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 . مقدمه1
های »پیچیرردگی« در عرصررهمطالعۀ روند تحوالت زندگی بشررر، حرراکی از جریرران فزاینرردۀ 

(. 124،  1389گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، و فناوری اسررت )قهرمررانی،  
ای مررداوم بررا تاییرررات گونررهسررازِی محصرروالت و برردمات، بهجهانیعصررردرهاشرکت

کوترراهچربررۀمشررتریان، ونیازهایتنوعرقابتی،بازارشدیِد فشارهایوهافناوری، چالش
عنوان محرررا اصررلی اسرراس، دانررش و دانررایی، برره و بر همین رو هستندروبهصو  محعمر

 های اقتصادی، اهمیت بسزایی دارد. ای بنگاههای توسعهسیاست
ای از ایجرراد، انتشررار، و جررشب دانررش در نظررام ملرری نرروآوری، در قالررب مجموعرره

شود. در شرایط فعلی جهررانی، می« محق   1یافته با عنوان »تحقی  و توسعههای نظامفعالیت
وری، کیفیررت، سررطت اسررتاندارد زنرردگی، تحقی  و توسعه، تأثیر مستقیمی بر نوآوری، بهررره 

 افزایش سهم بازار، و توان رقابتی سازمان دارد. 
در نظام ملی نوآوری، استمرار نوآوری در بل  ارزش و ایجاد مزیت رقابتی در صررنایا، 

گرای فراینرردهای تحقیرر  و توسررعه اسررت. مجموعرره یجررهنیازمنررد شناسررایی هدفمنررد و نت
ای زنجیررروار، گونررهبههای مربوط به تحقی  و توسعه در هر سررازمانی بایررد بتواننرردفعالیت

چارچوب مناسبی را برای ارتقای سطت نوآوری سازمان، برپایررۀ »مرردیریت و توانمندسررازی 
 قتصادی، فراهم کنند. نیروی محرکۀ رشد ا عنوانبهفرایندهای تحقی  و توسعه«،  

درواقا، در نظام تولید کاال و برردمات بررا ارزش افررزوده برراال، قلررب ت نرردۀ توسررعۀ اقتصرراد  
بنیان، واحد تحقی  و توسعۀ هر سازمان است و موفقیت آن در صنعت، به رویررررد بنگرراه  دانش 

رررر وابسررته اسررت. سررطت  متناسب با سطت نوآوری محصو  برای دستیابی به دانش و فناوری رر 
فقیت تحقی  و توسعه در هر سررازمان، منرروط برره شررنابت هدفمنررِد سلسررله  کیفیت و میزان مو 
یافته در قالب »زنجیررره  های سابتاری آن و تدوین سازوکاری منسجم و نظام اقدامات و فعالیت 

های منجر به  ارزش تحقی  و توسعه« است؛ سابتار هدفمندی که از شنابت مجموعه فعالیت 
آغاز بواهد شد و سرانجام، به ایجاد ارزش افزوده و بل     بل  ارزش در فرایند تحقی  و توسعه، 

اساس، یری از  مزیت رقابتی برای بنگاه، برپایه بواست و نیاز مشتری، بواهد انجامید. برهمین 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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زنجیره ارزش تحقیق و  

 ...   توسعه در 
 

هایی که در بل  ارزش، ایجاد مزیررت رقررابتی، و محاسرربۀ میررزان ارزش افررزوده تولیررد در  الگو 
های کاری مهررم  نجیره ارزش« است. در این الگو، حوزه رود، »ز کار می های گوناگون به سازمان 

 (. 1،  1392شوند )اصارزاده،  بندی می در بنگاه، شناسایی و طبقه 
اما نرتۀ مهم این است که با وجود نقررش و اهمیررت زنجیرررۀ ارزش در ایجرراد  رفیررت و 

و   های گوناگون صنعت، تاکنون به این موضوع در زمینۀ تحقیرر بل  مزیت رقابتی در حوزه
توسعه توجه نشده است؛ این در شرایطی است که ایجرراِد سررابتار مناسررب برررای تحقیرر  و 

بر لزوم توجه بنیادین به توسعۀ فنرراوری، نیازمنررد اتخررار رویرررردی کلیرردی و توسعه، افزون
 اساسی برای بل  ارزش در قالب نظام ملی نوآوری است. 

اساسی اسررت کرره »زنجیرررۀ ارزش گویی به این پرسش  بنابراین، این مقاله درصدد پاسخ
های فرعرری پررژوهش نیررز تحقی  و توسعه در نظام ملرری نرروآوری چگونرره اسررت « پرسررش

اند از این که »چه عواملی بر زنجیرۀ ارزش تحقی  و توسعه در بلرر  ارزش و ایجرراد عبارت 
گیری زنجیرررۀ مزیت رقابتی بنگاه اقتصادی تأثیرگشار هسررتند « و »چرره عررواملی بررر شرررل

. گشارند «تحقی  و توسعه تأثیر میارزش 
 

 1. نظام ملی نوآوری2
، 1399بنیان است )امینرری، اتقیررا، و سررید حسررینی،  ترین منبا در اقتصاد دانشدانش، مهم

بنیان، تولید، توزیا، و کرراربرد دانررش، عامررل و محرررا اصررلی رشررد (. در اقتصاد دانش41
فرد، و عررادلی، صررنایا اسررت )عبررادی، فراهررانیاقتصادی، تولید ثروت و اشررتاا  در تمررام  

گیرنررد کرره در (؛ از این منظر، سیستمی از اجزا و بازیگران گونرراگون شرررل می132،  1398
ترتیب، رویررد سیستمی اینای دارند. بهبرداری از دانش، نقش اساسیتولید، انتشار، و بهره 

مفهوم جدیرردی بررا عنرروان »نظررام گیری  بنیان، سبب شرلبه فرایند نوآوری در اقتصاد دانش
در   2بار فررریمن(. نخسررتین65،  1395نوآوری« شده است )حسنی، رفیعی، و بخشی آنی،  

 های الندوا  مطرح کرد. مفهوم »نظام نوآوری« را برمبنای دیدگاه 1982سا   
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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نظام ملی نوآوری، دربرگیرندۀ تمام فرایندهای نوآوری در سطت ملی است؛ فرایندی کرره 
شررود سازی و مرحلررۀ انتشررار فنرراوری بررتم میگیری ایده، آغاز و به تجاریی شرلاز ابتدا 

لحاظ کارکردی و نهررادی، دربردارنرردۀ هفررت الیررۀ (. نظام ملی نوآوری، به2002،  1)بالزات
گوناگون است که الیۀ سوم آن، با محوریت تحقی  و توسعه، از نقررش بنیررادینی در اسررتمرار 

