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 نقش اب جدید محصول عملکرد بر شرکت گذاری تاثیر قابلیت

رع امزسازمانی )مطالعه موردی شرکت  یادگیری تعدیلگر

 (انیرانیا نینو
 

 *1آتیال زارعی
 نور، واحد تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام. 1

 

 چکیده

 مهمترین از که در ارتباط با محیط کسب و کار رو به رو هستند توجهی قابل شرکت ها با چالش امروزه

توان به تغییرات مداوم تقاضای مشتریان، افزایش رقابت و... ارشاره نمود. حال شرکت می چالشهای این 

د عملکرد محصوالت جدید شرکت خود را بهبود دهند. در این ها باید بدنبال راهکارهای باشند تا بتوانن

 تعدیلگر قشن با جدید محصول عملکرد بر شرکت گذاری تاثیر قابلیت راستا، در این تحقیق بدنبال بررسی

ر هدف، و از نظ یلیتحل -یفیتوص یقیتحق یت،نوع و ماه یثاز ح یقتحق یناسازمانی هستیم.  یادگیری

)با استفاده از  یمایشیو پ یدانیم یزآوری اطالعات نباشد و روش جمعیکاربردی م تحقیقات از نوع

 012نمونه ای  با استفاده از شده  یمدل معرف یق،تحق یندر ا است. یه آزماییو از نوع فرضپرسشنامه( 

اثیر ها بیانگر تیافته . قرار گرفته است یمورد بررس( PLSحداقل مربعات جزئی )از  تایی و روش های

 جدید ولمحص عملکرد بر تاثیرگذاری بر صنعت دولت و قابلیت بر تاثیرگذاری مثبت و معنادار قابلیت

گرفت. استخراجی مورد تایید قرار ن است. اما فرضیه های تعدیلگری مرتبط با یادگیری اکتشافی و یادگیری

 بر اریتاثیرگذ قابلیتگذاری بر سازد که آنها با سرمایهاین پژوهش برای مدیران این حقیقت را روشن می

کنند بلکه به یک مزیت رقابتی از طریق بهبود  نه تنها ضرر نمی تاثیرگذاری بر صنعت دولت و قابلیت

 عملکرد محصول جدید نیز دست می یابند.

د، صنعت، عملکرد محصول جدی بر تاثیرگذاری قابلیت دولت،  بر تاثیرگذاری قابلیت :یدیواژگان کل

 استخراجی. اکتشافی و یادگیرییادگیری 
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 مقدمه

پیشرو گ فرهن کیخود به  یبه تکامل فرهنگ سازمان لیکه تما هاییسازمان یبرا قابلیت تاثیرگذاری شرکت

هایی را برگزیند که به وسیله تواند روشاین گونه شرکت ها در اعمال رهبری میمهم است.  اریدارند، بس و راهبر

ای تحت تاثیر قرار دهد که اعضای آن سازمان وظایف خود را با موفقیت بیشتری آن محیط سازمانی را به گونه

ی شته و می توانند تحواالتانجام دهند. همچنین این شرکت ها توان تاثیرگذاری بر محیط خارجی شرکت را نیز دا

(. از مهم ترین بازیگران بازار می توان به دولت و صنعت اشاره کرد. 0212در بازار ایجاد نمایند )چن و همکاران، 

شرکت ها با قابلیت تاثیرگذاری باال توان تاثیرگذاری بر محیط خارجی به صورت قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و 

تار رفرا خواهند داشت. این شرکت ها به نوعی رهبران کسب و کار می باشند. قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت 

 کندیکمک م نیو هم کند،یم لیتبد رقبامناسب در چشم  ییرهبران در نقش خود، آنها را به الگوهااین  یآرمان

نوع از  نیباشند؛ ا و قوانین توسط دولتاصول  تبیین را بهبود دهند و به دنبال صنعت اندازهایتا رهبران چشم

 نانیطمعدم ا طیمح کیشرکت کنند و در  رپذیسکیر یهاتیتا در فعال کنندیم قیرا تشوخود رهبران، کارکنان 

(. این مطالعه با استفاده از قابلیت تاثیرگذاری شرکت به عنوان 0226)نیمانیچ و کلر، ت کنند یبطور موثر فعال

 آن بر عملکرد محصول جدید است. یک متغیر پیشبین به دنبال بررسی تاثیر

 اردیپا یرقابت تیو حفظ مز جادیست که اا نآ دیسازمان ها مو یاثربخش یاهدر حوزه  ینظر یها شرفتیپ

طاف و انع یحفظ چابک گذار بر سازمان وریتاث راتییسازمان ها مستلزم شناخت تغ یبه اهداف برا یابیو دست

 است و تنها سازمان انیمتنوع مشتر یها در ارتباط با تقاضاها تیقابل شیافزا و راتییدر مواجهه با تغ یریپذ

ان که به آنها امک را بدست آورند ییها تیاثربخش ترند که قابل ییگونه اند. لذا سازمان ها نیا رندهیادگی یها

 یننده اک نییععامل ت نیکه از جمله مهمتر یسازمان یریادگی. رندیبگ ادیبهتر از رقبا  و عتریسر زودتر، دهدی م

 شیخو تیسازمان است، نشان دهنده تسلط سازمان به دانش مربوط به قلمرو فعال یمدت و بقالندعملکرد ب

جمع  ،ییشناسا و مناسب را دیاست که افراد اطالعات مف نیا یسازمان یریادگیکار در  نیبهتر نیاست، بنابرا

 (.1992، یوچیکنند )نوناکا و تاک یریبه کارگ و یآور

 یبا مطالعه و دسته بند یسازمان یریادگی یواحد برا فیتعر کی هئارا یبرا( 0222)تمپلتون و همکارانش 

