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: نقش دیبر عملکرد توسعه محصول جد نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیو قابل یابیبازار تیقابل ریتأث

 جذب دانش تیظرف یگر لیتعد

 ، محمدتقی صادقیالهام اسدی
a کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهاب قم 
b دکتری مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه شهاب قم 

 الهام اسدینویسنده مسئول: 

عملکرد توسعه  ستیبایم رانیمد نیاست، بنابرا یرقابت تیها جهت کسب مزاز شرکت ارییبرای بس یراهبرد یتیفعال دیتوسعه محصول جد: چکیده

 یافتیعنوان رهجذب دانش به تیاست. . ظرف دیمؤثر بر عملکرد توسعه محصول جد یرهایمتغ یمهم مستلزم بررس نیرا بهبود دهند. ا دشانیمحصول جد

بالقوه  یایدانش شدند تا از مزا تیریمد یهابرنامه یسازادهیها به فکر پمنظور سازمان نیاست، بد یو رقابت یتجار یراهبردها ریارزش در کنار سا باو  دیجد

شده و پرداخته دیبر عملکرد توسعه محصول جد نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیو قابل یابیبازار تیقابل ریتأث یبه بررس قیتحق نیا در کنند. ییجوآن بهره

 رانیپژوهش مد یاست. جامعه آمار یشیمایو از نوع پ یفیاست. روش پژوهش، توص شدهیبررس زیجذب دانش ن تیظرف یگر لینقش تعد ارتباطنیدرا

 یدانیها، از روش مداده یآوراست. جهت جمع شدهلیتکم شرکت رانیتوسط مد پرسشنامه 161است و تعداد  آمل یفعال در شهرک صنعت یدیتول یهاشرکت

حداقل  کردیبا رو یمعادالت ساختار یسازها از روش مدلداده لیوتحلهیمنظور تجزشده و بهساده استفاده یاز نوع تصادف یریو ابزار پرسشنامه با روش نمونه گ

. شودیم دیعملکرد توسعه محصول جد شیموجب افزا یابیبازار تینشان داد که قابل هاافتهیشده است. ال اس استفاده یافزار اسمارت پو نرم یمربعات جزئ

جذب  تیظرف یگر لیعدنقش ت نیچنو هم دیو عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار تیقابل نیدر رابطه ب نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیقابل یانجینقش م

 .دیگرد دیتائ نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیو قابل یابیبازار تیقابل نیدانش در رابطه ب

 جذب دانش. تیو ظرف دیعملکرد توسعه محصول جد ؛نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیقابل ؛یابیبازار تیقابل کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

است. افزایش جمعیت و متنوع شدن نیازها  داکردهیرقابتی شدن بازار، عموماً نیاز به محصوالت و خدمات رشد چشمگیری پامروزه به علت رشد سریع محصوالت و 

عمر محصول سود حاصل از ارائه محصول به بازار  ی. در چرخهکندیها را به دستیابی به محصول و کاالیی جدیدتر ترغیب منیز ازجمله عواملی است که سازمان

بلوغ هستند؛ اما آنچه همواره برای  یها مایل به حفظ سودآوری خود در مرحلهها و سازمان. واضح است که شرکترسدیبلوغ به حداکثر مقدار خود م یدر دوره

ها در بازار رقابتی ها در این وضعیت و دوام آنمحصول جدید راهکار اساسی برای بقاء شرکت توسعه .بقاء در این وضعیت است یاست نحوه زیبرانگها سؤالشرکت

است. بخش زیادی از محصوالت مجال ورود به بازار را پیدا  برنهیکنند اما نوآوری خطرناک و هز دیها برای رشد و باقی ماندن در عرصه رقابت باید تولاست. شرکت

رو هستند. موفقیت نهایی محصول جدید در بازار به میزان توانایی آن با خطر شکست بزرگی روبه شوندیکه وارد بازار م یاصوالت تازهمح ازو آن دسته  کنندینم

امکانات  همهنیهستند که چگونه ا بانیگربهها با این مسئله دستبسیاری از شرکت حالنیباا. [1] داردکننده بستگی در برآوردن نیازهای برآورده نشد مصرف

 رانیمد نیاست، بنابرا یرقابت تیها جهت کسب مزاز شرکت یاریبس یبرا یراهبرد یتیفعال دیعلمی را به محصوالت جدید موفق تبدیل کنند. توسعه محصول جد

 .است دیجدمؤثر بر عملکرد توسعه محصول  یرهایمتغ یمهم مستلزم بررس نیبود دهند ارا به دشانیعملکرد توسعه محصول جد ستیبایم

ها از منابع محسوس و است که در آن شرکت یاکپارچهی ندیفرا یابیبازار تی. قابلکندیم فایا رییسرعت در حال تغبه طیرا در مح ینقش مهم یابیبازار تیقابل

مناسب استفاده  تیفیبه ک یابیدست تیو درنها یرقابت یبرتر یدر محصوالت برا ینسب زیبه تما یابیدست ان،یخاص مشتر یازهاین یدگیچیدرک پ ینامحسوس برا
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ها ممکن است داشته باشند؛ چراکه آن یرقابت تیمز جادیدر ا ینقش مشترک توانندیم یابیبازار یهاتیاثبات کردند که منابع و قابل یابی. پژوهشگران بازارکنندیم

 رانیاز موارد مد یاریبس .[2] اختصاص داشته باشدخاص  یبه سازمان تواندیها مباشند و ارزش آن یسازهیشب رقابلیدر دسترس قرارگرفته، غ یسختنادر باشند، به

 یهامشکل سازمان نیترعنوان نمود که بزرگ نیبتوان چن دیباشند شا یرفع مشکل ای نهیکه درصدد کاهش هز ندینمایتوجه م نیتأم رهیبه زنج یتنها زمان

 رهیزنج تیریباور که مد نیاست. ا یو خدمات یدیتول یهایازمندیو تدارک ن نیتأم رهیزنج بمناس تیریمد انیروابط با مشتر تیریپس از مد یو خدمات یدیتول

 یشتریب دیتأک نیتأم رهیزنج ندیفرآ یبر ارتقا رانیسودآورتر سازد، باعث شده است که مد جهیپاسخگوتر و درنت انیها را در مقابل مشترشرکت تواندیم نیتأم

 یکپارچگیدرک  بی. ترکشودیم جادیا یکپارچگیو ارتقا و استمرار  یکپارچگی یاجرا یکپارچگیدرک  قیاز طر انیو مشتر کنندگاننیتأم یکپارچگیداشته باشند. 

