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 مقاله پژوهشی

محصول جدید با  دستی سازمانی و عملکرد توسعةطراحی مدل ارتباطی چیره

 سازیتجهیزات بدنهای تولیدکنندة میانجی ماژوالریتی محصول در شرکتنقش 
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 ارشد مدیریت، دانشگاه لرستان  کارشناسی .  1

 استاد مدیریت، دانشگاه لرستان ) نویسندة مسئول(  .  2
 دانشیار مدیریت، دانشگاه لرستان .  3
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 چکیده 
 دستی سازمانی و عملکرد توسعةچیره ، طراحی رابطة میان این پژوهشانجام هدف کلی از 

سازی  تجهیزات بدن  های تولیدکنندةمیانجی ماژوالریتی محصول در شرکت محصول جدید با نقش 
  قرار  پیمایشی  توصیفی  هایپژوهشزمرة درکه  بود کاربردی هدف،  ازنظر  حاضر پژوهش  بود. 
  انجام  گراییاثبات   پارادایم برمبنای  که است قیاسی  پژوهش یک ، این مطالعهفلسفه ازنظر . گیردمی

 جامعة. آیدمی  شماربه  مقطعی هایپژوهش  ازحاضر  پژوهش ی،زمان شاخص ازنظر. است شده
سازی  های تولیدی تجهیزات بدن رشد و کارمندان کارخانجات و شرکت مدیران ا پژوهش آماری

شماری استفاده شده  تمام گیری از روش برای نمونه  . بودند نفر  147به تعداد  1397کشور در سال 
دستی سازمانی هوآنگ و لی  چیره هاینامه پرسش  از پژوهش متغیرهای سنجش برای. است

محصول جدید چنگ و   عملکرد توسعة و ( 2018(، ماژوالریتی محصول یاژیائو و همکاران )2017)
و   کرونباخ تأیید شدها با روش آلفای نامه پایایی پرسش . است شده  استفاده( 2018کروم ویده )

  . شد  استفادهپی.ال.اس.  افزارنرم  و  ساختاری معادالت  سازی مدل از پژوهش هایداده  تحلیل برای 
دستی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعة محصول جدید  نشان داد که چیره  نتایج 

ستی سازمانی و عملکرد  دن متغیر میانجی در رابطه با چیرهعنواداشت و ماژوالریتی محصول به 
 . توسعة محصول جدید عمل کرد

 

محصول جدید،   ، ماژوالریتی محصول، عملکرد توسعةدستی سازمانی چیره  کلیدی: واژگان 
 . سازیتجهیزات بدن 
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 مقدمه
ورود رقبای  و رقابت شرایط در که تحوالتی و کنندگانمصرف سلیقة تغییر  به توجه با ،امروزه

 تولیدی  کاالهای به صورت منحصربه نباید و تواندنمی شرکت یک آمده است، قدرتمند خارجی پیش

ر محصوالت و محدودیت عم ترشدن چرخة، با افزایش رقابت، کوتاهدرواقع .باشد متکی خود فعلی

، بلکه باید در عملکرد فعلی خود را بهبود بخشند تنها بایدها برای بقای خود نهمنابع، شرکت

 خواهان مشتریان (.352، 2019 ،1اسچیپرز و استورم های جدید نیز باشند )فرصتوجوی جست 

 در .هستند آن دنبالرقبا نیز به که است چیزی همان این وهستند  ترو پیشرفته جدید کاالهای

کسب مزیت موفق محصوالت جدید، یکی از ابزارهای اصلی  کردنتجاریبسیاری از صنایع، توسعه و 

فر و طاطاری، نقل از نائیجی، پناهیبه  ،2010 ،2، سان و ژانگ)فنگ شودرقابتی پایدار محسوب می

 و محصوالت وکار استهای کسبیکی از پرتقاضاترین رشته ورزشیصنعت تجهیزات (. 28، 2017

 یو احتمال بقا روندشمار میفعال در این صنعت به امروزی هایشرکت  موارد ضروری از جدید

گونه این مدتبلند رشد و بقا برای جدید دهند. محصوالتیدکنندگان این حوزه را افزایش میتول

 به نیاز، مهم این به دستیابی .هستند ضروری کنند،می فعالیت رقابتی محیط یک در ها کهشرکت

کارناپذیر ان را جدید دانش به دستیابی توانایینیز  و پذیرانعطافو جدید  محصول توسعة فرایند

نوآوری،  4ها یا با استفاده از راهبرد ، شرکتدرواقع(. 155، 7200 ،3استراتون  و )پنتینا کندمی

سمت رشد و آورند و بهمات جدید به بازار مصرف روی میمحصوالت و خد صورت مداوم به ارائةبه

روند و به کاهش جایگاه خود در الک دفاعی خود فرومییا اینکه برای حفظ کنند توسعه حرکت می

 و ظهور شدن،جهانی افزایش المللی،بین رقابت روزافزون رشد ،دیگرعبارتآورند. بهها روی میهزینه

  ، توسعة مشتریان انتظارات رشد و محصول پیچیدگی فرایندها، در پیشرفت ،فناوری سریع تکامل

 هایمحیط در قوی موقعیت یک حفظ ایجاد و برای مهم بسیار راهبرد یک بهرا جدید  محصول

قدم، زمانی، مل از صادقی؛ به نق2001 ،5، بسانت و پاویت)تید استکرده  تبدیل رقابتی وکارکسب

 است که شرکت یندهایی درفرا مجموعهجدید  محصول توسعة(. 124، 2015 ،گشتاسبی و شجاعی

 هافعالیت این. شودمیمنجر  بازاربه  تغییریافته یا جدید محصوالت از جریانی ارائة به زمان درطول

 محصوالت ها به گونه فرصتها و تبدیل اینبرداری از آن های جدید، بهرهکشف فرصت شامل

 محصول  توسعة هایفعالیت در اصالحات کردننهادینه و مشتریان به شدهارائه خدمات و شدهساخته 
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 ،جدید محصولتوسعة  عملکرد زمینةدر(. 490، 2014 پوری،میگون و کنعانی) هستند جدید

