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Abstract��
Background�&�Purpose:�Based�on�the�diversity�of�innovation�ecosystems,�it�is�necessary�
to�design�the�innovation�ecosystem�model�according�to�local�characteristics�and�limitations�and�
the�purpose�of�this�research.�Based�on�this,�in�this�research,�the�model�of�relationships�between�
the�dimensions�of�the�innovation�ecosystem�in�small�and�medium�industries�of�East�Azarbaijan�
Province�has�been�developed.�
Methodology:� The� research�method�was� exploratory.� In� the�qualitative� section,�based�on�
theme� analysis,� the� dimensions� of� the� innovation� ecosystem� are� identified.� Sampling� was�
performed� in� the� form� of� theoretical� saturation.� In� the� quantitative� part� the� pattern� of�
relationships� between� the� dimensions� of� the� innovation� ecosystem� in� small� and� medium�
enterprise�is�formulated.�Quantitative�data�analysis�is�based�on�confirmatory�factor�analysis�and�
interpretive�structural�modeling.�Data�collection�was�done�in�a�quantitative�part�based�on�two�
questionnaires.�The�statistical�population�in�the�factor�analysis� section,�all�managers�of�small�
and�medium�industries�with�a�sample�of�335�people�and�in�the�interpretive�structural�modeling�
section�were�11�experts�in�the�qualitative�section.�
Findings:� The� research� findings� in� the� qualitative� section� show� seven� main� themes� and�
thirty-three� sub-themes.� In� the� quantitative� part,� the� results� of� confirmatory� factor� analysis�
indicate� the� appropriateness� of� each� of� the� confirmatory� models.� Also,� the� results� of�
interpretive�structural�modeling�show�that�the�dimensions�of�the�innovation�ecosystem�in�small�
and�medium�industries�of�East�Azerbaijan�province�are�in�five�levels,�each�of�which�has�direct�
and�indirect�relations�with�other�levels.�
Conclusion:�To� increase� innovation� in�small� and�medium� industries,�managers�
of�these�industries�must�first�focus�on�artifacts�and�innovation�tools�as�the�main�
dimensions�of�the�innovation�ecosystem�of�small�and�medium�industries.�
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��چکیده

و��هـا��یژگـ�یوبا�ناسب�تم�ينوآور�ستمیاکوسمدل�ضروري�است��ينوآورهاي�ستمیاکوس�تنوع��بر�اساس�:زمینه�و�هدف

ـاد���به�این�پژوهشبر�این�اساس،�در��.گردد��یطراحژوهش�و�هدف�این�پ�یبوم�ياه�تیمحدود تدوین�الگوي�روابط�بین�ابع

��.پرداخته�شده�استشرقی�اکوسیستم�نوآوري�در�صنایع�کوچک�و�متوسط�استان�آذربایجان

،�بر�اساس�تحلیل�تم�و�در�بخش�کیفی�.ستفاده�شداکتشافی�اروش�تحقیق�آمیخته�در�این�پژوهش�از��:شناسی�روش

گیري�به�صورت�اشباع�نظري�نمونه�و�ها�در�این�بخش�مصاحبه�بودگردآوري�داده�ابزار.�وسیستم�نوآوري�مشخص�شدابعاد�اک

ها�تحلیل�داده.�کوچک�و�متوسط�تدوین�شدن�ابعاد�اکوسیستم�نوآوري�در�صنایع�در�بخش�کمی�نیز�الگوي�روابط�بی.�شدانجام�

ها�در�بخش�گردآوردي�داده.�ي�تفسیري�انجام�گرفتساختارلسازي�در�بخش�کمی�بر�اساس�تحلیل�عاملی�تأییدي�و�مد

و�ع�کوچک�و�متوسط�مدیران�صنای�از�نفر��335شامل�آماري�در�بخش�تحلیل�عاملی�نمونه�.بودمی�بر�اساس�دو�پرسشنامه�ک

�.نفر�از�خبرگان�بخش�کیفی�بود��11شامل�در�بخش�مدلسازي�ساختاري�تفسیري

سازي��نتایج�مدلهمچنین،�.�ت�تم�اصلی�و�سی�و�سه�تم�فرعی�بودهف�وجود�هندههاي�بخش�کیفی�نشان�دیافته�:ها�یافته

شرقی�در�پنج�سـطح��استان�آذربایجان�که�ابعاد�اکوسیستم�نوآوري�در�صنایع�کوچک�و�متوسط�دادساختاري�تفسیري�نشان�

��.هستندد�که�هر�سطح�داراي�روابط�مستقیم�و�غیر�مستقیم�با�سطوح�دیگر�نگیرقرار�می

ـاي����بایدبراي�افزایش�نوآوري�در�صنایع�کوچک�و�متوسط،�مدیران�این�صنایع��:يگیر�نتیجه ـنوعات�و�ابزاره ابتدا�بر�مص

��.�صنایع�کوچک�و�متوسط�تمرکز�نمایندنوآوري�به�عنوان�ابعاد�اصلی�اکوسیستم�نوآوري�

��.اکوسیستم�نوآوري،�مصنوعات،�ابزارهاي�نوآوري،�رهبر�اکوسیستم�:ها�کلیدواژه

تدوین�الگوي�روابط�بین�ابعاد�).�1401.(یمجتبی،�رمضانوغفار�ي،تار؛�هوشنگ،�زاده�یتق�؛عادل،�يساجد�:استناد
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��

���Adel.ss.1984@gmail.com:رایانامه.�،�ایرانزیتبر�،یدانشگاه�آزاد�اسالم�ز،یواحد�تبر�ت،یریگروه�مد�يتردک�يدانشجو�.1

��Taghizadeh@iaut.ac.ir:رایانامه.�،�ایرانگاه�آزاد�اسالمی،�تبریزاستاد�گروه�مدیریت،�واحد�تبریز،�دانش�.2 �

���Gh_Tari@marandiau.ac.ir:رایانامه�.،�ایرانگروه�مدیریت�و�اقتصاد،�واحد�مرند،�دانشگاه�آزاد�اسالمی،�مرند�اریاستاد.�3

���Dmramazani@gmail.com:رایانامه.�ایران،�گروه�مدیریت،�واحد�بناب،�دانشگاه�آزاد�اسالمی،�بناب�اریاستاد.�4

��

پژوهشی:�نوع�مقاله �
DOI:�10.22034/qjimdo.2022.306130.1452�

�17/07/1400:�هیخ�دریافت�مقالرتا

��17/02/1401:تاریخ�پذیرش�نهایی�مقاله

�زادههوشنگ�تقی�:نویسنده�مسئول�مقاله



���1401تابستان،�16شماره�،�5سال��،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�نامهفصل� 76/��

�مقدمه �

توسـعه���و�رشـد��يبـرا��يموتـور�صنایع�کوچک�و�متوسـط�را�بـه�عنـوان�����،بسیاري�از�محققان

در�توسـعه���ینقش�مهمـ�گیرند�که�میدر�حال�توسعه�در�نظر��يدر�کشورها�ژهیبه�و�ي،اقتصاد
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کوگهان�.�ر�قالب�یک�اکوسیستم�نوآوري�پوشش�دهددها�را�هاي�این�بنگاهتواند�محدودیتمی

هاي�کوچک�و�متوسط،�چهار�بعـد�اصـلی���بوم�نوآوري�شرکتبا�بیان�زیست)�2020(کارانو�هم

هـا،�ابزارهـاي�نـوآوري،�بـازیگران�و�����هـا�را�توجـه�بـه�شـبکه����رکتموفقیت�نوآوري�در�این�شـ�

که�بر�اسـاس���دادندها�نشان�نآ.�دانندهاي�تکنولوژیکی�موجود�در�اکوسیستم�نوآوري�می�قابلیت

ها�هاي�این�شرکتیک�اکوسیستم�نوآوري�مناسب�براي�تقویت�نوآوري�توانمی�این�چهار�بعد

ش�و�اطالعـات،�منـابع،�توسـعه�بـازار�و�فـروش������ایـن�اکوسیسـتم�در�تـأمین�دانـ����.�ایجاد�نمود

زیـون�و��درا.�خواهد�بـود��موثرهاي�نوآورانه�حلهاي�کوچک�و�متوسط�از�طریق�ارائه�راه�شرکت

�وهاي�کوچک�و�متوسط�رقباي�متعددي�دارند�بسیاري�از�شرکت�معتقدند�که)�2017(همکاران

ر�در�رقابت�هستند�و�همـین��با�یکدیگ�همه�آنها�در�تالش�براي�ایجاد�ارزش�و�کسب�سهم�بازار

هـا��گردد؛�در�چنین�حالتی�این�شرکتها�محسوب�میمسئله�مانع�جدي�در�نوآوري�این�شرکت

ایـن�مسـئله�تنهـا�����ور�کنار�رقابت�با�یکدیگر�همکاري�نوآورانه�داشته�باشند�رند�تا�دییاد�بگ�باید
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��.�نمودند

نـوآوري���ر�رابطـه�بـا�اکوسیسـتم���شده�در�کشـورهاي�مختلـف�د���با�وجود�مطالعات�انجام
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با�توجـه�بـه�اهمیـت����.�اره�نمودکلیدي�اکوسیستم�نوآوري�در�صنایع�پایین�دست�پتروشیمی�اش

رودسـاز�و�همکـاران،���(�واحدهاي�صـنعتی�در�ایـران���گستردگی�اینصنایع�کوچک�و�متوسط�و�
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���.ها�به�حداقل�برسانندي�از�فرصتبرداراکوسیستم�نوآوري�را�در�جهت�بهره
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�يسـاز�قطعه�و�مجموعه�،یمبلمان�و�چوب�و�محصوالت�چوب�دیتول�،یدنیو�آشام�ییغذا�عیصنا

.�داراي�مزیت�رقابتی�نسـبی�اسـت��یی�ایمیو�ش�يساز�نیماش�،يبه�خصوص�در�حوزه�خودروساز

ن�بـه�خصـوص�در���اهاي�فعـال�اسـت��هاي�اخیر�سهم�بازار�خارجی�شرکتدر�سال�،با�این�وجود

...�از�کشـورها�ماننـد�هنـد،�چـین،�ایتالیـا�و������صنایعی�مانند�چرم،�کفش�و�فرش�توسـط�برخـی���

سیاسـی�مـرتبط�دانسـت؛�ولـی�����بخشی�از�آن�را�شاید�بتوان�به�مسائل�مختلف��وتصاحب�شده�

�.اسـت�مـرتبط��بخش�مهم�آن�با�عدم�نوآوري�در�طراحی،�تولید�محصـول،�فراینـد�و�فنـاوري����

�د�که�سهم�تحقیـق�و�توسـعه�صـنایع�اسـتان�آذربایجـان�����دهوجود�نشان�میمبررسی�آمارهاي�

درصد��3/3شرقی�براي�دستیابی�به�نوآوري�از�کل�تحقیقات�صنعتی�انجام�شده�در�کشور�فقط�

سـهم��همچنـین،��.�دهـد�ها�قرار�مـی�استان�را�در�رتبه�هفتم�در�بین�استان�این�عدد�مذکور�.بود

حقیقـات��درصـد�و�از�ت��9/3رصد،�از�تحقیقات�کاربردي�د�8/3صنایع�استان�از�تحقیقات�بنیادي�

مشـخص��این�آمار�از�آن�جهت�مهم�خواهد�بود�کـه��.�درصد�بود�9/1اي�چیزي�در�حدود�توسعه

و��1398هـاي��سـازي�در�سـال��جهـت�تجـاري��در�کل�کشور�مایت�شده�تعداد�اختراعات�ح�شود

شـرقی��آذربایجـان��نصنایع�کوچک�و�متوسط�استا�،در�عمل�ومورد�بوده�است��11فقط��1399

.�هاي�مختلف�به�نوآوري�ختم�نشده�استن�نداشته�و��تحقیقات�انجام�شده�در�حوزهسهمی�از�آ

ها�سازي�نوآوريزیت�نسبی�است،�تجاريرشته�فعالیت�صنعتی�داراي�م�13براي�استانی�که�در�

�يبررسـی�آمـار��.�در�اولویت�بوده�و�به�عنوان�هدف�اول�رشد�صنایع�در�نظـر�گرفتـه�شـود����باید

شده�در�حوزه��هاي�فناورانه�انجامدهد�که�بیشتر�طرحهاي�فناورانه�در�استان�نیز�نشان�میطرح

این�موارد�.�بوده�است�هاي�بزرگ�بوده�و�سهم�صنایع�کوچک�و�متوسط�نزدیک�به�صفر�شرکت

لزوم�توجه�به�اکوسیستم�نوآوري�در�صنایع�کوچـک�و�متوسـط�را�بـراي�افـزایش�نـوآوري�در������

سهم�بازار�این�دهد�تا�بتوان�گیري�از�فناوري�جدید�نشان�میصوالت�و�بهرهحطراحی�و�تولید�م

مـین��بـر�ه�.�هاي�انجـام�شـده�افـزایش�داد���المللی�بر�اساس�نوآوريدر�عرصه�بینها�را�شرکت

�تولیـدي��صنایع�در�نوآوري�اکوسیستم�ابعاد�بین�روابط�تدوین�الگوي�به�این�پژوهش�دراساس�

��.پرداخته�شده�استشرقی�نامتوسط��استان�آذربایج�و�کوچک

�پیشینۀ�پژوهش �

،�1گـودین�(است�الیس�يها�و�نشانه�مفاهیماز��ياریبا�بس�یطوالن�یسابقه�مفهوم�يدارا�ينوآور

�یژگـ�یبـر�دو�و��تأکید�داشـته�و��ندیفرا�کی�جهینت�بر�»ينوآور«از��معاصر�فیاکثر�تعار).�2015

��

1.�Godin�
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�دیـ�جد�زیـ�در�کـاربرد�چ��تیـ�فقوم�ای�يسودمند��و�درجه�رییتغ�کیبودن��دیجد��درجه�یعنی�مهم

�يبـرا��دیـ�ملت،�جد�کی�يبرا�دیجهان،�جد�يبرا�دیجد�يبه�معنا�»دیجد«مفهوم�.�متکی�است

دارد�و��شهیر�يمفهوم�در�علم�اکولوژ�کیان�عنو�بهدر�مقابل�اکوسیستم��.است�...شرکت�و��کی

�یف�کردند،صتو)�2020(1همانطور�که�شاو�و�آلن.�کند�پردازي�می�را�مفهوم�يمواد�و�انرژ�انیجر

�هاي�سیستم�زیر�از�شده�ساخته�مسیرهاي�طول�در�مغذي�مواد�بازیافت�جریان�با�را�آن�توانمی

�زنده�هايسیستم�زیر�،اکوسیستم�.اندهیافت�سازمان�گرافرآیند�هاينقش�در�کهکرد��تعریف�زنده

ـ�از�کنار�هم�قرار�دادن�این�دو�واژه�اکوسیسـتم��.�کندمی�متصل�هم�به�را�زندهغیر�و وآوري�بـه��ن

���.آیدوجود�می

�)2006(توسـط�آنـدر����هاروارد�بیزنس�رِویو�پس�از�انتشار�مقالهاکوسیستم�نوآوري�مفهوم�

ارائـه���نیـز��را�ينـوآور��يهـا��ستمیاز�اکوس�فیتعر�نیکه�احتماالً�پرکاربردتراي�شروع�شد،�مقاله

کـه���یتکمشـار��بـات�یترت«�:کنـد��این�صورت�تعریف�مـی�را�به��ينوآور�ستمیاکوس�يو.�دهد�می

ترکیــب��مــدار�يمشــتر�وراه�حــل�منســجم��کیــخــود�را�در��يفــرد�شــنهاداتیهــا�پ�شــرکت

�يهـا��سـتم�یکوسخود�را�در�مفهوم�مـرتبط�بـا�ا���یاصل�شهیمفهوم�ر�نیا�).2006آدنر،�(»کنند�می

ــار ــا�يتج ــور�نطوردارد،�هم ــه�م ــران�2ک ــد)�1993(�و�دیگ ــتفاده�کردن ــوئررو�.از�آن�اس و��3گ

بـالقوه��(زیگران�متصل�به�هم�اي�از�با�عنوان�مجموعه�ري�را�بهواکوسیستم�نوآ)�2016(همکاران

آمیـز،���هـاي�مخـاطره���گـذاري��ها،�سرمایه�براي�مثال،�شرکت(هاي�کارآفرین��،�سازمان)و�موجود

بـراي�مثـال،���(هاي�نوآور�،�سازمان)هاي�بخش�عمومی�انسژها،�آ�کسب�و�کار،�بانک�فرشتگان

هاي��براي�مثال،�تولید،�کسب�و�کار،�شرکت(آورانه�وو�فرایندهاي�ن)�ها،�مراکز�پژوهشی�دانشگاه

طور�رسمی�یـا�غیررسـمی�بـا�هـم�متحـد�������دانست�که�به)�طلبی�باال�وح�جاهبا�رشد�سریع�و�سط

اکوسیسـتم�نـوآوري�را���)�2017(و�همکـاران��5تمپـو�بـوم�).�4�،2014ماسـون�و�بـراون��(شـوند��می

داننـد�کـه���مـی��-دسـتی��ي�پاییناکنندگان�باالدستی�و�رقب�تامین-اي�از�بازیگران�نوآور�مجموعه

این�مجموعـه�از�بـازیگران،�محصـوالت�و����.�یابندطور�عادي�در�قالب�یک�شبکه�سازمان�می�به

ه�توانمندي�انتشار�نوآوري�ایجاد�شـده�در�بـازار�بـ���آفرینی�و�افزایش��خدمات�را�به�منظور�ارزش

��.شودمی�هکه�شرکت�رهبر�یا�کانونی�نامیدآورند��فراهم�مییک�سازمان�مرکزي���وسیله

ها�است�کـه���هاي�و�سایر�موجودیت�اي�به�هم�پیوسته�از�شرکتاکوسیستم�نوآوري�شبکه

دهنـد�و���وأمان�تکامل�مـی�ها،�دانش�یا�مهارت�ت�مشترکی�از�فناوري��ها�را�حول�مجموعه�قابلیت

��

1.�Shaw�and�Allen�
2.�Moore�
3.�Guerrero�
4.�Mason�and�Brown�
5.�Bomtempo���



���1401تابستان،�16شماره�،�5سال��،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�نامهفصل� 80/��

ر،�مـو�(کننـد��محصوالت�و�خدمات�جدید�با�هم�کـار�مـی����طور�همیارانه�و�رقابتی�براي�توسعه�به

هـایی�کـه�در����اکوسیستم�نوآوري�عبارتند�از�وابسـتگی���کننده�تعریف��ه�مشخصهس�سپ�).1993

رد�خـود��عملکرد�اعضا�و�بقـاي�اعضـاء�ارتبـاط�تنگـاتنگی�بـا�عملکـ������(شود��بین�اعضا�ایجاد�می

که�با�تمرکز�سـطح�اکوسیسـتم���(مشترکی�از�اهداف�خرد�وکالن�ي��،�مجموعه)اکوسیستم�دارد

مشـترك�دانـش�و�����و�مجموعـه�)�گیرند�می��فرد�شکل�هبر�پیشنهادات�ارزش�مشتري�منحصرب

مشابه�با��).2010،�؛�تیس2010آدنر�و�کاپور،�()ها�ها�و�قابلیت�مجموعه�مکمل�فناوري(ها��مهارت

هـاي�مختلـف�بـازیگرانی�����هاي�نوآوري�محل�سکونت�گونه�هاي�طبیعی،�اکوسیستم�ستماکوسی

رقـابتی�بـا�یکـدیگر����ر�همیارانه�و�وط�ها�به�گونه�).1993مور،�(است�که�سرنوشت�مشترکی�دارند

و�ایجـاد��)�دهند�ها�محصوالت�جدیدي�را�توسعه�داده�و�تحویل�می�یعنی�آن(�آفرینی�براي�ارزش

��).2010آدنـر�و�کـاپور،���(کننـد��فعالیـت�مـی��)�کنند�مشتریان�را�برآورده�مییعنی�نیازهاي�(ارزش�

طـراف�آن�مشـترکاً���اهـا�در���اصلی�اکوسیستم�در�ساخت�محلی�است�که�گونه��نوآوري�مشخصه

��).1993مـور،��(کنـد��عنوان�یک�کاتالیزور�براي�تکامل�اکوسیستم�عمل�مـی��و�به�یابند�تکامل�می

اکوسیستم�نوآوري�را�در�ارتباط�با�دو�ویژگی�اصـلی�مشـخص�����سازه)�2018(و�همکاران�1گومز

)�2آفرینی�مشـترك�اسـت؛����آفرینی�یا�ارزشاي�براي�هم�اکوسیستم�نوآوري�مجموعه)�1.�کردند

اکوسیستم�نوآوري�متشکل�از�بازیگران�مرتبط�بـا�هـم�و�وابسـته�بـه�هـم�اسـت�کـه�شـامل���������

مــل�و�ســایر�عوامــل�نظیــر�کننــدگان،�نــوآوران�مکهــاي�کــانونی،�مشــتریان،�تــامین�شــرکت

سـت�کـه�اعضـا�بـا�همکـاري�و�رقابـت�در�������ا�هـا�بیـانگر�آن��این�ویژگـی�.�کنندگان�است�تنظیم

زندگی�اسـت�کـه�از�����اکوسیستم�نوآوري�داراي�چرخه�شوند؛�یک�اکوسیستم�نوآوري�مواجه�می

��.کندوي�میفرایند�تکامل�مشترك�پیر

��ينوآور�ستمیاکوس�ابعاد

�عملکردهـاي��مـورد��در�کمـی��مطالعـات��و�نیست�ايساده�رکا�اکوسیستم�یک�ساختار�توصیف

�نـدرت��بـه��موجـود��تحقیقات�.انجام�شده�است�یک�اکوسیستم�داخلی�هايهمکاري�و�مختلف

همه�).�2018و�همکاران،��2سو(اندنموده�بررسی�را�آن�ابعاد�و�شکافته�را�نوآوري�تمساکوسی�یک

شــابهی�برخــوردار�م�همکــاري�هــايمــدل�و�یکســان�معمــاري�از�هــاي�نــوآورياکوسیســتم

انـد،��پرداختـه��نـوآوري��اکوسیسـتم��توسـعه��به�مطالعاتی�که�).2020سانت�و�همکاران،�(نیستند

و�فقـط�بـر�بخشـی�از�اکوسیسـتم������نکـرده��بیـان��را�سیستمواین�اک�داخلی�ساختارهاي�جزئیات

�در�پژوهشـی�موفقیـت�فنالنـد�در�توسـعه����)�2017(خورشید�براي�مثال�.اندنوآوري�تمرکز�نموده

��

1.�Gomes�
2.�Su�
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�هـاي�اکوسیسـتم�)�2017(همکـاران��و�اسـتلی��.را�مورد�مطالعه�قرار�داد�نوآوري�ملی�تماکوسیس

�را��و�چین�،کره�در�پیشرفته�فناوري�با�نوپا�هايشرکت�براي�تجاري �یـک��از�اسـتفاده��بـا��ژاپـن

�نـوآوري��اکوسیسـتم��مفهـوم�)�2017(1اسـلیمن�و�المـین���.پویا�مورد�بحث�قـرار�دادنـد���رویکرد

�و�دانشـگاه��همکـاري��تحـوالت�)�2017(و�همکاران�2رانگا.�ندرار�دادرا�مورد�مطالعه�ق�اجتماعی

مطالعات��.دادند�ررا�مورد�بررسی�قرا�ژاپن�در�نوآوري�اکوسیستم�سیاسی�گیريشکل�در�صنعت

در�اکوسیسـتم�نـوآوري�را����تعامل�هايمکانیسم�و�هااکوسیستم�بین�همکاري�بحث�دیگري�نیز

ولی�بر�ابعـاد��)�2017،�و�همکاران�4؛�دوبینا3�،2016وهماس�-پلیکا�و�علی(مورد�توجه�قرار�دادند

��.�انداکوسیستم�نوآوري�توجهی�نداشته

یستم�نوآوري�و�برخی�از�مسائل�پیرامون�آن�سدر�ایران�نیز�برخی�از�مطالعات�به�بحث�اکو

اقدام�به�مدلسـازي�سـاختاري�تفسـیري�اکوسیسـتم�����)�1400(کرامتی�و�انتظاري.�اندوجه�کردهت

.�داننــدبیمــه�نمــوده�و�برخــی�از�ابعــاد�اکوسیســتم�را�داراي�اولویــت�مــی�نــوآوري�در�صــنعت

گیري�،�عوامل�موثر�بر�شکلباي�با�استفاده�از�فراترکیدر�مقاله)�1399(احمدلو�و�همکاران�خان

.�نـد�بنـدي�نمـود��دانشگاه�را�در�قالب�شش�عامـل�دسـته���و�توسعه�اکوسیستم�نوآوري�مبتنی�بر

هـاي�مهـم���لیل�ساختاري�اکوسیسـتم�ملـی�نـوآوري،�مولفـه����با�تح)�1399(انتظاري�و�محبوب�

�ينهادها)�1399(عبدي�و�همکاران.�اکوسیستم�نوآوري�را�براي�رونق�نوآوري�مشخص�نمودند

گیري�اکوسیستم�نـوآوري�در�منـاطق�آزاد�تجـاري�و�صـنعتی�ایـران�را�بررسـی�������موثر�در�شکل

صــنعت�ســفال�و��يوآورنــ�ســتمیاکوس�ینیبــازآفردر�)�1398(فرهــانچی�و�همکــاران.�نمودنــد

هـاي�اکوسیسـتم�نـوآوري�در�ایـن�صـنعت،������،�ضمن�توجه�به�موانع�و�محركنیاللج�کیسرام

.�به�عنـوان�یکـی�از�ابعـاد�اکوسیسـتم�معرفـی�کردنـد�������ابازیگران�مختلف�اکوسیستم�نوآوري�ر

�ينـوآور��سـتم�یدر�توسـعه�اکوس��يدیـ�کل�گرانیبـاز��در�پژوهشـی��)1397(محمدي�و�همکاران

��.�نمودندشناسایی��را�پتروشیمیدست�صنعت�پایین

�و�شــرکا�کننــدگان،�تــأمین�بــین�تعــامالت�دلیــل�بــه�نــوآوري�اکوسیســتم�درون�روابــط

�ملمـوس��تواننـد�مـی��هـا�اکوسیستم.�رود�می�فراتر�سنتی�ارزش�زنجیره�یک�از�کنندگان�مصرف

ریف�موجود�بررسی�تعا).�2018و�همکاران،��سو(باشند)�اجتماعی�و�فرهنگی(�غیرمادي�و)�پولی(

در�قسمت�قبل�و�برخی�از�تعاریف�انجام�شده�در�زمینه�اکوسیستم�نوآوري،�هفت�بعد�اصلی�در�

��.�خالصه�شده�است)�1(در�جدول�هنماید�کزمینه�اکوسیستم�نوآوري�را�مشخص�می
��

��

1.�Slimane�and�Lamine�
2.�Ranga�
3.�Pellikka�and�Ali-�Vehmas�
4.�Dubina�



���1401تابستان،�16شماره�،�5سال��،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�نامهفصل� 82/��

��ابعاد�اکوسیستم�نوآوري�در�مطالعات�مختلف�.1جدول

��منابع
��ابعاد�اکوسیستم�نوآوري

��نهادها��رقابت��همکاري��ابزارهاي�نوآوري��مصنوعاتهافعالیت��بازیگران

������√��������√��)2006(آدنر

��√��√��√��√��√����√��)2009(1کاریانیس�و�کمبل

��√��√��√��√��√����√��)2011(2روبنز

��√��������√��√��√��)2011(جکسون

����√��√��√��√��√��√��)2013(3نامبیسان�و�بارون

����√��√��√��√��√��√��)2013(4بروسونی�و�پرنسیپ

������√��√����√��√��)2014(استیل�و�همکاران

����������√��√��√��)2014(5اوتیو�و�توماس

������√����√��√��√��)�2014(گوبل

��√����√������√��√��)�2015(و�همکاران�6کوك

����√��√������√��√��)2015(و�همکاران�7گاستالدي

��√����√������√��√��)2016(گوئررو�و�همکاران

����√��√������√��√��)2017(و�همکاران�8اسکوزي

������√����√��√��√��)2017(بومتمپو�و�همکاران

��������������√��)2017(مکارانو�ه�9اربگوزو-تامایا

������√����√��√��√��)2018(داتی�و�همکاران

��������√��√��√��√��)2018(و�همکاران�10والریو

������������√��√��)2018(ویت�و�همکاران

��√����������√��√��)2018(و�همکاران�11موتوجیوت

��√��√��√��√����√��√��)2018(12دواسکونسلوس�و�همکاران

������√����√��√��√��)2018(دینگ�و�وو

��√����√������√��√��)1400(کرامتی�و�انتظاري

��√����√��√����√��√��)1399(احمدلو�و�همکارانخان

��

1.�Carayannis�and�Campbell�
2.�Rubens�
3.�Nambisan�and�Baron�
4.�Brusoni�and�Prencipe�
5.�Autio�and�Thomas�
6.�Kukk�
7.�Gastaldi�
8.�Scozzi�
9.�Tamayo-Orbegozo�
10.�Walrave�
11.�Tsujimoto�
12.�De�Vasconcelos�
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��√����√��√��√��√��√��)1399(انتظاري�و�محبوب�

��√��������������)1399(عبدي�و�همکاران

��√����√������√��√��)1398(نو�همکارا�فرهانچی

��������������√��)1397(محمدي�و�همکاران

�شناسی�پژوهش�روش �

پـژوهش�آمیختـه���نـوعی��وش�انجـام��این�تحقیق�از�منظر�هدف�کاربردي�بوده�و�بـر�اسـاس�ر��

و�ابعـاد�اکوسیسـتم����در�بخش�کیفی�براي�دسـتیابی�بـه�متغیرهـاي�پـژوهش������.استاکتشافی�

هـا�در�ایـن�روش���آوري�دادهابـزار�اصـلی�جمـع���.�فاده�شدتحلیل�تم�است�از�روش�کیفینوآوري�

یسـتم��اکوس)�هـا�معرف(هاي�فرعیو�تم)�ابعاد(هاي�اصلیبر�اساس�تحلیل�تم،�تم.�مصاحبه�بود

در�این�پژوهش�براي�انجام�تحلیل�تم�از�خبرگان�آشنا�به�موضوع�در�.�نوآوري�تعیین�شده�است

��ند؛خبرگان�این�پژوهش�داراي�مشخصات�زیر�بود�.شد�شرقی�استفادهسطح�استان�آذربایجان

مدیران�صنایع�کوچک�و�متوسط�با�سابقه�حداقل�ده�سال�مـدیریت�در�ایـن�صـنایع�و�����-

هاي�مـدیریت�صـنعتی،�تکنولـوژي�و����داقل�کارشناسی�ارشد�در�رشتهداراي�مدرك�تحصیلی�ح

تهیه�مشخصات�افراد��وبراي�انتخاب�این�افراد�با�مرجعات�مکرر�به�صنایع�مختلف�.�کارآفرینی

