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  مقدمه - 1

پیشرو در سراسر جهان بـه ایـن حقیقـت     یهاامروزه شرکت

عاملى که باعث برتـرى آنهـا در    نیترکامالً واقف هستند که مهم

داشتن قابلیت استمرار در طراحـى و   شود،یبازار رقابت جهانى م

و مـؤثرتر از سـایر رقبـا اسـت. بـا       تـر عیعرضه محصول جدید سر

ایش ها، پیـد سازمان رپیشرفت فناوری، رقابتی شدن هر چه بیشت

علوم و تجهیزات جدیـد تولیـدی، تغییـرات اساسـی در نیازهـا و      

 رات،ییـ تغ نیـ . در پاسخ به ا]5[دیآیسالیق مشتریان به وجود م

 کیـ  تیـ در موفق ینقـش مهمـ   دیو توسعه محصول جد ینوآور

 یاتیـ ح یرویـ ن دیـ محصـول جد  وسعهت .]12د[کنیم فایشرکت ا

اسـت. بـاوجود    نـده یرشد در آ یبرا دیدهنده امها و نشانشرکت

همچنـان وجـود    رییبه تغ ازیتالش مستمر در بهبود محصوالت، ن

های برتر از توانایی های توسعه محصول شرکتقابلیت .]28[دارد

سراسر فرایند توسـعه  توزیع و استفاده از دانش در  آنها در تولید،

 راهبـردی سـالح   کیـ دانش  ،امروزه .]7[شودمحصول مشتق می

 ییهاو سازمان شودیدر عرصه رقابت م تیاست که منجر به موفق

و آن را در  جـاد یا دیـ طـور مـداوم دانـش جد   موفق هستند که به

مـدیریت دانـش شـامل    . ]21[برنـد یتوسعه محصول خود بکار م

 فرایندهای ایجاد، تغییـر، دسـتیابی، اسـتفاده، ذخیـره، اشـتراک،     

 کیـ عنـوان  دانش به تیریمد .]16[انتقال دانش در سازمان است

و  نـدها یفرا ،یفناورافراد،  دهدیاست که اجازه م یسازمان تیقابل

 یگـذار استفاده و به اشتراک جاد،یا یدر داخل شرکت برا راهبرد

 یاسـه یمقامدیریت دانش یکی از منـابع  . ]9[شود کپارچهیدانش 

 هـا سازمانی هر سازمان است و عقیده بر این است که راصلی برت

 تیـ ماه. ]23[دانش را برای موفقیت بیشتر باید بدسـت بیاورنـد  

) اسـت کـه   KMCدانـش(  تیریمد تیدانش، توسعه قابل تیریمد

راسـتا  بـازار هـم   راتییـ تغ یازهـا نی بـا  را هـا منابع دانش شرکت

 کیـ  ییدانـش اشـاره دارد بـه توانـا     تیریمد تیقابل. ]9[کندیم

 یبـرا  رمسـتم  یریادگیـ استفاده از دانش موجـود و   یشرکت برا

خلــق دانــش،  توانــدیمــ یتیقــابل نی. چنــدیــدانــش جد دیــتول

 .]33[کنـد  کیو استفاده مجدد از اطالعات را تحر یگذاراشتراک

اطالعـات و حـل مشـکالت     گذاریاشتراک به قطری از هاسازمان

بدسـت   یرقـابت  هـای تیقابل توانندیم انمشتری و هاسازمان نیب

 دیـ جد هـای دهیـ منبـع اطالعـات و ا   نیترباارزش انیآورند. مشتر

لـی و همکـارانش   . ]10[باشـند یوکار مـ محصوالت و کسب یبرا

ــش مشــتر ،)2011( ــرکت از ن یدان ــرا درک ش  حــاتیو ترج ازی

 هـا معمـوال  انـد. شـرکت  کرده یخود معرف ندهیو آ یفعل انیمشتر

ان، یتعامـل و گفتگـو بـا مشـتر     جـاد یا لهیوسـ را به یدانش مشتر

از  نیاز محصوالت و خـدمات، همچنـ   انیاستفاده مشتر یچگونگ

ـ تجز قیـ طر منظــور شـرکت بـه   یهـا اطالعــات و داده لیـ وتحلهی

 تـوان یدانش م نیکه از ا کنندیکسب م یرفتار مشتر ینیبشیپ

ـ توسعه محصول جد یبرا و  انیمشـتر  نیارتبـاط بـ   شیو افـزا  دی

ها از شرکت یاریکه در بس ییها. چالش]31[شرکت استفاده کرد

از  یاست که سطح کـاف  ییجا ،وجود دارد یدانش مشتر مورددر 

اختالف و شکاف نوع  نیرا ندارند. ا یفعل یمشتر یازهایدانش و ن

 نـد یفرا کیـ د و بـا  یـ محصول جد یدر زمان معرف از نیاز مشتری

 نیشرکت بخواهد ا کیاگر . ]33[دیآیم شیشرکت پ یبرا دیجد

تعامـل داشـته باشـد و از     انیبـا مشـتر   دیببرد با نیرا از ب فاصله

 یشـرکت بـرا   نیاستفاده کنـد؛ بنـابرا   انیمهارت و تجارب مشتر

داشته باشند  یخود همکار انیبا مشتر دیبا یتوسعه دانش مشتر

توسـعه   نیخود منجر به کـاهش زمـان توسـعه و همچنـ     نیکه ا

   ].18[شودیتر محصول مموفق

ــ    نیــا یراسـتا مسـئله اصـل    نیـ در ا  نیاسـت کـه تعـامالت ب