 ،این حوزه در پژوهش ترینتازه در ؛ امانداکرده شناسایی را متقاوتی هایشاخص  مختلف پژوهشگران

 عملکرد برای را مالی عملکرد و بازار عملکرد محصول، نوآوری بعد سه( 2018) 1ویده کروم و چنگ

 توسعة  پروژة که دارداشاره  مسئله این به بازار عملکرد بعد .اندگرفته  درنظر جدید محصول توسعة

 واحد حجم و بازار سهم فروش، رشد درآمدی، اهداف به دستیابی در اندازه چه تا جدید محصول

 چه  تا جدید محصول توسعة پروژة این اشاره دارد که به مالی عملکرد بعد. است بوده موفق فروش

 موفق گذاریسرمایه بازگشت و هاهزینه کاهش ،مشارکت سودآوری، اهداف به دستیابی در اندازه

 اندازه چه تا جدید حصولتوسعة م پروژة که است این کنندةبیان نیز محصول نوآوری بعد است. بوده

 همان به جدید هایویژگی افزودن رقبا، با مقایسه در باال کیفیت با فناورانة هاینوآوری  ارائة  در

 جدید محصوالت با مقایسه در جدید هایو ویژگی مشتری به شدهمزایای ارائه محصول، از طبقه

 .(177، 2018)چنگ و کروم ویده،  است بوده موفقهای رقیب شرکت  توسط یافتهتوسعه  مشابه

ها در موفقیت توسعة محصوالت جدید کمک کند، تواند به شرکتکه میترین عواملی یکی از مهم

منابع  با ارتقایدستی سازمانی شامل بهبود ظرفیت موجود دستی سازمانی است. چیرهچیره 

)رایسچ و  منابع جدید استآوردن دستهبطریق از ،یک ظرفیت جدیدشناسایی و دسترس در

ی امروز و پذیری در محیط پویابقا، رشد، توان رقابت ها برایسازمان همة(. 382، 2008 ،2بیرکینشاو

هستند که از  هاییمسیست های موفقند. سازماندستی سازمانی نیاز دارنوآوری به قابلیت چیره

های جدید نیز دنبال کشف فرصتزمان بهو هم کننداستفاده میخوبی بهفعلی خود های قابلیت

 طور به موجود، منابع از برداریبهره برعالوه که دارند نیاز هاشرکت پویا، بازارهای در ،. درواقعهستند

 رقابتی مزیت یک دراختیارداشتن زمان مدت زیرا ؛کنند جووجست را های جدیدفرصت  مستمر

را  پویا هایمحیط دردستی چیره بههمیشگی  نیاز موضوع و این است نامشخصو  پرخطر بسیار

 ،پورنقل از ممبینی، مرادی و ابراهیم به، 2013 ،3، ساراال، تاراس و تاربادهد )جانیمی افزایش

 بر تمرکز طریق از نمونه برای ،بهتر کارایی به رسیدن بردارگرا،بهره ایهشرکت هدف(. 89، 2016

 سازمان در پذیریانعطاف ایجاد ،گرااکتشاف ایهشرکت که هدفحالیدر است؛ کردنعادی و تولید

پور، مرادی و ابراهیم از نقل به ،1996، 4)تاشمن و اوریلی است یادگیری به باز رویکرد یک ازطریق

 ریزیپایه را برداریبهره و اکتشافزمان صورت همبه دستچیره سازماناما  ؛(57، 2014، ممبینی

 نوعی بتوان که است آینده در مطلوب جایگاه آوردندستبه و فعلی جایگاه حفظ دنبالبهکند و می
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 و اکتشاف بین تعادل ایجاد هدف، این به دستیابی برای. کرد تصور آن دربارة را پایدار رقابتی مزیت

 ،اندگرفته شکل هاآن  برمبنای سازمان هایریزی برنامه و دستی هستندچیره ارکان که برداریبهره

تعادل  ،زیرا (؛621، 2015 پورعابدی، از نقل به، 2008 بیرکشاو، و رایسچ) رسدمی نظربه  ضروری

ن، مزیت رقابتی را شداست که درصورت محقققابلیت مهمی برداری و اکتشاف مناسب میان بهره

 بخشداست، عینیت می آمدهدست میهصورت جداگانه بها بهیک از آنفراتر از آنچه توسط هر

صورت تواند به، عامل دیگری که میهمچنین(. 593، 2019 ،1فرانکو و فررالزون ، مورنو ساالز)

تأثیر بگذارد، ماژوالریتی محصول است. ماژوالریتی بر توسعة محصول جدید مستقیم یا میانجی 

طور مرتب، به ،جدیدتولیدات اندازی تواند برای راهمحصول جدید است و می محصول، راهبرد توسعة

. ماژوالریتی (447، 2018، 2، بوآفنگ، مین، بیل و ژیانده)یاژیائو سریع و کارآمد استفاده شود

و به محصوالت مختلف  توانند جدا شوندمحصول، استفاده از اجزای استانداردشده است که می

. قابلیت (52، 2010 ،3، اسچرودر و مالیکمتناسب با نیازهای خاص تبدیل شوند )احمد

 ،4)کابیگیوسو و کاموفو ویژگی اصلی ماژوالریتی محصول هستند شدن دوپذیری و ترکیبتفکیک 

 پذیربودن انتقال  برایرا  محصول ماژوالریتی( 5619) 5ستار، ابار نخستین برای(. 106، 2017

  محصول  اجزای ،رویکرد این در. کرد مطرح ،استاندارد هایماژول درقالب پیچیده محصوالت

 توانمی هکطوری بهشوند؛ می استفادهنوآورانه  محصوالت از وسیعی طیف برای و شوندمی استاندارد

 به ،1995 ،6اولریچ کارل) پرداخت مختلف هایماژول ترکیب و تغییر به موجود هایطرح با راحتیبه

 که  است محصول توسعة راهبردی رویکرد محصول ماژوالریتی ،درواقع(. 4، 2016 شریفیان، از نقل

