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 ی.سازمان یریادگیشدت رقابت و عدم ، دیتوسعه محصول جد ،ادغام دانشواژگان کلیدی: 

ادغاام داناش و عادم  یانجیاباا نشاش م دیاشادت رقابات بار توساعه محصاول جد ریتاا  یبررساهدف از انجاام ایاپ واژوهش، 

بار  قیاروش تحشباشاد. مای احماد( ریو باو هیالویکوچا  و متوساا اساتان کهگ ی:شارکت هاا )مورد مطالعاهیسازمان یریادگی

شاارکت  رانیماد هیاواژوهش کل پیاا یاسات. جامعاه آمااار یعلا -یفیتوصاو از جهات ماهیاات  یکااربرد از ناو اساا  هادف 

. باه اساتداد جادول مورگاان حجان نموناه ی باشادنفار ما 480احماد باه تعاداد  ریو باو هیلویکوچ  و متوسا استان کهگ یها

، هاااداده یار گااردآوراباا مااورد بررساای قاارار گرهتدااد.  نمونااه گیااری تصااادهی سااادهو بااه روش تعیاایپ  نفاار 214براباار بااا 

و  تیری، کارشداساان ماادمتخصصاانراهدماا و  داورسشادامه توساا اساات یایسااال بااود کاه روا 26شاام   ورسشادامه اساتاندارد

 باار وااژوهش پیااشااد. در ا دییااتأ 7. 0از  شااتریب ایهمااه شاارا یکرونباااب باارا یآلفااا بیمحاساابه  اار قیااهااا از  ر آن وایااایی

)باا اساتفاده از نارم اها ار  یفیداده هاا از آماار توصا  یاو تحل هیاتج  ی. باراشاد ارائاه هر ایه 6 ادبیات و مدل مفهاومی اسا 

SPSS باا اسااتفاده از نارم اهاا ار  ی( و آماار اسااتدبا(PLS .اساتفاده شااد )هاا و باارازش مداساب ماادل  هیهر اا یتماام یاهتاه هااا

 دیکاه باا رقابات شاد ییشارکت هاا تیارشاد و موهش یبارا دیاتوساعه محصاول جد که نشان داد جینتا. کدد یم دییرا تا قیتحش

 د،یشارکت خاود توجااه کدداد و در هدگاام مواجهااه باا رقابات شااد یهاایژگیبااه و دیابا رانیماد، اساات یروبارو هساتدد  ارور

 یها. باه  اور خااش، شارکتابدادیمحصاوتت خاود دسات  یبهتار ناوآور جیمداسب را انتخاب کدداد تاا باه نتاا یهایاستراتژ

 یهااداناش، باورهاا و روال دهادیم نو باه آنهاا امکاا برنادیبهاره م ترپییواا یو ساطو  بوروکراسا یریوا عطافتر از انکوچ 

شارکت  یانتخااب معشاول بارا  یا یساازمان یریادگیا پ،یدهداد. بداابرا رییاتار ت ب رگ یهاتر از شارکتمدسوب شده را راحات

در محصاوتت خاود اسات. در  یمطلاوب باه ناوآور جیباه نتاا یابیو دسات دیرقابات شاد ایواسا  باه شارا یکاوچکتر بارا یها

هسااتدد و معمااوتا مدااابن دانااش  یبااه مدااابن دانااش خااارج یدسترساا یباارا یمطلااوب تیاادر موقع تاارگب ر یهامشاباا ، شاارکت

ق توساعه موها یآنهاا بارا یماو ر بارا یاساتراتژ  یاتواناد  یادغاام داناش ما پیاناد.بدابرارا انباشاته کرده یقاب  تاوجه یداخل

 باشد. یرقابت ایدر مح دیمحصوتت جد
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 مقدمه

بلددمادت شارکت هاا در  یرقاابت تیابشاا و موهش یبارا 1دیابه  ور گساترده  ابات شاده اسات کاه توساعه محصاول جد

کدداد  یکاه تاالش ما یکساان یبارا ژهیاباه و .(262: 2020و همکااران،  2ویااسات )ل یتجارت معاصار  ارور یایدن

نوظهاور  یدر اقتصاادها گساتردهو تحاوتت  نیرشاد سار  یاحاال، باه دل پیاباا ا یدر بازار جهان، باشدد رگ ارینوآوران تأ 

 معداای باهانادازه  بشاه متوساا  شیشاوند، اها ا یقابا  توجاه شاداخته ما یناخاال  داخلا دیارشد تول یکه عموماا دارا

باا ساطو   یصادعت ایدر حاال ظهاور، محا یاقتصاادها پیها در چداشارکت، اسات نیسار یگ ار هیرشد و سرما  یوتانس

: 2021و همکااران،  3)وانا  کددادیتجرباه م رییاباه سارعت در حاال ت را محصاول  یدر بازارهاا یتاوجه قاب  یرقابت

 دیشاد یرقاابت یهاا ایرا باه  اور کارآماد در محا دیاسوال که چگونه شارکت هاا محصاوتت جد پیا پ،یبدابرا .(.165

شاود کاه  یدر نظار گرهتاه ما یباه عداوان درجاه ا یمهن شده است. شادت رقابات باه  اور کلا اریدهدد، بس یتوسعه م

باازار   یار رقابات د ی(. وقتا112: 2019و همکااران،  4شاود )هدا  یشرکت باا رقابات در باازار خاود مواجاه ما  ی

حاال،  پیهما در، شاود پیگ یرقباا جاا ریتواناد باه سارعت باا محصاوتت ساا یشارکت ما  یاست، محصوتت  دیشد

(. در 113: 2019در دسااتر  هسااتدد )هداا  و همکاااران،  انیمشااتر یازهااایرهاان ن یباارا پیگ یجااا یهااا دااهیگ 

(. 85: 2020و همکاااران، 5محصااول ممکاپ اساات موهااق شااود )وو  ایاااول باه بااازار   یتمااا یاسااتراتژ ،یطاایمح پیچدا

نوآوراناه محصاوتت باه  ایا نیباا توساعه سار دیامحصاول، شارکت هاا با یدر بازارهاا یرقاابت تیحفظ م  ایجاد یا یبرا

محششااان  پ،ی(. بدااابرا298: 2020و همکاااران،  6کددااد )ناگااارا   یبااازار واساا  دهدااد تااا خااود را از رقبااا متمااا یازهاااین

 یبارا یرقاابت تیاباه م  یابیدسات یتوساعه محصاول جدیاد  بارا جاهیدو نت ،یرقاابت ایمحا  یادر  کهاستدتل کردند 

 ینوآوراناه بارا اریتوساعه محصاوتت بسا ایا شاتریباا سارعت ب دیاها در دساتر  اسات: توساعه محصاوتت جدشرکت

 دیابار زماان تأک یمبتدا یرقاابت تیاتوساعه محصاول جدیاد بار م  سارعت خااش،  اور باه ،کردن خاود از رقباا  یمتما

 دیاامحصااول تأک یهرد بااودن و نااوآورتوسااعه محصااول جدیااد  باار نشااش مدحصااربه یکااه نااوآور یدر حااال کدااد،یم

ادغااام  یعداای) یسااازمان یریادگیاا ینشااان داده اساات کااه رهتارهااا شاااتی. تحش(121: 2022لیو و همکاااران: )کداادیم

و  7یتوسااعه محصااول جدیااد  هسااتدد )اسااالم یاجاارا یباارا یکددااده قاباا  تااوجه  ی( تسااهیمانساااز یریادگیاادانااش و 

 ،یرقااابت ایبااا محاا رانطباااب بهتاا یکدااد کااه باارا یاسااتدتل ماا یسااازمان یریادگیاا هیاا(. نظر147: 2018همکاااران، 

 هیانظر پ،یبداابرا، داناش خاود انجاام دهداد یهاا گااهیوا رییات  یرا بارا یریادگیا یهاا تیاتوانداد هعال یشرکت هاا ما

. کداادیتوسااعه محصااول جدیااد  هااراهن م جیشاادت رقاباات و نتااا وناادیو یمداسااب باارا دیاادگاه  یاا یسااازمان یریادگیاا

 یدر هدگااام انتخاااب، مااوارد احتمااال دیاابا رانیدهااد کااه مااد ینشااان ماا یسااازمان یریااگ نیدر مااورد تصاام شاااتیتحش

انتخاااب  پیاغلااب چداا یسااازمان یریادگیاا(. ادغااام دانااش و 113: 2020و همکاااران،  ویاا)ل رناادیرا در نظاار بگ یساازمان

مفهاوم   یا هیاتوساعه اول زماان سارعت توساعه محصاول جدیاد  کاه از(. 123: 2022) لیاو و همکااران،هستدد ییها
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توساعه محصاول  یریاانادازه گ یشااخ  هاا پیاز مهمتار یکایشاود، باه  یما فیاتعر دیامحصاول جد  ی یتا معره

باشااد،  ترنیهرچااه ساارعت توسااعه محصااول جدیااد  ساار (.216: 2019، 8یاناا  ) چداا  واساات دهشاا  یجدیااد  تبااد

توسااعه را کاااهش  یهادااهیدهدااد، ه  شیورود بااه بااازار اهاا ا یبداادمهااارت خااود را در زمان توانداادیها بهتاار مشاارکت

بااازار بااه شاادت  یدر هضااا پ،یبدااابرا (/ 114: 2020حرکاات اول را بااه دساات آورنااد )وو و همکاااران،  تیاادهدااد و م 

ساارعت  شیبااازار خااود را بااا اهاا ا یرقااابت تیاااز شاارکت هااا در تااالش هسااتدد تااا م  یا داادهیتعااداد ه ا ،یعلااه یرقااابت

ماو ر  یاساتراتژ  یانوآوراناه  اریتوساعه محصاوتت بسا پ،یاو حفاظ کدداد. عاالوه بار ا جاادیتوسعه محصاول جدیاد ا

(. 299: 2020و همکااران،  اگاارا اسات )ن یرقاابت یهاا ایباازار خاود در محا تیاحفاظ موقع یشارکت هاا بارا یبرا

 یکاه بارا یباه نحاو بیارق یهاا پیگ یباا جاا دیامحصاول جد  یاتفااوت   انیاتوسعه محصول جدید  باه م ینوآور

توانداد  یما یبهتار یمحصاوتت بااتتر باشاد، شارکت هاا یهار چاه درجاه ناوآور، معدادار اسات اشااره دارد انیمشتر

توسااعه  یرو، نااوآور پیاا(. از ا299: 2020کددااد )ناگااارا  و همکاااران،   یرقبااا متمااا ریخااود را از سااا شاادهاداتیو

اسااا ،  پیا. بار اباشادشارکت هاا باه هماراه داشاته  یرا بارا یباازار قابا  تاوجه یایاتواناد م ا یمحصاول جدیاد  ما

توسااعه محصااول جدیااد   یاتیااح یتوسااعه محصااول جدیااد  دو اسااتراتژ یساارعت توسااعه محصااول جدیااد  و نااوآور

 ادغاام .(124: 2022) لیاو و همکااران،باازار اجارا کدداد دیواسا  باه رقابات شاد یتوانداد بارا یستدد که شرکت ها مه

، و شاود یما فیاتاازه کساب شاده تعر ایاو اساتفاده از داناش موجاود  تیریماد یشرکت برا  ی ییدانش به عدوان توانا

اسات  یریادگیا یرهتارهاا پیشاده تار رهتاهیاز و  یکایداناش اسات و  یریکساب و باه کاارگ ،یمستل م اشتراک گا ار

