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مقدمه1

یکنپودس)شودمیگرفتهنظردرپایداررقابتیمزیتازمنبعیمداومنوآوریهایتولیدبرایشرکتیکتوانایی

وقطعیتعدممنفیتاثیراتتوانندمیکنندمینوآوریمدامکهشرکتهایی.(1996اوریلیوتوشمن،2000

داشتهخوبیبسیارشرکتیعملکردو(2008همکارانولی،2009همکارانوتسایی)کنندتعدیلرامحیطپیچیدگی

.(2010تساییوتسایی،2011همکارانویام)باشند

بازارهایردمودراندکیتحقیقاتوبودمتمرکزیافتهتوسعهبازارهایرویعمدتانوآوریرویبرموجودتحقیقاتتاکنون

ازمتفاوتبسیارکنندمیعملآندرنوظهوربازارشرکتهایکهمحیطی.(2009همکارانوگوان)داردوجودنوظهور

همکارانولی،2009همکارانوتسایی)شوندمیمواجهآنبایافتهتوسعهبازارهایدرشرکتهاکهاستمحیطی

یتقاضانهادی،خالهایمقررات،مانندمحیطیعواملنظراززیادپیچیدگیوقطعیتعدمباظهورنوبازارهای.(2008

،2010اییتسوتسایی)شوندمیمشخصغیرهوشدیدرقابتتکنولوژی،تغییرسریعسرعتمشتری،متنوعومتغیر

رداستممکنروندمیکاربهیافتهتوسعهبازارهایدرکهنوآوریمدیریتمختلفنظریههای.(2008همکارانولی

.(2008همکارانولی،2009همکارانوگوان)نباشنداستفادهقابلنوظهوریبازارهایچنین



مقدمه1

استراتژیکاهدافاین.(2001تید)گیردمیتصمیمشرکتهااستراتژیکاصلیاهدافمورددرشرکتیکمحیطییزمینه

.(2008چسبروگ)شودحاصلشرکتدرنوآورانهفعالیتهایکردندنبالباتواندمیکهداردارزشخلقبهنیازاغلب

هلفتولیپونن)شوندمیبردهنامنوآوریاهدافعنوانبهبرندمیپیشراسازماندرنوآوریفرایندکهاستراتژیکیاهداف

شودصلحامطلوبنوآوریعملکردتاشوددنبالشرکتیبوسیلهبایدکهاینوآوریاستراتژیشرکتنوآوریاهداف.(2010

بهتوجهبارقابتافزایشبانوظهوربازارشرکتهای.(2004همکارانوبورگلمن،2009همکارانوگوآن)کندمیتعریفرا

شودمیصنایعدرجدیدشرکتهایتولدباهمراهملیتیچندشرکتهایانبوهبهمنجرکهشوندمیمشخصزداییمقررات

طعیتقعدموپیچیدگیشدت،افزایشجدیدداخلیبازیگرانوچندملیتیشرکتهایترکیبیتاثیر.(2009همکارانوگیما)

استدادهافزایشرارشدپتانسیلمشتریتقاضایافزایشدیگرسویاز.(1997پینوبارل)شودمیبازاردرتکنولوژیک

برایمداومطوربهشرکتها.(2010روپروورترا)کنندمیتقاضاراسفارشیخدماتومحصوالتمشتریهادیگرسویازو

بازارهایپویاییودینامیک.(2009همکارانوگوان)هستندفشارتحتمتفاوتمحصوالتیارائهنیزوهزینههاکاهش

.(2005همکارانوسانگ،2009همکارانوگوان)کننداتخاذرانوآوریهدفچندینتااندکردهمجبورراشرکتهانوظهور



مقدمه1

وفرایندودهدمیتخصیصرامنابعکهداردخاصنوآوریاستراتژیبهنیازخاصنوآوریاهدافکردندنبال

نیازنوآوریهدفهر.(2004همکارانوبورگلمن،2009ماریانهوکنستانستین)کندمیهدایتراسیستمکنترلهای

وووس،2010موشه)داردمطلوبنتایجبهدستیابیبرایکنترلسیستمهایومنبعتخصیصازمختلفییمجموعهبه

کهدارندایپیچیدهودشواریوظیفهکنندمیدنبالراهدفچندینکهشرکتهایی.(1995سانچز،2008همکاران

داردرینوآواهدافاینبیندرمنابعسازیهماهنگبهنیازهمچنینبلکهنداردمنابعتخصیصبهنیازفقطآنانجام

