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مقدمه

سهم  افزایش  جدید،  بازارهای  به  ورود  برای  رشد  راهبردهای  اساسی  ابزارهای  از  یکی  نوآوری 
رقابت  و  فناوری  یع  سر تغییر  وجود  دلیل  به  شرکت  برای  رقابتی  زمینه ای  ایجاد  و  موجود  بازار 
که  هستند  ملزم  شرکت ها   ، اخیر قرن  رقابتی  دنیای  در   ، دیگر عبارت  به  است1.  جهانی  شدید 
دهند.  تخصیص  نوآوری  به  را  متناسبی  سرمایه گذاری  خود،  جایگاه  تثبیت  و  موفقیت  برای 
با اهمیت  را به عنوان یک جزء  نوآوری  باید  برای ماندن در صحنه رقابت  هم چنین، شرکت ها 
اقتصاد،  یک  بلند مدت  رشد  انداز  چشم  این،  بر  افزون  بگیرند.  نظر  در  استراتژی  تدوین  در 
حال  در  کشورهای  در  ویژه  به  عامل  این  که  است2  نوآوری  برای  آن  پتانسیل  کننده  منعکس 
حال  در  همواره  تولید  صنعت  مقیاس  که  شرایطی  در  حال،  این  با  است3.  مهم  بسیار  توسعه 
آیا و چگونه روابط زنجیره ارزش بر تصمیمات مربوط به نوآوری  افزایش است، در مورد اینکه 
کمی وجود دارد4. بنابراین، ارائه راه کار مناسب به منظور  یک شرکت تأثیر می گذارد، اطالعات 

ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در نوآوری از اهمیت به سزایی برخوردار است.
نوآوری  فعالیت های  زیرا  است،  چالش  یک  بنگاه ها  از  بسیاری  برای  نوآوری  مالی  تأمین 
این موارد منجر  که همه  ، غیرقابل پیش بینی، طوالنی مدت و چند مرحله ای است  یسک پذیر ر
نمایندگی  مشکالت  می شود5.  نمایندگی  باالی  ینه های  هز و  اطالعات  شدید  تقارن  عدم  به 
تضعیف  نوآوری  برای  را  الزم  انگیزه های  است  ممکن  مدیریت  و  مالکیت  جدایی  با  مرتبط 
مشکل  با  خارجی  مالی  تامین  در  کلی  طور  به  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های   ، رو این  از  کند6. 
که منبع اصلی فعالیت های  آن است  از  کی  ، شواهد قبلی حا به عبارت دیگر مواجه می شود7. 
چانه زنی  قدرت  از  عمده  یان  مشتر  ، دیگر طرفی  از  هستند8.  داخلی  منابع  توسعه،  و  تحقیق 
آوردن شرایط مطلوب مانند قیمت گذاری پایین محصول یا اعتبار تجاری  خود برای به دست 

گوندای و همکاران، )2011(  .1
کونگ و اشمیت، )2015( .2

کنگ، )2018( کائو و  3. تان، 
کنگ، )2018( کائو و  4. تان، 

5. هولستروم،)1989(
6. برنشتاین، )2015(

کنگ، )2018( کائو و  7. تان، 
کارنایتزکی و هوتنروت، 2011؛ هال،)2002(  .8
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یان وجه نقد  و نوسان بیشتر درآمد و جر پایین تر  که منجر به سودآوری  بیشتر استفاده می کنند 
نتیجه  در  و  داخلی  منابع  محدودیت  به  منجر  می تواند  مشتری  بر  تمرکز   ، رو این  از  می شوند1. 
و  کائو  تان،  خارجی  پژوهش های  در  توسعه  شود2.  و  تحقیق  ینه های  هز در  کم  سرمایه گذاری 
بر  می تواند  مشتری  بر  تمرکز  که  دادند  نشان  و  پرداخته  موضوع  این  بررسی  به   )2018( کنگ 
در  سرمایه گذاری  کاهش  باعث  نهایت  در  که  کند  ایجاد  محدودیت  داخلی  منابع  از  استفاده 
با  تأمین  زنجیره  روابط  آیا  که  این است  این پژوهش  ، مساله اساسی  رو این  از  نوآوری می شود. 

یان عمده می تواند بر میزان سرمایه گذاری در نوآوری تأثیر مثبتی بگذارد؟. مشتر
ینه های  هز خاص،  طور  به  و  نوآوری  با  ارتباط  در  شده  انجام  پژوهش های  عمده  ایران  در 
و  سهام4  بازده  شرکت ها3،  عملکرد  بر  نوآوری  تأثیر  به  معطوف  عمدتًا  توسعه،  و  تحقیق 
کردستانی  ( مالی  عملکرد  به  معطوف  مشتری  تمرکز  با  ارتباط  در  و  مدیران5  بیش اعتمادی 
خارجی  پژوهش های  در   ، دیگر طرفی  از  است.  شرکت ها6  مالیاتی  اجتناب  و  عباشی(  و 
روابط  تأثیرگذاری  بر چگونگی  نوآوری، بیشتر مطالعات  با  ارتباط  انجام شده در  پژوهش های 
سود  سیاست  سرمایه،  ساختار  جمله  از  مالی،  تصمیمات  بر  مشتری(  بر  )تمرکز  تأمین  زنجیره 
بر اساس پیشینه موضوع مقاله  بوده است7.   ... و  مالی بدهی  تأمین  و  مالی سهام  تأمین  سهام، 
رابطه  بررسی  به   )2019( کنگ  و  کائو  تان،  پژوهش  در  بررسی شده،  موارد  در محدوده  حاضر 
یان عمده و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه پرداخته شده است. بنابراین،  بین تمرکز بر مشتر
سرمایه گذاری  و  عمده  یان  مشتر بر  تمرکز  بین  رابطه  بررسی  بر  افزون  پژوهش  این  اصلی  تمایز 
نمونه،  )به عنوان  فردی  نوآوری  شامل  نوآوری  معیارهای  سایر  توسعه،  و  تحقیق  ینه های  هز در 
زیر  چهار  شامل  که  اجرایی  نوآوری  و  فنی  نوآوری  محیطی،  نوآوری  حرفه ای(،  کارکنان  تعداد 
تشریح  پژوهش  فرضیه های  و بسط  نظری  مبانی  ابتدا  ادامه،  در  بررسی می شود.  نیز  گروه است 

و تبیین، سپس، روش شناسی پژوهش، یافته های پژوهش و بحث و نتیجه گیری ارائه می شود.