 ندریگ یم جهینت ،به کار برده شده است یسازمان یریادگیواژه  یکه در آن ها به نوع یمقاله علم 122از شیب
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اطالعات و  ریتفس عات،اطال عیمانند کسب دانش، توز یاز اقدامات سازمانای مجموعه  یسازمان یریادگیکه 

د از پژوهشگران مانن یادیز تعداد. اثرگذارند یتحول مثبت سازمان بر رآگاهانهیغ ای حافظه که بصورت آگاهانه و

به عنوان  زین یسازمان یریادگیاند که فرهنگ  دهیعق نی( به ا0222، ی( و )براون و گر0222، یو ورل نگزی)گوم

دهد  یانتقال م رندهیادگیسازمان را به سازمان  کیو  دهیرا ارتقاء بخش یسازمان یریادگی ت،یوع  با اهمموض کی

 یریادگیدارد.  دیکاسازمان ت دری ریادگیکننده  لیبر عوامل تسه یسازمان یریادگیمفهوم  (.1992، ی)دهکرد

 .دارد شرقابت نق صحنه آن در تیسازمان و هم در کسب موفق یهم در بقا که است یمقوله ا یسازمان

 است یبازار رقابت رها درکتو دوام ش ءبقا یبرا یار اساسکراهدید حصول جمتوسعه از سوی دیگر، 

 ندش یو رقابت یارشته یانم یتو ماه دیدحصول جممفهوم توسعه  یگپیچیدو  یایی. پو(1992)کاممیتویچ، 

 یاهرا با چالش یدمحصوالت جد ید، تولیدیتول یدجد یزاتعلوم و تجه یدایشها به همراه پانمساز یشترهر چه ب

، به رفتهگار کرا به  یمتفاوت یکردهایخود رو یقاتتحق ره محققان دکت ساهشدت و باعث ساردهکروبرو  دیدج

ر د یهممعامل  ید،ه توسعه محصول جدکاند یدهعق ینحققان بر اماز  سیاری. بیابنددست  یدیفم یهایافته

ش ایتوفقمطح سان با چند دیدعه محصول جستو یتطح اهمسکشور است، اما متاسفانه  یک یثروت اقتصاد

 .(1929، یرانبانو ا سینیح یدس)است  یادز یدحصول جدمتوسعه  رست دکو خطر ش یستن یققابل تطب

 در محصوالت و یزو تما ینهاهش هزک یفیت،ک یشمثل افزا ی،سنت یرقابت یهابه اهرم یهامروزه تک عدر واق

و  دانردهک یداپ ینمود قابل توجه یری،پذمثل سرعت و انعطاف یمیاهفقابت مرو در عرصه  یستن یافکخدمات 

)سعیدا اردکانی و  است شنگر غییرت ینوجه ام یلخود دل ید،ه محصوالت و خدمات جدیبه سمت ارا یشگرا

 دیرانم یبرا یاتیمهم و ح شیخود چالتوسعه محصول جدید  یهادر پروژه یتموفق ینبنابرا .(1992همکاران، 

 شچال یهایژگیو یاست. در واقع، بررسرفتهگفرا  یزرا ن یامروز دیرانبختانه مدها بچالش اینگذشته بوده و 

 خودها را به میکادآحققان و م یقاتاز تحق گیتره بزرعملکرد محصول جدید گسوثر بر مو عوامل  گیزبران

 است.اختصاص داده

تاثیرگذاری  قابلیت نیب ارتباطدر  یسازمان یریادگی تعدیلگرنقش  یبررساما هدف و مساله اصلی این تحقیق، 

عملکرد محصول جدید است. در این تحقیق ابتدا به دنبال آن هستیم که تاثیر قابلیت تاثیرگذاری و شرکت 

ررسی نماییم ب عملکرد محصول جدید صنعت( را برشرکت )قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و قابلیت تاثیرگذاری بر 

می سنجیم. از آنجایی که قابلیت تاثیرگذاری بر دولت  رابطه این در ی راسازمان یریادگو سپس نقش تعدیلگر ی
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نیز به عنوان مورد مطالعه  انیرانیا نیمزراع نوو صنعت فقط در شرکت های پیشرو و بزرگ وجود دارد، شرکت 

 دیول جدشرکت بر عملکرد محص یگذار ریتاث تیقابل است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیقتحقیق انتخاب شده 

 می باشد. انیرانیا نیشرکت همکاران مزراع نو ی درمورد ی به صورتسازمان یریادگی لگریبا نقش تعد

 بنابر آنچه که مطرح شد فرضیات زیر تدوین می گردد:

 فرضیات این تحقیق به صورت زیر است:

H1 :.قابلیت تاثیرگذاری بر دولت بر عملکرد محصول جدید تاثیر دارد 

H2.قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت بر عملکرد محصول جدید تاثیر دارد : 

H3.یادگیری اکتشافی نقش تعدیلگر را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و عملکرد محصول جدید دارد : 

H4 را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت و عملکرد محصول جدید دارد.: یادگیری اکتشافی نقش تعدیلگر 

H5.یادگیری استخراجی نقش تعدیلگر را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و عملکرد محصول جدید دارد : 

H6 جدید دارد.  محصول: یادگیری استخراجی نقش تعدیلگر را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت و عملکرد 

 مدل مفهومی این تحقیق به صورت زیر است:
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 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

 یادگیری سازمانی 

که ویک  1992ت داده تا اوایل دهه تعریفی از آن به دس 1که اولین بار مارچ 1979یادگیری سازمانی از سال 

)علوی،  نظران مدیریت بوده استنظر صاحبتعریف جدیدی از آن ارائه کردند، مورد بح و تجدید 0رابرتس و

 گوناگون و مختلفی توسط محققان و نویسندگان ارائه شده است. تعاریف(. از یادگیری سازمانی 76: ص1926

 2دانند. هوبر، یادگیری سازمانی را فرایند بهسازی عملکردها از طریق دانش و درک بیشتر می9فایول و الیس

