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تاثیر دانش صنعتی و تاریخچه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت
های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری بوشهر
سمیه منوچهری  ، 1اسمعیل کمالی

راد 2

 1کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،بوشهر  ،ایران( نویسنده مسئول)
 2استادیار مدیریت  ،گروه مدیریت  ،موسسه آموزش عالی خرد  ،بوشهر  ،ایران

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثير دانش صنعتی و تاریخچه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت های دانش
بنيان مستقر در پارک علم و فناوری بوشهر بود .این پژوهش بر اساس یافته های تحقيق ميدانی شکل گرفته است .جامعه
آماری شامل کليه مدیران و کارکنان شرکتهای دانش بنيان مستقر در پارک علم و فناوری بوشهر هستند که تعداد تقریبی
آنان برابر با  135نفر می باشد ،که با استفاده از شيوه نمونهگيری تصادفی ساده ،و بر اساس فرمول نمونه گيری کوکران 100
نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند .برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه حافظه سازمانی و عملکرد توسعه محصول
جدید استفاده شد .جهت بررسی مؤلفه های مربوط به متغيرهای مورد مطالعه از نظر اساتيد و برای بررسی پایایی پرسشنامه ها
از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای حافظه سازمانی  ./82و برای عملکرد توسعه محصول جدید  ./75بدست آمد .برای آزمون
فرضيههای پژوهش نيز از آزمون همبستگی پيرسو ن و رگرسيون چندگانه استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد که بين
متغيرهای دانش صنعتی و تاریخچه سازمانی و توسعه محصول جدید رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :دانش صنعتی ،تاریخچه سازمانی ،توسعه محصول جدید ،شرکت های دانش بنيان ،پارک علم و فناوری
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مقدمه و بیان مسئله
حافظه سازمانی به تناسب بزرگی سازمان می تواند از حجم و تنوع اطالعاتی باالیی برخوردار باشد .اما
اینکه سازمانی هرچند بسیار کوچک (برای مثال یکنفره) خود را از ایجاد آن بی نیاز بداند کامالً غیر حرفه
ای است .چه بسا کسب و کارهای کوچکی که بایک نفر شروع شده و اکنون به یک تجارت بزرگ بدل شده
است .پس ایجاد حافظه ای که اطالعات سازمان را مدیریت ونگهداری نماید ،بسیار می تواند به افزایش
سرعت رشد سازمان درکلیه ابعاد منجر شده و از اتالف زمان در طی تکرارهای غیر ضروری جلوگیری کند
(آل حبیب و کراز .)2012 ،

1

آنچه مسلم است می توان سیستم حسابداری ،انبارداری ،حقوق و دستمزد ،حضور و غیاب و دبیرخانه را
به عنوان حافظه سازمانی فرض کرد ،اما باید توجه داشت همه این موارد بخشی از حافظه سازمانی است و
نه تمام آن .گاهی نحوه فروش یک محصول آنچنان خاص است که باید مستند شود ،یا مشکلی که در
ارتباط بایک قرارداد کاری به دلیل عدم تنظیم صحیح قرارداد رخ داده باید به عنوان یک تجربه مفید مستند
شود .تمام اینها باید به حافظه سازمانی منتقل شود .شاید سازمان های بزرگ هم اکنون الیه های عملیاتی از
حافظه سازمانی را ایجاد کرده باشند اما آنها دچار یک روزمرگی دست و پاگیر در بایگانی سازی هستند و
غالباً ذخیره سازی انجام می دهند و حافظه مفروض  -که ممکن است از استانداردهای اصلی حافظه
سازمانی نیز کامالً بدور باشد – را بزرگ و بزرگتر می کنند (حسن زاده و همکاران.)1393 ،

