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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of three components of 

transaction costs including uncertainty, specific assets and frequency on 

outsourcing and also to investigate the specific assets and uncertainty on 

open innovation abroad among banking financial technology companies 

based in Tehran. The research method was descriptive-correlational, based 

on which the required information was collected randomly among 123 

managers of technology companies by compiling and distributing a 

researcher-made questionnaire. The results of the analysis of research data 

with the help of structural equation modeling technique and partial least 

squares approach show that the increase of specific assets reduces 

outsourcing and increases the export of open innovation. Rising uncertainty 

reduces outsourcing and increases open export exports. Increasing the 

frequency of exchanges also reduces outsourcing. 
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 یها باز در شرکت یو نوآور یسپار مبادله بر برون نهیهز ریتأث

 فناور

   یعیمحسن مط
تهران،  ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،ینیو کارآفر یفناور تیریگروه مد ار،یاستاد

 رانیتهران، ا
  

 

   یلیاسماع نایم
 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،ینیکارآفر تیریمد ارشد، یآموخته کارشناس دانش

 رانیتهران، ا
 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یدولت تیریمد ار،یدانش  پور  نیداود حس

  

 چکیده
خاص و فرکانس بر  ییدارا، اطمینان مبادله شامل عدم نهیهز مؤلفهاثر سه  یبررس باهدفپژوهش حاضر 

فناور  یها باز به خارج، در شرکت یاطمینان بر نوآور خاص و عدم ییدارا یبررس، نیسپاری و همچن برون

 عیاز پرسشنامه و توز ستفادهپژوهش با ا یها راستا داده نیمستقر در تهران انجام گرفته است. در ا یبانک یمال

 یابی مدل کیو با کمک تکن یگردآور فناور یها شرکتنفر از مدیران  321 نیب ی سادهآن به روش تصادف

 دهد یپژوهش نشان م جیقرار گرفت. نتا لیمورد تحل یحداقل مربعات جزئ کردیو رو یدالت ساختارمعا

. باالرفتن شود یم رجباز به خا یصدور نوآور شیسپاری و افزا خاص باعث کاهش برون ییباالرفتن دارا

رفتن فرکانس . باال شود یمباز به خارج  یصدور نوآور شیسپاری و افزا اطمینان سبب کاهش برون عدم

 .شود یسپاری م سبب کاهش برون زیمبادالت ن

  .یسپار باز، برون یمبادله، نوآور نهیهز :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  : نویسنده مسئولmotiei@atu.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0003-4916-5589
https://orcid.org/0000-0002-3776-9265
http://orcid.org/0000-0001-6286-4726


 3 |   همکارانو ی عیمط؛ فناور یها باز در شرکت یو نوآور یسپار مبادله بر برون نهیهز ریتأث

 مقدمه

 یها در سازمانی اخیر باعث شد ها سالدر اطالعات و ارتباطات  فناوریرشد بسیار سریع 

 یندهایسپاری گسترده خدمات و فرآ و برون ندیآ دیپد دیجد یروابط تجار، یامروز

به حفظ  لیسپاری بر اساس تما برون میتصم، یطور سنت شوند. به ریپذ امکان یتجار

تر  صرفه منظور کارآمدتر و مقرون به به یجانب یندهایسپاری فرآ و برون یاصل یندهایفرآ

 نوآوری الگوی با سپاری برون زمینه در سنتی دیدگاهاتخاذ شده است.  ها کردن شرکت

سپاری با الگوی  دیدگاه سنتی برون رفته رفتهدارد.  محکمی پیوندهای عمودی ادغام یا بسته

 فرایند در فعال طور به نوآور شرکت براساس این الگو،. اصالح شد باز بر نوآوری مبتنی

-کنند و سعی در ایجاد یک رابطه برنده می شرکت خارجی شرکای همراه به ارزش ایجاد

 نیدر چن(. Westergren & Holmström, 2008; Hsieh et al., 2016)برنده دارند 

رفتار سودمند متقابل  بیدر تعق یوابستگ و هم یها فعاالنه به دنبال همکار سازمان، یطیشرا

 اظهار داشت:( 2002، 2001) 3طور که چسبرو هستند. همان یافزوده تجار و ارزش

و  یداخل یرهایو مس یداخل یها دهیا نیو همچن یرونیب یها دهیاز ا توانند یها م شرکت»

 2باز ینوآور«. خود هستند یفناور شرفتیبه دنبال پ رایبه بازار استفاده کنند، ز یخارج

 یبرا یخارج یو از نوآور کند یم عیرا تسر یداخل ینوآور، باهدف ورود و خروج دانش

 و بهبود عملکرد را فراهم کنند یامکان نوآور جهیدر نتکه کند  یگسترش بازار استفاده م

(Hsieh et al., 2016). 

 لِیوسا( در زمینه 2033) 1کنایتسو  خامنیومطالعات قبلی برای مثال،  که یدرحال

 4، مرکرت و همکارانها آپ تراستازمینه  در( 2032نقلیه تجاری، حسیه و همکاران )

( در 2032) 5فیپش و اسما، صنعت اتوبوس ییدارا یژگیتدارکات و و نهیدر زم( 2032)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chesbrough 

2.Open innovation 

3. Wikhamn & Knights 

4. Merkert et al., 

5. Pesch & Ishmaev 
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اقتصاد  تیبه اهم( در زمینه زکات، 2032) 3، عزیز و همکارانشبکه یها یآور فنزمینه 

( 2004) 2و همکاران اوبرت اند، مطالعات دیگری مانند پرداختهباز  یمبادله و نوآور نهیهز

های  ( در زمینه سیستم2002) 1تویمولونا و اسپوزسپاری فناوری اطالعات،  در برون

مه، یو ب یمور مالهای آمریکایی )ا ( برای شرکت2033) 4دینامیک، مایکل و مایکل

( برای 2033) 5ی و همکارانلیممی(، ا و حرفه یاطالعات و خدمات فن یها بخش

، نیویس کننده نیتأم( از دیدگاه 2032) 2متوسط خانوادگی، کوتلو کوچک وهای  شرکت

( در 2032) 2مکارانو ه گزیرودر نویاسپی تولید قهوه، ها شرکت( برای 2034) 2و همکاران

. مطالعه اند نمودهرا بررسی  یسپار مبادله و برون نهیاقتصاد هز نیرابطه بصنعت هتلداری، 

خاص،  پر کردن شکاف مطالعات قبلی سعی دارد اثر سه معیار دارایی باهدفحاضر 

های  ها در شرکت سپاری فعالیت اطمینان و فرکانس هزینه مبادله بر نوآوری باز و برون عدم

در  یبرا یشتریاغلب به زمان و تالش ب های فناور اطالعات را بررسی نماید. شرکت فناوری

دارند.  ازیها ن آن جادیاز ا نانیو اطم یبه منابع نوآور یابیدست یها نظر گرفتن روش

منابع را خودشان  نیا ایفکر کنند که آ نیبه ا دیفناور ابتدا با یها شرکتگر، ید عبارت به

 ;Coase, 1937) 2مبادله نهیهز یدست آورند. تئور از خارج به ایتوسعه دهند 

Williamson, 1975مشکل استفاده  نیا یممکن برا یها حل راه شنهادیپ یبرا تواند ی( م

 رود، می انتظار آنچه مطابق محصول باشد که داشته اطمینان باید مشتری نیزاز طرفی شود. 