)2013( ، ، 2016؛ هوانگ و همکاران، 2016؛ ایتزکویتز کلپر 1. فابری و 
کنگ، 2018( کائو و  2. تان، 

، 1390؛ حاجی ها و خراط زاده، 1393؛ نمازی و مقیمی، )1397( 3. حسینی و ساالر
4. خانی و همکاران، )1393(

5. )اسپور و همکاران، )1397(
6. )ذرجی، خدامی پور و پورحیدری، )1397(

کنگ، )2019( کائو و  7. تان 
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ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

نوآوری شرکت ها

که موجب افزایش ارزش شرکت  نوآوری شرکت ها فرآیند توسعه فن جدید، عمل و استراتژی است 
است2  شرکت ها  مدت  بلند  پایداری  و  موفقیت  برای  اصلی  عامل  نوآوری  هم چنین،  می شود1. 
انگیزه  ایجاد  حال،  این  با  می شود3.  شرکت ها  تولید  ینه های  هز کاهش  باعث  که  گونه ای  به 
با  ذاتًا  نوآوری  فعالیت های  زیرا  است،  بزرگی  چالش  سازمان ها  از  بسیاری  برای  نوآوری  برای 
، سرمایه گذاری در نوآوری  یابی متفاوت هستند4. از این رو وظایف استاندارد مانند تولید و بازار
است  نشده ای  آزمایش  و  جدید  رویکردهای  کشف  مستلزم  زیرا  است،  وقت گیر  و  یسک  ر پر 
و  آزمایشی  فرایند  نوآوری یک   ، به عبارت دیگر آن وجود دارد5.  با شکست  که احتمال مواجه 
که اغلب منابع قابل توجه و دوره های طوالنی سرمایه گذاری را در بر می گیرد  مخاطره آمیز است 
که در فرآیند توسعه  که نتایج آن نامشخص است6. عدم موفقیت در این زمینه به این معنی است 
نخواهد  مطلوب  نتیجه  شرکت  توسط  شده  انجام  تالش های  جدید،  محصول   / فناوری  یک 
یسک گریز  ر مدیران  نوآوری،  فعالیتهای  از  ناشی  خطرات  دلیل  به  راستا،  این  در  داشت7. 
کوتاه تر  بازه زمانی   ، کمتر ینه  با هز از سایر پروژه ها  و  تمایلی به سرمایه گذاری در نوآوری ندارند 
کم در نوآوری( به نوبه  که این امر )سرمایه گذاری  و نتایج قابل پیش بینی  تری استفاده می کنند 
خود تأثیر مخربی بر موقعیت رقابتی شرکت و ارزش بازار آن دارد8. بنابراین، شناسایی راه های 
بقای  برای  تنها  نه  نوآوری  در  بیشتر  سرمایه گذاری  برای  مدیران  در  انگیزه  ایجاد  برای  جدید 
همان طور  حال،  عین  در  است9.  برخوردار  حیاتی  اهمیت  از  بین الملل  رقابت  در  بلکه  شرکت 
در  روزمره  فعالیت های  با  است  ممکن  نوآوری  فعالیت های  داد،  نشان   )1989( هولستروم  که 

)2019( ، 1. مازوز و ژائو
)1987( ، 2. رومر

3.شهبازی، موحدی و برومند، )1397(
4. تیان و وانگ، )2011(

)2011( ، 5. مانسو
6. هولستروم، )1989(

7. تیان و وانگ، )2011(
)2019( ، 8. مازوز و ژانو

)1957( ، 9. سولو
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که این فعالیت ها به طرح های تشویقی مختلفی نیاز دارند بنابراین،  یک سازمان همراستا شود 
شناسایی برخی از عوامل تأثیرگذار بر نوآوری شرکت ها الزم و ضروری است. از طرفی، نوآوری 
فردی،  نوآوری  محیطی،  نوآوری  اجرایی،  نوآوری  فنی،  نوآوری  شامل  گونی  گونا ابعاد  دارای 
تأثیرگذار  نیز  نوآوری  ابعاد  بقیه  بر  که می تواند  توسعه است  و  ینه های تحقیق  و هز فنی  نوآوری 
کدام از این ابعاد در ادامه تشریح می شود. نوآوری فنی مربوط به آن دسته  ، هر  باشد. از این رو
، تجهیزات  ابزار از تکنولوژی،  که منظور  با تکنولوژی جدید است1  مرتبط  تغییرات سازمانی  از 
توانایی های  سازمان  یا  واحد  آن،  از  استفاده  با  که  است  کامپیوتری  سیستم های  و  فیزیکی 
در ساختار سازمان  تغییرات  از  آن دسته  به  مربوط  اجرایی  نوآوری  گسترش می دهند2.  را  خود 
پاداش، سیستم تشویقی  یابی عملکرد، سیستم  ارز اداری3 شامل سیستم جدید  فرآیندهای  یا  و 
سازمانی  شکل  یا  ساختار  یک  ایجاد  و  جدید  استخدام  سیستم  جدید،  کارکنان  استخدام  و 
نمونه های  جامع  کیفیت  مدیریت  و  محیطی  یست  ز مدیریت  سیستم  این،  بر  افزون  جدید4. 
نوین  تکنیک های  به  اشاره  محیطی  نوآوری  می شوند5.  محسوب  اجرایی  نوآوری  از  دیگری 
ینه یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت،  حسابداری مدیریت )به عنوان نمونه، هز
که منجر به بهبود عملکرد سازمان می شود. نوآوری فردی اشاره  ..( دارد  یابی متوازن و کارت ارز
کمکی مرتبط با برنامه توسعه  به راه حل هایی جدید و قابل قبول فرد در سازمان دارد6. نوآوری 
ینه های  هز نهایت،  در  است7.  بزرگساالن  مستمر  آموزش  برنامه های  و  آموزشی  خدمات  شغلی، 
تحقیق و توسعه، پژوهش نو و برنامه ریزی شده به منظور دست یابی به دانش جدید برای تولید 

و یا بهبود محصوالت و خدمات جدید و فعلی است8. 

نوآوری شرکت ها و مشتریان عمده

1. دالتون، بارنز و زالزنیک، )1968(
)1987( ، 2. اسچون، 1967، به نقل از دامانپور

)1987( ، 3. دامانپور
کسیت، )2011( 4. جا

ک و صدورسکی، )2007( 5. هنریا
6. اسکات و بروس، )1994(

)1987( ، 7. دامانپور
گوددارد، )2005( 8. لیپیزینسکی، ویلسون و 
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یان خود را  که بسیاری از شرکت ها به طور فعال مشتر کی از آن است  تعامل شرکت و مشتری حا
یان برای بهبود  کار مشتر در مجموعه ای از فعالیت های خدماتی خود، شامل استفاده از نیروی 
آن ها  نقش  مشارکت  این  که  می گیرند  کار  به  مشابه  موارد  و  خدمات  ارائه  خدمات،  طراحی 
کیفیت  در  برتری   ، دیگر عبارت  به  می  دهد1.  نشان  شرکت  برای  ارزش  ایجاد  به  کمک  در  را 
خدمات و عملکرد شرکت نمی تواند مستقیمًا از طریق قابلیت نوآوری و بدون مشارکت مشتری 
و  جالب  نقش  یان  مشتر آید؛  به دست  خدمات   ارائه  و  طراحی  در  اساسی  ورودی  به عنوان 
یافت و مصرف می کنند،  پیچیده ای را در سازمان ایفا می کنند، زیرا آن ها نه تنها خدمات را در
تقویت  برای  شرکت ها  هم چنین،  می کنند2.  عمل  آن  نوآوری  در  مهم  مؤلفه  یک  به عنوان  بلکه 
مشتری،  مشارکت  کنند؛  برقرار  مشتری  با  را  پایداری  رابطه  باید  خود  خدمات  عملکرد  نتایج 
نسبت  عمده  یان  مشتر راستا،  این  در  می دهد3.   ارتقا  را  خدمات  کیفیت  عملکرد  و  نوآوری 
مشارکت   ، دیگر منظری  از  دارند4.  شرکت  با  بیشتری  مالی  بلندمدت  روابط  یان  مشتر سایر  به 
از  که  کنند  فراهم  با مشتری  ارتباط  برای  را  تا مکانیزم هایی  امکان می دهد  به شرکت ها  مشتری 
انجام  و هدفمندتر  کارآمدتر   ، مؤثرتر روشی  با  مبادالت سودمند  گفتگوی سازنده در  این طریق 
یان در فرآیند ایجاد و تحویل خدمات هم برای شرکت ها و  شود5. افزون بر این، مشارکت مشتر
ینه های شرکت ها  یان سودمند است )به عنوان نمونه، مشارکت مشتری می تواند هز هم برای مشتر