دانـش چگونـه    تیریمد نهیدر زم هاتیو فعال انیمشتر ،هاشرکت

 هتوسع یندهایمند نمودن فرآباشد که بتوان از آنها در جهت نظام

از دانـش مشـتری اسـتفاده     نـه یبه یبـردار و بهره جدید محصول

 با توجه به اینکه محصوالت تولیـدی صـنعت مـواد غـذایی     نمود؛

را  کننـدگان مصـرف بخش عظیمی از نیازهای روزمره مشتریان و 

نقـش مشـتری بـرای بهبـود، معرفـی و توسـعه        ،کنـد یمـ  نیتأم

مشارکت دادن  رونیازا. است اثرگذارمحصول جدید بسیار مهم و 

مشتریان در فرایند توسعه محصول جدیـد و دریافـت اطالعـات و    

 ســاخت و توســعه محصــول مطــابق بــا نیــاز  ،ایــده از مشــتریان

مشتریان در جهت موفقیـت فراینـد    درخواستی و دریافت شده از

 اخـتالف  بـرای رفـع    مؤثرگامی تولیدی محصوالت صنایع غذایی 

 .رودیمـ شـمار  بـه  غذایی بین نیاز مشتری و شیوه تولیدی صنایع

 تیریمـد  تیـ قابل ریتـأث  یبررس ،پژوهش نیا یهدف اصل نیبنابرا

 در صـنعت مـواد غـذایی    دیـ توسعه محصـول جد  فرایند دانش بر

  .است

 هـای از پـژوهش  یبرخـ  ،پـژوهش  نهیشـ یپ یبررسـ  منظوربه

دانش بر توسـعه محصـول    تیریمد ریتأث" نهیصورت گرفته درزم

 شـده انیـ ب ک،یـ زمان انجام، در جدول شماره  بی، به ترت"دیجد

  .است
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  ي از تحقیقات صورت گرفتهاخالصه :1جدول 

ف
دی

ر
  

  نتایج  عنوان پژوهش  منابع

1  ]5[ 

انتخاب ابزارهای مدیریت 

دانش در توسعه محصول 

 یافزارنرمجدید 

 NPD) در مراحـل  انتقـال و کاربسـت   ایجـاد، ذخیـره،  ابزارهای مـدیریت دانش(  ریتأثمحققان به بررسی 

  دارد. NPDرا در اغلب مراحل  ریتأثانتقال و انتشار دانش بیشترین  ،پرداختند. در میان این ابزارها

2 ]35[  

مدیریت دانش و توسعه 

محصول جدید: مطالعه بین 

 دو شرکت

 درگرورا  وکارکسبو پایداری  اندکردهی از دانش جدید معرفی برداربهرهرا ایجاد، استفاده و  NPDجوهر 

 NPD. این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت دانش، دانندیم NPDی ندهایفراتوانایی شرکت در مدیریت 

پرداخته است و یک چارچوب مفهومی برای  افزارنرمی مخابراتی و توسعه هاسازمانی در سازماننهیزمو 

  تحقیقات آینده پیشنهاد داده است.

3 ]20[  
مدیریت دانش برای توسعه 

 محصول جدید

پرداختنـد.   NPDفرایندهای مدیریت دانش بر  ریتأثمحققان به بررسی  NPD ،افزایش اثربخشی منظوربه

 حمایـت از تولیـد،   منظـور بـه دانـش   ستمیس نیاز دارد که در تمام سطوح سازمانی، مؤثرمدیریت دانش 

ی مسـتقر  ررسمیغرسمی و  صورتبهو تبادل دانش ضمنی و صریح و روشن و اطالعات مدون،  استخراج

  باشد.

4 ]21[  
مدیریت پارادوکس دانش 

  در توسعه محصول جدید

 شـده انجـام  NPDی دانـش در طـول   برداربهرهبررسی تناقض بین اکتشاف دانش و  هدف بااین پژوهش 

نیاز به یـک   NPDی دانش، برداربهرهبیان کردند که برای مدیریت تناقض بین اکتشاف و  محققان است.

فرهنگی و ساختاری دارد. محققان بیان کردند که استفاده درست از این دو  توانمندسازهمزیستی بین دو 

ی بـردار بهـره و بـین اکتشـاف و    کنـد یمـ ی مؤثرکمک  NPDبه خلق دانش و کاربرد آن در  ازستوانمند

 ی وجود دارد.توجهقابل نسبتاًرابطه  NPDمدیریت دانش و 

5  ]29[   

کنترل مدیریت ارشد و 

خلق دانش در توسعه 

  محصول جدید

ایجاد دانش  ریتأثبررسی نقش مدیریت ارشد در تحریک نوآوری از طریق  باهدفمحققان پژوهش خود را 

 ،هستند. برای تسهیل خلق دانش مؤثر NPDمثبت یا منفی بر  طوربهارشد  رانیمد انجام دادند. NPDدر 

و از طریق تمرکز  شودیماز طریق کنترل غیررسمی ممکن  کهنیاز به تعامل دانش صریح و ضمنی است 

ی مدیریت ارشد ررسمیغکنترل  ریتأث. نتایج نشان از ابدییمبر دانش صریح، ابهام موجود در پروژه کاهش 

ممکن است خلق دانش و نوآوری کـاهش   ،دارد و اگر خطایی در این کنترل رخ دهد NPD یهاپروژهبر 

  یابد.