 شود می باعث، کیفیت آن از اطمینان محصول و سنجش در توانایی عدم. کرد خواهد عمل

 (.Michael, 2007به ساخت کند ) اقدام خرید جای به بنگاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Aziz et al., 

2. Aubert et al., 

3. Mollona & Sposito 

4. Michael & Michael 

5. Memili et al., 

6. Kutlu 

7. Neves et al., 

8. Espino-Rodríguez et al., 

9. Transaction Cost Theory 
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ی و سپار برونی و انتخاب برای نوآوری در بنگاه یا ریگ میتصممشکلی که در 

های این انتخاب برای بنگاه بستگی دارد که در پژوهش  نوآوری باز وجود دارد، به هزینه

 .شود یمپاسخ داده  ها بنگاهی ریگ میتصمحاضر از منظر هزینه مبادله به این مسئله اساسی در 

 پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان

 مبادله نهیهز

و اجرای قراردادهایی که مبنای مبادله  صریحهای  صورت هزینه دانشمندان هزینه مبادله را به

، قرارداد و 3ارتباط ایجادهای  هزینه های ضمنی مثل هزینه ( و همچنینNorth, 1984) هستند

را با  1مبادله نهی( اقتصاد هز3222، 3223، 3225) 2امسونیلیاند. و تعریف کرده آن کنترل

 یمبادله را برا نهیاقتصاد هز کردیتوسعه داد تا رو یو رفتار یتیریمد یها هیبر نظر هیتک

 مبادله( که 3212) 4براساس کار کوز (3225سون )امیلیکند. و لیتسه یکنش انسان حیتوض

، داد صیتشخ مبادلهغالب  یها یژگیو ییشناسا یبرا میتصم ریمتغ کیعنوان  را به

)فرکانس( ی و فراوان اطمینانعدم ، یی خاصدارا یژگیوهای هزینه مبادله را شامل:  مؤلفه

های هزینه مبادله  . لذا در مطالعه حاضر نیز مؤلفه(Van Howell, 2019) معرفی کرده است

 در نظر گرفته شده است. و فرکانس اطمینانعدم ، یی خاصدارا یژگیو مورد 1شامل 

 سپاری برون

که  شده استاستفاده سپاری  برای برون علمی از اصطالحات مختلفی یها در پژوهش

، قراردادهای 5اند از: پیمانکاری سپاری اشاره دارند که عبارت به برون ینوع همگی به

(. انگیزه Xu, 2009). 2لجستیک طرف سوم و گیری برای ساخت یا خرید ، تصمیم2فرعی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Contact 
2. Williamson 

3. Transaction Cost Economics (TCE) 

4. Coase 

5. Contracting 
6. Suncontracting 
7. Third part logistics 
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برداری از اقتصاد  کاهش هزینه مبادله، بهره شامل مواردی چونسپاری  ها برای برون شرکت

(، Grossman et al., 2005)جویی در پرداخت دستمزد، سود  همقیاس، صرفصرفه به 

 در مداوم رقابت و تکنولوژیکی یها شرفتیپاصلی،  مهارت توسعه، استراتژیک تمرکز

 باشد. می( Steven, et al., 2014) بازارها

سه مورد نیروی کار، مدیریت سپاری را در قالب  برون( 3221) 3هرشهایم لیستی و

از  بندی متفاوت دستهچهار نیز  (3224) 2میلر. اند بندی کرده دستهسپاری کامل  پروژه و برون

 ، انتقالی، فرآیند و سود.سپاری عمومی اند از: برون دهد که عبارت میارائه سپاری  برون

 باز ینوآور

( اظهار داشتند که نوآوری باز جستجوی وسیع سیستماتیک 2002) 1وست و گاالگر

ها  و منابع شرکت ها توانایی نوآوری و اکتشاف انجام های داخلی و خارجی برای فرصت

کنندگان، مشتریان،  های ابتکاری تامین به استفاده از ایده 4به داخلاست. نوآوری باز 

های تجاری  های خارجی برای بهبود فعالیت سازمانها، مؤسسات تحقیقاتی و سایر  دانشگاه

که طی آن،  یک فرآیند خروجی است 5و نوآوری اشاره دارد. نوآوری باز خروجی

های  کند و به دنبال سازمان منتقل میاز سازمان شرکت دانش و فناوری خود را به خارج 

های  قمصدا نیتر مهم. استهای داخلی  سازی فناوری خارجی مناسب برای تجاری

اند از: مشارکت مشتری،  ها اشاره شده است عبارت نوآوری باز که در مقاالت به آن

 و مشارکت خارجی(، شبکه خارجی، Gassmann, 2006) تحقیق و توسعه سپاری برون

طبق نظر محققان در محیط (. Chesbrough et al., 2006)صدور مجوز مالکیت معنوی 

 2و همکاران کنند. پروان باز را بیشتر انتخاب می های نوآوریها استراتژی SMEپویا، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lacity & Hirschheim 
2. Millar 
3. West & Gallagher 
4. Inbound Open Innovation 
5. Outbound Open Innovation 

6. Pervan et al., 
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عوامل  نیتر عنوان مهم دولت و همچنین پویایی بازار را به تی( تحوالت موردحما2035)

 کنند. ها توصیف می SME اثرگذار بر نوآوری باز در

 پیشینه پژوهش

ول شماره در قالب جدق، یتحق نیا نیصورت گرفته جهت تدو یها قسمت پژوهش نیدر ا

 .شده است یگردآور( 3)

 پیشینه خارجی پژوهش. 4جدول 

 خالصه نتیجه تحقیق محققین

 

Liang et al 

(2022) 

کنندگان  آهن و تعداد شرکت صنعت راه یخاص، ساختار سازمان ییسه عامل دارا طالعهم نیدر ا

 که یهنگامدهد،  مینتایج نشان . شده استاستخراج های هزینه مبادله  مؤلفه عنوان در تجارت به

دهند  یم حیترج عیسر لیتحو یها خاص وجود دارد، شرکت یها ییدارا یگذار هیبه سرما ازین

را کاهش دهند و سود  یطلب فرصت سکیکنند تا ر جادیا یمدل قرارداد، اتحاد صنعت یجا به

را تنها  یساز کپارچهیشبه  یاستراتژع، یرس لیشرکت تحو که یدهند. درحال شیرا افزا یهمکار

 یاندازه کاف مدل به نیا یسود اضاف ای مبادله نهیدر هز ییجو کند که صرفه یاتخاذ م یزمان

 ی. زمانیاتیعمل نهیونقل و هز حمل التیتسه یگذار هیاز مجموع سرما شتریب ژهیو بزرگ باشد، به

است. تعادل  شتریمبادله مدل قرارداد ب نهیهزباشد،  کپارچهیآهن  صنعت راه یکه ساختار سازمان

اتخاذ مدل اتحاد در این مطالعه،  عیسر لیآهن و شرکت تحو شرکت راه نیب یمدل همکار

 است.گزارش شده  یصنعت

 

Aziz et al 

(2019) 

عنوان  خدمات، به یریگ اندازه تیو قابل ییدارا یژگیو یعنیمبادله،  یها نهیاز هز یاتیدو جنبه ح

از  ینهاد باتیمطالعه، ترت نیداشتند. در ا یزکات نقش مثبت عیعملکرد توز نییدر تع یا واسطه

 رندگانیمبادله در ارائه منافع زکات به گ یها نهیکاهش هز یباز برا ینوآور یاستراتژ قیطر

 یژگیبا تمرکز بر و یطور عمل منافع زکات را به توان یم یعنیداده شده است؛  شنهادیصالح پ

باز اجرا کرد. با کاهش  ینوآور یاستراتژ قیخدمات از طر یریگ اندازه تیو قابل ییدارا

کمک به فقرا  یتنها برا درک کنند که مؤسسه زکات نه توانند یمبادله، عموم مردم م یها نهیهز

