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چکیده
امروزه ارائه بهترری عملکررد توسرمه مالصرودی جدیرد ،بره اساسریترری ددددره مردیران
شرکتهای دانشبنیان مبدل شده و میکوشند ترا برا بهررهگیرری از تکنیر هرای مختلر ،،بره
عملکرد برتر دست یابند .حافظه سازمانی ،بازنمای دانش و تجربه انباشته سازمانی است کره
میتواند پیامدهای مطلوب یا نامطلوبی بررای عملکررد توسرمه مالصرول جدیرد در بازارهرای
آشفته فناورانه به همراه داشته باشد .درک سازوکارها و عوامل زمینرهای شرکلدهنرده نقرش
حافظه سازمانی اهمیت زیادی برای بهبرود عملکررد توسرمه مالصرول جدیرد دارد .در نتیجره
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حافظه سازمانی بر عملکرد توسمه مالصرول جدیرد برا
تبیری نقرش میرانجی دوسروتوانی سرازمانی و نقرش تمردیلگر آشرفتگی فناورانره و نروآوری
میباشد .جاممه آماری در ای پژوهش شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران بود .برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و
فرمول کوکران استفاده گردید و برای جمعآوری دادهها نیز پرسشنامه استاندارد بکرار بررده
شد که روایی آن از طریق روایی صوری و پایایی آن نیز با آلفای کرونبرا مالاسربه گردیرد.
برای تجزیه و تاللیل دادهها از مدلسازی مماددی ساختاری و نرمافرزار  PLSاسرتفاده شرده
است .یافتهها نشان میدهد که حافظه سازمانی به صوری مستقیم و دیرر مسرتقیم (از طریرق
دوسوتوانی سازمانی) بر عملکرد توسرمه مالصرول جدیرد ترأثیر ممنراداری دارد و نروآوری
سازمانی و آشفتگیهای فناورانه در رابطه بی حافظه سازمانی و دوسوتوانی سازمانی نقش
تمدیلگر دارند .نتایج همچنی نشان میدهد که اکتشاف و بهرهبرداری به بهررهگیرری بهترر از
حافظه سازمانی با هدف افزایش عملکرد توسمه مالصول جدید کم کند.
واژههای کلیدی :حافظه سازمانی ،عملکرد توسمه مالصول جدید ،دوسروتوانی سرازمانی،
آشفتگی فناورانه ،نوآوری سازمانی
* -نویسنده مسئولEmail: ma.dehghani22@vru.ac.ir :
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مقدمه
امروزه بسیاری از سازمانها با مالری هرای بره شردی رقرابتی مواجرهانرد کره دارای
مشخصاتی چون افزایش تکنولوژیهای جدید ،تسریع منسو شدن مالصول ،سررعت
تغییر خواستههرای مصررفکننرده و بازارهرای جهرانی اسرت (رضروانی و رشریدایی
آبندانسرای .)9319 ،در ای مالی  ،شررکتهرا بره دلیرل تغییررای فناورانره ،و کراهش
چرخه عمر مالصول ،با افزایش فشار برای توسمه رویههای مدیریتی به منظور بهبود
فرآیند توسمه مالصودی جدید خرود مواجره هسرتند (وو و همکراران .)2391 ،9بررای
موفقیت در ای مالی شرکتها ،نیاز دارنرد ترا بره نرر فزاینردهای ،بره طرور مسرتمر
توسمه یابند و مالصودی جدید و نوآورانه تولید نماینرد .دسرتیابی بره مهرم نیراز بره
فرآیند توسمه مالصول جدید انمطافپذیر و توانرایی بره دانرش جدیرد را دارد (آواد و
آکراش.)2392 ،2
با توجه به ضروری صنمتی ،مالققان برر ایجراد فرآینردهای مروثر توسرمه مالصرول
جدید تأکید کردهاند (اکگان و همکاران ،)2332 ،3برخری از آنهرا خواسرتار تمرکرز برر
جنبههای مممول فرآیند توسمه مالصول جدید بر اساس تجارب بنگاهها بودند (چانگ
و چو ،)2338 ،4برخی دیگرر برر بهررهگیرری از خققیرت در فرآینرد پرردازش توسرمه
مالصول جدید تاکید دارند (اکگان و همکراران2332 ،؛ ارونسران 5و همکراران،)2332 ،
که میتواند رویههای موجود را به طور کامل ،منسو کند .برخی از مالققران ،توسرمه
مالصول جدید را به عنوان یکی از فرآیندهای یادگیری تلقی میکنند (دای و همکراران،
2391؛ چ و همکاران ،)2395 ،2و بر بهبود دانرش موجرود و همچنری توسرمه دانرش
جدید تاکید دارند (اندریوپولوس و لویس2393 ،؛ چروی و فر  .)2394 ،1بررای افرزایش
توسمه مالصول جدید ،مالققان همچنی نقش حافظه سرازمانی را بررسری کردنرد کره
شامل حافظه توصیفی مربوط بره حقرایق ،و رویردادها و حافظره رویرهای مررتب بره
فرآیندهای عملیاتی میشود .حافظه سازمانی تنهرا در صرورتی کره از شایسرتگیهرا،
قابلیتهای سازگاری و قابلیتهای یادگیری پشتیبانی کند ،میتواند منبمی برای بهبرود