6  ]34[ 

چارچوب یکپارچه در 

مدیریت دانش و توسعه 

  محصول جدید

برای کمـک بـه فراینـد داخلـی مـدیریت و سـرعت        راهبردییک منبع  عنوانبهدانش  ،در این پژوهش

است. نـوعی دیگـر بـرای مقابلـه بـا       شده یمعرفبخشیدن به نوآوری شرکت در مقابل تغییرات محیطی 

در محـیط پویـای    NPDدانش را ابزاری برای موفقیت  ،تیدرنهااست.  NPDتغییرات و موفقیت در بازار 

  امروز معرفی نمودند.

7  ]37[ 

مدیریت دانش و  ریتأث

نوآوری تکنولوژی بر 

عملکرد توسعه محصول 

  جدید

 شده انجام NPD عملکردو  فناورینوآوری در  شیافزا برمدیریت دانش  ریتأثبررسی  باهدف ،این پژوهش

مـدیریت   ریتأث. نتایج نشان از باشدیمتایوان  آالتنیماشاست. جامعه آماری این پژوهش صنایع ابزار و 

بهبـود   NPDعملکرد  ،باال باشد فناوریدارد و بیان داشتند که هر چه نوآوری در  NPDدانش بر عملکرد 

  .ابدییمافزایش  NPDو توانایی و سرعت  کندیمپیدا 

8  ]38[ 
طراحی ابزارهای مدیریت 

  دانش برای توسعه محصول

 NPDزیادی بر  ریتأثو بیان نمودند که دانش  دانندیم هاشرکتفعالیت برای  نیترمهمرا  NPDمحققان 

بـه طراحـی    ،. به همین منظـور دانندیم NPDدارد و مدیریت دانش را یک موضوع کلیدی در تحقیقات 

. پرداختنـد  NPDی جدید مدیریت دانش برای تسهیل اشترک گذاری دانش در میان اعضای تیم ابزارها

 .باشدیم) دانش و توصیه دانش وجوپرس( جستارشامل  شدهیمعرفابزارهای 

9  ]1[  

 یهاتیقابل تأثیر بررسی

 بر دانش مدیریت فرایندی

 اثر با نوآوری عملکرد

 در نوآوری فرایند میانجی

 فناوری با هاسازمان

  پیشرفته

شـرکت   285ی فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری در هاتیقابل ریتأثدر این پژوهش به بررسی 

 هـا هیفرضی معادالت ساختاری برای توسعه سازمدلدارای فناوری پیشرفته واقع در تهران پرداخته و از 

ی فرایندی مـدیریت دانـش و فراینـد    هاتیقابلاست. نتایج این پژوهش نشان داد که بین  شده استفاده

رابطـه معنـاداری وجـود     ی فرایندی مدیریت دانش و عملکرد نوآوریهاتیقابلبین  طورنیهمنوآوری و 

  دارد. 

10  ]22[ 
تأثیر استراتژی مدیریت 

دانش بر عملکرد توسعه 

مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید صورت گرفته  راهبردهدف بررسی تأثیر  این پژوهش با

کـه  زد پـردا بهـا  با اسـتفاده از تحلیـل عـاملی تأییـدی بـه بررسـی فرضـیه       محقق تالش نموده تا است. 
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محصول جدید بر 

  محورهای دانششرکت

مدیریت دانش و عملکرد توسعه  راهبردبررسی رابطه بین  ،شده در این پژوهشترین رابطه بررسیکلیدی

نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین استراتژی مدیریت دانش و عملکـرد   ،محصول جدید است. درنهایت

  ید وجود دارد.توسعه محصول جد

11  ]8[ 

انتخاب اعضای تیم پروژه 

توسعه محصول جدید با 

گذاری روش به اشتراک

  دانش

کـارگیری مـدل   بـا بـه   NPDهدف این پژوهش ارائه روشی برای انتخاب اعضایی متخصص برای پـروژه  

شده به انتخاب افـراد متخصـص در جهـت افـزایش موفقیـت      سازی دوهدفه فازی است. روش ارائهبهینه

تـر پـروژه کمـک    گذاری دانش میان آنها برای آگاهی متخصصان و روند سـریع های پروژه و اشتراکتیم

  کند.می

12  ]13[  

های دارای چگونه شرکت

MNC توانند عملکرد می

نوآورانه خود را بهبود 

بخشند؟ نقش منابع 

خارجی و قابلیت مدیریت 

  دانش

در این پژوهش به بررسی تاثیر شیوه مدیریت دانش در رابطه بین تحقیق و توسـعه خـارجی و عملکـرد    

نوآوری پرداخته شده است. نتایج نشان داد که شرکت هایی که قابلیت مدیریت دانش برتـری دارنـد در   

یق و توسعه خارجی، بهبود عملکرد نوآورانه و  افزایش میزان منابع خارجی و دانش خود استفاده از تحق

