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 چکیده

ترری  ددددره مردیران    ارائه بهترری  عملکررد توسرمه مالصرودی جدیرد، بره اساسری       امروزه 

مختلر،، بره   هرای  گیرری از تکنیر   کوشند ترا برا بهرره   و میبنیان مبدل شده های دانششرکت

 ی است کره سازمانانباشته دانش و تجربه  بازنمای ،یسازمان حافظهعملکرد برتر دست یابند. 

 یعملکررد توسرمه مالصرول جدیرد در بازارهرا      یبررا  ینامطلوب ایمطلوب  یامدهایتواند پمی

نقرش  دهنرده  شرکل ای نره یازوکارها و عوامل زمدرک س داشته باشد.به همراه  فناورانه آشفته

در نتیجره   دارد. بهبرود عملکررد توسرمه مالصرول جدیرد      ی اهمیت زیادی برایحافظه سازمان

ملکرد توسمه مالصرول جدیرد برا    هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حافظه سازمانی بر ع

تبیری  نقرش میرانجی دوسروتوانی سرازمانی و نقرش تمردیلگر آشرفتگی فناورانره و نروآوری           

های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری باشد. جاممه آماری در ای  پژوهش شرکتمی

ای و هگیری تصادفی طبقدانشگاه تهران بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه

ها نیز پرسشنامه استاندارد بکرار بررده   آوری دادهفرمول کوکران استفاده گردید و برای جمع

 شد که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن نیز با آلفای کرونبرا  مالاسربه گردیرد.   

 اسرتفاده شرده   PLSافرزار  ساختاری و نرممماددی سازی ها از مدلبرای تجزیه و تاللیل داده

دهد که حافظه سازمانی به صوری مستقیم و دیرر مسرتقیم )از طریرق    می ها نشانیافته است.

دوسوتوانی سازمانی( بر عملکرد توسرمه مالصرول جدیرد ترأثیر ممنراداری دارد و نروآوری       

فناورانه در رابطه بی  حافظه سازمانی و دوسوتوانی سازمانی نقش های یآشفتگو  یسازمان

از  گیرری بهترر  بهرره برداری به دهد که اکتشاف و بهرهنشان مییج همچنی  نتا تمدیلگر دارند.

 .کم  کند عملکرد توسمه مالصول جدید شیافزا با هدف یحافظه سازمان

حافظه سازمانی، عملکرد توسمه مالصول جدید، دوسروتوانی سرازمانی،   : کلیدی هایواژه

 آشفتگی فناورانه، نوآوری سازمانی

                                                           
 Email: ma.dehghani22@vru.ac.irنویسنده مسئول:  -*
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 مقدمه

انرد کره دارای   هرای بره شردی رقرابتی مواجره     ها با مالری  سازمانامروزه بسیاری از 

های جدید، تسریع منسو  شدن مالصول، سررعت  مشخصاتی چون افزایش تکنولوژی

کننرده و بازارهرای جهرانی اسرت )رضروانی و رشریدایی       هرای مصررف  تغییر خواسته

کراهش  و  ،فناورانره  رایییر تغبره دلیرل   هرا  در ای  مالی ، شررکت  (.9319آبندانسرای، 

 بهبود به منظور یتیریهای مدرویهتوسمه  یفشار برا شیبا افزا ،لچرخه عمر مالصو

بررای   (.2391، 9وو و همکراران مواجره هسرتند )  خرود   دیجد یتوسمه مالصودفرآیند 

ای، بره طرور مسرتمر    ها، نیاز دارنرد ترا بره نرر  فزاینرده     موفقیت در ای  مالی  شرکت

نوآورانه تولید نماینرد. دسرتیابی بره مهرم نیراز بره       توسمه یابند و مالصودی جدید و 

پذیر و توانرایی بره دانرش جدیرد را دارد )آواد و     فرآیند توسمه مالصول جدید انمطاف

 (.2392، 2آکراش

مروثر توسرمه مالصرول     یافرآینرده  جراد یابرر  مالققان  ،یصنمت توجه به ضروری با

هرا خواسرتار تمرکرز برر     آن از ی(، برخر 2332، 3و همکاران اکگان)اند کرده دیجدید تأک

)چانگ  ها بودندیند توسمه مالصول جدید بر اساس تجارب بنگاهآهای مممول فرجنبه

ینرد پرردازش توسرمه    آدر فر گیرری از خققیرت  برر بهرره   گرر ید ی، برخ(2338، 4و چو

، (2332و همکراران،   5؛ ارونسران 2332تاکید دارند )اکگان و همکراران،  مالصول جدید 

توسرمه   ان،مالققر برخی از  .کندمنسو  را به طور کامل، های موجود هیتواند روکه می

دای و همکراران،  ) کنندتلقی می یریادگی یندهایفرآیکی از مالصول جدید را به عنوان 

توسرمه دانرش     یبر بهبود دانرش موجرود و همچنر    و(، 2395، 2؛ چ  و همکاران2391

 شیافرزا  یبررا (. 2394، 1و فر   ؛ چروی 2393)اندریوپولوس و لویس،  دارند دیتاک دیجد

کره   بررسری کردنرد  را  ینقش حافظه سرازمان   یتوسمه مالصول جدید، مالققان همچن

ای مررتب  بره   رویره  و حافظره  دادهایر و روحقرایق،  مربوط بره   یفیشامل حافظه توص

هرا،  شایسرتگی کره از   یتنهرا در صرورت   یحافظه سازمان .شودمی یاتیعمل یندهایفرآ

بهبرود   ی برایتواند منبم، میکند یبانیپشت یریادگیهای تیو قابلی سازگارهای تیقابل

                                                           
1- Wu  

2- Awwad & Akroush 
3- Akgün  

4- Chang & Cho 

5- Aronson 

6- Dai et al; Chen  

7- Andriopoulos & Lewis; Choi & Phan 
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 به حقرایق ها بنگاهبا توجه به علم  .(2399، 9)کمیسون و ویقر لوپز عملکرد بنگاه باشد