کاهش قیمت را نیز داشته باشند(6.  یان می توانند انتظار  که به نوبه خود مشتر کاهش دهد  را 
کندگی دانش از چندین طریق مختلف  روابط با مشتری می تواند نوآوری شرکت را از طریق پرا
تحت تأثیر قرار دهد7. اول، رابطه تنگاتنگ بین یک شرکت و مشتریان اصلی آن، شرکت را قادر 
که این امر موجب می شود هزینه های  کنند  که نیازهای خاص مشتریان خود را شناسایی  می سازد 
که در نهایت، منجر  کردن نیازهای آنان تحریک انجام داده  تحقیق و توسعه بیشتری را برای برآورده 

)1993( ، 1. نورمن و رامیرز
2. نورمن، )1984(

3. نگو و اوکاس، )2013(
4. فخاری و غفاری چراتی، )1396(

5. نگو و اوکاس، )2013(
6. آه و همکاران، )2007(

، تیان و وانگ، )2014( 7. چو
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به نوآوری تکنولوژیکی شرکت می شود1. هم چنین، این روابط، به مشتریان این امکان را می دهد تا در 
مورد اینکه محصوالت یا خدمات شرکت به خوبی نیازهای آن ها را برطرف می کند، به موقع بازخورد 
را به فروشنده ارائه دهند، این مکانیسم بازخورد از مشتریان، نوآوری شرکت را ارتقاء می بخشد2. دوم، 
کارکنان بخش تحقیق را تسهیل می کند  رابطه نزدیک شرکت و مشتری، تعامل بین فردی به ویژه بین 
گذاشته و به  ک  تا دانش خود را در مورد بهبود و توسعه محصوالت و فن آوری های جدیدتر به اشترا
کمک می کند3. که این موضوع در نهایت به تقویت نوآوری شرکت  تبادل نظر در مورد آنان پرداخته 
مالی  فشار  و  روابط  در  خاص  سرمایه گذاری  فرضیه  دو  مشتری  با  شرکت  رابطه  با  ارتباط  در 
مطرح است. بر اساس فرضیه سرمایه گذاری خاص در روابط زنجیره تأمین، معامالت یک شرکت 
است4.  توسعه  و  تحقیق  جمله  از  خاص  سرمایه گذاری های  مستلزم  غالبًا  خود  اصلی  مشتریان  با 
ارزش این سرمایه گذاری ها در روابط نزدیک شرکت با مشتریان اصلی خود نسبت به روابط با سایر 
اختصاصی  نیازهای  رفع  برای  معموًال  تخصصی  سرمایه گذاری های  چنین  است5.  بیشتر  مشتریان 
باعث  تامین  زنجیره  طول  در  نزدیک  همکاری  این،  بر  افزون  می شود6.  انجام  سفارشی  مشتریان 
کارایی و ایجاد ارزش  که این امر در نهایت، منجر به افزایش  افزایش چسبندگی مشتری می شود7 

بیشتر برای شرکت می شود8. 
تولید  برای  انگیزه ای  شرکت ها  عمده،  مشتریان  با  یکپارچه  و  پایدار  روابط  حفظ  برای 
تحقیق  گذاری  سرمایه  و  دارند  محصول  بودن  فرد  به  منحصر  بهبود  و  سفارشی  محصوالت 
به عنوان  آن  از  که  است  چیزی  همان  این  است.  ضروری  نتایج  این  به  دستیابی  برای  توسعه  و 
مشتری  یک  داشتن  فرضیه،  این  براساس  می شود.   یاد  رابطه  در  خاص  سرمایه گذاری  فرضیه  
راستا،  این  در  می کند9.  ترغیب  توسعه  و  تحقیق  در  بیشتر  سرمایه گذاری  به  را  شرکت ها   ، متمرکز
فرد  به  منحصر  افزایش  مشتریان،  اختصاصی  نیازهای  رفع  برای  توسعه  و  تحقیق  سرمایه گذاری 

کیم و سیلورتون، 1998؛ لوکاس و فررال، )2000( 1. هان، 
، تیان و وانگ، )2014( 2. چو

3. فلدمن )2004(
)2008( ، 4. رامان و شاهور

)1995( ، 5. بورن، دی چام و شورز
کنگ، )2018( کائو و  6. تان، 
کنگ، )2018( کائو و  7. تان، 

8. نان، 2007؛ ایروین، پارک و یلدژان، )2016(
کنگ، )2018( کائو و  9. تان، 
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که رامان و شاهور )2008( از  بودن محصوالت و بهبود رقابت در بازار ضروری است1، به گونه ای 
شدت سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه برای اندازه گیری اهمیت سرمایه گذاری های خاص در 
کنندگان و مشتریان استفاده می کنند. از طرفی، سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه  روابط تأمین 
به حمایت مالی فراوان بستگی دارد. هم چنین، به علت باال بودن هزینه های تأمین مالی خارجی، 
کننده منابع اصلی تأمین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه  تأمین اعتبار از منابع داخل سازمان تعیین 
، بر اساس فرضیه فشار مالی مشتریان عمده، منابع مالی داخلی شرکت ها  است2. از منظری دیگر
مشتریان  رو،  این  از   .3 برخوردار می شود  از قدرت چانه زنی ضعیف  و شرکت  را محدود می کند 
پایین  قیمت گذاری  مانند  مطلوب  شرایط  آوردن  دست  به  برای  خود  چانه زنی  قدرت  از  عمده 
بیشتر  نوسان  و  پایین تر  به سودآوری  منجر  که  استفاده می کنند  بیشتر  تجاری  اعتبار  یا  محصول 

درآمد و جریان وجه نقد می شوند4. 
، در مقایسه با سرمایه گذاری عمومی، هزینه های تامین مالی خارجی مرتبط با  به عبارت دیگر
تحقیق و توسعه به دو دلیل بیشتر است5. اول، روند تحقیق و توسعه طوالنی است و خروجی های 
کم است؛ زیرا بیشتر  گذاری تحقیق و توسعه  آن نامشخص است، دوم، ارزش تضمین شده سرمایه 
کائو  کارمندان تحقیق و توسعه به جای دارایی های عینی است )تان،  ورودی های آن شامل دستمزد 
کنگ، 2018(. به طور خالصه، در یک رابطه نزدیک زنجیره تأمین، منابع مالی الزم برای سرمایه  و 
گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه هم با فشار مشتریان عمده و هم با انگیزه پیشگیرانه برای 

نگه داشتن پول بیشتر محدود می شود6. 
می کند.  فراهم  مشتریان  را  نوآوری  اصلی  مسیر  که  داد  نشان   )1959( پرنوز  پژوهش  نتایج 
در  می توانند  مشتریان  که  آن  بود  از  کی  حا  )2012( جوزف  و  کوویلو  پژوهش  نتایج  هم چنین، 
تمرکز  که  داد  نشان  نیز   )2013( اوکاس  و  نگو  پژوهش  نتیجه  باشند.  داشته  نقش  نوآوری   ایجاد 
روی مشارکت مشتری به بهبود قابل توجهی در فرآیندهای نوآوری و افزایش نتایج عملیاتی مانند 
کیفیت خدمات می شود. در واقع، مشتریان به عنوان یک منبع برون سازمانی می توانند به تسهیل 

، هاپ و توماس، )2013( 1. دو
2. هیملبرگ و پیترسون، )1994(
کنگ، )2018(. کائو و  3. تان، 