  تاثیر بیشتری دارد.
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کـه   ردیـ گیسرچشمه م تیواقع نیدانش از ا تیریبه مد ازین

 دار،یـ پا یرقـابت  تیـ به مز یو دسترس یدانش در عملکرد سازمان

 ابیــموفــق و کام یهــا. ســازمانشــودیمــ یعنصـری مهــم تلقــ 

کسـب کـرده و    ایرا خلق و  دیهستند که دانش جد ییهاسازمان

 شـان یهاتیـ کاربردی برای بهبـود فعال  یهاوهیآن را به طرق و ش

بــا  یادیـ ز اریدانــش ارتبـاط بسـ   تیریمـد . ]6[انـد کـرده  لیتبـد 

سازمان  کیمربوط دارد.  یخارج طیسازمان با مح کیسازگاری 

را  بـان یدانش را دارا باشد تا عملکـرد رق  تیریمد یهاتیقابل دیبا

ــارز ــد  یابی ــخ ده ــد . ]4[و پاس ــاران وگول ــار 2001(1همک ) اظه

 رسـاخت یز یهاتیدانش شامل قابل تیریمد تیاند که قابلداشته

 رسـاخت یز یهـا تیـ دانش اسـت. قابل  ندیفرا یهاتیدانش و قابل

 کــهیدرحــال اســت؛ســاختار و فرهنــگ  ،یفنــاوردانــش شــامل 

کسب دانش،  ،یسازمان یهاتیدانش شامل قابل ندیفرا یهاتیقابل

 2و همکـاران  راپونگپـان ی. اجباشـد یو حفاظت مـ  فزارانرم ل،یتبد

دانــش مولــود  تیریمــد یهــاتیــ) اشــاره دارنــد کــه قابل2010(

و  جادیمنظور ااز منابع مختلف به هاتیمنابع و فعال یسازکپارچهی

 یها ضـرور شرکت یبرا نی؛ بنابرا ]32[باشدیاستفاده از دانش م

در توسـعه منـابع دانـش و     ییبه کارا یابیاست که در جهت دست

 تیـ قابل شیدانش را درک کنند. افـزا  تیریمد تیرشد ارزش قابل

مدت انجام دوره کوتاه کیکه در  ستین یدانش کار آسان تیریمد

و تجربه دارد.  یانسان یروین ،یفناور ه،یبه انباشت سرما ازیشود. ن

 Gold et al 

 Aujirapongpan et al 

آنهـا   دیـ نظـر تأک  دانش شـرکت را از  تیریمد تیقابل قیتحق نیا

و  لیتبـد  ،اکتسـاب  یعنـ یدانـش   تیریمد تیسه حوزه فعال روی

  .کندیم یبررس عیتوز

شرکت در به دست آوردن، جسـتجو   ییدانش، توانا اکتساب �

  .باشدیکردن و گرفتن دانش م جادیو ا دیکردن، تول

ــد � ــش، توانــا  لیتب ــرا  ییدان ــرکت ب  ،یدهــســازمان یش

  .باشدیدانش م یساختار، هماهنگ ب،یترک ،یسازکپارچهی

ـ  ییدانش، توانا عیتوز � کارکنـان   نیشرکت در انتشار دانش ب

  .باشدیاز آن م یبردارسازمان باهدف بهره

توسـعه   بـر دانـش   تیریمـد  تیـ قابل: )H1(کیشماره  هیفرض

  مثبت و معناداری دارد. تاثیر دیمحصول جد

ـ قابل): H2دو(شــماره  هیفرضـ  دانــش بــر دانـش   تیریمــد تی

  معناداری دارد.مثبت و  تاثیرمشتری 

  يدانش مشتر  -2- 2

از تجربـه،   یبـ یرا ترک یدانـش مشـتر   2000در سـال   بلوش

مبادالت  نیکه در ح داندمی متخصصان نشیارزش، اطالعات و ب

دو  انیدانش در جر نیاست. ا شده ریتسخ یسازمان و مشتر نیب

هــر دو طرف(ســازمان و  یاســت کــه بــرا شــده جــادیا یاطرفــه

 زشدر بهبــود ار یو منبـع اصـل   کنــدیارزش مـ  جـاد ی) ایمشـتر 

مربـوط هسـت بـه     یدانـش مشـتر  . ]2[رودیشمار مـ به یمشتر

کـه ممکـن    یهر دانشـ  ایو  یمشخصات مشتر ،یمشتر یازهاین

 Acquire 

 Transfer 

 Distribute 



  
  همکارانیوسف محمدي مقدم و 
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براسـاس   یمربوط باشد. دانش مشـتر  ندهیآ ایاست به گذشته و 

