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Today, the factors that affect the new product development process are 
very important. One of these factors is social capital, which enables the 
organization to quickly access, with appropriate timing, a diverse set of 
information to develop new products. The purpose of this study is to 
investigate the effect of social capital on new product development with the 
mediating role of knowledge management. This research is applied in terms of 
purpose and in terms of nature and method, descriptive-analytical and 
correlational. The statistical population of the study was 197 managers of all 
knowledge-based companies in Mazandaran province. The sample size was 
determined to be 132 according to Krejcie and Morgan table and a simple 
random method was used for sampling. Data analysis was performed by 
structural equation method with Smart pls2 software. The results showed that 
social capital has a positive and significant effect on knowledge management. 
Knowledge management has a positive and significant effect on new product 
development. Social capital has a positive and significant effect on new 
product development. The findings also confirmed the mediating role of 
knowledge management in the relationship between social capital and new 
product development. Managers of knowledge-based companies consider it 
important to improve the performance of new product development in order to 
survive in a competitive environment, so the use of social capital and 
knowledge management is essential to improve new product development and 
stay in the market. 
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از اهمیت فراوانی برخوردار  دهند یقرار م ریرا تحت تأث دیتوسعه محصول جد ندیکه فرآ یعواملامروزه 
 يبنـد  بـا زمـان   عیسـر  یقادر به دسترس هستند. یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است که سازمان را

پژوهش حاضر . هدف سازد می دیمنظور توسعه محصوالت جد از اطالعات به یمناسب به مجموعۀ متنوع
پژوهش  نیا .مدیریت دانش است یانجیمبا نقش توسعه محصول جدید  بر سرمایه اجتماعیثیر أت بررسی

 جامعه .و از نوع همبستگی است تحلیلی -ی فیتوص لحاظ ماهیت و روش،و به  يبه لحاظ هدف، کاربرد
 نمونـه  بودند، حجم نفر 197 به تعداداستان مازندران  انیبن دانش يها شرکت رانیمد هیکل تحقیق، آماري

  استفاده گیري نمونه براي ساده، تصادفی روش تعیین شد و از نفر 132 مورگان و کرجسی جدول مطابق با
 نشان دادند که یجنتاانجام شد.  Smart pls2با روش معادالت ساختاري با نرم افزار ها  داده یلتحل .شد

 دیدانش بر توسعه محصول جد تیریمد دارد. يدار یمعن مثبت وثیر أدانش ت تیریبر مد یاجتماع هیسرما
 دارد. يدار یمعنـ  مثبت وثیر أت دیبر توسعه محصول جد یاجتماع هیسرما دارد. يدار یمعن مثبت وثیر أت

ها، نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه محصول جدید را  همچنین یافته
توسـعه   ، بهبود در عملکـرد یرقابت طیدر مح اتیادامه ح يبرا انیبن دانش يها شرکت تأیید کرد. مدیران

بهبود توسـعه  ي دانش، برا تیریو مد یاجتماع هیسرما يریکارگ هب لذا پندارند یم مهمرا  دیمحصول جد
  .باشد یم بازار ضروري ماندن در یباق و دیمحصول جد
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  مقدمه
ـ ، پاامـروزه  مربـوط بــه   ي،رشـد اقتصـاد   نیدارتری

 يهــا شـرکت  آن،در  ت کــهاسـ  محــور اقتصـاد دانـش  
ـ  یم فایا يدر رشد اقتصاد ینقش مهم انیبن دانش د کنن

رشد  یعنوان موتور اصل ها به شرکت نیا که يطور  به
و همکــاران،  خیاطیــان( انــد شــناخته شــده ياقتصــاد

ـ ا یژگـ یو نیتـر  مهم. )1395  ییهـا، توانـا   شـرکت  نی
ــازگار ــرا  يس ــا ش ــمتغ طیب ــیمح ری ــع یط  تیو وض

همـواره از   دیباها  شرکت نیا. تآنان اس يریپذ ترقاب
ـ  یدر بازار فعلـ  دیمحصول جد یمعرف قیطر بـازار   ای
بازار محور باشـند تـا از    یراتییتغ جادیدر فکر ا دیجد

(خوراکیـان و عطارمقـدم،    خارج نشوند رقابت صحنه
1397.(  

 يمهــم بــرا یچالشــ د،یــتوســعه محصــوالت جد  
ـ دانـش بن  يهـا  شـرکت از  ياریبسـ  رانیمد  اسـت  انی
ضرورت توسعه  با وجود ).1390، و همکاران یعیرب(

ــمحصــول جد ــرا دی ــت يب ــذ رقاب ــيریپ از  ياری، بس
 يدیمحصوالت جد توانند ینم ان،یبن دانش يها شرکت

(رجوعی و همکـاران،   کنند دیتول مناسب را با سرعت
کـه   دیدر توسعه محصول جد ي. الزمه توانمند)1399

 سـر یرا م امـروز ی رقابت يدر بازارها يرشد و سودآور
توسـعه   نـد یاسـت کـه فرآ   عواملی ییشناسا سازد، یم

 ياحمـد ( دهنـد  یم قرار ریرا تحت تأث دیمحصول جد
یکـی از ایـن   گذشته  طبق تحقیقات ).1394ی، باالده

 ,.Chowdhury et al( عوامل، سرمایه اجتماعی اسـت 

به عنوان  یاجتماع هیسرما .)Eko et al., 2020 ؛2020
اي  شـبکه  قیشرکت از طر کیبالقوه موجود در  منابع

 ۀیسـرما ). Perry and Cochet, 2009( استاز روابط 
با  عیسر یدسترس قادر به را شرکت ،رومندین یاجتماع

بـه   تاز اطالعا یعومناسب به مجموعۀ متن يبند زمان
 نیتر موفقو  سازد می توسعه محصوالت جدیدمنظور 
بـه طـور    یـی دارا نیـ هستند که از ا ییها آنها  شرکت

 کننـد  اسـتفاده  زمـان ممکـن   نیتر عیمطلوب و در سر

 یکی یاجتماع هیسرما ).1395ی، ثان زادهیعلي و قائد(
اسـت کـه    یمهـم سـازمان   يهـا  یـی ها و دارا تیاز قابل

دانـش کمـک    میها در خلق و تسه تواند به سازمان یم
 گرید يها با سازمان سهیآنها در مقا يو برا دینما اریبس
طبق  ).1394ي، آزاد( کند جادیا داریپا یسازمان تیمز