کنند. ارتقاء و  یبرداربهره مدتانیمدت و مها در کوتاهکنند و از آن ییبه وجود آمده را شناسا یهاها فرصتتا شرکت دهدیاجازه م یکپارچگیاجرا  تیو قابل

 یسازادهیو درواقع پ یریادگیخود را معطوف به  یهاها، تالشسازمان .[3] است یدارند، ضرور کیبه اقدام استراتژ ازیبلندمدت که ن راتییمقابله با تغ یاستمرار برا

 یاز ابزارها یریادگیسرعت به دنیبخش شتابراستا و به جهت  نیدهنده وفق دهند. در همشتاب راتییتا بتوانند خود را با تغ ندینمایدانش م تیریمد یندهایفرا

جذب دانش عبارت است  یی. تواناندیموجود نما یازهایبه ن ییپاسخگو یایو خود را مه عیاطالعات را تسر انیآن جر قیتا بتوانند از طر کنندیاستفاده م یابیبازار

و شدت دانش  نیشیدانش پ ییاهداف سازمان که به دو عامل توانا یدر راستا عاتآن اطال یریکارگو به یسازکسانی د،یاطالعات جدارزش  ییشناسا ییاز توانا

 کی ییرا درک کند. توانا دیجد یارزش بالقوه دانش خارج حیسازمان قادر نخواهد بود که به شکل صح نیشی. بدون در نظر گرفتن دانش پگرددیکارکنان برم

 یدر نوآور یسازمان نینوآورانه ب یهاتیفعال یانتقال دانش الزم برا یبرا یریعنوان مسبه تواندیت جذب میاو خواهد بود. ظرف نیشیاز دانش پ یانعکاس زیفرد ن

 .باشند میسازمان سه

صورت مستقل شرکت به یعملکرد یرهایبر متغ دیو عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار تیقابل یبه بررس یشده تاکنون مطالعات مختلفتوجه به مطالب ارائه با

بر  یابیبازار تیقابل ریتأث نهیدر زم یاشده مطالعهانجام یامروز، با توجه به بررس یرقابت طیدر شرا دیعملکرد توسعه محصول جد تیاند، اما با توجه به اهمپرداخته

 ینشده است. از طرفجذب دانش انجام تیگر ظرف لینقش تعد نیو همچن نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیقابل یانجیبا توجه به نقش م دیعملکرد توسعه محصول جد

 کیاستراتژ تیاستان قم از موقع یبرخوردار لیبه دل نیمچنکشور هستند ه یاقتصاد شرفتیدر جهت پ یاصل یهااز بخش یدیتول یهاشرکت نکهیبا توجه به ا

 .است دهیپژوهش در آنجا به انجام رس نیاستان دارند ا یاهداف اقتصاد شبردیشهر قم در پ یدیتول یهاکه شرکت یدر منطقه با توجه به نقش مهم

سطح عملکرد توسعه  شیمنجر به افزا یابیبازار تیبا بهبود قابل توانندیها مشرکت ایها پاسخ داده شود که آپرسش نیپژوهش تالش شده است، ا نیدر ا نیبنابرا

 تیظرف ایداشته باشد؟ آ دیو عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار تیقابل نیب یانجینقش م تواندیم نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیقابل ایشوند؟ آ دیمحصول جد

 د؟ینما فایگر ا لینقش تعد نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیو قابل یابیبازار تیقابل نیب ،یسازمان یریادگی تیقابل کیعنوان به تواندیجذب دانش م

 

 . ادبیات تحقیق 3

 یابیبازار یهاتیقابل. 1.3

ها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری هایی هستند که بتوانند آناستراتژیها نیازمند طراحی و اتخاذ در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت

هایی قادر به بقا هستند که از گردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند. رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت

و  لیوتحلهیخود را در قالب انتخاب استراتژی، در آیینه معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود. تجز یهایریگمیتصم ها، حاصلمدیران شرکت گر،یدعبارتبه

)عباس و  آوردیهای آتی فراهم مو انجام فعالیت یریگمیرا جهت تصم بیشده با روند گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت، بازخورد مناسمقایسه عملکرد مشاهده

های اخیر معموالً بر روی نوآوری ها در طول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده است. رویکرداهداف تمامی شرکت نیتر(. به همین دلیل یکی از مهم2020همکاران، 

 .[4] اندکزشدههای بازاریابی متمرعنوان قابلیتو نام تجاری به

 یتا سود اقتصاد رندیگیها توسط آن دانش برتر بازار را به کار مکه شرکت شودیم دهیمهم مرتبط با بازار د یهازمیعنوان مکاندر متون به یابیبازار یهاتیقابل

را پرورش دهد و  دیمحصوالت جد سعهتو یمشتر یازهایخود از ن قیقادر است تا با استفاده از درک عم یقو یابیبازار یهاتیشرکت با قابل کیکنند.  جادیا
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ازنظر محققان آورده  یابیبازار یهاتیقابل فیاز تعار ی. در ادامه برخدهدیارائه م انیرا به مشتر یفردنحصربهکند که ارزش م یدهرا سازمان یابیبازار یهاتیفعال

 شده است.