 یها بوده و ارزش یکیزیف یها آن فراتر از ارزش تیاست، بلکه ظرف افتهیتوسعه  ازمندانینو 

 .دهد یم شیمعامله را افزا

Merkert et al 

(2018) 

 یتوجه طور قابل به یاتوبوس معمول اتیبا عمل سهیدر مقا BRT یبرا ییدارا یژگیو که یدرحال

طور  از حد انتظار بوده است. به تر نییپا اریبس یطورکل به ییدارا یژگیباالتر است، سطح و

 یها ییدارا یژگیاز و شترینامشهود( ب یها ییو برند )دارا یانسان یها ییدارا یژگیخاص، و
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 خالصه نتیجه تحقیق محققین
گزارش  تیریمبادله توسط مد نهیعنوان منبع هز ها( است که به مثال اتوبوس عنوان )به یکیزیف

قرارداد  نییتع شیپ ایو/ یاتوبوس دولت دیآن است که خر یایگو جینتا نیبر ا . عالوهشود یم

 بهبود یخدمات یها گانه را در سه اسیدر مق ییجو اتوبوس ممکن است صرفه دیمربوط به خر

ناقص که شامل  یمبادله که در قراردادها یها نهیبخشد، اما غلبه بر مشکالت قرارداد توقف و هز

گونه،  نیخاص بد یها یگذار هینکند. سرما یو رابطه مشترک است، کمک تیعدم قطع

باشد، اما در عمل  یاتوبوس ممکن است باهدف خوب دیمداخله دولت در خر که یدرحال

 به صنعت و عموم مردم وارد کند. یترشیب بیآس تواند یم

Espino-

Rodríguez et 

al (2017) 

و  یداخل تیحاکم یساختارها یبرا تیفعال تیفیو ک نهیطور مثبت بر هز به ییدارا یژگیو

 زین نیرا کاهش دهد که ا تیفعال یها نهیهز تواند یم ییدارا یژگی. وگذارد یم ریتأث یخارج

مطالعه  نیا جی، نتاحال نیتر کند. باا یخود رقابت یها هتل را در توسعه فعالیت تواند ینوبه خود م به

 یباشد، عملکرد مال شتریب ییدارا یژگیمتفاوت بوده است. هر چه و یعملکرد سازمان یبرا

آن در دفتر کار است،  یها از فعالیت یاریدارد. بخش هتل کار فشرده است و بس یکمتر

به  تواند یم یالعملکرد مست، یبهتر ن یعملکرد مال یبه معنا شتریب ییدارا یژگیو که یطور به

به  ازیخاص ن یها ییداشته باشد. دارا یبستگ یانسان یها ییدارا یژگیجدا از و یگریعوامل د

 یها عملکرد مال باعث شود هتل تواند یموارد دارد که م یدر برخ ادیز یگذار هیانطباق و سرما

 یرمالیغ عملکردخاص شامل  یها ییکه دارا دهد ینشان م جیداشته باشند. در مقابل، نتا یبدتر

 است. یسازمان تیفیو ک شتریب یفیک یها بهتر از جنبه تیرضا یعنیشتر، یب

Hsieh et al., 

(2016) 

 ییدارا یژگیدارند: )الف( و ریز طیدر شرا یباز خروج ینوآور رشیبه پذ لیها تما آپ استارت

 تی)ج( عدم قطع ؛یانداز راه یباالتر برا یانسان ییدارا یژگیآپ. )ب( و استارت یباالتر برا

 دیها با آپ )د( استارت ؛یخارج یها آپ هنگام مواجهه با شرکت استارت یباالتر برا یرفتار

. )ه( اگر رندیتماس بگ ازیموردن ینوآور یها در ارتباط با پتنت یمکرر با منابع خارج ورط به

 ها کنترل شود. از شرکت یآپ توسط تعداد کم استارت ازیموردن ینوآور یها پتنت

Neves et al 

(2014) 

بر منابع  یمبتن دگاهی( و دTCEمبادله ) نهیهز هیکه دو نظر اند افتهیدست  جهینت نیبه ا سندگانینو

(RBVبا )بیترک یبرا یسمیشرکت استفاده شوند و مکان کی یمرزها نییتع یبا هم برا دی 

شود: مرحله  فیدر دو مرحله تعر دیسپاری با که برون دهد ینشان م جیها ارائه شوند. نتا آن

 RBVانجام شوند، بر اساس  یصورت داخل به دیکه با ییها که در آن فعالیت هیاول کیراتژاست

انجام شوند،  یصورت خارج به توانند یکه م ییها شوند و مرحله دوم که در آن فعالیت ییشناسا

شوند.  ییشناسا RBVو  TCEسپاری شوند بر اساس  برون دیکه با ییها و آن شده یبررس

سپاری  برون یاستراتژ فیدر تعر ییاجرا ینقش رهبر تیشامل اهم نیشاغل بهمربوط  یها نشیب

 یتجار یدر روابط با شرکا یطلب از فرصت یریجلوگ یمداوم برا یاریبه هوش ازیشرکت و ن

 است.
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سپاری و نوآوری  که ارتباط بین هزینه مبادله، برون مطالعةدر بررسی مطالعات تاکنون هیچ 

تواند بینشی برای تحقق  باز را بررسی نماید، مشاهده نشده است. لذا مطالعه حاضر می

 ادبیات این موضوع باشد.

 پژوهش یها هیفرض

 ،ها است اصلی شرکت محوری شایستگیهایی که  ها و تخصص دارایی خاص به مهارت

های خاص را در شش گروه  دارایی( 3225)ویلیامسون . (Cox, 1996اشاره دارد )

: انسانی، فیزیکی، مکانی، تخصیص منابع، برند و خاص بودن زمان کرده استبندی  طبقه

تواند با پیشنهاد همان سرویس به  در صورت کمتر خاص بودن دارایی، بازار می .دارایی

صرفه به مقیاس اقتصادی دست یابد. در این حالت خرید از بازار مزیت  به، ادهای زی مشتری

ای بیشتری نسبت به تولید محصول در داخل بنگاه دارد. افزایش خاص بودن دارایی  هزینه

تر از  شود. از طرف دیگر، انجام مبادله خاص های کلی بازار می منجر به افزایش در هزینه

تر نیاز  و مذاکره و قرارداد دقیق کننده نیتری برای انتخاب تأم قطریق بازار، به فرآیند دقی

کند  های مبادله باالتری نسبت به تولید در سازمان تحمیل می دارد و خرید از بازار هزینه

، منابع و توانایی بنگاه باعث 3بر منابع مبتنی دیدگاه(. از منظر 3120، )کریمی و همکاران

 Crookها ) تفاوت در عملکرد آن و (Helfat & Peteraf, 2003دستیابی به مزیت رقابتی )

et al., 2008های کند مبادالتی که نیاز به دارایی پیشنهاد می. اقتصاد هزینه مبادله شود ( می

طلبی فروشندگان خارجی  بسیار خاص دارند در داخل بنگاه انجام شوند تا از فرصت

خاص بودن دارایی سازمان، سازمان  (. با افزایشDavid & Han, 2004جلوگیری کنند )

 ,Hsieh et al) سازی مبادالت دارد های مبادله تمایل بیشتری به داخلی برای کاهش هزینه

 بر این اساس: .(2016

 ریاطالعات تأث های فناوری فعالیت سپاری بر برون خاصهای  دارایی افزایش فرضیه اول:

 .منفی دارد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Resource-based View (RBV) 
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برای مبادالت خاص  ها شده توسط شرکتگذاری  اگر تسهیالت تولیدی سرمایه