، آنهرا حافظره  اگرر  ؛ خود یای در حافظه سازمانهیهای روروتی   یو همچنرویدادها و 

توسررمه هرردایت کنررد، برره مزایررای عملکرررد  اشررتباه ریرا در مسرریشرران ریادگاقرردامای ی

 .  (2391لی و همکاران، )نخواهند یافت خود  یریادگحاصل از اقدامای ی مالصول جدید

هرای  از سویی دیگرر امرروزه تالرودی پرشرتاب در عرصره علرم و فنراوری و تقطرم        

اقتصادی ناشی از کمبود سرمایه در حوزه نوآوری مالصولی، همواره به عنروان یر    

مالمرودزاده و  صاً در کشورهای در حال توسرمه وجرود داشرته اسرت )    ممضل خصو

های خود ها را بر آن داشته است که مسیر هدف و گرایشسازمان ( و9314همکاران، 

را به سرمت دوسروتوانی سرازمانی و نروآوری هردایت کننرد )مرتضروی و همکراران،         

توجرره برره هررای دوسرروتوان و در کررل سررازمان (.9315؛ بوشررهری و همکرراران، 9315

هرای  ناپذیر است. شررکت دوسوتوانی سازمانی در دنیای پویای امروزی امری اجتناب

بنیان باید به سمت دوسوتوان شدن حرکت کنند زیرا موضرو  دانرش، نروآوری،    دانش

کنرد )مررادی و   هرا ایفرا مری   مهاری و یادگیری مستمر، نقش مهمری را در ایر  شررکت   

   (.9313همکاران، 

یان برای ادامه حیای در مالی  متقطم و رقرابتی امرروزی، بهبرود    های دانش بنشرکت

پندارند و طبیمتاً با توجه به زمینره و  در عملکرد توسمه مالصول جدید را ضروری می

هررا، دوسرروتوانی سررازمانی و حافظرره سررازمانی بهتررری  و نررو  فمالیررت ایرر  شرررکت

-باشد. برای شررکت یکارسازتری  راه ممک  برای باقی ماندن در ای  چنی  مالیطی م

های دانش بنیان ایرانی، بهبود عملکررد نروآوری دزمره حفرا رقابرت در ایر  کشرور        

های دانش بنیان در پیشرفت علمی و فنری  شود. با توجه به اهمیت شرکتمالسوب می

هرا در کشرور، پرژوهش    ها و شرای  متغیر حاکم بر فضای کسب و کار آنو پیچیدگی

ثیر حافظه سازمانی بر عملکرد توسمه مالصول جدید برا  حاضر با هدف نشان دادن تأ

تبیی  نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی و نقش تمدیلگر آشفتگی فناورانه و نروآوری  

های دانش بنیان انجام شده است و در پری پاسرخ بره ایر  سر ال      سازمانی در شرکت

ا بهبرود  ربررداری  اکتشراف و بهرره  بره   یابیدسرت  یچگونه حافظه سازمانباشد که می

عملکررد   بر یهمراه با حافظه سازمان اینکه، دوسوتوانی سازمانی تی؟ در نهابخشدمی

 ؟تأثیری دارد چه توسمه مالصول جدید

                                                           
1- Camisón & Villar-López 
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 پیشینه نظری پژوهش

هرای  دگاهیر مربروط بره توسرمه مالصرول جدیرد، د      اییر ادب یبررسر  در ای  قسمت بره 

 .است پرداخته شده یو دوسوتوانی سازمان ی و حافظه سازمانیریادگی

 

 یو حافظه سازمان یریادگي

تقویرت،  افراد را  یکه اقدامای جممدارد اشاره  مستمر ندیفرآ  یبه  یسازمان یریادگی

کند )میتیر  و  منتقل میو  جادیا ی راهای سازماننهیاز زمها آندرک مبتنی بر دانش و 

دانررش  ایررشررده و  رهیرراطقعررای  خی، سررازمان حافظرره(. منظررور از 2391، 9همکرراران

و  حافظره عرقوه برر حقرایق      ی. اشوندمنجر می یفمل ماییکه به تصم است یسازمان

   .(2394، 2دونهام و بوری)گیرد را نیز در بر می ندهایفرآرویدادها، 

 

 آشفتگی فناورانهو  نوآوری سازمانی

نوآوری به عنوان راهی نو برای خلرق ارزش شرناخته شرده اسرت و بره ماننرد خرون        

هرایی کره چشرم بره رشرد و بقرا و توسرمه        هرای سرازمان  است که در رگبخش حیای

جوشرد )طباطبرایی نسرب و اشررفی عقردا،      انرد، مری  مالصودی و خدمای خود دوختره 

-ها و سرازمان (. در واقع، نوآوری سازمانی عامل اصلی استمرار فمالیت شرکت9314

ی  متغیر کنرونی بره   دهد تا در مالها توانایی میرود و به آنهای مختل، به شمار می

برا  رقابرت   زمینره با توجه بره  (. 2393، 3تری رقابت کنند )بال  و لیندسیشکل اثربخش

 یریادگاقردامای یر   تواند برر ای که مینهیاز عوامل زم یکی ،هدف برتری و پیش گرفت 

های مطالمرای  افتهیبه که  فناورانه استی تکنولوژیکی یا بگذارد، آشفتگ ریتاث یسازمان

ی طر یمالزمینره    یر بنگراه در  ی یر   ریادگیر  ینردها یکره فرآ شرود  مربوط مری   یشیپ

مناسرب   یریادگیر هرای  تیر فمال( و 2395، 4شوند )کاربونل و اسرکودرو ی میگذارهیپا

، 5هسرتند )گیلسرون و بیرکینشراو    مبتنی خاص بر بافتبرداری( اکتشاف و بهره یمنی)

2334.)   

