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 چکیده
کم  حا عّلی  روابط  و  متوسط  و  کوچک  کسب و کارهای  نوآورانه  ایده های  موانع پیشبرد  شناخت 

از نیازهای  آن،  از  کاهش موانع مزبور و خلق ثروت حاصل  یا  آن ها، به منظور از میان برداشتن  بر 

توجه  فقدان  می باشد.  مختلف  حوزه های  سرمایه گذاران  و  پردازان  ایده  سیاست گذاران،  اساسی 

حوزه  در  شده  انجام  پژوهش های  خاص  صورت  به  و  پیشین  پژوهش های  در  مذکور  موضوع  به 

 37 استخراج  از  پس  است.  حوزه  این  در  موجود  تحقیقاتی  شکاف های  از  پزشکی،  تجهیزات 

شاخص اولیه این پژوهش از مرور ادبیات و مصاحبه با متخصصان، 19 شاخص نهایی مورد نظر 

اثرگذاری  وارد شد. سپس نمودار شدت  آنها در ماتریس مقایسات  بین  روابط  و  انتخاب  خبرگان 

فعال در  متوسط  و  کوچک  نوآورانه ی شرکت های  ایده های  پیشبرد  استراتژیک  موانع  اثرپذیری  و 
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حوزه تجهیزات پزشکی پارک علم و فناوری خلیج فارس ترسیم و در نهایت ساختار روابط عّلی 

و  گذاران  سیاست  به  پیشنهادهایی  شده،  شناسایی  ساختار  اساس  بر  و  شد  معرفی  مزبور  موانع 

گردید.  مدیران این حوزه ارائه 
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مقدمه

محدودیت های  اعمال  و  گذاری ها  سیاست  در  خودمختاری  کرونا،  ویروس  شیوع  زمان  از 
کشورهای صادرکننده ی پیشرو  گسترده صادرات تجهیزات پزشکی در سراسر دنیا، حتی در بین 
حال  در  پزشکی  تجهیزات  بین المللی  تجارت  بر  کم  حا مقررات  و  یافته  رواج  صنعت  این  در 
پزشکی  کمبود تجهیزات  به طور موقت،  این محدودیت ها ممکن است  گرچه  ا فروپاشی است. 
آسیب می رساند  کشورها را مرتفع نماید، اما به قابلیت تجارت بین المللی در این حوزه  داخلی 

و زنجیره های عرضه جهانی را از بین می برد1.
بر  اثراتش  و  آن  متنوع  سویه های  کرونا،  ویروس  پیدایش  از  حاصل  تحوالت  به  توجه  با 
یکی  به عنوان  نوآوری  که  آنجایی  از  پزشکی،  تجهیزات  حوزه  در  بین المللی  تعامالت  کاهش 
که  فضایی  ایجاد  است2،  نوظهور  اقتصادهای  در  صنعتی  توسعه  و  رشد  مهم  پارامترهای  از 
و  گیرندگان  تصمیم  اولویت های  از  دهد،  ارتقا  را  حوزه  این  نوآوری  و  کارآفرینی  میزان  بتواند 

سیاستمداران  می باشد3.
مهم  موضوعات  از  یکی  پیشبرد،  استراتژیک  موانع  کاهش  یا  برداشتن  میان  از  شناسایی، 
معرفی  به  متفاوتی  پژوهش های  است4.  مقوله  این  در  نیاز  مورد  گذاری های  اتخاذ سیاست  در 
پیشبرد  موانع استراتژیک  موضوع ساختار دهی  پژوهشی با  اما  اند،  پرداخته  بازار  به  ورود  موانع 
کوچک و متوسط صنعت  کسب و کارها و به طور ویژه، در کسب و کارهای  ایده های نوآورانه در 
برای  محدود  منابع  مصرف  با   ، امر این  به  توجه  عدم  اثر  در  نشد.  یافت  پزشکی  تجهیزات 
زیربنایی  بازدارنده های  نوآورانه،  ایده های  پیشبرد  اهمیت  کم  موانع  برداشتن  میان  از  یا  تقلیل 
بر عدم پیشبرد  را  اثرات پررنگ مخرب خود  و  این حوزه همچنان به قوت خود باقی می ماند 
نرم  ساختاردهی  ضمن  پژوهش  این  در  گذاشت.  خواهد  جای  به  نوآورانه  ایده های  توسعه  و 
کوچک و متوسط  کم بر موانع استراتژیک پیشبرد ایده های نوآورانه شرکت های  روابط عّلی حا
اثربخشی،  میزان  بررسی  به  خبرگان،  فازی  داده های  تحلیل  طریق  از  پزشکی  تجهیزات  حوزه 

یت شاخص های مزبور پرداخته شد. اثرپذیری و محور

1. Fei and Liu, (2020).
2. Sehgal & Gupta, (2019).
3. Hochberg et al, (2010).

4. عارف منش و همکاران، )1399(. 
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1. ادبیات نظری پژوهش

1-1. موانع ورود

که نقش به سزایی در شکل دهی سازمان بازار دارد، موانع  یکی از مهمترین متغیرهای ساختاری 
ورود محصوالت حاصل از ایده های نوآورانه به بازار است. به دلیل این که موانع مذکور می توانند 
که  آنجایی  از  هستند.  به سزایی  اهمیت  دارای  دهند،  سوق  انحصار  سمت  به  را  بازار  ساختار 
فعاالن  بین  رقابت  کمرنگ شدن سطح  و  بازار  در  پیشرو  موانع موجب قدرت شرکت های  این 
مطالعات  و  الزم  رقابتی  کسب و کارهای  فضای  توسعه  جهت  آنها  شناسایی  می شود،  حوزه  آن 
از  یکی  بازارها  به  ورود  موانع  می آید1.  حساب  به  محسوس  ضرورتی  زمینه  این  در  گسترده تر 
که با جلوگیری  متغیرهای ساختاری در اقتصاد صنعتی و مدل ساختار - رفتار - عملکرد هستند 
انواع موانع ورود  تأثیر قرار می دهند2. وجود  را تحت  از حضور رقبای جدید، سودآوری شرکت 
کشور را سبب شده است3. حاصل از اقتصاد دولتی، تمرکز و انحصار باال در بازارهای صنعتی 

1-2. نوآوری

نوآوری یک منبع استراتژیک برای دستیابی به مزیت رقابتی، با هدف رسیدن به عملکرد برتر 
یا  تولیدی  عملیات  انجام  برای  را  ابزاری  فرآیند،  نوآوری  که  حالی  در  می باشد4.  بازارها  در 
کیفیت فراهم می کند5، نوآوری محصول،  ینه ها و بهبود  خدماتی، حفاظت، صرفه جویی در هز
ارائه  طریق  از  مشتری  جدید  نیازهای  به  پاسخگویی  و  شناسایی  برای  شرکت  یک  توانایی 

کامًال جدید یا به طور محسوس، بهبود یافته است6. محصوالت 

کارهای کوچک و متوسط 1-3. کسب و  

کمیسیون  SME7، در سال 1996 توسط  یا   و متوسط"  کوچک  اقتصادی  اصطالح "تشکیالت 

. کرانی و همکاران، )1393(.  1
کاشی، )1389(.  2. خداداد 
کاشی، )1395(.  3. خداداد 

4. Bıçakcıoğlu-Peynirci et al, (2019).
5. Tajeddini, (2016).
6. Mabenge et al, (2020).
7. Small and medium-sized enterprises.
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کثر تعداد  اروپا ابداع شد. این اجتماع برای واجد شرایط SME بودن، عالوه بر معیارهای حدا
گردش مالی، معیار استقالل را نیز مورد توجه  کثر مجموع  کثر فروش ساالنه، حدا کارمندان، حدا
که توسط مدیران  قرار  داد. با وجود معیار استقالل، SME ها می توانند شامل سازمان هایی باشند 
کارآفرین  آنها  مدیران  از  برخی  است  ممکن  حتی  این صورت،  در  می شوند.  اداره  غیرمالک 
نمی دهند  را تشکیل  بزرگ تر  از یک شرکت  متوسط بخشی  و  کوچک  کسب و کارهای  باشند. 
بازار  از  کمی  سهم  هستند،  آزاد  بیرونی  کنترل های  از  خود  تصمیم گیری های  در  مدیرانشان  و 
یا  قیمت ها  روی  کالن  در سطح  بتوانند  که  نیستند  بزرگ  کافی  اندازه  به  و  دارند  اختیار  در  را 
شخصی سازی  روشی  با  نهایت  در  و  بگذارند  تأثیر  می دهند،  ارائه  که  خدماتی  و  کاال  مقادیر 
اختیارات  تفویض  آنها  در  و غالبًا  اداره می شوند  از طریق ساختار مدیریت غیر رسمی  و  شده 

کمی وجود دارد1.

1-4. تجهیزات پزشکی

تشخیص،   )1 اهداف  تحقق  برای   ، دیگر وسایل  با  ترکیب  در  یا  تنهایی  به  که  وسایلی  و  ابزار   
اصالح  یا  جایگزینی  بررسی   )2 نقص  یا  جراحت  بیماری،  تسکین  یا  درمان  رصد،  پیشگیری، 
به طور  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  ولد،  و  زاد  زمینه  در  مراقبت   )3 فیزیولوژی  فرایند  یا  آناتومی 
و  پزشکی  دندانپزشکی،  آزمایشگاهی،  وسایل  شامل  پزشکی  کاالی   12000 به  قریب  کلی، 
کاربری، مکانیسم  استفاده، حوزه ی  روش   ، نیاز مورد  مهارت  نظر  از  که  دارد  توانبخشی وجود 

خرید، قابل تقسیم بندی است2.

