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چکیده
این تحقیق به دنبال آن است تا رابطه سرمایه انسانی و کارایی عملکرد توسعه محصول جدیـد را بـا در   

در ایـن راسـتا مـدیران،    . گري قابلیت یادگیري سازمانی بررسی و مدل سازي کندنظر گرفتن نقش میانجی
در ایـن  . انـد عه آمـاري انتخـاب شـده   کارشناسان و کارشناسان ارشد صنعت خودرو در ایران به عنوان جام

همچنین جهت تشریح بهتر نتایج از آزمون هـاي  . مطالعه نتایج با استفاده از مدل مسیر به دست آمده است
نتایج مطالعه . اسمیرنوف نیز استفاده شد-استنباطی دیگري چون آزمون دوجمله اي و آزمون کولموگوروف

تواند از طریق قابلیت یادگیري سازمانی منجر به بهبود کارایی میحاکی از آن است که سرمایه انسانی عمالً
همچنین مدل ارائه شده در تحقیق از طرف داده ها مورد حمایت قـرار  . عملکرد توسعه محصول جدید شود

. گرفت

سرمایه فکري، توسعه محصول جدید، قابلیت یادگیري سازمانی، کارآیی عملکرد توسـعه  :کلیديهاي واژه
جدیدمحصول

تادیار گروه مدیریت دانشگاه شیخ بهاییاس-نویسنده مسئول
استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
یار گروه مدیریت دانشگاه اصفهاندانش
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مقدمه- 1
. امروزه در بازار جهانی، حفظ و نگهداري موقعیت رقابتی، یک نگرانی همیشگی است

تکنولوژیکی و عدم اطمینان اقتصادي، چهره عرصه رقابت را تغییر و بقاء هاينوآوري
,Esper et al(ها را در گروي مزیت رقابتی محصوالت جدیدشان قرار داده است سازمان

ها باید با یادگیري و کسب دانش جدید از محیط در پی به همین علت سازمان.)2007
ها با وجود سازمان).Winklen, 2010(تضمین مزیت رقابتی محصوالت جدیدشان باشند

. هدف خلق ارزشی است که اعضایش به صورت انفرادي هرگز قادر به خلق آن نیستند
که اعضاء سازمان از دانش و تجربه خود ها منوط به حد و حدودي است موفقیت سازمان

توانند از طریق منابع انسانی ها میسازمان. کنندبراي ارائه کاالها و خدمات، استفاده می
هاي تولید را هایشان را حداقل، محصوالتی نوآورانه را خلق، رویهاستراتژیک خود، هزینه

رسانی به ب داده و خدمتبهبود، کیفیت را ارتقاء، به شرایط پویاي محیط پاسخ مناس
کنند که نوآوري هایی فعالیت میها در بازاردر حال حاضر شرکت. دمشتریان را بهبود بخشن

مکرر و محصوالت با کیفیت باال مدنظر بوده و محصوالت چرخه عمر کوتاهی دارند
)Mc Lvor and Humphreys, 2004.(هایی براي ها در جستجوي راهبراین اساس شرکت

توسعه و نیز باشند در حالی که در همان زمان، کیفیت را کاهش زمان توسعه محصول می
توسعه محصول جدید، فعالیت ).Yeh et al., 2010(دهند ها را کاهش میهزینه

ها است که از طریق آن محصوالت جدید، استراتژیک و کلیدي براي بسیاري از شرکت
در واقع . )Koufteros et al., 2005(داشت سهمی قابل توجه در فروش و سود خواهند 

González and(ها در بازار هستند محصوالت جدید، عاملی مهم براي موفقیت سازمان

Palacios, 2002( .بایست تا عملکرد توسعه محصول جدیدشان را بنابراین مدیران می
ثربخشی این مهم مستلزم کارایی و ا).Nijssen and Frambach, 2000(بهبود دهند 

بیشتر فرآیندهاي توسعه محصول جدید، مخصوصاً از طریق جلوگیري از اتالف منابع در 
اغلب مطالعات صورت ).González and Palacios, 2002(هاي پیرامونی است فعالیت

بنابراین این . اندگرفته به بررسی نقش میانجی گري قابلیت یادگیري سازمانی نپرداخته
وجود را با بررسی اثر سرمایه انسانی و قابلیت یادگیري سازمانی بر مطالعه شکاف پژوهشی م

در این مطالعه و با توجه به روابط . کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید پر خواهد کرد
مشروحه میان سرمایه انسانی، قابلیت یادگیري سازمانی و کارآیی عملکرد توسعه محصول 

استفاده از روش معادالت ساختاري و مدل مسیر گردد و با جدید، مدلی مفهومی ارائه می
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ها و مدیران کمک تواند به دولتنتایج تحقیق حاضر می. شودمدل ارائه شده آزمون می
. شایانی کرده و تحقیقات مربوط آینده را جهت دهد

ادبیات تحقیق-2
تعریف سرمایه انسانی-2-1

دارد که در مالکیت نیـروي کـار بـوده و    اشاره سرمایه انسانی به دانش صریح و ضمنی
به گونـه اي کـه از ایـن دانـش در جهـت      . عالوه بر آن توانایی ایجاد دانش را نیز در بر دارد

عنـوان  1ادوینسـون و مـالون  ). Bontis, 2008(شود تحقق ماموریت سازمان بهره گرفته می
توانـایی بـرآورده کـردن    دارند که سرمایه انسانی شامل؛ دانش، مهارت، توانایی نـوآوري، می