 

                                                           
1- Mitic  

2- Dunham & Burt 

3- Balan & Lindsay 

4- Carbonell & Escudero 

5- Gibson & Birkinshaw 
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 سازمانیدوسوتوانی 

ایجاد قابلیتی در سازمان است که سرازمان بتوانرد بره صروری     دوسوتوانی به ممنای 

اکتشراف بره   (. 2393، 9برداری بپردازد )بیرکینشو و گوپترا همزمان به اکتشاف و بهره

و  دیر دانرش جد  جراد یجسرتجو، کشر، و ا  د؛ و شرامل  اشاره دار یهای سازمانتیلفما

 ،یسراز  ادهیر انتخراب، پ هرای  تیفمال؛ برداری. بهرهشودمی دیهای جدفرصت شیآزما

 (.  2391 ،2پالم و لیلجا) گیرندرا در بر می بهبود و اصقح دانش موجود

 

 های پژوهشپیشینه تجربی و توسعه فرضیه

 یباورهرا  بازنمرای نرو  فرهنرگ     یر بره عنروان    یسرازمان  یبر نوآوردر ای  تالقیق 

کره رقابرت در برازار را     یطر یعنوان عامرل مال  به فناورانههای یآشفتگ به و ی،سازمان

 منرد ازین ،خرود  یها بر اساس حافظه سرازمان بنگاه .شده استکند، تمرکز مشخص می

 هسرتند، توسمه مالصول جدیرد   ییکارا شیافزا یبرا یریادگیهای تیدر فمال درگیری

سرازگار را   یریادگیر هرای  تیر لتواننرد فما فناورانه می یو آشفتگ یسازمان یو نوآور

 کنند. جیترو

 

 یدوسوتوانی سازمان یانجیم نقش

ای از هسرتند کره از دنبالره    یتیریهرای مرد  تیر منظم و قابل انتظار فمال یالگو ها،روتی 

رو،   یر از ا .شروند به صوری خودکرار انجرام مری   تشکیل، و اقدامای هماهنگ کارکنان 

لری  دهنرد )  شیافزارا فرایند توسمه مالصول جدید یی توانند سرعت و کارآها میروال

از مطالمای توسمه مالصول جدید به طور مشابه استددل  ی(. گروه2391 همکاران،و 

ظراهر  هرا   یروتر ی بره خرودی خرود در دل    کره حافظره سرازمان    ییکنند که از آنجامی

 "در مرورد   دانرش  یکره حراو  ی های مرتبطر رفتار یاثربخش کارا،های روش ،شودمی

 کننرد تسریع مری  را اطقعای تسهیمو ، هستند "دهندکاری که انجام می "و  "افراد آگاه

 شیافرزا نیرز  را  یحل مسئله و همراهنگ توان  ی(. حافظه سازمان2392 ،3یان وهمکاران)

بره    یر ا. رونرد بره کجرا ب   بره مشراوره   ازیر دانند که در هنگام نها میبنگاه رایدهد، زمی

هسرتند، تطبیرق     یبهترر در انجام آنها که وظایفی کند تا کارکنان را با می ها کم بنگاه

                                                           
1- Birkinshaw & Gupta 
2- Palm & Lilja 
3- Yan  
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 -بهبرود بخشرند )ارگوتره و میررون    را  ،یوظرا  صیتخصر  ییکرارا دهند، و بدی  شکل 

 پتانسریل تراثیر   یدارا یرود کره حافظره سرازمان   انتظار مری   یبنابرا(. 2399اسپکتور، 

 :شودمی شنهادیپ ریزاست و فرضیه مثبت بر عملکرد توسمه مالصول جدید 

 .دارد توسمه مالصول جدید عملکردی بر مثبت ی تاثیرحافظه سازمان فرضیه اول:

قررار داده  برداری و اکتشراف  بهرهتواند مبنای ی میریادگی نهیدر زم یحافظه سازمان

هرای  هیر روتروان بررای اصرقح    مری  یحافظره سرازمان  برداری از شود. در زمینه بهره

افترد کره   اتفاق می یبرداری زمانبهره رای( ز2332، 9)زهرا و جورج بهره گرفتموجود 

شرده در حافظره    رهیر قالرب  خ  ، یر  کپارچره یبره صروری    ندیفرآ  ی مکررهای نمونه

 ییکررارآ، اییررتجرب ز(. اسررتفاده ا9113 ،2مونیو سرر چکننررد )مرراررا دنبررال  یسررازمان

برا اکتشراف، حافظره    (. در ارتبراط  2332، 3زولرو و وینترر  دهد )می شیرا افزا یریادگی

بر باد برده و تلفیق کنند؛ و خود  دیتا سطح دانش جدکند کم  میها به بنگاه یسازمان

از آن جرایی  (. به طور خقصه، 2332)زهرا و جورج، کسب دانش جدید متمرکز شوند 

که  رودمیانتظار  بهبود بخشد،برداری را تواند اکتشاف و بهرهمی یحافظه سازمانکه 

سازمانی دوسوتوانی  انندتویها نمبنگاهکند.  کم ی دوسوتوانی سازمان یکل بهبودبه 

از آن جرایی کره    ،بلکره (. 2333 ،4تررف ی)هلفرای و پ  بسرازند  هیچ، و دسرت خرالی  از را 

، مالرکری بررای   دیر هرای جد کنرد، ترقش  مری  جراد یرا ا یمثبت، حافظه سازمان اییتجرب

، 5)والرش و اونگسرون   خواهنرد برود   رییر مثبت و کراهش مقاومرت در برابرر تغ   واکنش 

 بره مالصول جدید ی   موفق کنند که توسمهمی استددل( 2332هرا و جورج )ز(. 9119

 کره هایی حوزهها بر دانش در سازمانو تکیه برداری همزمان اکتشاف و بهرهی ریگیپ

حافظره  برخرورداری از یر    ، بنرابرای   .بسرتگی دارد انرد،  هایی داشتهیتموفق هادر آن

بهتر برا   در برخوردتوسمه مالصول جدید به بنگاه  یندهایدر مورد فرا یدن یسازمان

بررداری و  ی )بهرره ریادگیر  متقابرل  تیر دو فمالسازی و توازن بری  ایر    چالش متمادل

 :شودارائه می ر،یز یهفرضبنابرای   ،کندمی کم  اکتشاف(

 تأثیر مثبتی بر دوسوتوانی سازمانی دارد. یحافظه سازمان فرضیه دوم:

                                                           
1- Zahra & George 
2- March & Simon 

3- Zollo & Winter 

4- Helfat & Peteraf 

5- Walsh & Ungson 
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 یریر گیبره پ  ازیر برر ن ( 2391و همکراران،   9؛ لری 2331و گررو،   برگم )  یشیمطالمای پ