ثر بر توسـعه  ؤیکی دیگر از عوامل م گذشتهتحقیقات 
و  ییطباطبـا ( محصوالت جدید، مدیریت دانش است

. )1397 ،مقدم و همکـاران  ي؛ محمد1398 ،همکاران
مهـم،   اریبسـ  ،ینـد آایـن فر دانـش در   تیریبه مد ازین

 ).1387، و همکـاران  یرضـائ ( شـود  یمـ  یتلق یاتیح
، اکتسـاب دانـش  ینـد  آفرریت دانش در سازمان را یمد

و  توزیــع دانــش، کــردن دانــش ذخیــره، دانــش ایجـاد 
ــداري از ــش نگه ــیدان ــد ، م  Nahapiet and( دانن

Ghoshal, 1998.( که از مدیریت دانـش  یی ها شرکت
کننـد،   بـراي توسـعه محصـوالت جدیـد اسـتفاده مـی      

رو  از این .)Patrick and et al., 2009( تر هستند موفق
تمایــل بــه وکـار   امـروزه بســیاري از صـاحبان کســب  

گیري درباره چگونگی توانمندساختن مدیریت  تصمیم
هـاي توسـعه    دانش و یا حتی هماهنگ کردن فعالیـت 

ـ    محصول جدیـد شـرکت   کـارگیري   هشـان از طریـق ب
  ).1391ي، مصطفو و يانصار( مدیریت دانش دارند

در تحقـق   یینقـش بسـزا   ،انیبن دانش يها شرکت
و موجـب   دارنـد کشـور   یاقتصاد مقاومت يها استیس

وکـار   بـه سـمت کسـب    انیحرکت گسترده دانشـگاه 
عالوه بـر حصـول ارزش    و هستندنوآورانه و فناورانه 
باال، نقـش   یو گردش مال داریپا ییافزوده، با درآمدزا

(رافضـی،   بـر عهـده دارنـد    یـی زا شـتغال در ا ییسزا هب
 بـر  دیـ ساله کشـور تأک  20انداز  در سند چشم .)1394
 توسعه به دنیرس يبلندمدت برا يها و راهبردها هدف

 توسـعه کشـور را توسـعه    یشده است و راهبرد اصـل 
و  دنژادیجمش( قرار داده است انیبن دانشهاي  شرکت

ـ در هفت سال اخ ).1399همکاران،   يهـا  بـا بسـته   ری
در اسـتان   انیبن دانش يها شرکتدولت تعداد  یتیحما
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 حیطـه  انـد  هو توانست هشتدا يرشد سه برابر ،مازندران
ـ وکـار خــود را گسـترش ده   کسـب  (خورشــیدي و  دن

شــرکت  197در اســتان مازنــدران  .)1397همکـاران،  
درصـد در   40کـه   شـده وجـود دارد   تأیید انیبن دانش

ــاورز  ــوزه کش ــاور   20 ،يح ــوزه فن ــد در ح  يدرص
ـ   زین هیاطالعات  و بق فعـال   یو مهندسـ  یدر حـوزه فن

کشـور   در مقام هشتماین استان  لحاظ نیو از ا هستند
ـ از لحاظ فروش ا و دقرار دار ـ ن ،هـا  شـرکت  نی در  زی

وظیفه و  رستمی( ششم کشور قرار گرفته است گاهیجا
ــ. ا)1397، دوســت ــودن  نی ــیهشــتم و ششــم ب  یعن

هـا نـه    اسـتان  گریبه نسبت د مازندران استان تیوضع
ـ توجـه بـه ا   مـا ا ،خوب است و نه بد ـ پد نی مهـم   دهی

ـ تغخوش  استان را دست ندهیتواند آ یم ـ  راتی  یفراوان
 توسعه محصوالت جدید، بهتر عملکرداز سویی،  .کند

هـا و   میود تحـر جـ حاضـر بـا و   طیدر شرا مخصوصاً
 جدیـد  بـه محصـوالت   نیازمنـد  یداخلـ  يهـا  يمشتر

ــوژ ــی کیتکنول ــه اساس ــدیران    ی، ب ــه م ــرین دغدغ ت
شـده و   تبـدیل  استان مازندران بنیان دانشي ها شرکت

هاي مختلـف، بـه    تکنیکگیري از  هرکوشند تا با به می
بنابراین بـر اسـاس مطالـب     عملکرد برتر دست یابند،

سرمایه اجتمـاعی   بررسی تأثیرتحقیق  هدفبیان شده 
بر توسعه محصول جدید بـا نقـش میـانجی مـدیریت     

  است.بنیان استان مازندران  دانشي ها شرکتدانش در 
  
  تحقیق مبانی نظري

از دو مفهــوم  یاجتمــاع هیســرما: ســرمایه اجتمــاعی
 ثیـ ح نیـ شده اسـت و از ا  لیو اجتماع تشک هیسرما

ــ ــوان آن را دارا یم ــاه يت ــدهیافز یتیم ــردیو غ ن  يرف
ــت ــوان( دانس ــور ج ــاران،  پ ــرما ).1396و همک  ۀیس

جمع منافع بالفعـل و بـالقوة    عبارت است از یاجتماع
فرد  کیشده از شبکۀ روابط  یناش وموجود در درون 

ـ  ای  ,Nahapiet and Ghoshal( یواحـد اجتمـاع   کی

سرمایه است کـه   از اجتماعی، شکلی ۀسرمای ).1998

سبب تسهیل دسترسی به اطالعات و منابع حیـاتی بـه   
هاي  فرصت مناسب از ةمنظور ارتقاء عملکرد و استفاد

 هیسـرما ). 1393ي، هرند و دهقانان( گردد محیطی می
 هاي نوآورانـه  برداري از فرصت شرکت، بهره یاجتماع

عـدم   ییو توانـا  کنـد  یم لینامشخص تسه جیبا نتا را
امکـان   جـه یشد و در نتبخ یبهبود م را تقارن اطالعات
 ی وزارعـ ( آورد یم فراهم را دیهاي جد کشف فرصت

سرمایه اجتماعی همچـون شـریانی    ).1398، همکاران
 شـرکت  است که اعتماد شبکه اجتمـاعی را بـه درون  

دهد و از این رهگذر سـبب تحقـق اهـداف     انتقال می
 شـود  و خلـق مزیـت رقـابتی و بقـاي آن مـی      شرکت

  ).1390، طغرایی و رضوانی(
ـ منظور از محصـوالت جد : توسعه محصول جدید  د،ی

تر، محصوالت  شرفتهیمحصوالت پ ،یابداع محصوالت
ـ ی گـر ید دیـ شده و انـواع محصـوالت جد   اصالح ی عن

