تاثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد توسعه
محصول جدید با تاکید بر نوآوری باز(مورد
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■ محسن شفیعی نیکابادی
عضووو ئی ول علمی گروه مدیریل صوونعتی ،دانشووکده
اقتصاد و مدیریل ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران .
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■ صدف روحی
دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریل کسب و کار
گرایش تکنولوژی ،گروه مودیریول صوونعتی ،دانشووکده
اقتصاد و مدیریل ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
تاریخ دریافت 3131/5/31 :و تاریخ پذیرش3131/31/33 :
صفحات53-67 :

چكيده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر گرایش به یادگیری بر عملکرد توسیهه ححوو ددید با تایید برووووری با " بهصورت حوردی
در صیاای ااسیکیک پارحیدا سمااص صورت گرفکه استب برای این حاظور ،پس ا حرور ادبیات پژوهش در حو ه گرایش به یادگیری و
عملکرد توسییهه ححوییو ددید و ووووری با  ،حد حفهوح و فرضیییههای پژوهش تدوین گردیدب پژوهش حاضییر ا احاظ هدف،
یاربردی ،ا احاظ حاص ،حقطه  ،ا احاظ حکغیر ،ییف و ا احاظ طرح تحقیق توصیییف -پیمایشی و ا ووع همبسییک عل اسییتب
داحهه وحاری تحقیق شیاح یارشااساص واحدهای تحقیق و توسهه ،با اریاب و فروش و تواید یارخاوه ااسکیک پارحیدا است یه تهداد
ووها  55وفر اسیت و ا روش سیرشیماری اسیکفاده شیده اسیتب داده ها به وسییله پرسشااحه ححقق ساخکه حبکا بر طیف پاج تای
ایکرت دم ووری شیده اسیتب روای ححکوای و ظاهری و پایای پرسیشااحه ،توسط خبرگاص داوش اه حورد تأیید قرار گرفتب برای
تجزیه و تحلی دادهها و پاسخ وی به سوااات و بررس فرضیههای تحقیق ا ابزارهای وحار توصیف و وحار اسکاباط  ،ا دمله تحلی
عاحل  ،تحلی حسیر و برا ش حد اسکفاده شده استب تجزیه و تحلی داده با اسکفاده ا رویکرد حداق حربهات دزئ و با اسکفاده ا
ورمافزار  Smart PLSاوجام گرفکه اسییتب یافکهها وشییاص ح دهد ،بین گرایش به یادگیری و عملکرد توسییهه ححوییو ددید رابطه
حهااداری ودود دارد و ح تواص تایید ومود یه ووووری با وقش حیاوج در رابطه بین گرایش به یادگیری و عملکرد توسیهه ححوو
ددید را ایفا ح یادب
واژگان كليدي :گرایش به یادگیری ،عملکرد توسهه ححوو ددید ،ووووری با ب
* عهده دار حکاتبات
 ودرس پست ااککروویک سا حاو Shafiei@semnn.ac.ir :
 1ودرس پست ااککروویک سا حاو S.roohi@semnan.ac.ir :
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تاثیر گرایش به یادگیري بر عملكرد توسعه محصول جدید با ...

 -1مقدمه
حد ووووری بسیکه در گذشکه ،حد حااسب برای بسیاری ا
سیا حاص ها و شیریت ها بود احا در سا های اخیر فیای ووووری
حکحو شیییده و رووید همکیاری هیای ووووری ،بیروص ا حر های
سییا حاو شییدت یافکه اسییت[]33ب ظهور پارادایم ووووری با در
فیییای حدیریت ووووری توییدیق ح وماید یه سییا حاصها بهحاظور
تیییمین حوفقیت خود در توسییهه ححوییو های ددید ،افزوص بر
تحقیق و توسیییهیه دروو ویا حاد توسیییهه همکاریهای خود با
شیریای بیروو هسیکاد[]1ب سا حاصهای یه شبکهای واهم ن ا
گروههیای حکاوع بیروو ا قبیی تیاحینیاایدگیاص ،حشیییکریاص،
حشییاوراص ،رقبا ،داوشیی اهها ،حوسییسییههای پژوهشیی دواک و
خوییوصیی دارود ،در اثر همافزای ایجاد شییده واشیی ا رویکرد
شییبکهای به ووووری ،عملکرد بهکری دارود[]13ب سییا حاصهای یه
ا پس حدیریت حد ووووری با برویاد ،خواهاد تواوسیییت هزیاه
ووووری را یاهش داده و ووووریهایشیاص را ودتر به با ار برساوادب
ووها حک خطرهای ووووری را با دی راو تقسییییم ح یااد یه در
یسی ویار ووووری با حشیاریت و همراه داشکهاودب شریتها ا
این ره ذر ح تواواد ودتر با دگرگوو های با ار سا گار شوود و با
دیذ اییدههیای وو در بیا ارهیای دهاو تر و پویاتر ،رقابک باق
بماواد[]31ب
در دوییای در هم تایده احرو و با یسییی ویارهای پیچیده و
پویا ،اوجام یارها ویا حاد یادگیری اسییت و سییا حاصهای در ویاده
برتر خواهاید بود ییه بداواد و ووه تههد و ظرفیت یاریااص را در
دهت شیااسای بهکر خواسکههایشاص بهیار گیرود[]13ب یادگیری
بهعاواص ححرک ووووری و ریسکه ح شود؛ یرا ا طریق به وااش
یشیییییدص دییدگیاههیای قدیم وسیییبت به با ار حود تقویت
قیابلیتهای سیییا حاو ح شیییود[]31ب ا طرف دی ر ،گرایش به
ییادگیری پیاییهای برای تمای به دذ ایدههای ددید و وفوذ بر
اطلاعات حشکری برای ووووری شریت است[ 17و ]13ب
توسیهه ححوو ددید همواره فرویادی حوفقیت وحیز وبوده و
ورخ شیکست وص در بهی ا صاای تا  03درصد[ ]03و حک در
حواردی ،تا حدود  13درصیید گزارش شییده اسییت[]11ب باابراین
پرحخاطره بودص توسیهه ححوو ددید به دای ورخهای شکست
بااا و ویا به سیرحایهگذاری خطرپذیر یاد ،یک حسااه است[]16ب
ها یاح ییه ویا به اسیییکفاده ا حااب بیروو وظیر داوش افراد،
ایدههای حشیکریاص و فااوری ودود داشیکه باشد ،ووووری با وقش
تهیینیاایدهای در عملکرد توسیییهیه ححویییو دیدیید خواهد
داشییت[]15ب علاوه بر این ،تلاشهای صییورت گرفکه در حد های
ووووری تایید وموده اسیییت یه با بودص ح تواود ا طریق تریی
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ذخیره ای گسیکرده و حکفاوت ا حااب بیروو  ،سب افزایش تاوع
ححویییو و اوطباه بهکر ححویییو با ویا حشیییکری شیییود[]13ب
همچاین ودود یرساختهای حااس برای ووووری ح تواود روی
خلق ووووری(باااخص ووووری با ) و بهبود توسیهه ححوو ددید،
تاثیر حثبک داشییکه باشیید[]00ب پس ،روی ووردص به ووووری با ،
توییدیق یااده این حوضییوع اسییت یه عملکرد توسییهه ححوییو
ددید ،دی ر وم تواود تاها توسییط یاریردهای تحقیق و توسییهه
دروو تهیین شیییود ،بلکه ویا حاد حشیییاریت طیف وسییییه ا
با ی راص بیروو شیاح حشیکریاص حاحوییر به فرد تا حوسسههای
پژوهش ی بزرا اسییت[ ]1و ا طریق رشیید تو ی داوش در حیاص
گروههای حخکلف داخل و خارد حاصی ح شیود[]00ب رشد و
یادگیری در فرویاد توسهه ححوو ددید ووووری داوش را افزایش
ح دهد و بیشکر باعث بهبود عملکرد ححوو ددید ح شود[]03ب
با توده به ووچه گفکه شید گرایش به یادگیری ح تواود به واسطه
ووووری بیا بر روی عملکرد توسیییهه ححویییو ددید اثر حثبک
ب ذارد ،بدین صییورت یه یادگیری دیدگاههای قدیم وسییبت به
با ار را به وااش ح یشیید و حود تقویت قابلیت سییا حاو و در
وکیجییه ،ححری برای ووووری ححسیییو ح شیییودب گرایش بییه
یادگیری ویز ح تواود بیاش سیا حاو را توسهه دهد و فرها را
ایجاد یاد یه حاجر به ووووری شودب همچاین ووووری با ح تواود
با اسکفاده ا حااب حخکلف بیروو  ،حاجر به افزایش تاوع ححوو
و اوطباه با ویا های حشکریاص شودب
ا طرف دی ر ،ورخ حوفقیت توسیهه ححوو ددید در صاای
ااسیکیک پارحیدا وسبکا پایین است؛ به همین دای توده ویژهای
به عملکرد توسیهه ححوو ددید و بااا بردص ورخ حوفقیت در وص
شییده اسییتب این یار ویا حاد تمای افراد و سییا حاص به یادگیری،
اشکراک داوش و به وااش یشیدص ایدههای قدیم استب با توده
به ایاکه سییبد ححوییواات یارخاوه پارحیدا حکاوع اسییت ،ویا به
ووووری و ویز ووووریهای بیروو سییا حاص حس ح شییودب در حا
حاضیییر ،یارخاوه پارحیدا ا ووووری با اسیییکفاده ح وماید و ایده
برخ ا ححوییواات یه در خط تواید وص تواید ح شییود ،توسییط
صاای خودروسا ی داده ح شودب
حطیااهیات ییادی رابطیه بین گرایش بیه یادگیری و عملکرد
توسیهه ححوو ددید و رابطه بین گرایش به یادگیری و ووووری
با و همچاین رابطه بین ووووری با و عملکرد توسییهه ححوییو
ددید را بررس یرده است؛ وا هیچ یک ا تحقیقات روابط بین
هر سیه حکغیر گرایش به یادگیری ،عملکرد توسهه ححوو ددید
و ووووری با را بهصورت یکجا بررس وکرده استب
باابر حطاا فوه ااذک ،ح تواص سیییوا اصیییل تحقیق را