)2013( ، ، 2016؛ هوانگ و همکاران، 2016؛ ایتزکویتز کلپر 4. فابری و 
کارنتیسکی و هاتنروت، 2011؛ هال، )2002(  .5

کنگ، )2018( کائو و  6. تان، 
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گفته نگو و اوکاس )2013( ظرفیت نوآوری و مشارکت مشتری  کنند1. به  کمک  فرآیندهای نوآوری 
کید بر نوآوری دارند، بیشتر تالش می کنند تا تناسب  که تأ با یکدیگر ارتباط دارند؛ شرکت هایی 
وانگ  و  تیان   ، چو پژوهش  نتایج  بخشند.  بهبود  را  مشتری  نیازهای  و  نوآورانه  پیشنهادهای  بین 
که سرریزی دانش از مشتریان تأثیر مثبتی بر نوآوری تأمین کننده دارد و این  )2014( نیز نشان داد 
که مشتریان  کردند  کنگ )2018( بیان  کائو و  تأثیر با ابتکار عمل مشتری دوچندان می شود. تان، 
کرده و رابطه منفی بین نوآوری شرکت ها و مشتریان عمده  عمده منابع داخلی شرکت را محدود 
اساس  بر  بنابراین،  است.  کمتر  دارند، بیشتری  برون سازمانی  مالی  پشتیبان  که  شرکت های  بین 

مبانی نظری و پیشینه، فرضیه های پژوهش به صورت زیر تدوین می شود:
معناداری 	  رابطه  عمده  یان  مشتر بر  تمرکز  و  توسعه  و  تحقیق  ینه های  هز بین  اول:  فرضیه 

وجود دارد.
یان عمده رابطه معناداری وجود دارد.	  فرضیه دوم: بین نوآوری فنی و تمرکز بر مشتر

یان عمده رابطه معناداری وجود دارد.	  فرضیه سوم: بین نوآوری اجرائی و تمرکز بر مشتر

یان عمده رابطه معناداری وجود دارد.	  فرضیه چهارم: بین نوآوری اجرائی و تمرکز بر مشتر

معناداری 	  رابطه  یان عمده  بر مشتر تمرکز  و  نوآوری حسابداری مدیریت  بین  پنجم:  فرضیه 

وجود دارد.
یان عمده رابطه معناداری وجود دارد.	  کمکی و تمرکز بر مشتر بین نوآوری  فرضیه ششم: 

2. روش شناسی پژوهش

زمانی دوره  در  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته  شرکت های   ، حاضر پژوهش   در 
از  استفاده  با  نیز  پژوهش  نمونه  می دهد.  تشکیل  را  پژوهش  آماری  جامعه   ،1388-1397
سال  از  حداقل  شرکت ها   .1 می شود.  تشکیل  زیر  معیارهای  به کارگیری  و  هدفمند  نمونه گیری 
1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند، 2. سال مالی شرکت ها منتهی به پایان 
تغییر  را  خود  مالی  سال  پژوهش  این  زمانی  دوره  طی  موردنظر  شرکت های   .3 باشد،  اسفند 
شرکت های  بانک ها،  سرمایه گذاری،  مالی،  صنایع  جزء  نمونه  شرکت های   .4 باشند،  نداده 
به  توجه  با  باشد.   دسترس  در  شرکت ها  موردنیاز  داده های   .5 و  نباشند  لیزینگ،  و  هلدینگ 

1. بیکن، بکمان، موروی، و ویلسون، )1994(
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به منظور  حاضر  پژوهش  در  هم چنین،  است.  شرکت   142 شامل  پژوهش  نمونه  فوق  معیارهای 
آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های زیر استفاده خواهد شد:

فرضیه اصلی اول )مدل 1(:

بر   تمرکز  و  مدیریت  نوآوری حسابداری  بین  پنجم:  رابطه  فرضیه  مشتریان عمده 
 معناداری وجود دارد. 

فرضیه ششم: بین نوآوری کمکی و تمرکز بر مشتریان عمده رابطه معناداری وجود  
 دارد. 

 
 شناسی پژوهشروش 

پژوهش حاضر، شرکت تهران در دوره  در  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته  های 
ه پژوهش نیز  دهد. نمون ، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می 1388-1397زمانی  

.  1شود.  می   تشکیلی معیارهای زیر  ریکارگبه گیری هدفمند و  با استفاده از نمونه 
. 2باشند،    شدهرفته یپذ در بورس اوراق بهادار تهران    1388ها حداقل از سال  شرکت

طی دوره   موردنظرهای . شرکت 3ها منتهی به پایان اسفند باشد،  سال مالی شرکت 
های نمونه جزء  . شرکت 4زمانی این پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند،  

.  5های هلدینگ و لیزینگ، نباشند و  ها، شرکتگذاری، بانکصنایع مالی، سرمایه 
نمونه  ها دشرکت   از یموردنهای  داده  فوق  به معیارهای  توجه  با  باشد.   ر دسترس 

شامل   هم   142پژوهش  است.  حاضر  شرکت  پژوهش  در  آزمون    منظور به چنین، 
 های زیر استفاده خواهد شد: های پژوهش از مدل فرضیه 

 (:1فرضیه اصلی اول )مدل 
𝑅𝑅&𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 
 : (2)مدل  دوم اصلی  فرضیه 

𝑇𝑇𝐿𝐿𝑇𝑇 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 (: 3)مدل  سوم اصلی فرضیه 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 :( 4)مدل  چهارماصلی فرضیه 

فرضیه اصلی دوم )مدل 2(:
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 شناسی پژوهشروش 

پژوهش حاضر، شرکت تهران در دوره  در  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته  های 
ه پژوهش نیز  دهد. نمون ، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می 1388-1397زمانی  

.  1شود.  می   تشکیلی معیارهای زیر  ریکارگبه گیری هدفمند و  با استفاده از نمونه 
. 2باشند،    شدهرفته یپذ در بورس اوراق بهادار تهران    1388ها حداقل از سال  شرکت

طی دوره   موردنظرهای . شرکت 3ها منتهی به پایان اسفند باشد،  سال مالی شرکت 
های نمونه جزء  . شرکت 4زمانی این پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند،  

.  5های هلدینگ و لیزینگ، نباشند و  ها، شرکتگذاری، بانکصنایع مالی، سرمایه 
نمونه  ها دشرکت   از یموردنهای  داده  فوق  به معیارهای  توجه  با  باشد.   ر دسترس 

شامل   هم   142پژوهش  است.  حاضر  شرکت  پژوهش  در  آزمون    منظور به چنین، 
 های زیر استفاده خواهد شد: های پژوهش از مدل فرضیه 

 (:1فرضیه اصلی اول )مدل 
𝑅𝑅&𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 
 : (2)مدل  دوم اصلی  فرضیه 

𝑇𝑇𝐿𝐿𝑇𝑇 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 (: 3)مدل  سوم اصلی فرضیه 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 :( 4)مدل  چهارماصلی فرضیه 

 
فرضیه اصلی سوم )مدل 3(:
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 شناسی پژوهشروش 

پژوهش حاضر، شرکت تهران در دوره  در  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته  های 
ه پژوهش نیز  دهد. نمون ، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می 1388-1397زمانی  

.  1شود.  می   تشکیلی معیارهای زیر  ریکارگبه گیری هدفمند و  با استفاده از نمونه 
. 2باشند،    شدهرفته یپذ در بورس اوراق بهادار تهران    1388ها حداقل از سال  شرکت