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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عملکرد بنگاه باشد (کمیسون و ویقر لوپز .)2399 ،9با توجه به علم بنگاهها به حقرایق
و رویدادها و همچنی روتی های رویهای در حافظه سازمانی خود؛ اگرر حافظره آنهرا،
اقرردامای یادگیریشرران را در مسریر اشررتباه هرردایت کنررد ،برره مزایررای عملکرررد توسررمه
مالصول جدید حاصل از اقدامای یادگیری خود نخواهند یافت (لی و همکاران.)2391 ،
از سویی دیگرر امرروزه تالرودی پرشرتاب در عرصره علرم و فنراوری و تقطرمهرای
اقتصادی ناشی از کمبود سرمایه در حوزه نوآوری مالصولی ،همواره به عنروان یر
ممضل خصوصاً در کشورهای در حال توسرمه وجرود داشرته اسرت (مالمرودزاده و
همکاران )9314 ،و سازمانها را بر آن داشته است که مسیر هدف و گرایشهای خود
را به سرمت دوسروتوانی سرازمانی و نروآوری هردایت کننرد (مرتضروی و همکراران،
9315؛ بوشررهری و همکرراران .)9315 ،سررازمانهررای دوسرروتوان و در کررل توجرره برره
دوسوتوانی سازمانی در دنیای پویای امروزی امری اجتنابناپذیر است .شررکتهرای
دانشبنیان باید به سمت دوسوتوان شدن حرکت کنند زیرا موضرو دانرش ،نروآوری،
مهاری و یادگیری مستمر ،نقش مهمری را در ایر شررکتهرا ایفرا مریکنرد (مررادی و
همکاران.)9313 ،
شرکتهای دانش بنیان برای ادامه حیای در مالی متقطم و رقرابتی امرروزی ،بهبرود
در عملکرد توسمه مالصول جدید را ضروری میپندارند و طبیمتاً با توجه به زمینره و
نررو فمالیررت ای ر شرررکتهررا ،دوسرروتوانی سررازمانی و حافظرره سررازمانی بهتررری و
کارسازتری راه ممک برای باقی ماندن در ای چنی مالیطی میباشد .برای شررکت-
های دانش بنیان ایرانی ،بهبود عملکررد نروآوری دزمره حفرا رقابرت در ایر کشرور
مالسوب می شود .با توجه به اهمیت شرکتهای دانش بنیان در پیشرفت علمی و فنری
و پیچیدگیها و شرای متغیر حاکم بر فضای کسب و کار آنهرا در کشرور ،پرژوهش
حاضر با هدف نشان دادن تأثیر حافظه سازمانی بر عملکرد توسمه مالصول جدید برا
تبیی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی و نقش تمدیلگر آشفتگی فناورانه و نروآوری
سازمانی در شرکت های دانش بنیان انجام شده است و در پری پاسرخ بره ایر سر ال
میباشد که چگونه حافظه سازمانی دسرتیابی بره اکتشراف و بهررهبررداری را بهبرود
میبخشد؟ در نهایت اینکه ،دوسوتوانی سازمانی همراه با حافظه سازمانی بر عملکررد
توسمه مالصول جدید چه تأثیری دارد؟
1- Camisón & Villar-López
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پیشینه نظری پژوهش
در ای قسمت بره بررسری ادبیرای مربروط بره توسرمه مالصرول جدیرد ،دیردگاههرای
یادگیری و حافظه سازمانی و دوسوتوانی سازمانی پرداخته شده است.
يادگیری و حافظه سازمانی
یادگیری سازمانی به ی فرآیند مستمر اشاره دارد که اقدامای جممی افراد را تقویرت،
و دانش مبتنی بر درک آنها از زمینههای سازمانی را ایجاد و منتقل میکند (میتیر و
همکرراران .)2391 ،9منظررور از حافظرره سررازمانی ،اطقعررای خی رره شررده و ی را دانررش
سازمانی است که به تصمیمای فملی منجر میشوند .ای حافظره عرقوه برر حقرایق و
رویدادها ،فرآیندها را نیز در بر میگیرد (دونهام و بوری.)2394 ،2
نوآوری سازمانی و آشفتگی فناورانه
نوآوری به عنوان راهی نو برای خلرق ارزش شرناخته شرده اسرت و بره ماننرد خرون
حیایبخش است که در رگهرای سرازمان هرایی کره چشرم بره رشرد و بقرا و توسرمه
مالصودی و خدمای خود دوخترهانرد ،مریجوشرد (طباطبرایی نسرب و اشررفی عقردا،
 .)9314در واقع ،نوآوری سازمانی عامل اصلی استمرار فمالیت شرکتها و سرازمان-
های مختل ،به شمار میرود و به آنها توانایی میدهد تا در مالی متغیر کنرونی بره
شکل اثربخشتری رقابت کنند (بال و لیندسی .)2393 ،3با توجه بره زمینره رقابرت برا
هدف برتری و پیش گرفت  ،یکی از عوامل زمینهای که میتواند برر اقردامای یرادگیری
سازمانی تاثیر بگذارد ،آشفتگی تکنولوژیکی یا فناورانه است که به یافتههای مطالمرای
پیشی مربوط مریشرود کره فرآینردهای یرادگیری یر بنگراه در یر زمینره مالیطری
پایهگذاری میشوند (کاربونل و اسرکودرو )2395 ،4و فمالیرتهرای یرادگیری مناسرب
(یمنی اکتشاف و بهرهبرداری) بر بافت خاص مبتنی هسرتند (گیلسرون و بیرکینشراو،5
.)2334

