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 مقدمه

کتار و ییتا اد    و عنوان هستة  الت ا ایدتاد اردر در کستب     کار، به و کسب های اخیر، مدل در سال

 & Amit & Zott, 2001; Chesbrough)ابزارهتای کستب مزیتق رتتابةا، بررستا ستده استق        

Rosenbloom, 2002; Matthyssens et al., 2006 .)عنوان تغییتر اایاتاه    کار، به و نوآوری مدل کسب

هتا استق،    سناستایا منتابا الت ا و فراینتد     اردر مشةری که سامل طراحا مددد فرمول ستود و 

کتار، فرلتةا استق     و نوآوری مدل کستب  (.Johnson et al., 2008; Moore, 2004)سود  ریف ماتع

کار کامالً مةفاوتا ایداد کرده و اردر مشةری  و های کسب های مواود، تا مددداً مدل برای سادمان

 ;Markides, 2006; Matthyssens et al., 2006)طور مددد ایداد کنند های ارائ  اردر را به و رور

Moore, 2004) .نظری  سیون ستاخةاری هانتان و   . ها واود دارد اد طرفا، سیون در بیشةر سادمان

ها بیتان کردنتد ستیون، اد     آن. کند کار اساره ما و ، به ماهیق سیون در ساخةار کسب(7711)فریمن 

د بته  تواننت  هتا نمتا   دیترا ستادمان  . کنتد  ها با تغییرات محیط خاراا ا وگیری متا  موااه  سادمان

دهتد   مطالعات نشان متا . بخش پاسخ داده و خود را درگیر تحول سادمانا کنندطور اثر تغییرات، به

ها بته دناتال دارد،    ای که سیون سادمانا را برای آن ها درگیرسدن در اتدامات نوآورانه برای سادمان

 ;Amabile et al., 1996; Blumentritt & Danis, 2006; Francis & Smith, 1995)خوستایند نیستق   

Matthyssens et al., 2006; Nijssen et al., 2006) .  هتا را اد   دانشمندان بیان کردند ستیون، ستادمان

 ;Chesbrough, 2006, 2007b)کنتد   ها را مشیل متا  کار آن و کسب دارد و تغییر مدل نوآوری، باد ما

Matthyssens et al., 2006; Sull, 1999 .)   و کستب منتابا ختاراا، اد    بتر ستیون   چاتوناا ل اته

بنابراین، این مطالعته،   .های کوچک و مةوسط اسق های سرکق های مدیریةا در پس نوآوری چالش

و نوآوری مدل   برای مثال، نوآوری باد)های نوآورانه  بر روییرد سیون سادمانا و اثر آن بر فعالیق

های ع م و فنتاوری تمرکتز    ها و واحدهای فناور کوچک و مةوسط در پارکدر سرکق( کار و کسب

 .کند ما

هتای ایدادستده    ها واود دارد که در آن، ایده های خالتانه برای سادمان منابا بسیاری برای ایده

هتا   های نوآوری سترکق  در مدل نوآوری بسة  سنةا، فرایند. اند ترین منابا، در نظر گرفةه سده موثق
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هایشتان در ستط     ستادی نتوآوری   های پیتاده  بر تحقیق و توسعه، حق انحصار ثاق اخةراع و فرایند

هتای اخیتر، متدل نتوآوری بستةه، دچتار        در ستال (. Dı´az-Dı´az et al., 2006)بادار تمرکز داسةند 

های محیطا گوناگونا سده اسق، که سامل افزایش کارگران دانشا و درا  بتایی تحترک    چالش

ینولتویی محصتول و افتزایش    سدن چرخ  عمتر ت  گذاری خصولا، کوتاه ها، ضرورت سرمایه آن

های نوآوری بسةه،  ها با مدل در برخورد با این موضوع، سادمان. سود های تحقیق و توسعه ما هزینه

 . کنند سدن رتابق را درک ما سخق

گیترد   وستی   چسستاورو متورد تدکیتد تترار متا      کته بته    در مقابل نوآوری ستنةا، نتوآوری بتاد   

(Chesbrough, 2003a,b,c)ها مردهتای بستة    دهد که در آن، سادماناسا را توضی  ما، مفهوما اس

های ماةیران   سینند، ایدههای ماةیران  بیشةر اد محیط خاراا ما پیشین خود را برای دریافق ایده

گذاری  اسةراکهای ماةیرانه و به گذارند و اریانها به اسةراک ما اسةفادة خود را با دیار سادمان با

های هدفمنتد ورودی   کارگیری اریان  ، به بنا به تعریف چسساورو، نوآوری باد. کنند ها را ایداد ما آن

بخشیدن به نوآوری داخ ا و در پا آن، توسع  بادارها برای اسةفادة  و خرواا دانش، برای سرعق

دریافتتق یتتا اعطتتای امةیتتاد )اد طریتتق مدتتود (. Burgers, 2009, p.5)ختتاراا اد نتتوآوری استتق 

اد ایتن رو،   .تواننتد اردر بیشتةری تولیتد کننتد     ها متا  و همیاری، سادمان( فناوریبرداری اد  بهره

طتور گستةرده    طور گسةرده به کار و محیط آکادما به و عنوان موضوع ال ا در کسب ، به نوآوری باد

 ,.Chesbrough, 2003a; Chesbrough & Garman, 2009; Chiaroni et al)ستود   کتار گرفةته متا    بته 

2011; Dodgson et al., 2006; Huang, 2011; Keupp & Gassmann, 2009; Laursen & Salter, 

2006; Lee et al., 2010; Lichtenthaler, 2008; Van de Vrande et al., 2009) .ای  ، سیوه نوآوری باد

برای پاسخاویا به تغییرات سریا محتیط   (Chiaroni et al., 2011)برای نوآوری و تیامل سادمانا 

 .کار برای دسةیابا به مزیق رتابةا اسق و بکس

کاری داخ ا نوآورانته   و های کسب برای عم یرد  کارگیری نوآوری باد ها سعا به امروده سرکق

یابا به تطایق با محیط  معنای کاهش سیون سادمانا و دسق های مدیریةا دارند و این به و عم یرد

اد ایتن رو، ایتن مطالعته بته     . کنتد  یاتا ایفتا متا  ای ح در ایندا نقش واسطه  اسق، پس نوآوری باد

برای فهم اینیه چاونته  . پردادد عنوان واسطه ما اد منظر تغییرات سادمانا و نقش آن به  نوآوری باد
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سترکق   کار و عم یرد  و های کسب ، رابط  بین سیون سادمانا و همچنین، نوآوری مدل نوآوری باد

 :کند داف دیر را دناال ماکند، این مطالعه، اه گری ما را واسطه

 ؛  کار و نوآوری باد و های کسب بررسا آثار سیون سادمانا بر نوآوری مدل -

متدت را   ، واود سیون سادمانا ب نتد  تواند اد طریق نوآوری باد بررسا اینیه آیا سادمان ما -