2. پیشینه پژوهش 

شدن  کوتاه  جهانی،  محیط های  در  یکی  تکنولوژ تغییرات  فناوری،  ادغام  شدید،  رقابتی  فشار 
 ، کمتر قیمت  و  کیفیت تر  با  محصوالت  برای  یان  مشتر مستمر  تقاضای  محصول،  عمر  چرخه 
نوآوری ها را به عنوان فعالیت های ضروری برای بقای بلندمدت نشان می دهند3، به همین دلیل 

1. Burns, (2016).

2. عرفانیان و همکاران، )1399(.  
3. Tajeddini & Trueman, (2012).
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پژوهشگران متعددی در تحقیقاتشان به موضوع نوآوری و معرفی موانع پیشبرد ایده های نوآورانه 
آنان در این بخش تبیین می شود: پرداخته اند. خالصه ای از اهم مندرجات پژوهش های 

2-1. پیشینه مطالعات خارجی

و . 1 بهترین  روش  فازی:  نوآوری  در  جدید  محصول  ایده  "انتخاب  عنوان  با  پژوهشی  در 
محصول،  عمر  چرخه  ینه  هز شاخص های  گروهی"  تصمیم گیری  فرایند  و  فازی1  بدترین 
زمان  یان،  مشتر اقبال  مورد  تجاری  نام  فقدان   ، بازار به  نفوذ  عدم  ایده،  شکست  ینه  هز
یافت و مصرف باالی  کیفیت نامطلوب محصول، عدم سهولت باز  ، نامناسب ورود به بازار
انرژی به عنوان موانع پیشبرد محصول حاصل از ایده نوآورانه معرفی شد. در این پژوهش، 
فرآیند  تا  شد  ادغام  تصمیم گیری  مدل  و  بدترین  بهترین  روش  فازی،  مجموعه  نظریه 

گروهی ساختار دهد2. انتخاب ایده محصول جدید را تحت یک فرایند تصمیم گیری 
فراشناختی"، . 2 رویکرد  متوسط:  و  کوچک  شرکت های  در  باز  نوآوری  "پویایی  در پژوهش 

برنامه های   ، بازار در  تمایز  فقدان   ، بازار نیازهای  به  پاسخ دهی  نامناسب  سرعت 
در  نامطلوب،  مالی  تامین  توسعه،  و  تحقیق  در  اندک  سرمایه گذاری  نامناسب،  تجاری 
مورد  در  بازاندیشی  و  بحث  فقدان  بازار،  تحقیقات  فقدان  جهانی،  بازار  نبودن  دسترس 
نوآوری های خارجی، دسترسی نامطلوب به منابع انسانی، سرمایه گذاری اندک در آموزش 
شاخص های  خطرات،  نامطلوب  یابی  ارز و  نرم  مهارت های  توسعه  عدم  انسانی،  منابع 

عدم موفقیت محصول حاصل از ایده معرفی شدند3. 
و . 3 موفقیت  حیاتی  عوامل  صرفه،  به  مقرون  نوآوری  سازهای  عنوان"توانمند  با  تحقیقی  در 

تمایل  عدم  محلی،  شرکای  تجاری  هوش  شاخص های  سیستماتیک"  بررسی  یک  موانع: 
مدیریت ارشد، چالش در تحقیق و توسعه، چالش های نمونه سازی در توسعه محصول و 

نوسانات ارزی، از جمله موانع ورود و نوآوری مقرون به صرفه معرفی شدند4.
کسب و کار در زمینه شرکت های نوپا" . 4 در پژوهش"عوامل محرک و موانع نوآوری های مدل 

1. Fuzzy BWM
2. Li et al, (2021).
3. Milici et al, (2021).
4. Niroumand et al, (2021).
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 ، قانون گذار نیروهای  شریک،  نفوذ  میزان  فناوری،  سطح   ، بازار در  رقابت  شاخص های 
کسب وکار  مدل های  محرک  عوامل  به عنوان  مشتری  بر  مشتری  تأثیرات  و  محیط  ثبات 
و  قوانین  بر مشتری،  نفوذ مشتری  که  این پژوهش نشان می دهد  نتایج  نوآور معرفی شدند. 
کسب و کار به عنوان عوامل تأثیرگذار خارجی و چشم انداز تأثیر اجتماعی شرکت،  شرکای 
کسب وکار و ساختار تصمیم گیری از جمله عوامل تأثیرگذار داخلی  مراقبت از نوآوری مدل 

کسب وکار می باشند1. بر نوآوری مدل 
کوچک و متوسط: . 5 پژوهشی به بررسی " ابعاد نوآوری و تأثیرات آنها بر عملکرد شرکت های 

جدید،  محصول  ارائه  و شاخص های  پرداخت  شرکت"  اندازه  و  سن  تعدیل کننده  نقش 
توسعه محصول به جهت مشخصات فنی یا عملکرد متفاوت، طراحی جذاب، بسته بندی 
و  قیمت گذاری مناسب  محصول،  یع  توز جدید  روش   ، نوظهور رسانه های  در  تبلیغ  جدید، 

گرفت2. مدیریت زنجیره تأمین را به عنوان ابعاد نوآوری در نظر 
تولیدی . 6 بنگاه های  بین  در  را  فناوری  نوآوری  خارجی  مالکیت  آیا   " عنوان  با  پژوهشی  در 

محصول،  استفاده  قابلیت  شاخص های   " می دهد؟  افزایش  یقا  آفر صحرای  جنوب  در 
منابع  به  دسترسی  نوآوری،  با  مرتبط  آموزش  سطح  توسعه،  و  تحقیق  میزان  فناوری،  سطح 
کیفیت  تولید،  ینه  هز جدید،  محصول  عملکرد  کنندگان،  تأمین  تعدد  نوآوری،  اطالعاتی 
یا جزئی  کلی  فرآیند دستی به طور  کردن  و در نهایت خودکار  فرآیند  نوآوری در  محصول، 

یابی قرار دادند3. آنها را مورد ارز پرداخته و 
و . 7 انسانی  سرمایه  متقابل  روابط  تأثیر  نوآوری:  کارآفرینی  مهم  "معیارهای  پژوهش  در 

یسک، بازارگرایی، مشتری  استراتژی رقابتی یک مطالعه موردی در تایوان" شاخص های ر
یابی،  بازار در  نوآوری  تحول گرا،  یادگیری  جذب،  ظرفیت  رقابت،  به  گرایش  مداری، 
تجاری،  نام  مالی،  عملکرد  محصول،  در  نوآوری  روند،  در  نوآوری  مدیریت،  در  نوآوری 

گرفت4. سرمایه انسانی و استراتژی رقابتی مورد بررسی قرار 
ارتباط . 8 و  تنوع  پرتغالی"  شرکت های  کات  ادرا تجربی  یابی  ارز ورود:  "موانع  مقاله  در 

1. Van Den Heuvel et al, (2020).
2. Mabenge et al, (2020).
3. Adu-Danso et al, (2020).
4. Chou et al, (2020).
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نشان  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد   ، مزبور شرکت   168 توسط  شده  درک  ورود  موانع 
ینه،  هز معایب  و  سرمایه  ینه های  هز  ، نیاز مورد  سرمایه  بازگشت،  قابل  غیر  ینه های  هز داد: 
ورود  موانع  اساسی  بعد  شش  عاملی،  تحلیل  از  استفاده  با  هستند.  ورود  موانع  مهمترین 
سرمایه گذاری،  یسک  ر استراتژیک،  رفتار  توسعه،  و  تحقیق  در  سرمایه گذاری  شامل 

ینه و ظرفیت شناسایی شدند1. تبلیغات، معایب هز
به . 9 ورود  موانع  به عنوان  مدت  بلند  قراردادهای  تأثیر  "بررسی  عنوان  با  تحقیقی  نتایج 

که قراردادهای بلند مدت به عنوان موانع ورود، می توانند باعث ایجاد  صنعت" نشان داد 
انحصار و رفتار سودجویانه شرکت های موجود در صنعت شوند2.

نپال" . 10 در  موردی  مطالعه  کوچک:  شرکت های  رشد  موانع  و  کارآفرینی  "توانایی های  مقاله 
کار می تواند به عنوان  که چگونه تقسیم بندی در بازارهای سرمایه و  یه و تحلیل می کند  تجز
کوچک عمل  کسب وکارهای  ینان دارای توانایی باالی سرمایه گذاری در  کارآفر مانعی برای 
سرمایه  و  کار  نیروی  کارآفرینی،  استعداد  کارآمد  نا تخصیص  به  منجر  تقسیم بندی،  کند. 
کوچک تر  کسب و کارهای  و  دستمزدها  کاهش  به  منجر  خود  نوبه  به  امر  این  می شود. 
مطالعه  این  می شود.  محلی  اقتصاد  کمتر  اقتصادی  رشد  و  پایین تر  طبقات  سودتر  کم  و 
 ، که عالوه بر تقسیم بندی بازار کسب وکار را پوشش می دهد و نشان می دهد  طیفی از موانع 
کسب وکارهای  دسترسی به سرمایه، فقدان مهارت ها و دانش، محدودیت های اصلی رشد 

کوچک است3.
کایا و پاراییتام رابطه بین موانع ورود به بازار و عملکرد 190 شرکت آمریکایی را از طریق . 11 کارا

و  عملکرد  با  سرمایه ای  الزامات  بین  شکلی   U رابطه  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  پرسشنامه 
کردند. منظور  رابطه منحنی منفی بین محیط تجاری نامطلوب و عملکرد شرکت مشاهده 
یع، موضوعات امنیت تجارت  کانال های توز از محیط تجاری نامطلوب، عدم دسترسی به 