ـ کـه بـا تـالش خـود شـرکت و در دا      یمحصوالت  رهی
ـ تحق  باشــد یمــ ،نـد یآ یوجــود مــ و توســعه آن بـه  قی

توسعه محصول  ).1399ي و همکاران، اسریک یمحسن(
ـ است که در آن محصـول   نديیفرآ دیجد  یخـدمت  ای
ۀ اصـطالح توسـع  و  شـود  یبه بـازار عرضـه مـ    دیجد

که به طور  یهم در مورد محصوالت د،یجد محصوالت
هستند و هم در مورد اعمال حداقل  دیجد ایدن دری کل

 رود یدر محصوالت موجـود بـه کـار مـ     رییتغ بهبود و
)توسـعه  نـد یفرآ ).1394ی و همکـاران،  نوکوران يدر 

ـ هـا و ا  فرصـت  ییبا شناسـا  دیمحصول جد  يهـا  دهی
 کـردن درك  یآغاز و در ادامـه بـا طـ    دیمحصول جد

ـ ا الزامات ـ هـا و ا  فرصـت  نی  میمفـاه  نیهـا، تـدو   دهی
 ،یو خلـق محصـول واقعـ    یطراحـ  د،یـ محصول جد

محصول  یو تناسب محصول، به معرف لیپتانسی ابیارز
  ).Cooper, 2019( گردد یبه بازار ختم م

 یکـرد رو یکدانش به عنوان  یریتمد: مدیریت دانش
و بـه   یـابی، بازیـابی  ضـبط، ارز  یی،در شناسا یکپارچه

اطالعـات   یـن ا .استاشتراك گذاشتن تمام اطالعات 
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روش و  یاسـت، سند، س یگاه داده،تواند در قالب پا یم
 ,Duhon( کارکنـان باشـد   يتخصـص و تجربـه فـرد   

1998.(   
از  ینـدي آعنـوان فر  بـه  دانـش  یریتمـد  ینهمچن

به دست آوردن و انتقـال دانـش اسـت کـه در      یجاد،ا
 ,.Lim and et al( اسـت  شده منعکس یرفتار سازمان

و  یریتدانش، عبـارت اسـت از مـد    یریتمد ).2017
و  یـان دانـش (نهـان بـه ع    یلبسترسازي الزم براي تبد

گـردآوري،   یـق سـازمان از طر  یکبالعکس) در داخل 
 یــکگـذاري و اسـتفاده از دانـش بـه عنـوان       اشـتراك 

ی و مـوغل ( یو بـراي اهـداف سـازمان    یسازمان یهسرما
 مدیریت دانـش عبـارت اسـت از :    ).1394همکاران، 

 ،ذخیـره کـردن دانـش    ،ایجـاد دانـش   ،اکتساب دانـش 
 ,.Jung and et al( نگهداري از دانـش  و توزیع دانش

2003.(  
هـا بایـد    امـروزه سـازمان  : ي تحقیـق ها توسعه فرضیه

محصـوالت   بتوانند دانش مورد نیاز بـراى نـوآورى در  
یندهایشان را کسب کنند، میان کارکنانشـان  آخود و فر

هاى روزانه خـود بکـار    فعالیتنشر دهند و در تمامى 
توانند به الزامات  میگیرند. تنها از این طریق است که 

شدت متغیر مشتریان پاسخ  محیط رقابتى و نیازهاى به
بنابراین شناخت  ).Hijazi and Salamah, 2014( دهند

 عوامل اثرگذار بر مدیریت دانـش سـازمانى از جملـه   
هـاى   ایهاقدامات اولیـه در بکـارگیرى اثـربخش سـرم    

فکرى سازمان است. از طرف دیگر سرمایه اجتمـاعى  
تـرى نسـبت    مفاهیم نوینى است که نقش بسیار مهم از

 به سرمایه فیزیکى و انسانى در سازمان و جوامع ایفـا 
که بدون وجـود سـرمایه اجتمـاعى،     طوري هب .کند می

 کارکنان حاضر به تسهیم اطالعات و دانـش نخواهنـد  
دانش موفقیت آمیز نخواهد بود. شد و برنامه مدیریت 

 یند مـدیریت دانـش، سـرمایه   آبراى ایجاد و تکمیل فر
ــاالده ياحمــد( اجتمــاعى جایگــاه اساســى دارد ی، ب

ی و همکاران ساک )،1399(دانش و همکاران  ).1394

 .Paola and et al، )1394( یباالده ياحمد ،)1396(
 نیب معتقدند )2014( Hijazi and Salamah) و 2019(

دانـش رابطـه مثبـت و     تیریو مـد  یاجتمـاع  هیسرما
بنابراین بـا توجـه بـه اهمیـت     ، وجود داردداري  معنی

ــش در     ــدیریت دان ــعه م ــاعى در توس ــرمایه اجتم س
پـژوهش بـه شـرح     نیا يها هیاز فرض یکی ،ها سازمان

  باشد؛ یم لیذ
H1: مثبـت   ریثأدانش ت تیریبر مد یاجتماع هیسرما
  دارد. يدار یمعنو 

طـور   که بـه  هستند هایی شرکت ،هاي موفق شرکت
پیوسته براي حل مسائل جدید و نا آشنا، دانش جدید 
را کشف و یا خلق کرده و این دانـش را بـه صـورت    
هدفمند و نظام یافته و متناسب با اهداف تخصصـی و  

هــاي مختلــف  هــا و بخـش  راهبـردي در تمــامی الیـه  
ـ   هسازمان توسعه داده و ب اوري و دنبال تبدیل آن بـه فن

 ,Nonaka and Takechi( محصـوالت جدیـد باشـند   

با تحقیقات صورت گرفته دانش یـک فـاکتور   ). 2001
هاي  آید و فعالیت مهم در توسعه محصول به شمار می

یندهاي توسعه محصـول جدیـد در   آدانشی در قلب فر
رو امروزه بسیاري از مدیران  شود، از این نظر گرفته می

گیـري دربـاره    به تصـمیم  وکار تمایل و صاحبان کسب
ساختن مدیریت دانـش و یـا حتـی     چگونگی توانمند

هـاي توسـعه محصـول جدیـد      کردن فعالیت  هماهنگ
شرکتشان از طریق ابزارهـاي مـدیریت دانـش دارنـد.     

