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 چکيده

  یک  پایدار،  رقابتی  مزیتهای   حفظ  و  ایجاد  در  شرکتها  برای  اساسی  استراتژی  یک  عنوان  به  نوآوری،
تحقیق است.  بوده  اقتصادی  و  مدیریت  مطالعات  در  داغ  موضوع   تأثیر  بررسی  حاضر،  هدف 

پذیرفته    یهاشرکتبوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت    نوآوری  بر  مدیریتی  آگاهیذهن

بهادار    اوراق در بورس    1397الی    1391  ی هاسال  که طی  باشدیمتهران    اوراق بهادارشده در بورس  

به عنوان نمونه   شرکت  139تعداد    بر اساس روش حذف سیستماتیک و   اندداشتهحضور  تهران 
  نوآوری شرکتو    مستقل  یرمتغذهن آگاهی مدیریتی  در این تحقیق،  .  ه استآماری انتخاب گردید

تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، از لحاظ  ه است.  در نظر گرفته شدمتغیر وابسته  

  و اطالعات، از  هاداده . برای جمع آوری  گرددیمروش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب  

توضیحی و ماهنامه    هاییادداشتمالی،    یهاصورت  از مراجعه به  هادادهش  در بخو    یاکتابخانهروش  
جمع آوری شده از    یهادادهبه منظور توصیف و تلخیص   استفاده شده است.بورس اوراق بهادار  

  متغیره  چند   رگرسیون  آزمون  ازو استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل    یفیآمار توص

    که  داد  نشان  نتایج.  است  گردیده  استفاده   Eviews  افزار  نرماز    تحقیق  هاییهفرض  رد  و  ییدتأ  برای

ذهن آگاهی مدیریتی با نوآوری شرکت ارتباط مثبت دارد و همچنین عمر شرکت،و  عملکرد مالی  
و محدودیت منابع شرکت اثر تعدیل کننده ای بر ارتباط بین ذهن آگاهی مدیریتی و نوآوری شرکت  

 دارد.

ذهن  :يديکل واژگان عمر  آگاهی  نوآوری،  محدودیت  مدیریتی،  شرکت،   منابع  شرکت، 

 گذشته. مالی  عملکرد
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 3یعيرف  نيحس، 3، نسرین خرمی2ي ريکب  یمحمدتق، 1اين  ي مسعود طاهر

 .رانیا  دانشگاه لرستان،  واحد لرستان، و اقتصاد،  تیریگروه مد  اریاستاد 1
 .رانیا  دانشگاه لرستان،  لرستان،  واحد ،یگروه حسابدار  اریاستاد 2
 .رانیا ن،یخم  ،یآزاد اسالم دانشگاه ن،یخم واحد  ،یگروه حسابدار یدکتر یدانشجو 3
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 مقدمه

  که دهد می  نشان زمینه  چندین در ظهور  حال  در شواهد. است افزایش  حال در سازمانی دانش در آگاهی ذهن  توجه به
  یک عنوان  به  نوآوری،  (.2015، 1همکاران  )گوود و است  مرتبط کار  محل عملکرد های جنبه  از بسیاری  به اساساً  آگاهی ذهن

  بوده  اقتصادی  و  مدیریت مطالعات در داغ  موضوع  یک  پایدار،  رقابتی مزیتهای  حفظ و ایجاد در شرکتها برای اساسی  استراتژی

 تحقیق گذاری  سرمایه در مؤثر عوامل  آنها از  بسیاری حال،  این  با است شرکتها  پایدار  توسعه برای اساسی محرک  نوآوری. است
مورد مطالعه قرار   مطالعه را  مدیران  ذهنی  ویژگیهای  محققان از کمی تعداد.  کنند می  مطالعه هدف  عوامل  منظر از را توسعه و

 های مدل  دهد، می  تغییر  را تجارت دنیای  صدا و  سر بی کهاست   معنوی  تمرین  برای  باستانی  روشی آگاهی،  ذهن .داده اند

 ذهن  تمرین طریق  از.  شود  می  تبدیل  شرکتها  برای رقابتی  های مزیت  از  مهمی  منبع به  و  دهد  می  تغییر  را مدیران  ذهنی

 و  خطاها کنند، کار می توانند  تر مشتاق  و  موقع  به بلکه  کنند  متمرکز بیشتر  را  خود توجه  توانند می  تنها  نه مدیران  آگاهی،
  پیچیده  محیط  یک  در را  خاطر  آرامش  تا  کنند  کمک  مدیران  به  طریق  این از و  دهند کاهش را  کافی توجه  عدم از  ناشی حوادث

 (.2015، و همکاران  2)ژنگ دهند  ارتقاء را  مدیریت  تصمیمات عقالنیت و کرده حفظ  پویا

  تعیین  تیم مدیریتی اعضای توسط جمعی  بصورت شرکت  گیری تصمیم و  استراتژی که اند داده نشان گذشته  مطالعات
  ادبیات این  به حاضر  مطالعه.  بگذارند  تأثیر شرکت تصمیم و  استراتژی  بر دتوان میاعضا  از  ای  مجموعه  های  ویژگی  و شود می

 می  گذاشته اشتراک  به  تیم مدیریتی  اعضای  توسط  که جمعی  روانی  وضعیت  یک  عنوان  به  مدیریتی آگاهی ذهن  که افزاید می

  مدیریتی  آگاهی ذهن تأثیردر پژوهش حاضر   خاص،  طور  به.  بگذارد تأثیر شرکت  گیری تصمیم و استراتژی  بر تواند  می  نیز شود

 و سازمانی سازگاری  در توسعه  و  تحقیقاست.  شرکت  نوآوری  از پروکسی یک می شود که بررسی  توسعه و  تحقیق شدت بر
تیم  اعضای حال،  این با. است  شرکت  پایدار توسعه  و  شرکت  بلندمدت ارزش  اصلی کننده تعیین  و  دارد  اساسی  نقش تکامل

  به را بیشتری وزن و هستند  زیان گریز  تیم مدیریتی اعضای  زیرا  ندارند توسعه و تحقیق در  گذاری  سرمایه  به  تمایلی  مدیریتی

 (.2019، و همکاران  3)هو مدت کوتاه در توسعه و تحقیق از ناشیمی دهند تا سودهای احتمالی   احتمالی زیان های
 می قادر  را  تیم مدیریتی اعضای  مدیریتی، آگاهی  ذهن  روانشناختی  مکانیسم  دو که  شود می پیشنهاد  ،حاضر  مقاله  در

 خود آگاهی،  ذهن  که  است این روانشناختی  مکانیسم اولین.  داشته باشند توسعه و  تحقیق در بیشتری گذاری سرمایه تا سازد

و   دکن رفتار  طلبانه  فرصت  کمتر تا سازد می قادر را  مدیریت آگاهی ذهن  خودتنظیمی، تسهیل  با.  کند می  تسهیل را  یتنظیم
 و خواهند بود نگران مدت  بلند ارزش ایجاد در  سهامداران منافع  مورد درمدیران   بنابراین؛  نماید رفتار تر متناسب  ای شیوه با