الهام عیوضزاده و آرنوش شاکري

بهصورت ذی بیاص ومود:
گرایش به یادگیری بر عملکرد توسیهه ححوو ددید به واسطه
ووووری با وقدرتاثیر دارد؟

 -2مبانی نظري پژوهش
 -1-2گرایش به یادگيري
گرایش بیه ییادگیری اشیییاره دارد بیه فهاایتهای گسیییکرده
سیا حاو  ،ایجاد و اسکفاده ا داوش بهحاظور افزایش حزیت رقابک
یه شیاح یسی و اشکراکگذاری اطلاعات درباره ویا حشکریاص،
تغییرات با ار و اقداحات رقبا اسیییت و همچاین توسیییهه فااوری
دیدیید بیهحاظور ایجیاد ححویییوایات دیدییدی یه برتر ا رقبا
اسیت[]13ب گرایش به یادگیری یک او یزه دروو است یه سب
ح شییود ،فرد به دوبا بهبود حداوم شییایسییک های خو د باشییدب
گرایش به یادگیری سیب ح شود فرد بر یس حهارت ،اطلاعات
و داوش ددید حکمریز شییود و ا طریق تریی و پردا ش عمیق
ووها یادگیری و شیایسک های فردی خود را افزایش دهدب افرادی
یه گرایش به یادگیری بااا دارود ،همواره به دوبا یافکن راههای
ددیدی هسییکاد تا بکواواد یارهای خود را به وحو احسیین اوجام
دهاید و ا این ییار اذت ح برود[ ]7و این ووع گرایش ح تواود
تاثیر حهااداری بر روی توسیهه قابلیت یادگیری سا حاو و توسهه
ووووری در ححوو شود[]00ب
 -1-1-2ابعاد گرایش به یادگيري
تههد به یادگیری :به حیزاو یه یک سیییا حاص برای یادگیری
ار ش قائ است و وص را ارتقاء ح بخشد ،اشاره دارد .تههد سا حاص
بیه ییادگیری احکمیا ایجاد دو یادگیری در سیییا حاص را تقویت
ح یاد[]3ب
تفکر با  :به ار یاب وقاداوه عملیات حرتبط با سا حاص و پذیرش
ایدههای ددید اشیییاره داردب بهعبارت دی ر ،این حکغیر بر تمای و
گرایش سیییا حاص به عدم یادگیری روشهای تفکر حودود و تغییر
در حد های ذها ا ححیط دااات ح یاد[]3ب ورخ حاسوخ شدص
داوش در بسییاری ا بخشها بااا استب شریتها باید به سرعت با
تغییرات سری فااوری و با ارهای وشفکه حقابله یااد[]13ب

بیاش حشییکرک :به تمریز همه افراد سییا حاص روی یادگیری
اشیییاره داردب بیهعبیارت دی ر ،حک اگر همه افراد برای یادگیری
براو یخکه شیده باشیاد ،اا م است حهلوم شود یه وه ویزی باید
یادگرفکه شییود[]3؟ بیاش حشییکرک تمریز بخش های حخکلف را
هماهاگ ح یاد و ییفیت یادگیری را افزایش ح دهد[]13ب
تسیییهیم داوش داخل سیییا حاص :داوش و اطلاعات دم ووری
شیییده ا حااب حخکلف را و ه ح دارد و بهعاواص یک حرد برای
اقداحات ویاده عم ح یادب به دای گردش شغل  ،تسهیم داوش
داخل برای دلوگیری ا ا دسییییت دادص اطلییاعییات ضیییروری
اسیییت[]13ب ددو شیییماره  3ابهاد گرایش به یادگیری در این
پژوهش را وشاص ح دهدب
جدول  :1ابعاد گرایش به یادگيري
منابع

ابعاد
تههد به یادگیری
گرایش به یادگیری

[ 13 ،3و ]11

بیاش حشکرک

[ 13 ،35 ،3و ]11

تفکر با

[ 13 ،35 ،3و ]11

تسهیم داوش دروص سا حاو

[ 13و ]11

 -2-2عملكرد توسعه محصول جدید
توسیهه ححوو ددید  ،NPDحجموعه فهاایتها و خط حش
رشیید بوده یه در حراح حخکلف تواید ححوییو  ،حاجر به تغییر
اصییلاحات دزئ یا یل در یاااها ح شییود[]1ب توسییهه ححوییو
ددید عبارت اسییت ا "حجموعه اقداحات یه با درک یک فرصییت
بییا ار وزییا و بییه تواییید ،فروش و تحویی یییک ححویییو خکم
ح شود["]1ب
 -1-2-2ابعاد عملكرد توسعه محصول جدید
بهحاظور ار یاب حااس ی تر عملکرد توسییهه ححوییو ددید،
علاوه بر شییاخص یم باید ابهاد ییف یا عواحل در وظر گرفکه
شیود یه توسط واد تومیمگیروده و یا یارشااساص حورد بررس
قرار ح گیرد[]53ب ابهاد عملکردی توسیییهه ححویییو ددید در
ددو شماره  1وحده است:
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تاثیر گرایش به یادگیري بر عملكرد توسعه محصول جدید با ...
جدول  :2ابعاد عملكرد توسعه محصول جدید
ابعاد