1- Mitic
2- Dunham & Burt
3- Balan & Lindsay
4- Carbonell & Escudero
5- Gibson & Birkinshaw
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دوسوتوانی سازمانی
دوسوتوانی به ممنای ایجاد قابلیتی در سازمان است که سرازمان بتوانرد بره صروری
همزمان به اکتشاف و بهرهبرداری بپردازد (بیرکینشو و گوپترا .)2393 ،9اکتشراف بره
فمالیتهای سازمانی اشاره دارد؛ و شرامل جسرتجو ،کشر ،و ایجراد دانرش جدیرد و
آزمایش فرصتهای جدید میشود .بهرهبرداری؛ فمالیتهرای انتخراب ،پیراده سرازی،
بهبود و اصقح دانش موجود را در بر میگیرند (پالم و لیلجا.)2391 ،2
پیشینه تجربی و توسعه فرضیههای پژوهش
در ای تالقیق بر نوآوری سرازمانی بره عنروان یر

نرو فرهنرگ بازنمرای باورهرای

سازمانی ،و به آشفتگیهای فناورانه به عنوان عامرل مالیطری کره رقابرت در برازار را
مشخص میکند ،تمرکز شده است .بنگاهها بر اساس حافظه سرازمانی خرود ،نیازمنرد
درگیری در فمالیتهای یادگیری برای افزایش کارایی توسمه مالصول جدیرد هسرتند،
و نوآوری سازمانی و آشفتگی فناورانه میتواننرد فمالیرتهرای یرادگیری سرازگار را
ترویج کنند.
نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی
روتی ها ،الگوی منظم و قابل انتظار فمالیرتهرای مردیریتی هسرتند کره از دنبالرهای از
اقدامای هماهنگ کارکنان تشکیل ،و به صوری خودکرار انجرام مریشروند .از ایر رو،
روالها میتوانند سرعت و کارآیی فرایند توسمه مالصول جدید را افزایش دهنرد (لری
و همکاران .)2391 ،گروهی از مطالمای توسمه مالصول جدید به طور مشابه استددل
میکنند که از آنجایی کره حافظره سرازمانی بره خرودی خرود در دل روتری هرا ظراهر
میشود ،روشهای کارا ،اثربخشی رفتارهای مرتبطری کره حراوی دانرش در مرورد "
افراد آگاه" و " کاری که انجام میدهند" هستند ،و تسهیم اطقعای را تسریع مریکننرد
(یان وهمکاران .)2392 ،3حافظه سازمانی توان حل مسئله و همراهنگی را نیرز افرزایش
میدهد ،زیرا بنگاهها میدانند که در هنگام نیراز بره مشراوره بره کجرا برونرد .ایر بره
بنگاهها کم میکند تا کارکنان را با وظایفی که در انجام آنها بهترری هسرتند ،تطبیرق
1- Birkinshaw & Gupta
2- Palm & Lilja
3- Yan
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دهند ،و بدی شکل کرارایی تخصریص وظرای ،را بهبرود بخشرند (ارگوتره و میررون-
اسپکتور .)2399 ،بنابرای انتظار مریرود کره حافظره سرازمانی دارای پتانسریل تراثیر
مثبت بر عملکرد توسمه مالصول جدید است و فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه اول :حافظه سازمانی تاثیر مثبتی بر عملکرد توسمه مالصول جدید دارد.
حافظه سازمانی در زمینه یادگیری میتواند مبنای بهرهبرداری و اکتشراف قررار داده
شود .در زمینه بهرهبرداری از حافظره سرازمانی مریتروان بررای اصرقح رویرههرای
موجود بهره گرفت (زهرا و جورج )2332 ،9زیرا بهرهبرداری زمانی اتفاق میافترد کره
نمونههای مکرر ی فرآیند بره صروری یکپارچره ،یر قالرب خیرره شرده در حافظره
سررازمانی را دنبررال کننررد (مررارچ و س ریمون .)9113 ،2اسررتفاده از تجربی رای ،کررارآیی
یادگیری را افزایش میدهد (زولرو و وینترر .)2332 ،3در ارتبراط برا اکتشراف ،حافظره
سازمانی به بنگاهها کم میکند تا سطح دانش جدید خود باد برده و تلفیق کنند؛ و بر
کسب دانش جدید متمرکز شوند (زهرا و جورج .)2332 ،به طور خقصه ،از آن جرایی
که حافظه سازمانی میتواند اکتشاف و بهرهبرداری را بهبود بخشد ،انتظار میرود که
به بهبود کلی دوسوتوانی سازمانی کم کند .بنگاهها نمیتوانند دوسوتوانی سازمانی
را از هیچ ،و دسرت خرالی بسرازند (هلفرای و پیتررف .)2333 ،4بلکره ،از آن جرایی کره
تجربیای مثبت ،حافظه سازمانی را ایجراد مریکنرد ،ترقشهرای جدیرد ،مالرکری بررای
واکنش مثبت و کراهش مقاومرت در برابرر تغییرر خواهنرد برود (والرش و اونگسرون،5
 .)9119زهرا و جورج ( )2332استددل میکنند که توسمه موفق ی مالصول جدید بره
پیگیری همزمان اکتشاف و بهرهبرداری و تکیه سازمانها بر دانش در حوزههایی کره
در آنها موفقیتهایی داشتهانرد ،بسرتگی دارد .بنرابرای  ،برخرورداری از یر

حافظره

سازمانی دنی در مورد فرایندهای توسمه مالصول جدید به بنگاه در برخورد بهتر برا
چالش متمادلسازی و توازن بری ایر دو فمالیرت متقابرل یرادگیری (بهررهبررداری و
اکتشاف) کم میکند ،بنابرای فرضیه زیر ،ارائه میشود:
فرضیه دوم :حافظه سازمانی تأثیر مثبتی بر دوسوتوانی سازمانی دارد.