 محصول  توسعة روند به بخشیدنسرعت و محصوالت تنوع افزایش برای هاشرکت توسط تواندمی

 را محصول یک که است آن مستلزم امر این(. 274، 2011، 7، یام و تانگالئو) شود استفاده جدید

  محصول  اجزای رویکرد، این کرد. در تقسیم هاماژول یعنی؛ ل تقمس و آزاد قطعات به بتوان

 تا شوندمی استفاده و شوندمی گذاشته اشتراکبه  محصوالت از وسیعی طیف در استانداردشده

 شرایط  دارای هایماژول ترکیب و اصالح از استفاده با و آسانیبه و مرتب بتوانند جدید محصوالت

 ماژوالریتی(. 1196، 2010، 8)دانسه و فیلیپینی  شوند اندازیراه موجود، هایطرح  از مختلف
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را به محصوالت مختلف آسان  هامناسب آن دوبارةو ترکیب  دهدمیمحصول وابستگی اجزا را کاهش 

شود و . این موضوع موجب استفادة چندکاره از محصول می(93، 2013، 1یلناوکند )سالوادور و می

 طراحی  اثر» عنوان با پژوهشی در( 2018) و همکاران یاژیائودهد. ایش میپذیری آن را افزرقابت

 که دادند نشان« مینتأ  زنجیرة مشارکت میانجی نقش با جدید محصول توسعة پیامدهای بر ماژوالر

، راسنسا، بورغبند مارن .دارد جدید محصول توسعة پیامدهای با مثبت ایرابطه  محصول ماژوالریتی

دستی بیشتری هایی که از چیره در پژوهش خود نشان دادند، سازمان( 2018) 2و نیجسن 

چندکاره را به بازار معرفی  کاربرد اثربخش ماژوالریتی محصول، کاالهای وسیلةبرخوردارند، به

 3، کوفتروس، دروگی و کاالنتونهوایکری. دهندمی در جایگاه رهبر بازار قرار  و خود را کنندمی

 محصول  معرفی عملکرد و یندفرا ماژوالریتی محصول، ماژوالریتی» عنوان با پژوهشی در( 2016)

 تولید و آزمایش دقیق، طراحی برای موردنیاز هایتالشمحصول  ماژوالریتی که دادند نشان «جدید

 وکند می ترآسان را تولید ،ترتیبینابه و کندمی آسان را نوآوری ودهد می کاهش را محصوالت

( در 2015) 4، استرائوس، کوریه و وودبورگس .کندساده می را بازار به جدید محصول ئةارا زمان

سازمانی و دستی زمینة صنایع مرتبط با تجهیزات پزشکی نشان دادند که بین چیرهپژوهش خود در

های کارگیری این ابزار و استفاده هدست با بهای چیرهاژوالریتی محصول رابطه وجود دارد و سازمانم

و سهم بازار  شوندمیفراتر از انتظارات مشتریان چندگانه از محصوالت خویش موجب ایجاد ارزش 

های وتحلیل روشتجزیه »با عنوان  ( در پژوهشی2013) 5کریمر و گاپتا. دهندمیخویش را افزایش 

دة کننهای تولید« که با هدف بررسی عملکرد شرکتاجرای ماژوالریتی از دیدگاه مونتاژ و تنوع

ماژوالریتی محصول و نوآری در فرایندها بر  نشان دادند که های چندکاره انجام شده بود،دوچرخه 

 6فرینکنها اثرگذار است. ر عملکرد مالی شرکت و کاهش هزینهها بو برآیند آن هم اثر متقابل دارند

تجهیزات تناسب اندام )فیتنس( نشان داد  های تولیدکنندةزمینة شرکتخود در ( در پژوهش2006)

های محصول، کیفیت، هزینه همچون ملکرد رقابتی ماژوالریتی محصول بر چندین بعد از ع که 

محصوالت  دارایهای که شرکتگرفت نتیجه  . ویگذاردتأثیر می تولید  پذیری و زمان چرخةانعطاف

یشه و از این طریق نیازهای سریع و همکنند سرعت محصوالت جدیدی را عرضه توانند بهمیماژوالر 

صنعت   زمینةدر پژوهش خود در( 2016) 7، ریتاال و ویوالکارهو .کنندتغییر بازار را برآورده درحال

 
1. Salvador & Villena 

2. Maren, Raassensa, Borghband & Nijssen 

3. Vickery, Koufteros, Dröge & Calantone 
4. Burgess, Strauss, Currie & Wood 
5. Kremer & Gupta 

6. Frenken 

7. Karhu, Ritala & Viola 
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الگوبرداری از رقبای خارجی در فرایندهای ها در رزشی نشان دادند که توانایی شرکتتجهیزات و

پروژه را قادر ای هدهد و تیمع پایگاه دانش شرکت را گسترش میتنوکارکنان،  کاری و توانمندکردن

، اوکاس .کندبرای معرفی محصوالت جدید می به شناسایی نیازهای مشتریان و کاهش زمان الزم

 ازطریق  جدید محصول موفقیت به دستیابی» عنوان باپژوهشی  در( 2014) 1هیراتی و انجو

 که دادند نشان «کاربردی هایبخش و مختلف سطوح در برداریبهره و اکتشاف کردنهماهنگ

 محصول  موفقیت به رسیدن برای هاشرکت به اکتشاف و برداریبهره کردنهمگام در دستیچیره 

های توسعة محصول جدید در با درنظرگرفتن فعالیت( 2013) 2دافیمک .کندمی کمک جدید

گی ای استاندارد، شکلی از هماهنهنشان داد که ماژوالریتی اجزا ازطریق واسطه  سازیصنعت خودرو

بنگاهی تمند برای رسیدن به هماهنگی درونقدر کردنکند که نیاز به ابزارهای یکپارچه را ایجاد می

زمان و مستقل هم ، ماژوالریتی ازطریق توسعةدهد. همچنیندر فرایند توسعة محصول را کاهش می

 و دهد. دانسههای آن را کاهش میها و ریسک، هزینه نتیجهزمان توسعة محصول و دراجزا، 

 زمان بر محصول ماژوالریتی میانجی و مستقیم »اثرهای عنوان با پژوهشی در( 2013) فیلیپینی