یان است4. الکترونیک و عدم توانایی در تامین الزامات مورد انتظار مشتر

1. Couto & Barbosa, (2020).
2. Gavin & Ross, (2018).
3. Villanger, (2015).
4. Karakaya & Parayitam, (2013).
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2-2. پیشینه مطالعات داخلی

ایران"، . 1 هایتک  صنایع  صادرات  توسعه  الگوی  "تدوین  پژوهش  نتایج  اساس  بر 
توسعه، جذب  و  از تحقیق  توسعه صادرات در حمایت  و  تشویق  نامطلوب  سیاست های 
کنسرسیوم های  از  حمایت  صادراتی،  مشوق های  پرداخت  خارجی،  سرمایه گذاری 
محصوالت  صادرات  توسعه  موفقیت  بر عدم  صادرات،  مدیریت  شرکت های  و  صادراتی 
دارای فناوری باال تأثیرگذار هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، فقدان امکانات 
تأثیر ضعف  اثرگذار است.  مزبور  بر عدم موفقیت توسعه صادرات محصوالت  زیرساختی 
ترین  باال دارای  زیرساختی  امکانات  فقدان  با  مرتبط  عوامل  بین  در  صادرات  مالی  تامین 
دیگر  از  بازار  پشتیبانی  و  بازار  به  مناسب  دسترسی  شاخص های  .فقدان  می باشد  رتبه 

عوامل موثر بر عدم موفقیت توسعه صادرات محصوالت فناوری باال هستند1.
پزشکی . 2 تجهیزات  صنعت  کاوی  مورد  پیشرفت،  اقتصادی  "موانع  عنوان  با  در تحقیقی 

بین  تعارض  عوامل  خصوصی"،  تولیدکنندگان  بخش  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
منابع،  تخصیص  در  یابی  ارز و  کارشناسی  نظام  فقدان  بهداشت،  وزارت  ذاتی  وظایف 
سیاست های حمایتی دولت از تولید داخلی، مهر عدم ساخت، فقدان نظام تدوین تعرفه 
کالن  سطح  موانع  به عنوان  مقصد،  و  مبدا  در  قاچاق  با  کارامد  نا مقابله  و  پزشکی  کاالی 
کاالهای  با  داخل  تولید  کاالهای  رقابت  ناتوانی  عوامل  و  شدند  معرفی  صنعت  محیط  یا 
پر  بازار  درمانی،  کز  مرا توسط  تولیدکنندگان  مطالبات  موقع  به  نشدن  پرداخت  خارجی، 
رقابتی،  تمایز  نداشتن  ایرانی،  محصوالت  به  بیمار  و  پزشک  اعتماد  عدم  قاچاق،  رونق 
به عنوان  بازار  نارسایی  و  وارداتی  کاالی  نسبت  به  داخل  تولید  کاالی  شدن  تمام  گرانتر 

موانع سطح خرد یا درون صنعت و بازار تبیین شدند2.
رویکرد . 3 با  تأمین کنندگان  تاب آوری  کلیدی  ابعاد  بر  "تحلیلی  عنوان  با  پژوهشی  نتایج  در 

بازارهای  در  رقابت پذیری  تحقق  برای  شد،  تبیین  فازی"  دیمتل  و  مسیر  تحلیل  ترکیبی 
مواجه  نوآورانه  شیوه های  اتخاذ  و  یان  مشتر انتظارات  به  پاسخ  چالش  با  شرکت ها  پویا، 
هستند، لذا زنجیره های تأمین، به واقعیت غیرقابل انکار شرکت ها در رقابت پذیری تبدیل 
زمان های  و  خرید  ینه های  هز می تواند  تاب آور  تأمین کنندگان  نامناسب  انتخاب  شدند. 

1. نوروزپور و همکاران، )1400(.  
2. عرفانیان و همکاران، )1399(.  
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آن  تبع  به  و  اختالل   بروز  زمان  در  کسب وکارها  تداوم  قابلیت  و  داده  افزایش  را  تأخیر 
اجتناب  منابع  تأمین کنندگان،  دهد.  کاهش  را  یان  مشتر رضایت  و  شرکت  رقابت پذیری 
عامل  مهمترین  تأمین کننده  پاسخگویی  و  می شوند  محسوب  خارجی  یسک های  ر  ناپذیر 

یابی تأمین کنندگان تاب آور است1. در ارز
از . 4 استفاده  با  خرید  آتی  رفتار  پژوهی  آینده  مدل  مصرف کننده:  رفتار  "پیش بینی  پژوهش 

ذهنی  درگیری  مقوله  در  مصرف کنندگان  که  آنچه  می دهد  نشان  ترکیبی"  پژوهش  روش 
آتی  تشویق می کند.  آنها را در رفتار خرید  محصول مورد توجه قرار می دهند، دلیل منطقی 
تکرار  احتمال  نببینند،  منصفانه  را  محصول  تغییرات  مصرف کنندگان  که  صورتی  در 
برند  یا  محصول  یک  خرید  به  نسبت  مصرف کننده  احساس  می شود.  کمتر  خریدشان 

آنها را به عنوان یک تجربه تحت تأثیر قرار دهد2.  آینده خرید  می تواند رفتار 
، شدت . 5 بازار به  رقابتی محصول )موانع ورود  بازار  ارتباط بین  بررسی  به  در پژوهشی دیگر 

تمرکز صنعت و تعداد شرکت های فعال( و اطالعات نامتقارن شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان داد، بین قابلیت جانشینی 
دارد3. وجود  معناداری  ارتباط  نامقارن،  اطالعات  با  ورود  موانع  و  بازار  اندازه  کاالها، 

و . 6 کوچک  بنگاه های  در  صادرات  و  نوآوری  متقابل  موضوع "رابطه  با  پژوهشی  نتایج 
کی  حا یافته"  تعمیم  ساختاری  معادالت  مدل  و  چندگانه  تناظر  تحلیل  کاربرد  متوسط: 
کوچک و متوسط تأثیر مثبت و معناداری  که صادرات بر نوآوری بنگاه های  آن است  از 
نوآوری ها  ماهیت  علت  به  مطالعه  مورد  بنگاه های  صادرات  بر  نوآوری  تأثیر  اما  دارد، 
شاخص  بر  مدیر  ویژگی های  و  نوآوری  ورودی  شدت  شاخص های  است.  معکوس 
این پژوهش، هر چه بنگاه ها  نتایج  و معنا داری دارد. مطابق  تأثیر مثبت  نوآوری  خروجی 
فناوری  سطح  تأثیر  می یابد.  بیشتری  کاهش  نوآوری  خروجی  باشند،  داشته  بیشتری  عمر 
 ، تر باال بخشی  یکی  تکنولوژ سطح  به  متعلق  بنگاه های  و  است  مثبت  صادرات  بر  بخشی 

صادرات بیشتری دارند4.

1. اجلی و همکاران، )1399(.   
2. امینی نژاد و همکاران، )1399(.   

3. براخاصی، )1398(. 
4. شهبازی و همکاران، )1397(.  
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بنگاه ها . 7 ورود  موانع  بر  موثر  شاخص های  اولویت بندی  و  بخشی  اثر  میزان  نتایج "بررسی 
بخش  در  ورود  موانع  ایجاد  در  موثر  شاخص  مهمترین  می دهد:  نشان  صنعت"  بخش  در 
بنگاه ها  تعداد  اصلی،  معیارهای  سایر  میان  از  و  است  صنعت  تمرکز  شاخص  صنعت، 

بیشترین تأثیر در ایجاد موانع ورود در بخش صنعت را به خود اختصاص می دهد1.

2-3. شکاف پژوهش های پیشین

یف  تعار و  پیشینه  سوابق  نوآورانه،  ایده های  پیشبرد  موانع  نمایش دهنده    ،)1( شماره  جدول 
نظرات  مشترک  شاخص های  از   ، مزبور جدول  شاخص   16 می باشد.  موردنظر  موانع  عملیاتی 
خبرگان و پیشینه پژوهش و سه شاخص مشخص شده  با رنگ سبز در این جدول، از یافته های 
مورد  شاخص های  جامعیت  فقدان  و  بودن  عمومی  تصریح  ضمن  است.  پژوهش  شده  معرفی 
پیشبرد استراتژیک  موانع  عّلی  روابط  دهی  ساختار  عدم  گذشته،  پژوهش های  در  مطالعه 
از  پزشکی،  تجهیزات  صنعت  در  فعال  متوسط  و  کوچک  کسب و کارهای  نوآورانه  ایده های 

کرد. آنها می توان به عنوان شکاف  تحقیقات پیشین یاد  که از  جمله مواردی است 

جدول 1- شاخص های موانع پیشبرد ایده های نوآورانه، سوابق پیشینه و تعاریف عملیاتی
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تعریف عملیاتی

C1نیاز به سرمایه گذاري زیاد
میزان سرمایه مورد نیاز براي ورود به صنعت هدف و
پیشبرد ایده طرح شده در صنعت مزبور را تبیین می نماید.

C2هزینه باالي تولید در مقایسه با رقبا

میزان هزینه باالتر  تولید محصول حاصل از ایده را در
قیاس با هزینه هاي تولیدکنندگان فعلی یا بالقوه، تشریح

می کند.

C3ریسک باالي سرمایه گذاري

میزان خطراتی که با ورود به بازار و پیشبرد ایده و تبدیل
آن به محصول، در برابر سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت

را نشان می دهد.