 این روانشناختی  دوم مکانیسم.  می شوند  توسعه و  تحقیق  در  بیشتر  گذاری سرمایه  مانند  بیشتری ریسک به مایل رو  این  از

 اهدافی به دستیابی  برای  آگاهانه  ذهن.  کند  می تسهیل  ذاتی اهداف  برای ویژه به  را هدف  به دستیابی  آگاهی، ذهن که  است

  انگیزه  دارای که  اهدافی به نسبت  را بیشتری  موفقیت و  یابند  می  ادامه  تری  طوالنی مدت  برای  هستند،  تر  بخش رضایت که
 شرکت  یک  مدت طوالنی بقاء  و  موفقیت  مهم کننده  تعیین توسعه  و  تحقیق  که  آنجا  از .دده  می نشان  ،هستند کوتاه مدت

کنند  پیگیری  برای  ذاتی هدف  یک عنوان  به  را  توسعه  و  تحقیق  زیاد  احتمال به  آگاهی  ذهن با مدیران  است، ؛  انتخاب می 

این پژوهش در پی یافتن پاسخی  .  کنند  می توسعه  و تحقیق در  بیشتری گذاری  سرمایه  احتماالً آگاهی  ذهن  بامدیران    بنابراین،
 دارد؟   تاثیر شرکت نوآوری  بر  مدیریتی آگاهیذهن  برای این سؤال است که آیا

 تحقیق  های فرضیه  در بخش سوم  و شود  می  مرور  ادبیات نظری  دوم، بخش در.  میرود پیش بدین صورت مطالعه این

 برای استفاده مورد تجربی روش و گردد  می تشریح متغیر  ساخت و ها داده آوری  جمع روشچهارم   در بخش.  یابند  می توسعه

 گیری  نتیجه  پنجم در بخش. دهد می  ارائه  تجربی تحلیل  از  بحثی و  نتایج پنجم  در بخش. شود می تشریح ها فرضیه بررسی
 .گردد می ارائه ها  یافته  محدودیت شود و پیامدها و می
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و پيشينه پژوهشمبانی   نظري 

  ،4ت کو  و  نگاهو) ستا راید پا  بتیقار یتمز و شزرا دیجاا رمنظو  به هاسازمان یابر تیحیا و مهم ملعا ناعنو به یروآنو
 ی ا بر  نپنها  یینااتو  دیجاا یستاار  رد  یدجد هاییدها یاجرا و  سعهتو زا  ستا  ترعبا  یروآنو(.  1390  ،همکاران و  نیلقاطا  ؛2013

 ی هبرر  ،قیتخال  دیجاا  عث با  یروآنو(.  2011  ،5همکاران و  شنسونا)  کندیم  کیبتر هم  با ار یروفنا و یرفتار یاجزا که کتشر

  سعه تو  به دومحد فقط یروآنو  شود.یم  نیامشتر  یهازنیا ینتأم یابر  یدجد  یهایندآفر و  تماخد  و تالمحصو سعهتو و یروفنا
 بر  رد نیز ار یتییرمد هاییهرو  ،یرادا یاهیندآفر  ،نیمازسا رختاسا  بلکه  ،نیست لیدتو یهایندافر و  یدجد تماخد و تالمحصو

 منابع   ارشد  مدیران  محیطی، تغییرات از ناشی فرصتهای و تهدیدات به پاسخگویی منظور  به  (.2013  ،6هکر و نترگا) گیردیم

، 7)کوهن  کنند  کشف را جدید های  حل راه  و  جایگزین  های  گزینه  تا دهند  می  اختصاص توسعه  و  تحقیق های فعالیت  به  را

 موفقیت و رقابتی مزایای نوآوری، سازمانی، یادگیری برای توسعه و تحقیق های  فعالیت  دیدگاه،  این  در  (.2000، 8گرو؛  1990
 و  عملکرد برای  آن  اهمیت  رغم  علی  مدیران  (.2001، 10و نرکار  روزن کوف؛  2002، 9)کاتیال و آهوجا است مهم  مدت  دراز های

 پروژه موفقیت عدم  صورت  در مدت، کوتاه در زیرا  ندارند توسعه و تحقیق  در گذاری  سرمایه به  تمایلی  شرکت،  مدت  بلند بقاء

  توسعه  و  تحقیق  های پروژه  موفقیت عدم احتمال  حقیقت در  و دنشو می متحمل  را  توجهی قابل ضرر  توسعه و  تحقیق  های
پایین، کمترذهن آگاهدارای   اعضای به نسبت  ذهن آگاه تر تیم مدیران اعضای  شود که می استدالل. باشد باال تواند  می  ی 

 آگاهی ذهن  یعنی  .کنند گذاری  سرمایه توسعه و تحقیق های  فعالیت درکه بیشتر   دارد احتمال  بنابراین،؛ هستندزیان گریزتر 

 آگاهی ذهن  که دهد می  نشان همچنین  مطالعه  ینچند.  باشد داشته  توسعه و تحقیق شدت  بر مثبتی  تأثیر  تواند می  مدیریتی

  ؛2011، 11)گلمب و همکاران دهد می  کاهش را خارجی های  محرک  به خودکار  های  پاسخ  ،خود قانونی  بر آن تأثیرات  طریق از
 (.2012، 12و همکاران  زیپاپ

  ذهن  یعنی  کنند  می  رفتار  طلبانه فرصت  کمتر  مدیران کند،  می تسهیل را خودتنظیمی  مدیریتی، آگاهی  ذهن  که  آنجا از

.  باشد   داشته مثبتی  تأثیر توسعه و تحقیق گذاری سرمایه مانند ی مدیرانپذیر ریسک رفتارهای در  تواند می  مدیریتی آگاهی
 گیری  جهت  با  مغایر است ممکن  کنونی های  تجربه و  رویدادها  به توجه  که است  این  آگاهی ذهن از شهودی  ایده  یکهمچنین 

  کند  می  پشتیبانی  هدفمندی از انگیزش  و  توجه  خصوصیات بهبود طریق  از آگاهی  ذهنو    باشد هدف به رسیدن  برای  آینده

برون2002، 13)برون و رایان تلقی می   مهم  خودشان  توسط که  ذاتی  اهداف  سمت بهو مدیران بیشتر   (2007،  14؛ لوسکو و 
 است،  شرکت  یک مدت طوالنی بقاء و  موفقیت  مهم کننده تعیین توسعه  و  تحقیق  اینکه به  توجه  با ،شوند  می شوند، هدایت

بیشتر ذهن بامدیران  و  کنند می  مشاهده پیگیری  برای  ذاتی هدف یک عنوان  به  را  توسعه و  تحقیق زیاد احتمال به آگاهی 

  بر  مدیریتی آگاهی ذهن مثبت  تأثیر دهنده  نشان این و  دهند  می  انجام توسعه و تحقیق در  را بیشتری گذاری  سرمایه احتماالً

اشاره    .است توسعه  و  تحقیق  شدت از کشور  داخل و خارج  انجام شده در  به تحقیقات  ادامه  که در این راستا، یمدر  گردد 
( دریافتند که    ذهنی  بهزیستی  و آگاهی ذهن بین رابطه در آفرین تحول رهبری  نقش  بررسی  در  (،1399نظرپوری و همکاران 

