquuiirryy..    AAccttiivvee  iinnqquuiirryy  wwiitthhiinn  BBlliittzz  ddeelliibbeerraattiioonnss  mmaanniiffeesstteedd  aass  ffrreeee  ssppiirriitteedd  ddiiaalloogguuee,,  hheeaalltthhyy

ddeebbaatteess  aanndd  ooppeenn,,  hhoonneesstt  ddiissccuussssiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  ooff  ddiiffffeerreenntt  tteecchhnniiccaall

aalltteerrnnaattiivveess..    PPrriioorr  ttoo  mmaakkiinngg  aa  mmaajjoorr  ddeecciissiioonn  ttoo  ssccaallee--uupp  aa  ssoolluuttiioonn,,  BBlliittzz  tteeaamm  mmeemmbbeerrss

ffrreeqquueennttllyy  wwoouulldd  ddeebbaattee  tthhee  pprrooss  aanndd  ccoonnss  ooff  tthhee  tteecchhnniiccaall  aapppprrooaacchh  uunnddeerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..    TThhee

wwiilllliinnggnneessss  ooff  BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss  ttoo  eennggaaggee  iinn  aaccttiivvee  iinnqquuiirryy  wwaass  uunneeqquuiivvooccaallllyy  hhiigghheerr  tthhaann  tthheeiirr  AAiimm
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ccoouunntteerrppaarrttss..    SSttaatteemmeennttss  lliikkee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wweerree  eexxpprreesssseedd::  ""SSoommeettiimmeess  wwee  ggeett  iinnttoo  pprreettttyy  hheeaatteedd

ddiissccuussssiioonnss  aabboouutt  tthhee  mmeerriittss  ooff  aann  aapppprrooaacchh"";;  ""OOuurr  pprroojjeecctt  mmaannaaggeerr  aaccttuuaallllyy  iinnvviitteess  uuss  ttoo  ssttaattee  oouurr

vviieewwss,,  eevveenn  iiff  tthheeyy  ggoo  aaggaaiisstt  hhiiss"";;  ""SSoommee  ooff  uuss  ccoommee  ffrroomm  ssuucchh  ddiiffffeerreenntt  bbaacckkggrroouunnddss  tthhaatt  wwee  ddoonn''tt

aallwwaayyss  sseeee  eeyyee  ttoo  eeyyee,,  bbuutt  iinn  tthhee  eenndd  wwee  ccoommee  oouutt  wwiitthh  aa  bbeetttteerr  ssoolluuttiioonn""..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  mmoosstt  ooff  tthhee

mmeemmbbeerrss  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt  wweerree  nneeww  ttoo  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  aallssoo  eexxppllaaiinnss  wwhhyy  tthheeyy  wweerree

rrnnoorree  ooppeenn  ttoo  ssppiirriitteedd  iinnqquuiirryy  aanndd  ddeebbaattee..  TThhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt  mmaannaaggeerr  mmaaddee  tthhiiss  oobbsseerrvvaattiioonn::

OOnnee  ffaaccttoorr  tthhaatt  hheellppeedd  uuss  wwiitthh  BBlliittzz  wwaass  nneeww  ppeeooppllee..    OOtthheerr  tthhaann  tthhrreeee  ppeeooppllee,,  aallll  tthhee  rreesstt  
wweerree  nneeww..    TThheeyy  ddiiddnn''tt  hhaavvee  tthhee  bbaaggggaaggee  aanndd  bbiiaasseess..    TThhee  ssttrreennggtthh  ooff  tthhiiss  tteeaamm  iiss  tthhee  
ddiivveerrssiittyy;;  wwee  nnooww  ccaann  rreeccooggnniizzee  oouurr  ddiiffffeerreenncceess  aanndd  wwiitthh  aa  nneeww  tteeaamm  iitt  iiss  eeaassiieerr  ttoo  ddoo  ssoo..  
SSoo  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  oouurr  ddiiffffeerreenncceess  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  ttoo  eexxtteenndd  oouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ttaasskkss22..

IInn  ssuumm,,  tthhee  eennaabblliinngg  ccoonnddiittiioonnss  ccoonndduucciivvee  ttoo  aaccttiivvee  eennggaaggeemmeenntt  iinn  iinnqquuiirryy  hhaadd  aa  ""vvaarriieettyy

aammpplliiffyyiinngg""  eeffffeecctt  ((NNoonnaakkaa,,  11998888)),,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  ffaacciilliittaatteedd  aa  mmoorree  tthhoorroouugghh  eexxpplloorraattiioonn  aanndd

iinntteeggrraattiioonn  ooff  ddiivveerrggeenntt  ppeerrssppeeccttiivveess..

TThhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt  ffrroomm  tthhee  oonnsseett  wwaass  hhiigghhllyy  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  mmaarrkkeettiinngg  iinnppuuttss  aass  aa  mmeeaannss  ffoorr

ddeetteerrmmiinniinngg  aanndd  aaddjjuussttiinngg  pprroodduucctt  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..    IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  iinnppuuttss  ffrroomm  mmaarrkkeettiinngg,,  BBlliittzz

pprroojjeecctt  mmeemmbbeerrss  wweerree  ccoonnssttaannttllyy  nneeeeddiinngg  ttoo  mmaakkee  cchhaannggeess  iinn  tthhee  pprroottoottyyppee..    EEvviiddeennttllyy  tthhee

iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  ccoommppoossiittiioonn  ooff  BBlliittzz  mmaaddee  iinnddiivviidduuaall  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  mmoorree  aapppprreecciiaattiivvee  aanndd

aawwaarree  ooff  tthhee  iinntteerrddeeppeennddeenntt  nnaattuurree  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  tthheeyy  wweerree  wwoorrkkiinngg  oonn..    IInn  ffaacctt,,  7766  ppeerrcceenntt  ooff

BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss  iinnddiiccaatteedd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ppaayyiinngg  aatttteennttiioonn  ttoo  hhooww  tthheeiirr  ttaasskkss  ccoouulldd  ppootteennttiiaallllyy

iimmppaacctt  tthhee  pprroodduucctt  ssyysstteemm..    GGaatteekkeeeeppiinngg  iinn  tthhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt  wwaass  eevviiddeennttllyy  aa  rreedduunnddaanntt  ggrroouupp

ffuunnccttiioonn  rraatthheerr  tthhaann  aa  ssppeecciiaalliizzeedd  rroollee  iinnvveesstteedd  iinn  aa  ssiinnggllee  iinnddiivviidduuaall..    PPeerrhhaappss  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  iiss

mmuucchh  lliikkee  oonnee  ssuubbjjeecctt  ssttaatteedd::  ""WWee  aallll  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  iinniittiiaattiinngg  aanndd  ffoolllloowwiinngg  uupp  oonn  ddeettaaiillss

wwiitthh  ootthheerr  ggrroouuppss..""

AAss  tthhee  ddaattaa  iinn  FFiigguurree  11  sshhooww,,  6666  ppeerrcceenntt  ooff  BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  pprroojjeecctt

mmaannaaggeemmeenntt  wwaass  ddeecceennttrraalliizzeedd  aanndd  ppaarrttiicciippaattiivvee..    TThhiiss  sshhiifftt  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  ssttyyllee  wwaass  aa  rraaddiiccaall
                                                            
22  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  mmoosstt  mmeemmbbeerrss  wweerree  nneeww  ttoo  BBlliittzz  aanndd  wweerree  rreecceeppttiivvee  ttoo  nneeww  iiddeeaass  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  pprreevviioouuss
rreesseeaarrcchh  bbyy  KKaattzz..    FFoorr  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  pprroojjeecctt  tteennuurree  aanndd  RR&&DD  ppeerrffoorrmmaannccee,,  sseeee
KKaattzz  ((11997788)),,  aanndd  KKaattzz  aanndd  AAlllleenn  ((11998822))..
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ddeeppaarrttuurree  ffrroomm  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall,,  aauuttooccrraattiicc  ssttyyllee  wwhhiicchh  hhaadd  bbeeeenn  cchhaarraacctteerriissttiicc  ooff  tthhee  ccoommppaannvv''ss

ffoouunnddeerr  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  lliinneeaaggee..    RReefflleeccttiinngg  oonn  tthhiiss  sshhiifftt,,  tthhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt  mmaannaaggeerr  nnootteedd::

WWee  hhaavvee  aa  ccuullttuurree  tthhaatt  iiss  nnoott  oonnllyy  ttoopp--ddoowwnn,,  bbuutt  bbeeccaauussee  wwee  hhaavvee  aa  tteecchhnniiccaall  
mmaannaaggeemmeenntt,,  iitt  hhaass  mmeeaanntt  tthhaatt  aa  mmaannaaggeerr  sshhoouulldd  kknnooww  aallll  tthhee  ddeettaaiillss..    NNooww  tthhee  cchhaannggee  II  
sseeee  iinn  mmyy  rroollee  iiss  tthhaatt  II  sshhoouulldd  kknnooww  oonnllyy  eennoouugghh  ddeettaaiillss  ttoo  aasskk  tthhee  rriigghhtt  tteecchhnniiccaall  
qquueessttiioonnss----ttoo  ggiivvee  ppeeooppllee  rroooomm  ffoorr  iinnfflluueennccee..    TThhee  mmeessssaaggee  iiss  rreeccooggnniizziinngg  tthhaatt  wwee  
sshhoouullddnn''tt  hhaavvee  ttoo  kknnooww  tthhee  ddeettaaiillss  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  tthhaatt  wwee  ssaapp  tthhee  eenneerrggyy  aanndd  mmoottiivvaattiioonn  ooff  
tthhee  rreeaall  pprroobblleemm--ssoollvveerrss..    TThhee  BBlliittzz  oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  vveerryy  fflluuiidd..    TThhee  BBlliittzz  ggrroouupp  iiss  rreeaallllyy  
mmaakkiinngg  aallll  tthhee  ddaayy--ttoo--ddaayy  tteecchhnniiccaall  ddeecciissiioonnss..