��.�اولیه�از�خبرگان�این�حوزه�تهیه�گردید�فهرستیاز�منابع�مختلف،�

موسسـات�آموزشـی�و���اساتید�دانشگاه�که�سابقه�تدریس�دروس�مرتبط�با�نـوآوري�در���-

�.ها�را�داشتنددانشگاه

�

��مشخصات�خبرگان�پژوهش�در�بخش�کیفی�.2دولج

��قهساب��مدرك��مشخصه��ردیف

����12دکتري�مدیریت�صنعتی���مدرس�دانشگاه��1

����20دکتري�مدیریت�صنعتی��مدرس�دانشگاه��2

����14دکتري�مدیریت�کارآفرینی��مدرس�دانشگاه��3

����8دکتري�صنعتی��مدرس�دانشگاه��4

����15دانشجوي�دکتري�-کارشناس�ارشد��)آالت�تولیدکننده�ماشین(مدیر��5

����18دکتري�دانشجوي�-کارشناس�ارشد��)صنایع�فلزي(مدیر���6

����23دانشجوي�دکتري�-کارشناس�ارشد���)�پوشاك(مدیر��7

����14کارشناس�ارشد��)ساز�خودروقطعه(مدیر��8

����15کارشناس�ارشد��)صنایع�شیمیایی(مدیر��9

����25کارشناس�ارشد��)صنایع�شیمیایی(مدیر��10

���24کارشناس�ارشد��)غذایی(مدیر��11
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�گیري�در�تحلیل�تم�به�صورت�نظري�بوده�و�تعیین�تعداد�نمونه�بربا�توجه�به�اینکه�نمونه

ه�یازدهم�اشـباع�نظـري�اتفـاق����گیرد،�لذا�در�این�پژوهش�در�خبرساس�اشباع�نظري�انجام�میا

از�مجمـوع�یـازده�خبـره�ایـن������.به�دیگر�انجام�شد،�ولی�به�جهت�اطمینان�بیشتر�دو�مصاحافتاد

�.نفر�مدیر�صنایع�بودند�7نفر�استاد�دانشگاه�و��4پژوهش�

تحلیـل�عـاملی�تأییـدي،�����بـا�اسـتفاده�از��ل�در�گام�او.�شده�استبخش�کمی�از�دو�گام�تشکیل�

هاي�تجربی�از�اعتبار�اعتبارسنجی�نتایج�بخش�کیفی�مورد�بررسی�قرار�گرفت�تا�بر�اساس�داده

جامعه�آماري�.�هاي�اصلی�اطمینان�حاصل�شوداز�بخش�کیفی�براي�تم�دست�آمدهه�الگوهاي�ب

شـرقی��ربایجـان�آذاین�پژوهش�در�این�بخش�کلیه�مدیران�صنایع�کوچـک�و�متوسـط�اسـتان����

�واحد�تولیدي�کوچک�و�متوسط�در�اسـتان�آذربایجـان����2559،بر�اساس�آمارهاي�موجود.�ندبود

�335رجسـی�و�مورگـان���نمونه�آماري�بر�اسـاس�جـدول�ک���.است�برداري�رسیدهشرقی�به�بهره

گیري�نیز�در�ایـن��نمونه.�نفر�قرار�داده�شد�335پژوهش�در�اختیار��و�پرسشنامه�مدیر�تعیین�شد

ز�پرسشنامه�ا�اهآوري�دادهبه�منظور�جمع.�ش�تصادفی�نسبی�و�به�تفکیک�رشته�صنعت�بودبخ

در�بخـش�اول�توضـیح���.�هـاي�فرعـی�اسـتفاده�شـد����بـر�اسـاس�تـم���سه�بخشی�محقق�ساخته�

در�بخـش�دوم���.دهنـدگان�ارائـه�شـد���مختصري�در�رابطه�با�اکوسیسـتم�نـوآوري�بـراي�پاسـخ����

ده�شد�و�در�بخـش�سـوم،�سـواالت�اختصاصـی�����وردهندگان�آشناختی�پاسخمشخصات�جمعیت

دهندگان�بر�بخش�سوم،�میزان�موافقت�هر�یک�از�پاسخ�در�سواالت.�داده�شد�پرسشنامه�نشان

روایـی�پرسشـنامه���.�تایی�از�کامال�مخالفم�تا�کامال�موافقم�سـوال�شـد��اساس�طیف�لیکرت�پنج

هـا�و��افتـه�در�بخـش�ی��یجکـه�نتـا���نیز�تایید�شـد�روایی�سازه�از�طریق�روایی�ظاهري��عالوه�بر

شنامه�نیز�از�ضریب�آلفاي�کرونباخ�به�براي�بررسی�پایایی�پرس.�نشان�داده�شده�است)�4(جدول

بـر��.�نشـان�داده�شـده�اسـت���)�3(ج�آن�در�جدولیکه�نتا�هاي�اصلی�بهره�گرفته�شدتفکیک�تم

مه�ناهاي�فرعـی،�پایـایی�پرسشـ���دست�آمده�براي�هر�یک�از�تمه�اساس�مقدار�آلفاي�کرونباخ�ب

��.�تأیید�شده�است

��هاي�اصلیمقدار�ضریب�آلفاي�کرونباخ�تم�.3جدول

��ضریب�آلفاي�کرونباخ��اصلی�مت

����862/0رقابت�همکارانه

����903/0هافعالیت

����842/0بازیگران

����918/0نهادها

����911/0مصنوعات

����896/0ابزارهاي�نوآوري

����920/0رهبر�اکوسیستم
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براي�ایجاد�الگـوي���)ام�اس�آي(تفسیري�-ختاريسادر�گام�دوم�بخش�کمی،�از�مدلسازي�

اکوسیسـتم�نـوآوري�در�صـنایع�کوچـک�و�متوسـط������)�هاي�اصلیتم(مفهومی�و�روابط�بین�ابعاد

ها�از�پرسشـنامه�مقایسـات�زوجـی�مبتنـی�بـر������آوري�دادهبراي�جمعدر�این�بخش�.�استفاده�شد

هـاي�خبرگـان���مبتنی�بر�قضاوت�ما�اس�آيبا�توجه�به�اینکه�روش�.�استفاده�شد�ام�اس�آيروش�

تا�بـر�اسـاس����ده�خبره�بخش�کیفی�قرار�گرفتن�یازپرسشنامه�این�بخش�در�اختیار�هما.�است

���.�بر�متغیرهاي�دیگر�الگو�را�مشخص�نمایند)�تم�اصلی(مقایسات�زوجی،�اثرگذاري�هر�متغیر

�هـاي�تمسـ�یس�تحلیـل��بـراي��را�ام�اس�آيرویکـرد���بار�اولین�براي�1974وارفیلد�در�سال�

�روابط�بر�مبتنی�مدل�یک�ادایج�با�ام�اس�آي�رویکرد.�کرد�معرفی�اجتماعی�-�اقتصادي�پیچیده

�سـاختاري��مراتبـی��سلسله�متقابل �کمـک��پیچیـده��مشـکالت��حـل��بـه��مختلـف،��عوامـل��از�و

�مـدل��یک�که�است�مند�نظام�تعاملی�رویکرد�یک�ام�اس�آي).�2020کینکر�و�همکاران،�(کند�می

�درك�بـه��امـر��این).�2010و�همکاران،��خارانا(کند�می�تولید�را�پیچیده�سیستم�کی�از�ساختاري

��).�2019و�همکاران،��1وارناکارس(کندمی�کمک�عوامل�میان�متقابل

�هاي�پژوهش�یافته �

��هاي�بخش�کیفییافته

بر�اساس�مراحل�تحلیـل��.�تحلیل�تم�به�منظور�دستیابی�به�ابعاد�اکوسیستم�نوآوري�استفاده�شد

گذاري�دست�آمده�بررسی�شده�و�در�مرحله�بعدي،�کده�هاي�بل،�مجموعه�دادهاوتم،�در�مرحله�

در�انجـام���.هـا�اسـتخراج�گردیـد���کـد�اولیـه�از�مصـاحبه���142اولیه�انجام�شده�است؛�در�مجموع�

��.�کدگذاري�از�کدگذاري�بر�اساس�نکات�کلیدي�استفاده�شد

ل�مسـتقیم�بـه���شـک�ها،�یـا�بـه���کدهاي�اولیه�استخراجی�بر�اساس�نکات�کلیدي�مصاحبه

هومی�در�قالب�یک�تم�فرعی�زدیکی�مفعنوان�یک�تم�فرعی�در�نظر�گرفته�شد�و�یا�بر�اساس�ن

هـاي�بانـک،�موسسـه����ها�و�موسسات�مالی�که�در�چند�مصاحبه�با�واژهبراي�مثال�بانک.�درآمد

�در.�کننده�مالی�آمده�بود،�تحت�عنوان�تم�فرعی�نهادهاي�مالی�نامگذاري�گردیـد�مالی�و�تأمین

ه�توجـه��رحله�سوم،�کدگذاري�گزینشی�انجام�گرفت��که�طی�آن�سعی�شد�تا�بـه�ایـن�مسـئل���م

در�ایـن��.�توانند�یک�تم�کلی�را�شکل�دهندگردد�که�چگونه�کدهاي�مختلف�از�مرحله�قبلی�می

به�عبارتی�از�.�تم�اولیه�بود�38اي�شکل�گرفت�که�مجموع�آنها�اولیه�هايمرحله�مضامین�یا�تم

هـاي�تکـراري�و���ه�در�مرحله�کدگذاري�گزینشی�بـا�حـذف�برخـی�از�کـد����لیکد�او�142مجموع�

��

1.�Swarnakar�
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��3مرحلـه��در�که�اياولیه�در�مرحله�چهارم�مضامین.��آمدبه�دست�تم�فرعی�اولیه��38نامرتبط�

.�آمـد�به�دست�تم�فرعی�نهایی�شده��33شده�بودند،�مرور�و�اصالح�شده�و�در�نهایت��مشخص

مشخص�گردیـد��چیزي�ص�گردید�و�ماهیت�آنشخهاي�اصلی�مدر�نهایت�در�مرحله�پنجم،�تم

هـاي�فرعـی�و���نشان�دهنـده�تـم��)�4(جدول.�کنندبت�میهاي�فرعی�در�رابطه�با�آن�صحکه�تم