 سرکق تغییر دهد؟  کار خود و عم یرد و اد طریق تدثیر نوآوری مدل کسب

کتار را در تتدثیر    و و اثر نوآوری مدل کسب  ای نوآوری باد له، واود اثر واسطههمچنین، این مقا

ها و واحدهای فنتاور کوچتک و    سرکق در اامع  مورد نظر که سرکق  سیون سادمانا بر عم یرد

 .های ع م و فناوری سهر تهران هسةند، بررسا خواهد کردمةوسط مسةقر در پارک

 مباني نظری تحقيق

های کوچک و مةوسط این اسق که در ایتن   ی مدیریةا در پس نوآوری در سرکقها ییا اد چالش

هتای ستادمان    معمویً هرگاه مالک دربتارة استةرات ی  . کند گیری ما ها، معمویً مالک تصمیم سرکق

وی ه  دهد، به  گیری اسةرات ی سادمانا گذسةه بنا ما گیرد، اتدامات خود را براساس اهق تصمیم ما

ستده توستط    تر، نیروی ایدتاد  بنابراین، نیروی توی. اند های گذسةه موفق بوده ةرات یکه اس هنااما

( 7771)مفهوم سیون سادمانا که توسط ستین  و لومستد ن   . وضا مواود اسق سیون برای حفظ

گیرد تا سیستةم پیچیتدة بتین ستادمان و      کار ما را به 7سناسا سادمانا پیشنهاد سده اسق، نظری  بوم

سوند تغییتر   که با تغییرات محیطا موااه ما راحةا دمانا هایا را که سادمان را به دیدهمحیط آن و پ

 .تواها بر عم یات سادمان داردها معةقدند که سیون سادمان، آثار تابل آن. دهد، توضی  دهد نما

هتای کوچتک و مةوستط، منتابا ناکتافا       های بزرگ، سرکق عالوه بر این، در مقایسه با سرکق

های نوآورانت  داخ تا را بتا     توانند فعالیق ها با منابا فراوان ما سادمان(. Huang et al., 2012)دارند 

اد ستوی دیاتر، بستیاری اد    . هتای فنتا اندتام دهنتد     های توی ختود یتا توانتایا    پشةیاانا اتةصاد

های نوآورانه در کماود منابا به ط ب کمتک   دادن فعالیق های کوچک و مةوسط هناام اندام سرکق
                                                           
1. Organizational ecology  
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ایتن، چاتوناا    بتر  بنا. ای و از آن نیاد دارند ها، دانش حرفه اراا مانند فناوری خاراا، توانایاخ

هتای   هتای متدیریةا در پتس نتوآوری     آوردن منتابا ختاراا، اد چتالش    دستق  ل اه بر سیون و به

 .های کوچک و مةوسط اسق سرکق

 کار و و نوآوری مدل کسب  سکون سازماني، نوآوری باز

تعریتف نیتوتن اد   . آیتد  ما« کار و تنال با»معنای  به Iners، اد ک مه یتین (سیون) الطالح اینرسا

ماند، مار اینیه  هر ساء در حالق اسةراحق و حرکق یینواخق باتا ما»اینرسا عاارت اسق اد 

سناستان، تعریتف اینرستا اد فیزیتک را      اامعته . «تحق تدثیر یک نیروی خاراا ترار گرفةه باستد 

برختا محققتان   . انتد  کار گرفةته  ای برای تولیف مشیالت در تغییرات سادمانا به رهعنوان اسةعا به

 Nelson)ها، محدود سده اسق  های رفةاری سادمان های سادمانا با توانین و عادت معةقدند فعالیق

& Winter, 1982.) هتای   ها تیرار سده اسق و ییا اد خصولیات فعالیتق  این موضوع در سادمان

، تولید در ستادمان،  (Hannan & Freeman, 1977)سود  سود که مناا اینرسا ما ها ما رودان  سادمان

 ,Carley & Harrald)ستود ستادمان در مقابتل تغییتر مقاومتق کنتد        ناپذیر سده و باعث ما انعطاف

هتای متدیریةا    ناپذیری و ساخةار ، انعطافکاری معةقدند محافظه( 7771)همیاران آمابیل و  (.1997

هتا،   هتای مشتةرک در ایتن نظریته     وی گتا . کند کرده و سرکوب ما مان، نوآوری را خفهرسما ساد

همچنین، این مطالعته  . سود گویا به تغییرات تقاضای خاراا ما ریزی اد تال و پاسخ ناتوانا برنامه

ای استق کته    اد موانتا عمتده  ( ستناخةا  روان)معةقد اسق بینش، فعالیق و عمل و سیون روانتا  

طور داوط اانه اهق اسةرات یک خود را توستعه دهنتد و    توانند به ها ما آیا سادمانکند  مشخص ما

 سادی کنند؟  پیاده

 ,Chesbrough)معنای نوعا تغییر سادمانا استق   کار، به و های کسب و نوآوری مدل  نوآوری باد

2006; Chiaroni et al., 2011.) کتار را   و کستب ها نوآوری  آوردن مزیق رتابةا، سادماندسق برای به

ها همچنان به توسع  پیشنهاد اردر ادیتد،   آن. دهند کار ادید، تطایق ما و های کسب با ایداد مدل

کتار ادیتد بترای فترار اد      و های کسب های تحویل و خ ق مدل خ ق مددد اردر مشةری و رور

 ,.Matthyssens et al., 2006; Voelpel et al)دهنتد   رتابق سدید و حفظ وضعیق رتابةا ادامته متا  
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هتای   های ادید یا فرم عنوان محصویت ادید، فناوری طور سنةا به نوآوری به تحقیقات به. (2004

بتا ایتن حتال، نتوآوری     (. Raymond & St-Pierre, 2010)دیار اارا و خدمات ناتاه کترده استق    

 ،(8112)همیاران اد نظر اانسون و . های نوآوری سنةا مةفاوت اسق کار، اد مدل و های کسب مدل

، طراحا مددد فرمول 7کار، سامل چهار ازء تغییر در گزارة اردر مشةری و نوآوری در مدل کسب

 . های ال ا اسق سود، بررسا منابا ال ا، و تنظیم فرایند

کتار   و هتای کستب   های اخیتر، متدل   اد آندا که تمرکز بر مشةری در حال افزایش اسق، در سال

کار دارد کته یتک راه بترای ایدتاد اردر اد طریتق       و ل کسبسرکةا نوآوری مد. تغییر کرده اسق

هتای   کارگیری تینیتک  طراحا مددد یک فرمول سود مناسب، باید به. تمرکز بر مشةری یافةه اسق

های بستةه بته    ها را تشویق به تغییر اد مرد ، سادمان نوآوری باد. دناال داسةه باسد تیمةا مناسب را به

سرعق در روند نوآوری سرکق تسهیل ستده   های ادید به ا اریان ایدهکند ت پذیر ما های نفوذ مرد

تنها مداور بته تغییتر    ها را نه این موضوع، سرکق. و با مفاهیم ادید در محیط خاراا منطاق سود

ها نیتز   ها و فرهن  آن ها، اردر های عم یاتا، فرایند کند، ب یه سیسةم های تینولویی ما در سیسةم

را تصتویب کنتد، سترکق بتا       اگر سادمانا نتوآوری بتاد   (.Witzeman et al., 2006)باید تغییر یابد 

گذستةه بایتد رفتا ستود     هتای اینرستا   ستود و رفةتار   تغییرات عمدة فرهناا و سادمانا موااه ما
(Chiaroni et al., 2011; Dodgson et al., 2006.) 