گشاری این الیه با عنوان »تحقیقررات و نرروآوری« در نظررام ملرری نوآوری بربوردار است. نام
کنندۀ تحقی  و توسعه در بلرر  مزیررت رقررابتی برررای نوآوری حاکی از نقش کلیدی و تعیین

هررای هدفمنررد، های اقتصادی یادگیرنده« با انجام فعالیتهای اقتصادی است. »بنگاهبنگاه
ر الیۀ سوم نظام ملی نوآوری، بستر مناسرربی را و توسعه، د  سابتاریافته، و فرایندگرای تحقی 

برای ارائۀ بدمات و محصوالت فناورانه و نوآورانه در بلرر  مزیررت رقررابتی و ایجرراد ارزش 
گانررۀ نظررام ملرری های هفت( سررابتار کلرری الیرره1کنند. شرل شماره )افزودۀ باال فراهم می

دهد. نوآوری را نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 

 
گانه نظام ملی نوآوری های هفت (. الیه1شکل شماره ) 
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 . تحقیق و توسعه2
)متشرررل از   های توسررعه اقتصررادیاصطالح تحقی  و توسعه، برپایۀ نظر سازمان همراری

مند است که های سازنده و برآمده از یک بنیاد نظاممعنای فعالیتکشور پیشرفتۀ دنیا( به  31
گیری از این دانررش در کاربردهررای با هدف افزایش دانِش انسانی و فرهنگ اجتماعی، و بهره 

 (. 3،  1395جدید است )جباری، فیروزه، و مقاله،  
مون و گسترش چشمگیر دامنۀ متایرهررای تأثیرگررشار تر شدن جهان پیرا با توجه به پیچیده

هررا، ایررن ها، شنابت آینده به امری بسیار دشوار تبدیل شده و افزایش عرردم قطعیتبر پدیده
(؛ در چنررین فضررایی، 174،  1393باشی و کررا می،  روند را تشدید کرده است )رضایان قیه

ترررین ترروان مهموسرریلۀ آن میالگوسازی برای فرایند تحقی  و توسعه سودمند است، زیرررا به
رسررد، نظر میعوامل مؤثر در موفقیت تحقی  و توسعه را شنابت؛ این درحالی است که برره

ای که در هر حالتی با فرایند تحقی  و توسعه تناسب داشته باشد، شنابته نشررده الگوی کلی
 (. 16،  1986، 2است )دامبلتن

صنعت، »افزایش تولید، بهبود کیفیت، برراال ترین اهداف بخش تحقی  و توسعه در  مهم
بردن ارزش افزوده محصوالت تولیدی، تولید محصوالت جدید، رفا مشرالت مربرروط برره 

های مربرروط برره فراینرردهای تولیررد، حررل مشرررالت فراینرردهای تولیرردی، کرراهش هزینرره
ایدار، پشیری، سودآوری پوری و رقابتمحیطی در راستای توسعۀ پایدار، افزایش بهره زیست

گیری و انتقررا  ترنولررو ی« های ناشرری از بطررای تصررمیموفاداری مشتریان، کاهش هزینه
(. 2،  1390است )ابوالقاضی،  

شرروند )دامبلررتن، های تحقی  و توسعه به دو دستۀ منابا و اطالعررات تقسرریم میورودی
ی انسانی، های تحقی  و توسعه دربردارندۀ نیروعنوان یری از ورودی(. منابا، به16،  1986

تجهیزات، وسایل، سابتمان و... هستند، اما باید توجه داشت که اطالعات نیز بخش مهررم 
آیند؛ بنررابراین، تحقیرر  و توسررعه، فراینررد شمار میهای تحقی  و توسعه بهدیگری از ورودی

صررورت های تحقیرر  و توسررعه، بهتولید و انتقا  اطالعات است و درصد مهمی از بروجی
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 



 

 علوم انسانی   در   ای رشته مطالعات میان 
 6 

 4،  شماره  12  دوره 
 1399پاییز  

   48پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و اطالعات مربوط به سابت و طراحرری محصررو  هسررتند )جمررالی پاقلعرره و   طرح، مقاله،
 (. 25، 1391زاده،  شفیا

گیرنررد، برردون اینررره بررین عنوان یک کل درنظر میمعمواًل عملررد تحقی  و توسعه را به
شده در فرایند نوآوری تمایز قائررل شرروند های انجامانواع بدمات تحقی  و توسعه یا فعالیت

حا ، ماهیت چندوجهی و پیچیرردۀ فراینررد نرروآوری (؛ بااین2018،  1یا، و ناروال)مارتینز، نو
ها باعث تأیید این نرته شده است که بنگرراه بایررد فراینررد تحقیرر  و توسررعۀ بررود را در بنگاه

 (. 2002، 2چندین جنبۀ تحقی  متفاوت، از هم تفریک کند )فسفری و روکا
 

 3. زنجیره ارزش 3
های اقتصادی عبارت است از: نسبت بررین کررارکرد محصرروالِت تولیرردی و در بنگاه  4ارزش 

(. ارزش، تجربه 2،  1390پردازد )ابوالقاضی،  قیمتی که مشتری برای دریافت آن کارکرد می
و جریانی است که از دریافت مناسب توسط فرد یررا نهرراد و سرر ی، تحویررل آن برره مشررتری 

معنای انجررام (. زنجیرررۀ ارزش، برره3،  1393بررورری،  زاده کوچررو و اشود )حسررنایجاد می
کار ورررر در کسرربعملیات اصررلی و عملیررات حمایتیررای از عملیات زنجیرگونه  مجموعه

شرروند و درنهایررت، برره است که موجب ایجاد ارزش افزوده در محصرروالت و برردمات می
 (. 164،  1395انجامند )اصاری و نعمتی،  افزایش ارزش نهایی برای شرکت می

ای اسررت کرره در  هررای دارای ارزش افررزوده ، زنجیرررۀ ارزش، ترکیررب فعالیت 5نظر پررورتر به 
کننررد. زنجیرررۀ ارزش در  شوند و سرانجام، برای مشتریان، بل  ارزش می راستای هم انجام می 
های حمایتی وابسته  های اساسی برای ایجاد ارزش در مشتریان و فعالیت شرکت، تمام فعالیت 

تر، زنجیرررۀ ارزش، مجموعررۀ  بیان روشررن (. برره 43،  1381کنررد )رضرروانی،  را شناسررایی می 
ای است که در نتیجۀ تقاضررا از سرروی مشررتری و جریرران منررابا مررالی،  پیوسته هم فرایندهای به 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ای مؤثر عمل کنند، برای شرکت سررودِده هسررتند  گونه کند و اگر این فرایندها به ایجاد ارزش می 
ر دو ویژگی »عملیات زنجیرگونه« و »ویژگی  (. تأکید ب 11،  1393زاده کوچو و ابورری،  )حسن 
است )اصرراری و    نظر مد افزایی ]در[ عملیات اصلی« در فهم استعاری مفهوم »ارزش«  ارزش 