FFuurrtthheerr,,  tthhee  ddaattaa  iinn  FFiigguurree  11  ssuuppppoorrttss  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonn  tthhaatt  ppaarrttiicciippaattiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  BBlliittzz

pprroojjeecctt  rreepprreesseennttss  aa  rraaddiiccaall  ddeeppaarrttuurree  ffrroomm  tthhee  ccoorrppoorraattee  ccuullttuurree..    WWhhiillee  6611  ppeerrcceenntt  ooff  BBlliittzz

ssuubbjjeeccttss  cchhaarraacctteerriizzeedd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aass  ppaarrttiicciippaattiivvee,,  oonnllyy  1111..77  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  AAiirrnn

ssuubbjjeeccttss  ddiidd  ssoo..

IItt  iiss  aallssoo  cclleeaarr  ffrroomm  FFiigguurree  11  tthhaatt  aa  hhiigghheerr  ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreessppoonnsseess  ooff  ddiissaabblliinngg  ccoonnddiittiioonnss

wweerree  rreeppoorrtteedd  bbyy  AAiimm  ssuubbjjeeccttss  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhoossee  iinn  BBlliittzz..    RReessppoonnsseess  rreeppoorrttiinngg  ddiissaabblliinngg

ccoonnddiittiioonnss––oorr  ffoorrcceess  aaggaaiinnsstt  tteeaamm  lleeaarrnniinngg--ffeellll  iinnttoo  ssiixx  ccaatteeggoorriieess,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::  ffoorrmmaall,,  llaarrggee

ffoorruummss;;  sseevveerree  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  ccoommppeettiittiioonn;;  eexxcceessssiivvee  aaddvvooccaaccyy  wwiitthhoouutt  iinnqquuiirryy;;  llaacckk  ooff  pprroodduucctt

ssyysstteemmss  kknnoowwlleeddggee;;  ffeeaarr  ooff  cchhaalllleennggiinngg  ppoossiittiioonnaall  aauutthhoorriittyy;;  aanndd  uunnrreeaalliissttiicc  ttiimmee  pprreessssuurreess..

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  AAiimm  pprroojjeecctt,,  mmaannaaggeerrss  rreelliieedd  uuppoonn  llaarrggee  bbii--wweeeekkllyy  ffoorruummss  aass  tthhee  mmaajjoorr

iinntteeggrraattiinngg  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiinngg  tthhee  aaccttiivviittiieess  aammoonngg  tthhee  ddiiffffeerreenntt  tteecchhnniiccaall  ddiisscciipplliinneess..

IInnffoorrmmaattiioonn  ffllooww  bbeettwweeeenn  tteecchhnniiccaall  ddiisscciipplliinneess  wwaass  uussuuaallllyy  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  eexxcchhaannggee  wwhhiicchh

ooccccuurrrreedd  iinn  tthheessee  ffoorrmmaall  pprroodduucctt  iinntteeggrraattiioonn  ffoorruummss..  WWee  wweerree  ssuurrpprriisseedd  ttoo  ffiinndd  tthhaatt  3300  ttoo  4400

pprrooffeessssiioonnaallss  rreegguullaarrllyy  aatttteennddeedd  tthheessee  ffoorruummss,,  ttyyppiiccaallllyy  llaassttiinngg  3344  hhoouurrss,,  aanndd  ccoovveerriinngg  aass  mmaannyy

ddiivveerrssee  tteecchhnniiccaall  ttooppiiccss  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  aaccccoommmmooddaatteedd  oonn  tthhee  aaggeennddaa..  TThheessee  llaarrggee  ffoorruummss  wweerree  hheelldd

oonn  tthhee  ffoouurrtthh  fflloooorr  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  wwhheerree  AAiimm  pprroojjeecctt  mmaannaaggeerrss''  ooffffiicceess  wweerree  llooccaatteedd----wwhhiicchh  wwaass

oofftteenn  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  ""IIvvoorryy  TToowweerr""..    AAiimm  pprrooffeessssiioonnaallss  aallssoo  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthheeyy  ffeelltt  ccoommppeelllleedd  ttoo

ssppeenndd  ttiimmee  pprreeppaarriinngg  tthheeiirr  pprreesseennttaattiioonnss,,  aass  tthheessee  mmeeeettiinnggss  wweerree  uussuuaallllyy  cchhaaiirreedd  bbyy  hhiigghh  rraannkkiinngg
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AAiimm  pprroojjeecctt  mmaannaaggeerrss..    NNoott  ssuurrpprriissiinnggllyy,,  6677..66  ppeerrcceenntt  ooff  AAiimm  ssuubbjjeeccttss  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  kknnoowwlleeddggee

sshhaarriinngg  wwaass  eexxttrreemmeellyy  ddiiffffiiccuulltt  iinn  tthhee  ffoorrmmaall  aattmmoosspphheerree  ooff  tthheessee  llaarrggee  ffoorruummss..

AAnn  aaddddiittiioonnaall  ffoorrccee  aaggaaiinnsstt  tteeaamm  lleeaarrnniinngg  iinn  tthhee  AAiimm  pprroojjeecctt  hhaadd  ttoo  dduuee  wwiitthh  tthhee  ffaacctt  tthhaatt

tthhee  aalllleeggiiaannccee  ooff  mmoosstt  pprrooffeessssiioonnaallss  wwaass  pprriimmaarriillyy  ttoo  mmeeeettiinngg  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  aass

ddeeffiinneedd  bbyy  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  tteecchhnniiccaall  ddiisscciipplliinneess..    LLaabboorraattoorriieess  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  AAiimm  pprroojjeecctt  wweerree

sseeggmmeenntteedd  bbyy  tteecchhnniiccaall  ddiisscciipplliinnee..    TTyyppiiccaallllyy,,  ddiisscciipplliinneedd--bbaasseedd  llaabboorraattoorriieess  ffooccuusseedd  oonn

ssppeecciiaalliizzeedd  ttooppiiccss  aanndd  llooccaalliizzeedd  ssuubb--pprroobblleemmss..    WWhhiillee  llaabboorraattoorriieess  wweerree  oofftteenn  ssuucccceessssffuull  iinn

ppeerrffoorrmmiinngg  eexxppeerriimmeennttss  oonn  aa  bbeenncchh--ttoopp  ssccaallee----tthheeiirr  llooccaall  ssoolluuttiioonnss----oonnccee  tthheeyy  wweerree  ssccaalleedd--uupp,,

uussuuaallllyy  ccaauusseedd  wwoorrssee  pprroobblleemmss  iinn  ootthheerr  sseeggmmeennttss  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ssyysstteemm..    TThheessee  ssttrruuccttuurraall

aarrrraannggeemmeennttss  lleedd  ttoo  sseevveerree  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  ccoonnfflliiccttss  aanndd  ddyyssffuunnccttiioonnaall  ffoorrmmss  ooff  ccoommppeettiittiioonn..    IInn

ffaacctt,,  7733..55  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  AAiimm  ssuubbjjeeccttss  iiddeennttiiffiieedd  sseevveerree  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  ccoommppeettiittiioonn  aass  aa  mmaajjoorr

lleeaarrnniinngg  ddiissaabbiilliittyy..    AAss  mmeeeettiinnggss  bbeeccaammee  lleessss  ppoolliittiicciizzeedd  iinn  AAiimm..    AAiimm  mmeemmbbeerrss  wweerree  wweellll  aawwaarree

ooff  tthhiiss  tteennddeennccyy..  IInn  ffaacctt,,  aa  ssiiggnn  oonn  tthhee  wwaallll  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  rroooomm  rreeaadd,,  ""LLeett  tthhee  ddaattaa  ddoo  tthhee  ttaallkkiinngg,,

rraatthheerr  tthhaann  tthhee  aaddvvooccaatteess  ddoo  tthhee  lloobbbbyyiinngg""..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthheerree  wwaass  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  aarrnnoouunntt  ooff

ccoonnttrroovveerrssyy  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  AAiimm  ppiilloott  tteesstt  ddaattaa..    TTeesstt  rreessuullttss  ooff  aann  eexxppeerriimmeennttaall

mmaatteerriiaall  rreessuulltteedd  iinn  mmuullttiippllee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  tthhee  aaccttuuaall  eeffffeecctt  iitt  wwaass  hhaavviinngg  iinn  tthhee  pprroodduucctt  ssyysstteemm..