ترین کارکردهاي مدیریت دانش مربوط به  یکی از مهم
توسعه محصوالت جدید است که بر پایه دانش قبلـی  

ــدیریت  ــش صــورت مــیســازمان و م ــذیرد. آن دان  پ
هـایی کـه در زمینـۀ     دهند شـرکت  می  مطالعات نشان

اند، به لحاظ سرعت  مدیریت دانش اقدامی انجام نداده
درصـد، از رقبـاي    40تا  30 جدید توسعۀ محصوالت

یی و طباطبا. )1394ی، باالده ياحمد( ترند خود عقب
 ،)1397(و همکاران  مقدم يمحمد)، 1398(همکاران 

1394(ی و همکاران نوکوران يدر( ،Chowdhury and 
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et al. )2020(،  Yildirmaz et al. )2018( و Romeo 

et al. )2014 ،( توسـعه   ودانش  تیریمد بین معتقدند
وجـود  داري  معنـی  و مثبـت  رابطـه  دیمحصوالت جد

پژوهش به شرح  نیا يها هیاز فرض یکی نیبنابرا دارد،
  باشد؛ یم لیذ

H2: ـ  دیدانش بر توسعه محصول جد تیریمد  ریثأت
  دارد. يدار یمعنمثبت و 

هــا  همــۀ شــرکت يدر اقتصـاد امــروز، آنچــه بــرا 
یـز  آم تیارتباط موفق يبرقرار رسد، یبه نظر م يضرور
حفـظ رقابـت اسـت. در     يبـا بـازار در راسـتا    دانـش 

 منبـع پذیري یـک   ، رقابتانیبن مدرن دانش ياقتصادها
در  .)Jung and et al., 2003( رود یشمار مـ  به یاصل
موفـق انـد کـه بـا      ییهـا  شرکت ،یاقتصاد رقابت نیچن

از منابع خلق کنند و بتواننـد   يدیجد بیترک ،ينوآور
ـ ا .کنند عرضهرقابتی باال به بازار با توان  یمحصول  نی

وکـار را بـه    نظران حوزة کسب عالقۀ صاحب ت،یواقع
و  یاصـل  لعامـ  عنـوان  بـه  یاجتمـاع  ۀیمفهوم سـرما 

ــآیپ ــا ندیش ــؤثر در ارتق ــرد يم ــطح عملک ــعه  س توس
 جلب سازمان یرقابت تزیو خلق م تی، موفقمحصول

در  ينوآور ايبن ریرا ز یاجتماع ۀیکرده است و سرما
 .)Romeo and et al., 2014( انـد  سطح سازمان دانسته

Chowdhury and et al )2020( و Eko and et al 
معتقدند سرمایه اجتماعی بر توسـعه محصـوالت   )، 2020(

از  یکـ ی نیبنـابرا  ،دارد يدار یمعنـ مثبـت و   ریثأتـ جدید 
  باشد؛ یم لیپژوهش به شرح ذ نیا يها هیفرض

H3: ـ بـر توسـعه محصـول جد    یاجتماع هیسرما  دی
  دارد. يدار یمعنمثبت و  ریثأت

 يهـا  شـرکت  اتیاز ضرور دیجد محصولتوسعه 
بــه مشــکالت  یپاســخ و درو یشــمار مــ بــه يامــروز

ــرکت ــا  ش ــتاه ــی، س ــرما. از طرف ــاع  هیس  یاجتم
 و کند یم لینوآورانه را تسه يها از فرصت يبردار  بهره

کـه   آورد یرا فراهم م دیجد يها امکان کشف فرصت
دارد مثبـت   ریتـأث  دیـ جد محصولتوسعه بر  جه،یدر نت

ـ ماه .)1397و همکـاران،   محمدي مقدم(   توسـعه  تی
اسـت کـه از    يا رشته انیمفهوم م کی دیمحصول جد

دانـش بـه    تیریچند رشته برگرفته شده اسـت و مـد  
مـورد   يهـا و ابزارهـا   روش نیتـر  از مهـم  یکیعنوان 

توسـعه محصـول    نـد یآکـردن فر  نـه یاستفاده جهت به
ی و همکاران، نوکوران يدر( شناخته شده است دیدج

هـایی کـه از مـدیریت دانـش بـراي       شرکت و )1394
تـر   کننـد، موفـق   محصوالت جدید استفاده مـی توسعه 

ــتند  ــین .)Peng and et al., 2005(هسـ  همچنـ
Chowdhury and et al )2020 معتقدند مدیریت دانش (

در رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسـعه محصـول جدیـد    
پـژوهش   نیا هیفرض نیآخر نیبنابرانقش میانجی دارد، 

  باشد؛ یم لیبه شرح ذ
H4 :ـ بر توسعه محصول جد یاجتماع هیسرما بـا   دی

 يدار یمعن مثبت و ریثأدانش ت تیریمد یانجینقش م
  دارد.

  
  مدل مفهومی تحقیق -1 شکل

  

  روش شناسی پژوهش
لحـاظ  و به  يپژوهش به لحاظ هدف، کاربرد نیا

و از نوع همبستگی  تحلیلی -یفیتوص ،ماهیت و روش

 1400قلمرو زمانی تحقیق، شش ماه اول سـال   .است
 يهـا  شـرکت  رانیمـد  هیکل تحقیق، آماري جامعه بود.

بودنـد،   نفـر  197 به تعـداد استان مازندران  انیبن دانش
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 132 مورگـان  و کرجسی جدول مطابق با نمونه حجم
ــر ــد و از نف ــین ش ــادفی روش تعی ــاده، تص ــراي س  ب
 يابزار مورد استفاده برا .ه استشد استفاده گیري نمونه
 76است که  استاندارد  پرسشنامهسه ها  هدادي آور جمع
 مربـوط بـه   17تا  1 سؤاالت .دنشو یرا شامل م سؤال

 Nahapiet andسرمایه اجتمـاعی  پرسشنامه استاندارد

Ghoshal )1998 (است   ) هیسـرما که داراي سـه بعـد 
ــه ــرماي، ا رابط ــناخت هیس ــرمای و ش ــاختار هیس ي) س

پرسشـنامه  مربـوط بـه    38تـا   18 سـؤاالت  .باشـد  می
 )Mu an et al.)2007  جدیدتوسعه محصول  استاندارد

ـ تکنولوژکه داراي چهـار بعـد (   است ـ بازار، کی ی، ابی
 76تـا   39 سؤاالت .باشد ي) میساز يتجاری و تیریمد