 نیا قیبوجود آمده است و از طر انیشرکت و مشتر نیتعامالت ب

 یواقعـ  ازیـ دانـش و ن  نیبـ  شـکاف اخـتالف و   تـوان یتعامالت م

آمـده اسـت را رفـع    که توسط کارکنان بدست یو دانش انیمشتر

و شـرکت   انیمشـتر  نیتعامل بدر  یکرد. دانش مربوط به مشتر

 7، ازیمشـتر  6یاسـت: دانـش بـرا    شـده یبنـد به سه دسته طبقه

 یبه دانشـ  ،یمشتر ی. دانش برا]36[یمشتر 8، در مورد یمشتر

در مـورد محصـوالت،    یآگـاه  یبـرا  انیاشاره دارد که بـه مشـتر  

ــا  ــدمات و س ــه   ریخ ــالم مربوط ــهاق ــدهارائ ــاب و   ش ــه انتخ و ب

. دانـش از  کنـد یکمک مـ  یدر مورد محصول مصرف یریگمیتصم

 استاست که در مورد محصوالت، خدمات و رقبا  یدانش ،یمشتر

دانش  نیا توانندیم زیها ناز آن آگاه هستند و سازمان انیو مشتر

افکـار و   ده،یـ خود بدسـت آورنـد؛ ماننـد ا    نایرا با تعامل با مشتر

ــات در ــاطالع ــ یافتی ــتر  کی ــرکت از مش ــورد   انیش ــود در م خ

تجربــه مصــرف محصــوالت خــاص و  ایــو  تیــخالق حــات،یترج

اسـتفاده   دیـ محصـوالت جد  یطراح ایمنظور بهبود محصوالت به

اسـت کـه شـرکت     یدانش ،ی. دانش در مورد مشتر]11[شودیم

ماننـد   دهـد؛ یمورداستفاده قرار م یمنظور شناخت بهتر مشتربه

 حـات ینوع محصوالت مورداستفاده، ترج ،یسابقه معامالت مشتر

در  انیو در مورد مشتر انی. دسته دانش از مشتریمشتر یشخص

ـ ماننـد توسـعه محصـول جد    ،یسازمان یندهایاز فرا یاریبس و  دی

 یبـرا  انیمشـتر  یاست. دانش بـرا  ازیموردن انیخدمات به مشتر

 انیدانـش مشـتر   یازهـا یو بـرآوردن ن  یاز روابط مشـتر  تیحما

از  طور عمدهبه یدانش مشتر یابیباز یی. توانا]19[است ازیموردن

اسـت.   یتمـام اطالعـات مربـوط بـه مشـتر      یدهـ سازمان قیطر

دانـش   تیریمد تیمجهز به قابل یعال طوربه دیشرکت با ،رونیازا

 لیو تبـد  رییتغ ،یجذب دانش مشتر قیطور مؤثر از طرشود و به

کارکنان در  نیآن ب عیانتشار و توز تیو درنها یآن به دانش داخل

شـده   افـت یو دانـش در  یدانـش مشـتر   نیجهت رفع اختالف بـ 

  .دهدبهبود آن را  وتوسط کارکنان بکار گرفته شود 

توسـعه محصـول   بـر   دانش مشـتری ): H3(سهشماره  هیفرض

   معناداری دارد.تاثیر مثبت و جدید 
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با مطالعاتی که در ادبیات تحقیق صورت گرفته پژوهشی کـه  