ا تتدثیر منفتا بتر نتوآوری     طور که در مطالعات تا ا نشان داده سده اسق، سیون سادمان همان

ناپتذیری   ای، انعطاف که در هر سادمان نوآورانه بر این باور بودند( 8111)دنیس ب ومنةریق و . دارد

ناپتذیر   وسی   ساخةار و استةرات ی ستادمانا انعطتاف    تواند به این پدیده ما. در نوآوری واود دارد

چسستاورو نشتان داد   . ستود  ندتر نمتا  هتا در نتوآوری م   توضی  داده سود و این به درگیری سادمان

هتای   هتای بتا متدل    ستود و ستادمان   کار سامل خطرات و عدم تطعیتق متا   و مدیریق مدرن کسب

                                                           
Customer Value Proposition .7  یاCVPرا سرکق خدمق یا محصول مةمایز های سایسةاا که ال فظا تحق ای ، بیانیه 

 (.Webster, 1994, p.25) دهد ما تطایق سرکق، هدف بادار ةبالقو مشةریان اد ای مدموعه اتترایح و ها نیاد با
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کننتد کته در نهایتق، بته ستخةا متدل        کار موفق در گذسةه در سادمان اینرستا ایدتاد متا    و کسب

 .(Chesbrough, 2006, 2007b)سود  گونه تغییر مندر ما کار در واکنش به هر و کسب

های موفق گذستةه و تدربیتات    ها همچنان به حفظ رور در نةید  بررسا مةون نظری، سادمان

وتةا محیط ختاراا تغییتر   . دهند ادامه ما( سیون)اارای مقاومق در برابر تغییر اد طریق اینرسا 

هتای   لها باتواته بته اریتان آداد متد     موتا، در رتابق با دیار سادمان تواند به یابد، سادمان نما ما

 .های ادید پاسخ دهد کار داخ ا و ایده و کسب

 :کند های دیر را پیشنهاد ما این، این مطالعه فرضیه بر بنا

 .گذارد  ما  های کوچک و مةوسط، تدثیر منفا بر نوآوری باد سیون سادمانا سرکق :فرضیة اول

دل هتای کوچتک و مةوستط تتدثیر منفتا بتر نتوآوری مت         سیون سادمانا سترکق  :فرضیة دوم

 .گذارد کار ما و کسب

 کار و و نوآوری مدل کسب  نوآوری باز

سان را گسةرر دهند و مفهتوم   کاری و های کسب ها باید مدل سرکق معةقد اسق( 8111)چسساورو 

توانند مالییق معنتوی ختود را    طور مؤثر ماها به در این رور، سرکق. کار گیرندرا به  نوآوری باد

 .زایش دهندبرای ایداد و کسب اردر اف

این بدان معنا استق کته   . کند کار، مفهوم تقسیم کار نوآوری را تصدیق ما و نوآوری مدل کسب

کننتده بته   دهد، اما این ایده ممین اسق توستط تولیتد   ای نوآورانه را توسعه ما کننده ایده یک تولید

هتا آن را بته    سرکق آن اد طریق همیاری یا فرور این ایده، سایر اایبادار معرفا نشده باسد، به

های نوآورانه در سادمان مندتر   کار، به گسةرر مدل بندی ادید نیروی این تقسیم. بادار معرفا کنند

کارستان را   و های کستب  ها باید مدل برای اسةفاده اد این تقسیم کار نوآوری ادید، سادمان. سود ما

 . گسةرر دهند

لورت داخ ا و های نوآورانه به رای ایدهواو ب ها را به اسق کار، سرکق و نوآوری مدل کسب

عنوان ساخةار واسط  ورودی فنتا و اردر اتةصتادی در    کار به و مدل کسب. دهد خاراا سوق ما

چسساورو معةقد بود . (Chesbrough, 2006; Chesbrough & Rosenbloom, 2002)سود  نظر گرفةه ما
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هتا، نتوآوری متدل     برای سترکق . اسقها  سرکقکار  و موضوع نوآورانه بعدی، گسةرر مدل کسب

هتا   ایتن، سترکق   بر بنا. پردادد های ادید خاراا نما واوی فناوری راحةا به اسق کار، به و کسب

اگر این دو مرتاط نشوند، حةتا  . کار، ارتااط ایداد کنند و های کسب های ادید و مدل باید بین ایده

توانتد اردر عم تا داستةه     کتار، نمتا   و بهای کس نیردن اد مدل دلیل حمایق یک ایدة عالا هم به

  (.Chesbrough, 2003a, 2006, 2007a)باسد

کارگیری دانتش داخ تا    کار این اسق که به گسةرر و ترویج به و کسبیک سادوکار مهم مدل

هایا کته بیشتةر    این، سرکق بر بنا. برای سرکق بپردادد و فقط بر دانش داخ ا مواود، تمرکز نیند

 .کار هم دارند و باد دارند، همچنین، تمایل به سمق نوآوری مدل کسببا نوآوری تمایل به انطااق

 :کند بنابراین، این مطالعه فرضی  دیر را پیشنهاد ما

 .گذارد کار ما و نوآوری باد تدثیر مثاق بر نوآوری مدل کسب :فرضیة سوم

 و عملکرد شرکت  نوآوری باز

هتتا دو رور فنتتاوری بتتاد را بتترای  هتتا، ستترکق کتتارگیری فنتتاوری و دیاتتر تاب یتتق اد طریتتق بتته

هتای بتاد خرواتا و     کننتد، نتوآوری   کار مط وب با ییدیار ادلام ما و آوردن اردر کسب دسق به

معنتتای  نتتوآوری ورودی بتته. (Chesbrough & Crowther, 2006; Lichtenthaler, 2008)ورودی 

هتا و   کتار، مشتةریان، دانشتااه    و ستب کننتدگان ک  های نوآورانه و تینولتویی تتدمین   کارگیری ایده به

نتوآوری خرواتا را   . کار و نتوآوری استق   و منظور گسةرر عم یات کسبپ وهشا به مؤسسات