حبکا بر با ار



ییفیت و سرعت ورود به با ار



تهداد حشکریاص اصل



ورخ سهم با ار



توسهه اوکخا و اوکظارات حشکری



عملكرد توسعه محصول جدید

حبکا بر ووووری

حبکا بر سا حاص

حبکا بر یاریااص

منابع

[ 01 ،11و ]53

حاص ارسا



اوهطافپذیری



تهداد ححوواات و فرایادهای ددید



تهداد ثبت اخکراعات



هزیاه تحقیق و توسهه



شاخص بهره وری



اهمیت وام تجاری



سیسکم اطلاعات یکپاروه



توسهه و شااسای اواویتهای رقابک
برای پاسخ وی به تقاضا



تواومادسا ی



صلاحیت دسکاوردهای یاریااص



وحو ش یاریااص

[ 01 ،11و ]53

 -3-2نوآوري باز

حخکلف و وهادهای حرتبط دارد[]0ب

ووووری با «اسییکفاده هدفماد ا دریاصهای داخل و خارد
داوش برای افزایش سییرعت ووووری داخل و گسییکرش با ار برای
اسیکفاده خارد ا ووووری» تهریف شیده است[]0ب ووووری با به
این حهااسییت یه شییریتها باید اسییکفاده ا ایدهها و فااوریهای
خارد خود را در یس ویارشاص بیشکر ومایاد؛ درحاا یه ادا ه
ح دهاد ایدههای بلااسیکفادهشیاص توسیط شریتهای دی ر حورد
اسییکفاده قرار گیرد[ ]07و ویا حاد این اسییت یه شییریتها حد
یسیی ویار با را اوکخا ومایاد تا ایدهها و فااوریهای خارد
بیشیکری ا بیروص شریت به دروص شریت دریاص یابد و همچاین
دریاص داوش داخل به بیروص ا شیییریت راه یابد[]33ب در این
بسکر ،شفیه ویکابادی و حکای ویز در قاا یک حد دایااحیک
وشییاص دادود یه عواح اقکوییادی و ودود یک راهبرد سییا حاو
حااسیی برای ووووری با ح تواود بیشییکرین وقش را در توسییهه
عملکرد وواوری با داشیییکه باشیییاد[]07ب ا طرف دی ر ،ووووری
بسکه هماص دیدگاه است یه حوفقیت را در گرو اعما یاکر بر
فرویاد ووووری ح داود[]5ب ازل تئوریهای ووووری بسکه واش ا
واحدهای سیا حاو در واروو یک شریت برویراتیک است ،در
حقاب ووووری با تمریز بر شییبکههای حکشییک ا شییریتهای

 -1-3-2ابعاد نوآوري باز
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[ 01و ]53

[ 01و ]53

فرویاید بیروص بیه دروص :فرویاید بیروص به دروص یها زا
سیاخکن داوش سا حاص ا طریق بهرهگیری ا حااب بیروو داوش
حرتبط با تاحینیاادگاص ،حشیکریاص ،رقبا و داوش اههاب این فرویاد
ح تواود ا طریق شییااسییای و دذ حااب بیروو ایدهها ،حیزاص
ووووری سا حاص را ارتقاء دهد[]5ب
فرویاد دروص به بیروص :این فرویاد به یسیی سییود ا طریق
رواوه یردص ایدههای دروو به با ارها ،فروخکن حااکیت فکری و
تجاریسییا ی فااوریها ا طریق اوکقا ایدهها به ححیط خارد
اشیییاره داردب شیییریتهای یه فرویاد دروص به بیروص را بکار
ح گیرود ،بر بیروو سییاخکن داوش دروو بهحاظور تجاریسیا ی
سری تر ایدهها تمریز دارود[]5ب
فرایادهای همراه(همکاری با شییریای خارد ) :شییریتها به
دای ایاکه حااب و حهارتهای حودود را تقسیم یااد ،با حشاریت
یکیدی ر داوش ددیدی را خلق ح یاادب شیییریای خارد در
حرحله بروورد ویژگ ححووا یه ددیدا ح خواهد طراح شود،
درگیر ح شییوود[]13ب ابهاد ووووری با در ددو شییماره  1وحده
است:

الهام عیوضزاده و آرنوش شاکري
جدول  :3ابعاد نوآوري باز
روش
خرید
اخذ حجو
سرحایهگذاری حشکرک
سیییییرحییایییهگییذاری
خطرپذیر
توسهه حشکرک
بيرون به درون

بروصسپاری قرارداهای
تحقیق و توسهه
ادزام و ایکسا
حشاریت حشکری
شبکهسا ی خارد
فروش
اعطای حجو

درون به بيرون

حاب با
شریتهای ایش

منابع

تعریف
خرید فااوری ا حااب خارد
یس حجو دهت بهره برداری ا فااوری ها
تاسیس یک سرحایه گذاری حشکرک در همکاری با سایر شریت ها دهت توسهه
و تجاری سا ی فااوری ها
سیییرحیاییه گذاری در فااوری های ووید بخش خارد حخاطره وحیز با ویاده ای
حبهم
توسیهه حشیکرک فااوری ها با شریای خارد حاواد داوش اه ها یا سایر شریت
های دی ر
خرید خدحات تحقیق و توسهه ا سایر سا حاص ها حاواد داوش اه ها ،سا حاص های
تحقیقات عموح و خووص و حکخوواص و حهادساص
ایکسیا شیریت ها و یا ادزام با شریت های صاح فااوری های ووید بخش در
شرایط یه توسهه داخل فااوری دشوار است
حشییاریت دادص حشییکری در فرویادهای ووووری (تحقیقات با ار برای یشییف ویا
حشیکری و توسیهه ححویواات بر حباای وظرات و اصیلاحات خواسکه شده توسط
ووها)
همکاری یا شریای خارد دهت ایکسا داوش و فااوری ددید
فروش فااوری های داخل به با ار دهت یس حااف بیشکر ا ووها
اعطیای حجو بهره برداری ا فایاوری هیای دروو به شیییریای خارد به دای
تجاری سا ی حسکقیم توسط خود شریت
پرده برداشیییکن و حهرف یردص فایاوری هیای داخل بدوص توده به حااف حاا
حسکقیم در یوتاه حدت
خلق شیییریت های ددید حبکا بر داوش دروو و حمایت یاح ا ووها توسیییط
شریت حادر

[ 30 ،31 ،33 ،5و
]07

[ 30 ،31 ،33 ،5و
]07

حشکریاص و حورفیاادگاص

همكاري با
شركاي خارجی

تاحینیاادگاص تجهیزات ،حواد ،قطهات و ورمافزار
داوش اهها
رقبا و سا حاصهای حشابه
حرایز تحقیقات دواک
حوسسات تحقیقات خووص