دارنرد.   یهمبسرتگ  ،دوای  که ند و استددل کرد ؛دیبرداری و اکتشاف، تاکبهره همزمان

 رییر اسرتفاده و تغ  رایر بخشرد؛ ز مری  اکتشاف را بهبرود  تیظرف، برداریهای بهرهتقش

توسرمه  تسرهیلگر اقردامای    دیر های جدافتهیکش،  به بنگاهتوس   مجدد دانش موجود

اکتشراف  (. 2331؛ سائو و همکاران، 2331کند )برگم  و گرو، ، کم  میمالصول جدید

توانرد  خردمای مری   ایر مالصرول    یر اکتشاف  رایدهد، زمی شیافزانیز برداری را بهره

سائو و همکراران،  کند ) نیز تسهیلرا  مکملهای حوزه ریدر سا برداریبهرههای تقش

 .شودمی شنهادیپ، ریز هیمنطق، فرض  یاساس ابر (. 2331

عملکررد توسرمه مالصرول جدیرد      رب یمثبتسازمانی تأثیر دوسوتوانی  فرضیه سوم:

   دارد.

  یرابطره بر   تیر در تقو ینقرش مهمر   ،یریادگینو    یبه عنوان  یدوسوتوانی سازمان

 که است لیدل  ی. به همکندحافظه سازمانی و عملکرد توسمه مالصول جدید، بازی می

توسرمه   ،سرازمان   یر در  جیبه تدر دیاست که با 2ی ی  ابرقابلیتدوسوتوانی سازمان

اگرر   یحتر (. 2391؛ لری و همکرارن،   2334بیرکینشاو، و  بسونیشود )گ نهیو نهاد افتهی

 شاید داشته باشند، یشده در حافظه سازمان رهیاز تجارب  خ یها سطوح مشابهبنگاه

شود که ای  مساله باعث می، باشند ناهمگونها، ی آنانزمسطوح ابهام دوسوتوانی سا

 (. 9119، 3بارنی) از خود نشان دهندتوسمه مالصول جدید که عملکرد متمایزی در 

ره نشران  در ک ر  شینمرا  ایکنندگان صفال دیتول کنند که( بیان می2391لی و همکاران )

توسمه مالصرول   ییکارا شیافزا یبرا یتوانند از حافظه سازمانها میکه بنگاهاند داده

، آنچه گفته شرد بر اساس  .بهره بگیرند یجدید با استفاده از ابماد دوسوتوانی سازمان

توسرمه مالصرول جدیرد،     برر عملکررد   یحافظه سرازمان با وجود تاثیر رسد به نظر می

توسرمه مالصرول    عملکرد شیافزا یموثر از آن برا و استفادهی ابیدوسوتوانی در باز

 شود:می پیشنهاد ریز هیفرضبر ای  اساس، کند و می فایا ینقش مهم جدید

دوسوتوانی سازمانی ی  اثر میانجی در اثرگرذاری حافظره سرازمانی     فرضیه چهارم:

 دارد. توسمه مالصول جدید عملکردبر 

 

                                                           
1- Burgelman & Grove; Lee  
2- Meta-capability 

3- Barney 
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 فناورانه یآشفتگو  سازمانی نوآور تعديلگر نقش

 درهرا  بنگراه  هردایت  لیپتانسر ی، دارای ارزش فرهنگر   یر به عنوان  یسازمان ینوآور

ای سرازه  ی،است. به طور خاص، دوسروتوانی سرازمان   یسازمان یریادگکردن یدنبال 

. برا  شرود تلقی می یسازمان ینوآوراز  یرفتار، و ی  نمود برداری و اکتشافاز بهره

دارنرد،   ینروآور  بررای مطلوب  یهای فرهنگهایی که ارزشبنگاه ،برداریتوجه به بهره

 کنرد مری  کمر  ی هرای برازار  حس فرصرت برای خود های بهبود قابلیتدر کارکنان به 

اطقعرای   یجسرتجو بهینره،  هرای  برخرورداری از قابلیرت  (. 2394و همکراران،   9تورو)

تسرهیل  کارکنران  را برای  و حل مشکل تیفیارتقاء ک ،یی نیاز مشتریمربوط به شناسا

شررط دزم    یر تواند می یسازمان یبنابرای ، نوآور(. 2392)ژانگ و همکاران،  کندمی

برداری باشد. با توجه بره  های بهرهتیفمال در یاز حافظه سازمانکاراتر استفاده  یبرا

در را  دیو تفکرر بلندمر  هرا  بالرث ، و تیر را تقو یهای سرازمان نهیزمی، اکتشاف، نوآور

خرروج از دانرش موجرود،    مشروق   یسرازمان  ینروآور دهرد.  ، ترفیع مری کارکنان انیم

ی مرزتوسمه های تیفمالنزدی  بینی فکری و مروج شده و  یزیررنامههای بشیآزما

نوآور، دو  یفرهنگ سازمان یهای داراسازمان یبرا(. 2338و همکاران،  2است )دراگه

و ، امکان بروز دارد شتریب یمتقابل، بر اساس حافظه سازمان یریادگیهمزمان  تیفمال

گشوده بودن نسربت بره     ،یعقوه بر ا .بیشتر است برداری و اکتشافبهره میزان کلی

بررداری و  بهرره   یاسرت، موانرع بر    یسرازمان  یبره نروآور   هیشرب کره   یفرهنگپذیرش 

انردریوپولوس و  ) بخشرد تردام مری  را  یریادگیر های تیفمال دهد،اکتشاف را کاهش می

وابسرتگی  مسرتمر  قادر به هردایت   یاگر حافظه سازمان یرو، حت  یاز ا .(2393لویس، 

 ایر    یبر  یریانمطاف پذ یسازمان ینوآورباشد، ها اکتشاف ایبرداری بهرهها به بنگاه

 هیفرضر  ،در نتیجره کند. دو کم  می ی ای نسبتطبیق میزان دهد و به می شیدو را افزا

 . میکنمی شنهادیرا پ ریز

اثرر حافظره سرازمانی برر دوسروتوانی سرازمانی از طریرق نروآوری          فرضیه پننجم: 