1- Zahra & George
2- March & Simon
3- Zollo & Winter
4- Helfat & Peteraf
5- Walsh & Ungson
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مطالمای پیشی (برگم و گررو2331 ،؛ لری 9و همکراران )2391 ،برر نیراز بره پیگیرری
همزمان بهرهبرداری و اکتشاف ،تاکید؛ و استددل کردند که ای دو ،همبسرتگی دارنرد.
تقشهای بهرهبرداری ،ظرفیت اکتشاف را بهبرود مریبخشرد؛ زیررا اسرتفاده و تغییرر
مجدد دانش موجود توس بنگاه به کش ،یافتههای جدیرد تسرهیلگر اقردامای توسرمه
مالصول جدید ،کم میکند (برگم و گرو2331 ،؛ سائو و همکاران .)2331 ،اکتشراف
بهرهبرداری را نیز افزایش میدهد ،زیرا اکتشاف یر مالصرول یرا خردمای مریتوانرد
تقشهای بهرهبرداری در سایر حوزههای مکمل را نیز تسهیل کند (سائو و همکراران،
 .)2331بر اساس ای منطق ،فرضیه زیر ،پیشنهاد میشود.
فرضیه سوم :دوسوتوانی سازمانی تأثیر مثبتی بر عملکررد توسرمه مالصرول جدیرد
دارد.
دوسوتوانی سازمانی به عنوان ی

نو یادگیری ،نقرش مهمری در تقویرت رابطره بری

حافظه سازمانی و عملکرد توسمه مالصول جدید ،بازی میکند .به همی دلیل است که
دوسوتوانی سازمانی ی

ابرقابلیت 2است که باید به تدریج در یر سرازمان ،توسرمه

یافته و نهادینه شود (گیبسون و بیرکینشاو2334 ،؛ لری و همکرارن .)2391 ،حتری اگرر
بنگاهها سطوح مشابهی از تجارب خیره شده در حافظه سازمانی داشته باشند ،شاید
سطوح ابهام دوسوتوانی سازمانی آنها ،ناهمگون باشند ،که ای مساله باعث میشود
که عملکرد متمایزی در توسمه مالصول جدید از خود نشان دهند (بارنی.)9119 ،3
لی و همکاران ( )2391بیان میکنند که تولید کنندگان صفالای نمرایش در کرره نشران
دادهاند که بنگاهها میتوانند از حافظه سازمانی برای افزایش کارایی توسمه مالصرول
جدید با استفاده از ابماد دوسوتوانی سازمانی بهره بگیرند .بر اساس آنچه گفته شرد،
به نظر میرسد با وجود تاثیر حافظه سرازمانی برر عملکررد توسرمه مالصرول جدیرد،
دوسوتوانی در بازیابی و استفاده موثر از آن برای افزایش عملکرد توسرمه مالصرول
جدید نقش مهمی ایفا میکند و بر ای اساس ،فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه چهارم :دوسوتوانی سازمانی ی اثر میانجی در اثرگرذاری حافظره سرازمانی
بر عملکرد توسمه مالصول جدید دارد.

1- Burgelman & Grove; Lee
2- Meta-capability
3- Barney
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نقش تعديلگر نوآوری سازمان و آشفتگی فناورانه
نوآوری سازمانی به عنوان یر

ارزش فرهنگری ،دارای پتانسریل هردایت بنگراههرا در

دنبال کردن یادگیری سازمانی است .به طور خاص ،دوسروتوانی سرازمانی ،سرازهای
از بهرهبرداری و اکتشاف ،و ی

نمود رفتاری از نوآوری سازمانی تلقی میشرود .برا

توجه به بهرهبرداری ،بنگاههایی که ارزشهای فرهنگی مطلوب بررای نروآوری دارنرد،
به کارکنان در بهبود قابلیتهای خود برای حس فرصرتهرای برازاری کمر