با وجود نمایان بودن نقش دانش و مدیریت آن و همچنین مشتریمداری ،باز بسیاری از شرکتها ،به-
ویژه مؤسسات دانشبنیان در رقابت شکست میخورند و محصوالت آنها مدت زمان زیادی دوام نمیآورد؛
در اکثر موارد این شکست به انحالل این شرکتها منجر میگردد .با این اوصاف ،سؤال این است که چرا
بسیاری از این شرکتها در رقابت دوام نمیآورند ،اما برخی دیگر که تعداد آنها بسیار اندک است ،از این
رقابت سربلند بیرون میآیند .چرا فقط تعداد کمی از این شرکتها نیازهای مشتریان را بهخوبی برآورده
میکنند و حتی با اقدامات خود مشتریان دیگر شرکتها را نیز جذب میکنند؟ برای پاسخگویی ،به درک
عمیقی از دانش و مدیریت آن نیاز است .گرایشها و رویکردهای مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان و
استفاده از دانش بازار و دانش مشتری ،به میزان زیادی بر موفقیت محصوالت جدید این شرکتها تأثیرگذار
1

. Al-Habil & Koraz
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است ،بنابراین شکاف اصلی بین شرکتهای دانشبنیانی که رویکردهای موفقیتآمیزی در قبال معرفی
محصوالت خود به کار میگیرند و در بازار دوام بیشتری میآورند و شرکتهایی که خیلی زود از صحنه
رقابت کنار میروند ،این است که شرکتهای موفق ،قبل از تولید و ارائه محصول به بازار ،نخست با تحقیق
در بازار ،دانش الزم را در مورد بازار ،رقبا و مشتریان کسب میکنند و ساختار و روش مناسبی را برای
کسب ،انتقال و بهکارگیری این دانش در پیش میگیرند؛ در صورتی که اگر اینچنین پژوهشهایی انجام
نگیرد و سازمانها از رویکردهای مناسب در توسعه محصول جدید آگاهی الزم را نیابند و به مقوله دانش و
مدیریت آن توجه کافی نکنند ،نهتنها نمیتوانند موفقیتی در بازار رقابتی به دست آورند ،بلکه بهدلیل هزینه-
های هنگفتی که متحمل میشوند ،سریع شکست میخورند و از صحنه رقابت کنار میروند (اسماعیل پور و
همکاران.)1395 ،

حافظه سازمانی استعارهای از حافظه انسانی است؛ هرچند حافظه سازمانی کامالً از مدلهای مغزی حافظه
انسان تبعیت نمیکند ،با توجه به این استعاره ،به سادگی معلوم میشود که سازمانها دارای قدرت یادآوری
هستند (گوررو و پینو .)2001 ،این اصطالح را برای اولین بار هدبرگ در سال  1981بهکار گرفت و معرفی کرد.
در طی دو دهه هشتاد و نود میالدی تحقیقاتی بسیار در این شاخه صورت گرفت ،که منجر به عرضه
تعاریفی متعدد از حافظه سازمانی شد .حافظه سازمانی بیانگر ظرفیت سازمان در یادگیری از تجربیات
گذشتهاش است (دانهام و بارت .)2011 ،دی ( )1995به حافظه سازمانی به مثابه انبارهای مینگرد که شامل
سیاستها ،فرایندها ،روشهای جاری و قوانینی است که میتواند در هنگام نیاز بازیابی شود .به عبارتی
حافظه سازمانی پدیدهای است که افراد بهصورت اجتماعی آن را میسازند و شامل تفاسیر آنان از
رویدادهاست و بهعنوان جنبهای از تاریخچهی سازمان دانش گذشته را به آیندگان منتقل میکند (آکگین و

همکاران .)2012 ،کمیسون و ویالر -لوپز ( )2011حافظه سازمانی را دسترسی به دانش قبلی یک سازمان
ازجمله اطالعاتی در مورد محیط رقابتی میدانند .ابرس و ویجنبرگ ( )2009نیز آن را شاخهای از دانش
بهعنوان دارایی ارزشمند سازمانی نامیدند که به سختی قابل تقلید و انتقال است.
توسعه محصوالت جدید ،از روندهای مهم شرکتهاست که مزایای رقابتی آنها را افزایش میدهد.
توسعه محصوالت جدید ،فرایندی پرمخاطره است .بنابراین برای توسعه محصول ،اغلب شرکتها مراحل
مختلفی را طی میکنند .در این روند ،ایده برای یک محصول جدید مطرح میشود و سپس از تعداد دروازه
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و مراحل برای پذیرش یا رد ایده میگذرد و نهایتاً به مرحله تجاریسازی میرسد .تحقیقات نشان میدهد
که مؤلفههای زیادی هستند که در موفقیت محصوالت جدید نقش دارند (ساالمون و همکاران.)2015 ،