 یشارکت هاا، ادغاام داناش آنهاا را قاادر ما یبارا یاتیاح تیاقابل  یا ان. باه عداو(161: 2020و همکااران، 9)زهارا 

اساا ، ادغاام داناش و  پیابار ا، کدداد یسازد تاا داناش را باه دسات آورناد، باه اشاتراک بگ ارناد، و از آن بهاره باردار

 یرقاابت ایمحا دیگرهات. باا تشاد ردر نظا یساازمان یریادگیاتاوان باه عداوان دو رهتاار مهان  یرا ما یسازمان یریادگی

باه  یادیاشارکت هاا در باازار محصاول تاا حاد ز یرقاابت تیام  د،یاو کوتاه شادن چرخاه عمار محصاوتت جد یخارج

در توسااعه  یادغاام دانااش نشاش مهماا پ،یبدااابرا، دارد یآنهااا بساتگ یو خااارج یادغاام دانااش داخلا ییو کااارا یا ربخشا

موجااود بااه  شاااتیحااال، تحش پیاا(. بااا ا148: 2018و همکاااران،  یکدااد )اسااالم یماا فااایمحصااول جدیااد شاارکت هااا ا

. کداد یبحا  ما یخااش توساعه محصاول جدیاد  و چگاونگ جیداناش و نتاا یسااز کپارچاهی پیندرت در مورد روابا با

 ری( تاأ یسارعت و ناوآور یعدایتوساعه محصاول جدیاد  ) اشخا جیتواناد بار نتاا یما یریادگیاعدم  یمسائ  سازمانده

هاا ماانن  تیاعادم قطع پیا. اساتیمتفااوت اسات، هداوز مشاخ  ن جینتاا پیااز ا  یاروابا با هار  ایآ دکهیبگ ارد، و ا

 یسااطب بااات(.  122: 2022)لیو و همکاااران، شااود یتوسااعه محصااول جدیااد ماا یهعلاا شاااتیتحش دااهیدر زم شاارهتیو

و  رانیمدااهن ماد ،یطیشارا پیدر چدا، بشاا و عملکارد شارکت هاا باشاد یبارا یقابا  تاوجه دیادرقابت ممکپ اسات ته

 رانیماد ب،یمحاهظات از مدااهن خاود در برابار آسا ی. باراردیاگ یقارار ما ریتحات تاأ   یاکارکدان آن شرکت هاا ن ریسا

از  یدرک مشااترک از هشااار ناشاا ،متحااد شااوند دیشاادکددااد تااا در مواجهااه بااا رقاباات  یماا قیاحتماااتا کارکدااان را تشااو

 ریاخاود باه  اور ماا رتر و هعاال تار درگ یسازد تاا خاود را در کاار ادغاام داناش هارد یکارکدان را قادر م د،یرقابت شد

کارکداان اسات )ساال  پیداناش در با اکبار تماا  مکارر، انتشاال داناش و اشاتر یعمدتاا مبتدا یادغام دانش داخل، کددد
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 یماا تیااتشو ایااوو یهااا ایبرخااورد بااا محاا یبااراکارکدااان ارتبا ااات را  جااه،ی(. در نت145: 2019و همکاااران،  10انکااه

و  رتریانعطاااف واا  یرقااابت دیدر مواجهااه بااا هشااار شااد دیاا(. شاارکت هااا با184: 2021، همکااارانو  11کددااد)نان 

اسات  پیااساتدتل ا پیاا یربداایز یصورت توسا باازار حا ف خواهداد شاد. مدطاق اصال پیا ریدر غ، واسخگوتر باشدد 

داشاته باشادد و باه  قیانظاارت دق دیادارناد و شارکت هاا با یمتعادد یهاا داهیگ  انیمشاتر ،یرقاابت باازار  یاکه در 

 پیتوانداد آخار یشارکت هاا ما(. 3733: 2018و همکااران،  12واسا  دهداد)چهال یمشاتر ریامت  یازهاایسرعت به ن

 یامار شارکت هاا را قاادر ما پیاباشادد. ا یاتیاو عمل یمشاتر یازهااین انیاا العات و دانش را به دست آورناد و در جر

 یبررسا یرا در ماورد توساعه محصاول جدیاد  اتخااد کدداد و از اتاالف وقات بارا یا داهیو به یقاو ماتیسازد تاا تصام

باازار  یهعلا یازهاایکداد تاا محصاوتت خاود را باا ن یبه شارکت هاا کما  ما پیکددد. ا اجتدابهمسو  ریغ یها دهیگ 

تواناد  یداناش ناه تدهاا ما ادغاام، و چرخاه توساعه محصاول جدیاد  خاود را کوتااه کدداد به  ور ماو ر مطابشات دهداد

 دیاتوساعه محصاول جدیاد  مف یناوآور یبارا پیهمچدا تواناد یدهاد، بلکاه ما شیسرعت توسعه محصول جدید  را اه ا

 یهاااکددااد و روش یتفکاار خااود را بااازنگر یهاوهیشاا توانداادیها مشاارکت ،یو داخلاا یروناایاساات. بااا ادغااام دانااش ب

توانااد بااه عدااوان  یماا پی(، توسااعه محصااول جدیااد  همچداا125: 2022و همکاااران،  لیااورا توسااعه دهدااد ) یدیااجد

کدداد و ساپد داناش  یما فیاو تعر ییآن شارکت هاا مشاکالت را شداساا قیادر نظر گرهتاه شاود کاه از  ر یددیهرآ

شاود کاه شارکت هاا  یمرباو  ما یدیاباه داناش جدمحصاول  یناوآور، کددد یح  آنها توسعه و ادغام م یرا برا دیجد

 یهااز جدباه یممکاپ اسات سارعت برخا یساازمان یریادگیااگرچاه  کدداد.  یادغاام ما ایا کدداد یخودشان ارائاه ما ای

کاه ممکاپ  یدادیهرآ راتییات   یاممکاپ اسات باه دل گارید یهادهد، اماا جدباه شیچرخه توسعه محصول جدید را اه ا

ممکاپ  یساازمان یریادگیااز مدظار چرخاه توساعه محصاول جدیاد ،  پ،ی اول بکشاد. بداابرا شتریباشد، ب ازیاست مورد ن

(. بااا 126: 2022)لیو و همکاااران،رود بهبااود ندهااد یساارعت توسااعه محصااول جدیااد را آنطااور کااه انتظااار ماا تاساا

 ت:توجه به مطالب بیان شده می توان گفت  رورت وژوهش حا ر از دو بعد نظری و کاربردی به شر  زیر اس

 دیارد تاکتوساعه محصاول جدیاد در مطالعاات موجاود ماو تیدر هادا یخاارج ایو نشاش محا تیااگرچه اهم 

از مدظاار  یازمانساا یریادگیاادانااش و  یسااازکپارچهی یهااامااا در مااورد نشش ، وااژوهشقاارار گرهتااه اساات

ل جدیااد  توسااعه محصااو جیو نتااا یشاادت رقااابت پیباا دهیااچیبااه روشااپ کااردن روابااا و یسااازمان یریادگیاا

 . کددیکم  م

  داناش و  یساازارچهکپی)باه عداوان ملاال،  یساازمان یریادگیا یارهاارا کاه رهت ییهاااگرچه محششاان نشش

ایااپ انااد کرده شیآزمااا کدااد،یم فااایتوسااعه محصااول جدیااد  ا یهاااتی( در هعالیسااازمان یریادگیااعاادم 

وساعه ت جیا بار نتاار یساازمان یریادگیاداناش و  یکپاارچگی یکاه ا ارات نساب یمطالعات پیاز اول یکی مطالعه

 ی ارور ومهان  پیاکاه ا دهادیماا نشاان م تحشیشاات، مای کداد ساهیمشا یمحصول جدید  به صورت تجرب

 است.

                                                           
10 Salunke 
11 Zhang 
12 Chahal 
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 یوآوربار نا ریبار تاأ  اسات. عاالوه دیاها مفشارکت  دیاتوساعه محصاول جد ینوآور یبرا یسازمان یریادگی 

ود را خا دیاصاول جدتواناد شارکت هاا را قاادر ساازد تاا سارعت توساعه مح یم یسازمان یریادگی د،یتوسعه محصول جد

 است. ریامر به شر  ز پیا  یدهدد. دت شیاه ا

 ،جااهیدهااد و در نت شیها را اهاا امجاادد شاارکت یریادگیاا ییتوانااا تواناادیم یسااازمان یریادگیااعاادم  اوتا 

رخاه توساعه چکوتااه کاردن  یمهان بارا ازیان شیوا  یاه عداوان با ایاوو یهاا تیقابل آنها را ارتشا دهد، ایوو یهاتیقابل

 شده است.  دییتا  دیمحصول جد

 ،را  شاارکت  یاابا ااات در ارت ییکااارا تااوانیم ،یمیقااد یهاااو روال هاهیاارو یدیگ یجااا ایاا  یبااا تعااد دوم

شاال دهداد و سارعت انت توانداد ا العاات باازار را باه یما  دیاتوساعه محصاول جد نیتا یاعضا جه،ی. در نتدیبهبود بخش

زماان  جاهیسادد، در نتباه تواهاق بر ابدادی یتوساعه ما  دیاتوساعه محصاول جد دادیکاه در هرآ یدر مورد انوا  محصوتت

 کددد. یرا کوتاه م یواقع دیتا تول  دیشرو  چرخه توسعه محصول جد

   و  یتیریمااد یهاوهیدسااوب، شاام یباورهااا رییااها را بااا ت شاارکت تواناادیم یسااازمان یریادگیااسااوم، عاادم

 .شودیم یعدوان مهن تلشدر ارائه به یسازمان یریو کدد، انعطاف رتریو معمول آنها انعطاف یهاروال

 تااه و کو د،یادکااهش مشاومات در برابار توساعه محصاول ج د،یاتوساعه محصاول جد یبارا ازیاماورد ن مدابن

 کاه نیکدا یما شادهادیهاوب، ماا و یبار اساا  اساتدتل هاا د،یاتوساعه محصاوتت جد یاکردن زمان صرف شاده بار

 یریدگایاعادم  تبامل راتیتاأ  رغنیاباشاد. عل دیامف دیاسارعت محصاول جد نیتسار یتواناد بارا یم یسازمان یریادگی

 یریادگیادم کاه عا نیکدا یما شادهادی، و دیاو سارعت توساعه محصاول جد دیاتوساعه محصاول جد یبر نوآور یسازمان

 دارد. دیدنسبت به سرعت توسعه محصول ج دیتوسعه محصول جد یبا نوآور یتر یرابطه ملبت قو یسازمان

باا نشاش  دیادتوساعه محصاول جبار  شادت رقابات در ایپ راستا ایاپ واژوهش بادنبال واسا  باه ایاپ ساوال اسات کاه

ه چا احماد ریباو و هیالویکوچا  و متوساا اساتان کهگ یشارکت هاای در ساازمان یریادگیاعدم و  دانش ادغاممیانجی 

 تا یری دارد؟

 

 

 چارچوب نظری پژوهش

   شدت رقابت

شارکت باا رقابات در باازار خاود مواجاه   یاشاود کاه  یدر نظار گرهتاه ما یبه عدوان درجه ا یشدت رقابت به  ور کل

رقابات از لحاام مفهاومی عباارت اسات از مباارزه ای کاه بایپ اهاراد، گاروه  (.121: 2022لیاو و همکااران، شود ) یم

ها، ملت ها یا شرکت ها در ساطب ملای یاا بایپ المللای جریاان دارد کاه ممکاپ اسات انگیا ه ای بارای اصاال ، بهباود 