. اش تغییر کندگیرد اگر به واسطه پردازش اطالعات رفتارهای بالقوهکه یک نهاد یا عامل یاد می داردمیبیان 

گیرد اگر هر کدام از واحدهایش کسب دانش کنند که این به عنوان یک قابلیت بسیار مفید یک سازمان یاد می

ای چند بعدی و پیچیده است که ازهاند که یادگیری سازمانی سبرای هر سازمان است. اسالتر و نارور بیان کرده

: 0210، 2گیرد)توحیدی و ماندگاریدهد و فرایندهای متعددی را در بر میدر سطوح شناختی مختلف روی می

 (. 2202ص

گرفتند  بکار را سازمانی یادگیری عبارت بار اولین برای1979 در7 مارچ و همانگونه که بیان گردید؛ کرت

 جدید شرایط با اهداف سازمان تطابق جهت محیطی، تغییرات به پاسخ در زمانهاسا تالش بودندکه معتقد آنان

شود.  می منجر ، کندمی یاری بیشتر به اثربخشی رسیدن برای را سازمان که هاییرویه یافتن برای کنکاش به

 سازمانی هرقدرزیرا  ، دهند توسعه و دریابند را آن باید سازمانها همه که است توانایی نوعی یادگیری سازمانی

 سازمانی یادگیری کند، اصالح و تشخیص دهد را خود خطاهای تواند می بهتر باشد پیشرو یادگیری امر در

 سازمان در رفتار تغییر برای الزم پتانسیل دارای و دانش، جدید توسعه به اشاره که است ای پیچیده فرایند

 باشدمی

 

                                                             
1 March  

2 Weick & Roberts 

3 Fiol & Lyles 

4 Huber 

5 Tohidi & Mandegari 
6 Cyert, and march 
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 فرآیندهای یادگیری سازمانی

 تشکیل مرحله چندین از که داند می مثابه فرآیندی به را سازمانی یادگیری شده، ارائه تعاریف از بسیاری

 های برداشت مختلف پردازان نظریه . کند می حرکت یادگیری سمت به سازمان آن، اجرای و با است شده

 فرآیند از گوناگونی

 .شود می ها اشاره آن از تعدادی به ذیال که اند کرده ارائه سازمانی یادگیری

 ضمنی یا صریح را از  دانش افراد آن طی که است فرآیندی ؛بیرون از دانش اکتساب الف( فرآیند

 دعوت :مثل شود؛ انجام می مختلف فرآیندهای توسط کار این .کنند می کسب سازمان بیرون از

 و منظم های کانال رسمی، ایجاد های زش آمو برای افراد سازمان، فرستادن از خارج از متخصصین

  .سازمان سخنرانی در برای متخصصین از دعوت و از بیرون مدون دانش کسب برای دائمی

 )مختلف ق طر به را ضمنی دانش افراد آن که طی است فرآیندی ؛دورن از دانش اکتساب فرآیند ب 

 در مشارکت و تجربه کسب و تکراری روزانه کارهای انجام : مثل آورند؛ می دست به دورن سازمان از

 تجارب و توسعه یا تحقیق بخش رسمی های فعالیت طریق از همچنین این فرآیند .فرآیندها بهبود

 .شود می انجام تولید، خطوط و عملیاتی واحدهای در  منظم

 )ضمنی دانش در افراد آن طی که ی است فرآیند دانش؛ پذیری( )جامعه شدن عمومي فرآیند ج 

 شدن عمومی ، فرآیند دیگر عبارت به .شوند می سهیم فنی( یکدیگر های و مهارت ذهنی های )مدل

 یا گروه فرد یک از ضمنی دانش آن طی که است و غیررسمی رسمی فرعی فرآیندهای شامل دانش،

 گردش ، مسأله کتی مشار حل جلسات، مشاهده، تشکیل : مثل . شود می منتقل دیگر گروه یا فرد به

 .خدمت ضمن و آموزش شغلی

 افراد ضمنی دانش از بخشی یا تمام آن که طی است فرآیندی ؛دانش( رمزگذاری )تدوین فرآیند د(

 سازمان هایشکل در صریح، و مفاهیم روشن با ضمنی دانش دیگر، عبارت به .شود می دانش صریح به تبدیل

 های رویه استانداردسازی :مثل . گردد می آسان بسیار آن فهم و شودمی بیان دسترس های قابل رویه و یافته

 (.91: ص1927داخلی )قربانی زاده و مشبکی، سمینارهای و برگزاری مستندسازی تولیدی،
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 دیوسعه محصول جدت

را به عنوان فعالیت کلیدی راهبردی در نظر گرفته اند و   (NPD)بسیاری از شرکتها توسعه محصول جدید

رانی در دستیابی به موفقیت دراز مدت می دانند)میرزائی، ( را به عنوان بحTTM)1زمان کوتاه رسیدن به بازار 

زمان دسترسی به بازار و مسائل   TTM(. اکثر پژوهشات در این زمینه به مسائلی از جمله کاهش011: ص1999

(. توسعه محصوالت جدید 90: ص00221(، پرداخته اند. )مورگان و همکاران ، isolationمربوط به بهبود انزوا )

 . 9( 110: ص1992آیندهای زیربنایی در صنایع و منبعی برای مزیت رقابتی است )بون و همکاران ، یکی از فر

جهانی شدن بازارها، عرصه رقابتی خوبی را ایجاد کرده است، به صورتی که شرکتها برای بقا، محصوالت جدید 

. توسعه محصول جدید یک 2(029: ص0222موفقی را بصورت پیوسته توسعه می دهند )بالبونتین و همکاران ، 

 .  7(29: ص0222؛کوپر ،  10: ص 1990 2مسیر کلیدی برای موفقیت شرکت است )کریج و هارت،

توسعه "،"توسعه بازار"،"نفوذ در بازار"( چهار مسیر را برای رشد سازمان پیشنهاد می کند:1972آنسوف)