  مختلف  تنظیمات توسعة برای الزم هایتالش ماژوالریتی که دادند نشان «محصول عملکرد و توسعه

 به و دهدمی کاهش را جدید محصول توسعة در خطا و آزمایش یندهایفرا ،همچنین و محصول

 ،دادند نشان( 2009) 3، تمپالر، ون دن بوسچ و وولبرداجانسن .شودمی منجر سریع افزایشی نوآوری

 تا بود خواهند قادر گیرند،می کاربه اثربخش صورتبه را دستیچیره قابلیت پروژه هایتیم کهزمانی

، یالسینکایا .دهند بهبود را جدید محصول توسعة اجرای و اثربخشی و کنند تسریع را بازار به سرعت

: برداریبهره و اکتشاف هایقابلیت بررسی» عنوان با پژوهشی در( 2007) 4کاالنتونه و گریفیس

 و  برداریبهره در دستیچیره توانایی که دادند نشان «بازار عملکرد و محصول نوآوری پیامدهای

( 2016) شریفیان .کندمی جدید محصول توسعة و نوآوری در مشارکت به قادر را شرکت ،اکتشاف

 نقش لحاظ با محصول نوآوری عملکرد بر ماژوالریتی ثیرتأ  بررسی» عنوان با خود نامةپایان در

 تولید حوزة در فعال هایشرکت در محصول نوآوربودن ،میانجی و کنندهمینتأ  مشارکت کنندةتعدیل

 و مقدمصادقی .دارد مثبت یاثر محصول نوآوری عملکرد بر ماژوالریتی که داد نشان «خانگی لوازم

 هایشرکت  در جدید محصول نوآوری عملکرد بررسی» عنوان با پژوهشی  درنیز  (2015) همکاران

 نوآوربودن و ماژوالریتی که دادند نشان علّی« مطالعة یک: ایران در خودرو قطعات تولیدکنندة

 نشان هاآن پژوهش نتایج ،همچنین. دارند محصول نوآوری عملکرد بر مثبت و معنادار یاثر محصول

 
1. O’Cass, Heirati & Ngo 
2. MacDuffie 

3. Jansen, Tempelaar, Van den Bosch & Volberda 

4. Yalcinkaya, Calantone & Griffith 
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 عملکرد و ماژوالریتی معنادار رابطة و مثبت صورت به ،کنندهمینتأ فناورانة کردنیکپارچه که داد

  .کندمی تعدیل را محصول نوآوری

که دارند کمتر  های کاری فراوانیسیاری از افراد با توجه به مشغلهسفانه بمتأ در جامعة ما  سو،ازیک 

، با ترویج دیگرها را دارند. ازسوی های ورزشی و استفاده از امکانات و تجهیزات آن وقت رفتن به سالن

این مسئله نیز  و است ه آپارتمان تبدیل شدهمردم از ویالیی ب های بیشترزندگی شهرنشینی، خانه

وجود نداشته  کردن افراد در فضای کوچک منزل،موجب شده است که فضای کافی برای ورزش 

آوردن به ورزش برای موضوع و با توجه به ضرورت انکارناپذیر روی باشد. با توجه به گستردگی این

کنندگان تجهیزات امروزی، فرصت مناسبی برای تولید هایماندن از بسیاری از بیماری درامان

ها کم است که با شناسایی دقیق نیازها و خواسته های این قشر از افراد که تعداد آن  زیسابدن

ورزشی دنبال تولید کاالهای دستی و ماژوالریتی، بههای چیرهگیری از قابلیترهو با به نیست

شود، ها ایجاد میکه در آن  اندکی نقل آسان باشند که با تغییراتوچندکاره با حجم اندک و حمل

ند مشکلی از مشکالت توانها از این طریق هم میکنند. این شرکتمیکاربردهای مختلفی پیدا 

آوردن رضایت مشتریان سهم بازار خود را افزایش دستهتوانند با بجامعه را حل کنند و هم می

یع ورزشی ا در بخش صناهه در این حوز ی اندکهای، با توجه به اینکه تاکنون پژوهشنابرایندهند؛ ب

محصول   دستی سازمانی بر عملکرد توسعةدر این پژوهش قصد داریم تا اثر چیره ،اندانجام شده

کشور   بدنسازیدر تولیدکنندگان تجهیزات نقش میانجی ماژوالریتی محصول،  با توجه بهرا جدید 

 ررسی کنیم.ب

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 



 1398اسفند و بهمن، 58،  شماره 11مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                         72
 

 پژوهش  شناسیروش
. گیردمی قرار پیمایشی توصیفی هایپژوهش زمرةدر که است کاربردی هدف، ازنظر حاضر پژوهش

 شده انجام گراییاثبات پارادایم برمبنای که است قیاسی پژوهش یکمطالعة حاضر  ،فلسفه ظرناز
 حاضر، پژوهش در. آیدمی شماربه مقطعی هایپژوهش از پژوهش این ،زمانی شاخص ظرناز. است
 دستی سازمانی ازچیره سنجش برای کهصورت بدین است؛ نامهپرسش اطالعات گردآوری ابزار

 سنجش  برای. است گویههشت  شامل دو بعد و کهاستفاده شد ( 2017) 1هوآنگ و لی نامةپرسش
  است شامل سه گویه  کهکار برده شد به ( 2018یاژیائو و همکاران ) نامةپرسشماژوالریتی محصول، 

استفاده ( 2018چنگ و کروم ویده ) نامةپرسش محصول جدید از عملکرد توسعة سنجش برای و
، شایان اطالعات گردآوری ابزار پایایی و روایی صوصخدر. استگویه  12سه بعد و  شامل هشد ک

 روایی و 3و پایایی ترکیبی 2کرونباخ آلفای روشدو  از استفاده با هانامهپرسش پایایی که است ذکر
 معیارها، سؤال به دهیپاسخ برای. دش ییدتأ 5و روایی واگرا 4همگرا روایی از استفاده با آن