طی دوره   موردنظرهای . شرکت 3ها منتهی به پایان اسفند باشد،  سال مالی شرکت 
های نمونه جزء  . شرکت 4زمانی این پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند،  

.  5های هلدینگ و لیزینگ، نباشند و  ها، شرکتگذاری، بانکصنایع مالی، سرمایه 
نمونه  ها دشرکت   از یموردنهای  داده  فوق  به معیارهای  توجه  با  باشد.   ر دسترس 

شامل   هم   142پژوهش  است.  حاضر  شرکت  پژوهش  در  آزمون    منظور به چنین، 
 های زیر استفاده خواهد شد: های پژوهش از مدل فرضیه 

 (:1فرضیه اصلی اول )مدل 
𝑅𝑅&𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 
 : (2)مدل  دوم اصلی  فرضیه 

𝑇𝑇𝐿𝐿𝑇𝑇 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 (: 3)مدل  سوم اصلی فرضیه 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐷𝐷 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

فرضیه اصلی چهارم )مدل 4(: :( 4)مدل  چهارماصلی فرضیه 
 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (5)مدل  پنجم اصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (6)مدل    ششماصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 

 عوامل عبارتند از:  نکه ای
 تمرکز بر مشتریان عمده نیز به شرح زیر است: شاخص  گیریاندازه

 شود:تمرکز بر مشتری بر اساس فرمول زیر محاسبه می 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡 = ∑ (
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡

)
2𝑖𝑖

𝑖𝑖=1
 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 فروش شرکت =i  به مشتری عمدهj  در سالt  . 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡 فروش کل شرکت =i   در سالt . 

نماینده تمرکز بر مشتری است. در ایران استاندارد و یا بیانیه    CCدر رابطه فوق،  
بیانیه   اساس  بر  اما  ندارد  افشای مشتریان عمده وجود  با  ارتباط  در    131خاصی 

اری مالی، در صورتی که درآمد حاصل از فروش  هیئت تدوین استانداردهای حسابد 
درصد کل درآمد شرکت باشد، افشای اطالعات این    10به یک مشتری بیشتر از  

الزامی است . هم مشتریان در صورت  چنین، مقیاس تمرکز بر مشتری،  های مالی 
گیرد؛ یکی  هیرشمن است که دو عامل را در نظر می -مفهومی از شاخص هرفیندال 

ده که با شرکت در تعامل هستند و دیگری اهمیت نسبی هر مشتری  مشتریان عم
گیرید که هر چه این  مقادیری بین صفر تا یک را می   CCدر درآمد ساالنه شرکت.  

و   )کردستانی  است  بیشتر  شرکت  در  نیز  مشتری  بر  تمرکز  باشد،  بیشتر  مقدار 
 (. 1393عباشی، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

فرضیه اصلی پنجم )مدل 5(:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (5)مدل  پنجم اصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (6)مدل    ششماصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 

 عوامل عبارتند از:  نکه ای
 تمرکز بر مشتریان عمده نیز به شرح زیر است: شاخص  گیریاندازه

 شود:تمرکز بر مشتری بر اساس فرمول زیر محاسبه می 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡 = ∑ (
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡

)
2𝑖𝑖

𝑖𝑖=1
 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 فروش شرکت =i  به مشتری عمدهj  در سالt  . 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡 فروش کل شرکت =i   در سالt . 

نماینده تمرکز بر مشتری است. در ایران استاندارد و یا بیانیه    CCدر رابطه فوق،  
بیانیه   اساس  بر  اما  ندارد  افشای مشتریان عمده وجود  با  ارتباط  در    131خاصی 

اری مالی، در صورتی که درآمد حاصل از فروش  هیئت تدوین استانداردهای حسابد 
درصد کل درآمد شرکت باشد، افشای اطالعات این    10به یک مشتری بیشتر از  

الزامی است . هم مشتریان در صورت  چنین، مقیاس تمرکز بر مشتری،  های مالی 
گیرد؛ یکی  هیرشمن است که دو عامل را در نظر می -مفهومی از شاخص هرفیندال 

ده که با شرکت در تعامل هستند و دیگری اهمیت نسبی هر مشتری  مشتریان عم
گیرید که هر چه این  مقادیری بین صفر تا یک را می   CCدر درآمد ساالنه شرکت.  

و   )کردستانی  است  بیشتر  شرکت  در  نیز  مشتری  بر  تمرکز  باشد،  بیشتر  مقدار 
 (. 1393عباشی، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

فرضیه اصلی ششم )مدل 6(:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (5)مدل  پنجم اصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (6)مدل    ششماصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 

 عوامل عبارتند از:  نکه ای
 تمرکز بر مشتریان عمده نیز به شرح زیر است: شاخص  گیریاندازه

 شود:تمرکز بر مشتری بر اساس فرمول زیر محاسبه می 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡 = ∑ (
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡

)
2𝑖𝑖

𝑖𝑖=1
 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 فروش شرکت =i  به مشتری عمدهj  در سالt  . 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡 فروش کل شرکت =i   در سالt . 

نماینده تمرکز بر مشتری است. در ایران استاندارد و یا بیانیه    CCدر رابطه فوق،  
بیانیه   اساس  بر  اما  ندارد  افشای مشتریان عمده وجود  با  ارتباط  در    131خاصی 

اری مالی، در صورتی که درآمد حاصل از فروش  هیئت تدوین استانداردهای حسابد 
درصد کل درآمد شرکت باشد، افشای اطالعات این    10به یک مشتری بیشتر از  

الزامی است . هم مشتریان در صورت  چنین، مقیاس تمرکز بر مشتری،  های مالی 
گیرد؛ یکی  هیرشمن است که دو عامل را در نظر می -مفهومی از شاخص هرفیندال 

ده که با شرکت در تعامل هستند و دیگری اهمیت نسبی هر مشتری  مشتریان عم
گیرید که هر چه این  مقادیری بین صفر تا یک را می   CCدر درآمد ساالنه شرکت.  

و   )کردستانی  است  بیشتر  شرکت  در  نیز  مشتری  بر  تمرکز  باشد،  بیشتر  مقدار 
 (. 1393عباشی، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

: که این عوامل عبارتند از
یان عمده نیز به شرح زیر است: اندازه گیری شاخص  تمرکز بر مشتر

تمرکز بر مشتری بر اساس فرمول )1( محاسبه می شود:
)1(

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (5)مدل  پنجم اصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (6)مدل    ششماصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 

 عوامل عبارتند از:  نکه ای
 تمرکز بر مشتریان عمده نیز به شرح زیر است: شاخص  گیریاندازه

 شود:تمرکز بر مشتری بر اساس فرمول زیر محاسبه می 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑡𝑡 = ∑ (
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡

)
2𝑖𝑖

𝑖𝑖=1
 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 فروش شرکت =i  به مشتری عمدهj  در سالt  . 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡 فروش کل شرکت =i   در سالt . 

نماینده تمرکز بر مشتری است. در ایران استاندارد و یا بیانیه    CCدر رابطه فوق،  
بیانیه   اساس  بر  اما  ندارد  افشای مشتریان عمده وجود  با  ارتباط  در    131خاصی 

اری مالی، در صورتی که درآمد حاصل از فروش  هیئت تدوین استانداردهای حسابد 
درصد کل درآمد شرکت باشد، افشای اطالعات این    10به یک مشتری بیشتر از  

الزامی است . هم مشتریان در صورت  چنین، مقیاس تمرکز بر مشتری،  های مالی 
گیرد؛ یکی  هیرشمن است که دو عامل را در نظر می -مفهومی از شاخص هرفیندال 

ده که با شرکت در تعامل هستند و دیگری اهمیت نسبی هر مشتری  مشتریان عم
گیرید که هر چه این  مقادیری بین صفر تا یک را می   CCدر درآمد ساالنه شرکت.  