ویژگی سرمایه انسانی این اسـت کـه در مالکیـت سـازمان     . باشدوظایف به شکل مناسب می
Cabrita(نیست ولی براي مدیران سازمان داراي کاربردهاي مـدیریتی و راهبـردي اسـت    

and Bontis, 2008.(
ساختار درونی سرمایه انسانی-2-2

بـر ایـن   . فکري، تحلیل ساختار درونی آن الزامی استجهت شناسایی ماهیت سرمایه 
:اساس سه بعد زیر مطرح می گردد

به دانشی اشاره دارد که در اختیار نیروي کار بوده به گونـه اي کـه آنـان جهـت     : دانش. الف
: گرددگیرند و شامل متغیرهاي زیر میانجام موفقیت آمیز و وظایفشان از آن دانش بهره می

.توسعه فردي-4تجربه و -3آموزش خاص، -2ی، تحصیالت رسم-1
که به چگونگی انجام وظایف مربـوط مـی شـود و    ردبه نوعی از دانش اشاره دا: هاتوانایی. ب

-3کارهـاي تیمـی و مشـارکتی،    -2یـادگیري فـردي،   -1: گـردد شامل متغیرهاي زیر مـی 
.رهبري-4و ) با تأکید بر مبادله دانش فردي و چگونگی انجام کار( ارتباطات 

ي منـابع اولیـه اي اشـاره دارد کـه راهنمـاي افـراد در انجـام        بـه دانـش دربـاره   : رفتارها. ج
خـود  -2حـس تعلـق و تعهـد،    -1: ي متغیرهاي زیر اسـت بردارندهباشد و دروظایفشان می

Martin de(خالقیـت  -6انعطـاف پـذیري و   -5دوستی، -4رضایت شغلی، -3انگیزشی، 

Castro et al, 2011 .(

1 -Edvinsson and Malone
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مفهوم قابلیت یادگیري سازمانی-2-3
مفهوم قابلیت یادگیري سازمانی بر اهمیت عوامل تسهیل کننده یادگیري سازمانی یـا  

قابلیـت یـادگیري سـازمانی بـه     .  گرایش و تمایل طبیعی سازمان به یـادگیري، تأکیـد دارد  
شود که فرآیند یادگیري سازمانی عنوان مشخصات سازمانی و مدیریتی یا عواملی تعریف می

کنـد تـا سـازمان بتوانـد بـه یـادگیري بپـردازد       را تسهیل نمـوده و شـرایطی را فـراهم مـی    
)Jerez-Gomez et al, 2005.(یـادگیري، همـان   می توان گفت که عوامل تسهیل کننده

محصـول  قابلیت یادگیري سـازمانی در واقـع   . هاي قابلیت یادگیري سازمانی هستندشاخص
یادگیري فردي و گروهی است که به سازمان در نیل به چشم انداز و اهـداف عملکـردي آن   

توان گفت کـه قابلیـت یـادگیري سـازمانی بـه      در نهایت می).Goh, 2003(کندکمک می
عنوان توانایی ذاتی سازمان در خلق، توسعه و استفاده از دانـش بـا هـدف عملکـرد بهتـر در      

یف می شود با وجـود اینکـه عملیـاتی کـردن آن کـار سـاده اي نیسـت        مقایسه با رقبا، تعر
)Limpibunterng and Johri, 2009.(
انواع طبقه بندي هاي قابلیت یادگیري سازمانی-2-4

مفهوم قابلیت یادگیري سازمانی، بر اهمیت عوامل تسهیل کننـده یـادگیري سـازمانی    
ي قابلیت یادگیري می توان نام برد که تضمین کنندهها رااي از فعالیتمجموعه. اشاره دارد

اي از اقداماتی چون آزمایشـگري،  ها از طریق پیاده سازي مجموعهخلق اثر بخش ایده: است
-هـاي دیگـران و تصـمیم   ي فعالیتبهبود مستمر، کار تیمی و حل گروهی مسائل، مشاهده

-Jerez(گیري مشارکتی  Gomez et al, 2005 .(1چیوا)ادبیـات موجـود را مـورد    )2004 ،
. کننده یادگیري سازمانی را مشخص نمایـد تحلیل قرار داد، تا در نهایت بتواند عوامل تسهیل

، ابزار سنجش قابلیت یادگیري سازمانی را توسعه دارند و متوجـه  )2007(چیوا و همکارانش 
مـوارد زیـر   شدند که مفهوم قابلیت یادگیري سازمانی، مفهومی چند بعدي است که شـامل  

گفتگـو و  -4تعامـل بـا محـیط بیرونـی،     -3ریسـک پـذیري،   -2آزمایشگري، -1: شودمی
از این ابعاد به عنوان عوامل تسهیل کننده یادگیري نام . گیري مشارکتیتصمیم-5محاوره، 

.دهد، مدل مفهومی قابلیت یادگیري سازمانی را نشان می)1(شکل . برده می شود

1 -Chiva
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)Chiva, Alegre and Lapiedra, 2007:227(مدل مفهومی قابلیت یادگیري سازمانی :1شکل

توسعه محصول جدید-2-5
هـاي  تواند منجر بـه رشـد اقتصـادي بلندمـدت، عملکـرد و قابلیـت      انتقال فناوري می

ع محلـی،  وري و توسعه صـنای هاي فناورانه، مزیت رقابتی، افزایش بهرهنوآورانه، بهبود قابلیت
ها را توانمند ساخته تا محصـوالتی جدیـد و نوآورانـه خلـق     هاي جدید، شرکتگردد فناوري