C4ناکارامدي سیاست هاي اجرایی دولت
تعدد و اثرات سیاست هاي غیر کارشناسانه دولت را در
فضاي حاکم بر محیط و درون صنعت هدف، بازگو می نماید.

C5فقدان دسترسی به کانال هاي مناسب توزیع

میزان دشواري دسترسی به کانالهاي مناسب عرضه
محصوالت حاصل از ایده را پس از ورود به صنعت هدف و

پیشبرد ایده طرح شده، تشریح می نماید.

C6فقدان نشان تجاري مورد اعتماد مشتریان

چالش هاي نداشتن نام تجاري شناخته شده  داوطلب ورود
به صنعت هدف و تولید کننده نوپاي صنعت مزبور را بازگو

می کند.

C7فقدان تغییرات تکنولوژیکی

میزان تفاوت در فناوري کاال، خدمات و فرایند حاصل از
ایده هاي نوآورانه بنگاه را در قیاس با محصوالت موجود در

بازار، نشان می دهد.

C8فرایند پیچیده کسب مجوزات و استانداردها

به میزان تشریفات اداري و تعدد مراحل مورد نیاز جهت
اخذ گواهی نامه هاي الزم در زمان ورود به صنعت هدف و

ورود محصول مورد نظر به بازار، اشاره دارد.

C9فقدان تسلط بر منابع استراتژیک

به میزان دسترسی تولیدکنندگان حاضر بر مواد اولیه
حیاتی مورد نیاز بنگاه داوطلب ورود به صنعت هدف،

می پردازد.

C10فقدان مزیت اطالعاتی
چالشهاي سختی دسترسی داوطلب ورود به اطالعات موثر

بر فضاي حاکم بر صنعت هدف را تبیین می نماید.

C11فقدان توجه به قیمت گذاري مناسب

میزان توجه مدیران شرکت داوطلب ورود به قیمت گذاري
رقابتی محصوالت حاصل از پیشبرد ایده هاي نوآورانه را

بازگو می کند.

C12فقدان رعایت حقوق مالکیت فکري

میزان توجه فعاالن صنعت هدف به قوانین مصوب در حوزه
حقوق مالکیت فکري و کیفیت اعمال قوانین مصوب در

حوزه مزبور را تشریح می نماید.

C13موانع پیش روي صادرات

تعدد موانع عرضه و فروش محصوالت حاصل از پیشبرد
ایده هاي نوآورانه بنگاه هاي تولید کننده در خارج از کشور

و مجال جذب منابع ارزي حاصل از آن را می سنجد.

C14خریدهاي متمرکز دولتی
به میزان، نحوه و اثرات خریدهاي متمرکز هیات امناي

صرفه جویی ارزي و سایر نهادهاي متولی، اشاره دارد.

C15فقدان تاب آوري شرکت

میزان مقاومت شرکت داوطلب ورود در برابر تهدیدات
محیطی صنعت تا رسیدن به شرایطی پایدار را تشریح

می نماید.

C16زمان طوالنی ورود محصول به بازار
مدت زمانی که محصول حاصل از ایده نیاز دارد تا در بازار

مورد نظر عرضه شود را نشان می دهد.

C17کمبود منابع فنی و انسانی مورد نیاز

کمیت و کیفیت نیروي انسانی  الزم در ایجاد و ورود
کسب و کار حاصل از ایده و میزان دسترسی به آنها را

تشریح می نماید.

C18سرمایه گذاري ناچیز در تحقیق و توسعه
میزان هزینه هاي الزم در حوزه تحقیق و توسعه براي بقا

تولید کنندگان  در بازار را تشریح  می کند.

C19ضعف بازاریابی
فعالیت هاي الزم در حوزه ي بازاریابی جهت پیشبرد ایده

مورد  نظر بنگاه تولید کننده را تبیین می نماید.

کرانی و همکاران، )1393(.   .1



رگانی، شماره 103، تابستان  1401  وهشنامه باز پژ 190 

2-4. نوآوری های پژوهش

1( معرفی ساختار روابط عّلی موانع استراتژیک پیشبرد ایده های نوآورانه 2( به کارگیری داده های 
که  معیارهایی  به  پرداختن   )3 معیارها  بر  کم  حا پیچیده ی  روابط  دقیق  ثبت  منظور  به  فازی 
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تعریف عملیاتی

C1نیاز به سرمایه گذاري زیاد
میزان سرمایه مورد نیاز براي ورود به صنعت هدف و
پیشبرد ایده طرح شده در صنعت مزبور را تبیین می نماید.

C2هزینه باالي تولید در مقایسه با رقبا

میزان هزینه باالتر  تولید محصول حاصل از ایده را در
قیاس با هزینه هاي تولیدکنندگان فعلی یا بالقوه، تشریح

می کند.

C3ریسک باالي سرمایه گذاري

میزان خطراتی که با ورود به بازار و پیشبرد ایده و تبدیل
آن به محصول، در برابر سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت

را نشان می دهد.

C4ناکارامدي سیاست هاي اجرایی دولت
تعدد و اثرات سیاست هاي غیر کارشناسانه دولت را در
فضاي حاکم بر محیط و درون صنعت هدف، بازگو می نماید.

C5فقدان دسترسی به کانال هاي مناسب توزیع

میزان دشواري دسترسی به کانالهاي مناسب عرضه
محصوالت حاصل از ایده را پس از ورود به صنعت هدف و

پیشبرد ایده طرح شده، تشریح می نماید.

C6فقدان نشان تجاري مورد اعتماد مشتریان

چالش هاي نداشتن نام تجاري شناخته شده  داوطلب ورود
به صنعت هدف و تولید کننده نوپاي صنعت مزبور را بازگو

می کند.

C7فقدان تغییرات تکنولوژیکی

میزان تفاوت در فناوري کاال، خدمات و فرایند حاصل از
ایده هاي نوآورانه بنگاه را در قیاس با محصوالت موجود در

بازار، نشان می دهد.

C8فرایند پیچیده کسب مجوزات و استانداردها

به میزان تشریفات اداري و تعدد مراحل مورد نیاز جهت
اخذ گواهی نامه هاي الزم در زمان ورود به صنعت هدف و

ورود محصول مورد نظر به بازار، اشاره دارد.

C9فقدان تسلط بر منابع استراتژیک

به میزان دسترسی تولیدکنندگان حاضر بر مواد اولیه
حیاتی مورد نیاز بنگاه داوطلب ورود به صنعت هدف،

می پردازد.

C10فقدان مزیت اطالعاتی
چالشهاي سختی دسترسی داوطلب ورود به اطالعات موثر

بر فضاي حاکم بر صنعت هدف را تبیین می نماید.

C11فقدان توجه به قیمت گذاري مناسب

میزان توجه مدیران شرکت داوطلب ورود به قیمت گذاري
رقابتی محصوالت حاصل از پیشبرد ایده هاي نوآورانه را

بازگو می کند.

C12فقدان رعایت حقوق مالکیت فکري

میزان توجه فعاالن صنعت هدف به قوانین مصوب در حوزه
حقوق مالکیت فکري و کیفیت اعمال قوانین مصوب در

حوزه مزبور را تشریح می نماید.

C13موانع پیش روي صادرات

تعدد موانع عرضه و فروش محصوالت حاصل از پیشبرد
ایده هاي نوآورانه بنگاه هاي تولید کننده در خارج از کشور

و مجال جذب منابع ارزي حاصل از آن را می سنجد.

C14خریدهاي متمرکز دولتی
به میزان، نحوه و اثرات خریدهاي متمرکز هیات امناي

صرفه جویی ارزي و سایر نهادهاي متولی، اشاره دارد.

C15فقدان تاب آوري شرکت

میزان مقاومت شرکت داوطلب ورود در برابر تهدیدات
محیطی صنعت تا رسیدن به شرایطی پایدار را تشریح

می نماید.

C16زمان طوالنی ورود محصول به بازار
مدت زمانی که محصول حاصل از ایده نیاز دارد تا در بازار

مورد نظر عرضه شود را نشان می دهد.

C17کمبود منابع فنی و انسانی مورد نیاز

کمیت و کیفیت نیروي انسانی  الزم در ایجاد و ورود
کسب و کار حاصل از ایده و میزان دسترسی به آنها را

تشریح می نماید.

C18سرمایه گذاري ناچیز در تحقیق و توسعه
میزان هزینه هاي الزم در حوزه تحقیق و توسعه براي بقا

تولید کنندگان  در بازار را تشریح  می کند.

C19ضعف بازاریابی
فعالیت هاي الزم در حوزه ي بازاریابی جهت پیشبرد ایده

مورد  نظر بنگاه تولید کننده را تبیین می نماید.
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در تبیین موانع پیشبرد ایده ها از دید پژوهشگران پیشین دور مانده بود 4( یافتن شاخص های 
اثر خود  کنندۀ پیچیدگی های مساله 5( معرفی شاخص  دارای  کنترل  زیربنایی به عنوان عوامل 

تعاملی در ساختار معرفی شده، از نو آوری های این پژوهش می باشد. 