عزتی و شاه حسینی  .دارد  ذهنی  بهزیستی بر  آگاهیذهن  تأثیرگذاری در کامل میانجی  نقش  شدهادراک آفرینتحول  رهبری

 برای  ناخواسته ها  مدیریت  رویکرد  با  سازمان در آگاهی ذهن  و  سازمانی آگاهی ذهن  نظریه  بررسی  به  پژوهش خود  (، در1397)
 بهره بهبود  بر که  نمودند  اشاره  عواملی به کتب و مقاالت  مرور از پس  نهایت پرداختند و در  پایدار رقابتی  مزیت به  یابی دست
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بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی نشان  1396طالقانی ) .گذاشت  خواهد  تاثیر سازمان  وری با عنوان رابطه  (، در تحقیقی 

کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطه معنی داری دارند. صفرزاده  داد که شاخص های خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و

نشان می1395) عملکرد سازمانی  نوآوری و  بر  های مدیریت دانش  استراتژی  با عنوان بررسی تاثیر  دهد که   (، در پژوهشی 
عملکرد سازمانی  نوآوری و  دارند. همچنین  عملکرد سازمانی با کدگذاری رابطه مستقیم  نوآوری و  با متغیرهای  شخصی  نیز 

(، در پژوهشی با  1394نوآوری با عملکرد سازمانی رابطه مستقیم دارد. پاکدل وهمکاران ) داشته وسازی دانش رابطه مستقیم  

بازارگرایی، بر عملکرد کسب و    عنوان ارزیابی تاثیر  مشتری  در گروه پوشاک افزایش درجه دریافتند که کار نوآوری و وفاداری 
بازارگرایی بوده و این امر خود به عملکرد نوآوری بهتر در شرکت می انجامد؛ نتیجه رشد عملکرد   نوآوری نتیجه افزایش سطح 

مشتریان است که در نهایت افزای به دنبال دارد.نوآورانه شرکت نیز افزایش وفاداری  عملکرد کسب و کار را  بهرامی   ش سطح 

 تصمیم های  سبک  دهند که بین می  نشان  مدیران گیریتصمیم هایسبک  با  آگاهی ذهن  مهارتهای  رابطه  (، در بررسی1393)
  سبک در  فقط ندارد، وجود معناداری تفاوت( تحصیالت کارو  سابقه سن،)  شناختی جمعیت های متغیر  براساس مدیران گیری

  منطقی،  گیریتصمیم هایدارد و سبک وجود معنادار  تفاوت متفاوت، سازمانی یرتبه اساس بر  مدیران  شهودی گیری تصمیم

( در پژوهشی با عنوان  1393دهقان ).  نیستند  بینیپیش  قابل آگاهیذهن هایمهارت  هایمولفه خرده روی از  شهودی و  وابسته

نشان داد که بین متغیرهای قابلیت بازاریابی  تبیین و آزمون راهبرد تعامل قابلیت های یادگیری، نوآوری و مزیت رقابتی پایدار  
نوآوری سازمانی، قابلیت یادگ نوآوری سازمانی، قابلیت بازاریابی و  بازار و  پایدار، قابلیت یادگیری  یری بازار و و مزیت رقابتی 

 داری و رابطه خطی وجود دارد.ابتی پایدار، رابطه معناقابلیت بازاریابی، نوآوری سازمانی و مزیت رق

 می  پاکستان نشان در عملکرد و نوآوری بین رابطه  در بررسی(،  2020) 15محمود انور و همکاراندر خارج از کشور نیز؛ 
 تأثیر  بازاریابی  نوآوری و  محصول نوآوری که  حالی در ، دندار  عملکرد بر مثبت  تأثیر  سازمان  نوآوری و  فرایند نوآوری که دهند

 رابطه  که  دهند می  نوآوری، نشان  بر  مدیریتی آگاهی  ذهن (، در بررسی تأثیر2019) 16هو و همکاران.  دارند  عملکرد در  ناچیزی

 می  تعدیل  گذشته مالی  عملکرد  و تحرک کم منابع شرکت، عمر با توسعه و  تحقیق  شدت  و  مدیریتی آگاهی ذهن بین مثبت

  ضعیف  است، برخوردار  گذشته بهتر مالی عملکرد از شرکت و زمانی که شرکت شدن بزرگتر  با رابطه این خاص،  طور  به. شود
(، در تحقیقی  2018)  17فردیناند و همکاران  .است تر قوی است،  برخوردار کمتری  منابع از  شرکت  وقتی  که  حالی  شود، در  می تر

عملکرد نشان دادند که مدیریت دانش  و  نوآوری  با اعمال نفوذ  بازار و گرایش استراتژیک:  با عنوان مدیریت دانش و جهت 

بین مدیریت دانش و  است. همچنین رابطه مستقیمی  به گرایش استراتژیک شرکت ها موثر  به صورت معنی داری  اثربخش 
ندارد.   بر  اخالقی رهبری تأثیر: مدیریتی عملکرد  بر  اخالقی رهبری (، در بررسی تأثیر2016) 18سی من  ویلیام و  نوآوری وجود 

 شرکت  اجتماعی  پذیری مسئولیت و آگاهی ذهن  میانجیگری  تأثیرگذاری و آگاهی ذهن گرانه واسطه  تأثیر و  مدیریتی  عملکرد

  عملکرد  با  مطلوبی رابطه  تعجب،  کمال در  اما  ،دارد  معناداری و  مثبت رابطه  آگاهی ذهن  با اخالقی رهبری  که  دهند می  ها نشان

  پذیری  مسئولیت عمل  ابتکار بر  گر مداخله  اثرات  طریق  از  غیرمستقیم  طور به  آگاهی  ذهن  درعوض،.  ندارد  وجود مدیریت
  یک:  کار  محل در  آگاهی ذهن  به  کردن  فکر(، در بررسی  2015گوود و همکاران )  .گذارد می  تأثیر  مدیریت  عملکرد بر  اجتماعی

 انجام می دهد و  ها سازه  از ای گسترده طیف  بررسی  با  مدیریت هدایت برای  چارچوبی در  را  آگاهی  ذهن ادغام،  یکپارچه مرور

 توجه بر  را  آگاهی  ذهن  تأثیر چگونگی  فیزیولوژی و  رفتار  احساسات،  شناخت، عملکردی  های  حوزه برتأثیر   با  چارچوب این
باس و نتایج  .  دنگذار می  تأثیر رفاه و روابط  عملکرد، جمله از کار، محل  کلیدی  نتایج بر ها حوزه این  نهایت در. دهد می  نشان

 رابطه وجود از حاکی بیان داشتند که خالقانه  عملکرد آگاهی بر ذهن  خاص  های در بررسی تاثیر مهارت  (،2014) 19همکاران

 خالقیت مثبت،  و مداوم  طور  به مختلف محرکهای  در حضور و مشاهده توانایی  تنها: است خالقیت  و آگاهی ذهن بین متمایز