می شوند.سازمانها با توجه به دامنه که همه ی این روشها به نحوی نوآوری محسوب  "تنوع سازی"و "محصول

ی بازار و محصولشان یک یا ترکیبی از این روشها را برمی گزینند.الزم به ذکر است که سازمانها یکی از این 

روشها را بطور انحصاری انتخاب نمی کنند بلکه این روشها خصوصا در سازمانهای بزرگ و دارای طیف گسترده 

دیگر عمل می کند. توسعه ی فناورانه سریع، چرخه کوتاه عمر محصوالت، ای از محصوالت بصورت مکمل یک

رقابت روزافزون و خصوصا تغییر سریع نیازها، شرکتها را به سمت گزینش راهبردهای رشد سوق داده است لذا 

این  بسیاری از سازمانها راهبرد رشد خود را توسعه ی محصول قرار داده و به فرموله کردن آن پرداختند .که از

 (.62: ص 1921روش حیاتی ترین راهبرد برای رشد بلند مدت سازمان یاد می شود)آدامک،

 

 

                                                             
1 Time to market 

2 Morgan et al., (2001) 

3 Bowen et al, (1994) 

4 Balbontin et al, (2000) 

5 Craig & Hart, (1992) 
6 Cooper, (2004) 
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 مولفه های عملکرد توسعه محصول جدید

برای بررسی عملکرد توسعه محصول جدید معیارهای مختلفی توسط محققین مختلف بیان شده است که در 

ش بصورت مختصر این عوامل را که از دل ادبیات بخش قبل در قالب مدلهای مختلف بیان شد. ما در این بخ

پژوهش اکتشاف شده است و در مدل پژوهش بررسی خواهند شد را به پنج معیار اصلی که در برگیرنده تمامی 

 ویژگی های عملکردی بیان شده در پژوهشات پیشین است تقسیم کرده ایم شامل:

 هزینه توسعه محصول جدید (1

 عملکرد بازار (0

 (.10: ص 0219ول جدید)فنگ و وانگ، سرعت توسعه محص (9

 (.620: ص 0212نوآوری )سان و همکاران،  (2

 (.190: ص 0222انعطاف پذیری)چوپرا و میندل،  (2

 (.271: ص0210تطابق مشخصات محصول بر مبنای نیاز مشتری)بوداچی و بریر، (7

 (. 0212کیفیت )سان و همکاران،  (6

 روش شناسی تحقیق

ر محقق عالوه ب یقنوع تحق ینبه شمار آورد. در ا یلیتحل -یفیتوص یقاتتوان جزء تحقیپژوهش را م ینا

. پردازدیمسئله و ابعاد آن م یتوضع ییچگونه بودن و چرا یلدال یینو تب یحآنچه هست به تشر یرسازیتصو

تجو در جس یقاز طر گاهیهتک یندارد. ا یمحکم یاستدالل گاهیهبه تک یازن یل،دال یهو توج یینتب یمحقق برا

که معموالً در  شودیآن فراهم م ۀموجود دربار یکل قضایای و هاگزاره ینو تدو یقتحق یو مباحث نظر یاتدبا

ئله مربوط به مس یاتجزئ ی. محقق از نظر منطقگردندیم ینتدو یقتحق یمربوط به سوابق و مباحث نظر بخش

ست ا ینقابل توجه ا ۀ. نکتپردازدیم گیرییجهو به نت دهدیمربوطه ارتباط م یکل هایخود را با گزاره یقتحق

 (.1920 نیا،دارد )حافظ یخود ارزش علم یمزبور در جا یقاتکه هر کدام از تحق

                                                             
1 Bunduchi,   & Berar 2012 
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 جامعه آماری

صفت مشترک باشند.  کیحداقل  یواحدها که دارا ایاز افراد  یعبارت است از مجموعه ا یجامعه آمار کی

است درباره صفت )صفت  لیاست که پژوهشگر ما یامعه آمارج کی یمعموال در هر پژوهش، جامعه مورد بررس

کلیه مدیران  را قیتحق نیا یر(. جامعه آما1992آن به مطالعه بپردازد )سرمد و همکاران،  یواحدها ریها( متغ

 .دهند یم لیتشک در شهر تهران انیرانیا نیشرکت همکاران مزراع نو و کارکنان

 حجم نمونه

 زمانی. است مورگان جدول به رجوع نمونه حجم تعیین برای روش ترین ساده باشد معلوم جامعه حجم اگر

 ایھفرمول از توان نمی و دارید اطالع متغیر موفقیت عدم یا موفقیت احتمال از نه و جامعه واریانس از نه که

با توجه به اینکه تعداد جامعه  .کنیممی استفاده مورگان جدول از کرد استفاده نمونه حجم براورد برای آماری

 نفر تعیین شد. 022نفر است؛ بر اساس جدول مورگان تعداد حداقل حجم نمونه برابر  222آماری برابر با حدود 

 روش جمع آوری اطالعات

ای )کتب، مقاالت و پایان آوری اطالعات در مباحث نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانهبرای جمع

ود. شآوری اطالعات در قسمت اصلی پژوهش از پرسشنامه استفاده میی و فارسی(، و برای جمعهای انگلیسنامه

 شود. در مرحله دومها، پیمایش اینترنتی استفاده میها، پایان نامهبرای این منظور در مرحله اول از کتب، مقاله

ستفاده، پرسشنامه ای استاندارد شود. پرسشنامه مورد ابرای سنجش روابط متغیرها از پرسشنامه استفاده می

)میانگین  AVE( معیار 1921)0و الرکر 1فورنلاستخراج شده است. ( 0212مقاله چن و همکاران )بوده که از 