کردن  زیمتما ،یمشتر دهیچیپ یازهایدرک ن یشرکت منابع ملموس و ناملموس را برا کیکه در آن  شودیم فیتعر یمنسجم ندیعنوان فرابه یابیبازار تیقابل

ها و دانش از مهارت دهیچیپ یاعنوان مجموعهبه یابیبازار یهاتی. قابلدهدیبرند مورداستفاده قرار م ژهیو ارزش و یمحصول نسبت به رقابت و کسب برتر

خود  یهاییخود را هماهنگ نموده و از دارا یهاتیتا فعال سازندیها را قادر مشده و شرکتبکار گرفته یسازمان یندهایفرا قیکه از طر شوندیشده درک مانباشته

 .[5]و رقابت است  انیبا استفاده از دانش برتر بازار در خصوص مشتر کتشر کی یابیمرتبط با بازار یهاتیفعال یشامل ادغام تمام یابیبازار یهاتیبهره ببرند. قابل

 

 نیتام رهیزنج یکپارچگی تیقابل. 3.2

مصرف توسط مشتری های مرتبط با جریان و مبادله کاالها و خدمات، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابلزنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت

 دکنندهیتول کیکه  یعنوان حدبه توانیرا م نیتأم رهیزنج یکپارچگی. شوداست. این نقل و انتقاالت عالوه بر جریان مواد، شامل جریان اطالعات و مالی نیز می

کرد.  فیتعر کند،یم تیریرا مد یسازمان انیو م یسازماندرون یندهایفرآ یطور مشارکتو به دینمایم یخود همکار نیتأم رهیزنج یبا شرکا کیطور استراتژبه

مؤثر از محصوالت،  یهابه جنبش دنیرس یسفارش، برا یندهایمعامالت، انتقال مواد و فرآ نندنه ماروزا انیجر یعنوان هماهنگرا به یاتیعمل یسازکپارچهی

ترین حالت، کلی در .[6] کندیباال را فراهم مکم و سرعت نهیهز ،ینوبه خود، حداکثر ارزش به مشترکه به کنندیم فیتعر یریگمیخدمات، اطالعات، پول و تصم

 یک زنجیره تأمین خطی به شرح زیر هستند. یمواد اولیه و از سوی دیگر با مشتریان مرتبط هستند. اجزا کنندگاننیهای زنجیره تأمین از یک سو با تأمحلقه

 .دستنیی( زنجیره تأمین پا3( زنجیره تأمین داخلی 2( زنجیره تأمین باالدست 1

های مختلفی که در قالب محصوالت و خدمات در دست مشتری دستی است که در فرآیندها و فعالیتتا پایین یهای باالدستای از سازمانتأمین شبکه زنجیره

هدف  نیاست؛ بنابرا تأمینهای زنجیره نمایند، درگیر هستند. تأکید این تعریف بر در نظر گرفتن ارضای نیاز مشتریان در تمامی فعالیتنهایی ایجاد ارزش می

بتواند محصول موردنظر را با حداکثر کیفیت، حداقل قیمت و در زمان  کهیطورهای مربوط به زنجیره تأمین، ارضای تقاضای مشتریان است، بهاصلی فعالیت

 .[7]موردنظر به مشتریان تحویل دهد 

 

 دانش جذب تیظرف. 3.3

 است: ریز یسه مرحله متوال قیاز طر یخارج یهااستفاده از دانش یشرکت برا کی ییجذب توانا تیظرف

 خارج از شرکت دی: شناخت و درک بالقوه دانش جد یاکتشاف یریادگی•

 و با ارزش دی: جذب دانش جد رییتغ یریادگی•

 آن در تجارت یریکارگو به دی: استفاده از دانش جد یبرداربهره یریادگی•

. کندیم فاءیا یدانش، نقش محور جادیپرورش ا ییو توانا ینوآور ت،یقابل ،یستگیمنظور توسعه شاشرکت به کیاست و در  یرقابت تیمنبع مز کیجذب  تیظرف

 دهیآنچه د ،حالنی. باادخواهد بو یمنظور اهداف تجاردانش به یریکارگدانش، جذب دانش و به ییشناسا یعنیجذب است،  تیگام برجسته از ظرفسه ف،یتعر نیا

که  یدر بازار مشکل خواهد داشت و زمان دیجد یهاتیموقع ییدر شناسا کند،ینم یگذارهیجذب سرما تیظرف نهیشرکت در زم کیاست که اگر  نیا شودیم

 یشده است. برا انینما اتیدر ادب نتالیو لو نجذبِ کوه تیظرف یبرا یسازمفهوم نیشرکت سخت خواهد بود. چند یبه آن برا دنیها جلو بزند رسبازار از آن

 یارابطه یهاتیقابل یسازتوانمند یبرا رگذاریتأث یروین کیدارد و آن کیاتحاد استراتژ تیجذب اثر مثبت بر موفق تیظرف ندیگوی( م1998) نیو لوباتک نیمثال، ل

 .[8] شرکت لو انتقال دانش در داخ یسازمان نیب یریادگیشرکت خواهد بود مانند  کی
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 نیارتباط ا یو چگونگ یخاص بازار، علم و فناور یهادرباره حوزه یدانش جمع کیو توسعه،  قیتحق نهیخود در زم یهاتیفعال جیشرکت با استفاده از نتا کی

اما مواجهه صرف  کند؛یم تیقورا ت یو ارج نهادن به دانش خارج صیشرکت در تشخ ییدانش، توانا گاهیپا نی. اکندیم جادیها با محصوالت و خدمات خود احوزه