مریکنرد

(تورو 9و همکراران .)2394 ،برخرورداری از قابلیرتهرای بهینره ،جسرتجوی اطقعرای
مربوط به شناسایی نیاز مشتری ،ارتقاء کیفیت و حل مشکل را برای کارکنران تسرهیل
میکند (ژانگ و همکاران .)2392 ،بنابرای  ،نوآوری سازمانی میتواند یر شررط دزم
برای استفاده کاراتر از حافظه سازمانی در فمالیتهای بهرهبرداری باشد .با توجه بره
اکتشاف ،نوآوری ،زمینههای سرازمانی را تقویرت ،و بالرثهرا و تفکرر بلندمردی را در
میان کارکنان ،ترفیع مریدهرد .نروآوری سرازمانی مشروق خرروج از دانرش موجرود،
آزمایشهای برنامهریزی شده و نزدی بینی فکری و مروج فمالیتهای توسمه مرزی
است (دراگه 2و همکاران .)2338 ،برای سازمانهای دارای فرهنگ سازمانی نوآور ،دو
فمالیت همزمان یادگیری متقابل ،بر اساس حافظه سازمانی بیشتر امکان بروز دارد ،و
میزان کلی بهرهبرداری و اکتشاف بیشتر است .عقوه بر ای  ،گشوده بودن نسربت بره
پذیرش فرهنگی کره شربیه بره نروآوری سرازمانی اسرت ،موانرع بری بهررهبررداری و
اکتشاف را کاهش میدهد ،فمالیتهای یرادگیری را تردام مریبخشرد (انردریوپولوس و
لویس .)2393 ،از ای رو ،حتی اگر حافظه سازمانی قادر به هردایت مسرتمر وابسرتگی
بنگاهها به بهرهبرداری یا اکتشافها باشد ،نوآوری سازمانی انمطاف پذیری بری ایر
دو را افزایش میدهد و به تطبیق میزان نسبی ای دو کم میکند .در نتیجره ،فرضریه
زیر را پیشنهاد میکنیم.
فرضیه پننجم :اثرر حافظره سرازمانی برر دوسروتوانی سرازمانی از طریرق نروآوری
سازمانی تمدیل میشود.
شرکتها به طور مممول با آشفتگیهای فناورانه مواجه هستند ،که نشان دهنده میزان
تغییرای فناورانه در صنمت است که بنگاه در آن فمالیت دارد (هرانوانیچ 3و همکراران،
1- Turró
2- Droge
3- Hanvanich
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 .)2332مطالمرررای پیشررری (بیکرررر و سرررینکود2335 ،؛ مرررورم و مررراینر،)9111 ،9
آشفتگیهای فناورانه را به عنوان ی عامل احتمرالی تلقری مریکننرد کره نقرش حافظره
سازمانی را در زمینه توسرمه مالصرول جدیرد پررنرگ مریکنرد .تیسره ( )2331بیران
میکند که آشفتگی مالیطی میتواند دانش فملی را منسو کند ،اما یرادگیری سرازمانی
را افزایش دهد (بیکر و سینکود .)2335 ،در مالی های آشفته ،بنگاهها نیراز بره کسرب
دانرش جدیرد و یرا پیشررفت دانررش فملرری را بیشرتر احسرراس مرریکننرد .بررا توجرره برره
نگرانیهای موجود در خصوص توسمه مالصول جدید ،سازمانها تالت فشرار لرزوم
سازگاری با پویاییهایی برازاری بره واسرطه ممرفری مالصرودی جدیرد قررار دارنرد
(هانوانیچ و همکاران ،)2332 ،بنابرای فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه ششنم :اثرر حافظره سرازمانی برر دوسروتوانی سرازمانی از طریرق آشرفتگی
فناورانه تمدیل میشود.
بنابرای مدل مفهومی پژوهش به صوری شکل  9طراحی و تدوی میگردد.
آشفتگی

H1

فناورانه
اکتشاف
H6

عملکرد توسمه

حافظه

H2

H3

مالصول جدید

سازمانی
H5

بهره-
برداری

نوآوری
سازمانی
دوسوتوانی سازمانی

شکل -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس هدف ی تالقیق کاربردی و همچنی براسراس چگرونگی بره
دست آوردن دادههای مورد نیاز ،از نو پژوهشهای توصیفی و همبستگی مریباشرد.
جاممه آماری در تالقیق حاضر شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علموفنراوری
دانشگاه تهران میباشند .شرکتهای مستقر در پارک علموفنراوری دانشرگاه تهرران و
1- Baker & Sinkula; Moorman & Miner
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همچنی شرکتهرای گرزینش شرده جهرت تکمیرل پرسشرنامه بره اختصرار ممرفری و
دستهبندی میشوند 955 .شرکت در پارک علموفناوری دانشگاه تهران مستقر هسرتند
که از ای میان 13 ،شرکت از دسته شرکتها توسمهای 43 ،شررکت از نرو رشردی و
 25شرکت هستهفنراور مالسروب مریشروند .در ایر پرژوهش از روش نمونره گیرری
تصادفی طبقهای ساده استفاده میشود ،بدی ترتیب که پرسشرنامههرای پرژوهش در
اختیار مدیران و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان در پارک علموفنراوری دانشرگاه
تهران قرار داده شد و از آنان خواسته شد که پرسشنامه مرذکور را بره دقرت مطالمره
کرده و به پرسشهای آنان پاسخ دهند (سرمد و همکاران .)9315 ،در ای پژوهش 84
شرکت از شرکتهای توسمهای 35 ،شررکت از شررکتهرای رشردی و  22شررکت از
هستهفناور جهت توزیع پرسشنامه انتخاب شدند .خقصهای از اطقعای جاممه مرورد
آزمون در جدول  9بیان شدهاست.
جدول  -1تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بر حسب نوع فعالیت
تمداد شرکتهای مستقر در پارک

نو شرکتهای مستقر در پارک

تمداد شرکت گزینششده جهت پژوهش

13

شرکت توسمهای

84

43

شرکت رشدی

35

25

هسته فناور

22

در پژوهش حاضر ،ی پرسشنامه استاندارد که تأثیر حافظه سازمانی را برر عملکررد
توسمه مالصول جدید با نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی و نقش تمدیلگر آشرفتگی
فناورانه و نوآوری سازمانی میسنجد ،توس مالقق تهیره و تنظریم شرده اسرت .ایر
پرسشنامه دارای  21س ال میباشد که برای پایایی آن نیز از ضریب آلفرای کرونبرا
استفاده شده است .در جدول  2ضریب آلفای مربوط به هرر یر از متغیرهرا گرزارش
شده است .ضریب آلفای کرونبا برای پرسشنامه مذکور برابر با  3/839میباشد.
جدول  -2ضريب آلفای کرونباخ مربوط به هر يک از متغیرها
متغیر
حافظه سازمانی
دوسوتوانی سازمانی

منبع

ضریب آلفای کرونبا

دونهام و بوری ( )2394و هاروی ()2392

3/121

لی و همکاران ()2391

3/823

آ ر و سیابوسچی ()2391

3/854

آشفتگی فناورانه

وو و همکاران ()2391

3/831

عملکرد توسمه مالصول جدید

پارکر و بری ()2395

3/833

نوآوری سازمانی
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تجزيهوتحلیل دادهها
2