(. مایرل پورتر در کتاب بود با عنوان »مزیررت رقررابتی: ایجرراد و حفرر   164،  1395نعمتی،  
های اجرایی یک شرررکت  ( بیان کرده است که برای بررسی تمام فعالیت 1998« ) 1عملررد برتر 

وتحلیل منررابا، مزیررت رقررابتی یررک راه  ها برررای تجزیرره و نحوۀ تعامل و اثرات متقابل فعالیت 
سیستماتیک مورد نیاز است و زنجیره ارزش را به عنوان یک ابزار اصلی برای انجررام ایررن مهررم  

ز اصلی بر  دهد که تمرک (. عنوان این زنجیره نشان می 13،  1395معرفی کرده است )منظوری،  
 (. 2006،  2شود )فلر منافعی است که برای مشتریان فراهم می 

هررا، و ررای  گیری نگاهی یر ارچه برره فعالیتکارگیری مفهوم زنجیرۀ ارزش، به شرلبه
کند تا منابا سررازمان در انجامد و این امر کمک میگوناگون، و به تبا آن، منابا سازمان می

 (. 1392کار گرفته شود )اصارزاده، بههای سازمان ارزیابی و جهت مزیت
ای، تمررایز، و ای برای تحلیل موقعیِت نسبی هزینررهتواند ابزار راهبردیزنجیرۀ ارزش می
توانررد تررأثیر در دستیابی به مزیت رقابتی باشررد. محرردودۀ رقابررت می  3نقش محدودۀ رقابتی

دهررد زنجیرررۀ ارزش را شرررل میزیادی بر مزیت رقابتی داشته باشد، زیرا سابتار و اقتصاد  
هررای تولیررد، ای از فعالیت(. از دیدگاه پورتر، هر شرررکت، مجموعرره15،  1395)منظوری،  

تواننررد در یررک زنجیرررۀ ارزش ها میبازاریابی، تحویل، و پشتیبانی است و تمام این فعالیت
(. برپایررۀ ایررن چررارچوِب مفهررومی، بربرری از 15، 1395نشرران داده شرروند )منظرروری، 

هررای دیگررر، فراینرردهای پشررتیبانی هسررتند )اصرراری و ها، اولیه )اصررلی( و فعالیتعالیتف
است.   4و حاشیه  های ارزشی(. زنجیرۀ ارزش، دربردارندۀ فعالیت164،  1395نعمتی،  

لحاظ  دهررد را برره هایی که یک شرکت انجررام می های ارزشی« ]مجموعه[ فعالیت »فعالیت 
ر جدا کرده و »حاشیه«، ابتالف بین ارزش نهایی و مجمرروع  ابعاد فناوری و فیزیری از یردیگ 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هررای اصررلی،  (. فعالیت 16،  1395هررای ارزشرری اسررت )منظرروری،  هزینررۀ اجرررای فعالیت 
شرروند )اصرراری و نعمترری،  هستند و سبب ارتقای ارزش محصو  برای مشتری می   1افزا ارزش 
 دگاه پورتر است. ( بیانگر سابتار زنجیرۀ ارزش از دی 2(. شرل شماره ) 164،  1395

 
 (. زنجیرۀ ارزش پورتر 2شکل شماره ) 

   1998منبا: پورتر، 

 
کنررد، بازتررابی های باص بود را اجرا میزنجیرۀ ارزش یک شرکت و روشی که فعالیت

از گششته، راهبرررد، و رویررررد شرررکت، برررای اجرررای اهررداف و ]تحقرر [ زمینررۀ اقتصررادی 
(. برپایۀ این الگو، سازمانی که بتواند از ترکیررب 1998)پورتر،  آید  شمار میهایش بهفعالیت

نقاط قوت و ضع  بود بیشترین ارزش موردنیاز مشتری را تأمین کند، در صررحنۀ رقابررت، 
 (. 4،  1395پیروزتر بواهد بود )محمدی، بانشی، و مصباحی جهرمی،  

از تبرردیل مررواد رررر های مرتبط با جریان کرراال ورفته، زنجیرۀ ارزش، همۀ فعالیتهمروی
گیرررد. رررر را دربررر میکنندهمرحلۀ تهیۀ ماده اولیه تا مرحلۀ تحویل کاالی نهررایی برره مصرف 

که یری جریان اطالعات و دیگری جریان منابا مررالی دربارۀ جریان کاال، دو جریان دیگر رر
ت کرره (. درواقا، فرض بررر ایررن اسرر 4،  1391رر نیز وجود دارند )حقیقت،  و اعتبارات است

های ارزِش تولیدکننده و پشیرنرردگان ایررده اسررت )اللرره و نظررری، نوآوری، فرایند تاییر نظام
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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(. منظور از بل  ارزش اقتصادی، تولید ثروت و تبدیل دانش برره درآمررد و پررو  50،  1396
ای که تولیدکنندگان و پشیرندگان، با اسررتفاده از نظرررات ها در موقعیت محیطیاست. ارزش 

شوند )اللرره ها در تعامل هستند، سابته میهی در دنیای پیرامون بود، با آنشخصی یا گرو
اسررت   دهند، ممرنهایی که یک زنجیرۀ ارزش را تشریل می(. فعالیت51،  1396و نظری،  

های گوناگون تقسیم شده باشند )حقیقت، درون یک شرکت متمرکز باشند یا در میان شرکت
ها و منررابا موجررود و منظور درا رفتررار هزینررهۀ ارزش، به( از دیدگاه پورتر، زنجیر4،  1391

کنررد لحاظ راهبررردی، تقسرریم میهررای مرررتبط، بررهبالقوۀ تمایز، یررک شرررکت را برره فعالیت
 (. 13،  1395)منظوری، 

شرررلی ای از عملیرراتی اسررت کرره در یررک صررنعت بهبنابراین، زنجیرۀ ارزش، مجموعرره
ارزش بینجامررد و یررک شرررکت بررا اجرررای بهتررر ایررن شود تررا برره بلرر   زنجیرگونه انجام می

تواند نسبت به رقبای بود به مزیت رقابتی دسررت پیرردا کنررد؛ های مهِم راهبردی میفعالیت
کنند و در هررر حلقررۀ ارزشرری برره های این زنجیره عبور میدرواقا، محصوالت از میان حلقه

رزش یررک شرررکت در (. زنجیرررۀ ا1،  1392شرروند )اصررارزاده،  محصو  نهررایی افررزوده می
ها را به ها جای داده شده است؛ پورتر، زنجیرۀ ارزش بین شرکتتری از فعالیتجریان بزرگ 