مقدار  AVEواریانس استخراج شده( را برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده و اظهار داشته اند که در مورد 

دهد. مگنر قابل قبول را نشان می همگرایروایی  2.2باالی  AVEاست. بدین معنی که مقدار  2.2بحرانی عدد 

کافی دانسته و بیان کرده اند که، در صورتی که مقدار  AVEبه باال را برای  2.2( مقدار 1997) و همکاران

AVE  که بار عاملی کمتری دارد حذف شده و مجددا محاسبه شود باید سوال مربوط به آن متغیر  2.2کمتر از

 (1990محاسبه و کنترل شود )داوری و رضازاده، AVEمقدار 

                                                             
1 Fornell  
2 Larcker 
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روایی صوری ابزار نیز با استفاده از نظر اساتید متخصص در زمینه موضوع )از جمله استاد راهنمای تحقیق( 

لب . روایی صوری به بررسی این مطبررسی شد، که نظر اساتید، روایی صوری مناسب این پرسشنامه را تایید کرد

می پردازد که سوال های ابزار اندازه گیری )پرسشنامه( در ظاهر تا چه حد شبیه موضوعی هستند که برای اندازه 

 . (1990گیری آن تهیه شده اند )داوری و رضازاده،

 روش آماری تجزیه تحلیل داده: معادالت ساختاری 

. مدل سازی معادالت ساختاری می شود استفاده( SEM) 1ساختاری از تکنیک مدل معادالت پژوهشدر این 

های آماری است که ابزاری در دست محققین، جهت بررسی ارتباط میان چندین متغیر در یک  یکی از روش

مدل را فراهم می سازد. قدرت این تکنیک در توسعه نظریه ها، باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل 

و  0های اطالعاتی شده است )هیر انیرانیا نیمدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک و مزراع نوبازاریابی، 

 (. 0219همکاران،

 یافته ها

و  9توسط تننهاوس GOFنیز کنترل نماید. معیار  می توان برازش مدل را GOFبا استفاده از شاخص 

( سه مقدار 0229و همکاران ) 2وتزلس  است.( ابداع گردید و طبق فرمول زیر قابل محاسبه 0222) همکاران

( معرفی GOFرا به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای برازش کلی مدل)معیار  2.97و  2.02،  2.21

 کرده اند.

 

 

 

                                                             
1 structural equation modeling 

2 Hair 

3 Tenenhaus 
4 Wetzels 
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 GOF 11 -4جدول 

 Communality R Square GOF متغیر

 - - 0.722686 قابلیت تاثیرگذاری بر دولت
 - - 0.650249 صنعتقابلیت تاثیرگذاری بر 

 - - 0.616152 یادگیری استخراجی
 - - 0.573230 یادگیری اکتشافی

 - 0.547617 0.613213 عملکرد محصول جدید
 13711 13011 13790 متوسط

 

معرفی  GOFکه به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  2.97و  2.02،  2.21با توجه به سه مقدار 

 برازش مدل کلی به صورت قوی تایید می شود. 2.711( و حصول مقدار 0229 همکاران،)وتزلس و  شده است

 آزمون فرضیه ها 

   tضرایب معناداری

آماره در صورتی که مقدار . پردازیممی Tبوت استارپ به محاسبه آماره  در این بخش با استفاده از الگوریتم

T  ه ها و در نتیجه تایید فرضیه های پژوهش در سطح بیشتر شود، نشان از صحت رابطه ی بین ساز 1.97از

نتایج   می باشد(. 9.06و  0.22به ترتیب  %99.9و  %99)اعداد معناداری در سطوح اطمینان  است %92اطمینان 

 نشان داده شده است.  1-2 این الگوریتم در شکل

 مسیرضرایب 

ستاندارد ضرایب ابرای محاسبه ضرایب استاندارد مسیر بین سازه ها باید از الگوریتم پی ال اس استفاده نمود. 

شده بین متغیر مستقل و وابسته نشان می دهد که متغیر مستقل این میزان درصد از تغییرات متغیر وابسته را 

 دهد.به هر یک از فرضیه ها را نشان میضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط  0-2 تبیین می کند. شکل
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 بین متغیرهای تحقیق  t( آماره 1شکل )
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 ( ضریب مسیر بین متغیرهای تحقیق1شکل )

 



 

29 

 

 www.jnsm.ir                 67-33 /ص1931/ فروردین ماه 1/شماره 1/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین مطالعات مجله

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.1/No.1/April 2019/76-99 

دهد. نکته مهم در ارتباط با جدول ذیل این است که روابطی که نتیجه فرضیه ها را ارایه می 11-2جدول 

شوند باشد؛ تایید می  -1.97و  1.97و یا مقدار آماره تی آن ها خارج از بازه بین  2.22کمتر از  pدر آن مقدار 

باشد مورد   -1.97 و 1.97باشد یا مقدار آماره تی آن ها درون بازه  2.22ها بیشتر از آن pو روابطی که مقدار 

 نشان می دهد. نیز نتیجه فریه های تعدیلگری را  10-2شوند. جدول تایید واقع نمی

 های مستقیم تحقیق( نتیجه فرضیه1) جدول

 نتیجه آزمون Tآماره  ضریب مسیر به از فرضیه

H1 تایید 9.969 ***2.992 عملکرد محصول جدید  قابلیت تاثیرگذاری بر دولت 
H2 تایید 0.229 *2.122 عملکرد محصول جدید  قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت 

* P < 0.05;   ** P < 0.01;    *** P < 0.001        

 نتیجه فرضیه تعدیلگری )1(جدول 

 نتیجه آزمون آماره تی ضریب مسیر وابسته تعدیلگر مستقل فرضیه  

H3 رد 2.922 -2.122 عملکرد محصول جدید یادگیری اکتشافی قابلیت تاثیرگذاری بر دولت 

H4 رد 2.700 -2.222 محصول جدیدعملکرد  یادگیری اکتشافی قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت 

H5 رد 2.927 -2.221 عملکرد محصول جدید یادگیری استخراجی قابلیت تاثیرگذاری بر دولت 

H6 رد 2.991 2.126 عملکرد محصول جدید یادگیری استخراجی قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت 

 گیرینتیجه

( است. در ادامه به تحلیل این جدول 2-9و  0-2بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج به صورت جداول )

 بر اساس فرضیه ها می پردازیم.