گذاران نگران  شده باشد و نتواند ارزشی برای مبادالت دیگر ایجاد کند، سرمایه فراهم

های  گذاری طلبانه ارزش سرمایه خواهند بود که خریداران با تغییر نظر یا رفتارهای فرصت

تمایل دارند این  ها آنها بگیرند. برای جلوگیری از ضرر و زیان،  این تسهیالت را از آن

کنند و حق ثبت اختراع خود را  یگذار هیهای خود سرما امکانات ویژه را برای نوآوری

 :میکن یصورت عنوان م نیدوم را به ا هیفرضن، ی(؛ بنابراHsieh et al, 2016بسازند )

ی ها فعالیت خارج دربه  بر صدور نوآوری باز خاصافزایش دارایی  دوم: یهفرض

 مثبت دارد. ریالعات تأثاط فناوری

در شرایط پیرامون مبادله اشاره دارد  ینیب شیپ رقابلیاطمینان به تغییرات غ عدم

(Grover & Malhotra, 2003 افزایش .)های نظارت و  با افزایش هزینهاطمینان،  عدم

رفتار را در پی خواهد داشت. حتی ممکن است دشواری مبادالت همراه است و زنی  چانه

، (3220) 3و همکاران ریی(. نوردوHeide & John, 1990سوداگرانه تجاری را تشویق کند )

های عمر فناوری محصول یا تغییرات بسیار سریع در ترجیحات  کوتاه شدن چرخه

اند.  معرفی کرده های تجاری اطمینان فعالیت عدم را از عوامل دیگر اثرگذار بر کننده مصرف

که  به دنبال داشته باشدرا  نیپذیری زنجیره تأم انعطاف واندت ها میفرآیند یساز نهیبه

آوری  (. جمعChristopher & Lee, 2004دهد ) اطمینان را کاهش می پیامدهای عدم

 & Schmidtاطمینان عرضه و تقاضا را کاهش دهد ) عدم ریتواند تأث اطالعات نیز می

Wagner, 2019ی زیادی را برای مدیرانی که ها های جدید چالش اطمینان در پروژه (. عدم

های  ناچار مجبورند زمان و هزینه ها به کند. آن فشار شدید رقابتی هستند ایجاد می تحت

معموالً ، در مراحل اولیه توسعه محصول. (Ford & Sobek, 2005توسعه را کاهش دهند )

اصالحات و دلیل  اطمینان فنی و اقتصادی بیشتری وجود دارد که بخشی از آن به عدم

. پژوهش سازمان و مسئوالن توسعه محصول است واحدمیان  ازیمبادالت مکرر موردن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Noordewier et al., 
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یابد  وری شده در مراحل قبل کاهش میآ دلیل اطالعات جمع اطمینان به مرور این عدم به

(Thakur-Wernz et al., 2020) گردد: صورت زیر بیان می بنابراین فرضیه سوم به؛ 

منفی  ریاطالعات تأث های فناوری فعالیت سپاری اطمینان بر برون عدمافزایش  فرضیه سوم:

 .دارد

وقتی مبادالت نامشخص و پیچیده باشند، تنظیم قراردادهای بلندمدت که همه شرایط 

ممکن را از قبل تحت پوشش قرار دهند، دشوار است و ممکن است باعث شکست بازار 

 دهد همکاری را افزایش می بازدهی روابطعدم اطمینان رفتاری خطر  شود. عدم

(Langfield-Smith, 2008) یکی از این خطرها این است که شرکا نتوانند اهداف .

همکاری متقابل خود را تحقق بخشند. اعتماد پایه و اساس مبادالت اجتماعی و تعامل بین 

ای فردی است. اگر اعتماد متقابل در بین تولیدکنندگان وجود داشته باشد، هزینه زیادی بر

؛ بنابراین، ابدی یهای مبادله کاهش م نظارت بر رفتارهای متقابل الزم نیست، بنابراین، هزینه

، منابع دهندگان نوآوریهای خارجی مانند ارائه برای نظارت بر رفتار شرکت ها اگر شرکت

 که یدست آید. هنگام صورت خارجی به های نوآوری نباید به فعالیتزیادی را صرف کنند 

شوند که خطراتی را برای نوآوری  با عوامل پیچیده محیطی خارجی روبرو می ها شرکت

 Hsieh et) دهند، تمایل به توسعه نوآوری در داخل دارند آمده از خارج افزایش می دست به

al, 2016) گردد:صورت زیر ارائه می بنابراین فرضیه چهارم به؛ 

ی ها فعالیت خارج دربه  وآوری بازصدور بیشتر ن براطمینان  عدم افزایش :چهارم یهفرض

 مثبت دارد. ریاطالعات تأث فناوری

شود. مبادله  بنگاه برای مبادله گفته می ازیهای موردن فرکانس به سطح تکرار فعالیت

 بار کیبین مبادالتی که تنها  یتوجه ، گهگاه یا مکرر اتفاق بیفتد. تمایز قابلبار کیتواند  می

(. 3225شوند وجود ندارد )ویلیامسون،  که گهگاه انجام میشوند و مبادالتی  انجام می

 ;Murray, 2001گیرند ) برخی دیگر آن را به معنای تکرار معامله مشابه در نظر می

Lamminmaki, 2007)توان با اندازه فعالیت تجاری  . ازنظر برخی محققان فرکانس را می
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 ,.Whitaker et alری سازمانی )مطابق تئوری یادگی. (Song et al., 2005درک کرد )نیز 

هایی را  ها و روتین کند، رویه شرکت در انجام فعالیتی تجربه کسب می که ی(، هنگام2010

و  افتهی شود خطاها در چرخه تولید کاهش این امر باعث می ،دهد برای آن فعالیت توسعه می

ن تولید پروژه و زما و به دنبال آنسازی محصول یا خدمت جدید افزایش یابد  سرعت پیاده

طور  (. بهThakur-Wernz et al., 2020شده به آن، طبق انتظار باشد ) بودجه تخصیص داده

ها  جویی در مقیاس را برای بنگاه تواند مزایای صرفه ها می خالصه انجام دادن مکرر فعالیت

شونده های تکرار کند که فعالیت بینی می ایجاد کند؛ بنابراین، اقتصاد هزینه مبادله پیش

بنابراین فرضیه پنجم (؛ Williamson, 1985)یابند  در داخل سازمان توسعه می ادیز احتمال به

 صورت زیر نوشت: توان به را می

 ریاطالعات تأث های فناوری سپاری فعالیت بر میزان برونفرکانس مبادالت  :پنجم یهفرض

 منفی دارد.