( 3(. شرررل شررماره )13،  1395« نامید )منظرروری،  1یردیگر مرتبط و آن را »سیستم ارزش 
سرروی دهندۀ سابتار کلی سیستم ارزش است. بسیاری از محصوالت در مسیر بود بهنشان

ای هررای اضررافهکننررد و مسرریرها، فعالیتعبررور می 2از بین مسیرهای زنجیره ارزش   بریدار،
هررای بررود شرررکت را نیررز تحررت تررأثیر قرررار دهند که بریدار و همچنین، فعالیتانجام می

(، و سرانجام، سبب ارزش افزوده و بل  مزیت رقابتی برای 14،  1395دهند )منظوری،  می
تنها به درا و دست آوردن و حف  مزیت رقابتی، نهای که بههگون شوند؛ بهبنگاه اقتصادی می

شنابت زنجیرۀ ارزش یک شرکت بستگی دارد، بلره به نحرروۀ قرررار گرررفتن شرررکت در کررل 
 (. 1998سیستم ارزش نیز وابسته است )پورتر، 

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 (. سیستم ارزش 3شکل شماره ) 
14: 1395منبا: منظوری، 

 
 . پیشینه پژوهش4

، 1395توسط مایرررل پررورتر بسررط )منظرروری،    1985مفهوم بنیادین زنجیرۀ ارزش در سا   
ای و اساسرری در راسررتای ( و عمومیررت یافررت؛ ایررن زنجیررره برررای انجررام کارهررای پایرره12

منظور دستیابی به عملررد برتر تجاری ارائه شده است سازی راهبرد رقابتی ]بنگاه[ و بهپیاده
 (. 3،  1393زاده کوچو و ابورری، )حسن

های شررده در سررا هررای انجامبربی از اصو  رویررد زنجیرۀ ارزش، برآمده از پژوهش
د و توسررعه برررای های بهبوها، تشخیص و شناسایی گزینهاست که هدف آن  1970و    1960

در سررا    1شررده توسررط کاپلینسررریکشورهای صادرکنندۀ مواد معدنی، مانند تحقیرر  انجام
هایی برررای (. در این رویررد فرانسوی، به ایجرراد مؤسسرره12،  1395بود )منظوری،    2000

ای که بر پایۀ اهداف و توسعۀ دولت عمل کند، توجه شده بود )رایرز، فریی سابتن زنجیره 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ها ]در مورد زنجیرۀ ارزش[ بر تولید و (؛ بنابراین، ابتدا پژوهش2011،  1پونته رایرز  جنسن، و
ها تاییر کرد و »ارزش افزوده« نیز برره سابتار  1980سازی متمرکز بودند، اما از دهۀ  تجاری

با توجه به موضوع پژوهش، یعنی بررسرری چگررونگی (. 16، 2009، 2آن اضافه شد )یونیدو
 16شررده )شررامل  هررای انجامای از پژوهشتحقی  و توسعه، در ادامه، گزیرردهزنجیرۀ ارزش  

 ایم. پژوهش دابلی و بارجی( را بررسی کرده
 های داخلی. پژوهش1-4

های حمررایتی برررای توسررعه ارزش  (، در پژوهشی با عنوان »طراحی سیاسررت 1396اردستانی ) 
توصیفی و  ر برره شرریوۀ تحلیلی محصوالت عمدۀ باغی صادراتی؛ مطالعه موردی پسته و برما«  
های این پژوهش، در دو بخش  اکتشافی، زنجیرۀ ارزش در این صنعت را ترسیم کرده است. یافته 

اند: ال ( بررسی عملررد بازیگران زنجیرۀ ارزش؛ ب( تدوین زنجیرۀ ارزش: دریافت  ارائه شده 
 بندی. یی، بسته بندی، بازرسی نها گیری، درجه وشو، نم برما، ضدعفونی، جداسازی، شست 
یابی عرردم توسررعۀ موفرر  (، در پررژوهش »عارضرره1395آقائی ابرنرردآبادی و همررراران )

صنایا دریایی ایران، با استفاده از تحلیل وضا موجود و مطلوب زنجیرۀ ارزش صررنعت« بررا 
هررا، زنجیرررۀ های کالن و تعیین زیرفعالیتبندی فعالیتکارگیری روش دلفی، پی از دستهبه

انررد. عناصررر ایررن زنجیررره صنایا دریایی را برپایۀ رویررد فرایندی ترسرریم کرده  ارزش بومی
های پشتیبان، برید تجهیزات و مواد، تهیه و سابت تجهیزات و مواد، اند از: فعالیتعبارت 

 های دریایی، تعمیرات. سابت کشتی و سازه
جهانی (، در پژوهش »زنجیرۀ ارزش  1395های مجلی شورای اسالمی )مرکز پژوهش

هررای حرراکمیتی(« نقررش و جایگرراه در حوزه فضررا )بررسرری سررابتارهای سررازمانی و نقش
را تبیین کرده و س ی، به شیوۀ  ررویژه حاکمیت فضاییبه بازیگران برد و کالن این حوزه رر

گرا، زنجیرۀ ارزش ماهواره در این صنعت را به توصیفی و با رویررد فرایندی و نتیجهرتحلیلی
های اسررت: سررابت و تولیررد فضررایی، اپراتورهررای فضررایی، برنامرره  شرح ترسیم کررردهاین  

 کاربردی فضایی، بدمات جانبی، کاربران. 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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(، در پررژوهش »زنجیرررۀ ارزش در مقابررل زنجیرررۀ 1393زاده کوچررو و ابررورری )حسررن
کیررد بررر لررزوم جلررب رضررایِت مشررتری برره ترررین عامررل موفقیررت در عنوان مهمتأمین« با تأ

مداری، رابطۀ جاما و کاملی بین زنجیرۀ ارزش و زنجیرۀ تأمین در تعالی سررازمانی و مشتری 
کمک به عملررد شرکت برقرار کرده و س ی، نمررودار زنجیرررۀ ارزش را برمبنررای سرره دسررته 

هررای باالدسررتی )تحقیرر  و توسررعه، طراحرری(، تولیررد، انررد: فعالیتفعالیررت، ترردوین کرده
 ابی و فروش، توزیا، بدمات پی از فروش(. دستی )بازاری های پایینفعالیت

(، در پژوهش »بررسی و تحلیل نقش مرردیریت کیفیررت در 1388بحرینی و هوشنگی )
کید بر منابا انسانی در هر سازمان و با  ایجاد زنجیرۀ ارزش مدیریت دانش در سازمان« با تأ