 اعداد از و شدکار برده به( مخالف کامالا  و مخالف نظر،بی موافق، موافق، کامالا ) لیکرت سطحیپنج
رشد و مدیران ا حاضر پژوهش آماری جامعة. دش استفاده هاپاسخ به امتیازدهی برایپنج  تایک 

سازی کشور هستند که براساس آمار بانک های تولیدی تجهیزات بدن کارمندان کارخانجات و شرکت
 147تشکل از شرکت و م 42برابر با  1397نجات و صنایع ایران در سال ها، کارخااطالعات شرکت

 این در ،همچنینشمار برای نمونه گیری استفاده شد. ، از روش کل نفر بودند. بسته به هدف پژوهش
 افزار نرم و ساختاری معادالت سازیمدل تکنیک از مدل، آزمون و هافرضیه بررسی برای پژوهش

 هاسنجه و پنهان متغیرهای روابط بررسی امکان تکنیک این شد. استفاده 6اسمارت پی.ال.اس.
 قدرت دارای تکنیک این ،همچنین کند.می فراهم زمانهم صورتبه را( مشاهدهقابل متغیرهای)

 دتوانمی باشد، داشته وجود مدل در شاخص یا سازه زیادی تعداد کهزمانی و است مناسب بینیپیش
 . (2013 )داوری و رضازاده، کند برازش را مدل خوبیبه
 

 نتایج
های هر سازه ) قابلیت اطمینان برای شاخص( )پایاییابتدا قابلیت اطمینان پژوهش، در این 

ه شداستفاده  از روایی واگرا و روایی همگرا، برای روایی هر سازه .شودمیبررسی  7(سازگاری درونی

 
1. Huang & Li 
2. Cronbach's Alpha 

3. Composite Reliability 
4. Convergent Validity 
5. Discriminant Validity 
6. Smart PLS 

7. Internal Consistency Reliability 
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از دو معیار ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت )پایایی( سازگاری درونی  برای قابلیت اطمینان. است

. مقدار آلفای ه استگیری استفاده شداندازه بودن مدلبرای مناسب( )پایایی ترکیبی اطمینان سازه

 ةدهندنشان ،(1994) 1نونالی و برنستین  اساس نظربر  که است 70/0بیشتر از ه آمددستهکرونباخ ب

 که است 70/0بیشتر از )پایایی ترکیبی(  قابلیت اطمینان سازه ،. همچنیناستباال  درونیسازگاری 

 3بارهای عاملی ،همچنین .استوردار خایایی مناسب براز پ ،(1981) 2فورنل و الرکراساس نظر بر

(، ازنظر آماری 4201) 4، رینگل و سارستدتهیر اساس نظراست که بر 40/0بیشتر از ها برای گویه

 میانگین واریانس استخراج  ازروایی همگرا  برای سنجش پژوهشقبول( هستند. در این معنادار )قابل

از  بیشتر  شدهمیانگین واریانس استخراج  روایی همگرا زمانی وجود دارد که. ه استاستفاده شد 5دهش

که  است 50/0بیشتر از شده های واریانس استخراجمیانگین در این مطالعه، مقدار همة .باشد 5/0

شمارة در جدول دهندة روایی همگرای مناسب است. نشان ،(1981الرکر )فورنل و اساس نظر بر

 ارائه شده است.یک، نتایج مربوط به پایایی و روایی همگرا 
 

نتایج پایایی و روایی  -1جدول  

 گویه متغیر
 بار

 عاملی

سطح 

 معناداری

میانگین واریانس  

 استخراج شده

آلفای  

 کرونباخ

پایایی  

 ترکیبی

 819/0 814/0 632/0    دستی سازمانیچیره

 اکتشاف

A1 739/0 001/0 

570/0 78/0 80/0 
A2 772/0 001/0 

A3 772/0 001/0 

A4 737/0 001/0 

 برداریبهره

B1 731/0 001/0 

546/0 77/0 81/0 
B2 772/0 001/0 

B3 704/0 001/0 

B4 748/0 001/0 

 ماژوالریتی محصول
Q1 837/0 001/0 

659/0 853/0 901/0 Q2 800/0 001/0 

Q3 797/0 001/0 

 
1. Nunnally & Bernstein 
2. Fornell & Larcker 
3. Loadings 

4. Hair, Ringle & Sarstedt 

5. Average Variance Extracted (AVE) 
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نتایج پایایی و روایی  -1جدولادامه   

 گویه متغیر
 بار

 عاملی

سطح 

 معناداری

میانگین واریانس  

 استخراج شده

آلفای  

 کرونباخ

پایایی  

 ترکیبی

 802/0 776/0 667/0    عملکرد توسعة محصول جدید

 نوآوری محصول

NM1 754/0 001/0 

507/0 83/0 89/0 
NM2 753/0 001/0 

NM3 663/0 001/0 

NM4 672/0 001/0 

 عملکرد بازار

AB1 761/0 001/0 

536/0 79/0 83/0 
AB2 717/0 001/0 

AB3 687/0 001/0 

AB4 762/0 001/0 

 عملکرد مالی

AM1 863/0 001/0 

613/0 82/0 88/0 
AM2 742/0 001/0 

AM3 828/0 001/0 

AM4 687/0 001/0 

 

شاخص فورنل و الرکر  و 1از روش بارهای عاملی متقابلاعتبار تشخیصی( برای بررسی روایی واگرا )

ستفاده میانگین واریانس استخراج شده اجذر مقادیر الرکر از  و رنلوف معیار استفاده شد. در ارزیابی

نشان های شمارة دو و شمارة سه در جدول ،اساس هر دو روشبرشود. نتایج بررسی روایی واگرا می

 داده شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Cross-Loadings 
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 متقابل بارهای عاملیروش  طریق نتایج بررسی روایی واگرا از -2 جدول