های دیار در  ها و سرکق اسةفاده در سرکق به سادمانها یا تینولویی خالق با انةقال به بیرون ایده

 .(Chesbrough, 2003a)کنند  وری بیشةر تولیف ما بادار برای بهره

. ، دیاتر محتدود بته بتادار ختدمات مستةقیم نیستق        چسساورو بر این باور اسق که نوآوری باد

( ها برداری اد فناوری سرکق به سایر سرکق اعطای امةیاد بهره)توانند به لدور مدود  ها ما سرکق

( ایالتن )هتای   گذاری مشةرک داسةه باسند، یا به انتواع دیاتر مشتارکق در بتادار     بپردادند، سرمایه

های نوآورانه در سرکق و ترویج درآمد  این منابا مخة ف درآمد، سامل ایده. مخة ف دیار بپردادند

هتای تحقیتق و    بتر ایتن، در فراینتد    عتالوه (. Chesbrough, 2006, 2007a)در سراسر سرکق اسق 



  1111      ...های کوچک و متوسط، با تأکيد بر نقش نوآوری مدل  کاوشي بر تأثير سکون سازماني بر عملکرد شرکت 

  

 

 هتای داخ تا تینولتویی تحقیتق و     کارگیری تینولویی خاراا و اهرم توسع  سرکق با افزایش به

تنهتا  این امتر، نته  . کاهش دهندهای نوآورانه و توسعه را  توانند هزین  پ وهش ها ما توسعه، سرکق

 بتر  ،(8111)یرسن و ستالةر  . سود اویا در دمان ما دهد، ب یه مواب لرفه ها را کاهش ما هزینه

ستیاری اد  ب. ی بتایتری دارد  باورند که سرکق با منابا خاراا باد نوآوری، عم یترد نوآورانته  این 

هتای   تنهتا فرلتق   ستادی دانتش و تینولتویی، نته     داده اسق که اد طریتق تدتاری  مطالعات نشان 

گیرد، ب یه تتدثیر مثاةتا بتر عم یترد سترکق نیتز        ها ترار ما اسةرات یک بیشةری در اخةیار سرکق

کتارگیری   به ها با این، سرکق بر بنا. (Lichtenthaler, 2009; Lichtenthaler & Ernst, 2007)گذارد  ما

هتای   گیرنتد، ب یته ایتده    کتار متا   تنها اهرم فنتاوری نوآورانت  ختود را بته     دو رور نوآوری باد، نه

تتر و   طتور متؤثر   انتد، نیتز بته    استةفاده   های دیار با داخ ا برای سرکقلورت ای را که به نوآورانه

 .دگیرن کار ما ها در بهاود عم یرد سادمانا به تر برای کمک به سرکق اردسمند

 .گذارد ، تدثیر مثاق بر عم یرد سرکق ما نوآوری باد :فرضیة چهارم

 شرکت کار و عملکرد  و نوآوری مدل کسب

هتای   توانتایا . ها در ایدتاد مزیتق رتتابةا کمتک کنتد      تواند به سرکق کار ما و نوآوری مدل کسب

ین مناا برای مزیق تر سود، مهم کار ناسا ما و توسعه که اد نوآوری مدل کسب حال فرد در به منحصر

طتور  کار ادیتدی ایدتاد کنتد، بته     و های کسب تواند مدل کار ما و نوآوری مدل کسب. رتابةا اسق

هتای مواتود را بهاتود بخشتد و      تر به نیاد مشةریان پاسخ دهد، کیفیق محصویت یا وی گتا  مؤثر

کتار،   و مدل کستب  معةقدند اد طریق نوآوری( 8111)پُل و چاپمن . های تولید را کاهش دهد هزینه

دستق   پذیری اسةرات یک بته  ای را اد طریق کاهش هزینه و انعطاف توانند مزایای بهینه ها ما سرکق

کتار، روابتط مثاةتا را بتا عم یترد       و مطالعات دیادی نشان داده اسق که نوآوری مدل کسب. آورند 

 ,.Chesbrough, 2007b; Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Johnson et al)دهد  سرکق نشان ما

2008; Mitchell & Coles, 2004; Pohle & Chapman, 2006; Elsalhy & Sharif, 2013) .ایتن،   بتر  بنا

هتای نوآورانته و    یا دائم در فعالیق توسع  مفاهیم ادید، خ ق مددد اردر مشةری، تعامل پیوسةه 

تر بته    یرد و ایداد سود بایتواند در افزایش و بهاود عم سرکق، ماکاری  و های کسب نوآوری مدل
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های مربوط به بعد متالا و بتادار اد   بنابراین، این مطالعه با درنظرگرفةن ساخص. سرکق کمک کند

 :کند عم یرد سرکق، فرضیه دیر را پیشنهاد ما

 .گذارد کار، تدثیر مثاق بر عم یرد سرکق ما و نوآوری مدل کسب :فرضیة پنجم

 چوب مفهومي چار

مدل نظریت  ستیون    ،(8112)، و گُدکین و آلیورن (8111)، گال (7777)سول رهای نظ با تواه به 

ای اسق که خود سامل سه مةغیر پنهان اولیت  ستیون بینشتا     های پنهان ثانویه سادمانا سامل مةغیر

بتاد، مستة زم نتوآوری    بین دو نوع نوآوری تمایز. اسق  و سیون روانا 8، سیون عم ا7(سناخةا)

 Chesbrough, 2003a; Chesbrough & Crowther, 2006; Van de)اتا استق   بتاد ورودی و خرو 

Vrande et al., 2009) .نشان  7چارچوب مفهوما در سیل . کند ای ایفا ما ، نقش واسطه نوآوری باد

 .داده سده اسق

 (ها سنجه)گيری  های اندازه واحد

 .سود ها بیان ما های عم یاتا مةغیر در ادامه، تعریف

عنتوان مقاومتق ستادمانا     سیون سادمانا را بته ( 8118)هانان و همیارانش  :انیسکون سازم

، ستیون ستادمانا را   (8177)، گُتدکین و آلیتورن   همچنتین . کننتد  مداوم در برابر تغییر تعریف ما

گُدکین و آلیورن . کنند کنند، تعریف ما های فردی و گروها که به ممانعق اد تغییر، کمک ما دفاع

و  ، ستیون عم تا  (سناخةا)سادمانا سامل سه نوع سیون بینشا کنند سیون  ما پیشنهاد( 8112)

 .سود سیون روانا ما

اینرسا یا سیون بینشا یا سناخةا، وتةا که یک تدخیر دمتانا بتین تغییترات مهتم در محتیط      

بتا واتود ایتن، اع تا     . ستود  آید، ایداد متا  واود ما سادمانا و آگاها سادمانا اد این تغییرات به

                                                           
1. Insight (cognitive) inertia 

2. Action inertia  
3. Psychological inertia  
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 اا بپردادنتد، در نةیدته، در رفةتار   موتا به مشاهده و توضتی  محتیط داخ تا و ختار     توانند به نما

 ,Godkin & Allcorn)توانند محیط و بادار و نیاد برای تغییرات داخ ا را تنظیم کنند  سادمانا، نما

2008). 