برای ارزیابی مدل ساختاری از ضریب تمیی (  ) Rاستفاده شده اسرت (سرسرتدی و
همکاران .)2394 ،9مقدار  R2که نشاندهنده توانایی مدل در توصی ،سازه است بررای
دوسوتوانی سازمانی ،نوآوری سازمانی ،آشفتگی فناورانه و عملکرد توسمه مالصول
جدید به ترتیب ممادل  3/54 ،3/51 ،3/52و  3/29میباشد .ای نترایج نشراندهنرده آن
است که مدل ارائه شده توانایی قابل قبولی برای شررح توانمندسرازی روانشرناختی و
مزیت رقابتی دارد.
جدول  -9مقدار ضريب تعیین برای متغیرهای مکنون
سازه

ضريب تعیین

حافظه سازمانی

-

دوسوتوانی سازمانی

3/52

نوآوری سازمانی

3/51

آشفتگی فناورانه

3/54

عملکرد توسمه مالصول جدید

3/29

آزمون فرضیهها و مدل
برای ارزیابی مردل مرورد مطالمره از نررمافرزار اسرماری پریالاس 2و بررای آزمرون
فرضیای از ممناداری ضرایب مسیر اسرتفاده شرده اسرت .بررای بره دسرت آوردن

T

آماری نیز از آزمون بویاستراپ با  5333تکرار استفاده شرده اسرت .ضررایب مسریر
مدل ساختاری را در جدول شماره  5میتوانید ببینید.
آشفتگی

2/11

فناورانه
اکتشاف

عملکرد
توسمه
مالصول

2/82
3/92

3/13

حافظه
سازمانی

3/39

بهره-
برداری

نوآوری
سازمانی

دوسوتوانی سازمانی

نمودار -1مدل تخمین زده شده در حالت مقدار

t

1- Sarstedt
2- Smart PLS
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جدول  5خقصه نتایج حاصل از تاللیل  PLSرا برای آزمون مدل سراختاری بره ویرژه
ضریب مسیر استاندارد شده ( )βو

 Tآماری را نشان میدهد .در صرورتیکه مقردار T-

 Valueاز  9/12بیشتر و یا از  -9/12کمتر باشد ،فرضیه صفر رد و فرضیه یر تأییرد
میگردد (شیری و همکاران.)9315 ،
جدول  -1ضرايب مسیر و مقادير معنادار مربوط به آن
ضریب مسیر

t

تأیید یا رد فرضیه

مسیر

فرضیه
9

حافظه سازمانی

عملکرد توسمه مالصول جدید

3/31

2/11

تایید

2

حافظه سازمانی

دوسوتوانی سازمانی

3/43

3/92

تایید

3

دوسوتوانی سازمانی

3/48

3/13

تایید

عملکرد توسمه مالصول جدید

همانطور که در جدول  5مشاهده مری شرود ،حافظره سرازمانی بره طرور مسرتقیم برر
عملکرد توسمه مالصول جدید (با ضریب ممناداری  )2/11تاثیر مثبت ممنراداری دارد.
بنابرای فرضیه اول پژوهش تأییرد مریگرردد .در پاسرخ بره فرضریه دوم تالقیرق کره
بررسی تأثیر حافظه سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی میباشد نیز بایرد چنری بیران
داشت که با توجه به اینکه ضریب ممناداری برابر با  3/92به دست آمرد ایر فرضریه
نیز تأیید می گردد .فرضیه سوم پرژوهش نیرز بره کره بره بررسری ترأثیر دوسروتوانی
سازمانی بر عملکرد توسمه مالصول جدید میپردازد با ضریب ممناداری  3/13تأییرد
گردید.
در جرردول  2ضررریب مسرریر برره همررراه مقررادیر ممنرراداری ( )tبرررای بررسرری اثرررای
دیرمستقیم متغیر دوسوتوانی سازمانی گزارش شده است .برا اسرتفاده از نترایج ایر
جدول میتوان به بررسی نقش میانجی متغیر دوسوتوانی سازمانی پرداخت.
جدول  -1اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر میانجی
متغیر
فرضیه

متغیرهای مستقل

4

حافظه سازمانی

اثرای

متغیرهای میانجی

متغیرهای وابسته

اثر مستقیم

اثر دیرمستقیم

اثر کل

دوسوتوانی

عملکرد توسمه

2/11

92/22

95/35

سازمانی

مالصول جدید

3/31

3/29

3/2

ضریب ممناداری اثر دیر مستقیم میان حافظه سازمانی و عملکررد توسرمه مالصرول
جدید از طریق متغیر میانجی دوسوتوانی سازمانی برابر با  92/22میباشد .بنرابرای ،
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حافظه سازمانی تأثیر ممناداری روی عملکرد توسمه مالصرول جدیرد دارد .در نتیجره
متغیر دوسوتوانی سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه فوق ایفای نقش دارد.
جدول  -7اثرات متغیرهای تعديلگر
فرضیه