�.استهاي�اصلی�تحقیق�تم
�

��هاي�اصلی�و�فرعی�هاي�اکوسیستم�نوآوري�بر�اساس�تمابعاد�و�شاخص�.4جدول

��ها�فراوانی�تم��)نماد(تم�فرعی��)نماد(تم�اصلی

�بترقا

��)INE1(رانههمکا

��IN11(��6(تخصص�مشترك

��IN12(�7(رقابت�همکارانه

��IN13(��2(هاي�منسجم�و�هماهنگلحراه

��IN14(��8(اهداف�مشترك

��IN15(�8(اعتماد�و�مشارکت

��IN16(��5(ریزي�مشتركبرنامه

��)INE2(هافعالیت

��IN21(��2(آفرینیهم

��IN22(��8(فرایندهاي�نوآوري

��IN23(�9(هاي�نوآوريفعالیت

��IN24(��10(تحقیق�و�توسعه

��)INE3(بازیگران

��IN31(��11(ژوهشیها�و�مراکز�پدانشگاه

��IN32(��9(دولت

��IN33(��8(مشتریان�یا�استفاده�کنندگان

��IN34(��7(هاها�و�سازمانشرکت

��IN35(��6(تأمین�کنندگان

��IN36(��7(کارآفرینان

��)INE4(نهادها

��IN41(��10(نهادهاي�مالی

��IN42(��3(گیريممیاصول�تص

��IN43(�4(نهادهاي�میانجی

��IN44(��9(مقررات/�هاسیاست

��)INE5(مصنوعات

��IN51(��8(تکنولوژي

��IN52(��6(منابع�مالی

سرمایه�فکري،�انسانی،�ساختاري�(منابع�سازمانی

��)�IN53...)�(و�

5��

��IN54(��4(خدمات/محصوالت

ابزارهاي�

��)INE6(نوآوري

��IN61(��2(بستریا�پلت�فرم

��IN62(��3(سی�به�اینترنت�و�شبکهتردس
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��IN63(��2(پایگاه�داده

��IN64(��4(مدیریت�دانش

��IN65(��2(پردازيهاي�ایدهمهارت

رهبر�

�)INE7(اکوسیستم

��IN71(��3(توسعه�و�حفظ�اکوسیستم

��IN72(��6(ایجاد�و�حفظ�مشارکت

��IN73(��1(مدیریت�بسترهاي�نرم�افزاري

��IN74(��4(مدیریت�جریان�ارزش

ده�اسـتفا�هاي�فرعی�از�ادبیـات�پـژوهش���هاي�اصلی�بر�اساس�ماهیت�تمري�تمگذامنادر�

ها،�بازیگران،�نهادها،�مصنوعات،�بر�همین�اساس�هفت�تم�اصلی�رقابت�همکارانه،�فعالیت.�شد

هاي�اصلی�اکوسیستم�نوآوري�صنایع�کوچک�ابزارهاي�نوآوري�و�رهبر�اکوسیستم�به�عنوان�تم

گذاري�به�جهت�ماهیت�اکوسیستم�نـوآوري�از�یـک�طـرف�و�از����نامر�د.�و�متوسط�شناسایی�شد

هاي�فرعی،�دو�متغیر�رقابت�و�همکاري�با�هم�تلفیق�شد�و�تم�اصلی�رقابت�تمطرفی�بر�اساس�

این�تم�نشان�دهنده�رقابت�در�عـین�همکـاري�بـه�عنـوان�اسـاس������.�همکارانه�ایجاد�شده�است

در�رابطه�با�)�2018(بی�ددایر�و�همکارانجرهمچنین�بر�اساس�نتایج�ت.�اکوسیستم�نوآوري�است

هاي�فرعی�توسـعه�و�حفـظ�اکوسیسـتم،�ایجـاد�و�����وري،�تمهاي�موجود�در�اکوسیستم�نوآنقش

افزاري�و�مـدیریت�جریـان�ارزش�تحـت�عنـوان�رهبـر�������حفظ�مشارکت،�مدیریت�بسترهاي�نرم

��.�گذاري�گردیداکوسیستم�نام

)�1990(لینکلن�و�گوبا�فی،�بر�اساس�نظرکیبه�منظور�بررسی�روایی�و�پایایی�نتایج�بخش�

در�بحـث��.�فاده�شـد�پـذیري�اسـت���پذیري�و�انتقالینان،�تأییداز�چهار�شاخص�اعتبار،�قابلیت�اطم

هاي�اصلی�و�فرعی،��نتایج�در�اختیار�گروه�خبره�قرار�گرفته�و�اعتبار،�پس�از�مشخص�شدن�تم

هاي�نهایی�از�مجموع�تم.�اج�شدخرهاي�اصلی�و�فرعی�استنظر�آنان�در�رابطه�با�هر�یک�از�تم

هـا�بـه�همـراه����از�نظر�لغوي�اصـالح�و�بقیـه�تـم���آفرینی�،�فقط�یک�تم�هم)تم�فرعی�33(شده�

در�این�بخش�به�منظور�بـاال�بـردن�اعتبـار�پـژوهش،�یـک�گـروه��������.ندمضمون�اصلی�تأیید�شد

انجـام��ي�گـذار�هاي�فرعـی�و�نـام��خبره�تشکیل�شد�که�نتایج�تم�6کانونی�از�خبرگان�با�حضور�

ر�بحث�قابلیت�اطمینان،�بـا��د.�هاي�اصلی�مورد�بررسی�و�تأیید�قرار�گرفتگرفته�در�رابطه�با�تم

توجه�به�اینکه�این�تحقیق�برگرفته�از�رساله�دکتري�بوده�اسـت،�اسـتاد�راهنمـا�در�نقـش�داور�����

در�.�ناظر�خارجی�بر�پژوهش�نظارت�داشـت��ضمن�کنترل�و�مستند�نمودن�موارد�الزم،�در�نقش

�آوري�شـده�را�در�هـر�مرحلـه�و�پـس�از����هـاي�جمـع��ري�محقـق�مـتن�مصـاحبه���پذیتأییدث�بح

بررسـی�و��را�تا�متن�مصاحبه��از�آنان�خواسته�شد�شونده�قرار�داد�وبندي�در�اختیار�مصاحبه�جمع

پذیري�نیز�محقق�به�توصیف�دقیق�شرایط�مصاحبه�و�مشخصـات���در�بحث�انتقال.�نمایندتأیید�

�ها�در�متن�گزارش�اصلی�پرداخته�است�تا�خوانندگان�خود�تصـمیم�هکنندگان�در�مصاحبشرکت
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��.�ها�داشته�باشندپذیري�نتایج�به�سایر�موقعیتبر�انتقال

��

��هاي�بخش�کمییافته

ها،�به�جهـت��بندي�در�تمهاي�فرعی�و�ایجاد�دستههاي�اصلی�از�طریق�تمگذاري�تمپس�از�نام

هـا�تجربـی�از�تحلیـل�عـاملی�����ادهاساس�د�بر�آمدهبه�دست�اطمینان�از�مناسب�بودن�الگوهاي�

آمـده�بـر�اسـاس����به�دست�بوط�به�تحلیل�عاملی�الگوهاي�نتایج�مر.�تأییدي�استفاده�شده�است

�.�نشان�داده�شده�است)�5(ها�در�جدولتم

�هاآمده�بر�اساس�تمبه�دست�نتایج�تحلیل�عاملی�الگوهاي��.5جدول

��تم�اصلی
نمادتم�

�فرعی
�tمقدار��یبارعامل

و�خی�د

�سبین
RMSEANFICFIGFIAGFI

رقابت�

��همکارانه

INE11�98/0��65/24�

083/1�016/0�00/1�00/1�99/0�98/0�

INE12�89/0�64/20�

INE13��86/0�84/19�

INE14��83/0�44/18�

INE15�85/0�35/19�

INE16��88/0�35/20�

��هافعالیت

INE21��85/0��95/18��

925/0�000/0�00/1�00/1�00/1�99/0�
INE22��90/0��96/20��

INE23�88/0�11/20�

INE24��86/0��38/19��

��بازیگران

INE31��86/0��57/19��

415/1��035/0��00/1�00/1�99/0�97/0�

INE32��88/0��58/20��

INE33��88/0��50/20��

INE34��97/0��17/24��

INE35��87/0��04/20��

INE36��87/0��05/20��

��نهادها

INE41��91/0��41/21��

600/1�042/0�00/1�00/1�00/1�98/0�
INE42��88/0��09/20��

INE43�91/0�33/21�

INE44��82/0��17/18��

��مصنوعات

INE51��89/0��48/20��

930/1�053/0�00/1�00/1�99/0�97/0�
INE52��91/0��55/21��

INE53��93/0��10/22��

INE54��92/0��78/21��

�INE61��89/0��82/20��430/1��036/0�00/1�00/1�99/0�97/0ابزارهاي�
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����INE62��90/0��15/21نوآوري

INE63��96/0��64/23��

INE64��87/0��85/19��

INE65��90/0��30/21��

رهبر�

اکوسیستم

INE71��88/0��32/20��

350/0�000/0�00/1�00/1�00/1�00/1�
INE72��91/0��53/21��

INE73��91/0��59/21��

INE74��89/0��59/20��

دو�نسـبی�بـراي�تمـامی�الگوهـاي�����دهد�که�مقدار�شاخص�خـی�نشان�می)�5(نتایج�جدول

،�مقدار�ریشه�میانگین�مربعات�خطاي�تقریب�براي�تمـامی�الگوهـا�کمتـر�از����3تأییدي�کمتر�از�

�نیکـوئی��برازش�هنجارشـده،�شـاخص�بـرازش�تطبیقـی،�شـاخص�����اي�ه،�مقادیر�شاخص05/0

�1و�نزدیک�به��9/0شده�براي�تمامی�الگوها�بزرگتر�از��تعدیل�برازش�نیکویی�برازش�و�شاخص

آمده�از�بخش�کیفـی�بـر�اسـاس����به�دست�محاسبه�شده�است�که�نشان�دهنده�تأیید�الگوهاي�

در�بخـش�بعـدي�از���.�ی�اسـت�اصـل�هـاي��هاي�فرعی�از�طریق�تـم�هاي�تجربی�و�تأیید�تمداده

هر�بار�عاملی�جهت�اطمینـان�از���tو�مقادیر�ها�در�تحلیل�عاملی�تأییدي،�بارهاي�عاملی�بررسی

دهد�تمـامی�بارهـاي���ارتباط�مناسب�بین�تم�اصلی�و�تم�فرعی�بررسی�شده�که�نتایج�نشان�می

محاسـبه���96/1ز�متنـاظر�آنهـا�بزرگتـر�ا����tو�مقـدار���5/0عاملی�در�الگوهاي�تأییدي�بزرگتـر�از��

اصلی�در�هر�الگـوي�تأییـدي���هاي�فرعی�با�تم�ن�دهنده�ارتباط�مناسب�بین�تمگردیده�که�نشا

هـاي��هاي�انجام�گرفته�در�رابطه�بـا�تـم��گذاريبر�همین�اساس�نیز�ضمن�تأیید�نام.�بوده�است