AAss  oonnee  AAiimm  sscciieennttiisstt  oobbsseerrvveedd::  ""TThheerree  wwaass  aa  ffaaiirr  aammoouunntt  ooff  bbiiaass  iinn  tthheessee  ddeelliibbeerraattiioonnss  aass  ppeeooppllee

wweerree  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  mmeennttaall  iimmaaggeess  ooff  tthheeiirr  oowwnn  ffaavvoorriittee  mmeecchhaanniissmmss""..    AAnnootthheerr  AAiimm  sscciieennttiisstt  wwhhoo

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  ddeelliibbeerraattiioonnss  wwhheerree  ppiilloott  tteesstt  ddaattaa  wwaass  tthhee  ttooppiicc  ooff  ddiissccuussssiioonnss  ddeessccrriibbeedd  tthheemm  tthhiiss

wwaayy::

BBeeccaauussee  tthhee  ggooaall  iiss  ttoo  sshhooww  tthhaatt  wwee  aarree  ffiixxiinngg  tthhee  pprroobblleemm,,  kkeeyy  ppaarrttiieess  hhaavvee  bbiiaasseess  wwhhiicchh
aaffffeecctt  ddeecciissiioonnss..    TThheerree  iiss  ggeenneerraallllyy  iinnffoorrmmaattiioonn  mmiissssiinngg..    WWee  ddoonn''tt  ddoo  aa  ggoooodd  aasssseessssmmeenntt  ooff
tthhee  ppaarraammeetteerrss  uunnddeerr  aallll  ccoonnddiittiioonnss..    PPeerrssoonnaall  bbiiaasseess  ooff  ppeeooppllee  tteenndd  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee
sseeccoonnddaarryy  pprroobblleemmss  wwhhiicchh  ccoouulldd  rreessuulltt  ffrroomm  tthheeiirr  ffaavvoorreedd  ssoolluuttiioonnss..

AA  hhiigghh  ddeeggrreeee  ooff  ttaasskk  iinntteerrddeeppeennddeennccee  bbeettwweeeenn  tteecchhnniiccaall  ddiisscciipplliinneess  aanndd  iinntteerraaccttiivvee

tteecchhnnoollooggiieess  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ssyysstteemm  aarrcchhiitteeccttuurree..

IInn  tthhiiss  ccaassee  tthhaatt  mmeeaanntt  hhaavviinngg  aacccceessss  ttoo  aa  bbaassiicc  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ccoommppaattiibbiilliittyy  aanndd  iinntteerraaccttiioonn
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eeffffeeccttss  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  mmaatteerriiaallss  aanndd  ccoommppoonneennttss  uusseedd  iinn  tthhee  pprroodduucctt..  AAss  tthhee  ddaattaa  iinn  FFiigguurree  11  sshhooww,,

kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ssyysstteemm  aarrcchhiitteeccttuurree  wwaass  pprraaccttiiccaallllyy  nnoonneexxiisstteenntt  iinn  AAiimm;;  8822..33  ppeerrcceenntt  ooff

AAiimm  ssuubbjjeeccttss  iinnddiiccaatteedd  tthheeyy  ddiidd  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  pprroodduucctt  ssyysstteemm..    BByy  ccoommppaarriissoonn,,  oonnllyy  1144..22

ppeerrcceenntt  ooff  BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss  iiddeennttiiffiieedd  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn  aass  pprroobblleemmaattiicc..    TThhee  DDiirreeccttoorr  ooff  RR&&DD  ssppookkee  aatt

lleennggtthh  ttoo  uuss  aabboouutt  hhiiss  ccoonncceerrnnss  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ssyysstteemm  aarrcchhiitteeccttuurree  kknnooww--hhooww  wwaass

iinnaacccceessssiibbllee..    OOnnllyy  sseevveerraall  sseenniioorr  AAiimm  pprroojjeecctt  mmaannaaggeerrss  ((iinncclluuddiinngg  hhiimmsseellff))  uunnddeerrssttoooodd  oorr  wweerree

eevveenn  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  ooff  tthhee  mmeecchhaanniissmmss  wwiitthhiinn  tthhee  AAiimm  pprroodduucctt  ssyysstteemm  aarrcchhiitteeccttuurree..    TThhiiss

kknnoowwlleeddggee  wwaass  pprriimmaarriillyy  iinnttuuiittiivvee  aanndd  ttaacciitt;;  iitt  wwaass  nnoott  ccooddiiffiieedd,,  aanndd  tthheerreeffoorree  wwaass  iinnaacccceessssiibbllee  ttoo

AAiimm  pprroojjeecctt  mmeemmbbeerrss..    AAss  oonnee  AAiimm  sscciieennttiisstt  ppuutt  iitt,,  ""......ttoo  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn,,  tthhee  pprroodduucctt

ssyysstteemm  iiss  aann  eemmppiirriiccaall  mmyysstteerryy  ccoommppoosseedd  ooff  5500,,000000  ppeerrmmuuttaattiioonnss  ooff  vvaarriiaabblleess""..

NNoott  ssuurrpprriissiinnggllyy,,  AAiimm  pprroojjeecctt  mmeemmbbeerrss  wweerree  hhiigghhllyy  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  sseenniioorr  mmaannaaggeerrss..

CCoommmmeennttss  ffrroomm  AAiimm  ssuubbjjeeccttss  rreevveeaalleedd  tthhaatt  bbeeccaauussee  ssuucchh  kknnoowwlleeddggee  wwaass  nnoott  wwiiddeellyy  ddiissttrriibbuutteedd  oorr

eeaassiillyy  aacccceessssiibbllee,,  ddiisssseennttiinngg  oorr  ccoonnttrraarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  pprreesseenntteedd  bbyy  sscciieennttiissttss  ccoouulldd  eeaassiillyy  bbee

ddiissccrreeddiitteedd  ((aanndd  iitt  oofftteenn  wwaass))  bbyy  mmaannaaggeerrss  wwhhoo  hhaadd  ccoommmmaanndd  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ssyysstteemmss  kknnoowwlleeddggee

bbaassee..    IInn  eeffffeecctt,,  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmeemmoorryy  ooff  tthhee  AAiimm  pprroojjeecctt  wwaass  hhiigghhllyy  cceennttrraalliizzeedd..    AAss  tthheessee

ggrroouupp  ddyynnaammiiccss  wweerree  eennaacctteedd  iinn  ddeelliibbeerraattiioonnss,,  tthhee  ssuuppeerriioorr--ssuubboorrddiinnaattee  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeeccaammee

iinnccrreeaassiinnggllyy  aa  ssoouurrccee  ooff  tteennssiioonn..  AAss  tthhiiss  AAiimm  sscciieennttiisstt  llaarrnneennttss::

TThhee  vviiccee  pprreessiiddeenntt  ddiidd  tthhiinnggss  bbyy  rreemmeemmbbeerriinngg  ffrroomm  eexxppeerriimmeenntt  ttoo  eexxppeerriimmeenntt,,  aanndd  tthhee  
ddiirreeccttoorr  ddooeess  iitt,,  tthhee  pprroojjeecctt  mmaannaaggeerr  ddooeess  iitt..    IItt  hhaappppeennss  tthhaatt  tthhiiss  ccuullttuurree
ffaavvoorrss  tthhee  kkeeeeppiinngg  ooff  oorraall  hhiissttoorriieess..    II  mmaakkee  aann  oobbsseerrvvaattiioonn  aanndd  ssoommeeoonnee  hhiigghheerr  uupp  wwiillll  
ccoommee  aalloonngg  aanndd  ssaayy,,  '' ......bbuutt  ddoonn''tt  yyoouu  rreemmeemmbbeerr??'',,  aanndd  tthheenn  II  ffeeeell  ssoo  ppoowweerrlleessss..

IInn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  tthhee  mmoorree  eeggaalliittaarriiaann  cclliimmaattee  wwiitthhiinn  BBlliittzz,,  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  AAiimm  pprroojjeecctt

mmaannaaggeerrss----wwhhoo  hhaadd  ccoommmmaanndd  oovveerr  tthhee  kknnoowwlleeddggee  bbaassee----aanndd  pprrooffeessssiioonnaallss  wwaass  eesssseennttiiaallllyy

ppaatteerrnnaalliissttiicc..