کیفیاات هعالیاات هااا یااا اهاا ایش هااروش کاتهااا و خاادمات یااا تحشااق اهااداف مااوردنظر باشااد )ناصااری نهاار و مبل اای، 

رقاباات، و ااعیتی اساات کااه یاا  بدگاااه را قااادر ماای سااازد بااا کااارایی باااتتر و بکااارگیری روش هااای  (.190: 1401
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برتر، محصول را با کیفیت بااتتر عر اه نمایاد و در رقابات باا رقباا ساود بیشاتری را بارای بدگااه هاراهن آورد )بااقری و 

ی در یاا  بااازار اساات کااه ماای توانااد درک آوری رقااابتنشااانگر میاا ان هاان 13(.شاادت رقاباات172: 1397همکاااران، 

(.شادت رقابات ماوقعیتی اسات کاه 113: 2019، 14)هدا  و همکااران .مشتری از قادرت خاود در باازار را ت ییار دهاد

به دلی  وجود تعداد زیاد رقبا و در بازار و عدم وجاود هرصات هاای باالشوه بارای رشاد بیشاتر رقابات بااتیی بایپ شارکت 

ه شادت رقابات بااتتر باشاد، نتاایج رهتااری ساازمان بیشاتر متاأ ر باه اقادامات رقباا خواهاد ها وجود داشته باشد. هر چا

محیطای اسات کاه در آن رقابات میاان باازیگران   ە(.شادت رقابات نشاان دهداد65: 1398شد )مظفاری و همکااران، 

باالشوه رشاد یاا  شدید است. ایپ و عیت معماوتا ناشای از آن اسات کاه تعاداد رقباا در باازار زیااد اسات و هرصات هاای

اندک است یا وجود نادارد. در ایاپ شارایا شارکت هاا اساتراتژی هاا و اقادامات خاود را در نسابت باا رقباا تدظاین مای 

وا یری و قطعیات کااهش مای  -کددد و سرعت ت ییر سیاست هاا زیااد اسات. وقتای رقابات زیااد مای شاود وایش بیدای

یا  باازار حالات انحصاار برقارار باشاد یاا ساطب رقابات  (.در شارایطی کاه در157: 1399یابد )سیدکاللی و حیادری، 

محدود یاا نااچی  باشاد نمای تاوان رهااه مصارف کدداده را از  ریاق بهباود کیفیات کاتهاا و خادمات و مدطشای کاردن 

قیمت های آنها، تامیپ کرد. هدف نهاایی رقابات، تخصای  مداابن تولیادی جامعاه باه بهتاریپ شاک  ممکاپ و اها ایش 

(.رقاباات یکاای از عواماا  محیطاای 191: 1401یی و بهااره وری اساات )ناصااری نهاار و مبل اای، ارزش اهاا وده، کااارا

است که به نظر مای رساد شادت و میا ان آن نشاش قابا  تاوجهی در عملکارد بدگااه هاا و تصامیمات مادیران ساطو  

ر (.باارای سااازمان هااای معاصاار، ت ییاار، یاا  عدصاا154: 1399عااالی سااازمان هااا ایفااا کدااد )ساایدکاللی و حیاادری، 

تفکیاا  ناواا یر از هعالیاات در یاا  محاایا آشاافته اساات. بااا ایااپ حااال، دانااش موجااود ماای توانااد مااانعی باارای رونااد 

(. بارای ایجااد 1: 2017، 15سازگاری با شارایا جدیاد، دساتیابی باه داناش و یاادگیری جدیاد باشاد )وانا  و همکااران

یار شاود، مدساوب کارد. بادون از بایپ باردن ت ییر، تزم اسات اعتشاادات و ارزش هاایی را کاه ممکاپ اسات ماانن از ت ی

دانش و روال مدسوب، سازمان ها صالحیت هاای جدیادی کساب نخواهداد کارد و قاادر باه رقابات موهاق نخواهداد باود 

(.در دنیااای رقااابتی امااروز کااه غاارب در انتشاااتت ساارین و عمیااق ماای باشااد و خالقیاات و 638: 2020، 16ماتسااو)

ازمان هاا باه  اور ه ایداده آگااه شادند کاه دارایای هاای ماالی و هی یکای آنهاا نوآوری نششی کلیدی ایفا مای کدداد، سا

 (.65: 2015، 17گدجایش تزم برای ایجاد م یت رقابتی وایدار را در  ول زمان ندارد )لوو  کاستا و همکاران

 

  دیتوسعه محصول جدسرعت 

 فیاتعر دیامحصاول جد  یا یمفهاوم تاا معرها  یا هیاسرعت توسعه محصول جدید  که به عدوان زماان از توساعه اول

لیاو و همکااران، اسات ) دهشا  یتوساعه محصاول جدیاد  تباد یریاانادازه گ یشاخ  هاا پیاز مهمتر یکیشود، به  یم

توسعه محصول جدیاد یا  هرآیداد تکارار شاونده اسات کاه باا آگااهی از وجاود یا  هرصات در باازار  (.122: 2022

                                                           
13  .Competitive intensity 
14 . feng et al 
15 . wang et al 
16  .Matsuo 
17 . Lopez-Costa et al 
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مات بازاریاابی بارای موهشیات تجااری ابادا  صاورت گرهتاه مدتهای مای شاود )کاونپ آغاز شده و به توسعه، تولید و اقادا

توساااعه محصاااول جدیاااد بااه عدااوان هرآیداادی باارای اباادا  محصااولی جدیااد و متمااای  از  (.564: 2014، 18و کااوک

محصااوتت هعلااای و قبلاای شااداخته ماای شااودت از ایااپ رو توسااعه محصااول جدیااد یکاای از انااوا  نااوآوری محصاااااول 

(.عملکاارد محصااول جدیااد بااا ایااپ ساااال کااه سااازمان چااه 28: 1396بشاامار ماای رود )عصاااری و همکاااران،  جدیااد

شاود ایاپ اهاداف مای تواناد میا ان هاروش، ساهن باازار و یاا   می ان به اهداف تعییپ شده رسایده اسات، سادجیده مای

روش مداساب و ایاده (.تحشیشاات نشاان مای دهاد کاه بارای ها260: 19،2014اهداف مدفعتای باشادد )های و همکااران

: 20،2015آل یاا  محصااول، بایااد ارزش آن محصااول باارای مشااتریان درک شاادنی و مطماائپ باشااد )چااپ و همکاااران

توسااعه محصااول جدیااد مشااترک بااا شاارکای  هااای عواماا  کلیاادی موهشیاات واارونه (1995) (.لیتلاار و همکاااران148

گساترده بایپ  هاای شادند کاه ارتباا  و متوجاه کددادگان، مشاتریان و رقباا( را بررسای نمودناد تاأمیپ بیرونی )از قبیا 

همکااری،  .موهشیات رابطاه دارناد باا احتماال هاای ساوم درگیار در هرآیداد ناوآوری آنهاو گاروه ها و اعتماد بیپ سازمان

 دارد. ادغاام باا مشاتریان و ملبتای بار تاأ یر آنهاا، شارکای متحاد هاا و بایپ ساازمان هاای عمیاق هماهدگی و ارتباا 

هاای  جدیاد، زماان تحویا  وارونه عملکارد بهتار در  راحای محصاول کددادگان، مدجار باه تاأمیپ یویامدها عملکردی

هاادف از توسااعه .(19: 1401)خدایاری و خانجااانی، شااود عملکاارد کلاای سااازمان ماای توسااعه محصااول جدیااد و

مشاتریان و محصول جدید، واس  به نیااز مشاتریان، تطاابق باا شارایا باازار، ت ییارات محیطای، اها ایش ساود، ر اایت 

مشابله با سیاست هاای رقباا مای باشاد. محششاان محصاوتتی را جدیاد مای داناد کاه ویژگای هاایی نظیار تاازگی بارای 

جهااان، جدیااد بااودن باارای شاارکت، تااازگی ناشاای از بهبااود محصااول جدیاادی کااه وارد بااازار جدیاادی شااود )تاجیاا ، 

رشااد شاارکت هااا در یاا  بااازار رقااابتی  (.توسااعه محصااوتت جدیااد بااا موهشیاات باارای عملکاارد اقتصااادی و2: 1400

مهن است، به ویژه برای بدگااه هاای اقتصاادی در حاال ظهاور کاه در آنهاا تولیاد محصاوتت خاالب و باا کیفیات باات 

در چرخه های کوتااه توساعه محصاول مای تواناد م ایاای رقاابتی را ایجااد کداد. باا ایاپ حاال، بسایاری از بدگااه هاای 

رات هدای ماداوم و تشا اای مشاتری باه  اور ه ایداده ای متداو  روبارو هساتدد و اغلاب اقتصادی در حال ظهور باا ت ییا

هاقد مدابن هدی و انسانی کاهی هستدد کاه ممکاپ اسات ماانن از اها ایش تواناایی آنهاا بارای مشابلاه باا عادم ا میداان و 

اهاا ایش و (.امااروزه بااا 128: 2017، 21ویچیاادگی در  اای هرآیدااد توسااعه محصااول جدیااد شااوند )وو و همکاااران

ویچیدگی های محصوتت و خادمات و در نتیجاه ت ییارات سارین تشا اای باازار یاا اها ایش هشاار از ساوی گاروه هاای 

هعالیات هاای جدیاد سااوب مای دهاد تاا بتوانداد م یاات هاای رقاابتی خاود را حفااظ  جامعاه، شارکت هاا را باه سااوی 

ان هاای تولیادی و خادماتی اکداون م یات هرآیدد توساعه محصاول یاا خادمت جدیاد بارای اناوا  مختلاف ساازم،نمایدد

رقابتی محسوب می شود. توسعه محصوتت جدیاد باه ساازمان هاا کما  خواهاد کارد تاا موقعیات رقاابتی و انحصااری 

 (.3: 1400خود را در بازار رقابت حفظ نمایدد )تاجی ، 

 

                                                           
18 . coenen  Kok 
19  .He et al 
20  .Chen et al 
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  دانش ادغام

 یما فیاساب شاده تعرتاازه ک ایاش موجاود و اساتفاده از دانا تیریماد یشارکت بارا  ی ییدانش به عدوان توانا ادغام

 یریادگیا یارهاارهت پیشاده تار رهتاهیاز و  یکایداناش اسات و  یریکساب و باه کاارگ ،یمستل م اشاتراک گا ار، شود

 (.121: 2022لیو و همکاران، است )

ادراکاات، دانش عبارت است از بهاره گیاری کاما  از داده و ا العاات درآمیختاه باا مهاارت هاا، شایساتگی هاا، عشایاد، 

بااه عدااوان  22مفهااوم ادغااام دانااش (.36: 1398تعهاادات و انگیاا ه هااای دروناای انسااان )شااهبازی و گاا  محماادی، 

بخش اصالی و هساته ای هعالیات هاا/ هرایدادهای مادیریت داناش اسات و یکای از مو اوعات شکسات هاای کلیادی 

دغاام داناش بار قابلیات ترکیبای قابلیات ا. (51: 1397اقدام های مدیریت داناش اسات )جعفاری وساتکی و همکااران ،

سازمان در تحلی  و ترکیب دانشی که از بیارون ساازمان مای آیاد و یاا دانشای کاه باه وسایله اساتفاده از تجاارب اهاراد 

توساعه محصاول جدیاد راهای بارای یکپاارچگی داناش مدتشار . در واقان که درون سازمان انباشته شده، دتلت مای کداد

شاادت  (.51: 1397)جعفااری وسااتکی و همکاااران،  روش نوآورانااه اسااتهااای متفاااوت در یاا   شااده در ماهیاات