For 

From 

About 

مستقیما رابطه بین قابلیـت مـدیریت دانـش و توسـعه محصـول      

جدید را بررسی نماید، یافـت نشـد و بررسـی ایـن رابطـه کـه از       

های این پژوهش مورد یافتهنوآوری این پژوهش است، با توجه به 

هـایی کـه در زمینـه قابلیـت     گرفت. پـژوهش  خواهد قرار بررسی

مدیریت دانش صورت گرفته از جمله پـژوهش مـاو و همکـارانش    

است که به بررسی تاثیر قابلیت مدیریت دانش بر مزیت  )2016(

رقابتی پرداخته بودند و به این نتیجه رسیدند که رابطه بین ایـن  

) 2016همچنین آالرج و همکارانش( ].26[عنادار استدو متغیر م

ــدیریت      ــت م ــاد قابلی ــاثیر ابع ــی ت ــه بررس ــود ب ــژوهش خ در پ

دانش(اکتساب، اشتراک گذاری و استفاده) بـر عملکـرد سـازمانی    

اند و نتایج این پژوهش نشان از معنادار بودن رابطه بـین  پرداخته

    .]30[دیریت دانش و عملکرد سازمانی داردقابلیت م

) به بررسی تاثیر قابلیت مـدیریت  2017مارتینز و همکارانش(

دانش بر نوآوری باز پرداخته و در پژوهش خود رابطه بین این دو 

ــد  ــد نمودن ــر را تایی ــد( .]27[متغی ــالمی و الکمون ) در 2016اس

-پژوهش خود یکپارچگی دانش و همکاری با مشتریان در پـروژه 

هـای ایـن پـژوهش    یافتـه  .های توسعه محصول را بررسی نمودند

نشان داد که دانش مشتری تاثیر موثری بر هر مرحلـه از توسـعه   

محصول دارد و شرکت ها با درنظرداشتن دانش مشتری و جایگاه 

ابتکار عمل و توانایی فنی مشتریان و همکاری و یکپارچـه سـازی   

وسعه محصـول مـوثرتری   های تتوانند پروژهدانش با مشتریان می

  .]15[دارائه نماین

ــا اســتفاده از مــدل  ــهایــن پــژوهش ب در پــژوهش  شــده ارائ

در این پژوهش قابلیت مدیریت  است. افتهیتوسعه )2016تسنگ(

مـورد بررسـی قـرار     "اکتساب، تبدیل و توزیـع "دانش از سه بعد 

عنـوان متغیـر   دانش مشتری در این پـژوهش بـه  شکاف گرفته و 

 اسـت.  شـده یمعرفـ  "بـرای، از و در مـورد  " مؤلفهمیانجی با سه 

پرداختـه   هـا رابطه) در پژوهش خود به بررسی این 2016تسنگ(

بین قابلیت مدیریت دانش  یارابطهتا مشخص نماید که آیا  است

دانش مشـتری وجـود دارد یـا خیـر؛ کـه پـس از       شکاف و متغیر 

ـ تأبررسی صورت گرفته در این پژوهش این دو رابطـه مـورد     دیی

 ،ایـن پـژوهش   در شدهارائهتکمیل و نوآوری  منظوربهر گرفت. قرا

توســعه  دانـش مشـتری را بـر فراینـد    و قابلیـت مـدیریت دانـش    

رابطـه بـین    طـور نیهمـ مورد بررسی قرار داده و  جدید محصول

و فـرض   معنـادار  رابطـه  قابلیت مدیریت دانش و دانـش مشـتری  

با توجه بـه   ،رونیازا .شودیمسپس به بررسی این رابطه پرداخته 

و روابط بـین متغیرهـا، مـدل مفهـومی ایـن       شدهارائه یهاهیفرض

در ایـن مـدل قابلیـت     .گـردد یمارائه  1شماره شکل  درپژوهش 

این متغیر وابسته، دانش  یهامؤلفهمدیریت دانش متغیر مستقل، 
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ایـن متغیـر    یهـا مؤلفـه  عنوان متغیر مستقل و وابستهبهمشتری 

متغیر توسعه محصول جدیـد وابسـته در نظـر     تیدرنهاوابسته و 

  است. شدهگرفته

  : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

  

  پژوهش یشناسروش -3

کـاربردی، ازلحـاظ هـدف،     ت،یـ لحـاظ ماه  حاضر از پژوهش

یلحاظ معیار زمـان، تـک مقطعـی مـ     و از یهمبستگ_یشیمایپ

 قـات یو تحق اتیـ ادب ،یامطالعات کتابخانه قی. مطالب از طرباشد

، قیـ تحق اتیـ و سـپس بـا اسـتفاده از ادب    شـده یگردآور نیشیپ

متغیر قابلیت مدیریت دانش با سه مولفـه   .شد طراحی پرسشنامه

است از سوال  10دانش مشتری با سه مولفه و  سوال، متغیر 12 و

سوال  4توسعه محصول جدید با و  ]32[)2016تسنگ (پژوهش 

. ]12[اتخاذ شده است  )2011اسوندسن و همکارانش( از پژوهش

. است رازیدادفر ش ییغذا عیشرکت صنا هشپژو نیا همورد مطالع

ـ تول ،یابیو کنترل، بازار یزیربرنامه یهابخش نیپرسشنامه ب  د،ی

 شـده هیـ تعب هـای نهی. گزدیگرد عیتوز صنایع غذایی دادفرفروش 

-پـنچ  کـرت یل یبـ یترت اسیاز نوع مق هاهیبه گو ییپاسخگو یبرا

 نیـ در ا مورداسـتفاده  کردیکم) است. رو یلیتا خ ادیز یلخی(گانه

 لیـ وتحلهیتجز یبرا است. یمعادالت ساختار سازیمدل وهشپژ

معــادالت  یالگوســاز ،تاییــدی یعــامل لیــتحل ،یآمــار اســتنباط

و  هـا هیشـده در فرضـ  طـرح  یرهـا یمتغ ریتأث یو بررس یساختار

 شـده استفاده Smart Pls-3 افزارنرمپژوهش از  ییآزمون مدل نها

مـدل   ،یریـ گاز سه بخش مـدل انـدازه   یاست. معادالت ساختار

اسـت. در بخـش مـدل     شدهلیتشک یو برازش مدل کل یساختار

 بیضـر " یدر بخش مـدل سـاختار   "ییو روا ییایپا" یریگاندازه

 "GOFمقـدار  "و در بخش بـرازش مـدل    "R2 اریو مع یمعنادار

ـ گو  ییایـ پا یابیـ ارز ی. بـرا ردیـ گیقـرار مـ   یمورد بررس  هـای هی

) CR(یبیترک ییایکرونباخ و شاخص پا یآلفا بیپرسشنامه از ضر

 اریـ مع زیـ پرسشنامه ن  ییروا یابیارز یبرا ،استفاده شد. در ادامه

 )1951کرونبـاخ(  کارگرفته شـد. )  بهAVEهمگرا شاخص( ییروا

 یقبول معرفقابل ییاینشانگر پا 7/0کرونباخ باالتر از  یمقدار آلفا

ــه مــوس و همکــارانش(]17[کــرده اســت ) در مــورد 1998. البت

عنـوان سـرحد   را بـه  6/0با تعداد سؤال اندک، مقـدار   ییرهایغمت

 قیـ از طر AVE مقـدار . انـد کـرده  یکرونباخ معرفـ  یآلفا بیضر

مقدار ) 1981فورنل و الرکر(. دیآیبدست م یعامل یبارها بیضرا

   .]14و  3[اندنموده انیرا ب 5/0را  AVEقبول حد قابل
  

  پژوهش يهاافتهی -4

مقـدار   شـود، می مشاهده دو شماره جدول در که گونههمان 

 یقبولها در حد قابلسازه یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا بیضر