ر ایجرراد زنجیرررۀ مدار مدیریت کیفیت برر های میدانی، تأثیرگشاری ابعاد انسانانجام پژوهش
اند. نتایج این پررژوهش، برره سرره بعررد ارزش را در حوزه مدیریت دانش سازمان بررسی کرده

های ارتقای مدیریت کیفیت منابا انسانی اشاره دارند: تعهد و رهبری مدیریت ارشد، برنامه
 مداری. های کارکنان، مشتری شایستگی

رزیابی اثر مدیریت دانررش در بلرر   (، در پژوهش »ا 1388انصاری رنانی و قاسمی نامقی ) 
های سازمان« پرری از انجررام مطالعررات  استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت 

های گوناگون سازمان  های تأثیرگشار بر بخش های اکتشافی، مؤلفه ای و اجرای مصاحبه کتابخانه 
هررا را ارزیررابی  بررط میرران آن را استخراج و س ی، با استفاده از الگوی معررادالت سررابتاری، روا 

منررد از مرردیریت دانررش،  دهررد، در صررورت اسررتفادۀ نظام اند. نتایج این پژوهش نشان می کرده 
کار بود، دارای مزیت  و های گوناگون زنجیرۀ ارزش کسب ها قادر بواهند بود در بخش سازمان 

 اده شود. تواند در صحنۀ رقابت با رقبای دیگر، استف رقابتی شده و این توانمندی می 
(، در پژوهِش »تأثیرات فناوری اطالعررات بررر زنجیرررۀ ارزش 1382محترمی و تفرشی )

را در سرتاسر   1های گوناگون فناوری اطالعاتای، اثرات و جلوه سازمانی« به روش کتابخانه
انررد. نتررایج ایررن پررژوهش در قالررب الگررویی برمبنررای زنجیرۀ ارزش سررازمان بررسرری کرده

 تأثیرگشاری فناوری اطالعات بر زنجیرۀ ارزش پورتر ارائه شده است. 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 های خارجی. پیشینۀ پژوهش2-4

کیررد بررر تعمیرررا 2019و همراران )  1سابرامینین ت (، در پژوهش »زنجیره ارزش پورتر؛ بررا تأ
 6فعالیت اصلی و    7کیفی، برمبنای  رآالت سابتمانی« با رویرردی توصیفیاساسی ماشین

آالت سابتمانی، زنجیرۀ ارزش را طراحی و س ی بر مرردیریت فعالیت پشتیبان برای ماشین
عنوان عناصر تأثیرگشار بر زنجیرۀ ارزِش منابا انسانی، مدیریت بدمات، و مدیریت مالی به

کید  اند. کرده این صنعت تأ
های مدیریت زنجیرۀ ای دربارۀ شیوه (، در پژوهش »مطالعه1820)  2دیوی پراساد کوتنی

ارزش ماهی تازه: یک مطالعه تجربی از دریررای سرراحلی آنرردرا پرررادش شرریالت« برمبنررای 
مدیریت زنجیرۀ ارزش در شیالت، بر نتایج کاربردی آن برررای مرراهیگیران، در ایجرراد ارزش 

کید و س ی، با تجزیهحداقل هزینهعالی با   هررای فررراوری مرراهی، برره تحلیل فعالیتوها، تأ
های با اثربخشی پررایین، های اصلی و عدم اجرا، یا تررار کمتِر فعالیتانجام پیوستۀ فعالیت

 اند. عنوان راهراری اساسی برمبنای زنجیرۀ ارزش پردابتهبه
عنوان ابررزاری (، در پژوهش »مروری بررر زنجیررره ارزش برره2018و همراران )  3بهارگاوا 

ای، سازوکار زنجیررره ارزش برمبنررای راهبردی در مدیریت هزینه« پی از مطالعات کتابخانه
های اولیه و پشتیبان در حوزه حسابداری را بررا اسررتفاده از ترنیررک »زنجیررره ارزش« فعالیت

های س اری فعالیتایجاد »پیوندها و روابط متقابل« و »برون  عنوان یک ابزار تحلیلی برایبه
 اند. وتحلیل کردهها تجزیهزنجیرۀ ارزش« در کاهش هزینه

(، در پژوهش »یک زنجیرۀ ارزش: یک چارچوب ابتصاصی« بررا  2016)   4دلیپ و رجای  
ررسرری، و  ای و تحلیلی، ابعاد پیچیدگی و چندوجهی بودن زنجیرۀ ارزش را ب رویرردی کتابخانه 

منظور بقای  عنوان یک ضرورت و چارچوب اساسی برای توسعۀ کاال و بدمات، به از زنجیره، به 
های مشتریان، در راستای ایجاد مزیت رقررابتی  شرکت و چگونگی تحق  آن برپایۀ نیاز و بواسته 

 اند. شدۀ حاصل از پیشنهادهای ارزش جایگزین، یاد کرده و بل  ارزش درا 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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(، در پژوهش »زنجیرۀ ارزش یررا مرردیریت کیفیررت جررامِا 2016)  1ری هرتاتی و سومانت
ای، عنوان بخشی از حسررابداری مرردیریت اسررتراتژیک فنرری« برره روش کتابخانررهبهنگام، به

عنوان یک روش در مدیریت بررسی، و بر اسررتفاده از مدیریت کیفیِت کل زنجیرۀ ارزش را به
عنوان رویرررردی برررای ، برره2کیفیررت جررامازنجیرۀ ارزش یا زنجیره ارزش بهنگاِم مرردیریت  

کید کرده  اند. رضایت مشتری راهبردی در درازمدت تأ
(، در پژوهش »دستیابی به توسررعۀ پایرردار از طریرر  زنجیررره 2013)  3سلطان و صوراب

نظری و توصرریفی، پایررداری در سرره بعررد محیطررِی سرپرسررتی،   رارزش« با رویررد مفهومی
سررازی ای برررای مفهوم عنوان راهبردهررای کلرریقتصررادی را بررهمسئولیت اجتماعی، و رون  ا

 اند. منظور دستیابی به مزیت رقابتی و توسعۀ پایدار بررسی کردهالگوی زنجیرۀ ارزش به
ها و منررابا زنجیرررۀ ارزش (، در پژوهش »استفاده از شایستگی2013)  4کومار و سالوان

هبررردی هوانرروردی هندوسررتان در « پرری از بررسرری را در مورد بستر جهانی: پرونررده  
تحلیل نحوۀ استفاده از زنجیره، برپایۀ نقررش نیروهررای و، با تجزیه2009تا    2001های  سا 

بارجی در چارچوب زمان، منابا دابلی، و اجرای راهبردهای شرکت برای توسررعۀ مزایررای 
راحرری را به ایررن شرررح ط  الملل، زنجیرۀ ارزش  رقابتی در سطت کشور و در عرصۀ بین

اند: دانش )بازاریابی، سیاسرری(، منررابا )مسرریرهای توزیررا، منررابا انسررانی، امرانررات کرده
 تولید(، انبساط )پیوندها(. 