رقابتی می تواند یکپارچه سازی دانش خارجی را ارتشاا دهاد. مدطاق اصالی زیربداای ایاپ اساتدتل ایاپ اسات کاه درجاه 

در نتیجاه، شارکت هاا هرصات  .باتی رقابت در ی  بازار به  ور کلی نشاان دهداده وجاود رقباای بیشاتر در باازار اسات

(. 223: 2018، 23بیشااتری باارای بااه دساات آوردن دانااش تخصصاای و تکمیلاای از دیگااران دارنااد )واناا  و همکاااران

دسترسای بااه داناش خااارجی متدااو ، امکاان ادغااام دانااش خاارجی را باارای شارکت هااا اهاا ایش مای دهااد )اسااالمی و 

داشاتپ داناش ساازگارتری نسابت (. عالوه بر ایاپ، رقباا در هماان باازار محصاول تمایا  باه 146: 2018، 24همکاران

به غیررقبا دارناد کاه ممکاپ اسات موانان دساتیابی باه داناش خاارجی )مانداد دسترسای دشاوار باه یا  وایگااه داناش 

سازگار( را کاهش داده و تسرین کدد. ادغام داناش در یا  محایا رقاابتی شادید، رقباا خواساته یاا ناخواساته باا یکادیگر 

برقارار مای کدداد. چدایپ اقاداماتی اغلاب باا انتشاال داناش، باه اشاتراک گا اری  تما  می گیرند و باا یکادیگر ارتباا 

ناخودآگاه دانش و تعام  همراه است. ایپ هعالیت هاا ممکاپ اسات شارایا مسااعدی را بارای شارکت هاا ایجااد کداد تاا 

ای ادغااام دانااش خااارجی را ادغااام کددااد. رقاباات شاادید در بازارهااا، تشا اااهای ساادگیدی باار قابلیاات هااای ماادیریتی باار

 (.123: 2022، 25ا العات و دانش خارجی برای انطباب با محیا در حال ت ییر ایجاد می کدد )لیو و همکاران

 

 یسازمان یریادگی

دهداده تاالش  کااه نشاان، هاا و ساازمانها یادگیری سازمانی هراگردی اسات ویوساته، وویاا و تعااملی میاان اهاراد، گاروه

ناوآوری  مدظااور درک وتانساای  شاارکت باارای  کاری و اجتمااعی اهااراد بااهی  شرکت بارای اساتفاده از سارمایه ه

تواناایی شارکتها بارای انطبااب و ت ییار واسا   عام  ارائه محصولها و خدمات جدیاد، ایجااد بازارهاا و هداوریهاای جدیاد،

                                                           
22  .knowledge integration 
23 . Wang   
24  .Eslami   
25 . Lyu   
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انطبااب  یکداد کاه بارا یاساتدتل ما یساازمان یریادگیا هیا(. نظر122: 2022لیو و همکااران، هاای باااز) به خواسته

داناش خاود انجاام  یهاا گااهیوا رییات  یرا بارا یریادگیا یهاا تیاتوانداد هعال یشارکت هاا ما ،یرقاابت ایبا محا ربهت

تعاااریف مختلفاای دارد، امااا آنهااا معمااوتا شااام   26عاادم یااادگیری سااازمانی (.124: 2022لیو و همکاااران، دهدااد)

، ت ییاار، تجدیااد نظاار( دانااش مدسااوب )قاادیمی، گمااراه کددااده، از باایپ بااردن، حاا ف(مفاااهیمی ماندااد دور انااداختپ 

ناکارآماد( )مدطااق، روال هاا، اعتشااادات، حاهظاه، هر اایات، چاارچوب هااای دهدای( ماای شاوند تااا زمیداه را باارای مااوارد 

 (.1: 2020، 27جدید باز کددد )کمیکیاک

ساازمان بارای انجاام هرآیداد عدم یادگیری ساازمانی یا  شاک  مکما  مهان از یاادگیری ساازمانی و وایش نیااز مهان 

یادگیری مجدد در نظر گرهته می شاود. اساتدتل مای شاود کاه عادم یاادگیری ساازمانی هرآیدادی اسات کاه از  ریاق 

: 2022، 28آن سازمان حاهظه )دانش( را از دسات مای دهاد تاا یاادگیری جدیاد را امکاان وا یر کداد )وانا  و همکااران

شاادن بااه دانااش و روال هااا و رویااه هااای مدسااوب شااده، کدااار گ اشااتپ  بااه معدااای، آگاااهعاادم یااادگیری سااازمانی  (.3

(.در مولفااه بررسای اتصااتت لدا  یااا 138: 1401داناش قادیمی و یاادگیری داناش جدیااد مای باشاد )بهاور و ناادری، 

عدسی به بررسی ترک کردن و عیت عاادی و راحات کارکداان میپاردازد. باه صاورت کلای در ایاپ مرحلاه باه شداساایی 

ز دانش مدسوب شاده اشااره مای کداد، مولفاه دوم ادغاام ادراک نوظهاور، مرباو  باه مهاار عاادات غلاا اسات و آگاهی ا

زمانی که حتی هرد به ایدهای بارای مهاارکردن رهتاار نادرسات دسات نیاهتاه اماا بارای ایجااد ت ییار کاامالا انگیا ه دارد، 

ده مای واردازد و در نهایات در مولفاه ت ییار در ایپ مرحله نیا  هارد باه تارک رهتاار نادرسات و ت ییار داناش مدساوب شا

عادات هاردی، هارد در ساازمان باه داناش جدیادی دسات یاهتاه اسات و ایاده هاای جدیاد و نوآوراناه ای را در ساازمان 

(.یاااادگیری تدهاااا محااادود بااه دانشااااه ایی نیسااات و در ماااواردی 140: 1401روا  ماای دهاااد )بهاااور و نااادری، 

(.کدارگ اشاتپ داناش هاای مدساوب 86: 1400گیری ساازمانی اسات )رونشای، کدارگ اشتپ داناش غیرمفیاد، شار  یااد

شااده در سااازمان باارای جااایگ یدی دانااش هااای جدیااد و ایجاااد ت ییاارات در سااازمان و انطباااب سااازمان بااا شاارایا روز 

.ازآنجاایی کاه وجاود داناش مدساوب و قادیمی در ساازمان مای )137: 1401بسیار حائ  اهمیت است )بهاور و ناادری، 

اند به عدم توسعه کارکداان و شایساتگی هاا و مهاارت هاای آنهاا مدجار شاود، بادیپ مدظاور، اندیشامددان هماواره باه تو

و همکاااران،  29دنبااال روش هااایی باارای هراموشاای هعااال یااا عامدانااه دانااش هااای قاادیمی بااوده انااد )رجباای وورمیباادی

را ادغااام ماای کدااد و کسااب م یاات نااوآوری محصااول ، دانااش، شاایوه هااای ماادیریت و نااوآوری بااازار (.137: 2018

رقااابتی را  ااروری ماای کدااد. ماادیریت مااو ر دانااش وویااا، کااه وایااه و نیااروی محرکااه نااوآوری محصااول اساات، اباا ار 

قدرتمددی است که به شرکت اجازه می دهاد تاا باا موهشیات ناوآوری کداد، باا ت ییارات محیطای ساازگار شاود و رقابات 

، یااادگیری و عاادم یااادگیری در یاا  سااازمان باارای توانااایی یاا  «انیااهعصاار نانو »واا یری خااود را بهبااود بخشااد. در 

شرکت بارای باه روز رساانی سارین داناش ساازمانی و حفاظ سارزندگی ناوآوری بسایار مهان اسات )وانا  و همکااران، 

هااای وویااا اساات )ناناا  و ها باارای برخااورد بااا محیا(.عاادم یااادگیری سااازمانی یکاای از مااا رتریپ مکانیساان1: 2022
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(. شاارکت هااا بایااد در مواجهااه بااا هشااار شاادید رقااابتی انعطاااف واا یرتر و واسااخگوتر باشاادد 183: 2021، 30همکاااران

(. در غیار ایااپ صااورت توساا بااازار حا ف خواهدااد شااد. مدطاق اصاالی زیربدااای 3733: 2018، 31)چهاال و همکاااران

رکت هاا بایاد نظاارت دقیاق ایپ استدتل ایپ است که در ی  بازار رقاابتی، مشاتریان گ یداه هاای متعاددی دارناد و شا

ها را بااه اهاا ایش داشااته باشاادد و بااه ساارعت بااه نیازهااای مت یاار مشااتری واساا  دهدااد. هشااار ناشاای از رقاباات، شاارکت

 (.594  :2019، 32)تان  و همکاران دهدها و هرآیددهای خود سوب میو یری سیستنانعطاف

 جدول پیشینه پژوهش -1جدول

 نویسنده عنوان نتیجه 

رقاباات و نتااایج توسااعه محصااول جدیااد: نشااش  بررساای شاادت

 ادغام دانش و یادگیری زدایی سازمانی

بررساای شاادت رقاباات و نتااایج 

توسااعه محصااول جدیااد: نشااش 

ادغااام دانااش و یااادگیری زدایاای 

 سازمانی

 لیااااو و همکاااااران

(2022) 

کارد هاای وویاا و عملیادگیری سازمانی رابطه ملبتای باا قابلیت

 ملکاردعوویاا باه  اور ملبتای باا  نوآوری محصول دارد. قابلیت

طاه نوآوری محصول مرتبا اسات و ا ار میاانجی ج ئای بار راب

باایپ عاادم یااادگیری سااازمانی و عملکاارد نااوآوری محصااول 

ابطاه دارد. وویایی محیطی یا  ا ار تعادی  کدداده ملبات بار ر

باایپ عاادم یااادگیری سااازمانی و عملکاارد نااوآوری محصااول 

 دارد.

چگونااه عاادم یااادگیری سااازمانی 

ر عملکاارد نااوآوری محصااول باا

تااأ یر ماای گاا ارد؟ ا اار تعاادی  

 کددده وویایی محیطی

وانااا  و همکااااران 

(2022) 

هااای مساایر مبتداای باار رگرساایون حااداق  بررساای تحلی 

 مربعااات معمااولی نشااان داد کااه دوسااوختگی نااوآوری رابطااه

را  توسااعه محصااول جدیااد یااادگیری نادرساات بااا عملکاارد

توساعه محصاول، ه یداه ت کداد و باه عداوان سارعواسطه می

شااود. بااه  ااور کلاای، ایااپ و موهشیاات محصااول عملیاااتی می

یاق عملکارد از  ر-دهاد کاه رابطاه یاادگیریمطالعه نشان می

هااای یااادگیری اسااتلماری و اکتشاااهی هم مااان بااه هعالیت

 .دهدصورت متعادل رب می

رابطااه باایپ عاادم یاااادگیری و 

دوسااوختگی نااوآوری بااا عملکاارد 

 ل جدیدتین های توسعه محصو

آکیگااااااااااااااز و 

 33همکااااااااااااران

(2021) 
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تواندااد دانااش تخصصاای خااود را بااه اشااتراک کارکدااان می

ها، بااه بگ ارناد و کدگا اری کدداد، باا ادغاام داناش در شارکت

دهااد مفهااومی مشااترک از توسااعه محصااول آنهااا اجااازه می

هااای جدیااد  ایجاااد کددااد و مواناان ماارتبا ماارتبا بااا هعالیت

 ی کددد توسعه محصول جدید  را شداسای

 

بررساای مشااارکت هرآیدااد خااالب 

و عملکرد محصاول جدیاد: نشاش 

سرعت توساعه محصاول جدیاد و 

 تشویق رهبری خالقیت

) 34چدااا  و یانااا 

2019) 

د  ادغام داناش داخلای درک کارکداان از توساعه محصاول جدیا

را بهبااود ماای بخشااد و رونااد توسااعه را ساارعت ماای بخشااد. 