متغیرهای مستقل

متغیرهای تمدیلگر

متغیرهای وابسته

ضریب ممناداری

اثر تمدیلگر

نتیجه

5

حافظه سازمانی

نوآوری سازمانی

دوسوتوانی سازمانی

2/82

مثبت

تأیید

2

حافظه سازمانی

آشفتگی فناورانه

دوسوتوانی سازمانی

3/39

مثبت

تأیید

با توجه به نتایج جدول  ،1میتوان بیان کرد که متغیر نوآوری سازمانی در رابطه بی
حافظه سازمانی و دوسوتوانی سازمانی به صوری تمدیلگر با اثر مثبت عمل مریکنرد.
بنابرای حافظه سازمانی با سطح نوآوری سازمانی تأثیر ممنراداری برر دوسروتوانی
سازمانی دارد و در نتیجه اثر حافظره سرازمانی برر دوسروتوانی سرازمانی از طریرق
نوآوری سازمانی تمدیل میشود .همچنری  ،متغیرر آشرفتگی فناورانره در رابطره بری
حافظه سازمانی و دوسوتوانی سازمانی به صوری تمدیلگر با اثر مثبت عمل مریکنرد.
بنابرای حافظه سازمانی با سطح آشفتگی فناورانه ترأثیر ممنراداری برر دوسروتوانی
سازمانی دارد و در نتیجه اثر حافظره سرازمانی برر دوسروتوانی سرازمانی از طریرق
آشفتگی فناورانه تمدیل میشود.
نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر حافظه سازمانی برر عملکررد توسرمه مالصرول
جدید با تبیی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی و نقش تمدیلگر آشرفتگی فناورانره و
نوآوری در شرکتهای دانش بنیان مستقر در پرارک علرم و فنراوری دانشرگاه تهرران
بود .به طور کلی ،نتایج نشان میدهد که دوسوتوانی سازمانی در رابطره بری حافظره
سازمانی و عملکرد توسمه مالصول جدید نقش میانجی دارد ،و نوآوری سازمانی بره
بنگاهها در افزایش میزان فمالیتهای یادگیری مبتنی بر حافظه سازمانی کم میکنرد،
آشفتگیهای فناورانه ،نیز بر رابطره بری حافظره سرازمانی و دوسروتوانی سرازمانی
تأثرگذار است .ای نتایج نشان میدهد که حافظه سازمانی ،دوسروتوانی سرازمانی را
بهبود میبخشد و به ای ترتیب ،عقوه بر تأثیر مستقیم بر عملکررد توسرمه مالصرول
جدید ،بر آن به صوری دیر مستقیم نیز اثرگذار است .ای یافتهها برا نترایج ارگوتره و
میرون-اسپکتر ( )2399و لی و همکاران ( )2391همسو اسرت کره نقرش تجربره را در
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توسمه دانش جدید برجسته مریکنرد ،و برا نترایج زهررا و جرورج ( )2332کره حافظره
سازمانی به افزایش میزان بهرهبرداری و اکتشاف کم میکند ،نیز سرازگار اسرت .از
آنجایی که بهرهبرداری مکرر ،روند اکتشاف را مختل میکند و حافظه سازمانی بهره-
وری را به میزان بیشتری تسهیل میکنرد ،بنگراههرا بایرد اقردامای آگاهانرهترری را در
راستای اکتشاف هدایت کنند که مفهوم تمادل نامتقارن را برجسته میکنرد .ایر یافتره
ها ،نتایج یافتههای تالقیقای قبلی در مورد دوسوتوانی (سائو و همکاران2331 ،؛ هی و
وانگ2334 ،؛ پیائو و زج  )2392 ،9که بر تمرکز متوازن بر بهررهبررداری و اکتشراف
تاکید دارند را بس میدهد.
نتایج عقوه بر برجستهسازی نقش دوسوتوانی سازمانی ،نشان میدهد کره نروآوری
سازمانی به عنوان ی