و   )کردستانی  است  بیشتر  شرکت  در  نیز  مشتری  بر  تمرکز  باشد،  بیشتر  مقدار 
 (. 1393عباشی، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 .t در سال j به مشتری عمده i فروش شرکت = 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (5)مدل  پنجم اصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (6)مدل    ششماصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
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2𝑖𝑖

𝑖𝑖=1
 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 فروش شرکت =i  به مشتری عمدهj  در سالt  . 
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡 فروش کل شرکت =i   در سالt . 

نماینده تمرکز بر مشتری است. در ایران استاندارد و یا بیانیه    CCدر رابطه فوق،  
بیانیه   اساس  بر  اما  ندارد  افشای مشتریان عمده وجود  با  ارتباط  در    131خاصی 

اری مالی، در صورتی که درآمد حاصل از فروش  هیئت تدوین استانداردهای حسابد 
درصد کل درآمد شرکت باشد، افشای اطالعات این    10به یک مشتری بیشتر از  

الزامی است . هم مشتریان در صورت  چنین، مقیاس تمرکز بر مشتری،  های مالی 
گیرد؛ یکی  هیرشمن است که دو عامل را در نظر می -مفهومی از شاخص هرفیندال 

ده که با شرکت در تعامل هستند و دیگری اهمیت نسبی هر مشتری  مشتریان عم
گیرید که هر چه این  مقادیری بین صفر تا یک را می   CCدر درآمد ساالنه شرکت.  

و   )کردستانی  است  بیشتر  شرکت  در  نیز  مشتری  بر  تمرکز  باشد،  بیشتر  مقدار 
 (. 1393عباشی، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

.t در سال i کل شرکت  = فروش 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡
+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (5)مدل  پنجم اصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡

 : (6)مدل    ششماصلی فرضیه 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝐸𝐸 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑖𝑖,𝑡𝑡

+ 𝛽𝛽4𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐ℎ − ℎ𝑟𝑟𝑜𝑜𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑔𝑔𝑟𝑟𝑟𝑟𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝛽𝛽6𝐿𝐿𝐸𝐸𝐿𝐿𝑖𝑖,𝑡𝑡
+  𝛽𝛽6𝐿𝐿 − 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡
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اری مالی، در صورتی که درآمد حاصل از فروش  هیئت تدوین استانداردهای حسابد 
درصد کل درآمد شرکت باشد، افشای اطالعات این    10به یک مشتری بیشتر از  

الزامی است . هم مشتریان در صورت  چنین، مقیاس تمرکز بر مشتری،  های مالی 
گیرد؛ یکی  هیرشمن است که دو عامل را در نظر می -مفهومی از شاخص هرفیندال 
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و   )کردستانی  است  بیشتر  شرکت  در  نیز  مشتری  بر  تمرکز  باشد،  بیشتر  مقدار 
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در  خاصی  بیانیه  یا  و  استاندارد  ایران  در  است.  مشتری  بر  تمرکز  نماینده   CC فوق،  رابطه  در 
یان عمده وجود ندارد اما بر اساس بیانیه 131 هیئت تدوین استانداردهای  ارتباط با افشای مشتر
درصد   10 از  بیشتر  مشتری  یک  به  فروش  از  حاصل  درآمد  که  صورتی  در  مالی،  حسابداری 
 . است  الزامی  مالی  صورت های  در  یان  مشتر این  اطالعات  افشای  باشد،  شرکت  درآمد  کل 
عامل  دو  که  است  هرفیندال-هیرشمن  شاخص  از  مفهومی  مشتری،  بر  تمرکز  مقیاس  هم چنین، 
با شرکت در تعامل هستند و دیگری اهمیت نسبی  که  یان عمده  را در نظر می گیرد؛ یکی مشتر
این  که هر چه  را می گیرید  تا یک  بین صفر  CC مقادیری  هر مشتری در درآمد ساالنه شرکت. 

مقدار بیشتر باشد، تمرکز بر مشتری نیز در شرکت بیشتر است1.

جدول 1- معرفی متغیرهای پژوهش

نوع 
عنوان نمادمتغیر

نحوه اندازه گیریفارسی

متغیر 
وابسته

R&D
هزینه های 
تحقیق و 

توسعه

کل دارایی های پایان سال،  نسبت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به 
کنگ )2019( تانگ، ژائو و 

TEC-INنوآوری فنی
که بر اساس مقدار  کسب ماشین آالت، تجهیزات و نرم افزار دارد  اشاره به 
، محاسبه می شود )نمازی و مقیمی،  سرمایه صرف شده برای موارد مزکور
.)2016 ، 1397؛ ایروین، هافمن و المونت، 1998؛ رودیل، ونس و سانچز

IND-INنوآوری فردی
کارکنان  که بر اساس تعداد  اشاره به سطح دارایی های فکری فرد دارد 

کارکنان شرکت اندازه گیری می شود )نمازی و مقیمی، 1397؛  کل  حرفه ای به 
دیکارولیس و دیدس، 1996؛ ثورنهل، 2006(.

EXE-IN نوآوری
اجرایی

که مربوط به آن دسته از تغییرات در ساختار  متغیر دامی صفر و یکی است 
سازمان و یا فرآیندهای اداری است؛ مدیریت با هدف، بودجه ریزی بر 

کارکنان و زمان انعطاف پذیر  ، چرخش شغل، سیستم تشویقی  مبنای صفر
.)1987 ، نمونه  های از این نوآوری هستند )دامانپور

MAN-IN
نوآوری 

حسابداری 
مدیریت

که به استفاده از روش های نوین حسابداری  متغیر دامی صفر و یکی است 
مدیریت اشاره دارد )حاجی ها و خراط زاده، 1393؛ نمازی و مقیمی، 

کپلن، 1987(. 1397؛ جانسون و 

AUX-INکمکی که مرتبط با برنامه توسعه شغلی، خدمات نوآوری  متغیر دامی صفر و یکی است 
.)1987 ، آموزشی و برنامه های آموزش مستمر بزرگساالن است )دامانپور

کردستانی و عباشی، )1393(  .1
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نوع 
عنوان نمادمتغیر

نحوه اندازه گیریفارسی

متغیر 
مستقل

maj-cusکردستانی و عباشی )1393( مشتریان عمده کمک از معیارهای مورداستفاده در پژوهش   با 
که در ادامه تشریح می شود.