عملکرد محصول جدید با این سؤال که سازمان چه میزان به اهداف تعیین شده رسیده است ،سنجیده
میشود .این اهداف میتواند میزان فروش ،سهم بازار و یا اهداف منفعتی باشند (هی و همکاران.)2014 ،

تحقیقات نشان میدهد که برای فروش مناسب و ایدهآل یک محصول ،باید ارزش آن محصول برای مشتریان
درک شدنی و مطمئن باشد (چن و همکاران .)2015 ،برای آنکه یک محصول اعتمادآفرین باشد ،نیازمند
استخراج و کشف دانش تکنولوژیک برای تولید محصول است و برای آنکه یک محصول برای مشتریان
دارای منفعت ویژه باشد ،نیازمند ترکیبی از اطالعات بازار و اطالعات تکنولوژیک است (تیسای و هسو،

 .)2014بنابراین متخصصان بازار و کسب وکار به این نتیجه رسیدهاند که موفقیت محصوالت جدید نیازمند
استخراج دانش از بین عملکردهای متفاوت و یکپارچهسازی آن بین اعضای گروه یا سازمان است (چیانگ و
همکاران.)2013 ،

از این رو این پژوهش برای آنکه بتواند یک چهارچوب تحلیلی در عملکرد توسعه محصول جدید ارائه
نماید و امکان مشاهده ماهیت چندبعدی عملکرد شرکت را برای رسیدن به این درک فراهم کند ،طراحی
شده است .از سویی دیگر ،با نظر به اینکه یکی از ابزارهای سنجش عملکرد توسعه محصول جدید شرکت
در تحقق اهداف سازمان ،موضوع حافظه سازمانی است ،در این پژوهش تالش شده است تاثیر دانش
صنعتی و تاریخچه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک
علم و فناوری بوشهر پرداخته شود .لذا ،با توجه به موارد فوق ،مسأله اصلی تحقیق حاضر پاسخگویی به این
پرسش است که آیا دانش صنعتی و تاریخچه سازمانی در توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان
مستقر در پارک علم و فناوری بوشهر تاثیری دارند یا خیر؟