ی تحقیق در ها مدلبا توجه به موارد بیان شده در ادبیات پژوهش و بررسی 

 3و همکاران (، اوئرارت2004) (، اوبرت و همکاران2032) و همکاران هیسهای ح پژوهش

 گردد. ترسیم می 3مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل  (2030)

 پژوهش یمدل مفهوم. 4شکل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Everaert et al., 
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 روش

باز و  یمبادله، نوآور نهیهز یمیان متغیرها یهدف پژوهش تعیین روابط عل که ییازآنجا

اطالعات  یو ازنظر نحوة گردآور یباشد، تحقیق ازنظر هدف کاربرد یسپاری م برون

سازی  دلم کیاز تکن قیتحق اتیباشد. برای پاسخ به فرض یم یشیمایو از نوع پ یتوصیف

 یاستفاده شده است. گردآور 2یروش حداقل مربعات جزئو  3معادالت ساختاری

 یرهایمتغ ی( برا2004با استفاده از پرسشنامه اوبرت و همکاران ) زیاطالعات تحقیق ن

پرسشنامه ، (سؤال 5ی )سپار و برون (سؤال 5) اطمینان ، عدم(سؤال 5) خاص ییدارا

باز به  ینوآور ریمتغ یو برا (سؤال 5) فرکانس ریمتغ ی( برا2030و همکاران ) رارتاوئ

استفاده شده است.  مبتنی بر مبانی نظری توسط گروه پژوهش سؤاالتاز  (سؤال 5) خارج

 ییایو پا 1شده استخراجمیانگین واریانس ی و بار عاملهای  بر اساس شاخص پرسشنامه ییروا

و  قرارگرفتهی موردبررس 5یبیترک ییایو پا 4کرونباخ یآلفابر اساس دو شاخص  پرسشنامه

 های پژوهش گزارش شده است. نتایج آن در بخش یافته

که شهر تهران  یو بانک یشرکت حوزه مال را مدیران پژوهش حاضر یآمار جامعه

شرکت  340از بین این تعداد . دهند شرکت در این حوزه فعالیت دارند، تشکیل می 320

های تخمین حجم  به پرسشنامه پژوهش حاضر همکاری داشتند. یکی از روشبرای پاسخ 

باشد. براساس  ( می3225) 2و همکاران مربوط به قاعده بارکالی SEMنمونه در تکنیک 

در بخش مدل  روابطتعداد  نیشتریرا در ب 30عدد قاعده اول این روش تخمین نمونه باید 

در بخش  روابطتعداد  نیشتریچون ب رو نی. ازا(3121)داوری،  ضرب کرد گیری اندازه

که  است 50حداقل حجم نمونه الزم باشد،  یم 5پژوهش  نیا یمدل مفهوم یریگ اندازه

 نیپرسشنامه ب تینفر در نظر گرفته شد. درنها 321بهتر تعداد نمونه  جهیبه نت یابیجهت دست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Structural Equation Model (SEM) 

2. Partial Least Square (PLS) 

3. Average Variance Extracted (AVE) 

4. Cronbach’ alpla (CA) 

5. Composite Reliability (CR) 

6. Barclay et al., 
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که برای  شهر تهران یو بانک یفعال در حوزه مال های شرکتنفر از مدیران  340

پرسشنامه  321 تیو درنها عیتوز ی سادهصادفت صورت به گویی همکاری داشتند، پاسخ

روش  چراکهقرار گرفت.  SEMبر  مبتنی PLSروش تحت پوشش  یبرگشت شده لیتکم

PLS رد، یگ یانجام م زین نییپا یها و در حجم نمونه ستیبه تعداد نمونه کم حساس ن

 .دارد نامعلوم کاربرد عیبا توز ای رنرمالیغ عیبا توز ییها داده یبرا نیبر ا عالوه

 ها یافته

 یریگ برازش مدل اندازه

 یحور )حداقل مربعات جزئ مؤلفه یها هم در روش SEMدر  3یدییتأتحلیل عاملی  روش

. باشد یبرآورد م ل( قابزرلی)همان روش ل محور انسیکوار یها ( و هم روشPLSهمان  ای

و  نی)محسن باشد یم ییساختار پرسشنامه از لحاظ روا یبررس CFAکاربرد روش  نیتر مهم

کار  همگرا به ییروا یبه بررس CFA کیکه در تکن ییها شاخص(. 3121، اسفندیانی

هر  دهنده لیعوامل تشک لیتحل یبرا ی؛ این شاخصعامل یبارها -3: اند از عبارت روند یم

، هومنمعنادار باشد ) %25 نانیو در فاصله اطم شتری/. ب5از  دیبا آنمقدار و  رود یکار م هب ریمتغ

تر از  بزرگ یها، بارعامل شاخص یتمام یبرامشخص شد  2شکل  جیبا توجه به نتا، (3120

 -2همچنین، بوده است.  22/3از  شتری، ب1ها با توجه به شکل  آن tمقدار آماره  نیو همچن 5/0

 یدارا یموردبررس یها تمام سازه دیمعلوم گرداین شاخص  ، با توجه بهAVEشاخص 

 ییهمگرا ییدهد از روا یهستند که نشان م 5/0شده باالتر از  میانگین واریانس استخراج

 برخوردار است. ییباال

با حداقل  CRو  CAاز دو شاخص  یعلم یها در اغلب پژوهش ییایآزمون پا یبرا

و  CA ریمربوط به مقاد ریمقاد ی، تمام2جدول  جی. با توجه به نتاشود یاستفاده م 2/0مقدار 

CR  باشد یپرسشنامه م یباال ییایپا یایاند که گو شده شتریب 2/0از. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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 کرونباخ یآلفا، یبیترک ییایهمگرا، پا ییروا جی. نتا6جدول 

 متغیرهای پنهان

 روایی

 همگرا
 پایایی

AVE CR CA 

 22/0 20/0 25/0 خاص ییدارا

 52/0 22/0 52/0 اطمینان عدم

 25/0 22/0 21/0 فرکانس

 20/0 22/0 22/0 باز به خارج ینوآور

 22/0 23/0 22/0 سپاری برون

 یو مدل ساختار یریگ مدل اندازه تیفیک

 یریگ مدل اندازه تیفیسنجش ک یاست که برا ییها از شاخص یکی Cv-Com شاخص

 زانیدهنده م نشان بیترت شاخص به نیا یبرا% 15و % 35، 02/0رود. سه مقدار  یکار م به

سنجش بخش  یبرا نیباشد. همچن یگیری م مدل اندازه ادیکم، متوسط و ز تیفیک

Rاز شاخص  توان یمدل م یساختار
% 32 ریمقاد بی( بهره برد که به ترتنییتع بی)ضر 2

 دهیشاخص محاسبه گرد نیا ی( برای)دامنه قو %22)دامنه متوسط( و  %11(، فی)دامنه ضع

دهد، مدل  ینشان م 1جدول  جیطور که نتا . همان(3121ی، دانیو اسف نیمحسن)است 

 باشد. یبرخوردار م ییمطلوب و باال تیفیپژوهش از ک یو ساختار یریگ اندازه

 یگیری و مدل ساختار مدل اندازه تیفیبرازش ک .3جدول 

Cv-Com R متغیرهای پنهان
2 

 - 25/0 خاص ییدارا

 - 21/0 فرکانس

 22/0 22/0 باز به خارج ینوآور

 22/0 22/0 سپاری برون 

 - 22/0 اطمینان عدم

 21/0 22/0 میانگین
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صورت فرمول  شود و به می یبررس (GOF) برازش ییکوین اریمع قیاز طر یبرازش مدل کل

 گردد: یارائه م ریز

 GOF=√            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅ 

 

باال  4/0از  دیبا GOFبرخوردار باشد مقدار شاخص  یمدل از برازش مناسب نکهیا یبرا 

 نیمدل ا یآمده شاخص برازش برا دست . مقدار به(Tenenhaus et al., 2000) باشد

نشان از برازش  جهیتر است درنت بزرگ 4/0شده است که از مقدار  222/0برابر  قیتحق

 باشد. یمدل م یباال

 ها هیآزمون فرض جینتا

 قیتحق یها هیفرض جهینت. 1جدول 

 های تحقیق فرضیه
ضریب 

 بتا
آماره 

t 

P 

value 
نتیجه 

 آزمون

 یسپار خاص بر برون یها ییدارا شیافزا اول: هیفرض

 دارد. یمنف ریتأث اطالعات یفناور یها تیفعال
 دییتأ 000/0 24/2 -13/0

باز به  یخاص بر صدور نوآور ییدارا شیافزا دوم: هیفرض

 مثبت دارد. ریتأث اطالعات یفناور یها تیخارج در فعال
 دییتأ 000/0 22/5 54/0

 یها تیفعال یسپار بر برون نانیاطم عدم شیافزا سوم: هیفرض

 دارد. یمنف ریتأث اطالعات یفناور
 دییتأ 000/0 53/2 -13/0

باز  ینوآور شتریبر صدور ب نانیاطم عدم شی: افزاچهارم هیفرض

 مثبت دارد. ریتأث اطالعات یفناور یها تیبه خارج در فعال
 دییتأ 000/0 25/1 12/0

 یسپار برون زانیفرکانس مبادالت بر م پنجم: هیفرض

 دارد. یمنف ریتأث اطالعات یفناور یها تیفعال
 دییتأ 000/0 45/2 -25/0
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 استاندارد نیدر حالت تخم ریمس بی. ضرا6شکل 