AAiimm  ssuubbjjeeccttss  aallssoo  rreevveeaalleedd  hhooww  ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  aauutthhoorriittyy  iinnfflluueenncceedd  pprroojjeecctt  mmeemmbbeerrss''

rreelluuccttaannccee  ttoo  sshhaarree  ddiivveerrggeenntt  ppeerrssppeeccttiivveess,,  eessppeecciiaallllyy  iiff  iitt  wwaass  ""bbaadd  nneewwss""..    AAss  tthhee  ddaattaa  iinn
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FFiigguurree  11  sshhooww,,  5566  ppeerrcceenntt  ooff  AAiimm  ssuubbjjeeccttss  cciitteedd  iinnssttaanncceess  wwhheerree  tthheeyy  rreeffrraaiinneedd  ffrroomm  ooffffeerriinngg

ccoonnttrraaddiiccttoorryy  vviieewwss  oorr  cchhaalllleennggiinngg  ppoossiittiioonnaall  aauutthhoorriittyy  bbeeccaauussee  ooff  ffeeaarr  ooff  rreettaalliiaattiioonn  aanndd  2266

iinnttiinnuuddaattiioonn..    PPrrooffeessssiioonnaallss  wwhhoo  hhaadd  tthhee  ccoouurraaggee  ttoo  ooccccaassiioonnaallllyy  ""ttaakkee  oonn""  tthhee  ddiirreeccttoorr  bbyy  ooffffeerriinngg

iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  ccoonnttrraaddiicctteedd  oorr  cchhaalllleennggeedd  ccuurrrreenntt  tteecchhnniiccaall  ssttrraatteeggiieess  wweerree  mmoorree  oofftteenn  tthhaann  nnoott

vveerrbbaallllyy  rriiddiiccuulleedd  iinn  ffrroonntt  ooff  tthheeiirr  ppeeeerrss..    AAfftteerr  eeiitthheerr  wwiittnneessssiinngg  oorr  bbeeiinngg  vviiccttiimmiizzeedd  bbyy  sseevveerraall  ooff

tthheessee  iinncciiddeennttss,,  mmoosstt  AAiimm  mmeemmbbeerrss  lleeaarrnneedd  vveerryy  qquuiicckkllyy  ttoo  cceennssoorr  tthheemmsseellvveess..    FFoorr  eexxaarrnnppllee,,

ssttaatteemmeennttss  ffrroomm  sseevveerraall  AAiimm  mmeemmbbeerrss  cchhaarraacctteerriizzeess  tthhee  cclliimmaattee  iinn  kkeeyy  AAiimm  ddeelliibbeerraattiioonnss::  ""TThheerree

iiss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  tthhee  ddiirreeccttoorr  iiss  aa  ggeenniiuuss,,  iinn  ffaacctt,,  hhee  hhaass  aa  pphhoottooggrraapphhiicc  mmeemmoorryy..    II''vvee  sseeeenn  hhiimm  tteeaarr

ppeeooppllee  ttoo  sshhrreeddss"";;  ""HHeeyy,,  II''mm  nnoott  ggooiinngg  ttoo  rruuiinn  mmyy  ccaarreeeerr  bbyy  tteelllliinngg  tthhee  ddiirreeccttoorr  wwhhaatt  hhee  ddooeessnn''tt

wwaanntt  ttoo  hheeaarr""..    AAnndd  aann  AAiimm  mmaannaaggeerr  ccoonncceeddeedd::  ""WWee  nneeeedd  ttoo  aavvooiidd  tthhiiss  ''SSttaalliinniisstt  aapppprrooaacchh''  ttoo

ddeevveellooppiinngg  tteecchhnnoollooggyy""..    OOnn  aa  mmiillddeerr  nnoottee,,  tthhiiss  AAiimm  sscciieennttiisstt  nnootteedd  hhooww  ddiissccuussssiioonnss  ooff  tteecchhnniiccaall

aalltteerrnnaattiivveess  wweerree  ssqquueellcchheedd  iinn  ddeelliibbeerraattiioonnss::

HHiissttoorriiccaaiillyy  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  llaacckk  ooff  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ddeevviiaanntt  ooppiinniioonnss..    TThheerree  iiss  aann  
eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  wwaannttss  ttoo  ppiicckk  aa  lleeaaddiinngg  ccaannddiiddaattee  bbeeccaauussee  tthheerree  iiss  aa  ppoolliittiiccaall  nneeeedd  ttoo  ddoo  
ssoo..    AAfftteerr  tthhiiss  tthheerree  iiss  aa  tteennddeennccyy  ttoo  cclloossee  tthhee  ddeebbaattee..    TThhiiss  iiss  wwhhyy  wwee  ssccaalleedd--uupp  tthhee  
ccuurrrreenntt  mmaatteerriiaall..  EEvveenn  tthhoouugghh  iitt  iiss  aa  pprroobblleemm,,  iitt  ssoommeehhooww  hhaass  bbeeccoommee  aa  ssaaccrreedd  ccooww..    WWee  
hhaavvee  tthhee  ddaattaa  tthhaatt  ssaayyss  iitt  ssccrreewwss  uupp  tthhee  pprroottoottyyppee,,  bbuutt  wwee  ssttiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  uussee  iitt..    IIff  yyoouu  
ddiissccuussss  tthhiiss  yyoouu  aarree  ccaasstt  aass  aa  hheerreettiicc  oorr  nneeggaattiivvee  ppeerrssoonn..

SSoommee  AAiimm  mmeemmbbeerrss  rreeppoorrtteedd  ffeeeelliinngg  lliikkee  tthheeiirr  tteecchhnniiccaall  ccoommppeetteennccee  wwaass  aallwwaayyss  oonn  tthhee  lliinnee,,  aanndd,,

aass  aa  rreessuulltt,,  wweerree  oovveerrllyy  ccaauuttiioouuss  iinn  ppuubblliicciizziinngg  tthheeiirr  tthhiinnkkiinngg  aanndd  iiddeeaass  iinn  ffrroonntt  ooff  mmaannaaggeemmeenntt..    IInn

ccoonnttrraasstt,,  nnoonnee  ooff  tthhee  BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss  tthhaatt  wweerree  iinntteerrvviieewweedd  rreeppoorrtteedd  iinncciiddeennttss  wwhheerree  tthheeyy  ffeelltt

hheessiittaanntt,,  rreelluuccttaanntt,,  oorr  ffeeaarrffuull  ooff  cchhaalllleennggiinngg  ppoossiittiioonnaall  aauutthhoorriittyy..

IInntteerreessttiinnggllyy,,  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  rreessppoonnsseess  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  pprreesseennccee  ooff  uunnrreeaalliissttiicc  ttiimmee

pprreessssuurree  aass  aa  ddiissaabblliinngg  ccoonnddiittiioonn  wweerree  nnoott  aapppprreecciiaabbllyy  ddiiffffeerreenntt  bbeettwweeeenn  pprroojjeeccttss..    SSuubbjjeeccttss  iinn

bbootthh  pprroojjeeccttss  llaammeenntteedd  aabboouutt  hhooww  tthheerree  wwaass  nneevveerr  eennoouugghh  ttiimmee  ttoo  eexxaammiinnee  aallll  tthhee  ddaattaa..    HHoowweevveerr,,

BBlliittzz  ssuubbjjeeccttss  wweerree  ccoonnssuulltteedd  ffrroomm  tthhee  oonnsseett  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iinn  rreeggaarrddss  ttoo  sscchheedduulliinngg..  AAiimm  sscciieennttiissttss,,
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oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  wweerree  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  ddeelliibbeerraattiioonnss  wwhheerree  iinniittiiaall  ggooaallss  aanndd  sscchheedduulleess  wweerree  sseett  bbyy

mmaannaaggeemmeenntt..

DDoo  tthheessee  eennaabblliinngg  aanndd  ddiissaabblliinngg  lleeaarrnniinngg  ccoonnddiittiioonnss  rreellaattee  ttoo  pprroojjeecctt  oouuttccoommeess??    TThhee

aannsswweerr  iiss  aa  ddeeffiinniittiivvee  yyeess..    WWhhiillee  bbootthh  pprroojjeeccttss  wweerree  iinniittiiaatteedd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  AAiimm  pprroojjeecctt

mmeemmbbeerrss  ((aass  ooff  NNoovveemmbbeerr,,  11999911))  ssttiillll  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  rreelleeaassee  tthhee  pprroodduucctt  iinnttoo  tthhee

mmaarrkkeettppllaaccee..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  tthhee  BBlliittzz  pprroojjeecctt  wwaass  ccoommpplleetteedd  iinn  tthhrreeee  yyeeaarrss----ttwwiiccee  aass  ffaasstt  aass  tthhee  mmeeaann

ttiimmee  iinn  ddeevveellooppmmeenntt  ffoorr  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  pprroojjeeccttss  iinn  tthhee  ddiivviissiioonn..

55..    DDiissccuussssiioonn  aanndd  rreesseeaarrcchh  iimmpplliiccaattiioonnss

TThhiiss  ssttuuddyy  eexxaammiinneedd  ttwwoo  rreesseeaarrcchh  pprroojjeeccttss  iinn  aa  mmaajjoorr  UU..SS..  ccoorrppoorraattiioonn  ttoo  aannsswweerr  tthhee

qquueessttiioonn,,  ""wwhhaatt  ffaaccttoorrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ddeelliibbeerraattiioonnss  eennaabbllee  oorr  oobbssttrruucctt

kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss??""    FFoouurr  ffaaccttoorrss  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  ffrroomm

aann  aannaallyyssiiss  ooff  ssuurrvveeyy  ddaattaa  wwhhiicchh  aaccccoouunntteedd  ffoorr  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aammoouunntt  ooff  vvaarriiaannccee  iinn  tthhee  ppeerrcceeppttiioonnss

ooff  tteecchhnniiccaall  pprrooffeessssiioonnaallss  rreeggaarrddiinngg  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt::  11))  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  aanndd  ppllaannnniinngg;;

22))  kknnoowwlleeddggee  ffrraammee  ooff  rreeffeerreennccee;;  33))  kknnoowwlleeddggee  aaccqquuiissiittiioonn;;  aanndd  44))  kknnoowwlleeddggee  hhaannddlliinngg

pprroocceedduurreess33..    TThhee  ffiirrsstt  tthhrreeee  ooff  tthheessee  ffaaccttoorrss  ddiiffffeerreennttiiaatteedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  tthhee  eexxppeerriieenncceess  ooff