3. روش شناسی پژوهش

داده ها،  ماهیت  دیدگاه  از  و  پیمایشی   - توصیفی  پژوهش  یک   ، مسیر لحاظ  به  پژوهش  این 
موانع  عّلی  روابط  پیچیده  ساختار  شناسایی  هدف  با  و  است  عّلی   - رابطه ای  پژوهش  یک 
هدف،  صنعت  سرمایه گذاران  و  ینان  کارآفر فعالیت  مسیر  در  موجود  نوآورانه  ایده های  پیشبرد 
پژوهش  واحد  و  موضوع   ،1400 سال  به  مربوط  پژوهش  این  زمانی  قلمروی  است.  شده  انجام 
و  کوچک  کسب و کارهای  نوآورانه  ایده های  پیشبرد  استراتژیک  موانع  نرم  ساختاردهی  آن، 
رویکرد  با  بوشهر  فارس  خلیج  فناوری  و  علم  پارک  پزشکی  تجهیزات  حوزه  در  فعال  متوسط 

فازی می باشد. 
صنعت  نیاز  با  را  دانشگاهی  پژوهش های  از  حاصل  نتـایج  فنـاوری  و  علم  پـارک هـای 
این  می کنند،  پر  را  دانشگاه  و  صنعت  رابطه ی  مفقوده ی  حلقه  راه،  این  از  و  کرده  هماهنگ 
امر در نهایت منجر به تجاری سـازی دانـش خواهـد شـد1. پارک علم و فناوری خلیج فارس با 
کز فناوری، سعی دارد  تکیه بر ظرفیت  ها و قابلیت  های استان بوشهر و با تشویق و حمایت از مرا
دانش بنیان،  محصوالت  تولید  در  رقابتی  مزیت  کسب  نوین، ضمن  ایده های  از  پشتیبانی  با  تا 

در جهت توسعه علمی و فناوری، تجاری سازی دانش و توسعه اقتصادی استان بکوشد2.
برگزاری جلسات  و  یافته  نیمه ساختار  پرسشنامه ی  لیست شاخص ها،  از چک  استفاده  با 
از  گلوله برفی، پس  مصاحبه با 32 متخصص شناسایی شده در حوزه مورد پژوهش با تکنیک 
به  نواورانه  ایده های  پیشبرد  موانع  متغیرهای  بین  روابط   ، دو به  دو  مقایسات  ماتریس   طراحی 

ثبت رسید. اطالعات جمعیت شناختی متخصصان در جدول )2( تبیین شده است.

1. طالبی و همکاران، )1390(. 
2. مجیدی، )1386(. 
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جدول 2- اطالعات جمعیت شناختی متخصصان

کاری )سال( سابقه ی  سن )سال( تحصیالت سمت شغلی

6-12 12-24 24-36 34-44 44-54 54-64 کارشناسی 
ارشد دکتری ارزیاب

مدیر
تحقیق و 

توسعه

مدیر 
ارشد

10 13 9 11 10 11 22 10 8 14 10

 12 با  مصاحبه هایی  محتوا،  اعتبار  خصوص  در  هدف  جامعه  خبرگان  نظرات  یافت  در برای 
کلمات، ارتباط مطلوب مولفه ها، احتمال  نفر از خبرگان جهت یافتن دشواری درک عبارات و 
کلمات انجام شد.  نارسایی در معانی  یا وجود  و  از عبارات  نارسا  و برداشت های  ابهام  وجود 
کامًال مرتبط دیده  ابزار طراحی شده به صورت شکلی با هدف مطالعه  با تایید اعتبار محتوا، 

شد. 
که تقریب را دقیق تر می کنند تا بهره وری افزایش یابد، منطق  کمی  برخالف سایر روش های 
برای  مرسوم  شیوه های  یادی  ز حدود  تا  فازی  می داند.  علم  ماهیت  از  جزیی  را  ابهام  فازی 
را  است  پیچیده  نسبتا  و  پیشرفته  یاضیات  ر نیازمند  که  سیستم  یک  سازی  مدل  و  طراحی 
تکمیل  سیستم،  طراحی  شدن  کارآمدتر  و  سازی  ساده  هدف  با  و  زبانی  مقادیر  از  استفاده  با 
که نادقیق و مبهم هستند، صورتبندی  می کند. فازی بسیاری از مفاهیم، متغیرها و سیستم های را 
کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان  ل، استنتاج،  کرده و زمینه را برای استدال یاضی  ر
داده  نشان   )3( جدول  در  معلولی  و  علی  روابط  نمایانگر  زبانی  متغیرهای  می نماید1،  فراهم 

شده است2.

جدول 3- متغیرهای زبانی مرتبط با میزان اثرگذاری شاخص ها

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادمتغیر زبانی

)0/75، 0/5، )1، 0/75، 0/5()1، 1، 0/75(اعداد فازی
)0/25)0 ،0/25 ،0/5() 0،0،0/25(

1. موسوی و همکاران، )1391(. 
2. Štula et al (2011).
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دیمتل1 از انواع روش های تصمیم گیری بر پایه مقایسه های دو به دو شاخص ها است. این  روش 
به  سیستماتیک  ساختاردهی  سیستم،  یک  عوامل  استخراج  در  خبرگان  نظرات  از  بهره گیری  با 
با  همراه  سیستم،  عوامل  از  مراتبی  سلسله  ساختاری  گراف،  یه  نظر اصول  به کارگیری  با  و  آنها 
شدت  که  به گونه ای  می آورد،  فراهم  را  مذکور  عناصر  متقابل  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  روابط 
ارتباط،  شناسایی  جهت  پژوهش  این  در  می شود2.  مشخص  کمی  صورت  به  مذکور  روابط  اثر 
میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه ها بر یکدیگر از تکنیک دیمتل فازی3 استفاده شد. روش 
اطمینان  عدم  شرایط  در  را  تصمیم گیری  فازی،  زبانی  متغیرهای  از  استفاده  با  فازی  دیمتل 

می کند4. تسهیل  محیطی 

4. تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

حوزه  در  فعال  شرکت های  متخصصان  با  مصاحبه  و  پیشینه  مطالعه  با  پژوهش  این  در 
نوآورانه  ایده های  پیشبرد  موانع  با  مرتبط  اولیه ی  شاخص    37 مزبور،  پارک  پزشکی  تجهیزات 
 18 بررسی،  از  پس  شد.  استخراج  پزشکی  تجهیزات  متوسط  و  کوچک  کسب و کارهای 
وابسته  مولفه  بر  ناچیزشان  تأثیرات  و  همپوشانی  به دلیل  اولیه  شاخص های  میان  از  شاخص 
کمتر از 0/56 حذف و در انتها، 19 شاخص نهایی  مورد تایید   5CVR کسب ضریب پژوهش و 
برای  شدند.  شناسایی   )1( جدول  در  مندرج  عملیاتی  یف  تعار با  پژوهش  موضوع  متخصصان 
گردآوری شده محاسبه شد.  کرونباخ دیتاهای  سنجش پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش، آلفای 

ضریب به دست آمده 0/961، نشان از هماهنگی درونی باالی ابزار پژوهش دارد. 
و  سطرها  که  کل  روابط  ماتریس  آنها،  عملیاتی  یف  تعار و  شاخص ها  شناسایی  از  پس 
ستون هایش را معیارهای مسئله تشکیل می دهند، ایجاد شد. بر اساس شاخص های جدول )1(، 
مشخص  را  مؤلفه ها  میان  روابط  تا  گرفت  قرار  خبرگان  اختیار  در  و  طراحی  پژوهش  پرسشنامه 
نمایند. با جمع آوری داده های فازی از متخصصان و فازی زدایی آنها، از میانگین نظر همه ی 
گروهی فازی زدایی شده ساخته شد. این ماتریس شامل 19 ردیف  خبرگان، ماتریس مجاورت 

1. DEMATEL

2. پندار و همکاران، )1399(.  
3. Fuzzy DEMATEL
4. Fahim et al (2020).
5. Content Validity Ratio
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که بیانگر روابط بین متغیرهای مستقل مسئله مورد بررسی است. قسمتی از این  و 19 ستون است 
ماتریس در جدول )4( نشان داده شده است.

گروهی فازی زدایی شده پژوهش جدول 4- ماتریس مجاورت 

C1 C2 C2 C4 C5 . . . C18 C19

C1 0٫00 0٫00 0٫75 0٫00 0٫00 . . . 0٫50 0٫00

C2 0٫75 0٫00 0٫85 0٫00 0٫00 . . . 0٫63 0٫00

C2 0٫00 0٫00 0٫00 0٫00 0٫00 . . . 0٫94 0٫94

C4 0٫75 0٫00 0٫94 0٫00 0٫00 . . . 0٫78 0٫00

C5 0٫85 0٫00 0٫94 0٫00 0٫00 . . . 0٫56 0٫85

... ... ... ... ... ... ... ...

C18 0٫69 0٫00 0٫94 0٫00 0٫85 . . . 0٫00 0٫75

C19 0٫69 0٫00 0٫94 0٫00 0٫85 . . . 0٫80 0٫00

سطرها  مجموع  مقادیر   ،)5( جدول  در  مندرج  فازی  کل  اثرات  ماتریس  تبیین  با  ادامه  در 
به دست می آیند و شاخص های دارای  برتری  بردار  یا  و   ارتباط  بردار  یا    ،)R( و ستون ها  )D(

می شوند. معرفی  خودتعاملی 

کل فازی جدول 5- ماتریس اثرات 

C1 C2 C2 C4 C5 . . . C18 C19

C1 0٫013 0٫010 0٫070 0 0٫014 . . . 0٫048 0٫011

C2 0٫065 0٫013 0٫087 0 0٫019 . . . 0٫064 0٫014

C2 0٫018 0٫012 0٫030 0 0٫020 . . . 0٫078 0٫069

C4 0٫083 0٫025 0٫111 0 0٫028 . . . 0٫084 0٫020

C5 0٫086 0٫070 0٫113 0 0٫031 . . . 0٫075 0٫073

... ... ... ... ... ... ... ...