 
 پارامترها یبرازش شده در حالت معنادار ی. مدل مفهوم3شکل 
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 گیری نتیجه و بحث

های فنی، سرعت تغییرات محیطی، نااطمینانی نسبت به  تخصصی شدن کارها، پیچیدگی

های قانونی، افزایش فشارهای  ها، محدودیت برخی سازمان ازاندازه شیآینده، بزرگ شدن ب

ها به  وکار و محدود بودن منابع باعث شده تا سازمان های کسب رقابتی، دشواری

برخی کارها به منابع خارج از  یسپار برون ی چون نوآوری باز وهای جدید استراتژی

 نهیهزابعاد  نیارتباط ب بررسی باهدف. بر این اساس، مطالعه حاضر آورند یسازمان رو

مزیت به  یابیدر دست رهایمتغ نینقش ا نهیدر زم اتیبه ادبسپاری و نوآوری باز  مبادله و برون

 شده یسع ها هیفرض یکرده است. در ادامه با بررس یانیکمک شا سازمانیعملکرد رقابتی و 

 ارائه شود. یکاربرد یها شنهادیشهر تهران پ یو بانک یحوزه مال یها شرکت یبرا

 یها سپاری فعالیت خاص بر برون یها ییدارا شیافزادر پاسخ به فرضیه اول، دریافتیم 

(، 2004با پژوهش اوبرت و همکاران ) هیفرض نیا جهیدارد. نت نفیم ریاطالعات تأث فناوری

، (2030) 2سوئسکان-(، آلوارز2033(، اوئرارت و همکاران )2034) 3و اندرسن ظیحف

 یاختصاص ییدارا زانیم ری( که تأث3120و همکاران )ی میو کر (2034نیویس و همکاران )

 ینوع سپاری به برون شیافزا که یی. ازآنجاباشد یهمسو م، اند کرده یسپاری بررس را بر برون

 شهر تهران یو بانک یحوزه مالهای  برای شرکتاست،  نانهیکارآفر یها فعالیت شیافزا

 صورت مختلف، به عیسپاری در صنا مطلوب جهت برون یارهایمع شود یم شنهادیپ

KPIمثبت  ریمشاغل باشد. تأث رانیو مد نانیکارآفر یشود تا راهنما نیتدو یمشخص یها

 یها برا شرکت دهد یها نشان م در شرکت یبعد یها نهیخاص بر کاهش هز ییدارا زانیم

در این راستا، نشان دهند.  یشتریتوجه ب ها ییدارا نیبه ا دیبا یبعد یها نهیاز هز یریشگیپ

ممکن  یآسان سنجش محصول را به تیفیکاال و خدمات، ک دکنندگانیتول شود یم شنهادیپ

 یدر سطح کشور طراح یا سامانه شود یم شنهادیعلم داده پ یها شرفتیسازند. با توجه به پ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hafeez & Andersen 

2. Alvarez-Suescun 
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 دهندگان هو ارائ دکنندگانیاستفاده از محصوالت تول درشود تا افراد بتوانند تجارب خود 

 .ابدیکاهش  تیفیسنجش ک یها نهیبه اشتراک بگذارند و هز گرانیخدمات را با د

باز  یخاص بر صدور نوآور ییدارا شیافزادهد  می جشانینتادوم،  هیدر پاسخ به فرض

 هیسحبا پژوهش  هیفرض نیا جهیمثبت دارد. نت ریاطالعات تأث فناوری یها به خارج در فعالیت

 ییدارا ریکه تأث (2032( و عزیز و همکاران )2033، مایکل و مایکل )(2032و همکاران )

 .باشد یهمسو م ،اند کرده یباز به خارج بررس یرا بر صدور نوآور خاص

سپاری  اطمینان بر برون عدم شیافزا، دهد ینشان م جیسوم پژوهش، نتا هیمورد فرضدر 

با پژوهش اوبرت و  هیفرض نیا جهیدارد. نت یمنف ریاطالعات تأث فناوری یها فعالیت

و  (، ثاکور ورنز2030سوئسکان )-(، آلوارز2033(، اوئرارت و همکاران )2004همکاران )

سپاری  اطمینان را بر برون عدم ری( که تأث3120و همکاران ) یمی( و کر2032) 3همکاران

دهد،  یم شیمبادله را افزا نهیهز نانیاطم عدم که یی. ازآنجاباشد یاند همسو م کرده یبررس

و  یحقوق یها و الزام ندهایفرآ تیها در شفاف . توجه دولتدهد یرا کاهش م یسپار برون

 یفضا را برا جهیرا کاهش داده و درنت نانیاطم عدم تواند یم نیقوان یاجرا تو سهول یقانون

 نانیاطم عدم که یاست درصورت ذکر انی. شادیباز فراهم نما یاز نوآور شتریب یریگ بهره

 یاز سو یباز هستند ول یمند به نوآور عالقه یاقتصاد نیفعال نکهیباوجودا ابدیکاهش ن

هستند موردتوجه قرار  یسپار برون ازمندیکه ن ییها بنگاه ایخدمات  کنندگان افتیدر

خصوص در حوزه  وکارها را به کسب نانیاطم که عدم ییها استینخواهند گرفت. لذا س

 .شود یم هیتوصدهند،  یم شیاطالعات و ارتباطات افزا یفناور

 شتریاطمینان بر صدور ب عدم شیافزا که دیچهارم، معلوم گرد هیدر رابطه با فرض

با  هیفرض نیا جهیمثبت دارد. نت ریاطالعات تأث فناوری یها فعالیت باز به خارج در ینوآور

باز به خارج  یاطمینان را بر صدور نوآور عدم ری( که تأث2032و همکاران ) هیسحپژوهش 

 .باشد یهمسو م، اند کرده یبررس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Thakur-Wernz et al., 
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فرکانس مبادالت بر که  است نیا پنجم هیخصوص فرضدر پژوهش  افتهی تیدرنها

با پژوهش  هیفرض نیا جهیدارد. نت یمنف ریاطالعات تأث فناوری یها سپاری فعالیت برون زانیم

( که 3120و همکاران ) یمی( و کر2034و اندرسن ) ظی(، حف2033اوئرارت و همکاران )

 ری. با توجه به تأثباشد یهمسو م، اند کرده یسپاری بررس فرکانس مبادالت را بر برون ریتأث

 یها اطالعات به صرفه یحوزه فناور یوکارها شود در کسب یم شنهادیدو مؤلفه پ نیا یمنف

 فرکانس است توجه شود. یدیکه از عوامل کل اسیمق

 ها و پیشنهادهای آتی پژوهش محدودیت

به این مورد  توان یمه است که پژوهش حاضر با آن مواجه بود ییها تیمحدود ازجمله

 یگاه قو به و ممکن است روابط گاه دیآ یشمار م به یمقطع یمطالعه پژوهش کرد که اشاره

اتخاذ  یصورت طول خود را به قاتیتحق شود یم شنهادیپ ندهیآ نیبه محقق نینباشد؛ بنابرا