اکتنش  امتا و . ستود  اینرسا یا سیون عم ا، بعد اد بینش مدیریةا اد نظارت بر محیط ناسا ما

. ستود  مدیریةا آهسةه اسق و نةایج تالر برای تغییر در موتا مناسب برای سودمندبودن ظاهر متا 

های موفق گذسةه، به عتدم   نیردن اطالعات سادمانا و عادت پیروی اد اسةرات ی و مدل آوری اما

 .(Godkin & Allcorn, 2008)سود  اتدام سودمند برای سرکق در پاسخ به تغییرات محیطا مندر ما

ها ال ب اسةرس، اضطراب و دفاع روانا در برابر تغییترات   در نهایق، اینرسا روانا در سادمان

اینیته  دهد که ممین اسق به مصالحه و اخةالیت فردی و گروها مندتر ستود، ماتر     را نشان ما

 منفتا بتر عم یترد    های روانا، حفظ وضا مواود، اد نظر فردی و ایداد یتک اثتر   وسی   انایزه به

 .(Godkin & Allcorn, 2008)سادمانا ناسا سود 

ییتا ورودی و  : ، دو نتوع الت ا دارد   چسساورو معةقد اسق مفهتوم نتوآوری بتاد    : نوآوری باز

 .دیاری خرواا

کننتدگان   هتای نوآورانته و تینولتویی تتدمین     کتارگیری ایتده   معنای بته  به :نوآوری باز ورودی

کتار و   و منظتور بهاتود عم یتات کستب     ت تحقیقتاتا بته  ها و مؤسستا  کار، مشةریان، دانشااه و کسب

 .(Chesbrough, 2003a)نوآوری اسق 

اسةفاده در سادمان نساق بته   ها یا فناوری خالتان  با انةقال به بیرون ایده :نوآوری باز خروجی

 .(Chesbrough, 2003a)کند  وری بیشةر را تولیف ما ها در بادار برای بهره دیار سادمان

 لمعنای تغییر گزارة اردر مشةری اد ام ه طراحتا مدتدد فرمتو    به :کار و ل کسبنوآوری مد

 .(Johnson et al., 2008; Moore, 2004)ها اسق  سود و سناسایا منابا ال ا و فرایند

گیری میزان دسةیابا به اهداف عم یرد، سامل مةوسط نرخ بادگشتق   سامل انداده :عملکرد شرکت

ود، مةوسط نرخ بادگشق فرور، مةوسط سهم بادار و مةوسط نرخ رستد  گذاری، مةوسط نرخ س سرمایه

 .(Duh et al., 2009; Morgan and Berthon, 2008)سود  فرور ما
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 چارچوب مفهومی تحقیق. 1 شکل

 پژوهش  روش

هماستةاا  -تحقیق حاضر، اد نظر هدف، کاربردی بوده و اد نظتر رور تحقیتق، اد نتوع تولتیفا    

هتا و واحتدهای فنتاور     های تحقیق، مدیران تحقیق و توسع  سترکق  منظور آدمودن فرضیه هب. اسق

اند و  بنیان ها دانش های ع م و فناوری سهر تهران، که برخا اد آن کوچک و مةوسط مسةقر در پارک

عنوان اامع  آماری تحقیق، در نظتر   سوند، به ها و واحدهای فناور محسوب ما برخا دیار، سرکق

پتارک در ستهر تهتران     8ع م و فناوری مواتود در کشتور،     پارک 3 طور ک ا، اد  به. سدند گرفةه

پتارک ع تم و فنتاوری    »و « پارک ع م و فناوری دانشااه تهتران »سامل ها  مسةقر هسةند؛ این پارک

 18و   7ترتیتب دارای   های ع م و فناوری دانشااه تهتران و متدرس، بته    پارک. باسند ما 7«مدرس

                                                           

 مربوط به دانشااه تربیق مدرس. 7

نوآوری مدل 

 کار و کسب

 سیون بینشا

 سیون روانا

  سیون عم ا

 نوآوری باد ورودی نوآوری باد خرواا

 عم یرد سرکق

 نوآوری باد

 سیون سادمانا

 ابعاد نوآوری باد

H7 

H8 
H  

 

H3 

H5 

 ابعاد سیون سادمانا
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سترکق و   715یعنا در مدمتوع، تعتداد   . باسند احد فناور کوچک و مةوسط  مسةقر ماسرکق و و

اامعت    بنتابراین، تعتداد اع تای   . واحد فناور کوچک و مةوسط در دو پارک یادسده مسةقر هسةند

( ها و واحدهای فناور یادسده مدیر تحقیق و توسعه مربوط به سرکق 715)نفر  715هدف تحقیق، 

در . نفری به رور تصادفا ساده انةخاب سدند 775مورگان نمون  آماری ل ادواسق که براساس 

بترای  ( عتدد  1 )و اد طریق رایانامه ( عدد 781)لورت ح وری  پرسشنامه به 751مدموع، تعداد 

پرسشتنام  کامتل    777های یادسده ارسال ستد کته اد ایتن تعتداد،       مدیران تحقیق و توسع  سرکق

 .گردآوری سد

کار گرفةته ستد    های میمل، به عنوان رور وری اطالعات مورد نیاد، دو رور بهآ منظور اما به

بتا بررستا مقتایت و    )ای  و رور مطالعتات کةابخانته   که سامل رور میدانا، با ابتزار پرسشتنامه  

های  سده در مدالت و دانشااه های ارائه نامه بررسا مقایت و پایانسده فارسا و های ارائه نامه پایان

، نتوآوری متدل    در این مطالعته، چهتار مةغیتر ستیون ستادمانا، نتوآوری بتاد       . اسق( انمعةار اه

پرستش   8 پرسشنام  تحقیق سامل . کار و عم یرد سرکق، اد طریق پرسشنامه سندش سد و کسب

کتامالً  »تتا  « کامالً متوافقم »اساس مقیاس ترتیاا و طیف لییرت و سامل هفق طیف اد که بر اسق

اتدول  )پایایا پرسشنامه اد طریق محاسا  آلفای کرونااخ بررستا ستد   . سقتنظیم سده ا« مخالفم

  .منظور تعیین پایایا مةغیرها اد رور آلفای کرونااخ اسةفاده سده اسق در این تحقیق، به (.7
 

 AVE و CRآلفای کرونباخ، . 1جدول 

 AVE CR آلفای کرونباخ متغیر
 713/1 1/ 15 221/1 سیون سادمانا
 237/1 173/1 8/1 1  نوآوری باد