متغیرهای 
کنترلی

sizeلگاریتم دارایی های شرکتاندازه

roa نرخ بازده
کل دارایی های شرکت در پایان سالدارایی ها نسبت سود خالص بر 

LEVبدهی های شرکت تقسیم بر دارایی های شرکتاهرم مالی

cash-hol نگهداشت
وجه نقد

کل دارایی های شرکت در  کوتاه مدت بر  نسبت وجه نقد و سرمایه گذاری 
پایان سال

growth نرخ رشد
نسبت افزایش فروش شرکت به سال قبلدرآمد

q-tobin Q نسبت
توبین

کل  نسبت ارزش دفتری بدهی ها و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر 
دارایی های شرکت در پایان سال

یافته های پژوهش

آمار توصیفی

بیان خواهد  به متغیر های پژوهش  آماره های توصیفی مربوط  ابتدا  یافته های پژوهش  در بخش 
آزمون فرضیه ها ارائه خواهد شد. شد و در ادامه نتایج 

از  درصد   71 میانگین،  طور  به   .1 می دهد،  نشان   )2( جدول  در  مندرج  نتایج  که  همان طور 
0 درصد شرکت ها  میانگین 09/  به طور  را مشتریان عمده تشکیل می دهند، 2.  مشتریان شرکت ها 
با مشتریان  مرتبط  کندگی  پرا بیشترین  انجام داده، 3.  توسعه  و  در تحقیق  به سرمایه گذاری  اقدام 
کمترین انحراف معیار مرتبط با هزینه های تحقیق و توسعه با  عمده با انحراف معیار 20/2812 و 

کثر مقدار نوآوری فردی 127/5129 است. انحراف معیار 0/00624 است در نهایت، 4. حدا
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جدول 2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

مشتریان 
عمده

هزینه های 
تحقیق و توسعه

نوآوری 
نوآوری نوآوری فنیاجرایی

کمکی
نوآوری 

فردی

نوآوری 
حسابداری 

مدیریت

0/71120/0009320/938290/541460/97730/294350/4758میانگین

0/00000/000010/0235510/21930/0000میانه

کزیمم 761/1050/16601127/5129126/41ما

0/0000/00000/00000/00000/00000/00000/0000مینیمم

انحراف 
20/28120/006240/24074/00310/149081/010771/0108معیار

آمار استنباطی

دو  بین  از  چاو   F آزمون  از  استفاده  با  باید  ابتدا  پژوهش،  سوم  تا  اول  فرضیه های  آزمون  برای 
در  مندرج  نتایج   که  همان طور  نمود.  انتخاب  را  مناسب  روش  ترکیبی،  و  پانل  رگرسیون  روش 
برای  و  پانل  روش  از  پژوهش  سوم  و  اول  فرضیه های  آزمون  برای  می دهد،  نشان   )3( جدول 

کرد. آزمون فرضیه دوم پژوهش باید از روش ترکیبی استفاده 

جدول 3- نتایج آزمون F چاو

روش مناسبمعنی داریآماره Fمدل

فرضیه اول )هزینه تحقیق و 
روش پانل5/1140/000توسعه(

روش ترکیبی1/0890/234فرضیه دوم )نوآوری فنی(

روش پانل2/4280/000فرضیه سوم )نوآوری فردی(

در ادامه، به منظور انتخاب روش مناسب از بین دو روش داده های پانل بها اثرات ثابت و روش 
گرفته شود. بر این اساس نتایج  آزمون هاسمن بهره  داده های پانل با اثرات تصادفی نیز باید از 
برای  ترتیب  به  که  ارائه شده در جدول )4(  نشان می دهد  به مدل های  مربوط  آزمون هاسمن 

کرد. آزمون فرضیه اول و سوم پژوهش باید از روش ثابت و تصادفی استفاده 
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جدول 4- نتایج آزمون هاسمن

کای دومدل روش مناسبمعنی داریآماره 

اثرات ثابت22/380/022فرضیه اول

اثرات تصادفی12/570/083فرضیه سوم

که متغیرهای  گرفتن این موضوع  برای آزمون فرضیه های چهارم، پنجم و ششم پژوهش، با در نظر 
کرد. وابسه به صورت دامی صفر و یک هستند، برای آزمون آن ها باید از رگرسیون لجیت استفاده 

نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

یان  1/68- و سطح معناداری مندرج در جدول )5(، بین تمرکز بر مشتر  e بر اساس ضریب بتا
به  ندارد.  وجود  معناداری  رابطه  درصد   95 سطح  در  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  و  عمده 
و  تحقیق  همچون  نوآوری  فعالیت های  بر  نمی توانند  شرکت ها  عمده  یان  مشتر  ، دیگر عبارت 
F نشان  آماره  توسعه شرکت ها اثرگذار باشند. هم چنین، بر اساس نتایج مندرج در جدول )5(، 

که مدل پژوهش در سطح 95 درصد معنادار است. می دهد 

جدول 5- نتایج آزمون مدل شماره 1

معنی داریآماره tضریبمتغیر

0/00872/120/0342مقدار ثابت

e-0/2340/815 1/68-تمرکز بر مشتریان

1/8660/0622-0/0012-اندازه شرکت

0/0010/6410/5215نرخ بازده دارایی ها

0/4560/6482-0/001نرخ نگهداشت وجه نقد

e-0/4540/6494 4/015-نرخ رشد

0/8680/3851-0/0005-اهرم مالی

e0/2790/7801 1/95-نسبت q توبین
R20/383

Adjusted R20/311

F-Statistic5/322
Prob )F-Statistic(0/000
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نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

یان  بر اساس ضریب بتا 0/0013- و سطح معناداری مندرج در جدول )6(، بین تمرکز بر مشتر
 ، دیگر عبارت  به  ندارد.  وجود  درصد   95 سطح  در  معناداری  رابطه  فنی  نوآوری  و  عمده 
یان عمده شرکت ها نمی توانند بر فعالیت های نوآوری همچون نوآوری فنیشرکت ها اثرگذار  مشتر
که مدل پژوهش  باشند. هم چنین، بر اساس نتایج مندرج در جدول )6(، آماره F نشان می دهد 

در سطح 95 درصد معنادار نیست.

جدول 6- نتایج آزمون مدل شماره 2

معنی داریآماره tضریبمتغیر

0/17850/8584-0/1866مقدار ثابت

0/25060/8022-0/0013-تمرکز بر مشتریان

0/25071/55760/1195-اندازه شرکت

2/33270/0198-2/0527-نرخ بازده دارایی ها

0/55360/5799-0/8136-نرخ نگهداشت وجه نقد

0/03050/45780/6472نرخ رشد

2/54810/0109-0/8434-اهرم مالی

0/17420/8617-0/0083-نسبت q توبین
R20/007

Adjusted R20/003

F-Statistic1/5787

Prob )F-Statistic(0/1374

نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش 

یان  9/62- و سطح معناداری مندرج در جدول )7(، بین تمرکز بر مشتر  e بر اساس ضریب بتا
 ، دیگر عبارت  به  ندارد.  وجود  معناداری  رابطه  درصد   95 سطح  در  فردی  نوآوری  و  عمده 
شرکت ها  فردی  نوآوری  همچون  نوآوری  فعالیت های  بر  نمی توانند  شرکت ها  عمده  یان  مشتر
که مدل  اثرگذار باشند. هم چنین، بر اساس نتایج مندرج در جدول )7(، آماره F نشان می دهد 

پژوهش در سطح 95 درصد معنادار نیست.
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جدول 7- نتایج آزمون مدل شماره 2

معنی داریآماره tضریبمتغیر

1/08950/2761-0/3832-مقدار ثابت

9/62e-0/00750/994-تمرکز بر مشتریان

0/11522/10060/0359-اندازه شرکت

0/40790/6834-0/0998-نرخ بازده دارایی ها

0/51220/6086-0/2013-نرخ نگهداشت وجه نقد

0/00510/3140/7536نرخ رشد

0/15340/8781-0/0143-اهرم مالی

0/0010/08570/9317نسبت q توبین
R20/003

Adjusted R2-0/0014

F-Statistic0/713

Prob )F-Statistic(0/6609

نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش 

یان  بر مشتر تمرکز  بین   ،)8( در جدول  مندرج  معناداری  و سطح   2/9411 بتا  اساس ضریب  بر 
 ، دیگر عبارت  به  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  درصد   95 سطح  در  اجرای  نوآوری  و  عمده 
اثرگذار  شرکت ها  اجرایی  نوآوری  همچون  فعالیت های  بر  می توانند  شرکت ها  عمده  یان  مشتر
مدل  که  می دهد  نشان   L آماره   ،)8( جدول  در  مندرج  نتایج  اساس  بر  هم چنین،  باشند. 