[ 37 ،33 ،0و ]07

سایر پژوهشکدهها و صاای سا حاص
حشاوراص داخل و خارد

 -4-2پيشينه پژوهش
ددو شییماره  ،0خلاصییهای ا بررسیی پژوهشهای حرتبط
داخل و خارد در گذشیکه استب بررس پژوهشهای اوجامشده
در داخ یشییور وشییاص ح دهد یه تاها تهداد اودی به حوضییوع
ووووری بیا پرداخکیهاویدب ححققیاص رفکیار سیییا حاو  ،با اریاب و
یادگیری سییا حاو به تاثیر حسییکقیم گرایش به با ار و گرایش به
یادگیری بر ووووری و عملکرد سا حاو اشاره یرده اودب ووووری با
حکغیری اسیت یه یمکر روی وص یار شده است و حورد توده این
تحقیق قرار گرفکه اسییتب همچاین حطااهات حهدودی بهصییورت
یلاص بر روی تاثیر یادگیری سیا حاو بر عملکرد توسییهه ححوو

ددید اوجام شیده اسیت یه ضیهف تحقیقات پیشین در این بوده
اسیت یه یادگیری سیا حاو و یا توسهه ححوو ددید بهصورت
دقیق و خُرد حورد تحلی و بررسی قرار و رفکه است؛ درحاا یه
پژوهش حاضییر ،بهصییورت دزئ به تحلی و بررسیی گرایش به
ییادگیری و ابهیاد وص پرداخکیه اسیییتب حطیااهیه ادبیات پژوهش
وشییاصدهاده وص اسییت یه پژوهشیی راص یادی ،اثر ووووری با بر
عملکرد سیییا حیاص و همچاین همکاری بین سیییا حاو تحقیق و
توسهه و پیاحدهای ووووری سا حاص را بررس ومودهاود ،احا بررس
ارتباط ووووری با و عملکرد توسییهه ححوییو ددید بهطور خاص
حورد توده قرار و رفکه استب
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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تاثیر گرایش به یادگیري بر عملكرد توسعه محصول جدید با ...
جدول  :4تحقيقات پيشين
عنوان پژوهش

متغيرهاي تخقيق

وقش گرایش بییه یییادگیری بر
ووووری و عملکرد سا حاو

 گرایش به یادگیری
 ووووری
 عملکرد سا حاو

افزایش حوفقیت توسهه ححوو
ددید حبکا بر رویکرد ووووری
با

 حوفقیت توسهه ححوو ددید
 ووووری با

بررسییی تیاثیر قییابلبییت هییای
فیرایاییدی حییدیریییت داوش بر
عملکرد ووووری بیا اثر حیاوج
فرایاد ووووری در سییا حاصها با
فااوری پیشرفکه

 قیابلبیتهای فرایادی حدیریت
داوش
 عملکرد ووووری
 فرایاد ووووری

ویوووری ،گرایش بییه بییا ار و
گرایش به یادگیری

 ووووری
 گرایش به با ار
 گرایش به یادگیری

گرایش به یادگیری  ،گرایش به
با ار و ووووری :یکپاروه سییا ی و
توسهه حد عملکرد سا حاو

 گرایش به یادگیری
 گرایش به با ار
 ووووری

گرایش به یادگیری ،قابلیتهای
ووووری شریت و عملکرد شریت

 گرایش به یادگیری
 قابلیت های ووووری شریت
 عملکرد شریت

گرایش به یادگیری و گرایش به
با ار :ارتباط با ووووری و عملکرد
و اقداحات حااب اوساو

تاثیر ویژگ های با ار و سییرعت
ووووری در درک حزایای حوقهیک
و عملکرد توسهه ححوو ددید

گیراییش بییه بییا ار ،گرایش بییه
ییادگیری و قابلیت های ووووری
در با اه های یووک و حکوسط

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي










گرایش به یادگیری
گرایش به با ار
ووووری
عملکرد و اقداحات حااب اوساو
ویژگ های با ار
سرعت ووووری
درک حزایای حوقهیک
عملکرد توسهه ححوو ددید

 گرایش به با ار
 گرایش به یادگیری
 قابلیتهای ووووری
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نتایج

منبع

 یافکهها وشییاص ا اثرات حثبت گرایش به یادگیری بر ووووری و ویز
ووووری بر عملکرد تجاری در سطح با اههای توایدی و خدحات داشکه
استب

[ ]3

 تحلی همبسیییک وشیییاص داد یه حیاص اقداحات ووووری با و
حوفقیت توسهه ححوو ددید ،رابطه حثبت و حهااداری ودود داردب
 ایکشییاف دروو و بهرهبرداری دروو تاثیر حثبت و حهااداری بر
حوفقیت توسهه ححوو ددید داردب
 قیابلییتهیای فرایایدی حیدیریت داوش بر فرایاد ووووری اثر
حسکقیم ،حثبت و حهاادار داردب
 قیابلییتهیای فرایادی حدیریت داوش بر عملکرد ووووری اثر
حسکقیم ،حثبت و حهاادار داردب
 قابلیتهای فرایادی حدیریت داوش برای ووووری حوفق ضروری
اسییت؛ یرایه فرایاد ووووری ،به ذات ،به شییدت وابسییکه به داوش
است.
 سطوح باااتر ووووری با فرها یه بر یادگیری ،توسهه و تومیم
گیری حشاریک تایید ح یاد ،همراه استب
 یافکهها وشاص ح دهد یه ها اح یه اعیای یک گروه به یادگیری
و توسهه و وفوذ بر تومیم گیری گروه تشویق ح شوود  ،این گروه
دارای ووووری بیشکری استب
 گرایش به یادگیری و گرایش به با ار یلید عملکرد ووووری حوفق
استب
 گرایش به یادگیری و گرایش به با ار بهطور زیرحسییکقیم ا طریق
تاثیر بر ووووری ححویو  ،بر عملکرد سا حاص اثر ح گذارد و گرایش به
یادگیری اثر حسکقیم بر عملکرد سا حاو داردب
 گرایش به یادگیری برای ووووری و عملکرد حیات استب
 وکایج حاصیی ا این حطااهه وشییاص ح دهد یه ووووری خود یک
فرایاد گسیییکرده ای ا یادگیری اسیییت یه ادرای ایدههای ددید،
ححوواات و یا فرویادها را قادر ح سا دب
 دو یادگیری حثبت برای شییریتهای یه در ور وی ایسییکادگ
یردص ا طریق توسهه ححوو هسکاد ،حفید استب

[ ]1

[ ]3

[]13

[]35

[]13

 اقداحات حااب اوسیاو و ووووری واسطه حهم ارتباط بین گرایش به
یادگیری و گرایش به با ار و عملکرد حاا استب

[]16

 وکایج وشیاص ح دهد یه سرعت ووووری دارای اثر حثبت بر عملکرد
برتر ححویو ددید است و ا این اسکداا حمایت ح یاد یه توسهه
سییری تر به حها با ده باااتر و افزایش سییهم با ار اسییت و علاوه بر اثر
حسکقیم وص ،سرعت ووووری اثر حثبت زیرحسکقیم بر عملکرد ححوو
ددید داردب

[]11

 ووووری شریت تاثیر حثبک بر عملکرد شریت داردب
 گرایش به یادگیری اثر حثبک بر ووووری شریت داردب
 گرایش به با ار اثر حثبک بر گرایش به یادگیری داردب
 گرایش به یادگیری واسییطه ارتباط بین گرایش به با ار و ووووری
شریت استب