 Patrickمدیریت دانـش  پرسشنامه استاندارد مربوط به

and et al. )2009 (است ) اکتسـاب  که داراي پنج بعد
و  توزیع دانش، ذخیره کردن دانش، دانش ایجاد، دانش

مورد اسـتفاده در   اسیمق .باشد ) میدانش نگهداري از
است کـه بـراي    کرتیل يا نهیگز پنج فیپرسشنامه ط

و گزینـه   یـک ، امتیاز یا خیلی کم مخالفم کامالًگزینه 
 نظرگرفتـه  در 5، امتیـاز  یـا خیلـی زیـاد    موافقم کامالً

با روش معادالت ساختاري بـا  ها  داده یلتحل شود. یم
و  يصـور  یـی روا .انجـام شـد   Smart pls2 رافـزا  نرم

ی پرسشنامه با مشورت از خبرگـان دانشـگاه   ییمحتوا
بـر   یمبتن زیپرسشنامه ن ییای. پاگرفتقرار  دییأت مورد

 يآلفــا بینفــر و ضــر 30 يآزمــون بــرا شیروش پــ
کرونباخ است که مقدار آلفاي کرونباخ مربوط بـه هـر   

آورده  )1( پـژوهش در جـدول   ياز متغیرها کیکدام 
  شده است.

  

  ها آلفاي کرونباخ پرسشنامه ضریب -1جدول 

  پرسشنامه
تعداد 
  پرسش

  آلفاي 
  کرونباخ

  716/0  17  سرمایه اجتماعی
  756/0  21  توسعه محصول جدید

  709/0  38  مدیریت دانش
  

آلفـاي کرونبـاخ بـراي تمـام      بیاز آنجا کـه ضـر  
 جـه ینت شتر است، دریب 7/0متغیرها از مقدار استاندارد 

ـ مربـوط بـه تمـام متغیرهـا پا     يها پرسش الزم را  ییای
تحلیل  شرو پژوهش، نیدر ا. توجه است دارند. قابل

شـود.   یانجـام مـ   SPSS26افـزار   بر نـرم  یها مبتن داده
 معـادالت سـازي   از مـدل  ریتحلیل مس يبرا ن،یهمچن

  شده است. استفاده Smart pls2افزار  نرم باساختاري 
  

  هاي پژوهش یافته
از نظـر   ی نمونه آماريشناخت تیجمع يها یژگیو

 42، (فوق دیپلمدرصد  12نفر)  16( تحصیالتسطح 
درصـد داراي   25نفر)  33درصد لیسانس و ( 32نفر) 

درصـد داراي   31نفـر)   41مـدرك فـوق لیسـانس و (   
ــري مــی ــه در جــدولباشــد.  مــدرك دکت ) 2( در ادام

ي آمار يبر پارامترها یپژوهش مبتن يرهایمتغ فیتوص
  .شود یم ارائه

  
  پژوهش يرهایمتغ یفیتوص يها شاخص -2 جدول

 تعداد متغیر/ شاخص
 میانگین

 واریانس انحراف معیار
 انحراف خطا آماره

 303/0 550/0 048/0 054/4 132 سرمایه اجتماعی

 508/0 713/0 062/0 930/3 132  توسعه محصول جدید

 630/0 794/0 069/0 940/3 132 دانشمدیریت 
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، براي تمام متغیرها، میـانگین  )2(جدول  مبناي بر
اسـت.   )3 عـدد (محاسبه شده بیشتر از میانگین نظري 

سـرمایه   متغیـر ترین مقدار میـانگین بـه    همچنین، بیش
توسعه محصـول   متغیرمیانگین به  ترین و کم اجتماعی

 و نیانگیم ریمقاد زین 3در جدول  مربوط است. جدید
 سـؤاالت آورده شـده  هـر یـک از   براي  اریانحراف مع

  .است

  
  سواالت یفیتوص تیوضع -3جدول 

انحراف   میانگین  سؤاالت  ابعاد  متغیر  ردیف
  معیار

1  

سرمایه 
  اجتماعی

سرمایه 
  ساختاري

55/4  کنید؟ در رفتارتان استفاده می چه میزان از روابط شخصی گرم تا  785/0  

59/4  نمایید؟ تا چه میزان از ارتباطات کاري خوب استفاده می  2  617/0  

44/3  رعایت سلسله مراتب در سازمان به چه میزان است؟  3  193/1  

4  
ها براي کار بهـره   جمله تیم کننده از تا چه میزان از ساختار ارتباطی تسهیل

  ؟گیرید می
05/4  855/0  

29/4  نمایید؟ همکارانتان استفاده می با ارزشتا چه اندازه از اطالعات   5  726/0  

6  

سرمایه 
  شناختی

98/3  کاري خود مطلع هستید؟ انداز آینده تا چه اندازه از چشم  961/0  

01/4  وجود دارد؟ شرکت در همکارانتا چه اندازه ابزارهاي ارتباطی مشترك بین   7  757/0  

63/3  تواند مهم باشد؟ به چه میزان شناخت براي شما می  8  037/1  

94/3  به یکدیگر نزدیک است؟ شرکتتا چه اندازه دیدگاه کارکنان در   9  897/0  

03/4  دارید؟ شرکتتا چه اندازه بینش مشترکی از اهداف   10  800/0  

11  

سرمایه 
  اي رابطه

25/4  ؟وجود داردشما  شرکتصداقت در  تا چه اندازه روابط مبتنی بر  841/0  

07/4  وجود دارد؟ همکارانبین شما و  ،تا چه اندازه همکاري به عنوان یک الزام  12  893/0  

05/4  کنید؟ احساس امنیت می شرکت،تا چه اندازه در   13  065/1  

25/4  باشد؟گذار ریثأتتواند بر موفقیت کار شما  تا چه اندازه وجود کارگروهی می  14  877/0  