فرضیه های تحقیق
 دانش صنعتی بر عملکرد منابع انسانی در توسعه محصول جدید تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 تاریخچه سازمانی بر عملکرد منابع انسانی در توسعه محصول جدید تاثیر مثبت و معنادار دارد.
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پیشینه تحقیق
سلطانی نژاد و همکاران ( )1400تحقیقی با عنوان ارائه مدل فرآیند طراحی و توسعه محصول بر اساس
پارادایم اقتصاد هوشمند در صنعت بانکداری ،انجام دادند .از جمله نتایج پژوهش بکارگیری راهبردهای
اقتصاد هوشمند در فرآیند طراحی و توسعه محصول در صنعت بانکداری کشور می باشد.در بخش
کمّی،داده ها از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته با  94گویه گردآوری و روش توصیفی -پیمایشی برای
تحلیل و تبیین پدیده محوری مدل پیشنهادی به کارگرفته شد.نتایج مرحله کمّی نشان داد که روابط موجود با
ضرایب تاثیر مناسبی به تایید رسید و با بخش کیفی همخوانی داشت.
مانیان و همکاران ( )1398پژوهشی با عنوان نقش مدیریت دانش در عملکرد فرآیند توسعه محصول
جدید انجام دادند .مدیریت دانش و عوامل کلیدی موفقیت در عملکرد فرآیند توسعهی محصوالت جدید
نرم افزاری ،بر اساس مطالعه شرکتهای نرم افزاری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است .این پژوهش
نوع پیمایشی همبستگی است که بر این اساس اطالعات جمع آوری شدهی  43شرکت از طریق پرسشنامه،
مورد تحلیل قرار گرفته است و نتایج دلیلی را مبنی بر رد فرضیههای سه گانهی این پژوهش نشان نداد .در
پایان پیشنهادهایی بر اساس نتایج حاصل ارائه شده است.
حقیقی و همکاران ( )1396در تحقیقی با عنوان «تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیرگذاری فرهنگ
نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید» بیان نمودند امروزه ارائه بهترین عملکرد توسعه
محصوالت جدید ،به اساسیترین دغدغه مدیران شرکتهای دانشبنیان مبدل شده و میکوشند تا با بهره-
گیری از تکنیکهای مختلف ،به عملکرد برتر دست یابند .هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ نوآور و
حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید با تبیین نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی میباشد.
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،یک تحقیق کاربردی و براساس چگونگی به دست آوردن دادههای موردنیاز،
از نوع پژوهشهای توصیفی میباشد .یافتهها نشان داد که فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی به صورت
مستقیم و غیرمستقیم (از طریق دوسوتوانی سازمانی) بر عملکرد توسعه محصول جدید تأثیر معناداری دارد
و فرهنگ نوآور بر حافظه سازمانی تأثیر مثبت دارد .عالوه بر این ،یافتهها موید آن است که فرهنگ نوآور و
حافظه سازمانی میتوانند از طریق اکتشاف و بهرهبرداری به بهبود عملکرد توسعه محصول جدید در
شرکتهای دانشبنیان بیانجامند.
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ماییک و همکاران ( ) 2019در پژوهشی با عنوان درک پیچیدگی ادغام دانش در سیستم توسعه محصول
مشترک جدید انجام شد ،بیان می کند که ادغام دانش در توسعه محصول جدید مشترک ،مهم است .این
پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد یک درک مشترک در توسعه محصول جدید مشترک میپردازد .نتایج
نشان میدهد این عوامل در  3سطح مختلف کارکنان ،پروژه و شرکت میباشد .عالوه بر آن رابطهای بین این
 3عامل وجود دارد .عوامل مرتبط با آنها به  4نوع رابطه مختلف تقسیم میشود .رابطه های مختلف آنها از
یکدیگر ناشی از مکانیسمهای مشترکی که در آنها وجود دارد ،است.
یاهوی و ونچانگ ( )2017در پژوهشی با عنوان سرمایه فکری و عملکرد توسعه محصول جدید با
میانجیگری توانایی یادگیری سازمانی انجام شده است ،با استفاده از مصاحبه و روش های نظرسنجی به
بحث در مورد روابط حاکم بر سرمایه فکری ،توانایی یادگیری سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید
میپردازد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای باعث بهبود
عملکرد توسعه محصول جدید از طریق توانایی یادگیری سازمانی میشود .اگرچه سرمایه ساختاری تأثیر
مثبتی بر توانایی یادگیری سازمانی دارد ،مدیران باید به اثرات منفی سرمایه ساختاری بر توانایی یادگیری
سازمانی توجه کنند .مقایسه  3نوع از سرمایههای فکری شرکت های بزرگ تایوان و شرکت های کوچک و
متوسط تایوان نشان می دهد که سرمایه رابطهای شرکت های کوچک و متوسط تایوان کمتر از شرکت های
بزرگ است.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف  ،کاربردی و روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ،روش توصیفی از
نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه مدیران و کارکنان شرکتهای دانش بنیان مستقر در
پارک علم و فناوری بوشهر به تعداد  135نفر می باشد ،که از بین آنان به روش تصادفی ساده و فرمول
کوکران تعداد  100نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .اطالعات مربوط به اندازه گیری داده های تحقیق با
پرسشنامه جمع آوری گردید .در پژوهش حاضر برای توصیف داده های جمع آوری شده از انواع شاخص
های آماری از جمله فراوانی ،درصد فراوانی ،انواع جدول ها و نمودارها استفاده شد .در بخش آمار استنباطی
به جهت پاسخ به سواالت و بررسی فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شد .در بخش آمار توصیفی
از نرم افزارهای رایج آماری مانند اکسل و اس پی اس اس استفاده شد.
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یافتهها
آمار توصیفی دادهها
در این قسمت ویژگی های جمعیت شناختی نمونه از جمله ،جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه خدمت
مشخص می شود ،همچنین به منظور مقایسه بهتر چگونگی توزیع افراد مورد مطالعه ،عالوه بر بیان تعداد
افراد بر حسب متغیرهای جمعیتشناختی ،این ارقام به صورت درصدی و در قالب نمودار میله ای و دایره
ای نیز بیان شده است.
 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت
جدول و نمودار شماره ( ، )1ویژگی نمونه آماری بر حسب جنسیت را نشان می دهد .با توحه به جدول
شماره ( ،)1مشخص می شود که ( 73نفر) معادل  73درصد افراد نمونه را مرد و ( )27نفر معادل  27درصد
افراد را زن تشکیل میدهند.
جدول شماره ( )1درصد و فراوانی نمونه ها بر حسب جنسیت