دو متغیر  مطالعه فقط نیا نی. همچنرندیقرار گ یموردبررس یروشن به جیکنند تا نتا

ها  نظر گرفته است که هزینه مبادله بر آن عنوان عواملی در سپاری و نوآوری باز را به برون

 نهیآموزش هز ریتأثعوامل دیگری چون عملکرد شرکت،  که یدرحالگذارد،  می ریتأث

ی موردبررستواند در مطالعات بعدی  ، مزیت رقابتی و... میها مبادله در عملکرد شرکت

سپاری و نوآوری  که در این مطالعه دو متغیر برون است نیاقرار گیرند. محدودیت بعدی 

طبق ادبیات پژوهش این دو متغیر  که یدرحالاند  بعدی در نظر گرفته شده صورت تک باز به

های( دو  گردد ابعاد )مؤلفه که برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شامل چندین مؤلفه بوده

بر این طبق نتایج تحقیق  کنند. عالوه سپاری و نوآوری باز را در مدل خود اعمال متغیر برون

اقتصاد است و سبب  ییعدم رشد و شکوفا لیاز دال یکیمبادله باال  نهیهزمشخص شد، 

که مبادله  نهیکاهش هز یها راه گردد یم شنهادیپبنابراین شود،  یم ینیکاهش کارآفر

 ادیها  روش نیاز ا یکیعنوان  به نیچ چهارم ازجمله بالک یانقالب صنعت یها یتکنولوژ

 .رندیمختلف موردمطالعه و پژوهش قرار بگ عیشده بود در صنا
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 منابع
، سازمان انتشارات جهاد PLSافزار  با نرم یمعادالت ساختار یساز مدل(. 3121)ی. عل، یداور

 .یدانشگاه

. هیرق، بخش یمحمد و یهاد، کیبار آب یاتیح، زهرای، میآقارح ،میمری، عقوبی ،دیسعی، میکر

در مراکز ارائه دهندة خدمات  یواگذار یایو مزا بیدربارة موانع، معا رانیمد دگاهی(. د3120)

 .225-232، (5)2، اطالعات سالمت تیریمدسالمت در اصفهان. 

حداقل مربعات  کردیبر رو یمبتن یمعادالت ساختار(. 3121. )میمحمدرح، یدانیار اسفیشهرن، یمحسن
. موسسه کتاب مهربان ی )چاپ اول(و کاربرد یآموزش :smart-pls افزار به کمک نرم یجزئ

 نشر.

References 

Alvarez-Suescun, E. (2010). Combining transaction cost and resource-based 

insights to explain IT implementation outsourcing. Information 

Systems Frontiers, 12(5), 631-645.  http: //dx. doi. org/10. 

1007/s10796-010-9237-1 

Aubert, B. A., Rivard, S., & Patry, M. (2004). A transaction cost model of IT 

outsourcing. Information & management, 41 (7), 921-932. https: //doi. 

org/10. 1016/j. im. 2003. 09. 001 

Aziz, M. A., Din, B. H., & Abdulsomad, K. (2019). Transaction costs of the 

zakat institution: An open innovation approach. Institutions and 

Economies, 43-71. 

Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating 

and Profiting from Technology. Boston, Mass: Harvard Business 

School Press. 

Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2006). Open 

innovation: Researching a new paradigm. Oxford University Press on 

Demand. 

Christopher, M., & Lee, H. (2004). Mitigating supply chain risk through 

improved confidence. International journal of physical distribution & 

logistics management. 34(5), 388-396. http: //dx. doi. org/10. 

1108/09600030410545436 

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4 (16), 386–405. 

https: //doi. org/10. 1111/j. 1468-0335. 1937. tb00002. x 

 Cox, A. (1996). Relational competence and strategic procurement 

management: Towards an entrepreneurial and contractual theory of 

the firm. European Journal of Purchasing & Supply Management, 2 

(1), 57-70. https: //doi. org/10. 1016/0969-7012(95)00019-4 

http://dx.doi.org/10.1007/s10796-010-9237-
http://dx.doi.org/10.1007/s10796-010-9237-


 13 |   همکارانو ی عیمط؛ فناور یها باز در شرکت یو نوآور یسپار مبادله بر برون نهیهز ریتأث

Crook, T. R., Ketchen Jr, D. J., Combs, J. G., & Todd, S. Y. (2008). 

Strategic resources and performance: a meta‐analysis. Strategic 

management journal, 29 (11), 1141-1154. 

David, R., Han, S. (2004). A systematic assessment of the empirical support 

for transaction cost economics. Strateg. Manag. J. 25 (1), 39–58. 

Espino-Rodríguez, T. F., Chun-Lai, P., & Gil-Padilla, A. M. (2017). Does 

outsourcing moderate the effects of asset specificity on performance? 

An application in Taiwanese hotels. Journal of Hospitality and 

Tourism Management, 31, 13-27. http: //dx. doi. org/10. 1016/j. jhtm. 

2016. 10. 003 

Everaert, P., Sarens, G., & Rommel, J. (2010). Using Transaction Cost 

Economics to explain outsourcing of accounting. Small Business 

Economics, 35(1), 93-112. http: //dx. doi. org/10. 1007/s11187-008-

9149-3 

Ford, D. N., & Sobek, D. K. (2005). Adapting real options to new product 

development by modeling the second Toyota paradox. IEEE 

Transactions on Engineering Management, 52 (2), 175-185. https: 

//doi. org/10. 1109/TEM. 2005. 844466 

Gassmann, O. (2006). Opening up the innovation process: towards an 

agenda. R&d Management, 36 (3), 223-228. https: //doi. org/10. 

1111/j. 1467-9310. 2006. 00437. x 

Grossman, G. M., Helpman, E., & Szeidl, A. (2005). Complementarities 

between outsourcing and foreign sourcing. American Economic 

Review, 95 (2), 19-24. DOI: 10. 1257/000282805774670518 

Grover, V., & Malhotra, M. K. (2003). Transaction cost framework in 

operations and supply chain management research: theory and 

measurement. Journal of Operations management, 21 (4), 457-473. 

https: //doi. org/10. 1016/S0272-6963(03)00040-8 

Hafeez, A., & Andersen, O. (2014). Factors influencing accounting 

outsourcing practices among SMEs in Pakistan context: Transaction 

cost economics (TCE) and resource-based views (RBV) prospective. 

International Journal of Business and Management, 9(7), 19-32. https: 

//doi. org/10. 5539/ijbm. v9n7p19 

Heide, J. B., & John, G. (1990). Alliances in industrial purchasing: The 

determinants of joint action in buyer-supplier relationships. Journal of 

marketing Research, 27 (1), 24-36. https: //doi. org/10. 

1177%2F002224379002700103 

Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2003). The dynamic resource‐based view: 

Capability lifecycles. Strategic management journal, 24 (10), 997-

1010. https: //doi. org/10. 1002/smj. 332 



 4444 پاییز | 44شماره | دهمیاز سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 14

Hsieh, C. T., Huang, H. C., & Lee, W. L. (2016). Using transaction cost 

economics to explain open innovation in start-ups. Management 

Decision, 54(9), 1-34. DOI: 10. 1108/MD-01-2016-0012 

 https: //psycnet. apa. org/doi/10. 1002/smj. 703 

Kutlu, A. C. (2012). Outsourcing contracting strategies from supplier's side: 

A real options approach based on transaction costs. Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, 58, 1601-1610. http: //dx. doi. org/10. 