توان جهت تولید محصوالت جدیـد، فنـاوري جدیـد را بـا فنـاوري موجـود       میالبته . نمایند
). Taylor, 2010(سازمان ادغام کرد 

بسـیاري از سـازمانها   توسعه محصول جدید به یک فعالیت اسـتراتژیک کلیـدي بـراي    
تبدیل شده است زیرا محصوالت جدید سهمی برجسـته در میـزان فـروش و سـود شـرکتها      

به عبارت دیگر، محصوالت جدید، داللت بر منـابع پنهـان   ).Liao and Hu, 2007(دارند
-Ching(مزیت رقابتی دارند  Hu et al, 2008( . در واقع توسعه محصول جدید را چرخه

Sun and(ن دانست که مبتنی بر تعامل منـابع متفـاوت دانشـی اسـت     حل مشکلی میتوا

Wing, 2005.(1لینزالون)باشد، توسعه محصول جدید شامل چهار مرحله زیر می)2008 :
ایجاد نمونه -3تعریف و بیان ویژگی ها و مشخصه ها؛-2خلق ایده و ارائه طرح مفهومی؛-1

.تجاري سازي-4آزمایشی و توسعه آن؛

1 - Linzalone

قابلیت یادگیري سازمانی

.ردیگید مورد توجه قرار میشنهادات جدیده ها و پیکه ایزانیا میدرجه 

نان و اشتباهاتیزان تحمل ابهام، عدم اطمیم

یرونیط بیزان ارتباطات با محیم

ات بوده یندها و فرضیدار فرآیو پایجمعیبررس
.باشدیو بوجود آورنده تجربه روزانه افراد م

يریم گیند تصمیوذ و دخالت کارکنان در فرآسطح نف
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٦-٢-
توسعه محصول جدید یک فعالیت استراتژیک کلیدي براي بسیاري از شرکت ها اسـت  

)Koufteros et al, 2005( . محصوالت جدید، در واقع کلیدهاي موفقیت شرکت در بازار
بهبـود  می باشند مدیران امروزه تحت فشارند تا عملکرد توسعه محصول جدید شرکتشان را 

بخشند و این مستلزم کارایی و اثر بخشی بیشتر فرآیندهاي توسعه محصول جدید مخصوصاً 
,Yeh(باشـد  ها، میجلوگیري از هدر رفتن منابع در فعالیت هاي جنبی، تغییرات و بازبینی

Pai and Yang, 2010.(    هـاي متعـددي   فرآیند توسعه محصـول جدیـد شـامل فعالیـت
ت کاالهایی که براي نمونه ساخته می شـوند، تولیـد و تجـاري    چون؛ طراحی، مهندسی، تس

متفاوتی چون زمان، سطح و نـوع  هايها از جنبهاین فعالیت. جدید می باشدسازي محصول 
Bassani et(ریسک، نسبت نامشهود بودن، فاصله از بازار و غیـره ، از یکـدیگر متمایزنـد    

al, 2010 .(
ها از اهمیت فرآیند توسعه محصول جدیـد در توسـعه   شرکتبا وجود اینکه بسیاري از 

ها تـالش بسـیاري را در   بلندمدت کسب و کار، مطلع می باشند، و با وجود اینکه این شرکت
دهند نـرخ شکسـت محصـوالت جدیـد،     جهت مدیریت مؤثر توسعه محصول جدید انجام می

توان با اسـتفاده  می.)Cooper and Edgett, 2003(رسد درصد نیز می40باالست و تا 
هاي مناسب، مشکالت را شناسـایی و فرآینـد توسـعه محصـول جدیـد را      از ابزارها و تکنیک

در این صورت نرخ موفقیت محصوالت جدید عرضـه شـده بـه بـازار، افـزایش      . بهبود بخشید
ي درجـه اي  عملکرد توسعه محصول جدیـد نشـان دهنـده   ).Thia et al, 2005(یابد می

ها و کیفیت، در پروژه توسعه محصول خاصـی  اف مربوط به بازارها، زمان، هزینهاست که اهد
-Song and Montoya(گردنـد  محقـق مـی   Weiss, 2001.(    بـراین اسـاس، سـنجش

عملکرد توسعه محصول جدید، در دو بعد کارآیی و اثربخشـی طبقـه بنـدي مـی شـود کـه       
عت و تأکید بر نتایج کوتاه مـدت،  کارایی با عناصري چون هزینه، کیفیت، جدول زمانی، سر

). Chen, lin and Chang, 2010(باشدمرتبط می

٣-
) 2(همـان طـور کـه در شـکل     . دهـد چارچوب مفهومی مطالعه را نشان می) 2(شکل 
شود باید توجه کرد که بدون قابلیت یادگیري سازمانی، سرمایه انسانی فی نفسه مشاهده می

. تواند منجر به کارآیی عملکرد توسعه محصول شودنمی
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٢:

١-٣-
کلیدي براي خلق ارزش از سرمایه انسانی، توانایی سازمان در بکارگیري دانش و عامل 

,Qureshi and Keen(گسترش آن در عرصه همکاري است کیورشی و دیگران ). 2005
دارند که پتانسیل سازمان براي خلق ارزش بواسطه سرمایه انسانی تا حدودي در اذعان می

,Qureshi et al( گردد گروي دسترسی به منابع دانش است و از این طریق محدود می

ی ي دانش هستند و یادگیري سازمانی یکاین منابع غیرمشهود، عوامل تولیدکننده).2002
همچنین مطالعات اخیر به این موضوع اشاره دارد که سرمایه . هاي ایجاد دانش استاز راه