 211/1 173/1 177/1 کار و نوآوری مدل کسب
 1/ 27 1/1 1 253/1 سرکق  عم یرد

توان گفتق کته    اسق، ما 1/1اد آندا که میزان آلفای کرونااخ برای مةغیرهای تحقیق بزرگةر اد 

 .مةغیرهای تحقیق اد پایایا تابل تاولا برخوردارند

 .ادی معادیت ساخةاری اارا سدس ها مدل تح یل دادهوبرای تدزیه
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 ها يافته

هتای   داده نةتایج نشتان داد  . اسمیرنوف بررستا ستد   -ها با آدمون کولموگروف داده نبود ابةدا، نرمال

 . سده برای مةغیرهای تحقیق دارای تودیا نرمال اسق آوری اما

عتام ا تدییتدی   در مرح   بعد، با آدمون هماسةاا رابط  بین مةغیرها و در نهایتق، بتا تح یتل    

 .ها آدمون سد سادی معادیت ساخةاری فرضیه ها بررسا سده و با مدل روایا ساده

معمتویً در  . دهتد  ، ماتریس ضترایب هماستةاا پیرستون بتین مةغیرهتا را نشتان متا       8ادول 

ستود، چنانچته ضتریب     هتا رابطت  بتین دو مةغیتر بررستا متا       کته در آن   گیری اد این آدمون نةیده

ستود و   مةغیر ضعیف اردیتابا متا   دودسق آید، رابط  بین  به 85/1و مةغیر کمةر اد هماسةاا بین د

ترار گیرد، این رابطته مةوستط و در لتورتا کته ایتن       85/1 – 1/1اگر مقدار این ضریب در دامن  

اد طرفتا،  . معنا استق کته رابطت  تتوی بتین دو مةغیتر واتود دارد        اینباسد به  1/1رابطه بیش اد 

. بررسا سد( تشخیصا)ها به دو رور روایا همارایا و روایا واگرا  پرسشنامه روایاطورک ا  به

عنتوان ساخصتا بترای     را به( AVE) 8سده مةوسط واریانس اسةخراج معیار( 7727) 7فرنل و یرکر

 AVEحتداتل میتزان ستاخص    . انتد  گیری انعیاستا پیشتنهاد داده   سندش اعةاار درونا مدل انداده

همچنین، اد رور روایا تشخیصا در سط  ساده برای تعیین روایتا  (. 7دول ا)اسق  5/1معادل 

طاق این معیار یک مةغیر پنهان در مقایسه با سایر مةغیرهای پنهتان، بایتد   . پرسشنامه بهره گرفةه سد

پذیرهای خودر داسةه باسد، تا بةوان گفق مةغیتر پنهتان متد     پراکندگا بیشةری را در بین مشاهده

ستده هتر    در الالحات آماری اذر میاناین واریتانس استةخراج  . یصا باییا داردنظر روایا تشخ

: 8ادول )مةغیر پنهان باید بیشةر اد حداکثر هماسةاا آن مةغیر پنهان با مةغیرهای پنهان دیار باسد 

CR در نهایق، پایایا مرکتب بتا ستاخص   (. سده اسق تطر ال ا اذر میاناین واریانس اسةخراج
  

 (. 7ادول )برای این ساخص نشان اد پایایا مرکب تابل تاول اسق  1/1ار بایی مقد. بررسا سد
  

                                                           
1. Fornell & Larcker 

2. Average Variance Extracted  
3. Composite Reliability 
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 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق. 2جدول 

 شرکت  عملکرد کار و نوآوری مدل کسب  نوآوری باز سکون سازمانی متغیرهای پژوهش

    211/1 سیون سادمانا

   1/  2 531/1**  نوآوری باد

  235/1 333/1** 382/1** کار و بنوآوری مدل کس

 252/1 172/1** 187/1** 3/1 5** سرکق  عم یرد

15/1>P
*   17/1>P 

** 

 77توان گفق در ستط  اطمینتان    با تواه به نةایج، ضریب هماسةاا بین مةغیرهای تحقیق، ما

 .درلد بین هم  مةغیرها رابط  معناداری واود دارد

 تحليل مسير

متدل مفهتوما   ( ضرایب استةاندارد و معنتاداری ضترایب   )نمودارهای مسیر  به منظور تح یل مسیر،

 .نشان داده سده اسق  و  8های تحقیق، در سیل

 .نشان داده سده اسق  ادول ضرایب مسیر و معناداری این ضرایب در 

 

 های تی  ضرایب مسیر و آماره. 3جدول 

 آمارة تی ضریب مسیر مسیر فرضیه

 -5/ 1** -38/1  ی بادنوآور ←سیون سادمانا اول

 -38/5** -37/1  وکار نوآوری مدل کسب ←سیون سادمانا دوم

 15/2** 23/1  وکار نوآوری مدل کسب ←نوآوری باد سوم

 77/3** 1/   عم یرد سرکق ←نوآوری باد چهارم

 11/1** 51/1 عم یرد سرکق ←وکار نوآوری مدل کسب پندم

      15/1>P*   17/1>P ** 
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 ( تخمین استاندارد)دل ساختاری تحقیق م. 2شکل 

 

 
 (معناداری ضرایب)مدل ساختاری تحقیق . 3 شکل
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ستیون  : تتوان گفتق   متا  -5/ 1و همچنین آمارة تا برابتر بتا    -38/1با تواه به ضریب مسیر 

گتذارد و فرضتی  اول    تدثیر منفا و معنادار متا   درلد بر نوآوری باد 77سادمانا در سط  اطمینان 

وکار برابتر بتا    ضریب مسیر برای تدثیر سیون سادمانا بر نوآوری مدل کسب. سود د ماتحقیق تدیی

درلتد بتر    77بنابراین، سیون سادمانا در سط  اطمینتان  . اسق -38/5و آمارة تا برابر با  -37/1

اد . ستود  گتذارد و فرضتی  دوم تحقیتق تدییتد متا      کار تدثیر منفا و معنادار ما و نوآوری مدل کسب

و آمارة تا برابتر بتا    23/1وکار برابر با  یب مسیر تدثیر نوآوری باد بر نوآوری مدل کسبطرفا، ضر

درلتد بتر نتوآوری متدل      77در ستط  اطمینتان     توان نةیده گرفق نوآوری باد اسق که ما 15/2

 .سود به این ترتیب، فرضی  سوم تحقیق تدیید ما. گذارد کار تدثیر مثاق و معنادار ما و کسب

در  77/3و آمارة تتا برابتر بتا     1/  ، نوآوری باد با ضریب مسیر  ادول ا تواه به همچنین، ب

گذارد و فرضی  چهارم تحقیتق   درلد بر عم یرد سرکق تدثیر مثاق و معنادار ما 77سط  اطمینان 

توان گفق نوآوری متدل   ما 11/1و آمارة تا برابر با  51/1سود و با تواه به ضریب مسیر  تدیید ما