( در پژوهشی با عنوان جهت گیری بازار در عملکرد نوآوری صنایع مختلف دریافتند  2014) 20سادیکو.  ندنک می  بینی پیش را

 
15 Muhammad Anwar, et al 
16 Hu, et al 
17 Ferdinand, et al 
18 Williams & Seaman 
19 Baas, et al 
20 Sadiko 
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نوآور دارای سهم بازار، و  سود رشد،  میزان که عملکرد نوآوری به طور مثبت با عملکرد شرکت مرتبط می باشد و شرکت های 

بدون نوآوری هستند. در بررسی تاثیر ذهن (،  2010) 21تزر و روئدیاسچوا کیفیت عملکرد باالتری در مقایسه با شرکت های 

رابطه دارد و  اخالقی تصمیمات و خودآگاهی با آگاهی ذهندریافتند که آگاهی بر تصمیم گیری اخالقی دانشجویان آمریکایی  
(، در  2010) 22هرناردز ودلجادو ذهن آگاهی از طریق تاثیر میزان کنترل رفتار باعث کاهش مصرف سیگار می گردد.همچنین 

بر نوآوری  پژوهشی با عنوان اثر نوآوری تولید بر عملکرد مالی دریافتند که نوآوری بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و بازار محوری 

 در یک درجه باالتر تاثیر می گذارد.
 

 هاي پژوهشيهفرض

 :گرددیمهای پژوهش به صورت زیر ارائه یهفرضبا توجه به عنوان پژوهش و چارچوب نظری ارائه شده 

 : ذهن آگاهی مدیریتی با نوآوری شرکت ارتباط مثبت دارد.1فرضیه 

بین ذهن آگاهی مدیریتی و نوآوری شرکت دارد.2فرضیه   : عمر شرکت اثر تعدیل کننده ای بر ارتباط 

بین ذهن آگاهی مدیریتی و نوآوری شرکت دارد.:  3فرضیه   محدودیت منابع شرکت اثر تعدیل کننده ای بر ارتباط 
بین ذهن آگاهی مدیریتی و نوآوری شرکت دارد.: عملکرد مالی گذشته شرکت اثر تعدیل کننده4فرضیه   ای بر ارتباط 

 

 ی پژوهششناسروش

وتحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دا  لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی  نظر روش نیز در  رد، از  از 
برای جمع آوری دادهگرددیدسته تحقیقات همبستگی محسوب م و اطالعات، از.   یهادر بخش دادهی و  اروش کتابخانه  ها 

به مراجعه  بهادار    هاییادداشتمالی،    یهاصورت  پژوهش از  بورس اوراق  به منظور   شده است.  استفادهتوضیحی و ماهنامه 

ها ابتدا و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده  یفیجمع آوری شده از آمار توص  یهاتوصیف و تلخیص داده

 رد و ییدتأ برای متغیره چند  رگرسیون آزمون  از سپس و برا –، آزمون هاسمن و آزمون جارکیمرل F آزمون یهاپیش آزمون
نر  هاییهفرض پژوهش    آماری، جامعه  .است گردیده  استفاده  Eviews  افزار  متحقیق  بورس    پذیرفته شده در  یهاشرکتاین 

بهادار تهران م که با استفاده از  اندبهادار تهران حضور داشته  در بورس اوراق  1397الی    1391 یهاسال  باشد که طییاوراق 

 آماری یاست. جامعه  شدهانتخاب   آماری  هاییهفرض آزمون  جهت  تحقیق نمونه عنوان به  شرکت  139یری هدفمند گنمونه
  (همگن1جدول ) شروط  طبق  که.   باشدمی  97در پایان سال   تهران  بهادار  اوراق  بورس در  شده  پذیرفته  شرکتهای تمامی  شامل

 است. قرارگرفته بررسی مورد  شده  غربال  جامعه و شده

 مراحل مختلف جامعه (1جدول )

 

 

 
 

21 Schoweitzer &  Ruedy 
22 Hernandaz & Delgado 

 شرکت  532 1397سال    انیشرکتها در بورس تا پاتعداد 

 شرکت  (120) داشته اند.ندر بورس حضور    1397الی    1391تعداد شرکتهای  که در سالهای  

 شرکت  (78) می باشد.نتعداد شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند 

 شرکت  (30) داده اند.تعداد شرکتهایی که در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی  

 شرکت  (34) شده باشد.نتعداد شرکتهایی که سهام آنها حداقل یکبار در سال معامله  

 ( شرکت85) شرکتهای سرمایه گذاری و بانکها و بیمه ها

 شرکت  139 نهایی(  جامعهتعداد شرکتهایی که داده های آنها جمع آوری شده است )
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 مدل و متغيرهاي تحقيق 

 (، تخمین زده می شود:1جهت اظهار نظر درباره فرضیه ها مدل رگرسیونی )در تحقیق حاضر 

(1 ) RDIit=α+β1Mamit+β2Mamit*Fiait+β3Mamit*Slrit+β4Mamit*Pfpit 
+β5Proit +  β6Sagit  +β7 Filit+β8 Fisit+β9 Stoit+β10 CEdit+β11 Boit+єit 

RDI:  ؛  نوآوری شرکتMam:  ؛  ذهن آگاهی مدیریتیFia:  ؛  شرکت  عمرSlr:  ؛  محدودیت منابعPfp:  ؛  عملکرد مالی گذشتهPro:  

  :Boi؛  نقش مدیرعامل  یدوگانگ  :CEd؛ دولتی  یتمالک :Sto؛ شرکت اندازه  :Fis؛ مالی  اهرم :Fil؛  فروش  رشد :Sagی؛  سودآور
 گردد:یمیری متغیرهای پژوهش ارائه در ادامه شیوه اندازه گ؛  (2020هو و همکاران،  هیئت مدیره ) استقالل

 متغير وابسته پژوهش

): نوآوری شرکت -الف ت( محاسبه می نسبت مخارج تحقیق و توسعه به فروش شرکبا شدت مخارج تحقیق و توسعه 

 (.1390طالقانی و همکاران، شود )

 متغير مستقل 

در  مندرج جمالت محقق زمینه این گیرد. در می مورد استخراج قرار محتوا تحلیل طریق ازذهن آگاهی مدیریت:   -الف

مالی بررسی گزارشهای  با  کلید واژه  تعداد  محاسبه متغیر ذهن آگاهی؛  جهت  میدهد؛ قرار مطالعه مورد را مورد  های مرتبط 

  ی حال، گذشته و آیندههای رویدادهای لحظهرویدادهای لحظه حال، گذشته و آینده، شمارش و سپس نسبت فراوانی کلید واژه
بنابراین با استفاده از فرمول هو و همکاران، )ت برای ذهن آگاهی استخراج می شود  های ذیل، یک نسبرا محاسبه می کنیم؛ 

2020:) 

𝑴𝒊𝒏𝒅𝒇𝒖𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔𝐢,𝐭
𝟏 =

𝐭𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐢,𝐭
𝐭𝐩𝐚𝐬𝐭 𝐢,𝐭+ +𝐭𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢,𝐭+ 𝐭𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞𝐢,𝐭

 

(2 )  