C18 0٫097 0٫076 0٫126 0 0٫087 . . . 0٫050 0٫070

C19 0٫074 0٫017 0٫109 0 0٫082 . . . 0٫085 0٫022

و  است  اثرپذیری  و  اثرگذاری  شدت  نمودار  عرض های  محور  در  عنصر  یک  موقعیت  یانگر   
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تأثیرپذیری  که  بود  یشه ای خواهد  ر و عامل  نفوذکننده  آن عنصر یک  بودن،  در صورت مثبت 
کمی از سایر عوامل داشته و با آن می توان سیستم را تحریک نمود. در صورت منفی بودن  یک 
معلول عوامل  یا  نفوذ  آن عنصر تحت  پیشبرد،  موانع  بر  آن عنصر  تأثیرگذاری  رغم  عنصر، علی 

تأثیرگذار دیگری در مدل خواهد بود.
و  اثرگذاری  شدت  نمودار  طول های  محور  در  عنصر  یک  شدت  مجموع  نشان دهنده    
که نفوذکنندگی و تحت نفوذ واقع شدن یک شاخص را معرفی می کند و بازگو  اثرپذیری است 
تری  که درجه باال یت و میزان تعامل آن شاخص با سیستم است. هر مولفه ای  کننده درجه محور
مزبور  مقادیر  بود.  برخوردار خواهد  بیشتری  اهمیت  از  به خود اختصاص دهد،  را  یت  از محور

در جدول )6( تبیین شده اند.

جدول 6- مقادیر بردار برتری و بردار ارتباط - درجه های تأثیرگذاری، تأثیر پذیری و محوریت 
پژوهش

DiRiDi+RiDi - Riشاخص
درجه 

تأثیرگذاری
درجه تأثیر

پذیری
درجه 

محوریت

C10/461/271/73-0/8151520

C20/680/701/38-0/028715

C20/551/872/42-1/3261824

C41/060/001/061/0611011

C51/071/002/070/07121123

C61/131/112/240/02121224

C71/190/751/940/4413922

C80/960/461/420/5011617

C91/280/411/690/8714418

C101/070/581/650/4912719

C110/801/402/20-0/6081523

C121/031/022/050/01111223

C130/700/631/330/078715

C140/220/851/07-0/632911

C150/341/521/86-1/1841519
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DiRiDi+RiDi - Riشاخص
درجه 

تأثیرگذاری
درجه تأثیر

پذیری
درجه 

محوریت

C161/061/632/69-0/57121527

C171/550/361/911/1916420

C181/341/292/630/05141428

C191/000/621/620/389615

پس از محاسبه مقادیر  و  طبق مندرجات جدول )6(، نمودار شدت اثرگذاری و اثرپذیری یا 
ماتریس ضرایب تحلیل اثر متقاطع به منظور طبقه بندی شاخص ها در شکل )1( ترسیم شد. 

 شاخص
 

𝐃𝐃𝐢𝐢 𝐑𝐑𝐢𝐢 𝐃𝐃𝐢𝐢 + 𝐑𝐑𝐢𝐢 𝐃𝐃𝐢𝐢 _ 𝐑𝐑𝐢𝐢  تاثیرگذاریدرجه  
تاثیردرجه   

محوریتدرجه  پذیری  

C17 55/۱  ۳6/۰  ۱۹/۱  ۱۹/۱  ۱6 4 2۰ 

C18 ۳4/۱  2۹/۱  6۳/2  ۰5/۰  ۱4 ۱4 2۸ 

C19 ۰۰/۱  62/۰  62/۱  ۳۸/۰  ۹ 6 5۱  

𝐷𝐷𝑖𝑖پس از محاسبه مقادیر  − 𝑅𝑅𝑖𝑖  و𝐷𝐷𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑖𝑖  سیماتر انمودار شدت اثرگذاری و اثرپذیری ی ،6 جدولطبق مندرجات 
 د. شترسیم  ۱در شکل  هاشاخص  بندی اثر متقاطع به منظور طبقه لیتحل بیضرا

 

 
 : نمودار شدت اثرگذاری و اثرپذیری شاخص ها۱شکل 

 
 هایهیدرا یتمام یحساب نیانگی، براساس م5کل جدول  اثرات سیابتدا از ماتر ،عوامل انیم یروابط درون نییجهت تع

تبدیل صفر  بود بهآستانه عدد که کوچکتر از  کل سیماتر ریمقاد یپس تمامس. شدمحاسبه مقدار آستانه  ،کل سیماتر
دو عامل است. در  رابطهدهنده  نشان ۱عدد و  هم رابطه ندارنددو عامل با  دهدمی نشان ها . اعداد صفر در سلولشد

 یهادهیا پیشبردبرای موانع کل  یو معلول یروابط عل سی، ماتر۷است. در جدول  ۰4۸/۰ ارزش آستانه ،پژوهشین ا
 شده است. نشان دادهکارهای کوچک و متوسط وکسب نوآورانه
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شکل 1- نمودار شدت اثرگذاری و اثرپذیری شاخص ها

براساس   ،)5( جدول  کل  اثرات  ماتریس  از  ابتدا  عوامل،  میان  درونی  روابط  تعیین  جهت 
تمامی  سپس  شد.  محاسبه  آستانه  مقدار  کل،  ماتریس  درایه های  تمامی  حسابی  میانگین 
کوچکتر از عدد آستانه بود به صفر تبدیل شد. اعداد صفر در سلول ها  که  کل  مقادیر ماتریس 
نشان می دهد دو عامل با هم رابطه ندارند و عدد یک نشان دهنده رابطه دو عامل است. در 
کل  معلولی  و  علی  روابط  ماتریس   ،)7( جدول  در  است.   0/048 آستانه  ارزش  پژوهش،  این 
کوچک و متوسط نشان داده شده است. کسب و کارهای  برای موانع پیشبرد ایده های نوآورانه 
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کل جدول 7- ماتریس روابط علی و معلولی 

 C1 C2 C2 C4 C5 . . . C18 C19

C1 0 0 1 0 0 . . . 1 0

C2 1 0 1 0 0 . . . 1 0

C2 0 0 0 0 0 . . . 1 1

C4 1 0 1 0 0 . . . 1 0

C5 1 1 1 0 0 . . . 1 1

... ... ... ... ... ... ... ... ...

C18 1 1 1 0 1 . . . 1 1

C19 1 0 1 0 1 . . . 1 0

بحث و نتیجه گیری 

کارامدی سیاست های  کمبود منابع فنی و انسانی مورد نیاز )C17(، نا مقدار Di- Ri شاخص های 
کسب مجوزها  اجرایی دولت )C4(، فقدان تسلط بر منابع استراتژیک )C9(، فرایند پیچیده ی 
یکی )C7(،  ضعف  و استانداردها )C8(، فقدان مزیت اطالعاتی )C10(، فقدان تغییرات تکنولوژ
یع  کانال های مناسب توز یابی )C19(، موانع پیش روی صادرات )C13(، فقدان دسترسی به  بازار
اعتماد  مورد  تجاری  نشان  فقدان   ،)C18( توسعه  و  تحقیق  در  ناچیز  سرمایه گذاری   ،)C5(
سبز  رنگ  با   )6( جدول  در  ( که  C12( فکری  مالکیت  حقوق  رعایت  فقدان  و   )C6( یان  مشتر
مشخص شده اند، مثبت و به ترتیب دارای بیشترین میزان هستند. موارد ذکر شده شاخص هایی 
می شوند.  شناخته  نفوذ کننده(  یا  درجه یک  و  یشه ای  )ر استراتژیک  عوامل  به عنوان  که  است 
کمی از سایر عوامل داشته و بیشترین تأثیر را جهت ایجاد موانع پیشبرد  این عوامل تأثیرپذیری 

کنند.  کل سیستم را تحریک  کنترل باشند، می توانند  گر توسط مدیریت قابل  دارند و ا
کمبود  را شاخص  بیشترین مقدار  بود،  مثبت  آنها  که مقدار  12 شاخص ذکر شده  میان  در 
بر دیگر  را  اثرگذاری  یا  نفوذ  میزان  بیشترین  بنابراین  دارد،   )C17( نیاز  مورد  انسانی  و  فنی  منابع 
کمبود منابع فنی و انسانی مورد نیاز  کل، شاخص  شاخص ها می گذارد. بر اساس ماتریس اثرات 
بر 16 شاخص از 19 شاخص موانع پیشبرد اثر می گذارد، بیشترین تأثیر این شاخص بر شاخص 
کارامدی  نا تحقیق،  این  اثرگذار  شاخص  دومین  می باشد.   )C3( سرمایه گذاری  باالی  یسک  ر
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اثر  پیشبرد  موانع  شاخص   19 از  شاخص   11 بر  که  است   )C4( دولت  اجرایی  سیاست های 
، بیشترین تأثیرش  کمبود منابع فنی و انسانی مورد نیاز می گذارد. این شاخص هم مانند شاخص 