 یتمـام  نیهستند. همچنـ  ییایپا دارای هاسازه نیبنابرا باشد،یم

  .باشندیم زین )AVEهمگرا( ییروا دارای هاسازه
  

  هاي پژوهشسازه AVE کرونباخ، پایایی و: آلفاي 2 جدول

  سازه
آلفاي 

  کرونباخ

پایایی 

  ترکیبی
AVE 

  589/0  940/0  926/0 قابلیت مدیریت دانش

  569/0  798/0  672/0 اکتساب

  760/0  950/0  936/0 تبدیل

  814/0  929/0  885/0 توزیع

  584/0  932/0  918/0 دانش مشتري

  632/0  870/0  799/0 از  مشتري

  770/0  909/0  849/0  مشتريبراي 

  847/0  943/0  909/0  در مورد مشتري

  642/0  876/0  810/0  توسعه محصول جدید

  

-T ریمقـاد  انگریـ شـده، ب در شکل شماره سه، اعداد مشـخص 

value افزار هستند. ازآنجاکه نرمSmart PLS فـرض شیطور پـ به 

 پـردازد، یدرصد بـه آزمـون مـدل فـوق مـ      95 نانیدر سطح اطم

وجـود   ی، بـه معنـا  96/1قـدر مطلـق    یتر و مسـاو بزرگ ریمقاد

 زیـ ن رابطـه جهـت   نیهمچنـ  اسـت.  ریدو متغ نیارتباط معنادار ب

-یمـ  نیـی تع ریمسـ  بیبودن مقـدار ضـر   یمنف ایبراساس مثبت 

تـه شـد، تمـام روابـط     ). براساس آنچـه گف شماره دو (شکلگردد

  .باشندیم معنادار
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  شده همراه با ضرایب مسیر: مدل ترسیم2 شکل

  

  
  )Z)t-values شده همراه با ضرایب معناداري: مدل ترسیم3 شکل

 

نشـان   هـا هیفرض یحاصل از بررس جیدر جدول شماره سه نتا

  شده است. داده

 فرضیات: نتایج آزمون 3 جدول

  مسیر
ضریب 

  مسیر
T-  

Velues 
 نتیجه آزمون

 �قابلیت مدیریت دانش

  توسعه محصول جدید

  تایید فرضیه  477/2  461/0

  تایید فرضیه  078/11  839/0 �قابلیت مدیریت دانش

  دانش مشتري

توسعه  �دانش مشتري

  محصول جدید

  تایید فرضیه  463/2  439/0

  

و بخـش   یرگیـ متصـل کـردن بخـش انـدازه     یبرا R2 اریمع

و نشـان از   رودیبکـار مـ   یمعادالت ساختار سازیمدل یساختار

وابسـته) را  (زادرون ریمتغ کیزا(مستقل) بر برون ریمتغ کی ریتأث

از دو  ،یتناســب مــدل مفهــوم زانیــمنظــور محاســبه مبــه؛ دارد
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 نیانگیمرتبه اول و م يرهایمتغ یاشتراک ریمقاد نیانگیشاخص م

کـه در   شودمی استفاده هاسازه نیب  یهمبستگ بیتوان دوم ضرا

  شده است.جدول شماره چهار نشان داده
  

  

  متغیرها 2R: مقادیر اشتراکی و 4 جدول

R2 هاسازه مقادیر اشتراکی 

 قابلیت مدیریت دانش  589/0 -
 اکتساب  569/0  356/0
 تبدیل  760/0 968/0
 توزیع  814/0 872/0
 دانش مشتري  584/0 704/0
 از  مشتري  632/0  852/0
  براي مشتري  770/0  782/0