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ttwwoo  pprroojjeecctt  tteeaammss  ssttuuddiieedd..    IInn  aaddddiittiioonn,,  iinntteerrvviieewwss  wwiitthh  pprroojjeecctt  mmeemmbbeerrss  wweerree

ccoonntteenntt  aannaallyyzzeedd  ttoo  ddiissccoovveerr  eexxppllaannaattiioonnss  ffoorr  aappppaarreenntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  pprroojjeeccttss..    FFoorrcceess

eennaabblliinngg  tteeaamm  lleeaarrnniinngg  oonn  tthhee  mmoorree  ssuucccceessssffuull  pprroojjeecctt  iinncclluuddeedd  ssmmaallll  iinnffoorrmmaall  ffoorruummss  vveerrssuuss  llaarrggee,,

ffoorrmmaall  ffoorruummss;;  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  vveerrssuuss  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  ccoommppeettiittiioonn;;  aaccttiivvee  iinnqquuiirryy  vveerrssuuss

aaddvvooccaaccyy  wwiitthhoouutt  iinnqquuiirryy;;  aapppprreecciiaattiioonn  ooff  tthhee  pprroodduucctt  ssyysstteemm  vveerrssuuss  aa  llaacckk  ooff  pprroodduucctt  ssyysstteemmss

kknnoowwlleeddggee;;  aanndd  ppaarrttiicciippaattiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  vveerrssuuss  aa  ffeeaarr  ooff  cchhaalllleennggiinngg  ppoossiittiioonnaall  aauutthhoorriittyy..

AAnnootthheerr  kknnoowwlleeddggee  bbaarrrriieerr,,  uunnrreeaalliissttiicc  ttiimmee  pprreessssuurree,,  wwaass  ffeelltt  eeqquuaallllyy  bbyy  tthhee  mmoorree  ssuucccceessssffuull  aanndd

lleessss  ssuucccceessssffuull  pprroojjeecctt..

                                                            
33  FFoorr  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhee  rroollee  ooff  ffrraammeess  ooff  rreeffeerreennccee  iinn  kknnoowwlleeddggee  ddeevveellooppmmeenntt,,  sseeee  HHuubbeerr  ((11999911));;
SShhrriivvaassttaavvaa  aanndd  MMiittrrooffff  ((11998833));;  aanndd  SShhrriivvaassttaavvaa  aanndd  SScchhnneeiiddeerr  ((11998844))..
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WWhhiillee  tthhee  ggeenneerraalliizzaabbiilliittyy  ooff  oouurr  rreesseeaarrcchh  iiss  lliimmiitteedd  bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aaddddrreesssseedd

oonnllyy  ttwwoo  pprroojjeeccttss  iinn  tthhee  ssaammee  ccoorrppoorraattiioonn,,  tthhee  ddaattaa  ddoo  sseeeemm  ttoo  ppooiinntt  ttoo  ssoommee  iinntteerreessttiinngg

ccoonncclluussiioonnss..    FFiirrsstt,,  iitt  iiss  aappppaarreenntt  tthhaatt  TToorrnnaattsskkyy  eett..  aall..  ((11998833))  wweerree  ccoorrrreecctt  iinn  tthheeiirr  aasssseerrttiioonn  tthhaatt

tthheerree  iiss  mmuucchh  mmoorree  ttoo  kknnooww  aabboouutt  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroocceessssiinngg  iinn  RRDD&&EE  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaann  wwee  ccoouulldd

eevveerr  lleeaarrnn  ffrroomm  aa  ssiimmppllee  ssoocciioommeettrriicc  aannaallyyssiiss  ooff  iinnffoorrrrnnaattiioonn  eexxcchhaannggee  rreellaattiioonnsshhiippss..    TThhee

aaccqquuiissiittiioonn,,  sshhaarriinngg  aanndd  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  iinn  RRDD&&EE  oorrggaanniizzaattiioonnss  ooccccuurr  iinn  ddeelliibbeerraattiioonnss

wwiitthh  ddiissttiinnccttllyy  ddiiffffeerreenntt  ffooccii;;  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rraattee  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  lleeaarrnniinngg  iinn  RRDD&&EE  oorrggaanniizzaattiioonnss,,

wwee  nneeeedd  ttoo  llooookk  mmuucchh  mmoorree  cclloosseellyy  aatt  tthheessee  ddeelliibbeerraattiioonnss  iinn  oorrddeerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  hhuummaann  aanndd

oorrggaanniizzaattiioonnaall  ffaaccttoorrss  tthhaatt  aaffffeecctt  eeaacchh  ttyyppee  ooff  ddeelliibbeerraattiioonn..    TToo  ooppttiimmiizzee  kknnoowwlleeddggee  aaccqquuiissiittiioonn,,  ffoorr

eexxaammppllee,,  mmaayy  rreeqquuiirree  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttiicciippaannttss  ccoommee  ttooggeetthheerr  iinn  ddiiffffeerreenntt  ffoorruummss,,  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt

lleevveellss  ooff  iinnfflluueennccee  aanndd  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ddiiffffeerreenntt  rreessoouurrcceess  aanndd  pprroocceedduurraall  aarrrraannggeemmeennttss  tthhaann  iiss  tthhee

ccaassee  ffoorr  ootthheerr  ttyyppeess  ooff  ddeelliibbeerraattiioonnss..    TThhuuss,,  ""ddeelliibbeerraattiioonn  ssppeecciiaalliizzaattiioonn""  mmaayy  bbee  aa  mmuucchh  mmoorree

ppoowweerrffuull  oorrggaanniizziinngg  mmooddee  tthhaann  ffuunnccttiioonnaall  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  ffrroomm  aa  lleeaarrnniinngg  ssttaannddppooiinntt..    IInn  tthhee

ddeelliibbeerraattiioonn  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  mmooddee,,  ppaarrttiicciippaannttss  wwoouulldd  bbee  aalllliieedd  wwiitthh  ddeelliibbeerraattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  tthheeiirr

kknnoowwlleeddggee  aanndd  sskkiillllss  wweerree  mmoosstt  uusseeffuull;;  tthheeiirr  iinnfflluueennccee  aanndd  rroollee  iinn  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonn  wwoouulldd  rreefflleecctt

tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  tthheeiirr  eexxppeerrttiissee  aalllloowweedd  tthheemm  ttoo  mmaakkee..    RReewwaarrdd  ssyysstteemmss  mmiigghhtt  aallssoo  bbee

aalliiggnneedd  wwiitthh  ddeelliibbeerraattiioonn  aaccttiivviittiieess  aanndd  oouuttccoommeess,,  ssoo  tthhaatt  RRDD&&EE  pprrooffeessssiioonnaallss  wwoouulldd  bbeenneeffiitt  ffrroomm

ppllaannnniinngg  aanndd  ccoonndduuccttiinngg  ssuucccceessssffuull  ddeelliibbeerraattiioonnss..    TThhee  eemmpphhaassiiss  wwoouulldd  bbee  oonn  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg

rraatthheerr  tthhaann  uuppoonn  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  ccoommppeettiittiioonn,,  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  hhiieerraarrcchhyy  iinn  mmaakkiinngg  ddeecciissiioonnss

wwoouulldd  bbee  ddeessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  ddeelliibbeerraattiioonn  ppllaann,,  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  iiss  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  aalliiggnnmmeenntt  ooff

kknnoowwlleeddggee  wwiitthh  iinnfflluueennccee..

""DDeelliibbeerraattiioonn  ssppeecciiaalliizzaattiioonn""  wwoouulldd  hheellpp  ttoo  ccllaarriiffyy  nneeeeddeedd  sshhiiffttss  iinn  pprroojjeecctt  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd

ppeerrssoonnnneell  aass  pprroojjeeccttss  mmoovvee  tthhrroouugghh  pphhaasseess  ooff  aaccttiivviittyy..    RRaatthheerr  tthhaann  ""tthhrroowwiinngg  tthhee  wwoorrkk  oovveerr  tthhee

wwaallll"",,  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  bbaasseedd  oonn  ddeelliibbeerraattiioonn  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  wwoouulldd  ccoonnnneecctt  kkeeyy  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo

pprroojjeeccttss  oovveerr  ttiimmee  wwiitthh  cclleeaarrllyy  ddeeffiinneedd  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  tthhaatt  wwoouulldd  pprreevveenntt  ffuunnccttiioonnaall

rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  ""ddrrooppppiinngg  tthhee  bbaallll""..    MMoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  ddeelliibbeerraattiioonn  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  wwoouulldd

mmaakkee  tthhee  ddiissttiinncctt  nnaattuurree  ooff  ddeelliibbeerraattiioonnss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  rreessoouurrcceess  rreeqquuiirreedd  mmuucchh  mmoorree  eexxpplliicciitt..