𝐭𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐢,𝐭: با رویدادهای لحظه حال؛تعداد کلید واژه  های مرتبط 

𝐭𝐩𝐚𝐬𝐭 𝐢,𝐭: با رویدادهای لحظه گذشته؛تعداد کلید واژه  های مرتبط 
𝐭𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞𝐢,𝐭: با رویدادهای لحظه آینده.تعداد کلید واژه  های مرتبط 

 

 متغيرهاي کنترلی

 (.2020هو و همکاران،  ) برابر است با بازده دارایی شرکت در طی سال:  سودآوری  -الف

 (. 2020همکاران،  هو و )  ابر است با تفاوت فروش دوره جاری از فروش دوره قبل بر فروش دوره قبل: بررشد فروش -ب
غیر این صورت  اگر یک نفر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل باشد برابر است با یکدوگانگی نقش مدیرعامل:    -ج و در 

 (.1398رحیمی و فروغی، )برابر با صفر 

ترکیب اعضاء هیئت مدیره و از طریق نسبت اعضاء غیر موظف به کل اعضاء    عبارت است ازاستقالل هیئت مدیره:   -د

 (.1398رحیمی و فروغی، )هیات مدیره. محاسبه می گردد 
 (.1399)شاهعلیزاده و مرادزاده،    نسبت کل بدهی بر کل داراییاهرم مالی:   -ه

 .برابر است با لگاریتم طبیعی فروش شرکت در پایان سال:  اندازه شرکت -و

که اگر شرکتی بیش   در صورت مالکیت دولتی برابر است با یک و در غیر این صورت برابر است با صفر:  مالکیت دولتی -ز
جهت اندازه گیری و تشخیص در .  این صورت صفر خواهد بود  درصد سهام آن متعلق به دولت باشند مقدار یک و در غیر  50از 

یادداش ابتدا صد سهام متعلق به دولت، به ساختار مالکیت استخراج می گردد،  اطالعات  تهای همراه،بر اساس  گونه   به مربوط 

 یم  درصد بیشتر باشد،  50درصد مذکور از  اگر  در اختیار شرکتهای دولتی با هم جمع می گردد، سهام ای که کلیه درصدهای

(.1396همکاران،  و در غیر این صورت غیر دولتی است )الله ماژین و توان گفت مالکیت شرکت دولتی است 
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 تعدیل گر پژوهشمتغيرهاي 

 (.1392شاهعلیزاده، ) عمر شرکت: برابر است با تفاوت تاریخ تاسیس شرکت تا سال جاری  -الف

 (.2020هو و همکاران،  )ها  محدودیت منابع: نسبت خالص جریان نقدی بر کل دارایی -ب

 (.2020هو و همکاران،  )گیری شده است که برابر است با نسبت سود خالص بر کل دارایی  عملکرد مالی گذشته: به عنوان مقدار متوسط بازده دارایی شرکت در سه سال گذشته اندازه -ج

 

 هاي پژوهش  یافته 

 آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش

 درج شده است.  1ها در جدول  میانگین، میانه، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی و تعداد مشاهدهنتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، شامل 

 متغيرهاي پژوهش آمارتوصيفی  هايشاخص(1)جدول

 عنوان متغیرها
 

های  شاخص
 توصیفی

  ینوآور
 شرکت

  یذهن آگاه
 یتیریمد

  یذهن آگاه  تعامل

عمر  و     یتیریمد
 شرکت

  یذهن آگاه  تعامل

و     یتیریمد
 منابع  تیمحدود

  یذهن آگاه  تعامل

عملکرد  و     یتیریمد
 گذشته  یمال

 یدولت  تیمالک اندازه شرکت یاهرم مال رشد فروش یسودآور
نقش    یدوگانگ

 رعاملیمد
  ئتیاستقالل ه

 رهیمد

RDI Mam Fia * Mam Fia * Slr Fia * Pfp Pro Sag Fil Fis Sto CEd Boi 
 0.2507 0.0267 0.0791 14.317 0.6047 1.3314 0.2291 0.0475 0.0351 12.202 0.3348 0.0449 میانگین

 0.0000 0.0000 0.0000 14.110 0.6000 0.1300 0.0900 0.0300 0.0300 12.170 0.3400 0.0443 میانه

 1.0000 1.0000 1.0000 19.770 1.9200 326.42 64.120 6.0400 0.2100 23.430 0.5000 0.1010 ماکسیمم

 0.0000 0.0000 0.0000 10.490 0.0000 1.0300- 20.080- 2.1100- 0.1400- 2.0600 0.2600 0.0000 مینیمم

 0.4336 0.1613 0.2700 1.5678 0.2263 13.435 2.5855 0.2572 0.0436 5.2314 0.0390 0.0203 انحراف معیار

 1.1499 5.8694 3.1180 0.7269 1.0565 18.649 18.656 16.394 0.5543 0.0485 0.3966 0.0964 چولگی

 2.3224 35.450 10.722 3.8554 7.4727 403.33 437.21 361.45 4.4844 1.8022 3.4726 2.6716 کشیدگی

 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 مشاهدات
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پراکندگی است.مرکز  هایشاخص نیتریصلا دربردارنده  (1جدول ) نقطه تعادل و مرکز   نیانگیم  ی و  که نشان دهنده 

نشان دادن مرکزیت داده یع بودهثقل توز برای متغیرهاستو شاخص خوبی برای  . میانه  است  0449/0برابر  شرکت  ینوآور ، 

دهد که نیمی از داده ها کمتر از این دهد. و نشان میباشد که وضعیت جامعه را نشان میهای مرکزی مییکی دیگر از شاخص
نیمی د نرمال بودن این  کسانیهمچنین    مقدار هستند  نیبیشتر از ا یگرمقدار و  بودن مقدار میانگین و میانه نشان دهنده 

ی  پراکندگ  زانیم  نیتعی  یبرا  یاریمع  ،یپراکندگ شاخص های.  است  0443/0برابر    شرکت  ینوآور  که برای متغیر  باشدمتغیر می

 است  یکندگپرا  شاخص های نیتراز مهم  انحراف معیار یکی است.  نیانگیآنها نسبت به م  یپراکندگ  زانیم  ای  گریکدیاز   هاداده
. میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند. اگر ضریب چولگی  می باشد  020/0برابر   شرکت ینوآور  که برای متغیر

ب باشد، جامعه کامالً متقارن است و چنانچه این ضریب مثبت  باشد چولگی به   بیاشد، چولگی به راست و اگرضرصفر  منفی 

دهد توزیع نرمال و خیلی  باشد که نشان میمثبت و نزدیک صفر می شرکت  ینوآور . مقدار ضریب چولگی برای متغیرچپ دارد
نرمال استاندا  وانیمیزان کشیدگی یا پخی منحنی فرا یپراکندگ  شاخص.  باشدکم چوله به راست می رد را نسبت به منحنی 

برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، یعنی منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضع متعادل و نرمالی  

باشد.   باشد منحنی پهن می  باشد منحنی برجسته و اگر منفی  متغیرها  دارد، اگر این مقدار مثبت  برای تمام  در این پژوهش 

 کشیدگی مثبت می باشد.