 .ستین یآن توسط شرکت کاف زیآمتیجذب موفق نیتضم یمرتبط برا یبا دانش خارج

 خواهد داشت. یشتریب یانعطاف و نوآور تیقابل یبه دست آوردن و استفاده از دانش خارج قیدر بازار از طر یجذب قو تیشرکت با ظرف کی

 یبا سطح باال یهادادند که شرکت صیتشخ نتالی. کوهن و لوکندیم فیو حل مشکالت تعر یریادگی یبرا یتیعنوان ظرفجذب را به تی( ظرف1998) میک

 .باشندیم دیجد یهااز فرصت یبرداربه رفتار فعال  دارند و قادر به بهره شیجذب گرا تیظرف

 دیتوسعه محصول جد .4.3

 شدهفیمراحـل و اقـدامات تعر ف،یاز وظا یا: مجموعهدینمایم فیتعر صورتنیرا بد دیو توســعه محصــول ، توســعه محصول جد تیریهنـدبوک انجمـن مــد

است  یندیفرآ دیجد ول. توسعه محصکندیم حیفروش تشر( به محصوالت و خدمات قابلهینارس )اول یهادهیا لیتبـد یشرکت را بـرا یعیو منظم که هدف طب

 یاو مقدمه یطیمح راتییبه تغ ییپاسخگو یبرا نینو یکردیعنوان رو( بهNPD) دی. توسعه محصول جدشودیبه بازار عرضـه م دیجد یخدمت ایکه در آن محصول 

ها شرکت یبقا یبرا یحل اساسراه کی دیجد ول(. توسعه محصیرانیا سنسیامروز است )چاپ سا یایدر جهان پو یرقابت تیو کسب مز یرقابت یورود به فضا یبرا

 است. یها در بازار رقابتو دوام آن

داشتن  گردد،یم یها در بازار رقابت جهانآن یکه باعث برتر یعامل نیترکامالً واقف هستند که مهم قتیحق نیدر سراسر جهان به ا شرویپ یهاشرکت اغلب

و  دیدبه سمت محصوالت ج شیادرگرو گر یسازمان یرقبا است. امروزه، بقا ریو مؤثرتر از سا ترعیبه بازار، سر دیو عرضه محصول جد یاستمرار در طراح تیقابل

 ،یدیتول دیجد زاتیعلوم و تجه شیدایها، پسازمان شتریشدن هر چه ب یرقابت ،یفناور شرفتیموفق است. با پ دیمحصوالت جد جادیا یبرا ییهاروش یریکارگبه

که در عرضه محصوالت  یمخاطرات لیبه دل نیچناست. هم هروبرو شد یدیجد یهابا چالش دیمحصوالت جد دیتول ان؛یمشتر قیو سال ازهایدر ن یاساس راتییتغ

 یانکاررقابلیو غ یاتی( نقش حNPD) دیتوسعه محصول جد .[9]تفکر کنند  دیتوسعه محصوالت جد ندیدر مورد بهبود فرا وستهیپ دیها باوجود دارد، شرکت دیجد

 یرقابت تیبه کسب و حفظ مز ازیامروزه، ن یشدت رقابتوکار بهکسب طیمنظور زنده ماندن در محبهها . شرکترددا یدیتول یهاشرکت یاقتصاد تیموفق نییدر تع

توسعه محصول  قیاز طر زیموفق است. تما دیمحصوالت جد یاندازها در توسعه و راهشرکت ییتوانا ،یرقابت تیحفظ مز کنندهنییتع یاز عوامل اصل یکیدارند. 

 است. تیبه موفق یابیدست یمؤثر برا یهایتراتژاز اس یکی دیجد

 

 . پیشینه تحقیق5.3

 پیشینه تحقیق داخلی و خارجی به صورت زیر است:

 نویسندگان عنوان تحقیق متغیرها

 تیظرف

جذب 

 دانش

 تیقابل

 یکپارچگی

 نیتأم رهیزنج

عملکرد  

توسعه 

 دیمحصول جد

 قابلیت

 یابیبازار
  

  * * 
 یانجیبا نقش م دیبر عملکرد توسعه محصول جد یابیهای بازارتأثیر قابلیت

 برداری و اکتشافبهره
 (1395حق ) انیمرند

  * * 
 یانجیبا نقش م دیمحصول جد یو عملکرد توسعه یابیبازار تیقابل رابطه

 (انیبندانش یهابرداری )موردمطالعه؛ شرکتاکتشاف و بهره
 (1395) یآبادیعل
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 . مدل مفهومی تحقیق4

موجود را با  ریسه متغ یاست که محققان قبل نیکه وجود دارد ا یو شکاف علم یقاتیگفت خأل تحق توانیم ،یو خارج یشده داخلانجام یهابا توجه به پژوهش

بر  نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیو قابل یابیبازار تیقابل ریپژوهش به دنبال تأث نیشده است. لذا محقق در اانجام یموضوعات کم بارهنیدر نظر نگرفته و درا گریکدی

 ی( خواهد بود. مدل مفهومآمل یشهرک صنعت یدیفعال تول یها: شرکتیجذب دانش )مطالعه مورد تیظرف یگر لی: نقش تعددیعملکرد توسعه محصول جد

 .شودیمطرح ماستخراج و  1صورت شکل به

*    
کارگیری فناوری اطالعات بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه بهبررسی تأثیر 

 به نقش میانجیگری ظرفیت جذب دانش کارکنان
 (1396قشقایی )

 (1397) یعباد دیبر توسعه محصول جد یابیو هوش بازار یابیبازار تیتأثیر قابل *   

  * * 

منابع منعطف فنّاورانه و توسعه  یبر رو کیاستراتژ یابیبازار تیتأثیر قابل

شهر  ییمواد غذا دکنندهیتول یها)موردمطالعه: شرکت دیمحصول جد

 اصفهان(

 یآبادضیف یقاسم

(1397) 