 برداریبهره اکتشاف هاگویه
ماژوالریتی 

 محصول

نوآوری 

 محصول

عملکرد 

 بازار

عملکرد 

 مالی 

A1 739/0 181/0 431/0 536/0 339/0 201/0 

A2 772/0 237/0 540/0 294/0 262/0 158/0 

A3 772/0 489/0 544/0 413/0 128/0 322/0 

A4 737/0 731/0 336/0 505/0 449/0 238/0 

B1 225/0 731/0 574/0 467/0 314/0 199/0 

B2 208/0 772/0 452/0 329/0 248/0 248/0 

B3 113/0 704/0 742/0 470/0 352/0 383/0 

B4 253/0 748/0 691/0 525/0 289/0 103/0 

Q1 156/0 310/0 837/0 252/0 125/0 307/0 

Q2 127/0 263/0 800/0 685/0 439/0 289/0 

Q3 106/0 275/0 797/0 779/0 139/0 191/0 

NM1 141/0 378/0 143/0 754/0 337/0 289/0 

NM2 128/0 454/0 250/0 753/0 464/0 356/0 

NM3 307/0 196/0 367/0 663/0 811/0 384/0 

NM4 156/0 360/0 131/0 672/0 804/0 557/0 

AB1 159/0 265/0 272/0 425/0 761/0 783/0 

AB2 224/0 279/0 250/0 123/0 717/0 728/0 

AB3 361/0 349/0 358/0 235/0 687/0 496/0 

AB4 203/0 226/0 459/0 501/0 762/0 238/0 

AM1 202/0 352/0 183/0 434/0 177/0 863/0 

AM2 151/0 526/0 376/0 234/0 207/0 742/0 

AM3 111/0 350/0 264/0 126/0 490/0 828/0 

AM4 368/0 202/0 386/0 336/0 209/0 687/0 
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 الرکرروش شاخص فورنل و طریق نتایج بررسی روایی واگرا از  -3 جدول

 اکتشاف  
بهره 

 برداری

ماژوالریتی 

 محصول

نوآوری 

 محصول

عملکرد 

 بازار

عملکرد 

 مالی 

 431/0 259/0 567/0 451/0 489/0 755/0 اکتشاف

 657/0 358/0 524/0 624/0 739/0 508/0 رداریببهره

 354/0 456/0 308/0 812/0 359/0 663/0 ماژوالریتی محصول

 369/0 357/0 712/0 521/0 369/0 259/0 نوآوری محصول

 478/0 732/0 340/0 602/0 495/0 507/0 عملکرد بازار

 783/0 456/0 398/0 432/0 458/0 601/0 عملکرد مالی 
 

بارهای عاملی  روش دو هرطریق  از پژوهش این متغیرهای تمام یروایی واگرا اینکه به توجه با

 اعتماد و معتبرپژوهش قابل این در گیریاندازه مدل، استه شدیید الرکر تأ و رنلوف معیار و متقابل

 است.

 پی.ال.اس. استفاده شد افزارسازی معادالت ساختاری با کمک نرمروش مدلها از برای بررسی فرضیه 

 مشخص شده است.شمارة چهار  نتایج در جدول که
 

 هاة آزمون فرضیهخالص -4جدول 

 رابطه
ضریب 

 مسیر

سطح 

 داریمعنا

مقدار 

 تی  آمارة
 نتیجه

 ییدتأ 780/5 001/0 293/0 محصول جدید عملکرد توسعةسازمانی        دستی چیره

 تأیید 568/10 001/0 760/0 دستی سازمانی             ماژوالریتی محصولچیره

 تأیید 554/8 001/0 436/0 عملکرد توسعة محصول جدید ماژوالریتی محصول        
 

و بین صفر  لی برای بررسی برازش کلی مدل استحراه 1نیکویی برازش  پی.ال.اس. شاخصدر مدل 

مدل هستند. این شاخص توانایی تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب 

بینی متغیرهای مکنون شده در پیشا مدل آزمایشکند و اینکه آیبینی کلی مدل را بررسی میپیش

استفاده نیکویی برازش موفق بوده است یا خیر. برای بررسی برازش مدل کلی از معیار زا درون

        )مقدار متوسط( و نیکویی برازش،   = 25/0، (میزان کم)نیکویی برازش،  = 1/0شود که می

 
1. Goodness of Fit (GOF) 
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د نروکار میهای پی.ال.اس. به)مقدار بزرگ( برای سنجش اعتبار مدلنیکویی برازش،   = 36/0

 (.2009، 1اسچرودر و ون اوپن، )وتزلس

محاسبه   زیر فرمول ازطریق معیار این. است شده ارائهشمارة سه  جدول در مدل کلی برازش نتایج

 :شودمی

 ((R2) میانگین * میانگین ) مقادیر اشتراکی() √ ꞊برازش کلی مدل

بسیار مناسب مدل ، برازش 582/0به میزان برازش کلی مدل آمده برای دستهبا توجه به مقدار ب

ررسی برازش مدل معیاری برای ب 2Rضرایب  ،با توجه به جدول باال ،اینبرعالوه شود.کلی تأیید می

مدل هستند  زای )وابسته(ربوط به متغیرهای پنهان درونم 2Rشوند. ضرایب ساختاری محسوب می

ج مربوط به آزمون مطلوب هستند. خالصة نتای 2Rر آمده، مقادیدستکه با توجه به نتایج به

 ارائه شده است.شمارة سه در جدول  ،هافرضیه 
 

 مدل برازش کلی هایشاخص -5جدول 

 2R مقادیر اشتراکی متغیر پنهان

 - 702/0 دستی سازمانیچیره

 496/0 614/0 ی محصولتماژوالری

 523/0 681/0 محصول جدید عملکرد توسعة

 509/0 665/0 میانگین

 582/0 برازش کلی مدل
 

 ر ی( بر متغIVمستقل ) ریمتغ ریثأ ت یحدشود که تاینظر گرفته مدر یانجیم کی ریمتغ کی یزمان

طور به IV -1 :دهد کهیرخ م یزمان یگریانجیم ،یکلطوربه قرار دهد. ریثأ ت( را تحتDVوابسته )

بر  یتوجهقابلطور به یانجیم حضورنداشتنورت صدر IV -2؛ گذاردب ریثأ ت یانجیبر م یتوجهقابل

DV بر  یتوجهفرد قابلاثر منحصربه  یانجیم -3؛ گذاردب ریأثتDV دارد. 
 