 های مستقیم تحقیق( نتیجه فرضیه 9) جدول

 نتیجه آزمون Tآماره  ضریب مسیر به از فرضیه

H1 تایید 9.969 ***2.992 عملکرد محصول جدید  قابلیت تاثیرگذاری بر دولت 
H2 تایید 0.229 *2.122 عملکرد محصول جدید  قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت 

* P < 0.05;   ** P < 0.01;    *** P < 0.001          
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 ( نتیجه فرضیه تعدیلگری4جدول )

 نتیجه آزمون آماره تی ضریب مسیر وابسته تعدیلگر مستقل فرضیه

H3 قابلیت تاثیرگذاری بر دولت 
یادگیری 

 اکتشافی
 رد 2.922 -2.122 عملکرد محصول جدید

H4 قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت 
یادگیری 

 اکتشافی
 رد 2.700 -2.222 عملکرد محصول جدید

H5 قابلیت تاثیرگذاری بر دولت 
یادگیری 

 استخراجی
 رد 2.927 -2.221 عملکرد محصول جدید

H6 قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت 
یادگیری 

 استخراجی
 رد 2.991 2.126 عملکرد محصول جدید

 

 است: ریها به صورت ز هیآزمون فرض جینتا

H1.قابلیت تاثیرگذاری بر دولت بر عملکرد محصول جدید تاثیر دارد : 

ه نتایج با اشاره بکند.  یرا آزمون متاثیر قابلیت تاثیرگذاری بر دولت بر عملکرد محصول جدید  یه،فرضاین 

به  tآماره  ینو همچن 2.992 یرمس یببا توجه به ضر می توان گفت که (0-2داده های پژوهش در جدول )

 تاثیر درصد 92 یناندر سطح اطمقابلیت تاثیرگذاری بر دولت توان گفت:  یم( 1.97)بزرگ تر از  9.969مقدار 

ی تیجهن شود. یم تاییدباشد و  یمعنادار م یهفرضاین  ین،دارد. بنابراعملکرد محصول جدید  رب یمعنادارمثبت و 

که تاثیر قابلیت (0212همکاران )و  ی حاصل از تحقیق چنهم راستا با نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه

 تاثیرگذاری بر دولت بر عملکرد محصول جدید را تایید نموده است. 

H2.قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت بر عملکرد محصول جدید تاثیر دارد : 

ه به نتایج با اشارکند.  یرا آزمون متاثیر قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت بر عملکرد محصول جدید  یه،فرضاین 

به  tآماره  ینو همچن 2.122 یرمس یببا توجه به ضر می توان گفت که (0-2داده های پژوهش در جدول )

 تاثیر درصد 92 ینانطمدر سطح اقابلیت تاثیرگذاری بر صنعت توان گفت:  یم( 1.97)بزرگ تر از  0.229مقدار 

و  نچ شود. یم تاییدباشد و  یمعنادار م یهفرضاین  ین،دارد. بنابرا عملکرد محصول جدید رب یمعنادارمثبت و 

 اند. نیز این نتیجه را تایید نموده (0212همکاران )
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H3 یادگیری اکتشافي نقش تعدیلگر را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و عملکرد :

 محصول جدید دارد.

نقش تعدیلگر یادگیری اکتشافی را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و عملکرد محصول  ه،یفرض نیا

 بیتوان گفت که با توجه به ضر ی( م9-2پژوهش در جدول ) یداده ها جیکند. با اشاره به نتا یرا آزمون م جدید

در یادگیری اکتشافی توان گفت:  ی( م1.97تر از  کوچک) 2.922به مقدار  tآماره  نیو همچن -2.122 ریمس

در رابطه بین قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و  یمعنادارغیر و  نقش تعدیلگری منفیدرصد  92 نانیسطح اطم

استا با راین نتیجه غیر هم شود. یمن دییباشد و تا یمنمعنادار  هیفرض نیا ن،یدارد. بنابرا عملکرد محصول جدید

راستا با نتیجه تحقیق غیر همراستا  غیرهمباشد. همچنین این نتیجه می (0212همکاران )و  یجه تحقیق چننت

 باشد.می (0219و همکاران ) پساما(، 1990(، رسولی)1990با تحقیق خصم افکن نظام و همکاران)

H4ملکرد ع : یادگیری اکتشافي نقش تعدیلگر را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت و

 محصول جدید دارد.

نقش تعدیلگر یادگیری اکتشافی را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت و عملکرد محصول  ه،یفرض نیا

 بیتوان گفت که با توجه به ضر ی( م9-2پژوهش در جدول ) یداده ها جیکند. با اشاره به نتا یرا آزمون م جدید

در یادگیری اکتشافی توان گفت:  ی( م1.97تر از  کوچک) 2.700دار به مق tآماره  نیو همچن -2.222 ریمس

در رابطه بین قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت و  یمعنادارغیر و  نقش تعدیلگری منفیدرصد  92 نانیسطح اطم

با استا راین نتیجه غیر هم شود. یمن دییباشد و تا یمنمعنادار  هیفرض نیا ن،یدارد. بنابرا عملکرد محصول جدید

باشد. همچنین این نتیجه غیرهم راستا با نتیجه تحقیق غیر همراستا می (0212همکاران )و  نتیجه تحقیق چن

 باشد.می (0219و همکاران ) پساما(، 1990(، رسولی)1990با تحقیق خصم افکن نظام و همکاران)

H5 ملکرد دولت و ع: یادگیری استخراجي نقش تعدیلگر را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر

 محصول جدید دارد.