34/4  کنید؟ خود احساس تعلق می شرکتتا چه اندازه به   15  888/0  

18/4  وجود دارد؟ شرکتتا چه اندازه روابط متقابل بین کارکنان و مدیران   16  809/0  

28/3  باشد؟ میگذار ریثأتتا چه اندازه هنجارهاي اجتماعی بر روابط شما   17  378/1  

18  

توسعه 
محصول 

  جدید

  تکنولوژیک
35/3 است؟ چگونهدر شرکت شما ثبات مدیریت   284/1  

39/3 براي شرکت شما چقدر است؟گی رقابت در بازارهاي داخلی پیچیدمیزان   19  116/1  

20  

  بازاریابی

- انجام کارهاي برنامه(ریزي مناسب براي انجام پروژه محصول برنامهمیزان 

 ) در شرکت شما چقدر است؟ریزي شده در پروژه محصول
08/4  896/0  

99/3 در شرکت شما چقدر است؟ بینی صحیح تقاضاي بازارپیشمیزان   21  920/0  

22  
 چقـدر  گذاري واقعی و مناسب محصول شرکت شما در بازارقیمتمیزان 
 است؟

85/3  037/1  

48/3 در شرکت شما چقدر است؟ هاي توزیع مناسب و کافیکانالمیزان   23  257/1  

  مدیریتی  24
هاي مختلف شرکت در راستاي توسعه همکاري و هماهنگی بین بخشمیزان 

...) در اعم از بازاریابی، مهندسی، تولید، تحقیق و توسعه و(محصول جدید 
 شرکت شما چقدر است؟

98/3  925/0  
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25  

  

  

08/4 در شرکت شما چقدر است؟ شفاف بودن اهداف محصولمیزان   874/0  

26  
در شرکت شما چقدر تعهد رهبري و پرسنل در توسعه محصول جدید میزان 
 است؟

18/4  827/0  

14/4 در شرکت شما چقدر است؟ تفکر استراتژیک مدیریت عالیمیزان   27  979/0  

05/4 در شرکت شما چقدر است؟ بازار مناسب براي ارایه محصولشناسایی میزان   28  062/1  

71/3 در شرکت شما چقدر است؟ بینی درست از رفتار رقبا در بازارپیشمیزان   29  143/1  

30  
در شـرکت شـما    تنوع نیازهاي مشتریان در بازارهاي هدف شرکتمیزان 

 چقدر است؟
05/4  935/0  

32/3 در شرکت شما چقدر است؟ ها و مراکز تحقیقاتیهدانشگاهمکاري با میزان   31  458/1  

20/4 در شرکت شما چقدر است؟ وتوسعه توجه به مقوله تحقیقمیزان   32  939/0  

33  
این (هاي کاربردي که بتواند منجر به ایجاد محصول جدید شود ایدهمیزان 

) در اقتبـاس شـود  ...  و کارمندان شرکت تواند از مشتریان، رقبا،ها میایده
 شرکت شما چقدر است؟

17/4  858/0  

34  

تجاري 
  سازي

در شرکت شـما   ها جهت توسعه محصول جدید دهی پروژهاولویتمیزان 
 چقدر است؟

11/4  935/0  

08/4 در شرکت شما چقدر است؟ تجربه مدیر پروژه و مدیریت مناسب ويمیزان   35  941/0  

14/4 در شرکت شما چقدر است؟ هاي مشتریانخواستهدرك نیازها و میزان   36  997/0  

37  
در  تبلیغات مناسب پیرامون محصوالت جدید ارایه شـده بـه بـازار   میزان 

 شرکت شما چقدر است؟
93/3  154/1  

24/4 در شرکت شما چقدر است؟ هاي جدیدتوجه مستمر به تکنولوژيمیزان   38  942/0  

39  

مدیریت 
  دانش

اکتساب 
  دانش

85/3  هستند. یمنابع خارج مسئول کسب دانش از يا ژهیکارکنان و من،شرکت  در  251/1  

89/3  است. یمتک یدانش خارج يورود من بر کار یخروج  40  157/1  

11/3  شوند. یاستخدام مشرکت  خارج از تجربه از کارکنان با  41  366/1  

27/3  شود. یم تیحما یازچرخش شغل من،شرکت در   42  425/1  

90/3  ثبت کنند. را تجربه خود دانش و شود تا یتجربه دعوت م کارکنان با از  43  283/1  

39/4  .رمیگ یم ادین ز آا را ییها درس من پس از اتمام پروژه،  44  888/0  

45  

  ایجاد دانش

 در موجود يها صیتخص يبرا را نیگزیجا يها حل راه شوم تا یم قیمن تشو
  .کنم دایپشرکت 

23/4  880/0  

34/4  شود. یم تیحماشرکت  در کار مرتبط با شنهاداتیاز پ  46  907/0  

37/4  شود. یاستفاده مشرکت  در دیجهت توسعه دانش جد از دانش موجود  47  968/0  

31/4  مشخص کنم. ندهیاستفاده آ يبرا اقدامات را نیبهتر شوم تا یم قیمن تشو  48  909/0  

20/4  کنم. لیتحل کردن دانشم، یجهت غن را تیعوامل موفق تاشوم  یم قیمن تشو  49  824/0  

 لیتحل کردن دانشم، یجهت غن اشتباهات را خطاها و شوم تا یم قیمن تشو  50
  کنم.

25/4  976/0  

51  
ذخیره 
کردن 
  دانش

 و نشیگـز  شـوند،  رهیـ ذخشـرکت   اطالعـات در  هـا و  داده نکـه یا قبل از
  شوند. یم یسازمانده

93/3  990/0  

98/3  شود. یثبت م یکیالکترون ابزار قیطر دانش از من،شرکت در   52  084/1  

42/3  دارد. دانش درحافظه کارکنان قرار من،شرکت در   53  365/1  

73/3  شود. یم ينگهدار یمرجع شخص لیفا دانش در  54  248/1  
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09/4  دارد. قرارشرکت  يها هیرو دانش در  55  815/0  

56  
اقدامات  ،يادار يها مانند دفترچه یدانش به شکل مستندات من،شرکت در 
  شود. یآموخته شده و... ثبت م يها درس ،یسازمان ياستانداردها ،يکار

98/3  063/1  

93/3  اند. محدود شدهشرکت  محرمانه در اطالعات حساس/  57  186/1  

99/3  شود. یها ثبت م دانش یبرخ یابیدست  58  074/1  

12/4  .کنم دایکجا پ در را ازمین دانم دانش مورد یمن م  59  996/0  

22/4  تقاضا کنم. یچه کس را از آن دانش، به ازیدانم که هنگام ن یمن م  60  813/0  

61  

  
  
  

توزیع 
  دانش

کارکنان کـم   يبرا را یمرب کینقش  شوند تا یم قیتجربه تشو کارکنان با
  کنند. فایا دیجد تجربه و