  در مورد مشتري  847/0  784/0

 توسعه محصول جدید  642/0 746/0

 میانگین 719/0 760/0
  

اسـتفاده   GOF اریـ مدل از مع یکل برازش یابیارز يبرادر نهایت 

  .]24[شودیم

2GOF communalities R� � 

 باشد:لذا محاسبه تناسب مدل کلی تحقیق به شرح زیر می

0.719 0.760 0.546GOF � � �  

 ف،یضــع ریعنــوان مقــادبــه 36/0 و 25/0، 01/0ســه مقــدار 

بـا توجـه بـه    ]. 25[اسـت  شدهیمعرف GOF يبرا يمتوسط و قو

گرفـت کـه    جهینت توانیم باشد،یم 546/0آمده که مقدار بدست

  دارد. يبرازش باال و قومدل پژوهش، 
  

  شنهادیو پ يرگیجهینت -5

 نانیاطم يعنوان تنها راه برااغلب به دیمحصوالت جد توسعه

توسعه محصـول   ،. درواقعشودیم دهدی هاشرکت تیاز بقا و موفق

ـ دانش جد جادیمتمرکز بر دانش است و هدف از آن ا د،یجد و  دی

 راتییـ و مطابقـت بـا تغ   يمنظور نوآوربه موجود دانش بیترک ای

 کننـده نیدانـش تضـم   ستمیس کی تی. قابلباشدیبازار م طیشرا

 یسـازمان  ندیکننده در فراو رفتار مربوط به آن و منعکس ییتوانا

در حـال   يوکار را به مقابله با بازارهاکسب کی کهيطوربه ؛است

 نی؛ بنـابرا سـازد یبـازار قـادر مـ    يازهـا یو ارائه پاسخ بـه ن  رییتغ

تنها دانش) نه عیو توز لیتبد ،اکتسابدانش( تیریمد يهاتیقابل

 یخطرات سازمان ینیبشیپ يمهم شرکت برا ییتوانا کیعنوان به

 تیـ بـه مز  شـدن لیو تبـد  جادیا يبرا یاتیح ازین کیبلکه  ؛است

رابطـه   یپـژوهش بررسـ   یدو هدف اصل ،رونی. ازاباشدیم یرقابت

ــ ــقابل" نیب ــد تی ــول جد  تیریم ــعه محص ــش و توس ــدان و  "دی

ــر  "يدانــش مشــتر"نقــش  "فراینــد توســعه محصــول جدیــد"ب

معـادالت   سـازي از مـدل  حاصـل  جی. بـا توجـه بـه نتـا    باشـد یمـ 

 انیـ م tاره شماره سه و شکل شـماره سـه) آمـ    (جدوليساختار

برابـر   دیـ دانش و توسعه محصـول جد  تیریمد تیقابل يرهایمتغ

 تیـ قابل ریاست و نشان از تأث ترشیب 96/1که از  باشدیم 477/2

 جـه ینت توانیدارد؛ لذا م دیدانش بر توسعه محصول جد تیریمد

ـ دانش بر توسعه محصول جد تیریمد تیقابل ریگرفت که متغ  دی

درصد دارد و بـا توجـه بـه     95 نانیدر سطح اطم يمعنادار ریتأث

کـه   کـرد  انیـ ب تـوان یم ،باشدیم مینوع رابطه که مثبت و مستق

توسعه محصول  شیدانش منجر به افزا تیریمد تیدر قابل شیافزا

 تیقابل يرهایمتغ نیدر خصوص رابطه ب همچنین .شودیم دیجد

و  078/11 به مقدار tمقدار آماره  يدانش و دانش مشتر تیریمد

برابر بـا   tمقدار آماره  دیو توسعه محصول جد يدانش مشتر نیب

و نشان از معناداربودن رابطه بین قابلیـت مـدیریت    است 463/2

دانش و دانش مشتري و همینطور معنادار بودن رابطه بین دانش 

  مشتري و توسعه محصول جدید است.

اطالعات و  انیمؤثر جر تیریمد لیمنظور تسهشرکت به کی

 ییهـا تیقابل يریکارگدانش با به تیریفعال مد ستمیدانش به س

 شیمنظور افزادارد. به ازیدانش ن عیو توز لیتبد ،اکتسابازجمله 

ـ ها باشرکت رانیدانش، مد تیریمد تیقابل  تیریمـد  سـتم یس دی

مستمر  يریادگیو فرهنگ  جادیا ریپذانعطاف یرساختیبا ز یدانش

 شـده، یکارکنان را فراهم کنند. با توجه به نوع رابطـه بررسـ   نیب

 طیمح نیب عیو توز لیکسب، تبد یدانش چگونگ تیریمد تیقابل

آمـده از  نـوع دانـش بدسـت    نیشرکت و همچن یو خارج یداخل

 تیدر موفق یتوجهو اثر قابل دهدیقرار م ریرا تحت تأث انیمشتر

آن در بـــازار توســـط  رشیو توســـعه و پـــذ دیـــجدمحصـــول 

 يریکـارگ دانـش بـا بـه    تیریمـد  سـتم یکنندگان دارد. سمصرف

 و اطالعـات از  دانـش وردن بـا بدسـت آ   تواندیخود م يهاتیقابل

توسـعه محصـول    نـد یرا در فرا انیمشتر یواقع يازهاین ،يمشتر

توسعه  يهاپروژه تیموفق يبرا ینیتضموارد کند که خود  دیجد

  .باشدیم دیمحصول جد

دادفـر   ییغذا عیپژوهش در شرکت صنا نیا نکهیتوجه به ا با

و این شرکت تعامل خوبی با مشـتریان در دریافـت   صورت گرفته 

ایده و اطالعات داشته، در این راستا براي بهتر شده فرایند توسعه 

محصول جدید و موفقیـت بیشـتر پـروژه هـاي توسـعه محصـول       

  :شودپیشنهادهاي زیر به این شرکت ارائه می

جهت در  شرکتدر  فعال هاي مدیریت دانشاستقرار سیستم �

اطالعـات از نیـاز    ،با مشتریان، دریافـت دانـش   مستمر تعامل
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روزرسانی اطالعات دریافتی و بههاي کوتاه، در دورهمشتریان 

 ؛آگاه بودن از تغییرات نیاز مشتریان

کارگیري موثر و مفید از اطالعات هریزي مناسب جهت ببرنامه �

 ؛دریافتی از مشتریان

سـعه  فراینـد تو  در مراحـل  دادن مشتریان مشارکت و دخالت �

محصـول  جدیـد بـا درنظرگـرفتن نیازهـاي کلیـدي و مـوثر        

 ؛مشتریان

مطابقـت   ،ساخت نمونه اولیه محصول بـا همکـاري مشـتري    �

و  دریافت بازخور از مشـتري  ،دادن نمونه اولیه با نیاز مشتري

جلوگیري از شکست پروژه توسعه محصـول در صـورت عـدم    

 .تطابق با نیاز مشتري
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