تواناااد واسااا  میساااازی داناااش عاااالوه بااار ایاااپ، یکپارچه

تری بااه حاا  مساائله در توسااعه محصااوتت جدیااد را ساارین

 ممکپ کدد

 

بررسای نشااش مشاارکت مشااتری 

در ایجاااد قابلیاات هااای ساارعت 

توسااااعه محصااااول جدیااااد در 

 محیا های آشفته

و  35مورگااااااااااان

 (2019همکاران)

 تاازگی باازاری تاا یر ملبات قااوی تاری بار عملکارد محصااول

یر ره دانااش بااازار تااا نساابت بااه تااازگی هداااوری دارد. گساات

الی حاتازگی هدااوری را بار عملکارد محصاول اها ایش داده در 

سات: که  مدی بودن دانش باازار ظااهراا یا  شمشایر دولباه ا

ف  اامدی بااودن دانااش بااازار تااا یر تااازگی هداااوری را تضااعی

دیااد جنمااوده امااا تااا یر تااازگی بااازار را باار عملکاارد محصااول 

 اه ایش می دهد.

و  بررساااای تااااازگی محصااااول

عملکااارد محصاااول در سااارمایه 

گ اری هاای جدیاد: نشاش هاای 

احتماااالی گساااتردگی و  ااامدی 

 بودن دانش

جااایپ و همکااااران 

(2018) 

ی باا سازمان هاا باه مدظاور اها ایش توانمدادی بارای رویااروی

پ ی ناویمحیا ماتال ن و ویچیاده، باه اساتفاده از وااراداین هاا

رکت ، شاو ایجاد ظرهیت یاادگیری نیااز دارناد. بار ایاپ اساا 

در  ها قاادر خواهداد باود بارای واسا  باه خواساته هاای دائان

صاول حال ت ییار مشاتریان، باه ایجااد ناوآوری ویوساته در مح

 قااابتیربپردازنااد و از ایااپ  ریااق، اهاا ایش عملکاارد و جایگاااه 

 .سازمان را رقن ب ندد

بررساای تااأ یر ظرهیاات انعطاااف 

واا یری و یااادگیری سااازمانی باار 

رساای آ ااار عملکاارد بازاریااابی: بر

میاااانجی ناااوآوری محصاااول و 

 تعدیلگر آشفتگی محیطی

قهرمااااان وااااور و 

 (1399همکاران)

                                                           
34 Cheng, & Yang 
35 Morgan 
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عواماا  دروناای سااازمانی شااام  تعهااد زیساات محیطاای، 

الگااوبرداری زیساات محیطاای، ادغااام وظیفااه ای و توانااایی 

واحد تحشیق و توساعه بار موهشیات محصاول جدیاد ساب  تاا یر 

محصااول سااب  باار ملباات دارد. همچداایپ، عملکاارد نااوآوری 

عملکرد ماالی شارکت هاای هدااوری ناانو تاا یر ملبات دارد. از 

 رهی، عوام  ساازمانی بار عملکارد ناوآوری محصاول ساب  و 

 .عملکرد مالی سازمان ها تا یر ملبت و معدی دارد

بررسی نشاش عواما  ساازمانی و 

ا اارات میااانجی توسااعه محصااول 

جدیااد سااب  باار عملکاارد مااالی 

شااارکت هاااای صااادعت ناااانو 

 داوریه

مرادیااااااااااااان و 

 (1399آقاجانی)

باایپ گاارایش بااه یااادگیری و عملکاارد توسااعه محصااول جدیااد 

رابطااه معداااداری وجااود دارد و ماای تااوان تاییااد نمااود کااه 

نوآوری باز نشش میاانجی در رابطاه بایپ گارایش باه یاادگیری 

 .و عملکرد توسعه محصول جدید را ایفا می کدد

 

بررسااای تاااا یر گااارایش باااه 

عملکاارد توسااعه یااادگیری باار 

محصااول جدیااد بااا تاکیااد باار 

نوآوری بااز)مورد مطالعاه: صاداین 

 تستیکی وارمیدا(

شاااااااااااافیعی و 

 (1398روحی)

حاهظه سازمانی به صاورت مساتشین و غیار مساتشین )از  ریاق 

دوسوتوانی سازمانی( بر عملکارد توساعه محصاول جدیاد تاا یر 

نااه معداااداری دارد و نااوآوری سااازمانی و آشاافتگی هااای هداورا

در رابطااه باایپ حاهظااه سااازمانی و دوسااوتوانی سااازمانی نشااش 

تعدیلگر دارند. نتایج همچدایپ نشاان مای دهاد کاه اکتشااف و 

بهره برداری به بهره گیری بهتار از حاهظاه ساازمانی باا هادف 

 .اه ایش عملکرد توسعه محصول جدید کم  کدد

بررسی تا یر حاهظاه ساازمانی بار 

عملکاارد توسااعه محصااول جدیااد 

 شرکت های دانش بدیاندر 

 دهشااانی و مصااباحی

(1398) 

گیاری از علاوم روز درصادد بهباود کیفیات  ها باا بهاره شرکت

تولیاادات و جلااب ر ااایت هرچااه بیشااتر مشتریانشااان ماای 

باشدد. نتایج جهت تاأ یر تواناایی ناوآوری بار عملکارد ناوآوری 

نماای باشااد. همچداایپ نتااایج نشااان داد نااوآوری محصااول 

تااأ یر توانااایی نااوآوری باار عملکاارد میااانجی خااوبی جهاات 

 .نوآوری می باشد

 

بررسی تاأ یر تواناایی ناوآوری بار 

عملکااارد ناااوآوری شااارکتهای 

تولیادی و یرهتااه شااده در بااور  

تهاااران: باااا میاااانجی ناااوآوری 

 هرایدد و محصول

ساااااااااااااعدی و 

 (1398همکاران)
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توسااعه و  انتشااال هداااوریباار  یااادگیری سااازمانیا اار ملباات 

تاا یر ملبات و  انتشاال هدااوریمای باشاد. هان  محصول جدیاد

داشاته اسات. در نهایات  توساعه محصاول جدیادمعداداری بار 

بااا میااانجی  یااادگیری سااازمانیایااپ نتیجااه حاصاا  شااد کااه 

توسااعه ملباات و معداااداری باار  تااا یر انتشااال هداااوریگااری 

 داشته است. محصول جدید

یااادگیری بررساای و تعیاایپ تااا یر 

باار  انتشااال هداااوریو  سااازمانی

 توسعه محصول جدید

 عباسی  هال  و

(1398) 

 

 مدل مفهومی پژوهش

 

 

 (2022)لیو و همکاران،. مدل مفهومی پژوهش ، منبع: 1شکل

 

 های تحقیق:فرضیه 

تاا یر معدای  احماد ریو باو هیالویکوچا  و متوساا اساتان کهگ یشدت رقابت بر ادغام دانش در شارکت هاا .1

 داری دارد.

 احماد ریو باو هیالویکوچا  و متوساا اساتان کهگ یدر شارکت هاا یساازمان یریادگیاشدت رقابت بر عدم  .2

 تا یر معدی داری دارد.
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 ریو باو هیالویکوچا  و متوساا اساتان کهگ یدر شارکت هاا دیاادغام دانش بر سرعت توساعه محصاول جد .3

 تا یر معدی داری دارد. احمد

کوچا  و متوساا اساتان  یبار در شارکت هاا دیادر توساعه محصاول جد یناوآور یساازمان یریادگیاعدم  .4

 تا یر معدی داری دارد. احمد ریو بو هیلویگکه

کوچا  و متوساا  یدر شارکت هاا دیاشادت رقابات بار سارعت توساعه محصاول جد ریادغام دانش در تاا  .5

 دارد. یانجیاحمد نشش م ریو بو هیلویاستان کهگ

 یدر شاارکت هااا دیاادر توسااعه محصااول جد یشاادت رقاباات باار نااوآور ریدر تااا  یسااازمان یریادگیااعاادم  .6

 دارد. یانجیاحمد نشش م ریو بو هیلویکوچ  و متوسا استان کهگ

 

 روش شناسی پژوهش

آن ویمایشاای  ا العااتیاپ وااژوهش از لحاام هاادف، کااربردی و از لحااام روش، از ناو  توصاایفی و نحاوه جماان آوری ا

 یشاارکت هااا رانیدر باایپ مااداسااتاندارد اساات . ایااپ وااژوهش، براسااا  روش میاادانی و بااا اسااتفاده از ورسشاادامه 

شارکت  رانیماد هیاواژوهش کل پیاا یشاده ا سات. جامعاه آماارانجاام احماد  ریو باو هیلویکوچ  و متوسا استان کهگ

. باه اساتداد جادول مورگاان حجان ی باشادنفار ما 480احماد باه تعاداد  ریو باو هیلویکوچ  و متوسا استان کهگ یها

 یحا اار تصاااده قیاادر تحش یرنمونااه گیاا . روشباشااد کااه مااورد ورسااش قاارار گرهتدااد ینفاار ماا 214نمونااه براباار بااا 

در  اسااتانداردهااا اسااتفاده شااده اساات، ورسشاادامه  ت ساااختاری باارای تحلیاا  دادهتبود..چااون در ایااپ وااژوهش از معاااد

 سااواتتساااال و  4عمااومی شااام   سااواتتت عمااومی و تخصصاای اساات. ایااپ وااژوهش شااام  دو بخااش ساااات

در آزماون هر ایه هاا و بررسای مادل واژوهش اساتفاده شاد.  ساواتتباشاد کاه از ایاپ  ساال می 26تخصصی شام  

هاای ایاپ  روشاهای گاردآوری داده، ای لیکارت مشاخ  شاده اناد درجاه۵در وژوهش حا ر، وا سا  هاا روی مشیاا  

هاای مرباو   تشساین اسات. بارای گاردآوری داده ای و روشاهای میادانی قابا  وژوهش، به دو دسته روشاهای کتابخاناه

ای ازجملااه  هاا از روش کتابخانااه هااا و ماادل واژوهش، شداسااایی عواما  و مالفااه واژوهش، تاادویپ هر ایهباه ادبیااات 

 آوری داده هاا، جمان ایدترنتای و بارای تأییاد عواما  و مالفاه ا العااتیهاای  هاا و وایگااه ناماه ، وایاانمجاالتکتب، 

 اسااتانداردحبه و ورسشاادامه وااژوهش و آزمااون هاار  اایه هااا، از روش ویمایشاای نظیاار مصااا سااواتتهااای مربااو  بااه 

شاده ایاپ واژوهش باه ساه  ریاق روایای صاور ی و روایای همگارا و روایای واگارا  گیاری استفاده گردید. روایی انادازه

باارر ساای شااده اساات. بااه مدظااور ساادجش روایاای صااوری در ایااپ وااژوهش، از نظاار متخصصااان اسااتفاده شااد. باارای 

اسااتفاده شااده اساات. ایااپ روش، باارآوردی از میاا ان  ساادجش وایااایی در ایااپ وااژوهش، از روش سااازگاری دروناای

دهاد. شااخ  متاداول بارای ارزیاابی  همبستگی میان مت یرهایی که ساازه یاا مشیاا  ماوردنظر را میساازند، نشاان مای

 معااادتتباشااد.. ماادل اصاالی ایااپ وااژوهش، توسااا مدلسااازی  وایااایی در ایااپ روش،  ااریب آلفااای کرونباااب ماای