جنس

مرد

زن

مجموع

تعداد

73

27

100

درصد

73

27

100
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نمودار شماره ( )1وضعیت جنسیت نمونه ها

 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن
جدول و نمودار شماره ( ،)2ویژگی نمونه آماری بر حسب سن را نشان میدهد .با توحه به جدول
شماره( ،)2مشخص می شود که در رده سنی  20تا  27سال ( 10نفر) معادل  10درصد و در فاصله سنی 28
تا  34سال( 27نفر) معادل  27درصد از افراد نمونه را شامل میشود و در فاصله سنی  35تا  42سال(30
نفر)معادل  30درصد افراد نمونه را شامل میشود ،همچنین  33نفر معادل  33درصد باالی  42سال می
باشند.

جدول شماره ( )2درصد و فراوانی نمونه ها بر حسب سن

سن

 20تا 27

 28تا 34

 35تا 42

 42سال به

مجموع

باال
تعداد

10

27

30

33

100

درصد

10

27

30

33

100
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نمودار شماره ( )2وضعیت سنی نمونه ها

 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تحصیالت
فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تحصیالت در جدول شماره ( ،)3نشان داد که ( 16نفر) معادل 16
درصد از افراد نمونه دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم 49( ،نفر) معادل  49درصد از افراد نمونه
دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ( 28نفر) معادل  28درصد از افراد نمونه دارای مدرک فوق لیسانس بوده
اند و ( 7نفر) معادل  7درصد افراد نمونه دارای مدرک تحصیلی دکتری بوده اند.
جدول شماره ( )3فراوانی نمونه ها بر حسب میزان تحصیالت

تحصیالت

دیپلم و فوق

فوق

لیسانس

دیپلم

دکتری

مجموع

لیسانس

تعداد

16

49

28

7

100

درصد

16

49

28

7

100
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نمودار شماره( )3فراوانی نمونه ها بر حسب میزان تحصیالت

پیش فرض های آماری
یکی از پیششرطهای اساسی برای انتخاب آزمونهای آماری پارامتریک ،نرمال بودن توزیع دادهها بر
اساس متغیر مورد بررسی میباشد .با این رویکرد ابتدا جهت بررسی نرمال بودن عاملها از آزمون
کلموگروف ـ اسمینرف تکنمونهای استفاده شد .در آزمون کلموگروف ـ اسمینرف تکنمونهای ،فرض صفر
بیانگر نرمال بودن توزیع دادهها و فرض خالف بیانگر غیرنرمال بودن آن است .بر اساس نتایج جدول شماره
( ،)4مقادیر سطح معناداری عامل اجتماعی و فرهنگی  ،بیشتر از  0.05بود .لذا فرض نرمال بودن توزیع
عاملها را تایید و فرض خالف مبنی بر غیرنرمال توزیع دادهها رد گردید .بنابراین با توجه به نرمال بودن
توزیع دادهها ،در تحلیلهای بعدی از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود.
جدول شماره ( )4آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف تكنمونهای برای تعیین نرمال بودن عاملها
ابعاد

دانش

شاخص

صنعتی

تعداد

100

100

پارامترهای

میانگین

3.80

3.73

نرمال

انحراف معیار

.485

.584

مقادیرکلموگروف -اسمینرف

.986

.892

سطح معناداری (دو دامنه)