انسانی، نتیجه اقدامات و فرآیند هاي پویاي تجاري است و ارتباطی نزدیک با مدیریت دانش 
بر اساس مباحث فوق، این مطالعه فرضیه زیر را ).Lynn, 1999(و یادگیري سازمانی دارد 

:ددهارائه می
. دهدسرمایه انسانی، قابلیت یادگیري سازمانی را تحت تأثیر قرار می: 1فرضیه 

٢-٣-
بخشد زیرا منجر به تبدیل توسعه محصول جدید را بهبود میسرمایه انسانی، عملکرد 

1چن و همکاران).Edvinsson and Sullivan, 1996(شود دانش به ارزش می

باشند در ها داراي سرمایه انسانی بیشتري میکنند هنگامی که شرکت، عنوان می)2006(
و افزایش عملکرد توسعه محصول جدید خود واقع شایستگی نوآورانه بیشتري براي بهبود

:دهدبر اساس مباحث فوق، این مطالعه فرضیه زیر را ارائه می. دارند
.دهدنی، کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید را تحت تأثیر قرار میسرمایه انسا: 2فرضیه 

1- Chen et al.

ييسرما
يي

ديجد
رييت يقابل

ي

H1

H2 H5
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٣-٣-
کنند که قابلیت یادگیري سازمانی ، به این مطلب اشاره می)1995(1هانت و مورگان

یادگیري . یت رقابتی گرددتواند منجر به مزبسیار مهم بوده و منبع پیچیده اي است که می
. باشدسازمانی شامل توسعه و استفاده از دانش جدید با هدف بهبود عملکرد سازمان می

شرکت داراي این توانایی است تا دانش . یادگیري سازمانی مسلماً بر نوآوري مؤثر است
ین هاي گسترده را یکپارچه سازد و از اهاي متعددي دانشجدید را کسب کرده و به شیوه

کند ،ادعا می)2002(2آرورا. طریق در صحنه نوآوري محصول و فرآیند تولید، بهتر عمل کند
که رشد و یادگیري در فرآیند توسعه محصول جدید، عالوه بر آنکه نوآوري دانش را افزایش 

در واقع شرکت هاي داراي قابلیت . دهد، عملکرد محصول جدید را نیز بهبود می بخشدمی
انی باالتر، خلق ارزش افزوده بیشتري به همراه داشته و در نهایت عملکرد یادگیري سازم

:دهدبر اساس مباحث فوق، این مطالعه فرضیه زیر را ارائه می. زنندبهتري را رقم می
قابلیت یادگیري سازمانی، کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید را تحت تأثیر : 3فرضیه 
.دهدقرار می

٤-
١-٤-

هاي تولیدي در صنعت در این مطالعه دو شرکت ایران خودرو و سایپا به عنوان شرکت
مدیر، کارشناس ارشد و کارشناس 287خودروي ایران انتخاب شدند که در کل داراي 

نفر مربوط به شرکت ایران خودرو بوده و بقیه مربوط به شرکت 163از این تعداد، . باشندمی
نفري بدست آمد و از روش 203با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه . یپا استسا

نفر مربوط به 115در این حجم نمونه . گیري تصادفی براي انتخاب افراد استفاده شدنمونه
. شرکت ایران خودرو و بقیه مربوط به شرکت سایپا است

٢-٤-
ها از سه پرسشنامه استاندارد سرمایه فکري، آوري دادهه حاضر جهت جمعدر مطالع

قابلیت یادگیري سازمانی و کارایی عملکرد توسعه محصول جدید استفاده شد که براساس 
آن برگشت داده شد و داراي عدد176پرسشنامه توزیع گردید که 203حجم نمونه 

و جهت SPSSافزار هت ارائه آمار توصیفی از نرمج. هاي معتبر براي تحلیل آماري بودداده

1- Hunt and Morgan
2- Arora
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ها با واحد جهت توزیع پرسشنامه. بهره گرفته شدAmosافزار بررسی فرضیات از نرم
هاي معتبري جهت تحلیل آموزش ایران خودرو و سایپا هماهنگی الزم به عمل آمد تا داده

. به دست آید
ها-٢-٤

= 1اي که جش متغیرها از طیف لیکرت استفاده شد به گونهدر این مطالعه جهت سن
در این مطالعه از سه پرسشنامه استاندارد . کامالً موافقم= 5نظري ندارم و = 3کامالً مخالفم، 

شود و هر پرسشنامه داراي دو متغیر جمعیت ها استفاده میآوري دادهو بسته جهت جمع
. باشدشناختی جنسیت و سطح تحصیالت می

٥-
١-٥-

ها در اختیار صاحب نظران قرار گرفت و روایی آن تأیید در این تحقیق پرسشنامه
براي سنجش پایایی پرسشنامه در این تحقیق از روش ضریب آلفاي کرونباخ . گردید

، پرسشنامه قابلیت 852/0شنامه سرمایه انسانی ضریب آلفاي کرونباخ پرس. شوداستفاده می
. باشدمی820/0ی عملکرد توسعه محصول جدید و پرسشنامه کارآی875/0یادگیري سازمانی 

ها براي متغیرهاي سرمایه انسانی، قابلیت هاي توصیف دادهتوان شاخصمی) 1(در جدول 
. ه کردیادگیري سازمانی و کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید را مشاهد