گذارد و فرضتی    درلد بر عم یرد سرکق تدثیر مثاق و معنادار ما 77ار در سط  اطمینان ک و کسب

 . سود پندم تحقیق نیز تدیید ما

مةغیتر  درلتد اد تغییترات    72همچنین، ضرایب تعیین مةغیرهای وابسةه مدل تحقیق نشتان داد  

مةغیتر نتوآوری متدل    درلد تغییرات  25سود و  توسط مةغیر سیون سادمانا تایین ما  نوآوری باد

درلد تغییترات ایتن    75سود و  توسط دو مةغیر سیون سادمانا و نوآوری باد تایین ما وکار کسب

در نهایتق،  . سود مةغیر توسط مةغیرهای دیاری که در این مدل مد نظر ترار نارفةه اسق، تایین ما

کتار تایتین    و کسبو نوآوری مدل   درلد تغییرات عم یرد سرکق توسط مةغیرهای نوآوری باد 31

 . سود ما

 بحث و نتيجه

 :این مطالعه نةایج و م امین دیر را به همراه دارد

ال تب در ستادمان   ( ستیون )اینرستا  . گذارد ما  سیون سادمانا، تدثیر منفا بر نوآوری باد -

خواهند وضتعیق مواتود در ستادمان ختود را تغییتر       که کارکنان نما طوری  واود دارد، به
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سود، سادمان بایتد بته درک و    برای تغییر سادمانا تصویب ما  نوآوری باد که هنااما. دهند

های ادیتد را   پذیر در محل مردهای بسة  تا ا بپردادد تا اریان ایده تصویب مردهای نفوذ

ایتتن تغییتترات بتتا مقاومتتق کارکنتتان در ستتادمان و اینرستتا همتتراه استتق  . تستتهیل کنتتد
(Blumentritt & Danis, 2006; Chiaroni et al., 2011; Dodgson et al., 2006; Moore, 

2004; Nijssen et al., 2006; Witzeman et al., 2006.) 

هتا   ستادمان . گتذارد  کار ما و سیون سادمانا، تدثیر منفا تابل تواها بر نوآوری مدل کسب -

کتار   و هتای متدل کستب   کار درگیر سوند، دیترا نتوآوری   و توانند در نوآوری مدل کسب نما

کند، انطاتاق بتا    آمیز اسق و منافا فع ا و ساخةار تدرت درون سادمان را مخةل ماهمخاطر

های رسما و تغییر رفةتاری متدیریق طتا نتوآوری متدل      نامههای عم یاتا، موافقق رور

 ;Blumentritt & Danis, 2006)کتار، ممیتن استق بترای کارکنتان مشتیل باستد         و کستب 

Chesbrough, 2006, 2007b; Matthyssens et al., 2006; Nijssen et al., 2006; Sull, 1999.) 

بترای ایدتاد   . گتذارد  کتار متا   و ، تدثیر مثاق تابل تواها بر نوآوری مدل کسب نوآوری باد -

هتای   هتا بایتد فراینتد    ها، سترکق  و بین سادمان  های نوآورانه درون سادمان اریان آداد ایده

ان را بترای دستةیابا بته نتوآوری اد منتابا      کارس و کسب  نوآوری خود را توسعه داده و مدل

تواند روسا مؤثر برای بهاود عم یترد ستادمانا و    واو ما این اسق. مخة ف، تغییر دهند

بترداری اد فنتاوری و    بهتره ( لیسانس)اسةفاده یا لدور مدود   کارگیری فناوری داخ ا با به

هتای    تا و ختاراا ایتده   ها باید ااادة نفوذ داخ سرکق. گذاری خاراا آن باسد اسةراک به

طتور   استةفاده اد مالییتق معنتوی ختود را بته      ها نیز ااادة ادید را بدهند، به دیار سادمان

 ,Chesbrough, 2003a, b, 2006)مؤثرتر بترای ایدتاد و دستةیابا بته اردر را هتم بدهنتد       

2007a; Chesbrough & Schwartz, 2007.) 

دهتد   نوآوری باد، نشان متا . گذارد یرد سرکق ماداری بر عم  ، تدثیر مثاق معنا نوآوری باد -

های مخة ف، سرکق  اد طریق رور. های نوآوری سادمان، تابل نفوذ اسق مرد، برای فرایند

بترداری اد   دریافق یا اعطتای امةیتاد بهتره   )ای ادید را اد طریق لدور مدود  تواند ایده ما

هتا   در فرایند نوآوری، سترکق  .داخ ا و خاراا، وارد سادمان و اد آن خارج کند( فناوری
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کارگیری فناوری نوآورانه ختاراا را بترای کتاهش هزینت  تحقیتق و توستعه، افتزایش         به

طتور متؤثر، اد طریتق     توانتد بته   هتای نوآورانت  داخ تا متا     عالوه بتر ایتن، ایتده   . دهند ما

کتار گرفةته ستود و بته ایتن ترتیتب،        های ختاراا، بته   سادوکارهای مخة ف برای سرکق

سود و سود بیشةری اد طریق درآمد  ها تقویق ما محیطا نوآوری سرکق ای دیسقه سیسةم

ستود   حالتل متا  ( برداری اد فناوری به سترکق ختاراا   اعطای امةیاد بهره)لدور مدود 
(Chesbrough, 2003c, 2006, 2007a; Chesbrough & Crowther, 2006; Chesbrough & 

Schwartz, 2007; Jacobides & Billinger, 2006; Lichtenthaler, 2008, 2009; 

Lichtenthaler & Ernst, 2007; Laursen & Salter, 2006.) 

نتوآوری متدل   . کار، اثر مثاق تابل تواها بتر عم یترد سترکق دارد    و نوآوری مدل کسب -

کتار ادیتد    و های کسب ها در ایداد مزیق رتابةا اد طریق ایداد مدل کار، به سرکق و کسب

فقط اد طریق نوآوری . کند برای مشةری و فرار اد رتابق سدید کمک ما برای ایداد اردر

تواند به حفظ بقا و مزیق  مسةمر محصویت، خدمات و کل دندیرة اردر، یک سرکق ما

 ,Chesbrough)کتار و ایدتاد اردر بیشتةر بپتردادد      و رتابةا خود و در نةیده، توسع  کسب

2007b; Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Hurley & Hult, 1998; Johnson et al., 

2008; Mitchell & Coles, 2004; Pohle & Chapman, 2006.) 