(، در پژوهش »زنجیرۀ ارزش نوآوری« با انجررام مطالعررات 2007)  5هانسن و بیرکینشاو
اند. آنان در این الگررو برره قرردرت مروری، الگویی را برای زنجیرۀ ارزش نوآوری تدوین کرده

دانند، چگونه نوآوری را نوآوری برمبنای »توانمندسازی فرایندها« و مشتمل بر افرادی که می
های اطالعاتی، نقررش حمایررت از ن، در این الگو، نظاماند. همچنیانجام دهند، توجه داشته

 دار هستند. نوآوری را عهده
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 شناسی پژوهش. روش 5
هدف از این پژوهش، شناسایی چگونگی »زنجیرۀ ارزش تحقی  و توسعه« و همچنین، شنابت  
»عوامل مؤثر بر زنجیرۀ ارزش« در نظام ملی نرروآوری برپایررۀ آزمررون مفرراهیم نظررری، برمبنررای  

اساس، نتایج این پژوهش، عینرری و  های واقعی و حل مشرالت ملموس است؛ برهمین مصداق 
اند، در گررام نخسررت، متایرهررا را دسررتراری نرننررد و  مشخص هستند. پژوهشگران سعی کرده 

گونرره کرره هسررتند،  های موجود را آن وجود نیاورند و تنها پدیده شرایطی را برای وقوع رویدادها به 
هایی  بخشی به روند پژوهش، ابتدا مشاوره منظور کیفیت راستا و به این در   بررسی و توصی  کنند. 

ای، اطالعاِت نسبتًا جامعی از  ایم؛ س ی، با انجام مطالعات کتابخانه با تعدادی از ببرگان داشته 
گیری ایررده تررا  متناسب با مراحل چربۀ عمر محصو ، از مرحلۀ شرررل )   فرایند تحقی  و توسعه 

ایم و در گررام بعرردی بررا نگرراه فراینرردی و  گردآوری کرده   ( ی محصو  در بازار منسوخ کردن فناور 
آن، بررا تشررریل پانررل دلفرری و  از ایررم و پرری گرا، سابتاردهی اولیه اطالعات را انجررام داده نتیجه 

 ایم. شده را بازنگری، اصالح، و ترمیل کرده های ببرگان، چارچوب طراحی گیری از دیدگاه بهره 
مرحلۀ نظری )مررروری بررر مطالعررات(، کررار در عرصرره )مصرراحبه، این پژوهش، از سه  

( و روش 2005،  1مشاهده، و ...( و تحلیل نهررایی تشررریل شررده اسررت )برررت و بررروکی
ها، توصیفی اسررت. برررای سررنجش متایرهررای پررژوهش، پژوهش برپایۀ نحوۀ گردآوری داده

نامه، بررسرری یررِا پرسررشای که معرف جامعۀ آماری است و بررا توزها را با انتخاب نمونهآن
های توصیفی، از نوع پیمایشی بندی پژوهشلحاظ دستهایم؛ بنابراین، مطالعۀ حاضر بهکرده

هررای آمده در فعالیتدسررتآید و با توجه به وجررود قابلیررت اسررتفاده از نتررایج بهشمار میبه
 لحاظ ماهیت نیز اکتشافی است. تحقی  و توسعه در صنعت، کاربردی بوده و به

 
 . الگوی مفهومی پژوهش6

هررای شررود، در انجررام ایررن پررژوهش از گام( مشرراهده می4گونه که در شرل شررماره )همان
گویی به پرسش اصلی پژوهش، یعنی »چگررونگی زنجیرررۀ ارزش ای برای پاسخگانهچهارده

های در نظام ملی نوآوری«، و همچنین، پاسخ به دو پرسش فرعی دیگررر »شناسررایی مؤلفرره
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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دهندۀ زنجیرۀ ارزش تحقی  و توسعه« و »شناسایی عوامررل مررؤثر بررر زنجیرررۀ ارزش تشریل
تحقی  و توسعه«، بهره گرفته شده است. 

 

 
 

 

 (. فرایند انجام پژوهش زنجیره ارزش تحقیق و توسعه4شکل شماره ) 

 
 ها. جامعه آماری و روش گردآوری داده 7

ای و دو روش کتابخانهصورت تلفیقی و با استفاده از  در این پژوهش، گردآوری اطالعات به
میدانی انجام شده است. جامعۀ آماری عبارت اسررت از، تعرردادی از عناصررر مرروردنظر کرره 

 های انجام پژوهش ازجمله: فراهم کردن مقدمه
 ربط های ریسازمانای، مراجعه به  های اینترنتی، منابا کتابخانهوجو در پایگاهمطالعات ترمیلی، جست

 فرد ببره 5از   مشاوره ابش 

 تدوین سازوکار روند پژوهش

 ها، متون مطالعه و بررسی پژوهش
 علمی و منابا دابلی  

 ،  R&Dهای فعلی و توسعه مطالعه برنامه  
 در صنایا در ایران و چند کشور

 ها، متون  مطالعه و بررسی پژوهش
 علمی و منابا بارجی 

 ها و اسناد  بررسی آمارنامه 
 باالدستی کشور در حوزه صنعت 

 
 انجام مرحله نخست دلفی 

 انجام مرحله دوم دلفی

 انجام مرحله سوم دلفی 

 نظام ملی نوآوری بندی نظرات و ترسیم زنجیره ارزش تحقی  و توسعه در جما

 نامه بررسی روایی و پایایی پرسش

 ابش مشاوره ببرگانی در بهبودبخشی به زنجیره ارزش تحقی  و توسعه در نظام ملی نوآوری 

 نامه  ابش نظر اولیه و مشاوره از تعدادی ببره برای بهبود فرایند و تهیه پرسش

 دهندۀ زنجیره ارزش تحقی  و توسعهبندی عوامل تشریلجما

 انتخاب اعضا و تشریل پانل دلفی

 و سابتار زنجیره ارزش تحقی  و توسعه در نظام ملی نوآوری  R&Dنهایی کردن فرایند  
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صفتی است کرره بررین عناصررر کم دارای یک صفت مشخصه باشند؛ صفت مشخصه،  دست
جامعه آمرراری از جوامررا دیگررر باشررد )آرر و مررؤمنی،   جامعۀ آماری، مشترا و تمایزدهندۀ

اند و (. جامعۀ آماری این پژوهش را گروهی از ببرگان نظام ملی نوآوری تشریل داده1398
ای هدفمند گونهبا توجه به اجرای آن در سطت ببرگان، فاقد نمونه بوده و ببرگان پژوهش، به