[]11

الهام عیوضزاده و آرنوش شاکري

اثرات بیا تا تیم و ووووری بر
عملکرد توسهه ححوو ددید

 با تا تیم و ووووری
 عملکرد توسهه ححوو ددید

یییادگیری ایکشیییاف و عملکرد
ححوییو ددید :وقش واسییطهای
حهیارتهییای شیییااخک و عدم
اطمیااص ححیط

 یادگیری ایکشاف
 عملکرد ححوو ددید
 حهیارتهای شیییااخک و عدم
اطمیااص ححیط

سییرحایه فکری و عملکرد توسییهه
ححوییو ددید :وقش واسییطهای
قابلیت یادگیری سا حاو

 سرحایه فکری
 عملکرد توسهه ححوو ددید
 قابلیت یادگیری سا حاو

ار ش احکماا یادگیری ایکشاف
و تحلیل برای عملکرد توسیییهه
ححوو ددید

 یادگیری ایکشاف وتحلیل
 عملکرد توسهه ححوو ددید

دیدگاه اقکییییای ووووری با در
پروژههای توسهه ححوو ددید

 ووووری با
 توسهه ححوو ددید

اثرات حیدیریت داوش و ووووری
فیاییاوری بیر عملکرد توسیییهییه
ححوو ددید

 حدیریت داوش
 ووووری فااوری
 عملکرد توسهه ححوو ددید

تاثیر راهبردهای حدیریت داوش و
قیابلییت یادگیری سیییا حاو بر
عیمیلیکرد حبکا بر ووووری در
شریت وفت






وییقییش رهییبییری تییحییو گییرا و
فرایادهای حدیریت داوش بر ورخ
ووووری سا حاو

 رهبری تحو گرا
 فرایادهای حدیریت داوش
 ورخ ووووری سا حاو

تاثیر فااوری اطلاعات داوشححور
بر روی فرایاییدهییای توسیییهییه
ححوو ددید

 ابزارهای اطلاعات داوش ححور
 فرایادهای توسیییهه ححویییو
ددید

تاثیر راهبردهای تحقیق و توسهه
بر عملکرد توسهه ححوو ددید
با تایید بر وقش تیمهای تحقیق
و توسهه

راهبردهای حدیریت داوش
قابلیت یادگیری سا حاو
عملکرد
ووووری

 راهبردهای تحقیق و توسهه
 عملکرد توسهه ححوو ددید
 عیمیلیکیرد تیمهییای تحقیق و
توسهه

 گرایش به با ار بهطور زیرحسییکقیم بر عملکرد شییریت ا طریق
ووووری و یادگیری تاثیر داردب
 وکایج وشیییاص داد یه حهارتهای حدیریک اعییییای پروژه ،تمای
یاروفریا و داوش حودود تاثیر قاب توده بر با تا تیم و ووووری
ححوو در پروژه  NPDو عملکرد وص داردب
 ووووری ححوو دارای تاثیرات حثبت بر عملکرد  NPDاستب
 یادگیری ایکشیاف تاثیر حثبک بر عملکرد توسهه ححوو ددید
دارد و حهیارتهای رهبراص تیم و عدم اطمیااص فااوراوه بهطور قاب
توده این ارتباط را تهدی ح یادب
 رابطه بین قابلیت یادگیری سیا حاو و توسهه ححوو ددید وشاص
ح دهد یه عملکرد توسیهه ححوو ددید یک دز یادگیری قوی دارد
یه ا فرویاد یادگیری ح ویدب
 وکایج تجرب وشیاص ح دهد یه سرحایه اوساو و سرحایه رابطهای بر
عملکرد توسیهه ححوو ددید ،ا طریق قابلیت یادگیری سا حاو  ،اثر
ح گذاردب
 وکایج وشییاص ح دهد یه این دو ووع یادگیری در عملکرد ححوییو
ددید اثر ح گذارد و وشییاص ح دهد یه عملکرد توسییهه ححوییو
ها اح یه یک یادگیری در سییطح باااتر و دی ر در سییطح پایینتر
باشد ،افزایش ح یابدب
 وکایج وشاص ح دهد یه وحو ش ایکشاف و تحلیل دارای یک رابطه
زیرخط با عملکرد توسهه ححوو ددید استب
 اسییکداا شیید یه اقداحات حدیریک تاها ححدود به توییمیمات
گسییکرش پروژه  NPDبه طیف گسییکردهای ا اوواع حخکلف بخشهای
خارد ویسییت(وسییهت) ،احا به هماص اودا ه دروظرگرفکن عمق روابط
حیاص اوواع حخکلف بخشهای خارد (عمق) و تهاد بین توسهه روابط
ددید و طوااو حدت(دوداوبه) ،اهمیت داردب
 در فااوری ووووری ،فااوری دریاص و فااوری تواید ،دارای اثر قاب
توده بر عملکرد توسهه ححوو ددید استب
 درده باااتر فااوری ووووری برای عملکرد بهکر توسییط ححوییواات
ددید ،حفید استب
 راهبردهیای حیدیرییت داوش تیاثیر حثبت و حهااداری بر ووووری
سییا حاص دارد و همچاین ووووری سییا حاص تاثیر حثبت ،حسییکقیم و
حهااداری بر عملکرد سا حاص داردب
 دم ووری ،ایجیاد و اوکقیا داوش حاجر بیه ووووری در فرویاد و
ححویو  ،بهبود ییفیت ححویواات ،افزایش رضیایت حشکری و بهبود
حوقهیت رقابک سا حاص ح شودب
 رهبری تحو گرا تاثیر حثبت و حهااداری بر فرویادهای حبکا بر
داوش و ووووری سا حاص داردب
 فرویایدهای حدیریت داوش وقش واسیییطهای بین رابطه رهبری
تحو گرا و ووووری سا حاص داردب

[]11

[]03

[]13

[]10

[]36

[]36

[]01

[]31

 توسهه ابزارهای هوشماد وقش بسزای در توسهه ووووری و توسهه
فرایادهای ححوو ددید داردب

[]06

 توسیهه راهبردهای تحقیق و توسهه وقش بسزای در بهبود توسهه
ححوو ددید داردب
 ارتقای تیمهای تحقیق و توسییهه ح تواود باعث ارتقای عملکرد
توسهه ححوو ددید شودب

[]01
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 -3الگوي مفهومی پژوهش
براسیاس حرور پیشییاه ،حد حفهوح تحقیق بهصورت شک

حبکا

بر با ار

شماره  3است:

تههد به ی ادگیری

[ 10 ،13و ]01

حبکا

بر ووووری

حبکا

بر سا حاص

تفکر با

حبکا

بر یاریااص

تسهیم داوش

عملکرد توسهه
ححوو ددید

گرایش به
یادگیری

بیاش حشکرک

[ 13 ،13 ،13 ،35 ،3 ،6 ،1و ]15

[ 17 ،10 ،11 ،13 ،11 ،36 ،1و ]16

ووووری با

دروص به بیروص

بیروص به دروص

فرویاد همراه

شكل  :1مدل مفهومی پژوهش

دهیت حمیاییت ا حد حفهوح و حکغیرهای تحقیق ددو

ابهاد وص را وشاص ح دهدب

شیییماره  5را ح تواص ارائه ومودب این ددو هر یک ا حکغیرها و
جدول  :5پيشينه تحقيق جهت حمایت از مدل مفهومی
ابعاد

متغيرها
تههد به یادگیری
گرایش به یادگيري

منابع
[ 13 ،3و ]11

بیاش حشکرک

[ 13 ،35 ،3و ]11

تفکر با

[ 13 ،35 ،3و ]11
[ 13و ]11

تسهیم داوش دروص سا حاو
 خرید
 اخذ حجو
نوآوري باز

بیروص به دروص

 سرحایهگذاری حشکرک
 سرحایهگذاری خطرپذیر
 توسهه حشکرک
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[ 31 ،33 ،5و ]30