آمار توصیفی مؤلفه هاي تحقیق: 1جدول

خطاي معیار میانگین متغیرها
میانگین

انحراف میانه
معیار

کشیدگیواریانس

-23/4034/05/4459/0211/0843/0سرملیه انسانی
-88/306/04808/0654/0049/0آزمایش

- 92/2068/03904/0818/0621/1ریسک پذیري
02/4025/04334/0112/002/5با محیط بیرونیتعامل 

-5/4033/05/4443/0196/075/1گفتگو و محاوره
-62/2056/02753/0568/0887/0تصمیم گیري مشارکتی
-8/3022/088/3301/0091/0408/1قابلیت یادگیري سازمانی

-6/4032/066/443/0185/051/1عملکرد مالی
-4049/04653/0427/0223/0زمانکارآمدي

97/3032/04426/0182/0517/0عملکرد محصول
-19/40269/022/4355/0126/0957/0کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید
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شود، میانگین سرمایه انسانی بیشتر از مقدار مشاهده می) 1(همان طور که در جدول 
هاي ایران خودرو و ساپیا از نظر انواع دهد که شرکتر نشان میارزش آزمون بوده و این ام

توان چنین برداشت همچنین در مجموع می. سرمایه انسانی در سطح باال و مناسبی هستند
. هاي ایران خودرو و سایپا، قابلیت یادگیري سازمانی در حد مناسبی استکرد که در شرکت

ي ي تشکیل دهندهمؤلفه3ت، از میان همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده اس
. کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید، عملکرد مالی داراي باالترین مقدار میانگین است

ي کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید، باالتر مقادیر میانگین تمامی عوامل تشکیل دهنده
هاي ایران ي شرکتاز مقدار ارزش آزمون بوده و این بدین معناست که محصوالت ارائه شده

خودرو و سایپا به بازار، از نظر عملکرد مالی، عملکرد محصول و کارآمدي زمان در حد 
. باشندمطلوبی می

٢-٥-t

چون در این تحقیق . شوددرصد در نظر گرفته می95در این تحقیق سطح اطمینان 
، نمره پاسخ هاي HOشود، فرض ده میاز طیف لیکرت براي سنجش نظر پاسخگویان استفا

p>05/0همچنین . باشدمی3، نمره پاسخ هاي بزرگتر از H1و فرض 3کمتر یا مساوي 
در نظر گرفته 3در این آزمون نقطه برش مقدار . می باشدHOمبناي رد یا تأیید فرض 

احتمال چون مقدار. شود زیرا از طیف لیکرت جهت سنجش متغیرها استفاده شده استمی
شود و این بدین رد میHOدرصد است به همین علت فرض 5ها کمتر از براي تمامی مؤلفه

. معنی است که مقدار پنج مؤلفه اصلی تحقیق از نظر پاسخ دهندگان در حد باالیی است

تک گروهی براي مؤلفه هاي تحقیقtآزمون : 2جدول

3= ارزش آزمون 
درصد95= فاصله اطمینان 

ار مقد
آماره 
آزمون

درجه 
٭آزادي

مقدار 
احتمال

اختالف 
میانگین

حد پایین 
فاصله 
اطمینان

حد باالي 
فاصله 
اطمینان

49/4417500/020/1149/1255/1سرمایه انسانی
38/3517500/080/0758/0848/0قابلیت یادگیري سازمانی

کارآیی عملکرد توسعه محصول 
جدید

69/5517500/027/1230/1320/1

پرسشنامه برگشت داده شد و داراي داده هاي معتبر براي تحلیل آماري بود به همین علت درجه 176چون تعداد ٭
.آزادي برابر است با تعداد داده هاي معتبر منهاي یک
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٣-٥--

گیرد ورد استفاده قرار میها ماین آزمون جهت بررسی ادعاي نرمال بودن توزیع داده
-، نشانH1و فرض باشدها می، نرمال بودن توزیع دادهHOاي که فرض آماريبه گونه
این آزمون جهت بررسی . کندها از توزیع نرمال تبعیت نمیي این است که توزیع دادهدهنده

. گیردي اصلی این مطالعه به قرار زیر انجام میمؤلفه3نرمال بودن توزیع 

٣ :-

قابلیت یادگیري سرمایه انسانیتعداد داده ها
سازمانی

کارآیی عملکرد توسعه 
محصول جدید

:پارامترهاي مورد نظر در بررسی وجود توزیع
میانگین

انحراف معیار
2/4

358/0
8/3

301/0
27/4
303/0

518/1413/2545/3اسمیرنوف-براي آزمون کولموگوروفZمقدار آماره 
Sig(020/000/000/0(مقدار احتمال 

رد شده و نرمال بودن HOکوچکتر است به همین علت فرض 05/0چون مقدار احتمال از 
هاي سرمایه فکري، قابلیت یادگیري سازمانی و کارآیی عملکرد ها براي مؤلفهتوزیع داده

. شودجدید پذیرفته نمیتوسعه محصول 
٤-٥-

سازي معادالت ساختاري است که ترین نوع مدل در بحث مدلمدل مسیر زیربنایی
توان از آن جهت بررسی اثرات غیر عالوه بر اثرات مستقیم متغیرهاي مستقل بر وابسته می

- ریس واریانسمدل مسیر مبتنی بر مات. مستقیم متغیرها بر یکدیگر نیز بهره جست
این ماتریس براساس سه فرضیه این تحقیق در . کوواریانس میان متغیرهاي تحقیق است