 هاسمن و ليمر f آزمون نتایج (2)جدول

 نتیجه سطح معنی داری آزمون هاسمن نتیجه سطح معنی داری آزمون اف لیمر 

 ثابتاثرات   0.0001 36.799743 تابلویی 0.0000 2.743722 پژوهشمدل  

 

لویی  ی تابهادادهپذیرفته شده است که روش ی فرضیه های پژوهش هامدلی تابلویی برای  هاداده، روش  (2در جدول )

با استفاده از دو الگو تصادفی و اثرات ثابت میخود  ، از آزمون هاسمن استفاده هاآنتواند انجام گیرد و برای انتخاب ی اثرات 

جهت تخمین درصد شده است بنابراین از اثرات ثابت   5احتمال آزمون کای دو کمتر از  ی پژوهشهامدلشود. با توجه به می
 گردد.یماستفاده  های پژوهش یهفرض  مدلو تجزیه و تحلیل 

 آزمون فرضيه هاي پژوهش جینتا( 3جدول )

 ضرایب متغیرها 
خطای  

 استاندارد
 t -آماره

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 بی معنی 𝛂𝟎 0.022757 0.022707 1.002177 0.3166 عرض از مبدأ

 مثبت Mam 0.122603 0.048447 2.530679 0.0116 ذهن آگاهی مدیریتی

و    تعامل ذهن آگاهی مدیریتی

 عمر شرکت

Fia * 
Mam 

 مثبت 0.0004 3.573963 0.000760 0.002715

و    تعامل ذهن آگاهی مدیریت

 محدودیت منابع
Fia * Slr 0.047040 0.010370 4.536162 0.0000 مثبت 

و    تعامل ذهن آگاهی مدیریتی

 مالی گذشتهعملکرد  
Fia * Pfp 0.090007 0.012180 7.389501 0.0000 مثبت 

 مثبت Pro 0.009384 0.001206 7.782518 0.0000 سودآوری

 منفی Sag -9.70E-05 4.04E-05 -2.398606 0.0167 رشد فروش

 مثبت Fil 0.041016 0.002645 15.50498 0.0000 اهرم مالی

 منفی Fis -0.005809 0.001366 -4.252176 0.0000 اندازه شرکت
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 مثبت Sto 0.013063 0.001968 6.638103 0.0000 مالکیت دولتی

 بی معنی CEd -0.001578 0.002544 -0.620510 0.5351 دوگانگی نقش مدیرعامل

 منفی Boi -0.004271 0.001091 -3.915463 0.0001 استقالل هیئت مدیره

 21.10166 آماره-F 0.792546 ضریب تعیین

 0.000000 سطح معناداری 0.754988 ضریب تعیین تعدیل شده

  2.043745 دوربین واتسون 

 

  ،ی تیریمد یذهن آگاهبرای ضریب ثابت و ضرایب متغیرهای   t  احتمال آماره که  دهدمی نشان تخمین  از حاصل  نتایج
و   یتیریمد یمنابع، تعامل ذهن آگاه تیو محدود  یتیریمد یو عمر شرکت، تعامل ذهن آگاه  یتیریمد یتعامل ذهن آگاه

مال  ،یگذشته، سودآور یعملکرد مال اهرم  شرکت، مالک  ،یرشد فروش،  ه  یدولت تیاندازه  استقالل  نوآوری بر   رهیمد  ئتیو 

برای متغیرنر  طبرآورد شده توسو ضریب  .باشددار میآماری معنی لحاظ  از فوق  ارتباط  لذا  است؛% 5  از  کمترشرکت    م افزار 

و عمر شرکت، تعامل ذهن   یتیریمد  یتعامل ذهن آگاهمثبت و معنی دار و متغیرهای نوآوری شرکت    ی برتیریمد  یذهن آگاه
آگاه تیو محدود یتیریمد  یآگاه عملکرد مال   یتیریمد  یمنابع، تعامل ذهن  برابر    نوآوری شرکت  بر گذشته یو  به ترتیب 

باشد. و احتمال آماره  09/0و   047/0،   002/0  از بیشترنوآوری شرکت بر   رعاملینقش مد  یدوگانگ برای ضریب متغیر  t می 

نمیآماری معنی لحاظ  از فوق  ارتباط لذا  است؛% 5 باشد.  95بنابراین با اطمینان  .باشددار  % این متغیر در مدل بی معنی می 
 تغییرات%  59 میزان به  قادر است  که دهدمی نشان  را  مستقل متغیرهای  دهندگی توضیح قدرت  تعدیل شدهتعیین  ضریب

 یبررس یبرا باشد.می  دارمعنی آماری لحاظ  از مدل  که کل  است این  بیانگر  F آماره  احتمال.  دهند توضیح  را  وابسته متغیر

  1/ 5آماره در محدود  نیواتسون  استفاده شد. اگر مقدار ا -نیبرازش شده از آماره آزمون دورب هایمدل  یاستقالل پسماندها

م  دییمدل موردتأ  یباشد.استقالل پسماندها  5/2تا   غ  رد،گییقرار  حاک  نصورتیرایدر  اس  یشواهد  فقدان  وجود   ای  تقاللاز 
  2/ 5تا   5/1آماره در محدود   نیمقدار اکه    068/2که در اینجا مقدار دوربین واتسون    مدل است.  یپسماندها  یالیسر یهمبستگ

به فرضیه چون .ردگییقرار م دییتأ مدل مورد یاستقالل پسماندهامی باشد بنابراین     ی برتیریمد  یذهن آگاه متغیر با توجه 

متغیرهای  نوآوری شرکت   آگاهمثبت و معنی دار و  عمر شرکت، تعامل ذهن آگاه   یتیریمد  یتعامل ذهن  و  یتیریمد  یو 
برابر    نوآوری شرکت بر گذشته یو عملکرد مال   یتیریمد  یمنابع، تعامل ذهن آگاه تیمحدود و   047/0،   002/0به ترتیب 

 شود. رد می 4و   3، 2، 1برای فرضیه   H  0پس فرضمی باشد.    09/0

 

و   گيري يجهنتبحث 

  تعیین  تیم مدیریتی اعضای توسط جمعی  بصورت شرکت  گیری تصمیم و  استراتژی که اند داده نشان گذشته  مطالعات

  ادبیات این  به حاضر  مطالعه.  بگذارند  تأثیر شرکت تصمیم و  استراتژی  بر تواند اعضا می از  ای  مجموعه  های  ویژگی  و شود می
 می  گذاشته اشتراک  به  تیم مدیریتی  اعضای  توسط  که جمعی  روانی  وضعیت  یک  عنوان  به  مدیریتی آگاهی ذهن  که افزاید می

باشد؛ اوال علیرغم  این مقاله چندین مفهوم نظری را دارا می.  بگذارد تأثیر شرکت گیری  تصمیم و  استراتژی بر  تواند می  نیز شود

در مطالعه محققین  داشتهاینکه بسیاری از  به نوآوری شرکت مشارکت  چند مطالعهی مربوط  به  ی اخاند، فقط در  یر شروع 