نفر است.  30 اند که تعداد آنان نیزو قضاوتی انتخاب شده

 
 (. منابع اطالعاتی مورداستفاده در پژوهش 5شکل شماره ) 

 گیری پژوهشاندازه . روایی و پایایی ابزار  8
حررد ویژگرری گیری، تاچهدهد که ابررزار انرردازه)روایی( به این پرسش پاسخ می  1مفهوم اعتبار

(. برای ارزیابی روایرری محترروایی، از نظررر 1377سنجد )سرمد و همراران،  مورد نظر را می
گیری متناسب بررا هرردِف پررژوهش متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه

 ایم. راستا از دو روش کیفی و کمی بهره بردهشود. درایناستفاده می
و شابص   2شرل کمی، از دو ضریب نسبی روایی محتوابرای بررسی روایی محتوایی به

های متخصصان برپایررۀ طیرر  دیدگاه منظور تعیین ایم و بهاستفاده کرده  3روایی محتوا
نرردارد« ضرررورتی نرردارد«، و »ضرررورتیولرریاسررت،قسمتی »ضروری است«، »مفیدسه

 اند. ها براساس فرمو  زیر محاسبه شدهبررسی شده است و س ی، پاسخ

CVR =  
ne − N 2⁄

N
2⁄

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 
 20های التین مورداستفاده =  ها و پژوهشتعداد مقاله

 15های مورداستفاده = تعداد کتاب 

 30های فارسی مورداستفاده = ها و پژوهشتعداد مقاله

 10تعداد اسناد باالدستی موردبررسی= 

 منبا 75 ═تعداد کل منابا اطالعاتی مورداستفاده در فرایند انجام پژوهش چگونگی زنجیره ارزش تحقی  و توسعه 
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تررر باشررد، اعتبررار محترروای آن شررابص شده از مقرردار جرردو  بزرگ اگر مقدار محاسبه
(. با توجه به اینره تعررداد اعضررای پانررل 2003و همراران،    1شود )رانگتوساناتمپشیرفته می

ها مقرردار است و در تمررام پرسررش 33/0برابر  نفر درنظر گرفته شده است، مقدار   30
 دهندۀ روایی پژوهش است. برآورد شده است که نشان  33/0بیش از  

 

 ( CVRنامه )(. محاسبه روایی پرسش 1جدول شماره )

تعداد  نامهپرسشابعاد 
داوران 

تعدددددداد 
 تأیید

شرط 
پذیرش 

 نتیجه
تأیید33/0< 3021400/0 هاشناسایی و توسعه فرصت

تأیید33/0< 667/0 3025 نهایی شدن رویررد نوآوری
تأیید33/0< 3030600/0 توسعه ابتدایی

تأیید33/0< 3024600/0 سازی و تثبیت محصو مفهوم 
تأیید33/0< 3026733/0 توسعه آزمایشی

تأیید33/0< 3027800/0 سازیتجاری
تأیید33/0< 3030600/0 توسعۀ سیستمی

تأیید33/0< 3029933/0 توسعه بازار
تأیید33/0< 3023533/0 توسعه استراتژی محصو 
تأیید33/0< 3029933/0 مدیریت آمیخته پورتفولیو

تأیید33/0< 3022467/0 مدیریت چربه عمر

، دوباره از گروه متخصصان بواسته شده است که برپایررۀ پی از تعیین و محاسبه  
نامه ا هررارنظر های پرسشسه معیار با طی  لیررتی چهارقسمتی، در مورد هریک از سؤا 

 محاسبه شده است.  کنند و س ی، شابص روایی محتوا با استفاده از فرمو  
𝐶𝑉𝐼 =

𝑛

𝑁
 

کمتررر برروده اسررت،   79/0ز عرردد  ها اآمده برای آندستبه  هایی که مقدار  شابص
مؤلفرره برره تأییررد نهررایی  86اند؛ بنررابراین، سرررانجام، پررشیرش برروده و حررشف شرردهغیرقابل

 اند. رسیده
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 نامهپرسش CVI(. محاسبه 2جدول شماره )

تعداد  نامهابعاد پرسش 
داوران 

تعداد  
 تأیید 

شرط 
پذیرش 

 نتیجه
تأیید79/0< 3024800/0 هاشناسایی و توسعه فرصت

تأیید79/0< 3026867/0 نهایی شدن رویررد نوآوری
تأیید79/0< 3024800/0 توسعه ابتدایی

تأیید79/0< 3028933/0 سازی و تثبیت محصو مفهوم 
تأیید79/0< 3026867/0 توسعه آزمایشی

تأیید79/0< 3027900/0 سازیتجاری
تأیید79/0< 3028933/0 توسعه سیستمی

تأیید79/0< 3030000/1 توسعه بازار
تأیید79/0< 3027900/0 توسعه استراتژی محصو 
تأیید79/0< 3026867/0 مدیریت آمیخته پورتفولیو

تأیید79/0< 3025833/0 مدیریت چربه عمر

گیری است. این مفهوم بیان اندازههای فنی ابزار  (، یری از ویژگی1قابلیت اعتماد )پایایی
همراه دارد. انرردازه نتررایج یرسررانی را بررهگیری در شرررایط یرسرران تاچهکند که ابزار اندازهمی

 نامۀ ببره نیز با محاسبۀ نرخ ناسازگاری، بررسی و پایایی آن تأیید شده است. پایایی پرسش
 
 توسعه در نظام ملی نوآوریهای مؤثر بر زنجیرۀ ارزش تحقیق و  . تبیین مؤلفه9

دهندۀ زنجیرررۀ ارزش تحقیرر  و توسررعه و های تشررریلمنظور اسررتخراج و تبیررین مؤلفررهبرره
های نهررایی پررژوهش، همچنین، شنابت عوامررل مررؤثر بررر آن، در گررام نخسررت، شررابص

های تخصصرری، اند. براسرراس ادبیررات پررژوهش و مصرراحبهشناسررایی و غربررالگری شررده
های ها و تعیین شابصاند. برای غرباِ  شابص، شناسایی شدهشابص  162رفته،  همروی

نهایی از رویررد دلفی فازی استفاده شده است. 
سررازی دیرردگاه ببرگرران ها، از دیدگاه ببرگان و برای فازیبرای سنجش اهمیت شابص

نیز از اعداد فازی مثلثی اسررتفاده شررده اسررت. دیرردگاه ببرگرران دربررارۀ اهمیررت هریررک از 
 ای گردآوری شده است. درجه  9با استفاده از طی  فازی ها  شابص

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 ها گذاری شاخصدرجه فازی برای ارزش (. طیف هفت 3جدول شماره )