الهام عیوضزاده و آرنوش شاکري
 بروصسپاری قراردادهای تحقیق و توسهه
 ادزام و ایکسا
 حشاریت حشکری
 شبکه سا ی خارد
 فروش
دروص به بیروص

 اعطای حجو

[ 31 ،33 ،5و ]30

 حاب با
 شریتهای ایش
 حشکریاص و حورفیاادگاص
 تاحینیاادگاص تجهیزات ،حواد ،قطهات و ورمافزار
 داوش اهها

همکاری با شریای
خارد

 رقبا و سا حاصهای حشابه
 حرایز تحقیقات

[ 33 ،0و ]37

دواک

 حوسسات تحقیقات

خووص

 سایر پژوهشکدهها و صاای
 حشاوراص داخل

سا حاص

و خارد

 ییفیت و سرعت ورود به با ار
 تهداد حشکریاص اصل
حبکا بر با ار

 ورخ سهم با ار

[ 01 ،11و ]53

 توسهه اوکخا و اوکظارات حشکری


حاص ارسا

 اوهطافپذیری
حبکا بر ووووری
عملكرد توسعه محصول جدید

 تهداد ححوواات و فرایادهای ددید

[ 01 ،11و ]53

 تهداد ثبت اخکراعات
 هزیاه تحقیق و توسهه
 شاخص بهره وری
 اهمیت وام تجاری

حبکا بر سا حاص

 سیسکم اطلاعات یکپاروه

[ 01و ]53

 توسهه و شااسای اواویتهای رقابک برای پاسخ وی به
تقاضا
 تواومادسا ی
حبکا بر یاریااص

 صلاحیت دسکاوردهای یاریااص

[ 01و ]53

 وحو ش یاریااص

 -4روششناسی پژوهش
این حقیااه ،ا احاظ هدف یاربردی بوده و ا احاظ ووع حکغیر،
ییف و ا احاظ حاو  ،حقطه اسیییتب با توده به ایاکه در این
پژوهش ا روش حطیااهیه یکیابخیاویهای و ویز روشهیای حیداو
اسیکفاده شده است ،ح تواص بیاص یرد یه پژوهش حاضر براساس
حاهیت و روش گردووری دادهها ،یک پژوهش توصیییف -پیمایش
اسییت .این تحقیق بهصییورت توصیییف به شییااسییای حوافههای
تحقیق و بهصورت همبسک

 -عل به بررس فرضیههای تحقیق

پرداخکه اسییتب با توده به حد حفهوح پژوهش ،فرضیییههای
پژوهش بهصورت یر است:
3ب گرایش به یادگیری با اثر حیاوج ووووری با بر عملکرد توسهه
ححوو ددید تاثیر حهااداری داردب
1ب گرایش به یادگیری بر عملکرد توسهه ححوو ددید تاثیر
حهااداری دارد[ 10 ،13و ]03ب
1ب گرایش بیه ییادگیری بر ووووری با تاثیر حهااداری دارد[،1 ،3
]01 ،17 ،11 ،13 ،13 ،35 ،31 ،3 ،6ب
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0ب ووووری با بر عملکرد توسییهه ححوییو ددید تاثیر حهااداری
دارد[ 17 ،15 ،13 ،11 ،36 ،1و ]16ب
داحهه وحاری تحقیق شیاح یارشییااساص واحدهای تحقیق و
توسیهه ،با اریاب و فروش و تواید یارخاوه ااسیکیک پارحیدا است
یه تهداد ووها  55وفر اسیییتب با توده به ایاکه تهداد افراد داحهه
وحاری یم اسیت ا روش سیرشیماری ح تواص اسکفاده یردب برای
تهییه ادبیات حوضیییوع در پژوهش حاضیییر و تهیه حد حفهوح
تحقیق با اسییکفاده ا حطااهات یکابخاوهای شییاح حقااات ااتین و
فارس  ،یک  ،حجلات و همچاین برای دم ووری دادهها و بررس
سیوااات و فرضییههای تحقیق ا ابزار پرسیشیااحه اسیکفاده شده
اسیییتب در تحقیق حاضیییر ،بهحاظور اوجام وحار توصییییف و وحار
اسیییکاباط ا دو ورمافزار  SPSSو  SMART PLSاسیییکفاده
ح شیودب ا وحار توصیف بیشکر دهت تجزیه و تحلی حکغیرهای
دمهیتشییااخک و ا حد سییا ی حهاداات سییاخکاری بهحاظور
بررسی فرضییههای تحقیق اسیکفاده شیده استب در این پژوهش
بهحاظور بررسیی پایای پرسییشییااحه ا ضییری وافای یرووباخ و
پایای ترییب و برای بررسیی روای پرسییشییااحه ا روش روای
ححکوا و روای ظاهری دهت بررس ابهاد پرسشااحه و روای سا ه
شیاح شیاخصهای همچوص  ،AVEضرای حهااداری ،بارعاحل ،
 Q2 ، R2و  GOFدهت ار یاب وکوی برا ش حد اسییکفاده شییده
استب

 -5تجزیه و تحليل یافتههاي پژوهش

یفیاییت وموویهگیری حورد تیاییید قرار ح گیرد و ادیا ه ورود به
تحلی عاحل را داریمب
جدول  :6آمارههاي اطمينان متغيرهاي پژوهش
متغير

 -2-5یافتههاي استنباطی
پیش ا اوجام تحلی عاحل تاییدی باید و حوص  KMOدهت
حویو اطمیااص ا یفایت ومووهگیری اوجام شیودب حقدار حااس
برای این شیییاخص را بیااای 3/7ح داودب حقدار شیییاخص یفایت
ومووهگیری برای هر یک ا حکغیرها بااای  3/7است و همچاین ا
ووجای یه سطح حهااداری و حوص بارتلت حد صفر است ،باابراین
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یادگيري

باز

محصول

یفایت

3/675

3/155

3/131

حهااداری

30333

30333

30333

شاخص
ومووهگیری
ضری
بارتلت

دهت بررسی پایای پرسیشیااحه ا ضری وافای یرووباخ و
پایای ترییب اسیکفاده شده استب وااوچه ضری وافای یرووباخ
و پیایای ترییب برای یک حقیاس بیش ا  3/6ححاسیییبه گردد،
پایای وص حقیاس حطلو ار یاب ح شودب ددو شماره  7ضرای
پیایای هریک ا حکغیرها را ومایش ح دهدب وکایج بدسیییت وحده
وشیاص ح دهد یه سیوااات پرسشااحه ا پایای حااس

و حطلوب

برخوردار استب
جدول  :7ضرایب آلفاي كرونباخ و پایایی تركيبی
متغير
گرایش
به
یادگیری

 -1-5یافتههاي توصيفی پژوهش
طبق اطلاعات دمهیتشیااخک حاص ا پرسشااحهها61/1 ،
درصید ا پاسیخدهادگاص دارای حدرک یارشااس و  16/1درصد
ویز دارای حدرک یارشیااس ارشد هسکادب همچاین  13/5درصد
ا پاسییخدهادگاص بین  1تا  5سییا  13/1 ،درصیید بین  7تا 33
سیا  11/6 ،درصید بین  33تا  35سیا و  37درصد ویز بیش ا
 35سا  ،سابقه یار ادرای دارودب