حاصلمناسباستراتژیاتخاذباتواندمیامراین.(2007احمدووانگ،2007تیس،2009ماریانهوکنستانتین)

وبورگلمن،2010موشه)یابنددستنوآوریاهدافازمطلوبییمجموعهبهدهدمیامکانشرکتهابهکهشود

.(2004همکاران

ساکتشودمیدنبالشرکتیبوسیلهکهنوآوریمختلفاهدافبینیرابطهمورددرموجودتحقیقاتحالهردر

شرکتیهبوسیلشدهدنبالنوآوریاستراتژیهایونوآوریمختلفاهدافبینروابطتحلیلفصلاینتمرکز.هستند

اهداف(ژهپروسبد)یپرتفولیودرمعینیسازشهاینوآوری،استراتژیانتخاباساسبرتادارندنیازشرکتها.است

.دهندانجامخودنوآوری



نوآوریاهداف . 1-2-تئوری.2

ربازایزمینهپسمقاالت،ازمابررسیاساسبرحالهردر.اندکردهتعیینرانوآوریاهدافازتعدادیتحقیقات

ونوآوریاهداف.استشدهتعییننوآوریهدف14ازایمجموعهحوزهایندرشاغلعواملبامابحثهایونوظهور

.شودمیتوصیفبخشایندرمختصرطوربهنوآوریباآنهایرابطه

رابازاررساختاناپیوستهیارادیکالنوآوریهایشومپیتریبهرههایاساسبر:نوآورانهمحصولرادیکالگسترش-1

هیل،2010همکارانورحمان)آوردمیهمراهبهصنعتتکنولوژیکیچرخهدرراپارادایمانتقالهایودهدمیتغییر

.(2003رادیرملو

بایرندگمیتصمیمشرکتهابازاررهبرانبارقابتجایبه:بازاردرشدهتثبیتتکنولوژییامحصوالتمعرفی-2

وشپاری)کندمیارائهباالتریبهرههایوکمرقابتشدهتثبتبخش.شوندبازارواردخاصبخشیکرویتمرکز

.(2006همکاران

شدهبیتثقبلازغالبطرحآندرکهرقابتیبسیاربازارهایدرشرکتها:موجودمحصوالتتولیدفرایندهایبهبود-3

هزینهوریهایبهرهافزایشبهمنجرتولیدفرایندهایبهبود.هستندفشارتحتتولیداتهزینههایکاهشبرایاست

.(1975آبرناتیواوتربک)شودمی



نوآوریاهداف . 1-2-تئوری.2

یاندازراهونوآوریتنهانهکنندنوآوریمدامطوربهدارندنیازشرکتها:خارجردهازمحصوالتکردنجایگزین-4

.لیقبتولیداتبرایبهتریجایگزینهاییارائهوقدیمیمحصوالتکردنخارجردهازهمچنینبلکهجدیدتولیدات

ووانگ)استرقابتیمزیتبهشرکتهادستیابیبرایضروریشرطقدیمیمحصوالتخالقتخریبوخواریهمجنس

.(2008چسبروگ،2009همکاران

کاراینبرایودهندافزایشرابازارازخودسهمتاکنندمیتالشمدامشرکتها:بازارسهمافزایشوحفظ-5

دهدمیامکانشرکتهابهسهاینترکیب.دهندمیانجامراکاروکسبمدلوفرایندمحصول،نوآوریهایازترکیبی

بدسترابازارازبیشتریسهمدسترسیقابلوصرفهبهفرد،بهمنحصرمتفاوت،خدماتومحصوالتیارائهباتا

.(1996اوریلیوتوشمن،2000پیکنودس)آورند

.نددهتوسعهوآورندبدستراجدیدیداخلیبازارهایتاکنندمینوآوریمدامشرکتها:جدیدداخلیبازارکشف-6

وگایرین)هستندمتمرکزجدیدداخلیبازارهاییتوسعهبرخاصطوربههرمیرویکردپایینوصرفهبانوآوریهای

.(2007احمدو،وانگ2011همکاران



نوآوریاهداف . 1-2-تئوری.2

بهروعشهستندداخلیبازارهایبهمحدوداساساکهداخلیبازارباشرکتهای:المللیبینجدیدبازارهایکشف-7

وتمحصوالسازیسفارشیبهنیازامراین.اندکردهخودفروشافزایشبراینوظهوربازارهایسایرازبرداریبهره