1.087

1.153
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فرضیه یك  :دانش صنعتی بر عملکرد منابع انسانی در توسعه محصول جدید شرکتهای دانش بنیان
مستقر در پارک علم و فناوری بوشهر تاثیر دارد.
در جدول شماره ( )5مقادیر همبستگی چندگانه و مجموع مجذورات دو متغیر گزارش شده است .بر
اساس نتایج از مجموع مجذورات عملکرد منابع انسانی در توسعه محصول جدید ( )108.00مقدار ()48.75
واحد از آن توسط دانش صنعتی قابل تبیین است .با توجه به مقدار  R2مشخص میشود که  45درصد
( )R2= 451از واریانس عملکرد منابع انسانی در توسعه محصول جدید توسط دانش صنعتی قابل تبیین
است .همچنین در این جدول مقادیر مجذورات رگرسیون ارائه شده است که مشاهده میشود مقدار  Fاین
جدول در سطح  P0/05برای عملکرد منابع انسانی در توسعه محصول جدید معنیدار میباشد.
جدول شماره ( : )5آزمون مجموع مجذورات و مقدارF
مدل

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

۴8٫۷۵۴

1

۴8٫۷۵۴

باقی مانده

۵۹٫۲8۶

۹8

.۶۰۵

مقدار کل

1۰8٫۰4۰

۹۹

F
8۰٫5۹۰

sig

R2

.۰۰۰
.۴۵1

در جدول شماره ( )6ضرایب رگرسیون متغیر دانش صنعتی بر عملکرد منابع انسانی در توسعه محصول
جدید مشخص شده است .با توجه به نتایج مشخص میشود که دانش صنعتی در سطح  P0/05و با مقدار
( )beta=.672تاثیر معنیداری بر عملکرد منابع انسانی در توسعه محصول جدید نشان داده است .مقادیر تی
نیز از تی بحرانی( )1.96باالتر هستند که نشان از معنیداری بودن ضرایب رگرسیون دارد .لذا فرضیه
پژوهش تایید میشود.
جدول شماره ( : )6ضرایب رگرسیون عملکرد توسعه محصول جدید
ابعاد

ضرایب غیر استاندارد
B

مقدار ثابت

1٫۰۶۹

Std. Error

ضریب استاندارد

t

Beta
۴٫۳۹1

.۲۴۳
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توسعه محصول جدید

.۰۷۷

.۶88

.۰۰۰

8٫۹۷۷

.۶۷۲

فرضیه دو  :تاریخچه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان مستقر
در پارک علم و فناوری بوشهر تاثیر مثبت و معنادار دارد.
در جدول شماره ( )7مقادیر همبستگی چندگانه و مجموع مجذورات دو متغیر گزارش شده است .بر
اساس نتایج از مجموع مجذورات عملکرد توسعه محصول جدید ( )108.00مقدار ( )21.02واحد از آن
توسط پیشینه قابل تبیین است .با توجه به مقدار  R2مشخص میشود که  45درصد ( )R2= 196از واریانس
عملکرد توسعه محصول جدید توسط پیشینه قابل تبیین است .همچنین در این جدول مقادیر مجذورات
رگرسیون ارائه شده است که مشاهده میشود مقدار  Fاین جدول در سطح  P0/05برای عملکرد توسعه
محصول جدید معنیدار میباشد.
جدول شماره ( )7آزمون مجموع مجذورات و مقدارF
مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

۲1٫۰۲۵

1

۲1٫۰۲۵

باقی مانده

8۶٫۲۶8

۹8

.88۹

مقدار کل

1۰۷٫۲۹۳

۹۹

مدل

F
۲۳٫۶۴1

sig

2

R

.۰۰۰
.1۹۶

در جدول شماره ( )8ضرایب رگرسیون متغیر تاریخچه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید
مشخص شده است .با توجه به نتایج مشخص میشود که پیشینه در سطح  P0/05و با مقدار
( )beta=.443تاثیر معنی داری بر عملکرد توسعه محصول جدید نشان داده است .مقادیر تی نیز از تی
بحرانی( )1.96باالتر هستند که نشان از معنیداری بودن ضرایب رگرسیون دارد .لذا فرضیه پژوهش تایید
میشود.
جدول شماره ( )8ضرایب رگرسیون عملکرد توسعه محصول جدید
ابعاد

ضرایب غیر استاندارد
B

مقدار ثابت

1٫8۳۳

Std. Error

ضریب استاندارد

t

Beta
۶٫۴۶۶

.۲8۳
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عملکرد توسعه
محصول جدید