2255

TThheeoorreettiiccaallllyy,,  tthhiiss  wwoouulldd  pprreevveenntt  aa  ssmmaallll  ggrroouupp  ooff  iinnfflluueennttiiaall  pprrooffeessssiioonnaallss  oorr  mmaannaaggeerrss  ffrroomm

bbeelliieevviinngg  tthhaatt  tthheeyy  aalloonnee  ppoosssseesssseedd  tthhee  kknnoowwlleeddggee  ttoo  mmaakkee  aallll  ddeecciissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee

aaddvvaanncceemmeenntt  ooff  pprroojjeeccttss..    EEvveenn  wwiitthhoouutt  rreeoorrggaanniizziinngg,,  mmoorree  eexxpplliicciitt  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  uunniiqquuee  nnaattuurree  ooff

ddiiffffeerreenntt  ddeelliibbeerraattiioonnss  rreeqquuiirreedd  iinn  RRDD&&EE  pprroojjeeccttss  sshhoouulldd  pprroodduuccee  iinnssiigghhttss  iinnttoo  ccuurrrreenntt  kknnoowwlleeddggee

bbaarrrriieerrss  aanndd  lloosstt  kknnoowwlleeddggee  eennhhaanncciinngg  ooppppoorrttuunniittiieess..    WWee  ffuullllyy  ssuuppppoorrtt  TToorrnnaattsskkyy  eett..  aall..''ss  ((11998833))

ccaallll  ffoorr  mmoorree  ddeettaaiilleedd  rreesseeaarrcchh  iinnttoo  tthhee  nnaattuurree  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee  rreellaattiioonnsshhiippss  dduurriinngg

ddiiffffeerreenntt  pphhaasseess  ooff  tthhee  RRDD&&EE  pprroocceessss..

AA  sseeccoonndd  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  iiss  tthhaatt  eevveenn  wwiitthhiinn  tthhee  ssaammee  ccoorrppoorraattiioonn,,  pprroojjeeccttss  ooff  aa

vvaassttllyy  ddiiffffeerreenntt  ssoocciiootteecchhnniiccaall  ccuullttuurree  ccaann  aanndd  ddoo  eexxiisstt..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  wwhhiillee  oouurr  ddaattaa  ccaannnnoott

ssuuppppoorrtt  tthhiiss  ffiinnddiinngg  uunneeqquuiivvooccaallllyy,,  iitt  sseeeemmss  tthhaatt  tthheerree  iiss  ssttrroonngg  eevviiddeennccee  iinn  ttbbee  ccoommppaarriissoonn  ooff  tthhee

ttwwoo  pprroojjeeccttss  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  ccuullttuurree  ooff  aa  pprroojjeecctt  mmaayy  aaffffeecctt  pprroojjeecctt  ssuucccceessss..    BBaasseedd  oonn  wwhhaatt  wwee

oobbsseerrvveedd  iinn  tthheessee  ttwwoo  pprroojjeeccttss,,  wwee  ccoonncclluuddee  tthhaatt  tteecchhnniiccaallllyy  ccoommpplleexx  aanndd  hhiigghhllyy  nnoonnrroouuttiinnee

pprroojjeeccttss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  ssuucccceeeedd  iinn  aa  ppaarrttiicciippaattiivvee  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemm44  ((SShhrriivvaassttaavvaa,,  11998833))..    AA

pprroojjeecctt  mmaannaaggeerr  wwoouulldd  ddoo  wweellll  ttoo  iinnvvoollvvee  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  ccrreeaattiioonn  ooff  aa

ppaarrttiicciippaattiivvee  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemm  bbyy  oorrggaanniizziinngg  ppeeooppllee  iinnttoo  ssmmaallll  iinnffoorrmmaall  tteeaammss;;  bbyy  eennssuurriinngg

kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  aaccrroossss  ddiisscciipplliinneess;;  bbyy  pprroommoottiinngg  aaccttiivvee  iinnqquuiirryy  aass  aa  mmeeaannss  ooff  iinnffoorrmmiinngg

ddeecciissiioonnss;;  bbyy  eexxppoossiinngg  mmoorree  ppeeooppllee  ttoo  tthhee  ""bbiigg  ppiiccttuurree""  ooff  hhooww  tthhee  oovveerraallll  pprroodduucctt  ssyysstteemm

ffuunnccttiioonnss;;  bbyy  uuttiilliizziinngg  aa  ppaarrttiicciippaattiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg;;  bbyy  eennccoouurraaggiinngg  tthhoouugghhttffuull

ppllaannnniinngg  ooff  ddeelliibbeerraattiioonnss;;  bbyy  hheellppiinngg  ppaarrttiicciippaannttss  ddeevveelloopp  aa  ccoommmmoonn  llaanngguuaaggee;;  bbyy  mmaakkiinngg  cceerrttaaiinn

aallll  rreelleevvaanntt  ppaarrttiieess  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tteecchhnniiccaall  ddiissccuussssiioonnss;;  bbyy  hheellppiinngg  ppaarrttiicciippaannttss  ddiissccoovveerr  ccoommmmoonn

vvaalluueess  aanndd  ffrraammeess  ooff  rreeffeerreennccee;;  bbyy  pprroovviiddiinngg  aaddeeqquuaattee  ttiimmee  ffoorr  lleeaarrnniinngg  ttoo  ooccccuurr;;  aanndd  bbyy  mmaakkiinngg

cceerrttaaiinn  tthhaatt  ppeeooppllee  aarree  aawwaarree  ooff  ccrriittiiccaall  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  iiss  mmiissssiinngg  aanndd  hhooww  ttoo  ggeett  iitt  iiff  ppoossssiibbllee..

WWhhiillee  mmaannyy  ooff  tthheessee  ssuuggggeessttiioonnss  aappppeeaarr  ttoo  bbee  bbaasseedd  uuppoonn  ccoommmmoonn  sseennssee,,  iitt  wwaass  vveerryy  cclleeaarr

iinn  oouurr  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ttwwoo  pprroojjeeccttss  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrruuccttuurreess,,  ppaarrttiicciippaanntt

cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  lleeaaddeerrsshhiipp  ssttyylleess  eexxiisstteedd  iinn  tthhee  AAiimm  aanndd  BBlliittzz  pprroojjeeccttss,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  rreessuullttiinngg

                                                            
44  AAnnootthheerr  iilllluussttrraattiivvee  eexxaammppllee  ooff  aa  ppaarrttiicciippaattiivvee  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemm  iiss  ddeessccrriibbeedd  iinn  aa  ccaassee  ssttuuddyy  ooff  CCaannoonn,,  IInncc..,,  sseeee
NNoonnaakkaa  aanndd  KKeennnneeyy  ((11999911))..
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aabbsseennccee  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  mmaaddee  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  AAiimm  pprroojjeecctt  ttoo

ddeevveelloopp  aanndd  sshhaarree  tthhee  kknnoowwlleeddggee  nneeeeddeedd  ttoo  aacchhiieevvee  ssuucccceessss  qquuiicckkllyy  aanndd  eeffffiicciieennttllyy..    IItt  aappppeeaarrss

tthhaatt  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ""oorrggaanniizzaattiioonnaall  cchhooiiccee""  ((TTrriisstt  eett..  aall..,,  11996633)),,  wwhhiicchh  ssppeecciiffiieess  tthhaatt  mmaannyy  ssoocciiaall

aanndd  tteecchhnniiccaall  aarrrraannggeemmeennttss  aarree  ppoossssiibbllee  aanndd  tthhaatt  ssoommee  aarree  bbeetttteerr  tthhaann  ootthheerrss,,  iiss  aass  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee

nnoonnrroouuttiinnee  wwoorrkk  ooff  RRDD&&EE  oorrggaanniizzaattiioonnss  aass  iitt  iiss  ttoo  mmoorree  rroouuttiinnee  wwoorrkk  iinn  mmaannuuffaaccttuurriinngg

oorrggaanniizzaattiioonnss..

MMoorree  ggeenneerraallllyy,,  wwee  wwoouulldd  ooffffeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  mmaaxxiimmiizziinngg  lleeaarrnniinngg  iinn  RRDD&&EE

oorrggaanniizzaattiioonnss::

TThhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  ccoonncceeppttuuaall  kknnoowwlleeddggee  bbaassee  ffaacciilliittaatteess  bbootthh  lleeaarrnniinngg  aanndd

iimmpplleemmeennttaattiioonn..    TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  aaggrreeeemmeenntt  eexxiissttss  oonn  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  tthheeoorryy  ooff  ccaauussee  aanndd  eeffffeecctt

rreellaattiioonnsshhiippss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tteecchhnnoollooggyy  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt,,  pprroojjeecctt  ssuucccceessss  iiss  lliikkeellyy  ttoo  iinnccrreeaassee

((FFoosstteerr,,  11998866;;  SSoouuddeerr,,  11998877))..    OOrrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  ddeevveelloopp  pprroodduuccttss  tthhrroouugghh  eemmppiirriiccaall  mmeetthhooddss  ((aa

sseerriieess  ooff  eexxppeerriimmeennttss))  wwiitthhoouutt  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  tthheeoorryy  bbeehhiinndd  tthheeiirr  wwoorrkk  aaccttuuaallllyy  ccrreeaattee  bbaarrrriieerrss

ttoo  sshhaarriinngg,,  iinntteerrpprreettiinngg  aanndd  aappppllyyiinngg  kknnoowwlleeddggee..    RReellaattiivveellyy  ffeeww  ppeeooppllee  ccaann  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  uuttiilliizzee

ddaattaa  ffrroomm  tthhoouussaannddss  ooff  eexxppeerriimmeennttss,,  lleett  aalloonnee  aannttiicciippaattee  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  tthhaatt  aarree  lliikkeellyy  ttoo  bbee

eennccoouunntteerreedd  iinn  uunnddeerrttaakkiinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  nneeww  pprroodduucctt..