پژوهش در سطح 95 درصد معنادار است.

جدول 8- نتایج آزمون مدل شماره 2

معنی داریآماره zضریبمتغیر

3/65030/000-4/9588-مقدار ثابت

2/94114/06150/000تمرکز بر مشتریان

1/31365/97620/000اندازه شرکت

2/15610/0311-1/6882-نرخ بازده دارایی ها

5/87832/35090/0187نرخ نگهداشت وجه نقد
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معنی داریآماره zضریبمتغیر

1/54960/1212-0/2409-نرخ رشد

2/61290/0090-0/6527-اهرم مالی

0/22190/8243-0/0103-نسبت q توبین
R20/133

L-Statistic86/9156

Prob )F-Statistic(0/000

نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش

یان  بر اساس ضریب بتا 1/1354- و سطح معناداری مندرج در جدول )9(، بین تمرکز بر مشتر
به  ندارد.  وجود  معناداری  رابطه  درصد   95 سطح  در  مدیریت  حسابداری  نوآوری  و  عمده 
نوآوری حسابداری  فعالیت های همچون  بر  نمی توانند  یان عمده شرکت ها  ، مشتر عبارت دیگر
 L آماره   ،)9( جدول  در  مندرج  نتایج  اساس  بر  هم چنین،  باشند.  اثرگذار  شرکت ها  مدیریت 

که مدل پژوهش در سطح 95 درصد معنادار است. نشان می دهد 

جدول 9- نتایج آزمون مدل شماره 2

معنی داریآماره zضریبمتغیر

3/65030/000-5/5530-مقدار ثابت

0/13544/06150/4762-تمرکز بر مشتریان

0/86645/97620/000اندازه شرکت

2/15610/7263-0/1644نرخ بازده دارایی ها

0/2492/35090/7469نرخ نگهداشت وجه نقد

1/54960/8654-0/0164نرخ رشد

2/61290/6354-0/0842اهرم مالی

0/22190/2210-0/0305نسبت q توبین
R20/055

L-Statistic108/712

Prob )F-Statistic(0/000
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نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش 

بر  تمرکز  بین   ،10 شماره  جدول  در  مندرج  معناداری  سطح  و   -0/0872 بتا  ضریب  اساس  بر 
به عبارت  ندارد.  معناداری وجود  رابطه  95 درصد  کمکی در سطح  نوآوری  و  یان عمده  مشتر
شرکت ها  کمکی  نوآوری  همچون  فعالیت های  بر  منی توانند  شرکت ها  عمده  یان  مشتر  ، دیگر
که  می دهد  نشان   L آماره   ،)10( جدول  در  مندرج  نتایج  اساس  بر  هم چنین،  باشند.  اثرگذار 

مدل پژوهش در سطح 95 درصد معنادار است.

جدول 10- نتایج آزمون مدل شماره 2

معنی داریآماره zضریبمتغیر

0/68380/4941-1/5109مقدار ثابت

0/08720/1350/8926-تمرکز بر مشتریان

0/65301/93340/0532اندازه شرکت

5/80590/000-6/7726-نرخ بازده دارایی ها

7/62942/0200/0433نرخ نگهداشت وجه نقد

0/16770/48150/6301نرخ رشد

3/07760/0021-1/3166-اهرم مالی

1/56390/1178-0/0916-نسبت q توبین
R20/185

F-Statistic86/623

Prob )F-Statistic(0/000

بحث و نتیجه گیری

ایجاد  این حال،  با  است.1  بلند مدت شرکت ها  پایداری  و  موفقیت  برای  اصلی  نوآوری عامل 
نوآوری  فعالیت های  زیرا  است،  بزرگی  چالش  سازمان ها  از  بسیاری  برای  نوآوری  برای  انگیزه 
رقابتی  از طرفی، در دنیای  یابی متفاوت هستند.2  بازار و  تولید  مانند  استاندارد  با وظایف  ذاتًا 
سرمایه گذاری  خود،  جایگاه  تثبیت  و  موفقیت  برای  که  هستند  ملزم  شرکت ها   ، اخیر قرن 

1. Romer, (1987).
2. Tian and Wang, (2011).
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باید  رقابت  برای ماندن در صحنه  نوآوری تخصیص دهند. هم چنین، شرکت ها  به  را  متناسبی 
 ، دیگر عبارت  به  بگیرند.  نظر  در  استراتژی  تدوین  در  اهمیت  با  جزء  یک  به عنوان  را  نوآوری 
بازار موجود و فراهم  افزایش سهم  بازارهای جدید،  از عوامل اصلی برای ورود به  نوآوری یکی 
برخی  شناسایی  مطالب،  این  به  توجه  با  بنابراین،  است1.  شرکت  برای  رقابتی  مزیت  آوردن 
یان  عوامل اثرگذار بر نوآوری شرکت ها ضروری است. از این رو در این پژوهش به بررسی تأ مشتر

که نتایج آن در ادامه تشریح می شود. عمده بر نوآوری شرکت ها پرداخته شد 
که  داشت  انتظار  می توان  چهارم  فرضیه  جز  به  پژوهش  فرضیه های  تمامی  نتایج  اساس  بر 
و  مدیریت  حسابداری  کمکی،  فردی،  فنی،  نوآوری  شامل  شرکت ها  نوآوری   بر  عمده  یان  مشتر
یان  مشتر پژوهش،  چهارم  فرضیه  نتایج  اساس  بر  نباشند.  اثرگذار  توسعه   و  تحقیق  فعالیت های 
تنها  عمده  یان  مشتر  ، دیگر عبارت  به  است.  تأثیرگذار  شرکت ها  اجرایی  نوآوری  بر  تنها  عمده 
بر فعالیت های همچون سیاست های استخدام، تخصیص منابع و ساختار وظایف، اختیارات 
کیفیت  مدیریت  سیستم  پیاده سازی  یست محیطی،  ز مدیریت  سیستم  پیاده سازی  پاداش  و 
جز  به  پژوهش  فرضیه های  نتایج  است.  تأثیرگذار   )2007 صدورسکی،  و  ک  )هنریا جامع 
و  کوویلو   ،)1959( پرنوز  پژوهش های  نتایج  با  مستقیم  غیر  یا  و  مستقیم  طور  به  چهارم  فرضیه 
کنگ )2018(  کائو و  ، تیان و وانگ )2014( و تان،  جوزف )2012(، نگو و اوکاس )2013(، چو
با سرمایه گذاری در  که  اقتصادی پیشنهاد می شود  بنگاه های  به  راستا،  این  ناسازگار است. در 
پیاده سازی سیستم  یست محیطی،  ز پیاده سازی سیستم مدیریت  نوآوری همچون  فعالیت های 
جذب  را  بیشتری  عمده  یان  مشتر اجرایی  نوآوری  معیارهای  سایر  و  جامع  کیفیت  مدیریت 

کنند. هم چنین، به پژوهشگران عالقه مند، پژوهش های زیر پیشنهاد می شود: 
بر فعالیت های نوآوری	  بررسی فرصت های سرمایه گذاری 
یان عمده بر سودآوری بنگاه های اقتصادی	  بررسی تأثیر تمرکز بر مشتر
یان عمده بر درماندگی مالی بنگاه های اقتصادی	  بررسی تأثیر تمرکز بر مشتر

کیلیچ و آلپکان، )2011( گوندای، اولوسوی،   .1
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