.۳۹1

.۰8۰

.۴۴۳

۴٫8۶۲

.۰۰۰

نتیجه گیری
برای شرکتهای دانشبنیان ایرانی ،بهبود عملکرد و نوآوری در زمره حفظ رقابت در کشور محسوب
میشود .شرکتهای دانش بنیان برای ادامه حیات در محیط متالطم و رقابتی امروزی ،بهبود در عملکرد توسعه
محصول جدید را ضروری میپندارند و طبیعتاً با توجه به زمینه و فعالیت این شرکتها ،حافظه سازمانی
بهترین و کارسازترین راه ممکن برای باقی ماندن در این چنین محیطی میباشد .در محیط متغیر و دانش
محور امروزی  ،عملکرد توسعه محصول جدید به علت تغییر الگوهای رقابت شرکتی و ضرورت سازگاری
با تغییرات سریع ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و دانش صنعتی می تواند فرایند آن را تسریع
کند .امروزه دانش سرمایه اصلی شرکتها محسوب می شود .پس اگر مدیریت منابع انسانی در مدیریت
کارکنان موثر است و اگر با ارزشترین منابع کارکنان ،دانش است ،پس مدیریت منابع انسانی و مدیریت
دانش ارتباط نزدیکی دارند .از طرفی در شرایط کامال رقابتی حاکم در سده اخیر  ،شرط ضروری برای
توسعه شرکتها کسب و حفظ مزیت رقابتی مبتنی بردانش است که شرکتها میتوانند مزیتهای رقابتی خود
را از طریق استراتژی دانش شغلی به دست آورند .بنابراین در شرکتها امروزی مجریان برنامه شرکتها
منابع انسانی دانش محور میباشد .در تبیین نتایج این فرضیه می توان گفت که تاریخچه سازمان و حافطه و
توانمندی آن عاملی مهم در جهت شناخت موقعیت فعلی و استفاده از تجارب ارزشمند خود در جهت
همگامی و واکنش مناسب به آن موقعیت می باشد ،لذا چنانچه پیشینه سازمان به خوبی به کار گرفته شود و
دانش سازمان با دانش بومی تلفیق شود می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی مهم برای سازمان در جهت
بهبود عملکرد و توسعه محصول جدید کمک نماید.
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پیشنهادها
 آنچه می تواند ضامن مزیت رقابتی پایدار باشد ،توانایی شرکت در جذب ،آفرینش و کاربست
دانش نوین محیطی و خارجی است ،لذا در این زمینه الزم است استراتژی های الزم تدوین
شود.
 پیشنهاد می شود ،سازمان ها به اشاعه دانش کاربردی در سراسر سازمان اقدام کنند تا زمینه برای
تقویت پایگاه های دانش سازمانی و رویه ها فراهم آید.
 با توجه به اینکه تغییر یکی از جنبه های جدایی ناپذیر عرصه رقابت در دنیای امروز است ،به
مدیران توصیه می شود جهت کاهش مقاومت در برابر آن و تقویت آن در جهت دست یابی به
نوآوری ،کارکنان را نسبت آگاهی به ماهیت تغییر و مشارکت در آن تشویق کنند.
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The effect of industrial knowledge and organizational history on the performance of new
product development in knowledge-based companies located in Bushehr Science and
Technology Park
Somayeh Manouchehri, Dr. Esmaeil Kamali Rad

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of industrial knowledge and
organizational history on the performance of new product development in knowledge-based
companies located in Bushehr Science and Technology Park. This research is based on the
findings of field research. The statistical population includes all managers and employees of
knowledge-based companies located in Bushehr Science and Technology Park, whose
approximate number is 135 people, using a simple random sampling method, and based on
the Cochran's sampling formula, 100 people as a sample. Were selected and reviewed. Two
questionnaires of organizational memory and new product development performance were
used to collect data. To evaluate the components of the studied variables from the perspective
of professors and to evaluate the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was used,
which for organizational memory / 82. And 75 / for new product development performance.
Was obtained. Pearson correlation test and multiple regression were used to test the research
hypotheses. The results showed that there is a significant relationship between the variables of
industrial knowledge and organizational history and new product development.
Keywords: industrial knowledge, organizational history, new product development,
knowledge-based companies, science and technology park
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