05/4  010/1  

62  
قابـل  شـرکت   يتمام اعضا يبرا مختلف، يپروژه ها دانش کسب شده از

  باشد. یم یدسترس
86/3  216/1  

76/3  شود. یانتقال داده مشرکت به کل  کیالکترون يابزارها قیطر دانش از  63  158/1  

95/3  شود. یم عیتوز يمستندساز قیمن دانش ازطرشرکت در   64  040/1  

88/3  کنند. یم افتیپاداش در کنند، یم میتسه که دانش را یکارکنان  65  254/1  

66  
 زمـان ناهـار،   :ماننـد شرکت،  همکاران در تعامل روزانه با قیطر دانش از
91/3  شود. یم میتسه یتعامالت اجتماع و راهروها  136/1  

63/3  شود. یتعامالت چهره به چهره انتقال داده م قیطر تنها ازشرکت  دانش در  67  292/1  

68  
دانش  میبه تسه قیتشو است که کارکنان را يا اداره به گونه يفضا و دمانیچ
  کند. یم

82/3  151/1  

78/3  باشد. یکارکنان م عملکرد اسیمق کیدانش به عنوان  میتسه  69  161/1  

86/3  فراهم شده است. راه دور ازشرکت داده  يها گاهیبه پا یابیامکان دست  70  222/1  

14/4  شود. یم واگذار ژهیو يها پروژه ژه،یتخصص و با یبه کارکنان  71  047/1  

72  

نگهداري 
  از دانش

 ها داده گاهیاپ روز کردن منظم دانش در مسئول بهشرکت،  در يا ژهیکارکنان و
  هستند.

79/3  260/1  

73  
  گـاه یپا دانـش در  کاربرد تیمسئول حفظ قابلشرکت  در يا هژیکارکنان و

  هستند. ها داده
67/3  352/1  

10/4  کسب دانش الزم هستم. به قادر از،یصورت ن من در  74  972/0  

75  
 دانـش در  يازهـا یبه ن یدگیمسئول رس کارمند ارشد، کی من،شرکت در 

  باشد. یمشرکت 
86/3  259/1  

19/4  دارد. وجود یروشن ياستراتژ کی دانش، تیریمد یچگونگ نهیزم در  76  990/0  
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  ساختاري در حالت استاندارد معادالتسازي  نتیجه مدل -2 شکل

  
ــ ــتفاده از روش ح ــا اس ــدل ال ب ــازي م ــادالت  س  مع

پرداختـه  هـاي پـژوهش    هفرضـی  ساختاري بـه تحلیـل  
صـورت   بـه  ریمسـ  بیضرا يآن برا جهیکه نت شود یم

  است. )2(شکل 

 tاز آمــاره  ریمســ بیضــرا داري معنــی یبررســ يبــرا
 ارائــه )3(آن در شــکل  جیکــه نتــا شــود یاســتفاده مــ

  .شود یم

  داري معنیساختاري در حالت  معادالتسازي  نتیجه مدل -3 شکل
  

ساختاري  معادالتسازي  ، نتیجه مدل)2(در شکل 
 بیضـرا  بـه صـورت   رهایمتغ نیارتباط ب یبراي بررس

 یبررسـ  يبـرا  tآمـاره   ریمقـاد  )،3( و در شکل ریمس
 ریمسـ  بیضـرا  اگر. شده است ارائه ریمقاد داري معنی

ــازه ( ــ بیضــراو  )-1و  1در ب ــر از یمعن  داري بزرگت

وجـود دارد و   رابطـه  ایـن  قرار داشـته باشـند،    96/1
آزمـون   جهینت .)1398(آذر و فرزانه،  باشد یدار م یمعن

 ریو مقــاد رهــایمتغ ریمســ بیبــا در نظرگــرفتن ضــرا
آورده  )4(در جـدول   رهـا یروابط متغ يبرا داري معنی

  .شده است
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  رهایمتغ مستقیم آزمون روابط -4جدول 

 فرضیه شماره
ضریب 

 مسیر

ضریب 
 معناداري

نتیجه 
 آزمون

  تایید  210/14  974/0  داري دارد. مدیریت دانش تأثیر مثبت و معنی بر اجتماعی سرمایه  اول
 تایید  585/3  421/0  داري دارد. معنیتأثیر مثبت و  جدید محصول توسعه مدیریت دانش بر  دوم

  تایید  185/6  529/0  داري دارد. جدید تأثیر مثبت و معنی محصول توسعه بر اجتماعی سرمایه  سوم
  

 نشـان  داري معنـی  و مسـیر  شده استاندارد ضرایب
تـأثیر  مدیریت دانـش   بر اجتماعی سرمایهکه  دنده می

ــی  ــت و معنـ  )،t ،974/0=β=210/14( داردداري  مثبـ
تأثیر مثبت و  جدید محصول توسعه مدیریت دانش بر

 ســــرمایه)، t، 421/0=β= 585/3( داردداري  معنــــی
تـأثیر مثبـت و   جدیـد   توسـعه محصـول   بـر  اجتماعی

  . )t ،529/0=β= 185/6( داردداري  معنی

  
  رهایمتغ غیر مستقیم آزمون روابط -5جدول 

 ضریب مسیر فرضیه شماره
ضریب 
 معناداري

نتیجه 
 آزمون

  چهارم
تـأثیر  دانـش   تیریمد یانجیبا نقش م دیبر توسعه محصول جد یاجتماع هیسرما

  داردداري  مثبت و معنی
  تایید  476/3  410/0

  
بر  یاجتماع هیسرماثیر أمستقیم تغیر ضریب مسیر

 مـدیریت دانـش  متغیر  طریق از دیتوسعه محصول جد
، سـوبل  آزمـون بـر اسـاس    بدسـت آمـد کـه    410/0

 هیسـرما  بـین  رابطـه  ، درمـدیریت دانـش   گري میانجی
ـ توسعه محصول جد و یاجتماع قـرار   تأییـد  مـورد  دی
اشاره شود که شرط  دیبا ان،یپا در. )t < 96/1( گرفت
 يهـا  منوط بـه شـاخص   یمدل در حالت کل يبرقرار

. براي بررسی برازش مـدل کلـی از   برازش مدل است
 25/0، 01/0شود که سه مقدار استفاده می GOFمعیار 

بـه عنـوان مقـادیر ضـعیف، متوسـط و قــوي       36/0و 
. )1398(آذر و فرزانـه،   معرفی شده است  GOFبراي

متغیرها به ترتیب عبارت است  Communalityمقادیر 
ــادیر  514/0، 517/0،  591/0از:  ــراي   R2و مقــ بــ

متغیرهاي توسعه محصـول جدیـد و مـدیریت دانـش     
.  اکنــون 950/0، 892/0ترتیــب عبــارت اســت از:  بــه