��.�اصلی�در�بخش�کیفی،�استخراج�تم�اصلی�دیگري�ضرورت�نداشته�است

��ريتفسی�-مدلسازي�ساختاري

م�نـوآوري�بـا���هاي�اصلی،�الگوي�روابط�بـین�ابعـاد�اکوسیسـت���در�این�بخش�و�پس�از�تأیید�تم

هـاي��بـر�ایـن�اسـاس�پرسشـنامه����.�تفسیري�تدوین�شده�است�-استفاده�از�مدلسازي�ساختاري

در�گـام��.�فتهاي�اصلی�در�اختیار�همان�خبرگان�بخشی�کیفی�قرار�گرمقایسات�زوجی�بین�تم

ماتریس�ساختاري�خودتعاملی�ایجاد�شده،�سپس�ماتریس�ثریت،�ابتدا�اک�ابتدایی،�بر�اساس�نظر

براي�این�منظور�ابتدا�ماتریس�دستیابی�اولیه�با�یـک�مـاتریس���.�نهایی�محاسبه�گردیددستیابی�

نتـایج�مربـوط�بـه����.�هم�اندازه�یکه�جمع�شده�و�سپس�روابط�غیر�مستقیم�محاسبه�شـده�اسـت��

��.اده�شده�استن�دنشا)�6(ماتریس�دستیابی�نهایی�در�جدول

��ISMماتریس�دستیابی�نهایی�در�روش��.6جدول

INE7�INE6�INE5�INE4�INE3�INE2�INE1��

0��0��0��0��0��1��1��INE1�
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0��0��0��0��0��1��0��INE2�

0��0��0��0��1��1��1��INE3�

0��0��0��1��0��1��1��INE4�

1��0�1��1��1��1��1��INE5�

1��1��0��1��1��1��1��INE6�

1��0��0��1��1��1��1��INE7�

�
اند�حاصـل��رنگ�قرمز�مشخص�شده،�اعدادي�که�با�)6(جدول�اییدر�ماتریس�دستیابی�نه

مختلـف���سـطوح��نهایی�به�دستیابی�در�گام�بعدي،�ماتریس.�مستقیم�بودندمحاسبه�روابط�غیر�

نیاز�تقسـیم�شـده�و�بـر����ها�به�دو�دسته�دستیابی�و�پیشدر�این�گام،�ابتدا�متغیر.�گرددتقسیم�می

نتایج�مربوط�بـه�خروجـی���.�گرددص�میمشخاساس�اشتراك�دو�مجموعه،��خروجی�هر�سطح�

�.�نشان�داده�شده�است)�7(لسطوح�مختلف�به�صورت�خالصه�شده�در�جدو

�ISMروش�محاسبه�سطح�اول�اکوسیستم�نوآوري�بر�اساس�.�7جدول

��سطوح��تم�اصلی��نماد��دستیابی��پیش�نیاز��مشترك

INE2��

INE1,�INE2,�
INE3,�INE4,�
INE5,�INE6,�
INE7��

INE2��INE2اول�هافعالیت���

INE1�
INE1,�INE3,�
INE4,�INE5,�
INE6,�INE7�

INE1�INE1�
رقابت�

انههمکار �دوم�

INE3��
INE3,�INE5,�
INE6,�INE7��

INE3��INE3�
�بازیگران

��سوم

INE4��
INE4,�INE5,�
INE6,�INE7��

INE4��INE4�
�نهادها

INE7��
INE5,�INE6,�
INE7�

INE7�INE7��
رهبر�

�اکوسیستم
��چهارم

INE5��INE5�INE5�INE5مصنوعات���

��پنجم
INE6��INE6��INE6��INE6��

ابزارهاي�

�نوآوري

هـا�در�اکوسیسـتم�نـوآوري����روجی�سطح�اول،�متغیـر�فعالیـت��خ)�7(بر�اساس�نتایج�جدول

خروجـی�سـطح�دوم،�متغیـر�رقابـت�����.�خواهد�بود�که�در�باالترین�سطح�الگو�قرار�خواهد�گرفت

�.گیـرد�در�الگـو�قـرار�مـی����هـا�فعالیتتر�از�متغیر�که�پایین�استهمکارانه�در�اکوسیستم�نوآوري�

تر�از�متغیر�رقابـت�همکارانـه���که�پایین�تندهسخروجی�سطح�سوم،�دو�متغیر�بازیگران�و�نهادها�

تـر�از�دو��کـه�پـایین���اسـت�خروجی�سطح�چهارم،�رهبر�اکوسیستم��.در�الگو�قرار�خواهند�گرفت
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ابزارهاي�نوآوري
مصنوعات

فعالیت�ها

رهبر�اکوسیستم�

بازیگران� نهادها

رقابت�همکارانه

سـطح�الگـوي���که�آخرین�خروجی�سطح�پنجم��.گیردمتغیر�بازیگران�و�نهادها�در�الگو�قرار�می

تـرین��کـه�در�پـایین���سـتند�ه،�دو�متغیر�مصنوعات�و�ابزارهاي�نوآوري�استاکوسیستم�نوآوري�

در�.�شـوند�سطح�الگو�قرار�گرفته�و�تأثیرگذارترین�متغیرهاي�اکوسیستم�نوآوري�محسـوب�مـی��

�کـه��شـود�مـی��رسـم��مستقیم�غیر�روابط�و�حذف�متغیرها�سطوح�اساس�بر�نموداري�نهایی�گام

کوچـک�و�متوسـط�اسـتان�����عیصـنا��ينـوآور��سـتم�یابعـاد�اکوس��نیروابط�ب�يلگوا�دهنده�ننشا

��.�نشان�داده�شده�است)�1(این�الگو�در�شکل�.بود�شرقی�خواهدجانیآذربا

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��
�شرقیصنایع�کوچک�و�متوسط�استان�آذربایجان�ينوآور�ستمیابعاد�اکوس�نیروابط�ب�يالگو.1شکل

دهـد�کـه�پایـه�و�اسـاس�����نشـان�مـی��)�1(شـکل��تفسـیري�در��-سـاختاري��مدلسازينتایج�

کـه�در�سـطح����هسـتند�بزارهاي�نـوآوري�و�مصـنوعات���اکوسیستم�نوآوري�در�صنایع�کوچک،�ا

این�ابعاد�تأثیر�گذارترین�ابعاد�اکوسیستم�نوآوري�در�صنایع�.�اندپایین�نمودار�ارتباطی�قرار�گرفته

ـ����هر�چقدر�از�پـایین�)�1(در�شکل.�هستندکوچک�و�متوسط� اال�حرکـت�نمـاییم،�از���بـه�سـمت�ب

ابزارهاي�نوآوري�و�مصنوعات�.�یابدایش�میتأثیرگذاري�متغیرها�کم�شده�و�تأثیرپذیري�آنها�افز

ضمن�اینکه�به�شکل�غیر�مستقیم�بر�سایر�ابعاد�اثرگذار�هستند،�داراي�اثـر�مسـتقیم�بـر�رهبـر�����

هـا�در�سـطح���یـت�ي�بر�فعالدر�این�بین�ابزارهاي�نوآوري،�اثر�مستقیم�دیگر.�هستنداکوسیستم�

رهبر�اکوسیستم�در�سـطح��.�قی�شوندتوانند�نتیجه�اکوسیستم�نوآوري�تلها�میفعالیت.�اول�دارد

چهارم�داراي�اثر�مستقیم�بر�سه�بعد�اکوسیستم�یعنی�نهادها�و�بازیگران�در�سطح�سوم�و�رقابت�

عات،�ري�و�مصنورهبر�اکوسیستم�پس�از�دو�عامل�ابزارهاي�نوآو.�استهمکارانه�در�سطح�دوم�

طح�سوم�بـازیگران�و��در�س.�تواند�داشته�باشدنقش�ارتباطی�بین�عوامل�مختلف�اکوسیستم�می



���1401تابستان،�16شماره�،�5سال��،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�نامهفصل� 92/��

آفرینـی��نهادها�به�ترتیب�با�کمک�به�تحقیق�و�توسعه،�پرورش�ایده�و�رشد�آن�و�در�نهایت�هـم�

ها�به�معنی�تولید�یک�محصول�نوآور�جدید�همکاري�خواهند�نمود�و�نهادها�پشتیبانی�از�فعالیت

ح�دوم�در�سـط��رقابـت�همکارانـه��.�هاي�مختلف�بازیگران�را�بر�عهده�خواهند�داشتاريو�همک

.�هـاي�اکوسیسـتم�تأثیرگـذار�بـوده�اسـت�����که�به�شکل�مستقیم�بر�فعالیت�الگوي�ارائه�شده�بود

ریـزي�مشـترك�در���هاي�منسجم�و�هماهنگ�و�برنامـه�حلها،�راهها�و�مهارتاشتراك�تخصص

هــاي�اکوسیســتم�نــوآوري�در�ســطح�اول�کــه�بــر�فعالیــتمســتقیمی��توانــد�اثــرنهایــت�مــی

���.ستم�نوآوري�است،�داشته�باشدتأثیرپذیرترین�سطح�اکوسی

�گیري�جهبحث�و�نتی �

تدوین�الگوي�روابط�بین�ابعاد�اکوسیستم�نوآوري�در�صنایع�کوچک�و�متوسـط��هدف�این�مقاله�

هدف�پـژوهش�در���ستیابی�بهبراي�د.�تفسیري�بود�-بر�اساس�تحلیل�تم�و�مدلسازي�ساختاري

بخش�اول�و�بخش�کیفی�بر�اساس�روش�تحلیل�تـم،�ابعـاد�مختلـف�اکوسیسـتم�نـوآوري�در������

نتایج�تحلیل�تم�نشان�داد�که�براي�تدوین�اکوسیسـتم��.�آمدبه�دست�صنایع�کوچک�و�متوسط�

بر�روي�هفت�مولفه�اصلی�و�سی�و�سه�معرف�تمرکز�نمود�تا�بتـوان���بایدنوآوري�در�این�بخش�

-مولفـه�(هاي�اصـلی�گذاري�تمبراي�نام.�تم�نوآوري�در�این�صنایع�دست�یافتیک�اکوسیسبه�

هـاي��یافتـه�.�ادبیات�پـژوهش�اسـتفاده�گردیـد����هاي�فرعی�ازبر�اساس�مفاهیم�تم)�هاي�اصلی

دهد�که�در�اکوسیستم�نوآوري،�رقابـت�همکارانـه،���هاي�اصلی�نشان�میتحلیل�تم�بر�اساس�تم