1016/j. sbspro. 2012. 09. 1147 

Lacity, M. C., & Hirschheim, R. A. (1993). Information systems 

outsourcing; myths, metaphors, and realities. John Wiley & Sons, Inc. 

Lamminmaki, D. (2011). An examination of factors motivating hotel 

outsourcing. International Journal of Hospitality Management, 30 (4), 

963-973. https: //doi. org/10. 1016/j. ijhm. 2010. 10. 010 

Langfield-Smith, K. (2008). The relations between transactional 

characteristics, trust and risk in the start-up phase of a collaborative 

alliance. Management Accounting Research, 19(4), 344-364. https: 

//10. 1016/j. mar. 2008. 09. 001 

Liang, X., Wang, Y., & Tan, K. (2022). Research on the cooperation model 

between railway company and express delivery company based on the 

transaction cost perspective. Alexandria Engineering Journal, 61(1), 

785-794. https: //doi. org/10. 1016/j. aej. 2021. 06. 009 

Memili, E., Chrisman, J. J., & Chua, J. H. (2011). Transaction costs and 

outsourcing decisions in small-and medium-sized family firms. 

Family Business Review, 24(1), 47-61. http: //fbr. sagepub. 

com/content/24/1/47 

Merkert, R., Mulley, C., & Hakim, M. M. (2018). Trade-offs between 

transaction cost, operation cost and innovation in the context of 

procurement and asset specificity–The example of the bus industry. 

Research in Transportation Economics, 69, 173-179. DOI: 10. 1016/j. 

retrec. 2018. 07. 015 

Michael, B., & Michael, R. (2011). A transaction cost economics view of 

outsourcing. International Journal of Business, Humanities & 

Technology, 1(2), 34-43. 

Michael, S. C. (2007). Transaction cost entrepreneurship. Journal of 

Business Venturing, 22 (3), 412-426. 

Millar, V. (1994). Outsourcing trends. In Proceedings of the Outsourcing, 

Cosourcing and Insourcing Conference. 

Mollona, E., & Sposito, A. (2007). Transaction costs and outsourcing 

dynamics: A system dynamics approach. In The 2007 International 

Conference of the System Dynamics Society and 50 th Anniversary 

Celebration. 



 15 |   همکارانو ی عیمط؛ فناور یها باز در شرکت یو نوآور یسپار مبادله بر برون نهیهز ریتأث

Murray, J. Y. (2001). Strategic Alliance–Based Global Sourcing Strategy for 

Competitive Advantage: A Conceptual Framework and Research 

Propositions. Journal of International Marketing, 9 (4), 30-58. https: 

//doi. org/10. 1509%2Fjimk. 9. 4. 30. 19938 

Neves, L. W. D. A., Hamacher, S., & Scavarda, L. F. (2014). Outsourcing 

from the perspectives of TCE and RBV: A multiple case study. 

Production, 24(3), 687-699. 

Noordewier, T. G., John, G., & Nevin, J. R. (1990). Performance outcomes 

of purchasing arrangements in industrial buyer-vendor relationships. 

Journal of marketing, 54 (4), 80-93. https: //doi. org/10. 

1177%2F002224299005400407 

North, D. C. (1984). Government and the Cost of Exchange in History. 

Journal of Economic History, 255-264. 

Pervan, S., Al-Ansaari, Y., & Xu, J. (2015). Environmental determinants of 

open innovation in Dubai SMEs. Industrial Marketing Management, 

50, 60-68. https: //doi. org/10. 1016/J. INDMARMAN. 2015. 05. 029 

Pesch, U., & Ishmaev, G. (2019). Fictions and frictions: Promises, 

transaction costs and the innovation of network technologies. Social 

Studies of Science, 49(2), 264-277. https: //doi. org/10. 

1177%2F0306312719838339 

Schmidt, C. G., & Wagner, S. M. (2019). Blockchain and supply chain 

relations: A transaction cost theory perspective. Journal of Purchasing 

and Supply Management, 25 (4), 100552. https: //doi. org/10. 1016/j. 

pursup. 2019. 100552 

Song, F. F., Tan, H., & Wu, Y. (2005). Trade size, trade frequency, and the 

volatility‐volume relation. The Journal of Risk Finance. , 6(5), 424-

437. https: //doi. org/10. 1108/15265940510633497 

Steven, A. B., Dong, Y., & Corsi, T. (2014). Global sourcing and quality 

recalls: An empirical study of outsourcing-supplier concentration-

product recalls linkages. Journal of Operations Management, 32(5), 

241-253.  https: //doi. org/10. 1016/J. JOM. 2014. 04. 003 

Tenenhaus, M., Amato, S., & Vinzi, V. E. (2004). A global Goodness – of – 

Fit index for PLS structural. In Proceedings of the XLII SIS Scientific 

Meeting, 1(2), 739–742. 

Thakur-Wernz, P., Bruyaka, O., & Contractor, F. (2020). Antecedents and 

relative performance of sourcing choices for new product 

development projects. Technovation, 90, 102097. 

Van Howell, J. (2019). The Decision to Outsource Technology from a 

Transaction Cost Economics Theoretical Perspective: A Quantitative 

Multiple-Case Study (Doctoral dissertation, Northcentral University). 



 4444 پاییز | 44شماره | دهمیاز سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 16

West, J., & Gallagher, S. (2006). Challenges of open innovation: the paradox 

of firm investment in open‐source software. R&d Management, 36 (3), 

319-331. https: //doi. org/10. 1111/j. 1467-9310. 2006. 00436. x 

Westergren, U. H., & Holmström, J. (2008). Outsourcing as open 

innovation: exploring preconditions for the open innovation model in 

the process industry. In ICIS, Paris, France, Dec. 14-17. 

Whitaker, J., Mithas, S., & Krishnan, M. S. (2010). Organizational learning 

and capabilities for onshore and offshore business process 

outsourcing. Journal of Management Information Systems, 27 (3), 11-

42. 

Wikhamn, B. R., & Knights, D. (2011). Transaction cost economics and 

open innovation: reinventing the wheel of boundary. Proceedings of 

the DRUID, 7(1), 160-174. 

Williamson, O. E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust 

Implications. New York: Free Press. 

Williamson, O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. The Free 

Press, New York. 

Williamson, O. E. (1991). Comparative Economic Organization: The 

Analysis of Discrete Structural Alternatives. Administrative Science 

Quarterly, 36(2), 269-296. https: //doi. org/10. 2307/2393356 

 Xu, Y. (2009). Determinants of Outsourcing: Transaction Cost Economics 

and Core Competencies Theory. 
 

References [In Persian] 

Davari, A. (2014). Structural equation modeling with PLS software. Jihad 

Academic Publishing Organization. 

Esfidani, M. R., Mohsenin, Sh. (2014). Structural equations based on partial 

least squares approach using smart-pls software: educational and 

practical. Mehraban Publishing Institute. 

karimi, S., Yaghoubi, M., Agharahimi, Z., Hayati Abbarik, H., Mohammadi 

Bakhsh, R. (2012). The Viewpoints of Managers about Advantages, 

Disadvantages and Barriers in Health Care Outsourcing in Isfahan. 

Health Information Management, 8(5), 77-91. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

و  یسپار مبادله بر برون نهیهز ریتأث(. 3403. )پور، داود نیحس ،.نایم ،یلیاسماع ،محسن. ،یعیمط استناد به این مقاله: 

 .22-3(، 43)33 ،کسب وکار هوشمند تیریمطالعات مد،  فناور یها باز در شرکت ینوآور

DOI: 10.22054/IMS.2022.60737.1959 

 Journal of Business Intelligence Management Studies is licensed 

under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.. 