چشم شرکت از  نوآوری  نمودن  نمودهبررسی  روانشناختی  چند مطالعهانداز  یکی از  بنابراین این  به  اند.  که  است  ی محدود 
شرکت از چشم انداز ویژگی نواوری  تعدیل کنندهجستجوی  بر تأثیر  پرداخته و  عینی اجرا  های شرکت تأکید ی ویژگیهای 

تواند آوری شرکت از چشم انداز رواشناسی تمرکز نموده و با یافتن اینکه ذهن آگاهی مدیریتی مینماید؛ در این مقاله ما بر نومی

بر توسعه و تحقیق را هدایت نماید،    و تحقیق شدت  بر  مدیریتی آگاهی ذهن  تأثیر یمطالعه، بررس  نیهدف از اسرمایه گذاری 
بــه منظــور تحقـق ایــن هـدف از روشــهای آمــاری   ؛  است  شرکت  نوآوری  از  پروکسی یک می شود که بررسی  توسعه

اسـتفاده   شرکت نوآوری ربـ  وثرجهــت طراحی مدل بـرای شناسـایی عوامـل مـ  خطیچنــدمتغیره همچــون رگرســیون 

این گونه استدالل می ذهن آگاهی مدیریتی با نوآوری شرکت ارتباط مثبت دارد؛  ،  پژوهشبراساس آزمون فرضیة  .شـده اسـت
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مدیریتی اعضای  مدیریتی،  آگاهی  ذهن  روانشناختی  شود که مکانیسم  در  بیشتری  گذاری سرمایه  تا  سازد  می  قادر  را تیم 

که اولین  توسعه  و  تحقیق رسد  می  باشند؛به نظر  با  می  یلتسه  را  تنظیمی  خود  آگاهی،  ذهن  که  داشته  و   تسهیل  کند 

؛  نماید  رفتار  تر  متناسب  ای  شیوه کند و با  رفتار  طلبانه  فرصت کمتر  تا  سازد می  قادر  را  مدیریت  آگاهی  ذهن  خودتنظیمی،
بود نگران مدت بلند  ارزش ایجاد در  سهامداران  منافع  مورد  مدیران در  بنابراین  بیشتری ریسک به  مایل  رو این  از  و خواهند 

 ذاتی اهداف برای ویژه  به را هدف  به  دستیابی آگاهی، می شوند وبه عالوه ذهن توسعه و تحقیق در  بیشتر گذاری  سرمایه  مانند

  و  یابند می  ادامه  تری  طوالنی  مدت  برای هستند، تر بخش  رضایت  که  اهدافی  به  دستیابی  برای  آگاهانه کند، ذهن می تسهیل
  تعیین  توسعه و  تحقیق که  آنجا  از  دهد؛  می  نشان  هستند، کوتاه مدت  انگیزه  دارای که  اهدافی به نسبت  را بیشتری  موفقیت

  عنوان به را توسعه و تحقیق زیاد احتمال  به ذهن آگاهی با  مدیران  است، شرکت  یک مدت  طوالنی  بقاء  و موفقیت  مهم  کننده

 و تحقیق  در بیشتری  گذاری  سرمایه  احتماالً آگاهیذهن    بنابراین، مدیران با؛ انتخاب می کنند پیگیری  برای  ذاتی هدف  یک
بین ذهن آگاهی مدیریتی و به عالوه دیگر نتایج نشان میدهد که   کنند؛ می توسعه بر ارتباط  عمر شرکت اثر تعدیل کننده ای 

ذهن آگاهی مدیریتی بر نوآوری شرکت؛کاهش می یا بد؛وقتی  نوآوری شرکت دارد؛به گونه ای که با افزایش عمر شرکت؛تاثیر 

یک شرکت پیریتر می شود، اعضای تیم مدیریت عالی آن، از نظر شناختی انعطاف ناپذیریتر می شوند.  به عبارت دیگر، اعضای  

پیدا خواهد کرد، زیرا  نتیجه، تاثیر ذهن آگاهی کاهش  نظر شناختی انعطاف پذیری کمتری دارند. در  تیم مدیریت عالی از 
محدودیت منابع شرکت نیز  اثر تعدیل کننده ای بر ارتباط   ارز ذهن آگاهی مدیریتی است؛انعطاف پذیری شناختی نشانه ی ب

بین ذهن آگاهی مدیریتی و نوآوری شرکت دارد؛به گونه ای که با افزایش محدودیت منابع شرکت؛تاثیر ذهن آگاهی مدیریتی  

انعطاف ناپذیری شناختی اعضای تیم مدیریت  بر نوآوری شرکت افزایش می یابد و شدیدتر می شود؛برخالف سن شرکت، که با  
با انعطاف پذیری شناختی  عالی ارتباط مثبت دارد، محدودیت منابع شرکت با انعطاف ناپذیری شناختی ارتباط منفی دارد، اما 

یری و ارتباط مثبت دارد، چرا که محدودیت منابع شرکت ، توجه مدیریت را از مسائل واکنش گرا دور می کند تا برانعطاف پذ

تفکر جامع تمرکز کنند. همانگونه که گفته شد، انعطاف پذیری شناختی نشانه بارز ذهن آگاهی مدیریتی است. بنابراین، تاثیر 

ذهن آگاهی در شرکت های با محدودیت منابع شرکت بیشتر، باالتر است. در نتیجه می توانیم بگوییم که که تاثیر ذهن آگاهی 
نهایت نتایج  مدیریتی بر شدت تحقق و توسع ه، در شرکت هایی که محدودیت منابع شرکت بیشتری دارند، قوی تر است،در 

ای بر ارتباط بین ذهن آگاهی مدیریتی و نوآوری شرکت دارد نشان می دهد که عملکرد مالی گذشته شرکت اثر تعدیل کننده

وآوری شرکت ضعیف تر می شود؛عملکرد مالی  و با افزایش عملکرد مالی گذشته؛میزان تاثیر گذاری ذهن آگاهی مدیریتی بر ن
باشد،   عملکرد بهتری داشته  عملکرد اعضای تیم مدیریت عالی است. هر چه شرکت در دوره قبل  گذشته، نوعی بازخورد از 

عملکرد مثبت  بازخورد  بود. همانند سن شرکت،  مدیریت عالی مثبت تر خواهد  عملکرد درک شده از اعضای تیم  بازخورد 

به این شود که  انعطاف ناپ ذیری شناختی شرکت را افزایش می دهد. بخاطر اینکه بازخورد عملکرد مثبت ممکن است منجر 

نمی   اعضای تیم مدیریت عالی این پیام را دریافت کنند که در موقعیت مطمئنی قرار دارند و از اینرو، شرایط فعلی را تغییر 
با انعطاف پذیری شناختی رابطه منفی دهند. بنابراین، بازخورد عملکرد مثبت با انعطاف نا پدیر شناختی  رابطه مثبت دارد و 

بارز ذهن خودآگاهی مدیریتی است کاهش  نشانه ی  بخاطر اینکه، انعطاف پذیری شناختی  تاثیر ذهن خودآگاه  دارد؛مجددا، 