 شود.سازمانی تمدیل می

 زانیهای فناورانه مواجه هستند، که نشان دهنده میها به طور مممول با آشفتگشرکت

و همکراران،   3)هرانوانیچ  داردفمالیت فناورانه در صنمت است که بنگاه در آن  رایییتغ

                                                           
1- Turró 

2- Droge 
3- Hanvanich 
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(، 9111 ،9نرایو مررر م ؛ مرررور2335 نکود،یو سررر کرررری)ب  یشررریمطالمرررای پ(. 2332

کره نقرش حافظره    کننرد  ی تلقری مری  عامل احتمرال   یهای فناورانه را به عنوان یآشفتگ

( بیران  2331تیسره )   .دکنر پررنرگ مری  توسرمه مالصرول جدیرد     نهیزم را در یسازمان

 یسرازمان  یریادگیر اما  کند، منسو را  یتواند دانش فملمی یطیمال یکه آشفتگ کندمی

نیراز بره کسرب    ها بنگاه، های آشفته یمال(. در 2335)بیکر و سینکود،  دهد شیرا افزا

کننرد. بررا توجرره برره  بیشرتر احسرراس مرری را فملرری دانررش  شررفت یپ ایرر و دیرردانرش جد 

لرزوم  فشرار   ها تالتتوسمه مالصول جدید، سازمانهای موجود در خصوص ینگران

 قررار دارنرد   دیر مالصرودی جد  یممرفر سرطه  هایی برازاری بره وا  سازگاری با پویایی

 :شودمی شنهادیپ ریز هیفرض  یبنابرا (،2332)هانوانیچ و همکاران، 

 یآشرفتگ اثرر حافظره سرازمانی برر دوسروتوانی سرازمانی از طریرق         فرضیه ششنم: 

 شود.تمدیل میفناورانه 

 گردد.طراحی و تدوی  می 9بنابرای  مدل مفهومی پژوهش به صوری شکل 

 
 مدل مفهومی پژوهش  -1شکل

 

 تحقیق شناسیروش

پژوهش حاضر بر اساس هدف ی  تالقیق کاربردی و همچنی  براسراس چگرونگی بره    

 باشرد. های توصیفی و همبستگی مری نیاز، از نو  پژوهشهای موردآوردن دادهدست 

فنراوری  وهای دانش بنیان مستقر در پارک علمجاممه آماری در تالقیق حاضر شرکت

فنراوری دانشرگاه تهرران و    وهای مستقر در پارک علمباشند. شرکتدانشگاه تهران می

                                                           
1- Baker & Sinkula; Moorman & Miner 

 اکتشاف

حافظه 

 سازمانی
عملکرد توسمه 

 مالصول جدید

-بهره

 برداری

6H 

1H 

3H 

5H 

2H 

آشفتگی 

 فناورانه

نوآوری 

 سازمانی

 دوسوتوانی سازمانی
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پرسشرنامه بره اختصرار ممرفری و     هرای گرزینش شرده جهرت تکمیرل      همچنی  شرکت

فناوری دانشگاه تهران مستقر هسرتند  وشرکت در پارک علم 955شوند. بندی میدسته

شررکت از نرو  رشردی و     43ای، ها توسمهشرکت از دسته شرکت 13که از ای  میان، 

شروند. در ایر  پرژوهش از روش نمونره گیرری      فنراور مالسروب مری   شرکت هسته 25

هرای پرژوهش در   شود، بدی  ترتیب که پرسشرنامه ده استفاده میای ساتصادفی طبقه

فنراوری دانشرگاه   وهای دانش بنیان در پارک علماختیار مدیران و کارشناسان شرکت

تهران قرار داده شد و از آنان خواسته شد که پرسشنامه مرذکور را بره دقرت مطالمره     

 84(. در ای  پژوهش 9315های آنان پاسخ دهند )سرمد و همکاران، کرده و به پرسش

شررکت از   22هرای رشردی و   شررکت از شررکت   35ای، های توسمهشرکت از شرکت

ای از اطقعای جاممه مرورد  فناور جهت توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. خقصههسته

 است.بیان شده 9آزمون در جدول 
 

 شگاه تهران بر حسب نوع فعالیتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانتعداد شرکت -1جدول 

 شده جهت پژوهشتمداد شرکت گزینش های مستقر در پارکنو  شرکت های مستقر در پارکتمداد شرکت

 84 ایشرکت توسمه 13

 35 شرکت رشدی 43

 22 هسته فناور 25

 

در پژوهش حاضر، ی  پرسشنامه استاندارد که تأثیر حافظه سازمانی را برر عملکررد   

مالصول جدید با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی و نقش تمدیلگر آشرفتگی  توسمه 

سنجد، توس  مالقق تهیره و تنظریم شرده اسرت. ایر       فناورانه و نوآوری سازمانی می

باشد که برای پایایی آن نیز از ضریب آلفرای کرونبرا    س ال می 21پرسشنامه دارای 

هرر یر  از متغیرهرا گرزارش      ضریب آلفای مربوط به 2استفاده شده است. در جدول 

 باشد. می 839/3شده است. ضریب آلفای کرونبا  برای پرسشنامه مذکور برابر با 

 

 هاضريب آلفای کرونباخ مربوط به هر يک از متغیر -2جدول 

 ضریب آلفای کرونبا  منبع متغیر

 121/3 (2392( و  هاروی )2394دونهام و بوری ) حافظه سازمانی

 823/3 (2391لی و همکاران ) سازمانیدوسوتوانی 

 854/3 ( 2391آ ر و سیابوسچی ) نوآوری سازمانی

 831/3 (2391وو و همکاران ) آشفتگی فناورانه

 833/3 ( 2395پارکر و بری ) عملکرد توسمه مالصول جدید



 117    بنیاندانش هایشرکت در جديد محصول توسعه عملکرد بر سازمانی حافظه تأثیر

 هاتحلیل دادهوتجزيه

)سرسرتدی و  استفاده شده اسرت   (2Rبرای ارزیابی مدل ساختاری از ضریب تمیی  )