. قابل مشاهده است) 4(جدول 

ماتریس کوواریانس مؤلفه هاي تحقیق: 4جدول 
سرمایه 
انسانی

قابلیت یادگیري 
سازمانی

کارآیی عملکرد 
توسعه محصول جدید

سرمایه انسانی 210/0 021/0 055/0
قابلیت یادگیري سازمانی 021/0 088/0 003/0

کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید 055/0 003/0 074/0
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آورده شده ) 3(مدل مسیر سه فرضیه این تحقیق به همراه پارامترهاي برآورد شده در شکل 
. است

مدل مسیر و ضرایب مؤلفه هاي تحقیق: 3شکل

بر قابلیت 4/0دهد که سرمایه انسانی با ضریب تأثیر گاماي استاندارد  ایج نشان مینت
بر 26/0سرمایه انسانی با ضریب تأثیر گاماي استاندارد . یادگیري سازمانی مؤثر است

کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید مؤثر بوده و قابلیت یادگیري سازمانی با مقدار ضریب 
مقدار ضرایب . بر کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید مؤثر است3/0تأثیر بتاي استاندارد

تأثیر استاندارد، با صفر تفاوت معنادار دارند و این انتظار وجود دارد که چنین تأثیري نه 
. تنها در نمونه آماري بلکه در جامعه آماري نیز وجود داشته باشد

-براساس داده(کوواریانس مشاهده شده - در مدل مسیر با استفاده از ماتریس واریانس
توان با در این حالت منطقاً می. شودبه برآورد پارامترها پرداخته می) هاي گردآوري شده

نکته قابل توجه . استفاده از پارامترهاي برآورد شده، ماتریس مشاهده شده را بازتولید کرد
توان گفت هم باشند آنگاه میاین است که اگر ماتریس مشاهده شده و بازتولید شده معادل 

در این . ي قوي مدل نظري تدوین شده هستندکنندههاي گردآوري شده حمایتکه داده
کوواریانس باقیمانده یک ماتریس صفر خواهد شد یعنی تمامی -حالت ماتریس واریانس

هاي گردآوري شده در این جهت بررسی این امر که آیا داده. هاي آن صفر استدارایه
لعه، مدل نظري تدوین شده براي سه فرضیه تحقیق را حمایت می کند یا خیر، ماتریس مطا

. ارائه شده است) 5(کوواریانس باقیمانده استاندارد در جدول - واریانس

)Y1(٤/٠ ٣/٠
)X1(

)Y2(

٢٦/٠

Z1 Z2٠٨/٠ ١٩/٠
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ماتریس کوواریانس باقیمانده مؤلفه هاي تحقیق: 5جدول

کارآیی عملکرد 
توسعه محصول 

(Y3)جدید

قابلیت یادگیري 
(Y1)سازمانی

سرمایه 
انسانی
(X1)

203N

کوواریانس باقیمانده(X1)سرمایه انسانی00/0
کوواریانس باقیمانده(Y1)قابلیت یادگیري سازمانی00/000/0

کارآیی عملکرد توسعه محصول 00/000/000/0
(Y3)جدید

کوواریانس باقیمانده

بر تأیید سه فرضیه تحقیق داشته و توان گفت که نتایج حاصل داللت در نهایت می
هاي گردآوري شده در تحقیق مورد حمایت مدل نظري تدوین شده براي آن از طرف داده

. باشدمی

٦-
نوآوري دانش، عنصر کلیدي در خلق ارزش محصول و رشد اقتصادي در یک اقتصاد 

یادگیري سازمانی متکی است و کارکنان نوآوري دانش به بهبود قابلیت. دانش محور است
مدیران به کارکنان . با کیفیت باال، مهمترین عامل براي شرکت در این نوع اقتصاد هستند

دهند تا نیروي کار مطلع بوده، کیفیت خود را بهبود و قابلیت یادگیري خود آموزش می
و آموزش بهترین منابع ها براي حفظ اي که تالش سازمانسازمانی را افزایش دهند به گونه

در واقع . شودانسانیشان، مهمترین استراتژي رقابتی در بافت اقتصاد دانش محور قلمداد می
هاي به کار برده شده توسط یادگیري سازمانی به مبادله و یکپارچگی اطالعات، دانش و ایده

معناي خلق اعضاي سازمان متکی است یا به عبارت دیگر، نیروي کار با کیفیت باالتر، به
با توجه به .  شوددانش بیشتر بوده که در نهایت منجر به بهبود قابلیت یادگیري سازمانی می

انسانی قابلیت یادگیري سازمانی را تحت تأثیر توان گفت که سرمایه مطالب ذکر شده می
بخشد زیرا منجر بهسرمایه انسانی، عملکرد توسعه محصول جدید را بهبود می.قرار می دهد

چن و همکارانش ).Edvinsson and Sullivan, 1996(شودتبدیل دانش به ارزش می
، عنوان می کنند هنگامی که شرکت ها داراي سرمایه فکري بیشتري می باشند در )2006(

واقع شایستگی نوآورانه بیشتري براي بهبود و افزایش عملکرد توسعه محصول جدید خود 
، در )2001(و چاین ) 2006(، چن و همکاران )2008(، لینزالون )2012(لینگ . دارند

نتایج . مطالعات خود به رابطه سرمایه فکري و عملکرد توسعه محصول جدید پرداخته اند
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بر مبناي تأیید . ها در این مطالعه نیز داللت بر تأیید مطالب فوق داردحاصل از تحلیل داده
برداري از بایست با بهرهان میهاي فعال در صنعت خودروسازي ایراین فرضیه، شرکت