 * *  
 یو عملکرد بنگاه مطالعه نیتأم رهیهای زنجفناوری اطالعات بر قابلیتاثر 

 پایسا شرکت یمورد

و همکاران  یواد

(1398) 

 * * * 

از  داریپا یرقابت تیبر کسب مز یابیبازار لیوتحلهیاستفاده از تجزتأثیر 

بازار و  یرکیز یانجیبا در نظر گرفتن نقش م ایهای پوقابلیت دگاهید

 «(رانیدر ا یافزارنرم یهاتوسعه محصول )موردمطالعه: شرکت تیریمد

 (1399) اریآب

 دیتوسعه محصول جد تیعوامل مؤثر بر موفق  *  
و همکاران  نیل

(2014) 

  *  
 عیدر صنا دیتوسعه محصول جد یهاپروژه تیعوامل مؤثر بر موفق

 کایکانادا، آمر ریمختلف نظ یدر کشورها یمیوشیب

و همکاران  ریکاندم

(2015) 

 (2016) کوپر دیمحصول جد تیموفق عیعوامل مؤثر در تسر  *  

*    
بهروزی کارکنان و رفتار نوآورانه با توجه به نقش تعدیل بررسی رابطه بین 

 گری تسهیم دانش و ظرفیت جذب دانش

ونگ و همکاران 

(2017) 

*    
نوآوری باز: -سازمانی گری ظرفیت جذب در رابطه فرهنگنقش مداخله

 شواهدی از بازارهای در حال ظهور

بندی و کامل نقش

(2017) 

 *   
وکار بر کسب ندیو فرآ نیتأم رهیزنج تیریهای مدقابلیت یگریانجیثر ما

 نیاز چ یتأثیر فناوری اطالعات بر عملکرد شرکت: شواهد

پنگ و همکاران 

(2019) 

* *   
دارد؟ نقش  تیاهم نیتأم رهیزنج یریپذانعطاف یبرا یاجتماع هیسرما ایآ

 نیتأم رهیزنج تیریتراز مدجذب و هم تیظرف

 ننیواالیو کو یگولگس

(2020) 
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 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 روش تحقیق. 5

 یو خارج یمقاالت داخل یهاگاهیپا ات،ی)کتب، نشر یااطالعات از دو روش کتابخانه یآورجمع یبرا است. کاربردیو  یفیتوص قیتحق نیدر ا قینوع تحق

  مربوطه استفاده خواهد شد. یهابا پرسشنامه یدانیمرتبط( و روش م یهانامهانیپا

 

 هاداده یآورجمع. 1.5

افراد  یشناخت تیاست. در بخش اول مشخصات جمع شدهلی. پرسشنامه از پنج بخش تشکشودیاز پرسشنامه استفاده م قیتحق نیها در اداده یآوربرای جمع

توسعه محصول  درباره ی، بخش چهارم سؤاالت نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیدرباره قابل یجذب ، بخش سوم سؤاالت تیدرباره ظرف یوجود دارد، در بخش دوم سؤاالت

موردسنجش قرارگرفته برای هر  کرتیل فیکه بر اساس ط باشدیسؤال م 30پرسشنامه دارای  نیاست. ا یابیبازار تیدرباره قابل یو در بخش آخر سؤاالت دیجد

 شده است.در نظر گرفته ازی، امت5 ادیز یلیو خ 4 ادی، ز3، متوسط 2، کم 1کم  یلیخ نهیگز

 

 پرسشنامه ییایو پا ییروا. 2.5

قرار گرفت. برای  یو خبرگان دانشگاه ینظران و کارشناسان بانکصاحب اریمعتبر پژوهش در اخت اتیبر اساس ادب شدهیپرسشنامه طراح ،ییبرای سنجش روا

 .تشده اسآلفای کرونباخ استفاده بیاز روش ضر قیتحق نیپرسشنامه در جامعه آماری در ا 30 یتصادف عیپرسشنامه پس از توز ییایسنجش پا
 

 پرسشنامه ییایپا. 1جدول 

 متغیر تعداد سواالت ی کرونباخاآلف

 جذب دانش تیظرف 12 658/0

 نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیقابل 6 765/0

 دیمحصول جد توسعه 6 659/0

 یابیبازار تیقابل 6 754/0

 کل 30 741/0

 

 یافته ها. 6

صورت ها قبل اجرای مدل اصلی، ضریب معناداری و مقدار بار عاملی هریک از متغیرهای تحقیق )شامل مستقل، وابسته، تعدیل گر( بهوتحلیل دادهبرای تجزیه

ها، ضریب سازی شاخصترین مؤلفه در هر سازه و خالصهای کلیدی در هر بعد از مدل تحقیق شناسایی شود. بعد از شناسایی مهمجداگانه بررسی تا متغیر
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هایی روایی سازه بررسی گیریم و درنهایت شاخصهای تحقیق بهره میمعناداری و مقدار بار عاملی مدل اصلی بررسی و از تحلیل مسیر جهت بررسی فرضیه

های مهم این خواهد شد و درنهایت شاخصهای مربوط به متغیرها ضریب معناداری و بار عاملی این سازه بررسی ها و مؤلفهبرای شناسایی شاخص خواهد شد.