هاا و حاداق  حساسایت نسابت باه حجان  باا توجاه باه حجان نموناه، هرآیداد تحلیا  داده ساختاری آزمون گردیده است.
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سااختاری بارای انجاام ایاپ واژوهش اساتفاده  معاادتتباه مدظاور مدلساازی  pls Smart نموناه، اساتفاده از روش

 شده است 

 تایج آزمون الفای کرونباخ و پایایی مرکبن -2جدول

 پایایی مرکب آلفای کرونباب مت یر

 0.884 0.852 ادغام دانش

 0.857 0.756 سرعت توسعه محصول جدید 

 0.940 0.916 شدت رقابت

 0.893 0.857 عدم یادگیری سازمانی

 0.882 0.838 نوآوری در توسعه محصول جدید 

نتایج حاص  از دو آزماون آلفاای کرونبااب و وایاایی مرکاب نشاان داد کاه مشاادیر کساب شاده بارای تماامی مت یرهاای 

 توان گفت مدل از وایایی مداسبی برخوردار است. کسب شده، بدابرایپ می  7/0بیشتر از 

 

 یافته های پژوهش

  یااز قب یشاداخت تیا. در بخاش اول آماار جمعباشادی ما یو آماار اساتدبا  یفیشاام  دو بخاش آماار توصا بخش پیا

 یقارار گرهتاه و در بخاش آماار اساتدبا  ی( ماورد بررساSPSSباا اساتفاده از نارم اها ار ) التیو تحصا تیسپ و جدسا

 شده است. هتهقرار گر  ی( مورد تحلPLSوژوهش با استفاده از نرم اه ار ) اتیهر   ین

 یافته های توصیفی

نموناه  یشاده از اعضاا یآورا العاات جمان یحاصا  از بررسا جینتاا نفار مای باشادد. 214ایاپ  باه واسخگویان تعداد

نفاار مااورد  214داده و از تعااداد   یرا مااردان تشااک ینموناه مااورد بررساا یاعضااا شااتریمطلااب اساات کااه ب پیااا یایاگو

، اعضااای نمونااه باار حسااب میاا ان تحصاایالت نشااان از ایااپ مطلااب باشااددیم نفاار زن 41نفاار ماارد و  173 یبررساا

هااوب  47نفاار لیساااند،  96دیااپلن،   37هااوب دیااپلن،  30نفاار شاارکت کددااده در وااژوهش هااوب  214داشاات کااه از 

مطلاب  پیاا یایاشاده گو یآورا العاات جمان یحاصا  از بررسا جینتاا نفر دارای مادرک دکتاری بودناد. 4 لیساند و

تااا  30 ینفاار در رده سااد 84سااال،  30نفاار کمتاار از  20کددده در وااژوهش هااوب، نفاار مشااارکت 214اساات کااه از 

بررسای  .باشادد یل ماساا 50از  شاتریب یدر رده ساد  یانفار ن 21ساال و  50تاا  40 ینفار در رده ساد 89سال،  40
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نفاار  151کددده در وااژوهش هااوب، نفاار مشااارکت 214آوری شااده گویااای ایااپ مطلااب اساات کااه از ا العااات جماان

 نفر مجرد می باشدد.    63متاه  و 

 استنباطی یها افتهی

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف -2جدول 

 نتیجه سطب معداداری مت یر

 غیرنرمال 0.000 شدت رقابت

 غیرنرمال 0.000 ادغام دانش

 غیرنرمال 0.000 یسازمان یریادگیعدم 

 غیرنرمال 0.000 دیسرعت توسعه محصول جد

 غیرنرمال 0.000 دیدر توسعه محصول جد ینوآور

 

 05/0از مشادار خطاا تماامی مت یرهاا کمتار ساطب معدااداری بارای مشاخ  شاده کاه  هاوب تحلیا  نتاایج به توجه با

 هاایروش از بایاد اساتدبا ی آماار بارای بداابرایپباشاد. مینرماال غیار هاا دارای توزیان نتیجاه داده درباشاد. می

  .شود استفادهاز روش حداق  مربعات ج ئی  باید ساختاری معادتت های از روش استفاده برای و ناوارامتری 

 GOFمعیار 

باه صاورت زیار محاسابه  است کاه باا محاسابه میاانگیپ هددسای میاانگیپ اشاتراک و (GOF) مالک کلی برازش

 شود.می

𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅2 

بیداای کلاای ماادل را مااورد بررساای قاارار توانااایی ویش مشااادیر ن دیاا  بااه یاا  نشااانگر کیفیاات مداسااب ماادل هسااتدد.

 ؟زا موهق بوده است یا نهبیدی مت یرهای مکدون دروندهد و ایدکه آیا مدل آزمون شده در ویشمی

 

 

R 2
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 متغیرهای تحقیق 2Rو  Cummunality مقدار -3 جدول

 Cummunality 2R مت یر

 0.407 0.376 ادغام دانش

 0.169 0.380 سرعت توسعه محصول جدید 

 - 0.608 شدت رقابت

 0.193 0.406 عدم یادگیری سازمانی

 0.231 0.392 نوآوری در توسعه محصول جدید 

 0.25 0.432 میانگیپ

 

𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅2 = √0/25 × 0/432 = 0/328 

 

محاسابه گردیاده اسات کاه نشاان از تاوان  328/0، مشادار 13-4برای مدل واژوهش مطاابق باا جادول  GOFمشدار 

 زای مدل دارد.بیدی مت یر مکدون درونمدل در ویش خوب
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 آزمون مدل درونی یا مدل معادالت ساختاری

 

 حالت معناداری (: مدل پژوهش در2شکل)
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 ( مدل پژوهش در حالت استاندارد3شکل)

 

 بحث، نتیجه گیری وپیشنهادات

و  هیالویکوچاک و متوساط اساتان کهگ یشدت رقابت بر ادغاام داناش در شارکت هاافرضیه اول:  

 تاثیر معنی داری دارد. احمد ریبو

نشااان داد کااه مشاادار شاادت رقاباات باار ادغااام دانااش نتااایج حاصاا  از آزمااون معااادتت ساااختاری باارای بررساای تااا یر 

کساب شاده، در نتیجاه هر ایه  96/1( بدست آماد، کاه ایاپ مشادار بیشاتر از حاد بحرانای 24.069معداداری برابر با )

بدسات آماده کاه نشاان مای دهاد کاه  (0.638اول تایید شده است. مشدار بار عاملی در حالت اساتاندارد نیا  برابار باا  )

 باشاد.باشاد، زیارا  اریب بدسات آماده ملبات مایملبات و در جهات مساتشین مایبات بار ادغاام داناش شدت رقاتا یر 

بدون از بیپ بردن دانش و روال مدساوب، ساازمان هاا صاالحیت هاای جدیادی کساب نخواهداد کارد و قاادر باه رقابات 

خالقیاات و نااوآوری  در دنیااای رقااابتی امااروز کااه غاارب در انتشاااتت ساارین و عمیااق ماای باشااد و، موهااق نخواهدااد بااود

نششی کلیدی ایفا می کددد، سازمان هاا باه  اور ه ایداده آگااه شادند کاه دارایای هاای ماالی و هی یکای آنهاا گدجاایش 

امااروزه بااه علاات رشااد ساارین محصااوتت و رقاااابتی ، تزم باارای ایجاااد م یاات رقااابتی وایاادار را در  ااول زمااان ناادارد

گیاری یاهتااه اساات. اها ایش جمعیات و متداو  شادن رشاد چشان شادن باازار، نیااز باه محصاوتت و خادمات جدیاد
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هاساات.  کددااده دسااتیابی بااه محصااول و کاتهااای جدیااادتر توساااا ساااازمان نیازهااا نیاا  از جملااه عواماا  ترغیاااب

امروزه دانش به عدوان ی  مدبن مهن ساازمانی و عاما  مهمای در جهات م یات رقاابتی ساازمان هاا قلماداد مای شاود. 

محششان همیشه بر اهمیات ایجااد داناش مدحصاربه هارد در شارکت هاا باه مدظاور هاراهن کاردن محصاوتت/ خادمات 

رقاابتی تأکیاد کارده اناد. ساازمان هاای موهاق جدید و ایجاد تماای  در مشایساه باا رقبایشاان بارای دساتیابی باه م یات 

امروزی، سازمان هایی هستدد کاه داناش جدیاد را خلاق و یاا کساب کارده و از داناش خلاق شاده بارای بهباود هعالیات 

باارای اصاال  ساااختار و عملکردشاان بهااره بارده انااد و در  خاالبهایشاان بهااره مای گیرنااد. آنهاا از شاایوه هاایی نااو و 

جعفاری  نتاایج ایاپ هر ایه باا مطالعاات. خاود را باه گوناه ای مداساب و ماا ر مادیریت کدداد نتیجه توانسته اند داناش

وانااا  و همکااااران  ،( 2022) لیاااو و همکااااران ، (1396شایساااته و همکااااران ) ، (1397وساااتکی و همکااااران )

 مطابشت دارد. (2017روس  و همکاران ) و( 2022)

  ماای شااود باارای اسااتفاده مااو ر از شاارایا و  ویشاادهاد کوچاا  و متوسااا اسااتان یشاارکت هااابااه ماادیران

 بیارا باا هان ترک کارکداانهاا و داناش  دهیاباه  اور ماو ر اهرصت های رقابتی بیپ شرکت ها تالش کدداد 

رقابات در صادعت ، چارا کاه اساتفاده کدداد دیاباه  مار نشساتپ ابتکاارات جد یبارا آنهاااز تخصا  کددد و 

 تکیه کرد. و نمی توان هشا بر روش های سدتی تولید سخت است

  

کوچاک و متوساط اساتان  یدر شارکت هاا یساازمان یریادگیاشدت رقابت بر عادم فرضیه دوم:  

 تاثیر معنی داری دارد. احمد ریو بو هیلویکهگ

نشاان داد کاه  یساازمان یریادگیاشادت رقابات بار عادم نتایج حاص  از آزمون معادتت سااختاری بارای بررسای تاا یر 

کساب شاده، در نتیجااه  96/1( بدسات آماد، کاه ایاپ مشادار بیشاتر از حاد بحرانای 8.793)مشادار معدااداری برابار باا 

بدسات آماده کاه نشاان مای  (-0.439هر یه دوم تایید شده است. مشدار بار عااملی در حالات اساتاندارد نیا  برابار باا  )

زیارا  اریب بدسات باشاد، مدفای و در جهات غیار مساتشین مای یساازمان یریادگیاشدت رقابت بار عادم دهد که تا یر 

سااازمان هااایی موهااق خواهدااد شااد کااه بتواندااد تویمااان درگیاار هرآیداادهای یااادگیری زدایاای و باشااد. آمااده ملباات ماای

یادگیری گردند. چدانچه دانش قدیمی ماورد تجدیاد نظار قارار نگیارد مدجار باه از دسات رهاتپ رقابات وا یری ساازمان 

ان هاا در صاورتی باه  اور ا ااربخش یاااد خواهدااد گرهات کاه ها در محیا متال ن و در حال ت ییر خواهد شاد. ساازم

کاه ایااپ اماار مااستل م کداار گ اشاتپ ابتدا به عدم یادگیری باورها و دانش مدساوب قبلای شاان بپردازنادت اماا ازآنجاایی

شاایدد عشاید و باورهایی است که  ی ساالیان مدیاد در ساازمان ماورد تأییاد باوده اساات، لاا ا رهااایی از آن بسایار ناخو

 اور کاه هشادان تواناایی عادم یاادگیری باه می نماید. عدم یادگیری باه انادازه کساب داناش جدیاد اهمیات دارد هماان