نقش تعدیلگر یادگیری استخراجی را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و عملکرد  ه،یفرض نیا

توان گفت که با توجه  ی( م9-2پژوهش در جدول ) یداده ها جیکند. با اشاره به نتا یرا آزمون م محصول جدید

یادگیری توان گفت:  ی( م1.97تر از  کوچک) 2.927به مقدار  tآماره  نیهمچنو  -2.221 ریمس بیبه ضر
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در رابطه بین قابلیت تاثیرگذاری  یمعنادارغیر و  نقش تعدیلگری منفیدرصد  92 نانیدر سطح اطماستخراجی 

جه غیر این نتی شود. یمن دییباشد و تا یمنمعنادار  هیفرض نیا ن،یدارد. بنابرا بر دولت و عملکرد محصول جدید

باشد. همچنین این نتیجه غیرهم راستا با نتیجه تحقیق می (0212همکاران )و  چن تحقیقراستا با نتیجه هم

 باشد.می (0219و همکاران ) پساما(، 1990(، رسولی)1990غیر همراستا با تحقیق خصم افکن نظام و همکاران)

H6ملکرد اری بر صنعت و ع: یادگیری استخراجي نقش تعدیلگر را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذ

 محصول جدید دارد.

نقش تعدیلگر یادگیری استخراجی را در ارتباط بین قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت و عملکرد  ه،یفرض نیا

توان گفت که با توجه  ی( م9-2پژوهش در جدول ) یداده ها جیکند. با اشاره به نتا یرا آزمون م محصول جدید

یادگیری توان گفت:  ی( م1.97تر از  کوچک) 2.991به مقدار  tآماره  نیو همچن 2.126 ریمس بیبه ضر

در رابطه بین قابلیت تاثیرگذاری  یمعنادارغیر و  نقش تعدیلگری منفیدرصد  92 نانیدر سطح اطماستخراجی 

غیر  تیجهاین ن شود. یمن دییباشد و تا یمنمعنادار  هیفرض نیا ن،یدارد. بنابرا بر صنعت و عملکرد محصول جدید

باشد. همچنین این نتیجه غیرهم راستا با نتیجه تحقیق می (0212همکاران )و  راستا با نتیجه تحقیق چنهم

 باشد.می (0219و همکاران ) پساما(، 1990(، رسولی)1990غیر همراستا با تحقیق خصم افکن نظام و همکاران)

 ها با تحقیقات پیشینمقایسه نتایج آزمون فرضیه

های تحقیق به مقایسه نتایج یافت شده با تحلیل معدالت ساختاری و دریافت نتایج فرضیهپس از انجام 

های تحقیق حاضر با مطالعات پیشین نشان تحقیقات پیشین پرداخته شده است. در جدول ذیل مقایسه فرضیه

 داده شده است.

 (: مقایسه با مطالعات پیشین0جدول )

 فرضیه نتیجه مقایسه با مطالعات پیشین

 تایید ؛(0212همکاران )و  هم راستا با  تحقیق چن
H1 قابلیت تاثیرگذاری بر دولت بر عملکرد محصول جدید :

 تاثیر دارد.

 تایید ؛(0212همکاران )و  هم راستا با  تحقیق چن
H2 قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت بر عملکرد محصول :

 جدید تاثیر دارد.
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؛غیر همراستا با (0212همکاران )و  غیر هم راستا با  تحقیق چن

(، 1990(، رسولی)1990تحقیق خصم افکن نظام و همکاران)

 (0219و همکاران ) پساما

 رد
H3 یادگیری اکتشافی نقش تعدیلگر را در ارتباط بین :

 قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و عملکرد محصول جدید دارد.

غیر همراستا با  ؛(0212همکاران )و  غیر هم راستا با  تحقیق چن

(، 1990(، رسولی)1990تحقیق خصم افکن نظام و همکاران)

 (0219و همکاران ) پساما

 رد
H4 یادگیری اکتشافی نقش تعدیلگر را در ارتباط بین :

 قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت و عملکرد محصول جدید دارد.

غیر همراستا با  ؛(0212همکاران )و  غیر هم راستا با  تحقیق چن

(، 1990(، رسولی)1990تحقیق خصم افکن نظام و همکاران)
 (0219و همکاران ) پساما

 رد
H5 یادگیری استخراجی نقش تعدیلگر را در ارتباط بین :

 قابلیت تاثیرگذاری بر دولت و عملکرد محصول جدید دارد.

غیر همراستا با  ؛(0212همکاران )و  غیر هم راستا با  تحقیق چن

(، 1990(، رسولی)1990تحقیق خصم افکن نظام و همکاران)

 (0219و همکاران ) پساما

 رد
H6 یادگیری استخراجی نقش تعدیلگر را در ارتباط بین :

 قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت و عملکرد محصول جدید دارد.

 کاربردهای تحقیق

نتایج بدست آمده با تحقیقات پیشین در این زمینه، در این بعد از بررسی فرضیات و نتایج تحقیق و مطابقت 

قسمت نتایج و کاربردهای حاصل از این تحقیق در دو بخش کاربردهای نظری و مدیریتی خالصه شده است، که 

 شوند.در ادامه به این نتایج اشاره می

ل بهبود عملکرد محصو حل هایی برایبا توجه به محیط کسب و کار کنونی مدیران به دنبال یافتن راه (1

دهد برای بهبود عملکرد محصول جدید های این تحقیق به مدیران نشان میخود هستند. یافته جدید

هایی از قابلیت تاثیرگذاری بر دولت، قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت، یادگیری سازمان خود به چه مولفه در

 اکتشافی و استخراجی، باید توجه کنند.