دهنده توانایی مدل در توصی، سازه است بررای  که نشان 2R(. مقدار 2394، 9همکاران

دوسوتوانی سازمانی، نوآوری سازمانی، آشفتگی فناورانه و عملکرد توسمه مالصول 

دهنرده آن  باشد. ای  نترایج نشران  می 29/3و  54/3، 51/3، 52/3جدید به ترتیب ممادل 

رائه شده توانایی قابل قبولی برای شررح توانمندسرازی روانشرناختی و    است که مدل ا

 مزیت رقابتی دارد.
 مقدار ضريب تعیین برای متغیرهای مکنون -9جدول 

 ضريب تعیین سازه

 - حافظه سازمانی

 52/3 دوسوتوانی سازمانی

 51/3 نوآوری سازمانی

 54/3 آشفتگی فناورانه

 29/3 عملکرد توسمه مالصول جدید

 ها و مدلآزمون فرضیه

و بررای آزمرون    2اسالافرزار اسرماری پری   برای ارزیابی مردل مرورد مطالمره از نررم    

 Tفرضیای از ممناداری ضرایب مسیر اسرتفاده شرده اسرت. بررای بره دسرت آوردن       

تکرار استفاده شرده اسرت. ضررایب مسریر      5333استراپ با آماری نیز از آزمون بوی

 توانید ببینید.می 5شماره مدل ساختاری را در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 tمدل تخمین زده شده در حالت مقدار   -1نمودار

                                                           
1- Sarstedt  

2- Smart PLS 

 اکتشاف

حافظه 

 سازمانی

عملکرد 

توسمه 

-بهرهمالصول 

 برداری

82/2 

11/2 

13/3 

39/3 

92/3 

آشفتگی 

 فناورانه

نوآوری 

 سازمانی

 دوسوتوانی سازمانی
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را برای آزمون مدل سراختاری بره ویرژه     PLSخقصه نتایج حاصل از تاللیل  5جدول 

-Tدر صرورتیکه مقردار    دهد.آماری را نشان می Tو  (βضریب مسیر استاندارد شده )

Value  کمتر باشد، فرضیه صفر رد و فرضیه یر  تأییرد    -12/9بیشتر و یا از  12/9از

 (.9315گردد )شیری و همکاران، می
 

 ضرايب مسیر و مقادير معنادار مربوط به آن -1جدول 

 تأیید یا رد فرضیه t ضریب مسیر مسیر فرضیه

 تایید 11/2 31/3 عملکرد توسمه مالصول جدید           حافظه سازمانی 9

 تایید 92/3 43/3 دوسوتوانی سازمانی           حافظه سازمانی 2

 تایید 13/3 48/3 عملکرد توسمه مالصول جدید   دوسوتوانی سازمانی        3

 

شرود، حافظره سرازمانی بره طرور مسرتقیم برر        مشاهده مری  5طور که در جدول همان

( تاثیر مثبت ممنراداری دارد.  11/2عملکرد توسمه مالصول جدید )با ضریب ممناداری 

دوم تالقیرق کره    گرردد. در پاسرخ بره فرضریه    بنابرای  فرضیه اول پژوهش تأییرد مری  

باشد نیز بایرد چنری  بیران    بررسی تأثیر حافظه سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی می

به دست آمرد ایر  فرضریه     92/3داشت که با توجه به اینکه ضریب ممناداری برابر با 

گردد. فرضیه سوم پرژوهش نیرز بره کره بره بررسری ترأثیر دوسروتوانی         نیز تأیید می

تأییرد   13/3پردازد با ضریب ممناداری مالصول جدید میسازمانی بر عملکرد توسمه 

 گردید.  

( برررای بررسرری اثرررای tضررریب مسرریر برره همررراه مقررادیر ممنرراداری )  2در جرردول 

دیرمستقیم متغیر دوسوتوانی سازمانی گزارش شده است. برا اسرتفاده از نترایج ایر      

 .اختتوان به بررسی نقش میانجی متغیر دوسوتوانی سازمانی پردجدول می

 
 متغیر میانجی اثرات مستقیم و غیرمستقیم -1جدول 

 اثرای متغیر

 اثر کل اثر دیرمستقیم اثر مستقیم متغیرهای وابسته متغیرهای میانجی متغیرهای مستقل فرضیه

 حافظه سازمانی 4
دوسوتوانی 

 سازمانی

عملکرد توسمه 

 مالصول جدید

11/2 22/92 35/95 

31/3 29/3 2/3 

 

ممناداری اثر دیر مستقیم میان حافظه سازمانی و عملکررد توسرمه مالصرول    ضریب 

باشد. بنرابرای ،  می 22/92جدید از طریق متغیر میانجی دوسوتوانی سازمانی برابر با 
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حافظه سازمانی تأثیر ممناداری روی عملکرد توسمه مالصرول جدیرد دارد. در نتیجره    

 نجی در رابطه فوق ایفای نقش دارد.متغیر دوسوتوانی سازمانی به عنوان متغیر میا
 

 اثرات متغیرهای تعديلگر -7جدول 

 نتیجه اثر تمدیلگر ضریب ممناداری متغیرهای وابسته تمدیلگر متغیرهای متغیرهای مستقل فرضیه

 تأیید مثبت 82/2 دوسوتوانی سازمانی سازمانی نوآوری حافظه سازمانی 5

 تأیید مثبت 39/3 دوسوتوانی سازمانی آشفتگی فناورانه حافظه سازمانی 2

 

توان بیان کرد که متغیر نوآوری سازمانی در رابطه بی  ، می1با توجه به نتایج جدول 

کنرد.  حافظه سازمانی و دوسوتوانی سازمانی به صوری تمدیلگر با اثر مثبت عمل مری 

دوسروتوانی  بنابرای  حافظه سازمانی با سطح نوآوری سازمانی تأثیر ممنراداری برر   

سازمانی دارد و در نتیجه اثر حافظره سرازمانی برر دوسروتوانی سرازمانی از طریرق       

شود. همچنری ، متغیرر آشرفتگی فناورانره در رابطره بری        نوآوری سازمانی تمدیل می

کنرد.  حافظه سازمانی و دوسوتوانی سازمانی به صوری تمدیلگر با اثر مثبت عمل مری 

آشفتگی فناورانه ترأثیر ممنراداری برر دوسروتوانی      بنابرای  حافظه سازمانی با سطح

سازمانی دارد و در نتیجه اثر حافظره سرازمانی برر دوسروتوانی سرازمانی از طریرق       

 شود. آشفتگی فناورانه تمدیل می

 

 گیرینتیجه

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حافظه سازمانی برر عملکررد توسرمه مالصرول     

دوسوتوانی سازمانی و نقش تمدیلگر آشرفتگی فناورانره و   جدید با تبیی  نقش میانجی 

های دانش بنیان مستقر در پرارک علرم و فنراوری دانشرگاه تهرران      نوآوری در شرکت

حافظره    یدر رابطره بر   دوسوتوانی سازمانیدهد که نشان می جینتا ،یبه طور کلبود. 