یاادگیری مای تواناد هماه موقعیات هاایی کاه  عدوان یکی از مهمتریپ نشا   عف ساازمان هاا مطار  شاده اسات.عدم 

هش دهاد. عاالوه بار ایاپ عادم یاادگیری ناه تدهاا از مانن یادگیری و یا چالش انطباب سازمان با محیا مای گاردد را کاا

مشاوماات و عاادم انعطاااف واا یری سااازمان جلااوگیری ماای کدااد بلکااه همچداایپ هرآیداادهای ت ییاار، انطباااب و نیاا  خلااق 

قهرماان واور و  نتاایج ایاپ هر ایه باا مطالعاات. روش های بهبود رقابت وا یری و کساب موهشیات را تسارین مای ساازد
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 ،(1397محماادی مشاادم و همکاااران ) ،)1398هااال  و عباساای ) ،(1398) و مصااباحی دهشااانی ،(1399همکاااران)

 مطابشت دارد.( 2019چد  و یان ) و  (2021آکیگاز و همکاران)، (2022لیو و همکاران)

  توانداد باه سارعت باه آن واسا  یما شارکت هاا نیا  گاریشرکت انجام دهد، د  یکه  یهر اقداماز آنجا که 

 یراه حا  بارا اهتپیاجا ب کدداد کاه باه  ییهاا را باه روش هاا دهیاا، ر شارکتد، ویشدهاد مای شاود دهدد

را از کاناال  دیاهاا و داناش جد یکساب هدااور یآماادگ بایادشارکت به عداوان ملاال  کدد یمشک  کم  م

، همچدایپ بارای شاده در تضااد باشاد رهتاهیکاه باا تجرباه و داناش و  یزمان یحت ،داشته باشدمختلف  یها

و ساادتی  مدساوب  یباورهااا رییات  یرا باارا یمداساب دااهیزم رقااابتی، مادیران ماای بایساتویاروزی در شارایا 

 ددهراهن کد

 

کوچاک و متوساط  یدر شارکت هاا دیاادغام دانش بر سارعت توساعه محصاول جدفرضیه سوم:  

 تاثیر معنی داری دارد. احمد ریو بو هیلویاستان کهگ

نشاان  دیاادغاام داناش بار سارعت توساعه محصاول جدنتایج حاص  از آزمون معاادتت سااختاری بارای بررسای تاا یر 

کساب شاده، در  96/1( بدسات آماد، کاه ایاپ مشادار بیشاتر از حاد بحرانای 7.860داد که مشادار معدااداری برابار باا )

بدسات آماده کاه  (0.411نیا  برابار باا  ) نتیجه هر ایه دوم تاییاد شاده اسات. مشادار باار عااملی در حالات اساتاندارد

باشاد، زیارا ملبات و در جهات مساتشین مای دیاادغاام داناش بار سارعت توساعه محصاول جدنشان می دهاد کاه تاا یر 

با توجاه باه اهمیات رقابات باازار و سارعت ت ییار و تحاوتت آن، گارایش باه توساعه باشد.  ریب بدست آمده ملبت می

ت هاا  ارورت مای یاباد. توساعه محصاوتت جدیاد باه ویاژه در عرصاه ساازمانی محصول جدید در سازمان ها و شارک

می تواند به هدهمددتر شدن تولیاد محصاول بیانجاماد و حرکتای باه ساوی حفاظ مداابن و اها ایش درآماد در ایاپ حاوزه 

شاارکت یاا  نهاااد کاااربردی دانااش اساات کااه محصااول و خاادمت را از  ریااق مکااانی م هااای ادغااام دانااش ، باشااد

  قاوانیپ، جهات گیاری هاا و روتایپ هاا، تولیاد مای کداد. شکسات ناوآوری محصاول هاا ناشای از نباود تخصصی، مل

قابلیت ادغام داناش اسات. بداابرایپ مکاانی م هاای ادغاام دانشای کاه در ساازمان تعبیاه مای شاود، قاابلیتی ایجااد مای 

دتلات بار قابلیات ادغاام  کددد که به شرکت کم  می کدد تا به  اور هعاال کساب وکاار خاود را هادایت کداد کاه ایاپ

دانش دارد. قابلیت ادغام دانش بر قابلیات ترکیبای ساازمان در تحلیا  و ترکیاب دانشای کاه از بیارون ساازمان مای آیاد 

توساعه . در واقان و یا دانشی که باه وسایله اساتفاده از تجاارب اهاراد کاه درون ساازمان انباشاته شاده، دتلات مای کداد

 ،هاای متفااوت در یا  روش نوآوراناه اسات داناش مدتشار شااده در ماهیات محصاول جدیاد راهای بارای یکپاارچگی

محصوتت جدید یکای از  اروریات شارکت هاای اماروز هساتدد، در حشیشات محصاوتت جدیاد واساخی باه ب رگتاریپ 

مشکالت سازمان ها می باشدد. امروزه اکلار ساازمان هاا  ارورت داشاتپ یا  هرایداد بهیداه توساعه محصاول جدیاد را 

حساا  کارده اناد و بارای داشاتپ چدایپ هرایداد مو اعی تاالش هاای زیاادی را صاورت داده اناد و ه یداه به خاوبی ا

هاای هدگفتاای را متشباا  شااده انااد. از آنجااا کااه توسااعه محصااول جدیااد قساامت مهماای از تجااارت بااه شاامار ماای رود، 

پ هر اایه بااا نتااایج ایاا. محصااوتت جدیااد هرصاات هااای رشااد و م یاات رقااابتی را باارای شاارکت هااا هااراهن ماای کددااد

محماادی مشاادم و  ،)1398هااال  و عباساای ) ،( 1398) دهشااانی و مصااباحی ،(1399مرادیااان و آقاجااانی) مطالعااات
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 لیاااو و همکااااران، (1396، شایساااته و همکااااران )(1397جعفاااری وساااتکی و همکااااران) ،)1397همکااااران )

 یتااااو  (2017همکااااران )، روسااا  و (2018اساااالمی و همکااااران ) ،(2021آکیگااااز و همکااااران ) ،( 2022)

 مطابشت دارد. (2017)

 توسااعه  در ساارعتباارای ایجاااد  شااود یماا شاادهادیکوچاا  و متوسااا اسااتان و یشاارکت هااا رانیبااه مااد

را باا  فیمارتبا باا وظاا دیاداناش جد تاا بیش از هر زمان دیگری کارکداان را تشاویق کدداد دیمحصول جد

کارکداان شارکت قاادر باه ادغاام و بساتری هاراهن آورد تاا  کدداد بیاترک یباه خاوب داندادیآنچه که قبالا م

محصااوتت جدیااد را  از اسااتاندارد صاادعت عتریساارشااوند تااا بتواندااد بااا دانااش موجااود خااود  یروناایدانااش ب

 توسعه دهدد.

 یبار در شارکت هاا دیادر توساعه محصاول جد یناوآور یساازمان یریادگیاعدم فرضیه چهارم:  

 تاثیر معنی داری دارد. احمد ریوو ب هیلویکوچک و متوسط استان کهگ

در توساعه محصااول  ینااوآور یساازمان یریادگیااعادم نتاایج حاصاا  از آزماون معااادتت سااختاری باارای بررسای تااا یر 

 96/1( بدساات آمااد، کااه ایااپ مشاادار بیشااتر از حااد بحراناای 10.649نشااان داد کااه مشاادار معداااداری براباار بااا ) دیااجد

 (-0.489تاییاد شاده اسات. مشادار باار عااملی در حالات اساتاندارد نیا  برابار باا  )کسب شده، در نتیجه هر یه چهارم 

مدفای و در جهات  دیادر توساعه محصاول جد یناوآور یساازمان یریادگیاعادم بدست آمده که نشان می دهد کاه تاا یر 

باوده و  یریادگیا فیانشطاه مشابا    یریادگیاعادم باشاد.  باشد، زیرا  اریب بدسات آماده ملبات مایغیر مستشین می

وااک  یمیخاود را از ماوارد قاد یحاهظاه  دیابا دیاجد یداناش و مهاارت هاا یریادگیابه مدظور  رندهیادگی یسازمان ها

 قیاو تطب رییات  یکداد کاه حرکات باه ساو یمو او  اشااره ما پیاباه ا یساازمان ییزدا یریادگی. در واقن مفهوم ددینما

 یقارار ما ریاسات کاه عملکارد ساازمان را تحات تاا  دیامف ریاغ یمیرهاا کاردن باورهاا و قواعاد قاد ازمدادین ا،یبا مح

باه  اور ماا ر  ،یطایو مح یساازمان راتییاشاود تاا اهاراد بتوانداد متداساب باا ت  یسابب ما یسازمان یریادگی عدم.دهدد

 یدر ساازمان ما یمیکاه وجاود داناش مدساوب و قاد یی. ازآنجاادادیف ایخاود ب ییرا ادامه داده و بار کاارا شانیها تیهعال

هماواره باه  شامددانیمدظاور، اند پیشاود، باد دجارآنهاا م یهاا و مهاارت هاا یساتگیتواند به عدم توسعه کارکداان و شا

 . نتااایج ایااپ هر اایه بااا مطالعاااتبااوده انااد یمیقااد یعامدانااه دانااش هااا ایااهعااال  یهراموشاا یباارا ییدنبااال روش هااا

 دهشااانی و مصااباحی ،(1398و روحاای)شاافیعی  ،(1399مرادیااان و آقاجااانی) ،(1399قهرمااان وااور و همکاااران)

چدااا  و یانااا )  ،(2022وانااا  و همکااااران ) ،( 2022) لیاااو و همکااااران،)1398هاااال  و عباسااای ) ،(1398)

 مطابشت دارد.( 2017تای )و ( 2019

 نحاوه عملکارد  در رییاآمااده ت  هماوارهشاود  یما شادهادیکوچ  و متوساا اساتان و یشرکت ها رانیبه مد

،  ااوری کااه ددااکد جااادیا یواقعاا یازهااایرا بار اسااا  ن دیاامحصااول جد یداادهایهرآباشاادد تااا بتواندااد خاود 

کشایدن صادعت تولیادی شارکت  باه چاالشو  گاریمحصاوتت د یبارا دهیاا جاادیقاادر باه ا دیمحصول جد

 باشد.
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در شارکت  دیاشادت رقابات بار سارعت توساعه محصاول جد ریادغام دانش در تاثفرضیه پنجم:  

 دارد. یانجیاحمد نقش م ریو بو هیلویکوچک و متوسط استان کهگ یها

کساب شاد و چاون ایاپ مشادار بیشاتر از  086/8برابار باا ینشان داد که مشادار معداادار یمعادتت ساختار ی تحل یجنتا

بدسات آماده کاه  269/0اساتاندارد  یب ارکسب شده در نتیجه ایاپ هر ایه تاییاد شاده اسات، همچدایپ  96/1عدد 

کوچاا  و  یدر شاارکت هااا دیااشاادت رقاباات باار ساارعت توسااعه محصااول جد ری ادغااام دانااش در تااانشااان ماای دهااد 

هایی کاه کدداد کاه شارکتدارد. برخای از محششاان ویشادهاد می یانجیااحماد نشاش م ریو باو هیالویمتوسا اساتان کهگ

کدااار باا ت ییاار یاا  تر خواهداد باود.های خااود دارناد، در شارایا رقاباات شادید رقااابتیتواناایی بیشاتری در تعاادی  شایوه

تواناد باا کما  باه غلباه بار ساختی و بهباود های قادیمی، یاادگیری ساازمانی میها و شایوههاا، رویاهگ اشاتپ واراداین

هاا، هرآیدادها و داابرایپ، حا ف روالب ،ها مفیاد باشادهاای آشافته بارای شارکتو یری و سازگاری آنهاا باا محیاانعطاف

هااای رقااابتی ها در محیاهااای جدیااد باارای شاارکتظهااور روال های مدسااوب یااا نامداسااب باارای ایجاااد راه باارایشاایوه

هااال  و  ،(1398) دهشااانی و مصااباحی ،(1399مرادیااان و آقاجااانی) . نتااایج ایااپ هر اایه بااا مطالعاااتحیاااتی اساات

ابااراهین وااور و ، (1397جعفااری وسااتکی و همکاااران ) ،)1397محماادی مشاادم و همکاااران ) ،)1398عباساای )

 لیااو و همکاااران ،(1394) زار  زاده مهریاا ی و میاار محماادی ،(1396و همکاااران )، شایسااته (1397) همکاااران

 مطابشت دارد. (2017) یتا و (2017روس  و همکاران ) ،(2018و همکاران ) یاسالم ،(2022)

 کوچا  و  یشارکت هاا رانیباه مادلا ا  شاود یمادر صاداین شادیده  دیجد یحرکت رقابت  یهر روز  باایتشر

ادغاام داناش تاالش کدداد تاا باا  خالقاناه و دیامحصاول جدبارای تولیاد  شاود یما شادهادیمتوسا استان و

، برناماه دیاجد یدر وارونه هاا یداناش خاارج یریادغاام و باه کاارگو همچدایپ  با دانش موجود خود یرونیب

 ری ی تولید را به گونه ای تدظین کدد تا بتواند با رقبای خود، رقابت رو به رشد و موهشی داشته باشد.