گرایش به

نوآوري

عملكرد توسعه

عملکرد
توسهه
ححوو

ووووری
با

ابعاد

آلفاي

پایایی

كرونباخ

تركيبی

تههد به یادگیری

3/661

بیاش حشکرک

3/135

تفکر با

3/610

تسهیم داوش داخل سا حاص

3/171

شاخصهای حبکا بر با ار

3/617

شاخصهای حبکا بر ووووری

3/611

شاخصهای حبکا بر
سا حاص

3/630

شاخصهای حبکا بر
یاریااص

3/153

بیروص به دروص

3/315

دروص به بیروص

3/111

همکاری با شریای خارد

0/893

0/924

0/909

3/313

با توده به حد ادرا شده در ورم افزار  PLSحقادیر حوردوظر
برای بررس روای سا ه در ددو شماره  8وحده استب با توده به
ایاکه شاخصها در ححدوده حجا خود قرار گرفکهاود ،ح تواص بیاص
یرد یه روای سا ه به تایید رسیده استب

الهام عیوضزاده و آرنوش شاکري
جدول  :8نتایج مقادیر روایی سازه
AVE

گرایش به یادگیری

0/676

R2

VAF

Q2

عملکرد توسهه ححوو ددید

0/753

0/714

0/484

ووووری با

0/770

0/487

0/344

AVE>0/5

R >0/3

Q >3/15

ححدوده حجا

حهاداات سییاخکاری حد برای ضییرای

اسییکاودارد و اعداد

حهااداری در شیک های شیماره  1و  1ومایش داده شده است .با

2

2

0/456
0<VAF<1

GOF

0/663
GOF>0/25

توده به ایاکه حقدار حهااداری روابط بین سیا هها بیشکر ا 3/37
است ،پس حهااداری روابط تایید ح شودب

شكل  :2مدل پژوهش در حالت  tمعناداري

شییک شییماره  1حد پژوهش را در حاات ضییرای حسیییر یا
بارهای عاحل وشیییاص ح دهدب با توده به اعداد بدسیییت وحده در
حاات ضیییرای حسییییر حهمترین حوافه های گرایش به یادگیری،
تسیییهیم داوش و تههید بیه ییادگیری بیه ترتی با بارهای عاحل

 3/151و  ،3/110حهمترین حوافه عملکرد توسهه ححوو ددید،
حبکا بر سییا حاص با بارعاحل  3/331و همچاین حهمترین حوافه
ووووری با  ،فرویاد همراه با بار عاحل  3/315اس یت یه بیشییکرین
حقدار بارهای عاحل را داردب
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شكل  :3مدل پژوهش در حالت ضرایب مسير

خلاصه وکیجه حد حهاداات ساخکاری برای فرضیه ها در

ددو  9وحده است:

جدول  :9مقادیر معناداري و بارهاي عاملی
سطح

مقادیر

نتایج

ضرایب

معناداري

P

آزمون

فرضيه 4

ووووری با  >--عملکرد توسهه ححوو ددید

3/533

1/110

***

3/333

تایید

فرضيه 3

گرایش به یادگیری >--ووووری با

3/731

3/011

***

3/333

تایید

گرایش به یادگیری >--عملکرد توسهه ححوو ددید

3/037

1/351

***

3/331

تایید

گرایش به یادگیری >--عملکرد توسهه ححوو ددید (ا
طریق حیاوج گری ووووری با )

3/103

1/136

***

3/335

تایید

گرایش به یادگیری >--عملکرد توسهه ححوو ددید

3/675

30/131

***

3/333

تایید

مسير

اثر حسکقیم
فرضيه 2
فرضيه 1

اثر زیرحسکقیم
اثر ی

*:*** ، P<0.05:** ،P<0.10 :

 -1-2-5تحليل فرضيهها
فرضییيه  )1گرایش به یادگیری با اثر حیاوج ووووری با بر
عملکرد توسهه ححوو ددید تاثیر حهااداری داردب برای و حودص
این فرضیه ا  VAFاسکفاده شده است یه حقداری است بین  3و
 3یه هروه این حقدار به  3وزدیککر باشییید ،وشیییاصدهاده قویتر
بودص تاثیر حکغیر حیاوج استب حقدار  VAFدر ایاجا  3/057شده
اسیتب اثر حسکقیم گرایش به یادگیری بر عملکرد توسهه ححوو
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مقادیر t

P<0.01

 3/037و اثر زیرحسییکقیم گرایش به یادگیری بر عملکرد توسییهه
ححوییو  3/103شییده اسییت ،پس ح تواص گفت یه تاثیر ودود
حکغیر حییاوج یمکر ا تیاثیر عیدم ودود حکغیر حیاوج اسیییتب
ضیییری حسییییر اثر ی گرایش به یادگیری بر عملکرد توسیییهه
ححویییو ددید  3/675و حهااداری وص  30/131اسیییت و بااای
 3/37استب باابراین حیاوج بودص حکغیر ووووری با تایید ح شود
و فرضیه او تحقیق حورد تایید قرار ح گیردب

الهام عیوضزاده و آرنوش شاکري

فرضیيه  )2گرایش به یادگیری بر عملکرد توسیهه ححوو
ددید تاثیر حهااداری داردب ضییری حسیییر گرایش به یادگیری و
عملکرد توسییهه ححوییو ددید  3/037اسییت و با توده به ایاکه
حهااداری وص  3/058و بااای  3/37اسییت ،ح تواص گفت فرضیییه
دوم تحقیق حورد تایید قرار گرفکه استب
فرضيه  )3گرایش به یادگیری بر ووووری با تاثیر حهااداری
دارد .ضری حسیر گرایش به یادگیری و ووووری با  3/731است
و بیا تودیه به ایاکه حهااداری وص  9/438و بااای  3/37اسیییت،
ح تواص گفت فرضیه سوم تحقیق حورد تایید قرار گرفکه استب
فرضییيه  )4ووووری با بر عملکرد توسییهه ححوییو ددید
تاثیر حهااداری داردب ضیری حسییر ووووری با و عملکرد توسهه
ححوییو ددید  3/533اسییت و با توده به ایاکه حهااداری وص
 3/334و بااای  3/37اسییت ،ح تواص گفت فرضیییه وهارم تحقیق
حورد تایید قرار گرفکه استب

 -6بحث و نتيجهگيري
هدف اصیل پژوهش حاضر ،بررس تاثیر گرایش به یادگیری
بر عملکرد توسییهه ححوییو ددید با تایید بر ووووری با بود یه
برای این هدف و با توده به حد حفهوح پژوهش وهار فرضیییه
طراح گردیدب وکایج و حوص فرضیییهها وشییاص داد یه گرایش به
یادگیری با اثر حیاوج ووووری با بر عملکرد توسیییهه ححویییو
ددید تاثیر حهااداری دارد(تایید فرضییییه  ،)3گرایش به یادگیری
بر عملکرد توسیییهیه ححویییو ددید تاثیر حهااداری دارد(تایید
فرضیییییه  ،)1گرایش بیه ییادگیری بر ووووری با تاثیر حهااداری
دارد(تایید فرضییییه  )1و همچاین ووووری با بر عملکرد توسیییهه
ححوو ددید تاثیر حهااداری دارد(تایید فرضیه )0ب
طبق وکایج بدسیییت وحده و با توده به تحقیقات اوجام شیییده
توسییط یسییکین ( ،)2006حهطوف و همکاراص( ،)3113یلاوکن و
همکاراص ( )2002و سیییاکواا وبیکر( ،)1999ودود روابط حثبت و
حهایادار بین گرایش به یادگیری با حهمترین حوافههایش(تههد به
یادگیری ،بیاش حشکرک ،تفکر با و تسهیم داوش) تایید ح شودب
همچاین با توده به حهاداات سییاخکاری در این پژوهش و با توده
به تحقیقات اوجام شده توسط شفیه ویک وبادی( ،)1335وووگ
و همکیاراص( )1336و ووگ( ،)1333ودود روابط حثبت و حهاادار
بین عملکرد ححویییو دیدید با حهمترین حوافههایش(حبکا بر
با ار ،یاریااص ،ووووری و سیییا حاص) ویز تایید ح شیییودب ا طرف
دی ر ،با توده به وکایج بدسیییت وحده و با توده به تحقیقات اوجام