قابلیت تاثیرگذاری بر دولت، قابلیت تاثیرگذاری بر صنعت، یادگیری اکتشافی و بررسی تاثیرات  (0

های اخیر مورد توجه دانشمندان هائی است که در سالاستخراجی و عملکرد محصول جدید از زمینه

زیادی قرار گرفته است. اما با وجود تحقیقاتی که تا کنون در این مورد انجام گرفته است، هنوز عوامل 

کتورهای زیادی هستند که در این رابطه نادیده گرفته شده که تحقیقات بیشتر در تکامل این چرخه و فا

 کمک فراوانی خواهد نمود. 
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 یآت هایقیتحق یبرا ییشنهادهایپ

 نیچند سال در نظر گرفته شود تا از ا یحداقل برا قیانجام تحق یتا بازه زمان شودیم شنهادیابتدا پ .1

 ه باشند.داشت یشتریب یداریپا جیو نتا ردیقرار گ یبهتر مورد بررس گریپژوهش بر همد یرهایمتغ ریتأث قیطر

ی قابلیت تاثیرگذاری بر دولت، قابلیت تاثیرگذار یراستا عوامل مؤثر یتمام ییقطعاً محقق قادر به شناسا .0

ه دور اند کوجود داشته ینبوده است و عوامل بر صنعت، یادگیری اکتشافی و استخراجی و عملکرد محصول جدید

حصول عملکرد م بهبود یراهگشا تواندینشده م ییعوامل شناسا نهیدر زم قاتیاند. تحقاز چشم محقق قرارگرفته

 باشد. جدید

 های پژوهشمحدودیت

 نبود عالقه، روحیه و در کل ضعف فرهنگ تحقیق در جامعه ایران  (1

یرهای متغبنابراین تأثیر  ؛محدود انجام گرفته استی زمانی که این پژوهش در یک بازه با توجه به این (0

نگی چگونیز در همان محدوده مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی برای ارزیابی بهتر دیگر پژوهش بر هم

ری تبهتر این بود که این ارزیابی برای چند دوره و بازه زمانی طوالنی مدت دیگراین متغیرها بر هم ارتباط

شد. اما عدم وجود زمان اضافی اثرات و شرایط متفاوت محیطی بیشتر در نظر گرفته میشد تا انجام می

 برای این تحقیق و محدودیت در دریافت اطالعات این امر را میسر نساخت.
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 منابع

 ( .بررسییی رابطه بین نوآوری ارزش و مدیریت دانش با عملکرد1990ابراهیمی، م. م.، ایرانبان، س. ج. و مکتبی، ح .) 

 های ایران، کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها.های همایشفرایند توسعه محصول جدید. مقاله

 ( .بررسی تاثیر انواع بازار محوری روی عملکرد محصول جدید:نقش تعدیل کننده نوآوری. وزارت 1999ارکان، ع. ا .)

 نامه کارشناسی ارشد.ت و اقتصاد. پایاندانشکده مدیری -دانشگاه تبریز  -علوم، تحقیقات و فناوری 

 ( .رابطه یادگیری سیازمانی و عملکرد شرکت1990آقاجانی، ح. ع. و جعفری کناری، س. ن .) های دانش بنیان: نقش

 گذاری.ای نوآوری سازمانی. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت  مالی و سرمایهواسطه

 (. بررسیی عوامل سازمانی موثر بر یادگیری سازمانی منطقه 1929حی، رقیه)آذر، علیرضیا؛ فتبیک زاده، جعفر؛ فردی

، 29، پاییز 10، شماره2عملیات انتقال گاز. فصیلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال 2

 .70-99صفحات 

 (سیییازمانهای یادگیرنده در عمل، ترجمه: ابوالفت1921پیرن، مایکل؛ مالرونی، گریس .) ح المعی، ارومیه: انتشیییارات

 موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد و ایثارگران، چاپ دوم.

 (بر مبنای اثرگذاری 1929حاجی پور و نظر پور کاشییانی )(. اولویت بندی انواع فرهنگ سییازمانی)طبق مدل کوئین

غدیر(. اندیشه مدیریت آنها بر یادگیری سیازمانی)مطالعه موردی: شیرکتهای زیرمجموعه  هولدینگ سرمایه گذاری 

 .022-121(. 1)2راهبردی، 

 (سیرمایه فکری، قابلیت 1999خصیم افکن نظام، محمدحسیین؛ عطافر، علی؛ نصیر اصیفهانی، علی؛ شیاهین، آرش .)

های مدیریت عمومی. سییال هفتم، یادگیری سییازمانی و کارایی توسییعه محصییول جدید در صیینعت خودرو. پزوهش

 .62-26، صص 02شماره 
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Abstract 

Today, companies are faced with a significant challenge to the business environment, with the 

most important of these challenges being the continuous changes in customer demand, increased 
competition, and more. Companies now have to look for solutions to improve the performance of 

their company's new products. In this regard, this study seeks to examine the company's ability to 

influence the performance of the new product with the role of moderating organizational learning. 
This research is of descriptive-analytical type and nature, descriptive-analytical research, and the 

purpose of research is applied. The method of data collection is field survey and surveying (using 

a questionnaire) and the type of hypothesis. In this research, the proposed model was studied using 
a 210-sample sample and partial partial least squares (PLS) methods. The findings indicate a 

positive and significant effect of the ability to influence government and the ability to influence 

the industry on new product performance. But moderative hypotheses related to exploratory 

learning and extraction learning were not approved. This study for executives explains the fact 
that they not only do not suffer losses by investing in the ability to influence the state and the 

ability to influence the industry, but also gain a competitive advantage by improving the 

performance of the new product. 
Key words: ability to influence government, impact on industry, new product performance, 

exploratory learning and extraction learning. 
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