UUnnrreeaalliissttiicc  ttiimmee  pprreessssuurreess  iinntteerrffeerree  wwiitthh  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  lleeaarrnniinngg,,  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt

ooff  aa  ccoonncceeppttuuaall  kknnoowwlleeddggee  bbaassee..    TThhee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  uunnrreeaalliissttiicc  ttiimmee  pprreessssuurree  ccaann  oofftteenn  bbee

cciirrccuummvveenntteedd  bbyy  iinncclluuddiinngg  pprroojjeecctt  mmeemmbbeerrss  iinn  ggooaall--sseettttiinngg  aanndd  sscchheedduulliinngg  ddeelliibbeerraattiioonnss..

DDeeaaddlliinneess  wwhhiicchh  aarree  nneeggoottiiaatteedd  rraatthheerr  tthhaann  ddiiccttaatteedd  ccaann  bbee  mmoottiivvaattiinngg  ((LLoocckkee  aanndd  LLaatthhaamm,,  11998844))..

AAddeeqquuaattee  ttiimmee  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  hhoolldd  ddeelliibbeerraattiioonnss,,  ffoorrmmuullaattee  tthheeoorriieess  aanndd  ddooccuummeenntt  lleeaarrnniinnggss..

MMaannyy  oorrggaanniizzaattiioonnss  hhoowweevveerr  rruunn  tthheeiirr  pprroojjeeccttss  oonn  sscchheedduulleess  tthhaatt  aarree  oovveerrllyy  ttiigghhtt,,  ddrriivviinngg  oouutt  tthhee

ttiimmee  nneeeeddeedd  ttoo  aallllooww  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  lleeaarrnn..    WWhhiillee  tthhee  ppaaccee  ooff  aaccttiivviittyy  uunnddeerr  ttiimmee  pprreessssuurree  mmaayy

iinnccrreeaassee,,  rreesseeaarrcchh  ssuuggggeessttss  tthhaatt  ttiimmee  pprreessssuurree  ccaann  bbee  mmoottiivvaattiinngg  oonnllyy  uupp  ttoo  aa  ppooiinntt  ((AAnnddrreeww  aanndd

FFaarrrriiss,,  11997722;;  KKeellllyy  aanndd  MMccGGrraatthh,,  11998855))..    RRaatthheerr  tthhaann  ttrreeaattiinngg  eeaacchh  pprroojjeecctt  aass  iiff  iitt  wweerree  tthhee

oorrggaanniizzaattiioonn''ss  llaasstt,,  eeaacchh  pprroojjeecctt  sshhoouulldd  bbee  llooookkeedd  aatt  aass  tthhee  ffiirrsstt  ooff  mmaannyy  ttoo  ffoollllooww..
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LLeeaarrnniinngg  iiss  aa  bbaallaanncciinngg  aacctt  tthhaatt  rreeqquuiirreess  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssaaffeettyy..    UUssiinngg  aann  eexxaammppllee

pprroovviiddeedd  bbyy  BBaatteessoonn  ((11997722)),,  tthhee  bbeehhaavviioorraall  ffeeaattuurreess  ooff  eeffffeeccttiivvee  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  mmaayy  bbee

ccoommppaarreedd  ttoo  aann  aaccrroobbaatt  oonn  aa  hhiigghh  wwiirree..    AAss  BBaatteessoonn  ((11997799,,  pp..449988))  ssttaatteess::

DDuurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  wwhheenn  tthhee  aaccrroobbaatt  iiss  lleeaarrnniinngg  ttoo  mmoovvee  hhiiss  aarrmmss  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  wwaayy,,  iitt  
iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  hhaavvee  aa  ssaaffeettyy  nneett  uunnddeerr  hhiimm,,  ii..ee..,,  pprreecciisseellyy  ttoo  ggiivvee  hhiimm  tthhee  ffrreeeeddoomm  ttoo  ffaallll  
ooffff  tthhee  wwiirree..    FFrreeeeddoomm  aanndd  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  mmoosstt  bbaassiicc  vvaarriiaabblleess  mmaayy  bbee  
nneecceessssaarryy  dduurriinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  lleeaarrnniinngg......

FFoolllloowwiinngg  AAsshhbbyy''ss  llaaww  ooff  rreeqquuiissiittee  vvaarriieettyy,,  eeffffeeccttiivvee  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  aarree  tthhoossee  iinn  wwhhiicchh

kknnoowwlleeddggee  iiss  wwiiddeellyy  ddiissttrriibbuutteedd..    PPaarrttiicciippaattiivvee  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss  eexxhhiibbiitt  mmoorree  rreeqquuiissiittee  vvaarriieettyy,,

rreessiilliieennccyy  aanndd  fflleexxiibbiilliittyy;;  ssuucchh  ssyysstteemmss  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  lleeaarrnn  ffrroomm  tthheeiirr  mmiissttaakkeess  tthhaann  ssyysstteemmss

wwhhiicchh  rreellyy  pprriimmaarriillyy  oonn  tthhee  hhiieerraarrcchhyy,,  oorr  wwoorrssee,,  tthhoossee  tthhaatt  ooppeerraattee  aass  ""oonnee  mmaann""  lleeaarrnniinngg

iinnssttiittuuttiioonnss  ((SShhrriivvaassttaavvaa,,  11998833))..    TThhuuss,,  tthhee  ddeeggrreeeess  ooff  ffrreeeeddoomm  iinn  ppaarrttiicciippaattiivvee  lleeaarrnniinngg  ssyysstteemmss

aarree  hhiigghheerr,,  aalllloowwiinngg  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  eexxppeerriimmeenntt  wwiitthh  nneeww  mmeetthhooddss  aanndd  cchhaalllleennggee  eexxiissttiinngg

ppaarraaddiiggmmss..

TThhee  kknnoowwlleeddggee  bbaassee  mmuusstt  bbee  iinntteeggrraatteedd..    WWhhiillee  lleeaarrnniinngg  iiss  ttoo  bbee  vvaalluueedd  hhiigghhllyy,,  iitt  iiss  tthhee

aapppplliiccaattiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  iiss  tthhee  eenndd  ggooaall  ooff  RRDD&&EE  oorrggaanniizzaattiioonnss..    IInn  tthhee  ppaasstt,,  ssppeecciiaalliizzeedd

pprrooffeessssiioonnaallss  hhaavvee  vviieewweedd  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  ""ppiieeccee""  ooff  kknnoowwlleeddggee  aass  tthheeiirr  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  nnoott

sseeeeiinngg  tthhaatt  tthheeiirr  lleeaarrnniinngg  iiss  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  ffiinnaall  pprroodduucctt..    IInn  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhaatt  aalliiggnn  kknnoowwlleeddggee

wwiitthh  iinnfflluueennccee  aanndd  ooppeerraattee  iinn  aa  mmoorree  ppaarrttiicciippaattiivvee  ffaasshhiioonn,,  pprrooffeessssiioonnaallss  mmuusstt  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy

ffoorr  tthhee  ffiinnaall  oouuttccoommeess  aacchhiieevveedd  bbyy  tthhee  ccoooorrddiinnaatteedd  wwoorrkk  ooff  aallll  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  RRDD&&EE  eeffffoorrtt..    TToo

aaccccoommpplliisshh  tthhiiss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  ddeelliibbeerraattiioonnss  aarree  ppllaannnneedd  aanndd  hheelldd  ttoo  iinncclluuddee  aallll  rreelleevvaanntt

tteecchhnniiccaall  ssttaakkeehhoollddeerrss  aanndd  tthhaatt  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  iiss  sshhaarreedd  wwiitthh  tthhoossee  wwhhoo

uunnddeerrssttaanndd  ffuullllyy  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  tteecchhnniiccaall  ddeecciissiioonnss  bbeeiinngg  mmaaddee..