شیییده توسیییط صیییفدری روجبر و همکاراص( ،)3131هاشیییم
دهق ( ،)3131ووری و همکییاراص( ،)3131ابوارو و ا (،)1331
رحییاوپور ورگس و همکاراص( ،)3131ووری و همکاراص( )3131و
برویت و او (  ،)1330ودود روابط حثبت و حهاادار بین ووووری با
با حهمترین حوافههای ووووری با (دروص به بیروص ،بیروص به دروص
و فرویاد همراه) تایید ح شییودب با توده به اعداد بدسییت وحده در
حاات ضیییرای حسییییر حهمترین حوافههای گرایش به یادگیری،
تسهیم داوش و تههد به یادگیری ،حهمترین حوافه عملکرد توسهه
ححویییو ددید ،حبکا بر سیییا حاص و همچاین حهمترین حوافه
ووووری با فرویاد همراه اسیییت یه بیشیییکرین حقدار بار عاحل به
ووها اخکواص داده شده استب
حیدیراص بیاید به دوبا ایجاد و تقویت دو یادگیری باشیییاد،
روشهیای حودود را بیه وااش یشییییده و تفکر سیییاک را یاار
ب یذارود و داوش خود را بهرو یااد ،داوش و اطلاعات دم ووری
شییده ا حااب حخکلف را و ه دارود و حیاص واحدهای سییا حاو
گسیکرش دهاد و همچاین حشییخص یااد یه وه ویزی باید یاد
گرفکه شییودب بدوص ودود بیاش حشییکرک در سییا حاص ،یادگیری
ییاریایاص ب حها خواهد بود؛ یرا فاقد یک یاووص توده و هدف
حشکریادب سا حاصها باید با تمریز بر یادگیری باعث ایجاد او یزه،
تههد و هدف حشکرک بین یاریااص شوودب
همچاین ،حدیراص ح تواواد ا طریق حرتبط سییاخکن حقوه،
پاداش و ارتقای شییغل با حیزاص یادگیری سییب فها شییدص یا
تقویت گرایش به یادگیری در یاریااص شوود .شریتها در فیای
ووووری با باید ا ایدهها و فااوریهای سیییایر شیییریتها و افراد
اسکفاده یااد و ادا ه دهاد یه دی راص ویز ا ایدهها و فااوریهای
وواص اسیکفاده یاادب سیا حاصها در این فییا ح تواواد ا حشکریاص
اطلیاعیات را یسییی یاادب این اطلاعات ح تواود به بهبود هروه
بهکر ححوواات و خدحات یمک یادب
ا طرف دی ر ،در ووووری بیا وقش داوشییی اهها و بخشهای
پژوهشی پرروگتر شیده استب ا اینرو ،شریتها ویز باید یاریرد
خود را دگرگوص یااید و شیییرییتهیا ویز بیایید پیووید خود را با
داوشییی یاهها و اسیییاتید قویتر یااد و همچاین داوشیییجویاص و
بخشهای پژوهش باید داوش خود را بهرو یادب
حدیراص باید با و رش ووووری دسیییت به تغییر ار شها و
فرهاگ سییا حاص بزواد تا با ایجاد فرها با و وووور یاریااص به
سیییوی اشیییکراکگذاری داوش و تجربه خود گرایش پیدا یاادب
تمریز صرف بر دم ووری داوش و اطلاعات و عدم توده به هدف
اصییل این فهاایت یها تسییهیم داوش و بهیارگیری وص سییب
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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یاهش بهره یاف بردص ا این حااب ار شماد است.
همچاین ،ودود وظام او یزش و پاداش حااس ی سییب ایجاد
او یزه در یاریااص برای تسیهیم داوش ح شیودب احایت شیغل ا
دی ر حباحث اسیت یه حاو تمای افراد به تسهیم داوش ح شودب
حکاسیفاوه توور یاریااص ا ایاکه با به اشکراکگذاری داوش خود،
برای خود رقی ایجاد یرده یه هر احظه حمکن است دای اه وی
را اشیغا یاد ،حاو ا اشکراک داوش و تجربه فرد ح شودب اذا با
وحو ش و تشویق افراد به یادگیری و یاددهادگ و وهادیاه یردص
این ار ش یه هریس با یاددهادگ رشد ح یابد ،ح تواص تسهیم
داوش را افزایش داد.
ا طرف دی ر ،حدیراص باید بکواواد شییرایط برای وضییهیت
شییغل یارحاداص ایجاد یااد یه ووها را ا حیث او یزشیی در
شییرایط بهکر و حااسیی تری قرار دهد؛ بهطورییه خود را برای
وحو ش و اوکقیا داوش حکههد بداواد و همچاین حقرر ومودص
برواحههای تشییویق و او یزش ی برای اوکقا تجربیات و تشییویق
یارحاداص باتجربه به دسییکهبادی و دم ووری تجربیات شییغل
بهصیورت حککو و حویور .تیم حکشک ا بهکرین یارحاداص و
یاریااو یه برای وحو ش اوکخا شییدهاود ،تشییکی دهاد تا
فرصییتهای وحو ش تیم فراهم شییودب در این صییورت ،روود

تسیییهیم داوش بسییییار بهبود پیدا ح یادب در حاژو حودودی
حهارتها و تجزیه و تحلی شیغ این سییسیکمها ا سا ویارهای
تحلی داده ،حث دادهیاوی اسییکفاده شییود تا در فرایاد گردش
شییغل حشییخص شییود یه یارحاد ددید در یاار یدام یارحاد
باسییابقه قرار گیرد یه سییطح تسییهیم داوش در یمکرین حاص به
بیشیکرین حقدار برسید .و در وخر پیادهسا ی روشهای حدیریک
ددید در سطوح حخکلف سا حاص دهت افزایش ورخ ووووریب
در این پژوهش ححقق هر وهار بهد ا گرایش به
یادگیری را دروظرگرفکه اسیتب پیشاهاد ح شود در صورت
ودود علاقه ،ح تواص تاثیر هر یک ا ابهاد را بهصییورت
دداگاوه بررس ومود و یا ح تواص بهصورت دزئ تر حسئله را
بررس ی یرد؛ بهطور حثا بررس ی تاثیر حهااداری تههد به
یادگیری بر عملکرد توسییهه ححوییو ددید و ووه اسییت؟
همچاین ح تواص گزارش حبا بر ایاکه یدام یک ا ابهاد
گرایش به یادگیری بیشییکر در یشییور قاب اوجام اسییت و
بررس داای عدم توده به ابهادی را ارائه ومود یه یمتر در
یشور حورد اسکفاده قرار ح گیردب
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