وعات،�ابزارهاي�نوآوري�و�رهبر�اکوسیسـتم�مضـامین�اصـلی����ادها،�مصنها،�بازیگران،�نهفعالیت

در�حقیقت�بر�اساس�.�داشته�باشد�تواند�بین�آنها�وجودگردند�که�ارتباطات�مختلفی�میتلقی�می

توان�یک�اکوسیستم�نوآوري�با�ساختار�یکسان�را�پیدا�،�به�ندرت�می)2018(نظر�سو�و�همکاران

��.�ن�باشدآنها�یکسانمود�که�ابعاد�و�ارتباطات�بین�

تفسـیري�اسـتفاده����-براي�مشخص�نمودن�روابط�در�بخش�کمی�از�مدلسازي�سـاختاري�

که�پایه�و�اساس�اکوسیستم�نـوآوري�در�صـنایع�کوچـک�و����د�نتایج�این�بخش�نشان�دا.�گردید

-که�در�سطح�پایین�نمودار�ارتباطی�قرار�گرفتـه��هستندمتوسط،�ابزارهاي�نوآوري�و�مصنوعات�

هاي�کوچک�و�متوسط�ابتدا�بـر��دهند�که�اکوسیستم�نوآوري�شرکتن�میمتغیر�نشااین�دو�.�اند

-نوآوري�و�مصنوعات�متجلی�اسـت،�پایـه��ها�که�در�ابزارهاي�هاي�درونی�شرکتاساس�قابلیت

.�باشندتر�بر�سایر�ابعاد�اکوسیستم�تأثیرگذار�میگردد�و�این�دو�متغیر�در�سطوح�پایینگذاري�می

شـرایط�علـی�ایجـاد�کننـده�اکوسیسـتم�نـوآوري�تلقـی���������نوعات�جـزء�ابزارهاي�نوآوري�و�مصـ�

م�نـوآوري�بـه�ایـن����در�بررسـی�تعـاریف�اکوسیسـت���)�2020(گرانستراند�و�هولگرسون.�گردند�می

کنند�که�بیشتر�تعاریف�ارائه�شده�در�خصوص�اکوسیستم�نوآوري،�مصنوعات�موضوع�تأکید�می
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تـه�و�تـوجهی�بـه�ایـن�بعـد������ادیـده�گرف�را�به�عنوان�یکی�از�ابعاد�اصلی�اکوسیسـتم�نـوآوري�ن��

عه�اند،�در�حالی�که�کنار�هم�قرار�گرفتن�بازیگران�در�اکوسیستم�نوآوري،�بر�مبناي�توسـ��نداشته

در�حقیقت�گـام�اول�در�اکوسیسـتم�نـوآوري�تـالش�بـراي������.��محصول�و�یا�خدمت�جدید�است

وري�بـه��یا�تکنولوژي�مشترك�است�که�باعث�ایجـاد�اکوسیسـتم�نـوآ���)�خدمت(توسعه�محصول

بـازیگران�بـا�درك�نیازهـا�در�مـورد�محصـوالت،�خـدمات�و�������.�نمایـد�وان�مقوله�محوري�میعن

)�2019(رابزسکا�و�همکاران.�گیرندر�کنار�یکدیگر�قرار�میها�در�جهت�ایجاد�ارزش�دتکنولوژي

ایـن��.�داننـد�نیز�ابزارهاي�نوآوري�را�محرك�اصلی�اکوسیسـتم�مـی��)�2007(و�هاجز�و�همکاران

هاي�اولیه�در�اکوسیسـتم�نـوآوري�بـر�پایـه�ابزارهـاي������د�هستند�که�تالشاین�اعتقامحققان�بر�

.�گـردد�ابعاد،�یک�اکوسیستم�اصلی�تشکیل�مـی�نوآوري�خواهد�بود�و�به�تدریج�با�پیوستن�سایر�

،�ضـمن�اثرگـذاري���...ابزارهاي�نوآوري�شامل�بستر�یا�پلت�فـرم�نـوآوري،�مـدیریت�دانـش�و�����

هـاي�مـورد���بررسـی�شـرکت��.�ز�بر�رهبر�اکوسیسـتم�دارد�ستقیمی�نیها،�اثر�ممستقیم�بر�فعالیت

وچـک�و�متوسـط�اسـتان����دهد�که�با�وجود�اینکه�برخی�از�صـنایع�ک�مطالعه�در�استان�نشان�می

هـاي�صـنعتی�هـم����مانند�صنایع�چرم�و�کفش،�قطعات�خودرو�و�لوازم�خانگی�در�قالـب�خوشـه��

هـاي�مشـترك�در�جهـت����تفعالیـ��ایـد�ببر�اساس�ماهیت�خوشه�صنعتی��فعالیت�دارند�و�قاعدتاً

جدید�یا�اسـتفاده�تکنولـوژي�مشـترك�داشـته�باشـند،�اکثریـت�ایـن��������)�خدمت(توسعه�محصول

هاي�بعد�مصنوعات�ندارند�که�این�به�استفاده�از�این�ابزارها�به�عنوان�شاخص�ها�توجهیشرکت

��.�ها�استگیري�اکوسیستم�نوآوري�این�شرکتعوامل�به�عنوان�مشکلی�جدي�در�شکل

صنایع�چـرم�و�کفـش،����هايبزارهاي�نوآوري�نیز�براي�مثال،�بسیاري�از�شرکتدر�حوزه�ا

مناسب�مدیریت�دانش�و�پایگاه�داده�براي�ثبـت��فاقد�یک�سیستم�...�فرش،�صنایع�شیمیایی�و�

بـا�توجـه�بـه����.�ها�و�اطالعات�خود�به�عنـوان�پایـه�و�اسـاس�نـوآوري�هسـتند�����و�نگهداري�داده

ها�شکل�ل�حلقه�بعدي�در�اکوسیستم�نوآوري�این�شرکتاد،�در�عممشکالت�موجود�در�این�ابع

�عیصـنا��ينـوآور��سـتم�یاکوسابعـاد���نیروابط�بـ��يالگوبه�عبارتی�بر�اساس�آنچه�در�.�گیردنمی

شـرقی�نشـان�داده�شـده،�اثرگـذاري�ابزارهـاي�نـوآوري�و�������جانیکوچک�و�متوسط�استان�آذربا

شـده�و�ایـن�باعـث�عـدم������وري�تضـعیف�مصنوعات�به�عنوان�دو�بعد�اصلی�در�اکوسیستم�نـوآ�

وجـود�آمـدن�رهبـر����ه�دو�متغیر�سطح�پنجم،�باعث�ب.��گرددگیري�اکوسیستم�نوآوري�می�شکل

رهبـر�اکوسیسـتم�در�سـطح�چهـارم،�����.�نوآوري�شده�که�در�سطح�چهـارم�قـرار�دارد���اکوسیستم

در�سـطح���ایـن�دو�متغیـر��.�نمایـد�بازیگران�و�نهادهاي�مورد�نیاز�اکوسیستم�نوآوري�را�فعال�می

در�حقیقت�رهبر�اکوسیستم�نوآوري�به�شکل�مستقیم�بـازیگران�اکوسیسـتم�را���.�وم�قرار�دارندس

نهادها�را�در�جهت�پشتیبانی�فرایندهاي�اکوسیستم�نوآوري�بسیج�جهت�شروع�فرایند�نوآوري�و�

،�رهبـر�اکوسیسـتم�را�در�یـک�اکوسیسـتم�نـوآوري�عامـل�������)2018(ددایر�و�همکاران.�نمایدمی
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ایـن�محققـان�رهبـر����.�هاي�مختلفی�براي�رهبر�اکوسیستم�قائل�هسـتند�شنسته�و�نقکلیدي�دا

اکوسیستم،�جلب�مشارکت�و�مـدیریت�ارزش��کننده�و�مدیر�هاي�ادارهاکوسیستم�را�داراي�نقش

دانند�و�اعتقاد�دارند�کـه�رهبـر�اکوسیسـتم�نـوآوري،�نقـش�مرکـزي�در�هـدایت�جریـان�و���������می

ر�بررسـی�بعـد�رهبـري�اکوسیسـتم�نـوآوري������د.�د�داشـت�هاي�مرتبط�با�نـوآوري�خواهـ���فعالیت

و��هاي�مورد�مطالعه،�مهمترین�ضعف�به�دو�شاخص�ایجاد�و�حفـظ�مشـارکت�و�توسـعه����شرکت

هـا�حاضـر�بـه����به�صورتی�که�کمتر�مدیري�در�این�شـرکت�.�حفظ�اکوسیستم�مربوط�بوده�است

ز�بـه��نیـا�را�بـی�هاي�رقیب�بوده�و�بسـیاري�از�آنـان�خـود����مشارکت�و�همکاري�با�سایر�شرکت

بارز�در�این�زمینه�صنایع�غـذایی�و�آشـامیدنی����مثال.�دانندو�مشارکت�با�سایر�رقبا�می�همکاري

ه�با�وجود�سابقه�زیاد�در�صادرات�و�توسعه�محصوالت�جدید،�به�شکل�جداگانه�استان�هستند�ک

یک��به�فعالیت�مشغول�بوده�و�هیچگونه�همکاري�و�مشارکت�در�تولید�محصول�جدید�و�ایجاد

ها�خود�را�بـه�عنـوان�یـک�رهبـر�در�صـنعت������بسیاري�از�این�شرکت.�ستم�نوآوري�ندارنداکوسی

با�توجه�به�اینکه�رهبر�اکوسیستم�از�.�کت�با�سایر�رقبا�ندارددانند�که�نیازي�به�مشارمربوطه�می

توان�ضعف�در�بعد�رهبري�اکوسیسـتم��گیرد،�میدو�بعد�ابزارهاي�نوآوري�و�مصنوعات�تأثیر�می

نتایج�همچنین�نشان�داد�که�نهادها�و�بازیگران�اکوسیسـتم��.�ه�این�دو�بعد�ربط�دادبه�نوعی�برا�

هاي�توانند�بر�فعالیتت�همکارانه�داشته�و�در�عین�حال�مینوآوري�اثرگذاري�مستقیمی�بر�رقاب

هـا�و�مراکـز�پـژوهش،�مشـتریان�یـا������بازیگران�شامل�دانشـگاه�.�اکوسیستم�نیز�تأثیرگذار�باشند

هـا�در�کمـک�بـه�تحقیـق�و�توسـعه،������ها�و�سازمانتأمین�کنندگان�و�شرکت�کنندگان،�استفاده

معنـی�تولیـد�یـک�محصـول�نـوآور�جدیـد��������آفرینی�بـه�پرورش�ایده�و�رشد�آن�و�در�نهایت�هم