 شود.بخش شناسایی می

 ترین مؤلفه مربوط به متغیر مستقلشناسایی مهم .1.6

دار هستند یا خیر؟ در این های تحقیق معنیدهد که آیا فرضیهضریب معناداری مسیرهای مدل نشان می است.ی ابیبازار تیقابل مستقلمتغیر  در این تحقیق

ها با هم و یا روابط بین هر سازه با متغیرهای آشکار مربوط به خودش ازلحاظ ها( و روابط بین سازهشده در مدل )فرضیههای نشان دادهقسمت باید تمامی جهت

است،  96/1این سطح اطمینان برابر با  tکند و چون مقدار آزمون می %95فرض روابط را در سطح اطمینان صورت پیشبه اسمارتافزار نرمدار شوند. آماری معنی

ضریب  4-4مورد تأیید است. مطابق شکل  %95+ باشد ازلحاظ آماری در سطح اطمینان 96/1تا  -96/1ی برای آن خارج از بازه tپس هرکدام از روابط که مقدار 

 باشد.می %95بیشتر است که این حاکی از معنادار بودن تمامی سؤاالت و روابط بین متغیر را در سطح اطمینان  96/1ها از معناداری میان متغیر

 
 (یابیبازار تیبررسی ضریب معناداری متغیر مستقل )قابل .2شکل 

 

های هر بعد آورده مقادیر بار عاملی برای شاخص 5-4شود. در شکل سازه با آن سازه محاسبه میهای یک بار عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص

 باشد.می 4/0شود تمامی مقادیر بارهای عاملی بیشتر از طور که مالحظه میشده است. همان

 
 (یابیبازار تیتحلیل عاملی متغیر مستقل )قابل .3شکل 

 کدام هستند؟ یابیبازار تیهای قابلمؤلفهترین سؤال اول: مهم

برند بیشتر است؛ بنابراین  تیریباشد که از میزان بار عاملی متغیر مدمی 72/0برابر با  یارتباط با مشتر تیریمیزان بار عاملی متغیر مد 3 با توجه به شکل

 باشد.می یابیبازار تیترین مؤلفه قابلجز مهم یارتباط با مشتر تیریمد

 

 ترین مؤلفه مربوط به متغیر وابستهشناسایی مهم .2.6

بیشتر است که این حاکی از معنادار  96/1ها از ضریب معناداری میان متغیر 4مطابق شکل   است.دیعملکرد توسعه محصول جد وابستهمتغیر  در این تحقیق

 باشد.می %95بودن تمامی سؤاالت و روابط بین متغیر را در سطح اطمینان 
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 (دیبررسی ضریب معناداری متغیر وابسته )عملکرد توسعه محصول جد -4شکل 

توان به این نتیجه رسید تمامی غیر وابسته آورده شده است. از بررسی بار عاملی متغیر وابسته میهای مربوط به متمقادیر بار عاملی برای شاخص 5در شکل 

 ها الزم نیست.یک از آنرو حذف هیچباشد. ازاینمی 4/0مقادیر بارهای عاملی بیشتر از 

 
 (دیتحلیل عاملی متغیر وابسته )عملکرد توسعه محصول جد. 5شکل 

 

 کدام هستند؟دیهای عملکرد توسعه محصول جدترین مؤلفهمهمسؤال دوم: 

ترین مؤلفه باشد که از میزان بار عاملی متغیر سرعت توسعه محصول بیشتر است؛ بنابراین جز مهممی 62/0برابر با  نوآوریمیزان بار عاملی  5با توجه به شکل 

 باشد.می دیعملکرد توسعه محصول جد

 

 ترین مؤلفه مربوط به متغیر میانجیمهمشناسایی . 3.6

بیشتر است که این حاکی از معنادار  96/1ها از ضریب معناداری میان متغیر 6مطابق شکل  است. نیتام رهیزنج یکپارچگی تیقابل میانجیمتغیر  در این تحقیق

 باشد.می %95بودن تمامی سؤاالت و روابط بین متغیر را در سطح اطمینان 

 
 (نیتام رهیزنج یکپارچگی تیبررسی ضریب معناداری متغیر میانجی )قابل .6شکل 

 

توان به این نتیجه رسید تمامی های مربوط به متغیر میانجی آورده شده است. از بررسی بار عاملی متغیر میانجی میمقادیر بار عاملی برای شاخص 7در شکل 

 ها الزم نیست.یک از آنرو حذف هیچباشد. ازاینمی 4/0مقادیر بارهای عاملی بیشتر از 
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 (نیتام رهیزنج یکپارچگی تیتحلیل عاملی متغیر میانجی )قابل .7شکل 

باشد می 56/0برابر با ی با مشتر یکپارچگیمیزان بار عاملی  7با توجه به شکل  کدام هستند؟ نیتام رهیزنج یکپارچگی تیهای قابلترین مؤلفهسؤال سوم: مهم

 باشد.می نیتام رهیزنج یکپارچگی تیقابلترین مؤلفه بیشتر است؛ بنابراین جز مهم کننده نیبا تام یکپارچگیکه از میزان بار عاملی 

 

 برازش مدل ساختاری .8

 شود.محاسبه می 2Rدر این بخش ضرایب معناداری و معیار 

 ضرایب معناداری. 1.8

 شود.ها تأیید میمعنادار بودن آن %95آمده است، لذا در سطح اطمینان دستبه 96/1های تحقیق بیشتر از برای فرضیه t، چون ضرایب 5-4با توجه به شکل 

 
 مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداری. 9شکل 

 2Rیا  R Squaresمعیار  .2.8

زای )وابسته( مدل است. معیاری است که نشان از مربوط به متغیرهای پنهان درون 2Rدومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب 

در نظر گرفته  2Rو قوی عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط هب 67/0 و 33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونتأثیر یک متغیر برون

توان مناسب بودن برازش مدل شده است که با توجه به سه مقدار مالک، میزای پژوهش محاسبههای درونبرای سازه 2R، مقدار 8-4شود. مطابق با جدول می

 ساختاری را تأیید ساخت.