AA  ffiinnaall  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  tthhee  ssttuuddyy  nnoott  ttoo  bbee  uunnddeerreemmpphhaassiizzeedd  iiss  tthhaatt  nnoonnrroouuttiinnee  wwoorrkk  iiss

aannaallyyzzaabbllee  aanndd  tthheerreeffoorree  ooppeenn  ttoo  rreesseeaarrcchh,,  rreeddeessiiggnn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt..    WWhhiillee  QQuuiinnnn  ((11998855)),,

NNoonnaakkaa  ((11998888))  aanndd  ootthheerrss  wwhhoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhaatt  nneeww  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  rreeqquuiirreess  aa  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn

oorrddeerr  aanndd  ddiissoorrddeerr  aarree  ccoorrrreecctt,,  iitt  sseeeemmss  cclleeaarr  ffrroomm  oouurr  rreessuullttss  tthhaatt  mmuucchh  ooff  tthhee  ""ddiissoorrddeerr""  ccuurrrreennttllyy
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eexxppeerriieenncceedd  bbyy  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  tteeaammss  iiss  uunnnneecceessssaarryy..    BByy  aannaallyyzziinngg  kknnoowwlleeddggee  rreeqquuiirreemmeennttss,,

kknnoowwlleeddggee  aaccqquuiissiittiioonn  pprroocceesssseess  aanndd  kknnoowwlleeddggee  sshhaarriinngg  pprroocceedduurreess,,  ddeelliibbeerraattiioonnss  ccaann  bbee  ppllaannnneedd

tthhaatt  eelliimmiinnaattee  uunnnneecceessssaarryy  ddiissoorrddeerr  iinn  tthhee  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss..    WWhhiillee  ccrreeaattiivviittyy,,

ddiissccoovveerryy,,  iinnttuuiittiioonn,,  aanndd  lluucckk  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ppllaayy  aa  llaarrggee  ppaarrtt  iinn  ssuucccceessssffuull  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt

eeffffoorrttss,,  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkk  wwhhiicchh  iiss  mmaaddee  nnoonnrroouuttiinnee  bbyy  vviirrttuuee  ooff  ppoooorr  oorrggaanniizzaattiioonnaall

aarrrraannggeemmeennttss  aanndd  mmaannaaggeerriiaall  pprroocceesssseess  ccaann  bbee  rreedduucceedd..    SSoocciiaall  aarrrraannggeemmeennttss  iinnfflluueennccee  ddiirreeccttllyy

tthhaatt  ddiiffffiiccuullttyy  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg..

IInn  tthhee  ffuuttuurree,,  rreesseeaarrcchh  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  tthhaatt  eexxaammiinneess  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ddiiffffeerreenntt

oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  ddeelliibbeerraattiioonn  aarrrraannggeemmeennttss  oonn  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg  aaccrroossss  aa  wwiiddeerr

aarrrraayy  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  sseettttiinnggss..    AAlltthhoouugghh  tthhee  ttwwoo  pprroojjeeccttss  rreeppoorrtteedd  hheerree  vvaarriieedd  ssuubbssttaannttiiaallllyy,,  tthheeyy

rreepprreesseenntt  oonnllyy  aa  ssmmaallll  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ssppeeccttrruumm  ooff  pprroojjeecctt  aarrrraannggeemmeennttss  ccuurrrreennttllyy  iinn  uussee..    MMoorreeoovveerr,,

tthhee  pprroojjeeccttss  ssttuuddiieedd  ddiidd  nnoott  ddiiffffeerr  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  oonn  tthheeiirr  ddeeggrreeee  ooff  tteecchhnniiccaall  ddiiffffiiccuullttyy..    WWee  wwoouulldd

hhyyppootthheessiizzee  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  lleeaarrnniinngg  pprroocceesssseess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  wwoouulldd  bbee

aapppprroopprriiaattee  iinn  hhiigghh  vveerrssuuss  llooww  ccoommpplleexxiittyy  eennvviirroonnrrnneennttss..

WWee  wwoouulldd  aallssoo  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  eexxppeerriimmeennttaall,,  lloonnggiittuuddiinnaall  ssttuuddiieess  tthhaatt  eexxaammiinnee  tthhee  eeffffeeccttss

ooff  ddiiffffeerreenntt  ddeelliibbeerraattiioonn  aarrrraannggeemmeennttss  oonn  pprroojjeecctt  oouuttccoommeess..    TThhee  ccuurrrreenntt  rreesseeaarrcchh  iiss  lliimmiitteedd  bbyy  tthhee

ffaacctt  tthhaatt  oouurr  ddaattaa  ssoouurrcceess  wweerree  llaarrggeellyy  rreettrroossppeeccttiivvee  aanndd  ooppeenn  ttoo  ccoommrrnnoonn  mmeetthhooddss  vvaarriiaannccee..

LLaabboorraattoorryy  eexxppeerriimmeennttss  tthhaatt  eexxaammiinnee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  mmaanniippuullaattiinngg  lleeaaddeerrsshhiipp  ssttyylleess,,  mmeemmbbeerrsshhiipp  oorr

iinnffoorrmmaattiioonn  rriicchhnneessss  iinn  ddeelliibbeerraattiioonnss  wwoouulldd  aallssoo  bbee  eexxttrreemmeellyy  iinnnnoovvaattiivvee..

OOvveerraallll,,  mmoorree  rreesseeaarrcchh  sshhoouulldd  bbee  ddoonnee  wwhhiicchh  eexxaammiinneess  tthhee  aaccttuuaall  ""wwoorrkk""  ppeerrffoorrmmeedd  iinn

RRDD&&EE  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  wwiitthh  aatttteennttiioonn  ggiivveenn  ttoo  eexxaammiinniinngg  aanndd  iimmpprroovviinngg  mmeetthhooddss  aanndd  pprroocceedduurreess..

AAlltthhoouugghh  kknnoowwlleeddggee  wwoorrkk  wwiillll  aallwwaayyss  iinnvvoollvvee  uunncceerrttaaiinnttyy,,  rreesseeaarrcchh  iinn  tthhiiss  aarreennaa  mmaayy  hheellpp  uuss  ttoo

bbeetttteerr  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  ffaacciilliittaattee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lleeaarrnniinngg..
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AAcckknnoowwlleeddggeemmeenntt

TThhee  aauutthhoorrss  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  tthhaannkk  MMiicchhaaeell  BBaaddaawwyy  aanndd  tthhee  aannoonnyymmoouuss  rreevviieewweerrss  ffoorr  tthheeiirr

hheellppffuull  ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  ssuuppppoorrttiivvee  ccoommmmeennttss..
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Table 1a

Factor analysis of knowledge development barrier itemsb

Itemsc Factor one

Knowledge
sharing and
planning
barriers

Factor two

Knowledge
frame of
reference
barriers

Factor three

Knowledge
retention and
procedural
barriers

Factor four

Knowledge
acquisition
barrier

1. Lack of knowledge

2. Failure to utilize knowledge

3. Lack of knowledge sharing

4. Lack of cooperation

5. Language barriers

6. Missing parties

7. Wrong parties

8. Lack of planning

9. Unrealistic timeframes

10. Unclear procedures

11. Lack of internal consulting

12. Lack of external consulting

13. Overstructured forums

14. Understructured forums

15. Diffused responsibilities

16. Lack of documentation

17. Divergent values

Eigen value
Variance explained

  .179

  .653

  .738

  .796

  .235

  .349

  .645

  .770

  .574

  .208

  .374

  .149

  .093

  .223

  .256

 -.201

  .186

 6.296
37.0

-.028

.152

.316

.383

.617

.628

.074

.192

.114

.217

.507

.263

.674

-.123

.416

.263

.753

1.723
10.2

.084

.196

.091

-.106

.158

.004

.353

.233

.305

.668

.458

.704

.139

.745

.598

.529

.189

1.400
8.2

.885

.288

-.119

.021

.025

.279

-.137

.149

.215

.225

.186

.056

.057

.083

-.087

.463

-.154

1.088
6.4

aN=81.
bBold print highlights factor loadings with absolute values greater than .50.
cFor a complete description of each item, see the Appendix



Table 2a

Factor analysis of knowledge development barrier itemsb

Items Factor one

Level of technical
complexity and difficulty

1. The project being developed is complex in that it requires
information and knowledge from many technical disciplines.

2. The technical goals and product specifications for this project
are challenging and will be difficult to meet.

3. The project being developed is so complex that pieces of it can
only be understood by the people who are directly involved.

Eigen value
Variance explained

.914

.909

.650

2.08
69.4

aN=81.
bBold print highlights factor loadings with absolute values greater than .50.



TABLE 3a

Factor analysis of nonroutine task characteristics itemsb

Items Factor one

Level of prior
conceptual
Knowledge

Factor two

Level of
knowledge
intensiveness

1. The know-how for technologies used in this
program is well developed; the technical issues are
well understood.

2. The project being developed is building upon the
findings from fundamental and basic research.

3. There are well established concepts and theories
which provide a high level of predictability for the
technology being developed.

4. A well established body of prior research exists
(trade and professional journals, technical reports)
to draw upon in developing this project.

5. Most of the discoveries or breakthroughs for this
project have already been developed.

6. The knowledge required for the development of this
project is acquired through an orderly and
predictable series of controlled experiments.c

7. To what extent does the completion of the task
require development of new procedures to solve a
problem?

8. To what extent does trial and error play a role in
arriving at the correct solutions to problems?

9. To what extent do you have to acquire or develop
new knowledge in order to do development work?

Eigen value
Variance explained

.771

.710

.806

.668

.610

.382

.014

.014

-.190

2.77
30.8

-.219

.094

.050

.223

-.312

.320

.824

.687

.777

2.05
22.9

aN=81
bBold print highlights factors loadings with absolute values greater than .50.
cItem was dropped from further analysis due to loading below .50.



___(n)  Understructured Forums:  The rules and climate in key forums are too informal: 
irrelevant issues and proposals are considered.

___(o) Diffused Responsibilities:  Too many people have responsibility for the same 
task; everyone assumes that someone else is following through on 
important items.

___(p) Lack of Technical Documentation:  Relevant past work is inaccessible because of 
lack of documentation.  There is much repetition of past 
experiments.

___(q)  Divergent Values:  The values and orientation between various individuals or 
groups is too divergent; people are working at cross purposes with 
each other.