هـا�و��در�این�بین�نهادهاي�مـالی�و�میـانجی�بـه�پشـتیبانی�از�فعالیـت�����.�همکاري�خواهند�نمود

هاي�انجام�شده�در�رابطه�با�این�دو�در�بررسی.�ند�پرداختهاي�مختلف�بازیگران�خواههمکاري

هـاي��شـرکت�)�ه�آنهـا�لزوما�نـه�همـ��(شود،�اکثریتبعد�اکوسیستم�نوآوري�آنچه�که�مشاهده�می

کننـد،��ها�و�مراکز�پژهشی�دریافت�نمـی�کوچک�و�متوسط�استان�هیچ�کمک�فکري�از�دانشگاه

اي�اسـالمی�داراي�رشـته���شگاه�هنرههر�چند�برخی�از�صنایع�استان�مانند�صنعت�فرش�در�دان

تواند�در�این�حـوزه�شـکل���تخصصی�هستند�و�قاعدتا�ارتباط�نزدیکی�بین�صنعت�و�دانشگاه�می

دهد�که�هنوز�بسیاري�از�تولیدکنندگان�کوچـک�و��با�وجود�این�بررسی�محققان�نشان�می�گیرد،

یگانـه��نـوآوري�ب��ها�و�مراکز�پژوهشی�به�عنوان�بازیگران�اصلی�اکوسیسـتم�متوسط�با�دانشگاه

ها،�بسیاري�از�مدیران�هستند؛�همچنین�در�زمینه�بازیگري�دولت�در�اکوسیستم�نوآوري�شرکت

هـاي��هادهاي�دولتی�را�در�حد�تأمین�منـابع�مـالی�دارنـد�و�بـه�دیگـر�نقـش������از�ن�انتظار�حمایت

این��با.�هاي�فناوري�اطالعات�توجهی�ندارندها�و�شبکهحمایتی�دولت�از�قبیل�تأمین�زیرساخت

ها�را�به�عنوان�یک�بازیگر�در�سایه�و�در�عین�حال�اصلی�نادیده�گرفـت��نقش�دولتد�نبای�وجود
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بته�بایستی�به�این�مسئله�نیز�توجه�نمود�کـه�نهادهـاي�مـالی�در����ال.�و�نقش�فرعی�به�دولت�داد

ها�به�دلیل�عدم�تأمین�اند�که�باعث�شده�بسیاري�از�شرکتهایی�داشتهکاريها�کمبرخی�زمینه

��.�گردش،�بخشی�از�ظرفیت�خود�را�بدون�استفاده�رها�نمایند�سرمایه�در

رات�نیز�به�خصـوص�در�بخـش���ها�و�مقردر�بعد�نهادها�عالوه�بر�نهادهاي�مالی،�سیاست

ــروه� ــی�از�گ ــراي�برخ ــادرات�ب ــکل�ص ــنعتی�مش ــاي�ص ــت�ه ــوده�اس ــاز�ب ــتراند�و�.�س گرانس

حققـان�در�تعریـف���ن�تأکیـد�م�هاي�خود�نشان�دادند�که�بیشـتری�در�بررسی)�2020(هولگرسون

که�نشان�دهنده�اهمیـت�ایـن�مولفـه�در�����نوآوري�بر�بازیگران�اکوسیستم�بودمفهوم�اکوسیستم�

)�2018(و�دینگ�و�وو)�2018(محققان�دیگري�مانند�گومز�و�همکاران.�وآوري�استاکوسیستم�ن

ه�یی�نمود�کـ�توان�بازیگران�مختلفی�را�شناسااند�که�در�یک�اکوسیستم�نوآوري�میتأکید�داشته

هـاي�مختلـف���تواند�در�مقدار�و�زمان�مشـارکت�ایـن�بـازیگران�در�فعالیـت����وجه�تمایز�آنها�می

رقابت�همکارانـه�در�سـطح�دوم�از�الگـوي����.�آفرینی�خواهد�بوده�هماکوسیستم�نوآوري�تا�مرحل

�.هاي�اکوسیستم�تأثیرگذار�بوده�اسـت�ارائه�شده�قرار�گرفته�بود�که�به�شکل�مستقیم�بر�فعالیت

همکاري�و�رقابت�را�دو�جزء�جـدا�از�هـم�در�اکوسیسـتم�نـوآوري�����)�2014(مانند�روبنزمحققانی�

با�جدا�بودن�ایـن�دو�مفهـوم���)�2017(اسکوزي�و�همکاران�داند،�در�حالی�که�محققانی�مانندمی

دهند�که�در�نگاه�اول�شاید�بتـوان�ایـن���در�درون�اکوسیستم�نوآوري�مخالف�بوده�و�توضیح�می

تواند�به�ابهـام�و�تنـاقض�در�فهـم����می�زا�از�هم�به�کار�برد،�ولی�قطعاًبه�شکل�مجدو�مفهوم�را�

هـا�در�خـارج�از�اکوسیسـتم����ه�رقابت�بین�شـرکت�از�این�رو�با�قبول�اینک.�شودمنجر�اکوسیستم�

نمایند�تـا�بتواننـد�بـه����ها�در�داخل�اکوسیستم�با�هم�همکاري�میوجود�دارد،�ولی�همان�شرکت

ها�قـرار�دارنـد���ت�در�سطح�آخر�الگوي�ارائه�شده�فعالیتدر�نهای.�یک�محصول�مشترك�برسند

عنـوان�نتیجـه�اکوسیسـتم�����به)�2018(و�دینگ�و�وو)�2018(که�در�تحقیقات�گومز�و�همکاران

تر�ابعاد�اکوسیستم�نوآوري�بر�اساس�روابـط�علـی�کـه�بـا�����به�بیان�ساده.�گرددنوآوري�تلقی�می

هت�دستیابی�به�اهداف�اکوسیستم�نوآوري�آوري�در�جکننده�اکوسیستم�نویکدیگر�دارند،�تقویت

���.خواهند�بود

آوري�و�مصـنوعات�دو�بعـد���دهد�که�ابزارهاي�نوبا�توجه�به�اینکه�نتایج�تحقیق�نشان�می�

شوند،�بنابراین�شرقی�تلقی�میاصلی�اکوسیستم�نوآوري�در�صنایع�کوچک�و�متوسط�آذربایجان

ابزارهاي�نوآوري،�با�ایجاد�بستریا�پلت��جهت�تقویتگردد�به�به�مدیران�این�صنایع�پیشنهاد�می

ابع�بیرونـی��فرم�مناسب�صنعت،�افزایش�دسترسی�به�اینترنت�و�شبکه،�دانـش�جدیـد�را�از�منـ���

هـاي�خـود،���سازي�یک�سیستم�مناسب�مدیریت�دانش�در�شرکتکسب�کرده�و�بر�اساس�پیاده

ند�که�این�دانش�یجاد�نمایدانش�کسب�شده�را�به�جریان�انداخته�و�دانش�جدیدي�در�سازمان�ا

هـاي�آن�کمـک���تواند�با�نوآوري�در�تولیدات�به�اهداف�اکوسیستم�نـوآوري�و�فعالیـت��جدید�می
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حقیقت�هدف�اکوسیستم�نوآوري�با�خلق�تولیدات�جدید�و�ارائـه�خـدمات�نـو�محقـق�����در�.�نماید

نـابع��گردد�تا�بـه�منظـور�تقویـت�م���ها�پیشنهاد�میهمچنین�به�مدیران�این�شرکت.�خواهد�شد

هـا،�نیـروي�انسـانی،����گـذاري�ایـده��انی،�با�توجه�به�اهداف�اکوسیستم�نوآوري،�از�اشـتراك�سازم

ر�جهت�نوآوري�بیشتر�محصـوالت�و�خـدمات�غافـل�نشـده�و�����هاي�فنی�دتکنولوژي�و�سرمایه

هـاي�خـود�دانسـته�و�از����مشارکت�و�همکاري�را�به�عنوان�نقطه�قوتی�در�جهت�پوشش�ضـعف�

��.�فاده�را�نمایندنهایت�استهاي�ایجاد�شده�مشارکت

هایی�ها�قطعا�یکی�از�راههاي�صنعتی�و�پایبندي�به�اصول�و�ابعاد�این�خوشهتقویت�خوشه

تواند�به�تقویت�مشارکت�و�همکاري�در�بین�اعضاي�خوشـه�کمـک�کـرده�و����د�که�میخواهد�بو

مختلف�در�این�میان�نهادها�و�بازیگران�.��باعث�تقویت�اکوسیستم�نوآوري�در�یک�صنعت�شود

هـاي�کوچـک�و���ها،�مراکز�پژوهشی�و�نهادهاي�مالی�بایستی�در�کنار�شـرکت�ون�دانشگاههمچ

هـاي�موجـود�کـه�از����هـا�و�فنـاوري��هـا،�مهـارت��نند�از�ایـده�ها�بتوامتوسط�باشند�تا�این�شرکت

گـذاران��سیاست.�گردند،�استفاده�نمایندهاي�کوچک�و�متوسط�تلقی�میهاي�شرکتمحدودیت

انند�که�حرکت�به�سمت�رشد�و�توسعه�اقتصـادي�بایسـتی�در�سـایه����بد�دي�بایصنعتی�و�اقتصاد

هاي�کوچـک�و�متوسـط���ري�شرکتگذاري�حمایتی�از�اکوسیستم�نوآوتدوین�مقررات�و�سیاست

هـاي�حمـایتی�از�اکوسیسـتم�نـوآوري�����سیاسـت�د�پذیر�خواهد�بـود�و�در�ایـن�راسـتا�بایـ����امکان

در�نهایت�.�گذاران�باشدسیاست�نه�گفتاريهاي�کوچک�و�متوسط�مورد�حمایت�عملی�و��شرکت

�گردد�که�تولیدکنندگان�کوچک�و�متوسط�از�آموزش�و�تحقیق�و�توسعه�بـه�جهـت��پیشنهاد�می

پردازي�و�رشد�فکري�کارکنان�و�مدیران�در�بستر�اکوسیسـتم�نـوآوري���هاي�ایدهتقویت�مهارت

به�.�ها�بدانندريوسعه�نوآواستفاده�کرده�و�آموزش�کارکنان�و�مدیران�را�به�عنوان�بستر�اصلی�ت

هاي�آمده�در�این�پژوهش�را�بر�اساس�روشبه�دست�گردد�تا�الگوي�محققان�آتی�پیشنهاد�می

��.آمده�را�تصحیح�نمایندبه�دست�اختاري�آزمون�و�در�صورت�نیاز�روابط�س�-مسیري
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