 
 اثر میانجی -4شکل 

 
1. Wetzels, Schroder & Van Oppen 
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 و عملکرد توسعةدستی سازمانی چیرهمیان متغیر ماژوالریتی محصول بودن برای بررسی میانجی

P-و  abکنیم. در آزمون سوبل، با تخمین خطای معیار استفاده می 1از آزمون سوبل ،محصول جدید

value و برآورد فاصلة ab فرض بنابراینم را فقط با یک آزمون بررسی کرد؛ مستقیتوان اثر غیرمی ،

ابتدا به خطای ، رواین توجهی متفاوت از صفر است؛ ازطور قابلبه abمستقیم توسط صفر اثر غیر

استفاده  عمل نتایجند که دروجود دار abخطای معیار  برای محاسبةداریم. سه روش نیاز  ab  معیار

 (.2013، 2ها مشابه است )هایس و اسچارکوفاز همة این روش 

Sobel= SQRT (b2*sa2 + a2*sb2) 

Aroian = SQRT (b2*sa2 + a2*sb2 + sa2*sb2) 

Goodman = SQRT (b2*sa2 + a2*sb2 - sa2*sb2) 

 آزمون شود آن  وسیلةهتواند بمعیار اثر غیرمستقیم، فرضیة اثر غیرمستقیم میپس از برآورد خطای 
.(H0: ab=0) 

Sobel test equation                                        

z-value = a*b/ SQRT (b2*sa2 + a2*sb2) 

Aroian test equation                               

z-value = a*b/ SQRT (b2*sa2 + a2*sb2 + sa2*sb2) 

Goodman test equation                                                 

z-value = a*b/ SQRT (b2*sa2 + a2*sb2 - sa2*sb2) 

 

فرض صفر ، (Z 95%=1.96)درصد  95اطمینان  رای فاصلةبطبیعی ه از جدول توزیع با استفاد

 شود. بررسی می

د که ه شبا استفاده از هر سه روش محاسب P-value، مقدار تفاده از خطای معیار و ضریب مسیربا اس

ماژوالریتی و نقش میانجی  شوداست؛ بنابراین، فرض صفر رد می 05/0 تر ازدر هر سه مورد کوچک 

 شود.تأیید میمحصول جدید  و عملکرد توسعةدستی سازمانی چیره میان متغیر محصول 

 

a = 763/0       b = 438/0        sa = 036/0          sb = 086/0  

Sobel test  P-value = 0.0001     

Aroian test P-value = 0.0001 

Goodman P-value = 0.0001 

 

 

 

 
1. Sobel Test 

2. Hayes & Scharkow 
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 گیریبحث و نتیجه 
محصول جدید با نقش  توسعة عملکرد بر دستی سازمانیچیره  اثر بررسی هدف با حاضر پژوهش

 این در انجام شد. سازیبدنتجهیزات  های تولیدکنندةدر شرکت ،میانجی ماژوالریتی محصول

 متغیرهای، سپسو  شد بررسی موضوع ادبیات ای،کتابخانه منابع از استفاده با نخست ،پژوهش

 شدند. گیریاندازه نامهازطریق پرسشپژوهش 

است، در سطح  05/0و سطح معناداری کمتر از  780/5 با توجه به اینکه مقدار آمارة تی برابر با

بت و معناداری بر عملکرد ثیر مثدستی سازمانی تأ که چیرهتوان نتیجه گرفت درصد می 95اطمینان 

بودن از قدرت برخوردار دست باهای چیرهشرکت ،دیگرعبارتبهمحصول جدید دارد.  توسعة

های توانایی استفاده از فرصتنیز گویی به تقاضاهای بازار و سازگاری با تغییرات محیطی و پاسخ

های تولید، ولید، کاهش هزینهپذیری تیفیت محصوالت موجود، بهبود انعطافقادر به بهبود ک ،بالقوه

ر، به سهم بازار بیشتدید هستند که این عوامل خود گسترش طیف محصوالت و ورود به بازارهای ج

نتایج  د.نشومنجر میمحصول جدید  ، بهبود عملکرد توسعةکلیطورفروش بیشتر، درآمد بیشتر و به

(، جانسن و همکاران 2007یالسینکایا و همکاران ) هایصل از این فرضیه با نتایج پژوهشحا

 ارد.مطابقت د (2014اوکاس و همکاران )( و 2009)

است، در سطح   05/0و سطح معناداری کمتر از  568/10با توجه به اینکه مقدار آمارة تی برابر با 

داری بر دستی سازمانی تأثیر مثبت و معناکه چیره توان نتیجه گرفت درصد می 95اطمینان 

آینده  دست توجه بههای چیرهکه یکی از خصوصیات بارز سازمانازآنجاییماژوالریتی محصول دارد. 

های مشتریان با توجه به ها و سلیقه ست که همواره ممکن است در خواسته و تغییرات سریعی ا

یرهایی هستند که بتوانند در ها و مسدنبال راههمواره به هاد، این شرکتنوجود آیرقبا به حضور

های شرکت ،درواقعترین زمان و البته با کمترین هزینه به این تغییرات پاسخ دهند. سریع 

ریق طاز پذیری در سازماند، کسب دانش جدید و ایجاد انعطافدست با آزمون مسیرهای جدیچیره 

باشد؛  منظوره داشتهستند که استفادة چندپی تولید قطعاتی هدر ،یک رویکرد باز به یادگیری

ربرد جدیدی به یک از این قطعات، کاکردن هراضافه یا کم توان باراحتی میای که بهگونه به

صل از نتایج حا وجود آورد.، محصول جدیدی را به کلیطورصوالت موجود اضافه کرد یا حتی بهمح

مطابقت ( 2018و مارن و همکاران )( 2015) بورگس و همکاران هایاین فرضیه با نتایج پژوهش

 دارد.