شود کـه بـه    محاسبه می R2و  Communalityمیانگین 
 بنابراین مقـدار ، 921/0و  541/0ترتیب برابر است با 

GOF  است که برازش بسـیار مناسـب    705/0برابر با
  شود.مدل کلی تأیید می

  
  گیري بحث و نتیجه

 عـاملی مهـم  عنوان  به یاجتماع هیسرمااز امروزه 
ـ و موفق ءبراي بقا  یـاد  ي دانـش بنیـان  هـا  شـرکت  تی

کارکنـان   انیم يقو یاجتماع هیوجود سرماو  شود یم
اعضـا   انیبر اعتماد در م یارتباطات مبتن لیسبب تسه

 نـد یفرآ لیامر به نوبه خود سبب تسـه  نیشود که ا یم
توسعه بر  یقابل توجه تأثیر و گردد. یممدیریت دانش 

هـدف  لـذا   ،داردهـا   شـرکت ایـن   محصوالت جدیـد 
ـ  یپژوهش حاضر بررسـ  بـر   یاجتمـاع  هیسـرما  ریثأت

دانش  تیریمد یانجیبا نقش م دیتوسعه محصول جد
 جی. نتـا بـود  استان مازندران انیبن دانش يها در شرکت

تأثیر دانش  تیریبر مد یاجتماع هید سرمانده ینشان م
دانـش و   که با نتایج تحقیقات داردداري  مثبت و معنی

 ياحمد ،)1396ساکی و همکاران ( ،)1399همکاران (
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 Hijaziو )2019( Paola and et al، )1394ی (بـاالده 

and Salamah )2014 ( .ــوانی دارد ــهیاز همخ ــا  افت ه
توانـد بـه    یمـ  یاجتمـاع  هیسـرما  کرد که نییتوان تب یم

ـ بن دانـش  يها شرکت يها تیاز قابل یکیعنوان  بـه   انی
هـا   شرکت نیا به دانش تیریمد بهبودو در  دیشمار آ

 شـود  یمـ  شـنهاد یپدر ایـن راسـتا،    .دینما اریکمک بس
ـ بن دانـش  يها شرکتمدیران  کارکنـان خـود را بـه     انی

، یکـدیگر گرم با  یدوستانه، روابط شخص يجو جادیا
ـ   و خـوب بـا هـم    يارتباطات کـار   بـر  یروابـط مبتن

کننـد تـا    بیـ صداقت و احساس تعلق به شرکت ترغ
  شود. لیشرکت تسه ردانش د تیریمد ندیفرآ

ـ دانش بر توسـعه محصـول جد   تیریمد تـأثیر   دی
یی طباطبا که با نتایج تحقیقات داردداري  مثبت و معنی

ــاران ( ــدم  ،)1398و همک ــدي مق ــاران  محم و همک
)1397(، ــوران يدر ــاران (نوکــ و  )1394ی و همکــ

Yildirmaz and et al. )2018 (.ــوانی دارد از  همخ
از  یکـ یدانش،  تیریمد کرد که نییتوان تب یها م افتهی

در  دیـــبهبـــود توســـعه محصـــول جد يراهبردهـــا
 يها تیشود و فعال یمحسوب م بنیان هاي دانش شرکت

قرار  دیتوسعه محصول جد يندهایدر قلب فرآ یدانش
ــر ایــن اســاس، دارنــد.  مــدیران  شــود یمــ شــنهادیپب
بـه   یدانش روهايین استخدام به بنیان ي دانشها شرکت

  اقدام کنند. و توسعه خود قیدر واحد تحق ژهیو
ـ بر توسعه محصول جد یاجتماع هیسرما تـأثیر   دی

 Eko and که با نتایج تحقیقات داردداري  مثبت و معنی

et al. )2020(  وRomeo and et al. )2014 ( همخوانی
 هیسرما تیبا تقو کرد که نییتوان تب یها م افتهیاز دارد. 

ـ م ان،یبن دانش يها در شرکت یاجتماع ـ ا زانی  هـاي  دهی

شود،  دیمحصول جد جادیکه بتواند منجر به ا يکاربرد
 يتوسـعه محصـول دارا   ندیو متعاقباً فرآ افتهی شیافزا

 رانیمد شود یم شنهادیپبنابراین  شود. یم يشتریثبات ب
ـ دانـش بن  يها شرکت نسـبت بـه    يشـتر یتوجـه ب  ان،ی
ـ  ارتبـاطی  ی وتیریمد يها مهارت  افـت یدر نیو همچن

نظــرات  لیــکــردن و تکم بیــنظــرات کارکنــان و ترک
در  سرمایه اجتماعی تیگوناگون داشته باشند تا با تقو

ـ را ن دیتوسعه محصوالت جد يارتقا  نهیشرکت، زم  زی
  .ندینما لیتسه

ـ بر توسعه محصول جد یاجتماع هیسرما بـا نقـش    دی
 دارد داري تأثیر مثبـت و معنـی  دانش  تیریمد یانجیم

) Chowdhury and et al )2020 تحقیـق که بـا نتـایج   
 کـرد کـه   نیـی تـوان تب  یهـا مـ   افتـه یاز  همخوانی دارد.

ـ آنکـه بخواهنـد از طر   يبرا انیبن دانش يها شرکت  قی
ـ توسـعه محصـول جد   شیبه افزا یاجتماع هیسرما  دی

دانـش شـرکت خـود را     تیریمد دیخود اقدام کنند با
بـا   مـدیران  شـود  یم شنهادیپدر این راستا،  ارتقا دهند.

دادن بــه اطالعــات ارزشــمند همکــاران،     تیــاهم
 و همکـاران   نیمشترك ب یارتباط يابزارها يریکارگ هب

ثبـت دانـش و    يبـرا  ییها ستمیها و س هیرو يانداز راه
ــرا یدر انتشــار و دسترســ لیتســه  يآن، بســتر الزم ب

  را فراهم کنند. دیتوسعه محصوالت جد
است که با توجـه   نیپژوهش حاضر ا یکل تیمحدود

هاي  مدیران شرکتپژوهش  نیا يآمار  جامعه نکهیبه ا
ـ   بنیـان اسـتان مازنـدران    دانش بـه   سـت یبا یهسـتند، م

توجه  یطیو مح يموجود از لحاظ ساختار يها تفاوت
ها بـه   سازمان ریبه سا قیتحق جینتا میتعم نیکرد بنابرا

  .ستین ریپذ امکان یسادگ
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