 متغیرهای تحقیق  2Rنتایج معیار. 4جدول 

 متغیر
 استخراجیمیانگین واریانس 

(AVE>0.5) 

 647/0 ظرفیت جذب دانش

 581/0 نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیقابل

 548/0 دیتوسعه محصول جد

 698/0 یابیبازار تیقابل
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 2Qمعیار  .3.8

بین هر متغیر باشد. برای بررسی کفایت پیشمی 1که همان بررسی اعتبار حشو یا افزونگی 2Qگیسر -بررسی کیفیت مدل ساختاری با استفاده از ضرایب استون

خوبی آن را اند بهدهد که متغیرهای مستقل یک متغیر وابسته مفروض تا چه حد توانستهتوان از این شاخص استفاده کرد. این شاخص نشان میوابسته می

باشد که ای میشدهزاد و همه متغیرهای مشاهدهارسی اعتبارشده بین متغیرهای مشاهده یک متغیر مکنون درون( و2Rبینی کنند. این شاخص نیز نوعی )پیش

کنند، مرتبط هستند. مقادیر مثبت این شاخص نشانگر زاد را با استفاده از مدل ساختاری برآورد شده تبیین میبا متغیرهای مکنونی که متغیر مکنون درون

شده خوب دهند که مقادیر مشاهدهباشد، نشان میچون همه مقادیر مثبت می 8-4( با توجه به جدول 1391باشد )امانی و همکاران،ب میبین مناسکفایت پیش

 باشد.توان نتیجه گرفت که مدل ساختاری از کیفیت مناسب برخوردار میاند و میشدهبازسازی

 2Qمقدار معیار  .5جدول 

 2Q متغیر

 324/0 ظرفیت جذب دانش

 231/0 نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیقابل

 313/0 دیتوسعه محصول جد

 416/0 یابیبازار تیقابل

 

 برازش مدل کلی. 4.8

شده معرفی GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای به 36/0و  25/0، 01/0شود که سه مقدار استفاده می GOFبرای بررسی برازش مدل کلی از معیار 

 است.

  گردد:این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می

 (1) 

)2GOF = √average (Commonality) × average (R 
 

 متغیرهای تحقیق 2Rو  Communalityمیزان  .6جدول 

 Communality 2R متغیر

 001/0 718/0 ظرفیت جذب دانش

 124/0 709/0 نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیقابل

 012/0 658/0 دیتوسعه محصول جد

 015/0 748/0 یابیبازار تیقابل

 

 نتایج برازش مدل کلی .7جدول 

Communality 2R GOF 
722/0 115/0 254/0 

                                                           
1- Validation Redundancy 
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 شود.برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید می 254/0به میزان  GOFآمده برای دستبا توجه به مقدار به

 شده است.نتایج رابطه مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل تحقیق نشان داده 8در جدول 

 

 نتایج رابطه مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل تحقیق .8جدول 

 فرضیه
 ضریب مسیر

(β) 
 معناداری

 نتیجه

 آزمون

 تأیید 25/7 51/0 تأثیر دارد. دیعملکرد توسعه محصول جد بازاریابی بر تیقابل

 تأیید 94/6 48/0 تأمین تأثیر دارد. رهیزنج یکپارچگی تیبر قابل بازاریابی تیقابل

 تأیید 48/10 61/0 تأثیر دارد. دیتأمین بر عملکرد توسعه محصول جد رهیزنج یکپارچگی تیقابل

 

 .کندمی لیرا تعد تأمین رهیزنج یکپارچگی تیو قابل بازاریابی تیقابل نیجذب دانش، شدت و رابطه ب تیظرففرضیه فرعی چهارم: 

جذب  تیاست که ظرف یمعن نیامر بد نیشود. ا یم دییچهارم تأ هیفرض نیبنابرا است، 96/1 از شتریمقدار ب نیبدست آمده است. ا Z، 22/10 یمعنادار بیضر

  کند. یم لیرا تعد تأمین رهیزنج یکپارچگی تیو قابل بازاریابی تیقابل نی% رابطه ب 95 نانیاطم دانش در سطح

 

 نتایج رابطه مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل تحقیق. 9جدول 
 نتیجه مقدار ضریب معنادار ضریب مسیر متغیر وابسته گر لیتعدمتغیر  متغیر مستقل

 تایید 22/10 47/0 تأمین رهیزنج یکپارچگی تیقابل جذب دانش تیظرف بازاریابی تیقابل

 

 .دارد دیو عملکرد توسعه محصول جد یابیبازار تیقابل نیدر رابطه ب یانجینقش م نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیپنجم: قابل یفرع هیفرض

 نتایج رابطه مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل تحقیق .10 جدول
 نتیجه مقدار ضریب معنادار ضریب مسیر متغیر وابسته گر لیتعدمتغیر  متغیر مستقل

 رهیزنج یکپارچگی تیقابل بازاریابی تیقابل

 تأمین

 تایید 47/2 8/0 عملکرد توسعه محصول

 

 نتیجه گیری. 10

جذب  تیظرف یگر لی: نقش تعددیبر عملکرد توسعه محصول جد نیتأم رهیزنج یکپارچگی تیو قابل یابیبازار تیقابل ریو مطالعه تأث یپژوهش بررس نیهدف ا

 نیدر ب یامربوطه، پرسشنامه یههایپاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرض یقم بود. برا هیشکوه یفعال در شهرک صنعت یدیتول یهاشرکت انیدانش  در م

 ییایکرونباخ جهت پا یآلفا یاس اس )آزمون ها یاس پ یپرسشنامهها، دادهها توسط نرم افزارها یشد. پس از جمع آور عیشرکت ها توز رانینفر از مد 161

مورد  ههایفرض دییعدم تأ ای دییا تأی دییال اس جهت تأ یداده( و نرم افزار پ عینرمال بودن توز یبررس یبرا رنفیپرسشنامهها و آزمون کلموکروف اسم یسؤالها