است، در سطح  05/0و سطح معناداری کمتر از  554/8تی برابر با  با توجه به اینکه مقدار آمارة

که ماژوالریتی محصول تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توان نتیجه گرفت درصد می 95اطمینان 

ای در های زنجیره، ماژوالریتی محصول با کاهش واکنشدیگرعبارت بهمحصول جدید دارد.  توسعة
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های الزم برای توسعة تنظیمات مختلف طراحی، کاهش تالش و انحراف ازیند تولید، کاهش تکرار فر

ترکردن حفظ، تعمیر و محصول، کاهش فرایندهای آزمایش و خطا در توسعة محصول جدید، آسان

کننده را قادر به ترکردن شناسایی مشکالت و درنهایت تسهیل نوآوری، تولیدارتقای محصوالت، آسان

، ماژوالریتی . درواقعکندف بازار در توسعة محصول جدید میو اهدا دستیابی به محصوالت موفق

ح خدمات قطعات معیوب یک محصول، سط آوردن امکان جایگزینی سریع و سادةمحصول با فراهم

گویی به بازسازی آسان اجزای ماژوالر امکان پاسخ ،همچنین دهد.پس از فروش را افزایش می

آوردن دستهموجب بهبود رضایت مشتری و ب ،روایناز آورد؛نیازهای مختلف مشتری را فراهم می

(، دانسه و 2012هیم و همکاران ) هایصل از این فرضیه با نتایج پژوهشنتایج حا شود.سود بازار می

( 2018یاژیائو و همکاران )و  (2016(، وایکری و همکاران )2013دافی )(، مک2013فیلیپینی )

 خوانی دارد.هم

دستی سازمانی ازطریق ماژوالریتی چیره توان نتیجه گرفت کهبه نتایج آزمون سوبل نیز میبا توجه 

 های، شرکتدرواقعمحصول جدید دارد. محصول تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد توسعة 

قهرمان ایده و قهرمان اجرا و عملیات، با  های انسانی در دو حوزةدست با دارابودن سرمایهچیره 

ا نیازهای برداری از محصوالت و تولیدات خود در انطباق بیش از رقبای بازار به کشف و بهرهسرعتی ب

های خالقانه را منتهی به محصوالت ا رویکرد ماژوالریتی محصول، ایدهو بپردازند متغیر مشتریان می

 حنة ر و صداشتن دست برتر در بازا برکنند که عالوهار با انتظارات مشتریان میچندکاره و سازگ

  د.منجر خواهد شبه سودآوری و عملکرد مالی بیشتر برای سازمان ، رقابت

مجموعه نمونه ای از  از هاشرکت مدیران شود کهپژوهش پیشنهاد میبا توجه به نتایج  ،نهایتدر

 هایراهبرد از و باشند مطلع جدید محصول توسعة با ارتباط در برداریبهره و اکتشاف هایفعالیت

تولیدی  هایشرکت ،همچنین .گیرند بهره جدید محصول توسعة عملکرد کارایی بهبود برای مناسب

 به نوآوری و خالقیت جو ایجاد و خود ساختارهای در تغییرات با توانندمی سازیتجهیزات بدن

با توجه به اینکه   .دهند بهبود را  خود جدید محصول توسعة عملکرد ویابند  دست دستیچیره 

شود صورت مکانیکی طراحی میهای تولیدکنندة تجهیزات ورزشی بهسازمانی بیشتر شرکت ساختار 

های رقبا ط و فعالیتکمترین آگاهی از تحوالت محیطی دارند و پایش محیها گونه شرکتو این

برای پایش مستمر سیس واحدهای تحقیق و توسعه و دوایر رقابتی ، تأها دارنداهمیت اندکی برای آن 

ها را آسان برداری از فرصت ختار دوگانه که امکان کشف و بهرهقالب یک سادر ،وکارمحیط کسب

 بر ازحدبیش تأکید که باشند داشته توجه باید هاشرکت این ،عالوههبشود. کند، توصیه میمی

 برداریبهره به ازحدبیش توجه و شودمی شرکت موجود منابع از یکاف نگرفتنبهره باعث اکتشاف

 ،بنابراینشود؛ می محیطی تحوالت با سازمانتطبیق  برای جدید هایحوزه به ورود از غفلت باعث
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 کنند کافی توجه برداریبهره به هم و اکتشاف به هم بلندمدت رشد و بقا برای بتوانند باید هاشرکت

 از  توانندمی شرطیبه ورزشی تجهیزات حوزة در فعال هایشرکت .نمایند برقرار توازن دو این بین و

 رقابتی، کیفیت و قیمت داشتن برعالوه آنان محصوالت که بربایند را سبقت گوی خویش رقبای

 ،اینکه رانجامس. باشند سازگار ورزشی جامعة گوناگون نیازهای با بتوانند و باشد چندکاره

 استعدادهای توانمندکردن و پرورش به باید ورزشی صنایع حوزة در فعال هایشرکت هایسیاست

 افزایش موجب امر این که دنباش معطوف هاآن عملکرد و تخیل قدرت از گیریبهره برای انسانی

 شود.می سازمان دستیچیره 
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Abstract 
The primary purpose of this research is to determine the relationship between 

organizational ambidexterity and new product development performance with the 

mediating role of Product modularity in firms manufacturing bodybuilding equipment. In 

terms of purpose, the present study is an applied descriptive-exploratory research. In term 

of philosophy, it is based on the deductive research and positivism paradigm. The 

statistical population of the research is 147 senior managers and employees of factories 

and companies manufacturing bodybuilding equipment in the country. A total number 

method has been used for sampling. In order to measure the variables of the research, 

Huang and Li’s organizational ambidexterity questionnaire (2017), Yuxiao et al’s Product 

modularity (2018) and the new product development of Cheng and Krumwiede's (2018) 

have been used. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha 

and for data analysis, structural equation modeling and PLS software were used. The 

findings show that organizational ambidexterity has a positive and significant effect on 

new product development and Product modularity acts as a mediator variable in relation 

to organizational ambidexterity and new product development. 

 

Keywords: Organizational Ambidexterity, Product Modularity, New Product 

Development Performance, Bodybuilding Equipment. 
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