متغیر تمدیلگر در رابطه بری حافظره سرازمانی و دوسروتوانی

سازمانی ایفای نقش میکند .بنگاهها بیشتر تمایل دارند ترا برر بهبرود و تطبیرق دانرش
موجود تمرکز کنند تا کش ،و ایجاد دانش جدید .زیرا پیشررفت تکنولروژی و برازاری،
تابع مسیرند ،حتی بنگاههای نوآور نیز در افزایش کارایی توسمه مالصرول جدیرد بره
یادگیری بهرهبرداری مدارانه اولویت بیشرتری مریدهنرد .برا توجره بره اینکره حافظره
سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی ترأثیر دارد ،بنگراههرایی دارای فرهنرگ نروآورتر و
تجارب سازمانی دنی ،تاکید بیشتری بر فمالیتهای بهرهبرداری و اکتشراف دارنرد ،و
عملکرد توسمه مالصول جدید را بدی شکل ،تسریع میکنند .به عباری دیگر ،نوآوری
سازمانی به خودی خود به بنگاهها در تسهیل اقدامای بهرهبرداری و اکتشراف ،کمر ؛
و به طور موثر سطح آنها را متمادل میکند .تمامل بی نروآوری سرازمانی و حافظره
سازمانی ،به اقدامای بهرهبرداری و اکتشاف منجر میشود .ای نتایج ،شبیه یافتههای
ماسقچ )2392( 2است که بنگاههای دنبالکننده نوآوری نیز با در صوری شکسرت در
پروژههای کاوش و بهرهبرداری خود ،بر دوسروتوانی سرازمانی متمرکرز مریشروند.
بنابرای  ،نقرش نروآوری سرازمانی ،بسریار حیراتی اسرت ،زیررا تمامرل آن برا حافظره
سازمانی ،بنگاهها را به سوی افزایش تمرکز بر بهرهبرداری و اکتشاف هدایت میکند.
نتایج ای مطالمه نشان میدهد که آشفتگی فناورانه نیز به عنوان ی متغیر تمدیلگر در
رابطه بی حافظه سازمانی و دوسوتوانی سازمانی ایفرای نقرش دارد .ایر نترایج ایر
استددل را مطرح میکند که آشفتگیهای فناورانه ،جستجو و پردازش دانرش جدیرد را
1- Piao & Zajac
2- Maslach
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تسریع میکند ،و در زمان رویارویی بنگاهها با سطح بادیی از تغییرای مالیطی ،نقرش
اکتشاف در عملکرد توسمه مالصول جدید ،اهمیت فروق المرادهای دارد .آشرفتگیهرای
فناورانه باعث میشود که بنگاهها برای حفا تمادل بی بهررهبررداری و اکتشراف برر
افزایش اکتشاف متمرکز شوند .نتایج نشران مریدهرد کره حافظره سرازمانی ،افرزایش
عملکرد توسمه مالصرول جدیرد از طریرق ترقشهرای یرادگیری سرازمانی را تسرهیل
میکند .در ضم افزایش و تقش در یادگیری ،پایگاه دانش فملری ،باعرث مریشرود ترا
بنگاهها تمرکز بیشتر بر بهرهبرداری داشته باشند که به طور برالقوه عملکررد توسرمه
مالصول جدید را تالت تأثیر قرار دهند .نتایج ای پژوهش نشان میدهد که شررکتهرا
برای بهبود در سهم بازار خود و افزایش سودآوری ،باید تقشهای آگاهانرهای بررای
افزایش دوسوتوانی سازمانی با هدف بهینرهسرازی عملکررد توسرمه مالصرول جدیرد
خود ،انجام دهنرد .ایر پرژوهش برر شرناخت نقرش نروآوری سرازمانی در یرادگیری
سازمانی تأکید دارد .از آن جایی که شررکتهرای دارای فرهنرگ نوآورانره ،تمایرل بره
استفاده بیشتر از حافظه سازمانی برای پیگیری فمالیتهای بهررهبررداری و اکتشراف
دارند ،با تمرکز بر تجدید نظر قروی در مالصرودی  /خردمای یرا فراینردها و همچنری
تمرکز بر فمالیتهایی که میتوانند با استفاده از دانش فملری خرود بره درسرتی انجرام
شوند به عملکرد بهینه توسمه مالصول جدید دست یابند .ای مطالمه نشان میدهد که
آشفتگیهای فناورانه به بنگاهها هشدار میدهد ،و تمرکز آنهرا را بره منظرور تسرریع
جستجو برای دانش جدید ،و برقراری تمادل و تطبیق مجدد تقشهای یرادگیری آنهرا
بررر دوسرروتوانی سررازمانی تغییررر مرریدهررد .در ای ر وضررمیت ،حافظرره سررازمانی برره
فمالیتهای اکتشافی و بهرهبرداری بنگاهها به واسطه افزایش مروثرتر کسرب و جرذب
دانش جدید کم

میکند ،و استفاده از دانش موجود را افزایش دهد.

پیشنهادای کاربردی:
 حافظه سازمانی میتواند مبنای تالری دو فمالیت یرادگیری (یمنری بهررهبررداری واکتشاف) باشد.
 علیردم تقشهای یادگیری و نوآوری شرکتها ،نداشرت صروری عردم شرناخت واهرم سازی موثر حافظه سازمانی ،اثرای یادگیری را تضرمی ،مریکنرد .پیرادهسرازی
نوآوری در سازمانهای دارای فرهنگ نوآورانه ،میتواند تقشهای بهرهبرداری و یرا
اکتشافی را در بر گیرد .اگر چه نوآوری سازمانی به طور کلی بهرهبرداری و اکتشاف
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را تسهیل میکند و موانع بی دو فمالیت یادگیری را کاهش میدهد ،در صوری ترکیب
با رویههای متداول در حافظه سازمانی ،میتوانرد فمالیرتهرای یرادگیری را بره شرکل
افراطی به سمت بهرهبرداری سوق دهد.
 باید در هنگام دنبال کردن نوآوری تقشهایی را برای پیشبرد فمالیتهای اکتشرافینیز انجام دهند و تمرکز خود را تنها بر بهرهوری متمرکرز نکننرد .بردون چنری ترقش
هررایی ،حترری اگررر شرررکتهررا دارای فرهنررگ نوآورانرره باشررند ،در ممررر

ریسرر

بهرهبرداری بیش از حد قرار میگیرند.
 شرکتها باید در نظر داشته باشند که آشفتگیهای فناورانه ،فرصتی بررای تسرهیلیادگیری سازمانی ،و تغییر تمرکز آگاهانه یادگیری به سمت اکتشاف هستند.
 شرکتها در حی دنبال کردن نروآوری بره دلیرل روتری هرا ،و ترنش موجرود بریاکتشاف و بهرهبرداری ،تمایل به سکون دارند که ای موضو از اثربخشی تقشهرای
آنها مریکاهرد .آشرفتگیهرای فناورانره ،زمینرهای بررای دلبره برر ترورش بره سرمت
بهرهبرداری ایجاد ،و تقشهای هدفداری برای تسریع در جهت اکتشاف ایجاد میکند.
 لزوم توجه به حافظه سازمانی در شرکتهای دانرشبنیران ،زیررا بره شررکتهرا دراستفاده از دانش و تجربه در فرآیند توسمه مالصول جدید کم میکند.
 نوآوری در فرآیند توسمه مالصول جدید در شرکت از سوی مردیران مرورد توجرهقرار 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.
Keywords: Organizational memory, New product development
Performance, Organizational ambidexterity, Technological turbulence,
Organizational innovation
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