.(2009ویراواردناواوکاس،2010آگندالوتولستوی)داردجدیدالمللیبینبازارنیازمناسبخدمات

شدهولمحصباالترکیفیتتقاضاهایبهمنجرمحصولتکنیکهایوتکنولوژیهاافزایش:محصولکیفیتبهبود-8

وصوالتمحکیفیتبهبودهمچنینبلکهجدیدمحصوالتیارائهبهنیازتنهانهرقابتدرماندنبرایسازمانها.است

.(2003سوهالوپراجوگو)دارندقدیمیخدمات

خارجیتکنولوژیبهداخلیشرکتهای:وارداتیدانش/تجهیزاتبهوابستگیکاهشبرایموجودتکنولوژیبهبود-9

بارقابتهبشروهتکنولوژیهمانشرکایزداییمقرراتازپس.اندبودهوابستهالمللیبینسازمانهایلیسانستحت

یخارجتکنولوژیهایبهحدازبیشوابستگیکاهشبرایدارندنیازداخلیشرکتهای.اندکردهداخلیشرکتهای

.(2001همکارانوجونز)دهندتوسعهراداخلدرتکنولوژییتوسعهقابلیتهای
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مدامشرکتهااستنیاز.استتولیدکلیهزینهدرمهمییمولفهخامموادیهزینه:خامموادمصرفکاهش-10

همکارانوتومویچ)دهدکاهشراآنهاخامموادهزینههایکهباشندموادیوفرایندهاجستجویدروکنندنوآوری

2010).

بازارشرکتهای.استسازمانهایهمهدرهزینههاتریناصلیازیکیانرژیمصرف:انرژیمصرفکاهش-11

میانگرثانویهبازارهایازراانرژیمواردبسیاریدروکنندمیتالشانرژیتامینبرایویژهطوربهیافتهتوسعه

ارفمصکاهشبرایفرایندهاییشرکتهااستنیاز.استهزینهدرمهمییمولفهانرژیمصرفترتیببدین.خرند

.(2010همکارانوجانستون)دهندتوسعهانرژی

وظحف.اندنمودهشرکتکلیرشددرانسانیمنابعاهمیتدرکبهشروعسازمانهااخیرا:کاریشرایطبهبود-12

داممبایدشرکتها.استمحور–دانشو–تکنولوژیشرکتهایدراصلیموضوعاتازیکیکارکنانبهدادنانگیزه

.(2011آنتونسیکوآنتونسیک)کنندنوآوریکارکنانکاریشرایطبهبودبرای
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ساختبخشهایدرویژهبهتولیدکلییهزینهبرکهاستدیگریمهمیهزینهتولیدهزینه:تولیدهزینهکاهش-13

برایاشرکته.باشندتولیدهزینههایکاهشبرایموجودگزینههایجستجویدرمدامشرکتهااستنیاز.داردتاثیر

واوتربک،2010همکارانوتومویچ)دهندکاهشراتولیدهزینههایتاکنندمینوآوریبهترتولیدماشینهایطراحی

.(1975آبرناتی

شرکایبامشارکتبرایخودنوآوریقابلیتهایازشرکتها:WTPافزایشبرایارزششبکهاعضایبامشارکت-14

بهفقطموالمعنوآوریشبکههایکهدیدتوانمی.یابنددستمدتدرازمنافعبهتاکنندمیاستفادهارزششبکهبرتر

افقاتتوبهمنجرخاصنوآورییشبکهیکدرعضویت.بپیوندندشبکهبهتادهندمیامکانکنندهنوآوریاعضای

.(2010سانتامارونیتو،2010رامونواستیو)شودمیدانشانتقالومدتدرازتکنولوژی
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7و5،6اهداف.استنوآوریطریقازآنفعلیتولیدیدامنهگسترشبرایشرکتهدفباهمسو2و1اهداف

هزینههاکاهشرویعمدتا13و10،11اهداف.استنوآوریطریقازبازارسهموفروشافزایشبرایاقداماتی

پولبودندمجبورکهدهدمیبازتاب1990سالهایدرراهندیشرکتهایاغلبوضعیت6هدف.هستندمتمرکز

.کنندهزینهیافتهتوسعهکشورهایازدانشیاجدیدتجهیزاتآوردندستبهبرایزیادی
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گر،رهنظامدافع،:شاملاستکردهتعییننوآورشرکتهایبرایبرایوسیعاستراتژیچهارخودکتابدر(1978)اسنوومیلز

جپنمانوظهوربازارهاییدربارهموجودمقاالتازماکیفیبررسیوتحقیقاساسبرحالهردر.گرواکنشوگرتحلیل