یسک باالی سرمایه گذاری )C3( می گذارد.  را بر ر
به  نیاز   ،)C15( شرکت  آوری  تاب  فقدان   ،)C3( سرمایه گذاری  باالی  یسک  ر شاخص های 
یاد )C1(، خریدهای متمرکز دولتی )C14(، فقدان توجه به قیمت گذاری مناسب  سرمایه گذاری ز
که   )C2( ینه باالی تولید در مقایسه با رقبا )C11(، زمان طوالنی ورود محصول به بازار )C16( و هز
در جدول )6( با رنگ نارنجی مشخص شده اند، به ترتیب منفی ترین مقدار Di - Ri را دارند، 
که با سیستم  ، برخالف میزان تعامل باالیی  که شاخص های مذکور این موضوع بیانگر آن است 
دیگر  تأثیر  تحت  و  اثرپذیرند  شاخص ها  دیگر  از  بیشتر  که  هستند  متغیرهایی  جمله  از  دارند، 
، عوامل درجه ی دو در موانع پیشبرد قلمداد می شوند. از میان  مولفه ها قرار دارند، به زبان دیگر
به شاخص  مربوط  مقدار  منفی ترین  منفی است،  آنها   Di - Ri مقدار که  ذکر شده  7 شاخص 
اثر  یسک باالی سرمایه گذاری )C3(  است، این شاخص از 18 شاخص موثر بر موانع پیشبرد  ر
کمبود منابع فنی و انسانی مورد  می پذیرد و بیشترین میزان تأثیرپذیری این شاخص از شاخص 
 )C15( می باشد. شاخص اثرپذیر دوم این پژوهش، شاخص فقدان تاب آوری شرکت )C17( نیاز
طریق  از  ساختارش  آنکه  از  قبل  سیستم  یک  که  است  اختاللی  میزان  تاب آوری،  می باشد. 
 15 از  شاخص  این  نماید.  جـذب  می تواند  شود،  تبدیل  دیگری  ساختار  به  بنیادین  تغییرات 
میزان  بیشترین  مذکور  شاخص های  میان  در  می پذیرد،  اثر  خودکفایی  موانع  بر  موثر  شاخص 

کمبود منابع فنی و انسانی مورد نیاز )C17( می باشد.  آن از شاخص  تأثیرپذیری 
اشاره شد، شاخص های  آن  به  یافته های تحقیق  در  که   Di + Ri از   نتایج حاصل  مطابق 
 ،)C18( توسعه  و  تحقیق  در  ناچیز  سرمایه گذاری   ،)C16( بازار  به  محصول  ورود  طوالنی  زمان 
فقدان   ،)C6( یان  مشتر اعتماد  مورد  تجاری  نشان  (، فقدان  C3( سرمایه گذاری  باالی  یسک  ر
و   )C5( یع  توز مناسب  کانال های  به  دسترسی  فقدان   ،)C11( مناسب  قیمت گذاری  به  توجه 
که در جدول 6 با رنگ زرد نمایش داده شده اند،   )C12( فقدان رعایت حقوق مالکیت فکری

به ترتیب با سیستم موانع پیشبرد بیشترین تعامل را دارند و شاخص های محوری می باشند. 
در تحقیق  ناچیز  فازی جدول )5(، شاخص سرمایه گذاری  کل  اثرات  ماتریس  به  توجه  با 
با رنگ سبز  کل  و معلولی  روابط علی  ماتریس  که در قطر  تنها شاخصی است   )C18( و توسعه 
تر از عدد آستانه می باشد. این امر اثر خودتعاملی این  مشخص شده است و دارای عددی باال
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می تواند  اینکه  بر  عالوه   ، مذکور شاخص  که  است  معنا  بدان  این  و  می نماید  بازگو  را  شاخص 
این  از  حاصل  دستاوردهای  است.  تأثیرگذار  نیز  خودش  بر  بگذارد،  تأثیر  شاخص ها  دیگر  بر 
ساختار  رسید.  پزشکی  تجهیزات  حوزه  آماری  جامعه  خبرگان  تایید  به  کنترل،  جهت  پژوهش، 
و  کوچک  کسب و کارهای  نوآورانه  ایده های  استراتژیک پیشبرد  موانع  روابط عّلی  از  مستخرج 

متوسط در صنعت تجهیزات پزشکی در شکل )2( نشان داده شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س روابط کلمستخرج از ماتری نوآورانه یهادهیا شبردیموانع پ ی: ساختار روابط عل2ّشکل 
 

  هاپیشنهاد. ۶
 های کاربردیپیشنهاد. ۱-6

و  یمنابع فنکمبود  ضعف در شاخص ،رفتانتظار می هاهای علم و فناوری با دانشگاهبه دلیل تعامالت گسترده پارک
تر از وضع کمرنگ ،خلیج فارس پارک علم و فناوریحوزه تجهیزات پزشکی فعال در  یهاشرکت ازیمورد ن یانسان

نشان از معظلی  نوآورانه، یها دهیا شبردیموانع پمعرفی این شاخص به عنوان شاخص زیربنایی در  .د باشدموجو
این آن به پژوهشگران آتی  چرایییابی دارد که ریشههای این حوزه غیر قابل چشم پوشی در سیاست گذاریاساسی و 

   .شودمیپیشنهاد حوزه 
های نوآورانه تحت کنترل مدیران گذار در رفع موانع پیشبرد و توسعه ایدهراثیهای تشاخصاز  یبرخاز انجایی که تنها 

 زاتیصنعت تجه رانیمد و استگذارانی، به س2در شکل  شده شنهادیساختار پ بر اساس ،ندهستصنعت مورد مطالعه 
 :شودمی هیتوص یپزشک

مورد اعتماد  یفقدان نشان تجار : C6 

و توسعه قیدر تحق چیزنا یگذار هیسرما  : C18 

عیمناسب توز یبه کانالها یفقدان دسترس  : C5   صادرات یرو شیموانع پ : C13 

 C19 :   یابیضعف بازار

یکیتکنولوژ راتییفقدان تغ   : C7  یاطالعات تیمزفقدان  : C10 

و استانداردها هاکسب مجوز ی دهیچیپ ندیفرا  : C8 

کیاستراتژ فقدان تسلط بر منابع  : C9 دولت یهااستیس یناکارامد  : C4 

ازیمورد ن یو انسان یکمبود منابع فن : C17 

ی فکر تیحقوق مالک تیفقدان رعا:   C12 

کل شکل 2- ساختار روابط عّلی موانع پیشبرد ایده های نوآورانه مستخرج از ماتریس روابط 

پیشنهادها 

کاربردی الف. پیشنهادهای 

در  ضعف  می رفت،  انتظار  دانشگاه ها  با  فناوری  و  علم  پارک های  گسترده  تعامالت  به دلیل 
کمبود منابع فنی و انسانی مورد نیاز شرکت های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی پارک  شاخص 
به عنوان  شاخص  این  معرفی  باشد.  موجود  وضع  از  کمرنگ تر  فارس،  خلیج  فناوری  و  علم 
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شاخص زیربنایی در موانع پیشبرد ایده های نوآورانه، نشان از معظلی اساسی و غیر قابل چشم 
آتی این  آن به پژوهشگران  یشه یابی چرایی  که ر گذاری های این حوزه دارد  پوشی در سیاست 

حوزه پیشنهاد می شود.  
که تنها برخی از شاخص های تأثیر گذار در رفع موانع پیشبرد و توسعه ایده های  آنجایی  از 
در  شده  پیشنهاد  ساختار  اساس  بر  هستند،  مطالعه  مورد  صنعت  مدیران  کنترل  تحت  نوآورانه 

شکل )2(، به سیاستگذاران و مدیران صنعت تجهیزات پزشکی توصیه می شود:
چیرگی . 1 برای  نیاز  مورد  انسانی  و  فنی  منابع  کمبود  شاخص  باالی  اثر گذاری  به  توجه  با 

در  ضعف  استانداردها،  و  مجوزها  کسب  فرایند  پیچیدگی  شاخص های  چالش های  بر 
نشان تجاری  فقدان  نهایت  در  و  یع  توز مناسب  کانال های  به  فقدان دسترسی  یابی،  بازار
پیشبرد  استراتژیک  موانع  عّلی  روابط  شده ی  پیشنهاد  ساختار  در  یان  مشتر اعتماد  مورد 
بهبود  توانمند سازی،  جهت  در  آموزشی  دوره های  برگزاری  کنار  در  نوآورانه،  ایده های 
منظور  به  نیاز  مورد  انسانی  و  فنی  منابع  جذب  انسانی1،  منابع  مهارت های  و  صالحیت ها 
از  حاصل  کسب و کارهای  ورود  و  ایجاد  در  الزم  انسانی  نیروهای  کیفی  و  کمی  توسعه 
ایده های نوآورانه را مدنظر قرار دهند. پیشنهاد بسته های جذاب مشارکت در سهام یا سود 
، می تواند از تدابیر قابل اتخاذ در این موضوع باشد.  حاصل از پیشبرد ایده های مورد نظر
تدوین  در  یسک  ر "کارکردهای  موضوع  با  پژوهشی  نتایج  با  استراتژی،  این  دستاورد های 

راهبرد رشد بنگاه ها در صنایع با فناوری پیشرفته" دارای همسویی است2.
با توجه به اثر خودتعاملی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در ساختار نرم پیشنهاد شده ی . 2

در  سرمایه گذاری  که  آنجایی  از  نوآورانه،  ایده های  پیشبرد  استراتژیک  موانع  عّلی  روابط 
ایجاد  و در نهایت  یا تطبیق یافته  نو ظهور  گیری فناوری های  تحقیق و توسعه موجب شکل 
کمی  و  کیفی  سطح  ارتقا  برای  الزم  بسترهای  ایجاد  با  می شود3،  جدید  کسب و کارهای 
عوامل  دادن  قرار  مداقه  مورد  و  پزشکی  تجهیزات  صنعت  در  نیاز  مورد  توسعه  و  تحقیق 
برداشته  حوزه  این  در  موجود  چالش های  رفع  برای  اثربخشی  گام های  بر آن،  تأثیرگذار 

شود. 

1. مبینی دهکردی و همکاران، )1395(.  
2. پارساجم و همکاران، )1398(. 