بره   یسازمان یو نوآور نقش میانجی دارد،و عملکرد توسمه مالصول جدید  یسازمان

، کنرد میکم   یحافظه سازمان مبتنی بر یریادگیهای تیفمال زانیم شیها در افزابنگاه

، نیز بر رابطره بری  حافظره سرازمانی و دوسروتوانی سرازمانی       های فناورانهیآشفتگ

را  ی، دوسروتوانی سرازمانی  دهد که حافظه سازماننشان می جینتا  یا .تأثرگذار است

بر عملکررد توسرمه مالصرول     میمستق ریعقوه بر تأث ب،یترت  یابخشد و به بهبود می

 و ارگوتره  ها برا نترایج  یافته  یا .، بر آن به صوری دیر مستقیم نیز اثرگذار استجدید

را در اسرت کره نقرش تجربره     سو ( هم2391و لی و همکاران ) (2399) اسپکتر-میرون
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( کره حافظره   2332) رجزهررا و جرو   برا نترایج   وکنرد،  برجسته مری  دیتوسمه دانش جد

. از ، نیز سرازگار اسرت  کندبرداری و اکتشاف کم  میبهره زانیم شیبه افزا یسازمان

-بهره یحافظه سازمان و کندمی اکتشاف را مختلروند  مکرر،برداری که بهره ییآنجا

را در  یترر گاهانره اقردامای آ  دیر هرا با کنرد، بنگراه  می لیتسه یشتریب زانیرا به م یور

یافتره    یر ا کنرد. را برجسته می مفهوم تمادل نامتقارن کهکنند  تیاکتشاف هدا یراستا

؛ هی و 2331سائو و همکاران، در مورد دوسوتوانی )یقای قبلی های تالقافتهی جینتا ها،

بررداری و اکتشراف   بهرره بر تمرکز متوازن  بر ( که2392، 9؛ پیائو و زج 2334وانگ، 

 دهد.  می بس را تاکید دارند 

 یدهد کره نروآور  نشان میسازمانی، دوسوتوانی سازی نقش عقوه بر برجسته جینتا

به عنوان ی  متغیر تمدیلگر در رابطه بری  حافظره سرازمانی و دوسروتوانی      یسازمان

دانرش   قیر بهبرود و تطب بیشتر تمایل دارند ترا برر   ها بنگاهکند. سازمانی ایفای نقش می

ی، و برازار  یتکنولروژ  جدید. زیرا پیشررفت  تمرکز کنند تا کش، و ایجاد دانشموجود 

 بره  توسمه مالصرول جدیرد   ییکارا شیافزانیز در  های نوآوربنگاه ی، حتندریمستابع 

حافظره   نکره یبرا توجره بره ا    . دهنرد بیشرتری مری   تیاولومدارانه  برداریبهره یریادگی

و تر فرهنرگ نروآور   دارایهرایی  بنگراه  ،دارد ریترأث  دوسوتوانی سازمانیبر  یازمانس

و دارنرد،   و اکتشراف  برداریهای بهرهتیبر فمال یشتریب دیتاک ی،دن یتجارب سازمان

 ینوآور گر،یبه عباری دکنند. را بدی  شکل، تسریع می توسمه مالصول جدید عملکرد

، کمر ؛  برداری و اکتشراف بهره در تسهیل اقدامایها خود به بنگاه یبه خود یازمانس

و حافظره   یسرازمان  ینروآور   یتمامل بکند. را متمادل میها سطح آنو به طور موثر 

های افتهی هیشب ،جینتا  یا شود.منجر می و اکتشاف برداریبهره ی، به اقدامایسازمان

در شکسرت  نیز با در صوری  رینوآو کنندهدنبالهای است که بنگاه (2392) 2ماسقچ

 .شروند متمرکرز مری   سرازمانی دوسروتوانی  بر خود، برداری های کاوش و بهرهپروژه

اسرت، زیررا تمامرل آن برا حافظره       ی، بسریار حیراتی  بنابرای ، نقرش نروآوری سرازمان   

 کند.هدایت می و اکتشاف برداریافزایش تمرکز بر بهره به سویها را بنگاه ،یسازمان

نیز به عنوان ی  متغیر تمدیلگر در فناورانه  یدهد که آشفتگمطالمه نشان می  یا جینتا

  یر ا جینترا   یر ا ی و دوسوتوانی سازمانی ایفرای نقرش دارد.  حافظه سازمان رابطه بی 

را  دیر و پردازش دانرش جد فناورانه، جستجو های یکند که آشفتگاستددل را مطرح می

                                                           
1- Piao & Zajac 

2- Maslach 
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نقرش  ی، طیمال رایییاز تغ ییسطح باد باها بنگاه در زمان رویاروییو  کند،تسریع می

هرای  یآشرفتگ  ای دارد.، اهمیت فروق المراده  جدیدعملکرد توسمه مالصول  دراکتشاف 

بررداری و اکتشراف برر    بهرره   یحفا تمادل ب یها برابنگاهکه  شودفناورانه باعث می

 شیافرزا ی، دهرد کره حافظره سرازمان    نشران مری   متمرکز شوند. نتایج اکتشاف شیافزا

را تسرهیل   یسرازمان  یریادگیر هرای  ترقش  قیر عملکرد توسمه مالصرول جدیرد از طر  

شرود ترا   باعرث مری   ،یدانش فملر  گاهیپا ،یادگیری در و تقش شیافزاضم  در  .کندمی

به طور برالقوه عملکررد توسرمه    که برداری داشته باشند بر بهره شتریها تمرکز ببنگاه

 هرا شررکت دهد که نشان می پژوهش  یا . نتایجقرار دهند ریمالصول جدید را تالت تأث

 یای بررا های آگاهانره تقش دی، بابرای بهبود در سهم بازار خود و افزایش سودآوری

عملکررد توسرمه مالصرول جدیرد      سرازی بهینره  با هدف دوسوتوانی سازمانی شیافزا

 یریادگیر در  یسرازمان  یبرر شرناخت نقرش نروآور     پرژوهش   یر اخود، انجام دهنرد.  