 مضامين علمي

دهند سیون سادمانا، نقشا مهتم در نتوآوری ستادمان ایفتا      های ع ما نشان ما تحقیقات و تدربه

ستیون ستادمانا را   طتور مفهتوما، ستاخةار     این مطالعه، به. (Blumentritt & Danis, 2006)کند  ما

. کنتد  های مفهوما مدزا برای مشاهده و اردیابا تاتدیل متا   تعریف کرده اسق و آن را به ساخص

، ستیون  (ستناخةا )عاارت دیار، در این مقاله، مفهوم سیون سادمانا را که سامل سیون بینشا  به

دربتارة   هتای موضتوعا   این مطالعه، برخا سفافیق. در عمل و سیون روانا اسق، گسةرر دادیم

. سده به اعةاار ساخةار سیون سادمانا را فراهم کترده استق   سادمانا و سواهد ارائه ساخةار سیون

دهتد کته    ستادمانا ارائته متا    بودن ساخةار سیون بعدی  های این پ وهش، درک بهةری اد چند یافةه

کته  حتالا  ر د(. اینرستا بینشتا، عم تا و روانتا    )سود  طور تدربا سامل سه بعد تابل تمایز ما به
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بعدی اد سیون سادمانا مانند انتداده   مطالعات تا ا دربارة سیون سادمانا، ال ب بر یک مةغیر تک

نتدرت بتر    و بته  (Shimizu & Hitt, 2005; Snell & Dean, 1994)انتد   و سن ستادمان تمرکتز کترده   

واتود عامتل   . انتد  بعدی سیون سادمانا که این مقاله اندام گرفةه اسق، مةمرکز ستده  ساخةار چند

عنتوان   ستادمانا را بته  ناودن ساخةار سیون  بعدی ثانویه در ساخةار سیون سادمانا نیز، دیدگاه تک

این نةید  تح ی ا، همچنین اد ادعاهای تا ا در دمین  ستاخةارهای  . کند پیشنهادی عموما تدیید ما

 .(Godkin & Allcorn, 2008)کند  بعدی سیون سادمانا حمایق ما چند

 ن مديريتيمضامي

توستعه در  وکند، نوآوری نیتز دیاتر در تتیم تحقیتق     رتابةا تغییر ما طور که محیط و مفاهیم همان

مشاهده کترد بترای نتوآوری بستةه، تتوانین نتوآوری در عصتر         چسساورو .سود نماسادمان محدود 

ق نوآوری بسیاری اد مطالعات نشان داده اس(. Chesbrough, 2003a)سدن، تغییر یافةه اسق اهانا

 & Chesbrough)های توسعه برای سرکق، به امری ضروری تاتدیل ستده استق     ، در اسةرات ی باد

Garman, 2009; Huang, 2011; Keupp & Gassmann, 2009; Lichtenthaler, 2008; Van der 

Meer, 2007) .ای هت  طور مسةمر در محتیط  توانند به ها ما ، سادمان فقط اد طریق پذیرر نوآوری باد

 .لنعةا در حال تیامل و توسع  فناوری رسد کنند

خواهد موتعیتق  کار رتابةا، اگر یک سرکق ما و دهد در یک محیط کسباین مطالعه نشان ما

های نوآوری اد طریق همیاری با دیار  طور مداوم، مراتب فرلق رتابةا خود را حفظ کند، باید به

هتای   هتای نوآورانته بترای گستةرر استةرات ی      هکارگیری هم  اطالعتات و ایتد   ها باسد، به سرکق

هتای   سترکق . سادی ستادمان و ایدتاد اردر بیشتةر    بخشیدن به نوآوری و تداری نوآوری، سرعق

کتار   ستادی منتافا استةرات یک بته     مةعددی نوآوری باد را برای بهاود عم یرد ستادمانا و حتداکثر  

افتزایش عتدم اطمینتان اد تینولتویی و     دهد در موااهه با همچنین، این مطالعه نشان ما. گیرند ما

،  بنتابراین، اد طریتق نتوآوری بتاد    . یابد ای افزایش ما طور گسةردهمحیط بادار، نوآوری سادمانا به

هتای   طتور متداوم، متدل   رهایا یابند، به (اینرسا)توانند مردها را فراتر بارند، اد سیون  ها ما سرکق
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ها را تغییر دهند، عم یرد ختود را بهاتود   د، اردرکار ادید را برای کسب سود بررسا کنن و کسب

 .بخشند و مزیق رتابةا ایداد کنند

 ها و پيشنهادهايي برای تحقيقات آينده محدوديت

هتایا دارد کته بایتد بترای کمتک بته تولیتد         این کار پ وهشا، مانند سایر تحقیقتات، محتدودیق  

هتا ممیتن استق     ایتن محتدودیق   همچنتین، . تر کارهای پ وهشا در آینده سناخةه ستوند  باکیفیق

این . واود آورد های آینده در دمین  سیون سادمانا در دیار لنایا به هایا را برای پ وهش فرلق

 :ها به سرح دیرند محدودیق

های آینتده   پ وهش. اامع  آماری و در پا آن، حدم نمونه در این مطالعه کوچک بود: اول -

تتر بهتره بارنتد کته بترای       ون  با اندادة بتزرگ ممین اسق بةوانند اد یک اامع  آماری و نم

توانتد بستیار ستودمند     در الل، این امر متا . تر اسق سادی معادیت ساخةاری مناسب مدل

 .های مخة فا که بزرگةر اسق، تیرار کنیم باسد که این مطالعه را با امعیق

محققتان در   .ها و واحدهای فناور یادسده با ییدیار ییسان ناود حودة فعالیق سرکق: دوم -

متثالً  . های فعتال در یتک حتودة ختا  را بررستا کننتد       توانند سرکق تحقیقات آینده ما

 . اطالعات و از آنهای کوچک و مةوسط فعال در دمین  فناوری  سرکق

هرچند تا کنون، در منابا فارسا، هیچ تحقیقا در دمین  سیون سادمانا اندام نارفةته  : سوم -

ن اساره کرد که تحقیق حاضر، فقط تدثیر سیون بینشا، عم تا و  توا بود، به این نیةه نیز ما

در واتا، انواع دیار سیون سادمانا نیز ممین اسق . روانا بر نوآوری را در نظر گرفةه بود

تواننتد آثتار    های آینتده، متا   پ وهش. طور بالقوه بر نوآوری و عم یرد سرکق اثر باذارد به

، اینرستا  (Hannan & Freeman, 1977)اخةاری انتواع دیاتر اینرستا، اد تایتل اینرستا ست      

، (Zimmermann & Miling, 2010) 8، اینرستا فرهناتا  (Liao, Fei and Liu, 2008) 7دانشا
                                                           
1. Knowledge inertia 
2. Cultural inertia  
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را بر نتوآوری و عم یترد سترکق بررستا      (Da, 2013) 8و اینرسا اسةرات ی 7اینرسا منابا

ای برای تحقیقات  یههای خا  خود را دارد، همچنان پا اگرچه این مطالعه محدودیق. کنند

هتای تولیتدی کوچتک و مةوستط      در سترکق   آینده در دمین  سیون سادمانا و نوآوری باد

 .کند فراهم ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Resource inertia  
2. Strategy inertia  
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