 استخراج شد. جیقرار گرفتند و نتا لیو تحل هیتجز

 یکاربرد یشنهادهایپ. 11

 :شودیم شنهادیپ یدیتول یشرکت ها رانیها به دست آمد به مد هیکه از اثبات فرض یجیاساس نتا بر
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عملکرد توسعه  شیافزا یبرا نیتام رهیزنج یکپارچگیجذب دانش،  تیبهبود ظرف ،یابیبازار تیالزم را در جهت بهبود قابل یها یزیاقدامات و برنامه ر •

 داشته باشند. دیمحصول جد

ها را از داخل  دهیا دیگران با لیو کارکنان شرکت ها با کمک مشاوران و تحل رانیمد ،یرقابت تیجذب دانش به منظور بهبود مز تیدر راستای اجرای ظرف •

 و به موقع عیسر قراردادن اریاستفاده از شبکه در سازمان برای سهولت ارتباطات کارکنان و در اخت نیبه اشتراک بگذارند همچن گریکدیو خارج از سازمان با 

 امر باشد. نیتواند کمک موثری در ا یاطالعات به آنان، م

 شبکه. جادیا کردیبا رو یمانند دانشگاهها و مراکز پژوهش یبستری برای همکاری شرکت ها با شبکههای دانش جادیا •

 به حداقل رساندن موانع ارتباطات و تبادل اطالعات. ن،یتام رهیزنج جادیواحد ها و ا نیهمکاری ب شیتالش برای افزا •

 ییبه دنبال برنامه ها و راهکارها دیجذب دانش با تیسطح ظرف یارتقا یتر توجه کنندو برا شیکارکنان خود ب ییو توانا زهیبه انگ دیبنگاه ها و شرکت ها با •

 است. ینوآور یدیاز موانع کل یکیجذب در بنگاه ها  تیعدم وجود ظرف رایباشند، ز

 میبه تسه تواندیشرکت، م یاعضا نیبر صداقت و اعتماد متقابل در ب یدوستانه مبتن ییفضا جادیرودررو با اعضا و ا یهاها و نشستمستمر جلسه یبرگزار •

 کمک کند. گریکدینظر افراد با دانش و اطالعات و بهبود تبادل

شده از نوع خدمات ارائه ای وهیدر ش یضرور راتییها، تغآن یو مسائل اصل ازهایبا در نظر گرفتن ن نیو همچن انیترمش یو انتقادها شنهادهایبر اساس پ •

 .دیشرکت به عمل آ یسو

 

 . منابع12
[1] Crawford, M., 1992. 5. Identity, Passing’and Subversion. Feminism & Psychology, 2(3), pp.429-431. 
[2] Ferraris, A., Santoro, G. and Dezi, L. (2017), “How MNC’s subsidiaries may improve their innovative performance? the role of external sources 

and knowledge  

[3] Jung, D.I., Wu, A., Chow., C., (2008), Towards understanding the direct and indirect effects of CEOs’ transformational -leadership on firm 
innovation, The leadership Quarterly,14:582-594. 

[4] Kandemir D, Calantone R, Garcia R.,(2015)., “An exploration of organizational factors in new product development success”., Journal of 

Business & Industrial Marketing., 21, pp. 300– 310. 
[5] Cooper, R.G.(2016).,“NPD: Practices The Dark Side of Time and Time Metrics in Product Innovation”., PDMA Visions Magazine. 

[6] Roos, G., 2017. Knowledge management, intellectual capital, structural holes, economic complexity and national prosperity. Journal of 

Intellectual Capital, 18(4). 
[7] Cricelli, L., Greco, M., Grimaldi, M. and Llanes Duenas, L.P., 2018. Intellectual capital and university performance in emerging countries: 

evidence from Colombian public universities. Journal of Intellectual Capital, 19(1), pp.71-95. 

[8] Duodu, B. and Rowlinson, S., 2019. Intellectual capital for exploratory and exploitative innovation: Exploring linear and quadratic effects in 
construction contractor firms. Journal of Intellectual Capital. 

[9] Khan, R., Rehman,, Au., Fatima, A. (2009), Transformational leadership and organizational innovation: moderated by organizational size, 

African Journal of Business Management,3(11): 84-678. 
[10] Mu, J., 2015. Marketing capability, organizational adaptation and new product development performance. Industrial Marketing Management, 

49, pp.151-166. 

[11] Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., and Ioannou, G., (2011), Absorptive capacity, innovation, and financial performance, 
Journal of BusinessResearch, 64(12):1335-1343. 

 یابیبازار یهاتیگر قابل لیبا توجه به نقش تعد BSC کردیبا رو نیتام رهیزنج یسازکپارچهی ریتأث ی(، بررس1395) ار،یاسفند ،یمحسن، محمد ،یعباس [12]

 .یبازرگان تیریارشد، مد یکارشناس نامهانی(، پاالمیکوچک و متوسط استان ا یها)موردمطالعه: شرکت

[13] Lichtenthaler, U., 2016. Absorptive capacity and firm performance: an integrative framework of benefits and downsides. Technology Analysis 

& Strategic Management, 28(6), pp.664-676. 
[14] Mu,j., peng ,g., tan,y.,(2017)., “new product development in Chinesemn enterprise- key successes factors managerial prospective”., 

International Journal of Emerging Marketing, Vol 2. No. 2. 
 یها)موردمطالعه؛ شرکت یبرداراکتشاف و بهره یانجیبا نقش م دیمحصول جد یو عملکرد توسعه یابیبازار تیقابل یرابطه ی(. بررس1395الهام. ) ،یآبادیعل [15]

 .یزیرو برنامه تیریآموزش و پژوهش مد یارشد، موسسه عال یکارشناس نامهانی. پا(انیبندانش