بره   لیر فرهنرگ نوآورانره، تما   یاهرای دار شررکت  از آن جایی کهدارد.  دیتأک یسازمان

 و اکتشراف  بررداری بهرره های فمالیت یریگیپ یبرا یاز حافظه سازمان شتریاستفاده ب

و همچنری    نردها یفرا ایر مالصرودی / خردمای   در  یقرو نظر  دیبر تجد تمرکزدارند، با 

انجرام   یخرود بره درسرت    یتوانند با استفاده از دانش فملر هایی که میتیفمالتمرکز بر 

دهد که مطالمه نشان می  یا .دست یابندتوسمه مالصول جدید بهینه  لکردعمبه  شوند

هرا را بره منظرور تسرریع     آنو تمرکز دهد، ها هشدار میهای فناورانه به بنگاهیآشفتگ

 هرا آن یریادگیر های تقشمجدد  و برقراری تمادل و تطبیق ،دیدانش جد یجستجو برا

ی برره حافظرره سررازمان ت،یوضررم  یرردر ادهررد. تغییررر مرری دوسرروتوانی سررازمانیبررر 

و جرذب  مروثرتر کسرب    شیافزاه واسطه ها ببنگاه برداریی و بهرهکتشافهای اتیفمال

 دهد.   شیاستفاده از دانش موجود را افزاکند، و کم  می دیدانش جد

 پیشنهادای کاربردی:

بررداری و  بهرره  یمنر )ی یریادگیر  تیفمالتواند مبنای تالری  دو می یحافظه سازمان -

 باشد.   (اکتشاف

و  شرناخت  نداشرت  صروری عردم   ، هاشرکت یو نوآور یریادگیهای تقش ردمیعل -

سرازی  کنرد. پیراده  را تضرمی، مری   یریادگی، اثرای یموثر حافظه سازماناهرم سازی 

 ایر و  برداریبهرههای تواند تقشفرهنگ نوآورانه، میهای دارای سازماننوآوری در 

برداری و اکتشاف بهره یبه طور کل یسازمان ی. اگر چه نوآورردیبر گ را در یاکتشاف
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در صوری ترکیب دهد، را کاهش می یریادگی تیدو فمال  یکند و موانع بمی لیرا تسه

شرکل   را بره  یریادگیر هرای  تیر توانرد فمال ، مییهای متداول در حافظه سازمانهیبا رو

 برداری سوق دهد.سمت بهره افراطی به

ی های اکتشراف تیفمال شبردیپ یهایی را براتقشی دنبال کردن نوآورباید در هنگام  -

ترقش    یچنر  بردون  .وری متمرکرز نکننرد  و تمرکز خود را تنها بر بهره انجام دهند نیز

ریسرر  فرهنررگ نوآورانرره باشررند، در ممررر    یهررا داراشرررکتاگررر  یحترر ،ییهررا

 .  رندیگمی قرار بیش از حد برداریبهره

 لیتسره  ی بررای فرصت ،های فناورانهیدر نظر داشته باشند که آشفتگ دیها باشرکت -

 هستند.  اکتشاف سمت  به یریادگیآگاهانه تغییر تمرکز و ی، سازمان یریادگی

  یبر موجرود  و ترنش  هرا،   ی بره دلیرل روتری    نروآور  ها در حی  دنبال کردنشرکت -

هرای  تقش یاثربخشای  موضو  از که ، تمایل به سکون دارند برداریاکتشاف و بهره

بره سرمت    ترورش دلبره برر    یای بررا نره یزم، فناورانره هرای  یهرد. آشرفتگ  اکها مری آن

 کند.می جادیدر جهت اکتشاف ا عیتسر یبرا هدفداریهای و تقش، جادیبرداری ابهره

هرا در  بنیران، زیررا بره شررکت    های دانرش لزوم توجه به حافظه سازمانی در شرکت -

 کند.استفاده از دانش و تجربه در فرآیند توسمه مالصول جدید کم  می

شرکت از سوی مردیران مرورد توجره    توسمه مالصول جدید در  فرآینددر  ینوآور -

 قرار گیرد.
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Abstract 

Nowadays, offering the best performance for the development of a new 

product has become the most important concern of the managers in 

knowledge-based companies. They try to achieve a superior performance by 

using different techniques. Organizational memory is a knowledge 

representation and an accumulated organizational experience that can have 

adverse or unfavorable consequences for the development of new products 

in turbulent technological markets. Understanding the mechanisms and 

underlying factors that shape the role of organizational memory is important 

to improve the performance of new product development. The purpose of 

this study was to investigate the effect of organizational memory on new 

product development performance in knowledge-based companies. The 

investigation is conducted by explaining the role of organizational 

ambidexterity, technological turbulence and organizational Innovation. The 

managers and vice presidents of the knowledge-based companies located in 

the science and technology parks of Tehran University constituted the 

research population. A random sampling method and Cochran formula were 

used to obtain the research sample. A standardized questionnaire was used as 

a tool for collecting the required data whose validity and reliability were 

examined through the content validity and Cronbach's alpha respectively. 

The PLS software and structural equation modeling were used for the data 

analysis. The findings show that organizational memory has a significant 

effect on the new product development performance through organizational 

ambidexterity, and organizational innovation and technological turbulence 

proved to have a moderating role in the relationship between organizational 

memory and organizational ambidexterity. The results also show that 

exploration and exploitation will help to better utilize organizational memory 

to increase the new product development performance. 
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