 

در توساعه محصاول  یشادت رقابات بار ناوآور ریدر تااث یساازمان یریادگیاعادم یه ششم:  فرض

 دارد. یانجیاحمد نقش م ریو بو هیلویکوچک و متوسط استان کهگ یدر شرکت ها دیجد

کساب شاد و چاون ایاپ مشادار بیشاتر از  086/8برابار باا ینشان داد که مشادار معداادار یمعادتت ساختار ی تحل یجنتا

بدسات آماده کاه  269/0اساتاندارد  یب ارکسب شده در نتیجه ایاپ هر ایه تاییاد شاده اسات، همچدایپ  96/1عدد 

 یدر شارکت هاا دیادر توساعه محصاول جد یشادت رقابات بار ناوآور ریدر تاا  یساازمان یریادگیاعادم نشان می دهد 

نتااایج ایااپ هر اایه را ماای تااوان ایااپ چداایپ  دارد. یانجیاااحمااد نشااش م ریو بااو هیاالویکوچاا  و متوسااا اسااتان کهگ

ی ساازمانی خواهاد ساازمان یریادگیاعادم و هعالیتهاای رقباا در محایا باازار باعا  کااهش  شدت رقاباتتو یب داد که 

خواهااد شااد.  دیاادر توسااعه محصااول جد ینااوآوری نیاا  باعاا  اهاا ایش سااازمان یریادگیااعاادم شاد و در نتیجااه کاااهش 

محصول ، داناش، شایوه هاای مادیریت و ناوآوری باازار را ادغاام مای کداد و کساب م یات رقاابتی را  اروری نوآوری 

می کدد. مدیریت مو ر دانش وویاا، کاه وایاه و نیاروی محرکاه ناوآوری محصاول اسات، ابا ار قدرتمدادی اسات کاه باه 

رقابات وا یری خاود را بهباود  شرکت اجازه می دهد تاا باا موهشیات ناوآوری کداد، باا ت ییارات محیطای ساازگار شاود و

، یااادگیری و عاادم یااادگیری در یاا  سااازمان باارای توانااایی یاا  شاارکت باارای بااه روز «عصاار نانو انیااه»بخشااد. در 
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عادم یاادگیری ساازمانی یکای از ماا رتریپ . رسانی سرین دانش ساازمانی و حفاظ سارزندگی ناوآوری بسایار مهان اسات

شارکت هاا بایاد در مواجهاه باا هشاار شادید رقاابتی انعطااف وا یرتر و . اساتهای وویا ها برای برخورد با محیامکانیسن

در غیر ایپ صورت توساا باازار حا ف خواهداد شاد. مدطاق اصالی زیربداای ایاپ اساتدتل ایاپ اسات . واسخگوتر باشدد

 که در یا  باازار رقاابتی، مشاتریان گ یداه هاای متعاددی دارناد و شارکت هاا بایاد نظاارت دقیاق داشاته باشادد و باه

واا یری ها را بااه اهاا ایش انعطافساارعت بااه نیازهااای مت یاار مشااتری واساا  دهدااد. هشااار ناشاای از رقاباات، شاارکت

مرادیاان  ،(1399قهرماان واور و همکااران) . نتاایج ایاپ هر ایه باا مطالعااتدهادها و هرآیددهای خود ساوب میسیستن

هااال  و ، (1398عدی و همکاااران)ساا ،(1398) دهشااانی و مصااباحی ،(1398شاافیعی و روحاای) ،(1399و آقاجااانی)

واناا  و  ،(2022) لیااو و همکاااران ،(1397) ابااراهین وااور و همکاااران ،)1398هااال  و عباساای )، )1398عباساای )

 مطابشت دارد.( 2019چد  و یان  )  و (2021آکیگاز و همکاران )، (2022همکاران )

 در بااازار محصااول   یتمااا قیاادهدااد و از  ر شیمحصااوتت خااود را اهاا ا یاگاار شاارکت هااا بخواهدااد نااوآور

ممکاپ  یشاداخت یسااختارها اساتفاده کدداد، یمدساوب ساازمان یهاا وهیبه دست آورناد و از شا یرقابت تیم 

را  یابتکاارات ،یروانا تیاو امد  هیاانگ ،یتوانمددسااز جاادیباا ا دیابا رانیماد ،مهان باشاد ازیان شیو  یاست 

 یهاوهیشا ایا نیو کارکداان را الهاام بخشادد تاا مفااه رناد،یباورها و روال کار کارکداان باه کاار گ رییت  یبرا

 را هرموله کددد. محصول دیجد

 مجادد قارار دهداد. باا  یابیارا ماورد ارز دارشاهیر شااایعم یهااتیکاه دهد شاودیم هیتوص رانیبه مد پیهمچد

رهااا کددااد.  یحصااوتت نوآورانااه، خااود را از سااختتوسااعه م پیدر حاا توانداادیها مکااار، شاارکت پیااانجااام ا

 یهایساتراتژا د،یشارکت خاود توجاه کدداد و در هدگاام مواجهاه باا رقابات شاد یهاایژگیبه و دیبا رانیمد

. بااه  ااور خاااش، ابداادیمحصااوتت خااود دساات  یبهتاار نااوآور جیمداسااب را انتخاااب کددااد تااا بااه نتااا

و بااه آنهااا امکااان  برناادیبهااره م ترپییوااا یو سااطو  بوروکراساا یریواا تر از انعطافکوچاا  یهاشاارکت

 پ،یدهداد. بداابرا رییاتار ت ب رگ یهاتر از شارکتمدساوب شاده را راحات یهااداناش، باورهاا و روال دهدیم

و  دیرقابات شاد ایواسا  باه شارا یکاوچکتر بارا یشارکت هاا یانتخاب معشاول بارا  ی یسازمان یریادگی

تاار در ب رگ یهامحصااوتت خااود اساات. در مشاباا ، شاارکتدر  ینااوآور بااه بمطلااو جیبااه نتااا یابیدساات

قاباا   یهسااتدد و معمااوتا مدااابن دانااش داخلاا یبااه مدااابن دانااش خااارج یدسترساا یاباار یمطلااوب تیااموقع

توسااعه  یآنهاا بارا یمااو ر بارا یاساتراتژ  یاتواناد  یادغاام دانااش ما پیبدابرااناد.را انباشاته کرده یتاوجه

 باشد. یرقابت ایدر مح دیموهق محصوتت جد
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 پیشنهادات پژوهشی

را  ییدارد کاه هرصات هاا  یان ییهاا تیاسات، اماا محادود یمتعادد یتیریو ماد ینظار نیمفاه یمطالعه دارا پیا اگرچه

 :کدد یهراهن م ددهیمطالعات آ یبرا

 حاال، شادت  پیا. باا انیانتخااب کارد یساازمان یریادگیارا به عدوان مشدمه ادغام داناش و  یما شدت رقابت

از  گارید یباازار اسات. برخا ایمحا  یااز ابعااد  یاریبسا انیادر م یر اساسایمت  پیاز چدد یکیرقابت تدها 

و توساعه  یریادگیا یشارکت هاا بارا یهاا یممکاپ اسات بار انتخااب اساتراتژ  یان یطایمح یها یژگیو

 .بگ ارد ریتأ  دیمحصول جد

 کوچا  و متوساا در اساتان  یبساتر شارکت هاابار و  داشات یمشطعا تیامطالعاه ماه پیاا ،یبه  ور کلا

 .متمرک  بود راحمدیو بو هیلویکهگ

  تیاز محادود واساخگوماورد نظار  نیتشاال مفااهان در هاا داده یگاردآور یورسشادامه باه مد لاه ابا ار اصال 

 برخوردار است. یدات

 تعماین  شاود در تحشیشاات آتای در جامعاه آمااری باا مشااغ  متفااوت انجاام شاود تاا امکاانویشدهاد مای

 و یری یاهته های ایپ وژوهش به سایر جوامن میسر شود.

 داده  پیاانمونااه در ماادت زماان کوتاااه اساتفاده شااد. ا یداده هاا یجماان آور یبارا یشاایمایاز ورسشادامه و

شاود  یما شادهادیو پ،یبگا ارد. بداابرا ریتاأ  رهاایمت  پیبا یرابطاه علا جاهیممکپ است بر نت یمشطع یها

رابطااه  ونآزماا یبارا یزمااان یساار یهااکاارده و از روش یآوررا جماان ی اول یهاااداده ،یآتاا شااتیدرتحش

 مطالعه استفاده کدد. پیدر ا رهایمت  پیب

 ها، توساا شارکت دیاتوساعه محصاول جد هایبرای تعمیاق درک عواما  محیطای در انتخااب اساتراتژی

هاای هرهدگاای( را تفاوتآوری، مطالعاات آیداده بایاد ساایر عواما  محیطای )باه عداوان ملاال، شادت هاپ

عااالوه باار ایااپ، تحشیشااات در حااال انجااام بایااد سااایر عواماا  سااازمانی )ماندااد ظرهیاات  .بررساای کددااد

واا یری اسااتراتژی ( را نیاا  در نظاار بگیاارد کااه ممکااپ اساات باار تااأ یر شاادت رقااابتی و نااوآوری، انعطاف

 .تأ یر بگ ارد دیتوسعه محصول جد رهتارهای یادگیری سازمانی بر نتایج

 باه  یابیدسات یتاوان بارا یمختلاف را ما یریادگیا یکداد کاه چگوناه رهتارهاا یبررس دیبا ددهیآ شاتیتحش

 بیانوآوراناه( ترک دیامحصاوتت جد نی)باه عداوان ملاال، توساعه سار دیامطلوب توسعه محصول جد جینتا

 کرد.

 ( رییامشاومات در برابار ت  ،یواقعا ی)باه عداوان ملاال، هرهدا  ساازمان یموانان ساازمان دیبا ددهیمطالعات آ

 .رندیدر نظر بگ یسازمان یریادگی یو رهتارها یشدت رقابت پیرابطه ب یرا هدگام بررس
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