ه زمانی که شرکت در دوره خواهد یافت. به همین دلیل، بیان می کنیم که تاثیر ذهن آگاهی مدیریتی بر شدت تحقیق و توسع
بود ؛ باشد، کمتر خواهد    تجربه  و رویدادها  به  توجه که  است این آگاهی  ذهن  از  شهودی ایده  یکقبلی عملکرد بهتری داشته 

 توجه  خصوصیات  بهبود  طریق از آگاهی باشد و ذهن  هدف  به  رسیدن برای  آینده گیری جهت  با  مغایر است ممکن  کنونی های

به سمت  می پشتیبانی  هدفمندی  از  انگیزش  و بیشتر  می شوند،    خودشان  توسط  که  ذاتی  اهداف  کند و مدیران  مهم تلقی 

مدیران    است، شرکت  یک مدت  طوالنی بقاء و  موفقیت مهم کننده تعیین توسعه و  تحقیق  اینکه  به  توجه  شوند، با می هدایت
 کنند و احتماالً  می مشاهده پیگیری  برای  ذاتی هدف یک عنوان به را  توسعه و  تحقیق زیاد احتمال به ذهن آگاهی بیشتر با

  شدت بر  مدیریتی آگاهی  ذهن مثبت  تأثیر  دهنده  نشان این  و دهند می انجام توسعه  و تحقیق  در  را بیشتری گذاری سرمایه

نشان بر  مدیریتی آگاهی ذهن  (، در بررسی تأثیر2019است؛در این راستا هو و همکاران ) توسعه  و تحقیق  دهند می  نوآوری، 
  گذشته مالی عملکرد  و تحرک کم  منابع شرکت،  عمر با توسعه  و تحقیق  شدت و مدیریتی آگاهی  ذهن بین مثبت  رابطه که
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 برخوردار گذشته بهتر  مالی عملکرد  از شرکت و زمانی که شرکت شدن بزرگتر با  رابطه این  خاص،  طور  به  شود؛  می  تعدیل

است؛که از این نظر با نتایج پژوهش   تر قوی است، برخوردار کمتری  منابع  از شرکت  وقتی  که  حالی  شود، در می تر  ضعیف است،

(، نیز نشان داد که شاخص های خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد  1396طالقانی )  حاضر در  یک راستا می باشد؛
نهایت صفرزاد )دانش با نوآوری سازمانی رابطه معنی داری دارند؛در  (، به این نتیجه دست یافت که نوآوری و عملکرد  1395ه 

باشد؛بر اساس دو  با نتایج پژوهش حاضر در یک راستا می  سازمانی با شخصی سازی دانش رابطه مستقیم دارد؛که تا حدودی 

یعنی خود تنظیمی و دنبال کردن هدف نتایج نشان داد که ذهن آگاهی مدیریتی   تواند میمکانیزم روانشناختی ذهن آگاهی 
تأثیر مثبتی بر شدت تحقیق و توسعه داشته باشد ؛بر این اساس ذهن آگاهی مدیریتی ؛جانشینی برای نوآوری شرکتها است؛در 

بگذاردتواند بر توسعهاین راستا، و بر اساس نتایج حاصل شده از این پژوهش ذهن آگاهی مدیریتی می  ؛  ی پایدار شرکت تأثیر 

نقش  ین یافته ها می تواند عا بر بیان اهمیت  آن بر تصمیمات  ذهن آگاهی مدیریتی الوه  در حوزه حسابداری مالی، به تأثیر 
نهایت ظرفیت داخلی مدیران نقش نوآوری  و در  ذهن آگاهی اشاره کند و موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و 

 پژوهش  هاییافته  و موضوع اهمیت  به توجه  ابلذا   ؛شود  توسعهو تاثیر آن بر میزان سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و مدیریتی  

 و داخلی انبر آنها همانند حسابرس ناظر نهادهای و مالی  هایصورت  کنندگانتفادهاس  گرددمی پیشنهاد شد،  اشاره آنها  به که

  تغییر ظرفیت رایب  فاکتوری عنوان به تواندمیذهن آگاهی مدیریتی   که دهند  قرار نظر  مد  را مسئله این ان،بازرس و  مستقل
آگاهی مدیریتی و سرمایهبه عالوه وجود رابطه  ؛ دباششرکت  نوآوری   و توسعه می  ی مثبت میان ذهن  تواند گذاری تحقیق 

کر توانند آگاهانه تفها میها و مدیران رده باالی سازمانمرجع مناسبی برای دولت و نهادهای دولتی رده باال فراهم نماید؛ دولت

بنابراین مدیران می نوآوری خروجیتوانند تصمیمات صحیحذهن آگاه مدیر عامالن را رشد دهند و  نمایند تا  های تری اتخاذ 
به عالوه سازمان بتوانند یک  سازمانی را آگاهانه افزایش دهند.  نفعان باشند تا  برای ارتقا دادن انتظارات ذی  ها باید در تالش 

با کسب دستاوردهای نسبت به سازماندیدگاه مثبت و خوشبینانه   ها ایجاد نموده و همچنین تصمیم گیری مدیران در رابطه 

 نوآورانه را ارتقا بخشند.

آگاهی ذهنتر شدن تأثیر  منظور استفادة بیشتر از نتایج پژوهش و نیز با توجه بـه کمکی که نتایج پژوهش به روشن  به
 :شـرکتهـا مـیکنـد، در آینـده میتوان به موضوعهای زیر توجه بیشتری کرد شرکت مدیریتی بر نوآوری

نمونـه بزرگتــری اسـتفاده ب-1 بعـدی مـی تـوان از  رای افـزایش روایـی نتـایج ایـن قبیـل تحقیقـات در تحقیقـات 

 کـرد.  
ویژگیهای هیئت مدیره، مانند -2 جلسات هیئت  تعداد  کاری، هن، داشتن تخصص در زمیالتسن، تحصی :بررسی تأثیر 

 نوآوری شرکت.  ظرفیتآگاهی مدیریتی  و ذهنروابط بین  مدیره و ... بر 

تفکیک شرکت های پر ریسک مانند معادن و اکتشاف نفت و شرکت های دارویی که مخارج و هزینه های تحقیق و   -3

 .دارند از سایر شرکت ها و انجام تحقیق مشابه  الییتوسعه با
گیری ذهن آگاهی مدیریتی، بنابر نیازهای موضوعات تحقیقی، از روش های برای اندازهدر نهایت پیشنهاد می شود  -4

 تحقیق کمی، کیفی و یا حتی ترکیبی استفاده شود.

 

 هاي تحقيق  محدودیت

برخی مشک نارساییها در فعاالوجود  پژوهشی اجتنابت، محدودیتها و  نیز از این  .ناپذیر است  لیت های  مطالعه حاضر 

با محدودیتها و مشک  :رو بوده است  به شرح زیر روبه  التیقاعده مستثنی نبوده و 

نمونه مورد آزمون در مطالعه بر اساس اطالعات در دست می باشد، همچنین این نمونه ها با اعمال برخی از محدودیت  -1

 .را نمی توان به صورت کامل حذف کرد "انتخاب گزینشی"استفاده قرار گرفته اند، بنابراین مسئله  های ذکر شده مورد 
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