اي سطح باال ارائه داده و نیاز هاي انسانی خود، محصوالتی جدید با عملکرد توسعهسرمایه
قابلیت یادگیري .مشتریانشان را برآورده سازند و از این طریق بقاي خود را تضمین نمایند

. به مزیت رقابتی گرددتواند منجراي است که میسازمانی بسیار مهم بوده و منبع پیچیده
یادگیري سازمانی شامل توسعه و استفاده از دانش جدید با هدف بهبود عملکرد سازمان 

توان گفت که به عبارت دیگر می. یادگیري سازمانی مسلماً بر نوآوري مؤثر است. باشدمی
قابلیت هاي داراي شرکت. قابلیت یادگیري سازمانی بهتر به معناي قابلیت نوآوري بهتر است

بیشتري به همراه داشته و در نهایت عملکرد بهتري را یادگیري باالتر، خلق ارزش افزوده 
توان گفت که قابلیت با توجه به مطالب فوق می. )Hsu and Wang, 2008(زنند رقم می

مت و رازاك . یادگیري سازمانی مؤثر بر کارآیی عملکرد توسعه محصول جدید است
، )2009(3، هوانگ و چو)2010(2و همکارانش، جبار)2011(1نش، لند و همکارا)2011(

، در مطالعات خود به نتایج مشابهی )2008(4، و تی سی و هوانگ)2008(آلگرا و چیوا 
تأیید این فرضیه نیز داللت بر تأثیر قابلیت یادگیري سازمانی بر کارآیی . دست یافتند

رکت هاي فعال در صنعت خودروسازي براین اساس ش. عملکرد توسعه محصول جدید دارد
بایست با تمرکز و توجه بر مؤلفه هاي پنج گانه متغیر قابلیت یادگیري سازمانی، در ایران می

محصوالتی تولید و به بازار عرضه کنند که مورد پذیرش مشتریان بوده و عملکرد مطلوبی 
. داشته باشند

1 - Land et al
2- Jabar et al
3 - Chu and Huang
4 - Tsai and Huang



71...سرمایه فکري ، قابلیت یادگیري سازمانی و کارایی عملکرد 

1-Alegre, J. and Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational
learning capability on product innovation performance: An empirical
test. Technovation, Vol. 28, PP. 315–326.
2-Arora, R. (2002). Implementing KM: a balanced scorecard approach.
Journal of Knowledge Management,Vol. 6, No. 3, PP. 240–249.
3-Babuji, H. and Crossan, M. (2004). From questions to answers:
reviewing organizational learning research, Management Learning, Vol.
35, No. 4, PP. 397-417.
4-Bassani, C. et al. (2010). Measuring performance in R & NPD.
European Journal of Innovation Management, Vol. 13, No. 4, PP. 481-
506.
5-Bontis, N. (2004).Intellectual capital: An Explanatory study that
Develop Measures and Models. Management Decision, Vol. 36, No. 2,
PP. 63-76.
6-Cabrita, M.R. and Bontis, N. (2008). Intellectual Capital and Business
Performance in the Portuguese Banking Industry. International Journal of
Technology Management, Vol. 43, PP. 212–237.
7-Chen, Y.S., Lin, M.J. and Chang, C.H. (2006). The Influence of
Intellectual Capital on New Product Development Performance - The
Manufacturing Companies of Taiwan as an Example. Total Quality
Management & Business Excellence, Vol. 17, No. 10, PP. 13- 23.
8-Chien, S.H. (2011). Intellectual capital and new product sale
performance of the financial services industry in Taiwan. The Service
Industries Journal, Vol. 31, No. 16, PP. 26-41.
9-Chiva, R. (2004). The facilitating factors for organizational learning in
the ceramic sector, Human Resource Development International, Vol. 7,
No. 2, PP. 233-49.
10-Chiva, R., Alegre, J. and Lapiedra, R. (2007). Measuring
organizational learning capability among the  workforce. International
Journal of Manpower, Vol. 28, No. 3/4, PP. 224- 242.
11-Chiva, R. and Alegre, J. (2008). Emotional intelligence and job
satisfaction: the role of organizational learning capability. Personnel
Review, Vol. 37, No. 6, PP. 680-701.
12-Cooper, R.G.(1994). Third generation new product process. Journal
of Product and Innovation Management, Vol. 11, No. 1, PP. 3–14.
13-Edvinsson, L. and Sullivan, P. (1996). Developing a model for
managing intellectual capital. European Journal of management, Vol. 14,
No. 4, PP. 356–364.