3. علم بیگی و همکاران، )1390(. 
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فرصت طلبـی . 3 علی الخصـوص  اسـتراتژیک،  تفکـر  الگـوی  ارکان  بـه  الزم  توجـه  ضمـن 
کـه چابکـی، پاسـخ بنـگاه به محیط رقابتی اسـت  هوشـمندانه و تفکـر در زمـان1، از آنجایـی 
کنترل عدم قطعیت، ارتقا توانایی منابع انسـانی و مشـارکت  و از مولفه های اغنای مشـتری، 
بـه  مناسـب  پاسـخگویی  بـا   ، بیشـتر هرچـه  چابکـی  بـرای  می نمایـد،  پیـروی  رقابـت  بـرای 
بـور و تبدیل شـان بـه فرصـت را فراهـم نماینـد2  تغییـرات، امـکان بهره بـرداری از تغییـرات مز
تغیـرات  مزایـای  از  فنـی،  دانـش  بروز رسـانی  و  نویـن  تکنولوژی هـای  بـر  بـا سـرمایه گذاری  و 

بهره منـد شـوند.  آن  از  رقابتـی حاصـل  و مزیت هـای  آتـی خـود  تولیـدات  یکـی  تکنولوژ
یان، ابزاری استراتژیک برای محدودکردن رقابت در . 4 توسعۀ روابط نزدیک و پایدار با مشتر

اطالعاتی،  سیستم های  گسترش  به  توجه  با  می باشد3،  بلندمدت  سوآوری  حفظ  و  بازارها 
حجیم  و  متنوع  داده های  تولید  و  کسب و کارها  اطراف  اجتماعی  شبکه های  توسعه 
صنعت  فعاالن  رقابت  افزایش  و  نوآوری  هدایت  رقابتی،  مزیت  ایجاد  بر  آن  تأثیرات  و 
که به مدیران  هدف4، وسعت بخشیدن به ارتباطات و تعمیق آن از جمله اقداماتی است 
صنعت  در  بودن  پیشگام  و  اطالعاتی  مزایای  از  برخورداری  جهت  در  نوپا  شرکت های 

تجهیزات پزشکی توصیه می شود. 
افزایش . 5 با  ارتباط معناداری  و  توسعه می باشد  بنیادین سیاست  اهداف  از  اقتصادی  رشد 

بـازارگرایی  با  چندسویه  تعاملی  در  کارآفرینی  که  آنجایی  از  دارد5،  خدمات  و  کاال  تولید 
یابی  نقشـی تعیین کننده ای در ارتقای عملکرد سازمانها ایفا می کند6، تسلط بر دانش بازار
مواردی است  از دیگر  تولید،  افزایش  بازار در جهت  با شرایط  برنامه ریزی های مناسب  و 
روی  پیش  موانع  نمودن  مرتفع  جهت  پزشکی،  تجهیزات  صنعت  در  فعال  مدیران  که 

آن تجهیز شوند.  پیشبرد ایده های نوآورانه، باید به 
، جهت ورود به . 6 حسب نیازمندی بنگاه ها به محیط نهادی حمایت گر یا حداقل بی خطر

1. پرهیزگار و همکاران، )1399(. 
2. جعفر نژاد و همکاران، )1389(. 

3. روشندل اربطانی و محمودزاده، )1396(. 
4. حدادی هرندی و همکاران، )1398(. 

5. حنجری و همکاران، )1399(. 
6. حمیدی زاده و همکاران، )1393(. 
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بازار  گرفتن بخش عمده ی عدم تعادل   با توجه به نشات  آن1،  صنعت و رشد مطلوب در 
کسب وکار و مقررات پیچیده شروع یک فعالیت اقتصادی جدید2  کار از فضای نامطلوب 
مجوزات،  کسب  بر  جاری  رویه های  و  قوانین  ایجاد  بر  دولت  سیاست های  اثرگذاری  و 
به  دسترسی  صادرات،  پیش روی  موانع  کاهش  صنعت،  به  ورود  در  الزم  استانداردهای 
از  فکری،  مالکیت  حقوق  رعایت  عدم  در  اجرا  ضمانت های  تعیین  و  یع  توز کانال های 
سیاست های  و  می باشد  باالیی  بسیار  ارزآوری  پتانسیل  دارای  صنعت  این  که  آنجایی 
اجرایی  و  تقنینی  نهادهای  از  نیست،  نوپا  شرکت های  مدیران  اختیار  در  دولت  اجرایی 
تعرفه های  کاهش  یا  حذف  با  می رود،  انتظار  پزشکی  تجهیزات  صنعت  در  کمیت  حا
صنعت  فعال  تولید کنندگان  مدیران  آموزش  هدف،  کشورهای  پزشکی  تجهیزات  گمرکی 
کشورهای  معارض  قوانین  الزامات  با  تطابق  چگونگی  موضوع  در  پزشکی  تجهیزات 
پیشتاز  دولت های  که  آنچه  به  نزدیک  صادرات،  حمایتی  فرصت های  ایجاد   ، موردنظر
به صادرکنندگان صنعت تجهیزات پزشکی خود ارائه می دهند، اقدامات موثری در جهت 

آورند.  بهبود شرایط تجارت بین المللی فعاالن این صنعت به عمل 
ویژگی های . 7  : نظیر رقابتی  همکاری های  شکل گیری  بر  موثر  به محرک های  توجه 

از  حاصل  کی  ادرا منافع  و  صنعت  مشخصات  کالن،  محرک های  درون سازمانی، 
منتج  از فرصت های  بهره مندی  برای  پژوهشگران  موارد پیشنهاد شده  از دیگر  همکاری3، 
کسب و کارهای فعال  از همکاری های مورد نظر در ورود به بازار هدف یا رشد هرچه بیشتر 

در صنعت تجهیزات پزشکی می باشد. 
که میزان و نحوه ارائه تسهیالت بانکی، مهمترین محرک سرمایه گذاری در صنایع . 8 از آنجایی 

سرمایه گذاری های  کردن  محدود  در  مؤثری  نقش  مالی،  منابع  تامین  سختی  و  می باشد 
اثرپذیری میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه از محدودیت های  مزبور دارد4، به دلیل 
تامین  زمینه ی  آینده نگرانه  رویکردی  با  باید  شرکت ها،  در  پذیرفته  صورت  سرمایه گذاری 
طریق  از  را  پزشکی  تجهیزات  صنعت  حوزه  در  فعال  شرکت های  مطلوب  مالی  منابع 

کشور فراهم نمود.   کارآمد در نظام بانکی  سیاست گذاری های 

1. آقاجانیان و مشایخی ، )1393(. 
2. ابریشمی و همکاران، )1390(. 

3. وحیدی نیا و همکاران، )1398(.  
4. تشکینی و همکاران، )1395(.  
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رفتاری . 9 و  نگرشی  وفاداری  خلق  و  خریدار   - کننده  رابطه تولید  کیفیت  افزایش  بر  تمرکز 
رضایت  و  اعتماد  افزایش  و  تولید کننده  تعهدات  مطلوب  ایفای  با  مصرف کنندگان  در 
ایرانی  مصرف کنندگان  اقبال  افزایش  جهت  پژوهشگران  توصیه های  دیگر  از  خریداران1، 
بازار  در  نوآورانه  ایده های  پیشبرد  موانع  رفع  جهت  در   صنعت  این  داخلی  تولیدات  به 

صنعت تجهیزات پزشکی می باشد.
برای . 10 کافی  اطالعات  نیست،  آشنا  شده  تبلیغ  تجاری  نشان  با  که  مصرف کننده ای 

یابی نشان مورد نظر در اختیار ندارد، بنابراین برای شکل دهی نگرش خویش در مورد  ارز
بسیاری  که  آنجایی  از  می شود2،  متوسل  تبلیغ  آن  به  نسبت  خود  نگرش  به   ، مزبور نشان 
علت  به  پزشکی  تجهیزات  صنعت  حوزه  در  نوپا  متوسط  و  کوچک  کسب و کارهای  از 
فقدان سابقه حضور در بازار هدف، از نشان تجاری قابل اعتمادی برخوردار نیستند، به 
تولیدی  محصول  از  مصرف کنندگان  بیشتر  اقبال  برای  می شود،  توصیه  حوزه  این  مدیران 
بـر  تبلیغات،  در  مناسب  رویکردی  اتخاذ  با  شده،  شناحته  تجاری  نشان  فاقد  بنگاه های 

تأثیر مثبت بگذارند. نگرش مصرف کنندگان 
کم  عدم دسترسی آسان به متخصصان حوزه هدف به علت تعداد محدود آنها و شرایط حا
از  کرونا،  ویروس  شیوع  علت  به  خبرگان  با  مصاحبه  جلسات  تشکیل  جهت  در  ارتباطات  بر 

مهمترین محدودیت پژوهشگران در انجام این پژوهش می باشد. 

ب. پیشنهاد برای تحقیقات آتی 

کارامدی سیاست های  کمبود منابع فنی و انسانی مورد نیاز، نا که شاخص های  با توجه به این 
ورود  موانع  زیربنایی  شاخص های  به عنوان  استراتژیک،  منابع  بر  تسلط  فقدان  دولت،  اجرایی 
این  بر  موثر  عوامل  به  خود،  آتی  پژوهش های  در  می شود  پیشنهاد  محققان  به  شدند،  معرفی 
معرفی  مولفه ها،  این  به  مرتبط  فرعی  شاخص های  با  متناسب  ساختاری  و  بپردازند  شاخص ها 

نمایند.

1. رجالی و همکاران، )1400(.  
2. مدهوشی و رضایی، )1392(.   
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