استراتژیپنج.(2009همکارانوگوان)ایمکردهتعیینشودمیاتخاذشرکتهایبوسیلهکهراوسیعنوآوریاستراتژی

:شوندمیتوصیفزیردرخالصهطوربهنوآوری

.استمتمرکزجدیدبازارهایومحصوالتدرکردنریسکرویعمدتاوکندمیحفظراتکنولوژیکرهبری:نوآوریرهبر-1

.کندمیپایشترصرفهبهمقرونمحصولیکبارارهبرانفعالیتهای:صرفهبهمقرونپیرو-2

.استمتمرکزکنندهتقلیدنوآوریفرایندهایومحصوالتتکنولوژیها،رویعمدتا:مقلد-3

بومیالتمحصوباآنهاترکیبوپیشرفتهکشورهایازتکنولوژیهاکردنوارددرآننوآوریمرکز:تکنولوژییکنندهوارد-4

.است

وتدریجینوآوریهاییبوسیلهموجودبازارهایومحصوالتازحفاظترویعمدتاوکندمیتاخیرنوآوریدر:ماندنعقب-5

.داردتمرکزهزینههاکاهش
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(مزیتجستجویفعالیتهای)برداریبهرهو(فرصتجستجویفعالیتهای)اکتشافخروجیازتلفیقینوآوریعملکرد

بینتعادلحفظبهنیازنوآورشرکتهای.(2001سامسونوالوسون،2009ماریانهوکنستانتین)استشرکتها

گسترشوپاالیشعنوانبهتواندمیوسیعشمعنایدراکتشاف.(2010وووزو)دارندبرداریبهرهواکتشاف

از.(2010وووزو،2010موشه)شودتعریففوریپذیربینیپیشبازدههایایجادوموجودتکنولوژیوصالحیتها

وووزو،2010موشه)پردازدمیجدیدفرصتهایتصرفوتعیینبررسی،وجدیدگزینههایآزمایشبهدیگرسوی

واندتمیوشودمیایجادبرداریبهرهفعالیتهایازکهایمالکانهبهرههایرویتمرکزبهنیازفقطشرکتها.(2010

نیزپیتریشومیمالکانهبهرههایرویبایدبلکهندارندشودگیریاندازهسازمانیگذشتهوفعلیعملکردیبوسیله

ملشاوشوندمیایجادشرکتاکتشافیفعالیتهایازشومپیترییمالکانهبهرههای.(2008چسبروگ)کنندتمرکز

عملکردرویفقطنهتمرکزبهنیازمابنابراین.(2008چسبروگ)استناپیوستهورادیکالتغییراتازارزشخلق

.یمدارشرکتیآیندهعملکردپتانسیلمورددردیدگاهیآوردنبدسترویتمرکزبلکهشرکتفعلیوگذشته
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والوسون،2005همکارانوکومبس،2009هوپ)استشدهگیریاندازهمعیارسهازاستفادهبانوآوریعملکرد

.(2001سامسون

برداریرهبهمعیاریکعنوانبهامراین.شرکتعملیاتخاصصنعتدرنوآوریرهبریبرایشرکتنسبیعملکرد-الف
.دهدمیبازتابراشرکتفعلینوآوریموقعیتکهایگونهبهشودمیگرفتهنظردرشرکتمزیتجستجویرفتاریا

بهراماین.شرکتیبوسیلهشدهتولیددرآمدوفروشهاآخرسالسهاقداماتوشرکتنوآوریقابلیتتاثیر-ب
قابلیتازبرداریبهرهمعیاراین.شودمیگرفتهنظردرشرکتمزیتجستجوگررفتاریابرداریبهرهدوممعیارعنوان
.کندمیشناساییراشرکتنوآوریخروجیهایازدرآمدتولیدبراینوآوری

ینا.شرکتآتیعملکردبرایخروجیونوآورانهقابلیتهایتولیددرشرکتیشدهریزیبرنامهفعلیاقدامات-ج
.دهدمیانعکاسراسازمانفرصتگرجستجورفتارواکتشافخاصطوربهمعیار

برداریبهرهواکتشافقابلیتهایبینتعادلکهشوندمیانتخابایگونهبهنوآوریعملکردپارامترهایبنابراین
راشودمیشرکتیکدربرداریبهرهواکتشافبهمنجرخاصطوربهکهنوآوریاستراتژیهایواهدافوشرکت
.کندگیریاندازه