1393پاییز، عمومی هاي مدیریتپژوهش 72
14-Esper, T.L, Fugate, B.S. and Sramek, B.D. (2007). logistic learning
capability: studing the competitive advantage gained through logistic
learning. Journal of business logestics, Vol. 28, No. 2, PP. 58-81.
15-Goh, S.C. (2003). Improving organizational learning capability:
Lessons from two case studies. The Learning Organization, Vol. 10, No.
4/5, PP. 216-227.
16-Gonsalves, L. (2007). Do relationship matter? The role of
social/relational capital during emerging adulthood, Ph.D Dissertation,
Brandeis University.
17-Ho, Y.C. et al. (2008). The Impact of Fast Adaptation Strategy and
Knowledge Integration from New Product Successes and Failures on
New Product Development Performance:  An Empirical Study of ICT
Industry in Taiwan, The Business Review, Vol. 9, No. 2, PP.259-266.
18-Hsu, L. C. and Wang, C. H. (2012). Clarifying the Effect of
Intellectual Capital on Performance: The Mediating Role of Dynamic
Capability, British Journal of Management, Vol. 23, No. 2, PP. 179–205.
19-Huang, Y.T. and Chu, W. (2009). Enhancement of product
development capabilities of OEM suppliers: inter- and intra-
organisational learning. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol.
25, No. 2, PP. 147–158.
20-Hunt, S.D. and Morgan, R.M. (1995). The comparative advantage
theory of competition, Journal of Marketing, Vol. 59, No. 2, PP. 1–15.
21-Jabar, J., Soosay, C. and Santa, R. (2011). Organizational learning as
an antecedent of technology transfer and new product development.
Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 22, No. 1, PP.
25-45.
22-Jerez-Gomez, P., Cespedes-Lorente, J. and Valle-Cabrera, R. (2005),
Organizational learning and compensation strategies: evidence from the
Spanish chemical industry, Human Resource Management, Vol. 44, No.
30, PP. 279-99.
23-Koufteros, X., et al. (2005). Internal and external integration for
product development: the contigency effects of uncertainty, equivocality,
and platform strategy, Decision Science, Vol. 36, PP. 97-131.
24-Liao, S.H. and Hu, T.C. (2007). Knowledge transfer and competitive
advantage on environmental uncertainty: an empirical study of the
Taiwan’s industry, Technovation, Vol. 27, PP. 402-411.
25-Limpibunterng, T. and Johri, L. M. (2009). Complementary role of
organizational learning capability in new service development (NSD)
process, The Learning Organization, Vol. 16, No. 4, PP. 326-348.



73...سرمایه فکري ، قابلیت یادگیري سازمانی و کارایی عملکرد 
26-Ling, Y. H. (2012). The influence of intellectual capital on
organizational performance Knowledge management as moderator. Asia
Pac Journal of  Management, Vol. 1, No.2, PP. 1-28.
27-Linzalone, R. (2008). Leveraging knowledge assets to improve new
product development performances. Measuring Business Excellence,
Vol. 12, No. 2, PP. 38-50.
28-Lynn, B.E. (1999). Culture and intellectual capital management: a key
factor in successful ICM implementation. International Journal of
Technology Management, Vol. 18, PP. 591– 603.
29-Martin-de-Castro, G. et al. (2011). Towards ‘An Intellectual Capital-
Based View of the Firm’: Origins and Nature, Journal of Business Ethics,
Vol. 98, PP. 649–662.
30-Martin de Castro, G., Lopez Saez, P., and Navas Lopez, J. E. (2004).
The role of corporate reputation in developing relational capital, Journal
of Intellectul Capital, Vol. 4, No. 5, PP. 575-585.
31-Mat, A., and Razak, R.C. (2011). The Influence of Organizational
Learning Capability on Success of Technological Innovation (Product)
Implementation with Moderating Effect of Knowledge Complexity.
International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 17, PP.
217-225.
32-Mclvor, R., and Humphreys, P. (2004). Early supplier involvement in
the design process: lessons from the electronics industry, Omega
International Journal of Management science. Vol. 32, PP. 179–199.
33-Nijssen, E.J., Frambach, R.T. (2000). Determinants of the adoption of
new product development tools by industrial firms. International
Marketing Management, Vol. 29, PP. 121–131.
34-Nijssen, E.J., Frambach, R.T. (2000). Determinants of the adoption of
new product development tools by industrial firms. International
Marketing Management, Vol. 29, PP. 121–131.
35-Oswick, C., et al. (2000). A dialogic analysis of organizational
learning, Journal of Management Studies, Vol. 37, No. 6, PP. 887-901.
36-Qureshi, S. and Keen, P. (2005). Activating Knowledge through
Electronic Collaboration: Vanquishing the Knowledge Paradox. IEEE
Transactions in Professional Communication, Vol. 48, No. 1.
37-Qureshi, S., et al. (2002). What Does it Mean for an Organisation to
be Intelligent? Measuring Intellectual Bandwidth for Value Creation, The
Thirty Fifth Hawaii International Conference in Systems Sciences. IEEE
Computer Society Press.



1393پاییز، عمومی هاي مدیریتپژوهش 74
38-Scott-Ladd, B. and Chan, C.C.A. (2004). Emotional intelligence and
participation in decision making: strategies for promoting organizational
learning and change, Strategic Change,Vol. 13 No. 2, PP. 95-105.
39-Song, M. et al. (2001). The Effect of Perceived Technological
Uncertainty on Japanese New Product Development, Academy of
Management Journal, Vol. 44, No. 1, PP. 61-80.
40-Taylor, A. (2010). The next generation: technology adoption and
integration through internal competition in new product development,
Organization Science, Vol. 21, PP. 23-41.
41-Thia, C.W., et al. (2005). An exploratory study of the use of quality
tools and techniques in product development, TQM Magagement. Vol.
17, No. 5, PP. 406–424.
42-Tsai, M.T. and Huang, Y.C. (2008). Exploratory learning and new
product performance: The moderating role of cognitive skills and
environmental uncertainty. Journal of High Technology Management
Research, Vol. 19, PP. 83–93.
43-Winklen, C.V. (2010). Deriving value from inter-organizational
learning collaborations. The Learning Organization, Vol. 17, No. 1, PP.
8-23.
44-Yeh, T. M., Pai, F.Y. and Yang, C. (2010). Performance improvement
in new product development with effective tools and techniques adoption
for high-tech industries. Qual Quant, Vol. 44, PP. 131–152.