روش شناسی. 3

کمیتکنیکهایو(2004بار)کیفیتکنیکهایازترکیبیازاستفادهبانوآوریبرتاثیرگذارمختلفعواملبینروابط

یمرحله.(2009هاریگان)دادیمانجاممرحلهدودرراخودتحقیقما.شدگیریاندازه(2004گیما-اتوهنواسالتر)

تپررقابصنعتدرکههندیچندملیتیشرکتیکارشدمدیرپنجباآندرکهاستکیفیتحقیقیکشاملاول

ونوآوریاهدافمورددرارشدمدیرانازآمدهبدستدیدگاههای.(2004بار)شدمصاحبهکندمیفعالیتتکنولوژی

ورودیهایاساسبرترکیبیمفهومیمدل.شدمرتبطنویسندگانیبوسیلهمقاالتبررسیبهبازاردرنوآوریاستراتژی

.شداستفادهتحقیقدومیمرحلهورودیعنوانبهشدهانجامکیفییمطالعهومقاالتبررسیازحاصل

واسالتر،2005همکارانوسیمسک)بودآنالینیپرسشنامهازاستفادهباکیفیتحلیلشاملتحقیقدومیمرحله

گوان)اندشدهتعیینقبالاستماتحقیقپارامترهایازیکهربرایسوالیکشاملپرسشنامه.(2004گیما-اتوهنه

ملعوابینیرابطهتستبرایخاصطوربهپرسشنامهبرمبتنیشناسیروشوتجربیتست.(2009همکارانو

.شداستفادهشرکتنوآورینهاییعملکردوقابلیتدرآنهامشارکتوعواملازیکهرنسبیاهمیتومختلف



روش شناسی. 3

ورطبهپرسشنامهابتدا.نوآوریعملکردونوآوریاستراتژیهاینوآوری،اهداف:استبخشسهشاملپرسشنامه

برایپرسشنامهشفافیتووضوحمورددرشدهدریافتبازخوردازوشدآزمایشهندسیبزرگشرکتدودرپایلوت

فعالازیآزادسازقبلکهبودایهندیشرکتهایشاملنمونه.شداستفادهنهاییتوزیعازپیشپرسشنامهپاالیش

.دندبوشدهروبهرووضعیتتغییروچالشباوبودنددیدهراآزادسازیازپیشمحیطکهشرکتهایییعنیبودند

ازیدرصدحداقلوداشتندفعالیتهنددرکهبودندشرکتهاییتحقیقبرایشدهانتخابملیتیچندشرکتهای

.دادندمیانجامهنددرراخودنهاییخدماتیامحصولیافزودهارزشفعالیت

لیکرتمقیاسامتیازهایازگزینهیکبایددهندهپاسخ.بودنداجباریهمگیوبودندعینینوعازپرسشنامهسوالهای

.کردمیانتخابرا(7تا1از)



روش شناسی. 3

ازمدتاعدهندههاپاسخچوندهندههاپاسخیبوسیلهزماناتالفحداقلوپاسخیکنواختیازاطمینانبرایبنابراین

شنامهپرس.شدطراحیذهنیسوالهایبدونیکنواختمقیاسیکازاستفادهباپرسشنامههستندمیانیردهمدیران

پرخهایپاسدریافتبرای.شدتوزیعآنالینفقطوشدآمادهمحبوبآنالینپرسشنامهطراحیابزاریکازاستفادهبا

ایننهنمویمجموعهدرشرکتپذیرشبرایمعیارتنها.شداستفادهنویسندهاجتماعییشبکهازسازمانهاازشده

مدیرانییبوسیلهپرسشنامه.باشدشدهدریافتنمونهمجموعهدرتحلیلبرایبایدشرکتازپاسخ10حداقلکهبود

انتخاببنابراینودادندانجامپاسخ10ازبیششرکت82فقطتعداداینازحالهردر.شددادهپاسخشرکت110از

.شدارزیابینهایینتایجبهدستیابیبرایپاسخ1189مجموعدر.شدند

پارامترهایبینیرابطهتحلیلبرای.شداستفادهSPSSافزارنرمازشدهدریافتفرمهایرویتحلیلانجامبرای

استفادهOLSرگرسیونازمحیطیزیستیزمینهونوآوریعملکردنوآوری،استراتژینوآوری،اهدافیعنیماتحقیق

.(2007شیور)شد



نتایج. 4

نتایجاساسبر.دیدتوانمینوآوریاهدافوشرکتیبوسیلهشدهدنبالنوآوریاستراتژیبینقطعییرابطهیک

.کنیمنتعییراپذیرندمیتاثیرخاصنوآوریاستراتژییکازمثبتطوربهکهمعینیاهدافتوانیممیOLSرگرسیون

روابطجنتای.بودندگذارتاثیرمنفیطوربهکهشدتعییناستراتژیهمانبرایاهدافازدیگرییمجموعهحالعیندر

ومطلوباهدافونوآوریاستراتژیبینیرابطه1جدول.شودمیمستندزیردرOLSرگرسیونازآمدهبدست

مدلقدرتکهبود56/0مدلبرایکلR2.بودندمعنادار01/0مقداربهنتایجیهمه.کندمیتعیینراآننامطلوب

.دهدمیتوضیحراروابطبینیپیشدر



نتایج. 4

ارائهتایجناز.دادیمانجامراشرکتبرداریبهرهواکتشافقابلیتونوآوریاستراتژیبینیرابطهتحلیلهمچنینما

.کندمیمتعادلرابرداریبهرهواکتشافکهاستایاستراتژیتنهانوآوریرهبریکردمشاهدهتوانمیزیردرشده

رداریببهرهرویویژهبهکهاستشرکتهابرایتریکارامداستراتژیصرفهبهمقرونپیرویدیدتوانمیهمچنین

یکبودنمقلد.کندمیارائهنوآوریرهبریبامقایسهدربرداریبهرهبرایبهترینتایجکهایگونهبهکندمیتمرکز

ردنکوارداستراتژیدیدشودمی.داردعملکردبامنفییرابطهدیدتوانمیزیرااستمنفیتاثیربااستراتژی

.استبرداریهبهرواکتشافکردنمتعادللحاظازنوآوریاستراتژیبهترینصرفهبهمقرونپیروباپیونددرتکنولوژی

درتماالاحکنندمیتمرکزمکملتکنولوژیهایکردنواردباهمراهصرفهبهمقرونپیرواستراتژیرویکهشرکتهایی

.(2جدول)دهندمیارتقاءرانوآوریعملکردنوآوریاستراتژیهایسایربامقایسه



نتیجه و تحقیقات بعدی. 5

.مکنیتعیینراشرکتهانوآوریعملکردونوآوریاستراتژینوآوری،مختلفاهدافبینیرابطهایمبودهقادرما

برمربوطهاستراتژیانتخاببرایمدیرانبهتواندمیکهاندشدهتعییننوآوریاستراتژیپنجبرایسازشبستههای

واردیاستراتژباهمراهصرفهبهمقرونپیروکنیمتعیینایمتوانستهماهمچنین.کندکمکشرکتاهدافاساس

ظهورنوبازارشرکتهایبرایمناسباستراتژیدید،توانمیشرکتهاعملکردتاثیرکهطورهمانتکنولوژیکردن

راخیرتاومقلداستراتژیهایکهشرکتهایی.کندمیاتخاذرابرداریبهرهواکتشافازترکیبینوآوریرهبر.است

.یابندنمیدستتغییرحالدرپویایمحیطدرعالیعملکردبهاحتماالکنندمیدنبال
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                              ژ         2-     

 

                                         

                                                               

 

                B Sig  B Sig  B Sig 

(Constant) 0.27 0.14   0.19 0.36   0.23 0.27 

             0.19 0.00  0.14 0.00  0.16 0.00 

                   0.31 0.00  0.22 0.00  0.06 0.08 

      0.11 0.00  0.08 0.01   0.03 0.34 

      0.01 0.72  0.08 0.00  0.04 0.06 

                    0.01 0.72  0.04 0.09  0.06 0.00 

 



نتیجه و تحقیقات بعدی. 5

گیرینهنموتریافتهپاالیشروش.استبردارینمونهسهولتاساسبرنمونه.داردمشخصیمحدودیتهایماتحقیق

بابایدتحقیقآیندهدر.استکردهاتخاذمحورادراکرویکردیکتحقیق.شوداتخاذدادههاآوریجمعبرایباید

انتخابوابقس.شودانجامنتایجسنجیصحتبرایکنندهپشتیبانیثانویمنابعازحاصلتجربیدادههایازاستفاده

تاثیررویتواندمیتحقیقهمچنین.شودمشخصبایدشرکتاستراتژیرویآنهاتاثیروشودتعیینبایدنوآوریهدف

.شودمتمرکزمحصولنوعوتکنولوژیکرقابتشدتمبداء،کشورمالکیت،مانندشرکتخصوصیات