 معادل فازی مثلثیمقدار فازی متغیر زبانی
(1،1،1)  1̃اهمیتبیلی بی
(1،2،3) 2̃اهمیتاهمیت تا بیبیلی بی

(2،3،4)3̃اهمیتبی
(3،4،5)4̃متوسطاهمیت تا اهمیت بی

(4،5،6)5̃ متوسط
(5،6،7)6̃متوسط تا بااهمیت

(6،7،8)7̃بااهمیت
(7،8،9)8̃بااهمیت تا بیلی بااهمیت

 (9،9،9)9̃ بیلی بااهمیت

تر، ایررن گررام بیان روشنشود. بهبعد، فرایند پژوهش به شیوۀ تررار انجام میاز این گام به
های توقرر  تررار شود که یا وفاق الزم در ببرگان پدید آید یا یری از شرطقدر  بایست آنمی

رأی شدن کامل اعضای پانل است. ایررن فراینررد معنای همفرایند فراهم شود. ایجاد وفاق، به
آید. برپایۀ   دستنظر اعضای پانل بهدر قالِب سه تررار دلفی فازی انجام شده است تا اتفاق

شابص با کسب امتیاز مقرردار میررانگین   73دور نخست دلفی، تعداد    آمده ازدستنتایج به
ها شابص، دور دوم دلفی، انجام و همررۀ شررابص  89، حشف و س ی، برمبنای  7کمتر از  

سررؤالی در دور   89نامۀ  ها در قالب یک پرسشاند؛ س ی، شابصتوسط ببرگان تأیید شده
اند. سوم نیز بررسی و بازتأیید شده

 پژوهش  های. یافته10
هررا هایی اسررت کرره هریررک از آنزنجیره ارزش تحقی  و توسعه، متشرل از مجموعه مؤلفرره

رر در توسعۀ جریان دانش و بل  ارزش در فرایند ایجاد و متناسب با کارکرد و ماهیت بودرر
های ایررن پررژوهش، کننررد؛ برپایررۀ یافتررهآفرینرری میاستمرار نوآوری در بنگاه اقتصادی نقش

های دهندۀ زنجیره« و »مؤلفررههای تشریلو توسعه از دو بخش »مؤلفه  زنجیرۀ ارزش تحقی 
 اند. ای جداگانه تشریت شدهگونهتأثیرگشار بر زنجیره«، تشریل شده است که در ادامه به
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 های زنجیرۀ ارزش تحقیق و توسعه. مؤلفه1-10

رحلرره م  5هررای کررالن و اصررلی تحقیرر  و توسررعه، در قالررب  زنجیرۀ ارزش برمبنای فعالیت
ها تدوین و طراحی شده است. هر مرحله دارای دو زیرمرحله است و هریررک از زیرمرحلرره

نیز متناسب با ماهیررت کررارکردی بررود، دارای تعرردادی مؤلفرره در قالررب عملیررات هسررتند. 
منزلررۀ فراینررد اجرایرری تحقیرر  و توسررعه اسررت کرره در قالررِب سلسررله اقرردامات عملیات، به

کننررد و سرررانجام، برای تحق  اهداف نوآوری سازمان فراهم میزنجیرگونه، بستر مناسبی را  
دهد. ( سابتار سادۀ زنجیره ارزش را نشان می6شوند. شرل شماره )سبب ایجاد ارزش می

 
 

 
 (. ساختار ساده زنجیره ارزش تحقیق و توسعه 6شکل شماره ) 

 
دهندۀ مجموعرره ( نشرران5( تررا )1های شررماره )جرردو هررای  برپایۀ نتایج پررژوهش، داده

مؤلفه سبب   80رفته،  همگیری زنجیرۀ ارزش هستند. رویهای مؤثر بر شرلمراحل و مؤلفه
گیری زنجیرۀ ارزش تحقی  و توسعه در نظررام نرروآوری و سرررانجام، بلرر  ارزش برررای شرل

 شوند. بنگاه اقتصادی و مشتریان می
، »تحقیرر  و توسررعه ایررده« نررام دارد. ایررن حلقرره، نقطررۀ . حلقه نخست زنجیرۀ ارزش 1

های »توسررعۀ آغازین و مبنایی برای شروع فرایند نوآوری و دربردارندۀ دو زیرمرحله با عنوان
فرصت نوآوری« و »توسعه سابتار« است. 

 

 های حلقه نخست زنجیره ارزش: تحقیق و توسعه ایده (. شاخص4جدول شماره )

 ت: توسعه فرصت نوآوریهای مرحله نخسفعالیت
 ها پیش از کلید بوردن طرح اصلی سازی مقدمه آماده

 های نوآوری وجو و شناسایی فرصتجست 
 های نوآوری بررسی، درا و تحلیل فرصت

تحقی  و توسعه ایده  
 محصو  

 مرحله اول 

تحقی  و توسعه مفهومی  
 محصو  

 مرحله دوم 

 تحقی  و توسعه فناوری 
 محصو   

 مرحله سوم  

تحقی  و توسعه تجاری  
 محصو  

 مرحله چهارم 

تحقی  و توسعه بلوغ  
 فناوری محصو  

 مرحله پنجم  
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 های نوآورانه کش  و گردآوری ایده 
 های نوآورانهو غربالگری ایده چین، ارزیابیدست 

 گزینش و انتخاب ایده برتر
 های اولیۀ ایده نوآورانه در قالب محصو  تعری  ویژگی 

 بررسی توجیه فنی و اقتصادی ایده 
 تثبیت ایدۀ محصو  جدید 

 های مرحله دوم: توسعه ساختار فعالیت
 های اولیه ایدۀ نوآورانه در قالب محصو  تعری  ویژگی 

 تعری  طرح تحقی  و توسعۀ ایجاد محصو  جدید 
 سازی و شناساندن فرصت نوآوری به کارکنان شفاف 

 سازمان در ایجاد محصو   های بررسی توانمندی 
 سازمان در دستیابی به نوآوری   تعیین رویررد 

 بندی ایجاد و توسعه محصو  جدید و زمان  تعری  اهداف عملیاتی 
گشاری عملیاتی تحقی  و توسعه ریزی و سرمایهبودجه 

 برای ایجاد محصو  جدید  فراهم کردن و تخصیص منابا 
 افزارهای کاربردی تخصصی و نرم  فراهم کردن بستر استفاده از 

 
حلقۀ دوم زنجیرررۀ ارزش، »تحقیرر  و توسررعه مفهررومی« نررام دارد. در ایررن مرحلرره، .  2 

محصررو  و   بخشی به ایده در قالبهایی در راستای هویتتحقی  و توسعه بر انجام فعالیت
های موردنیاز آن استوار و دربردارنرردۀ دو زیرمرحلرره بررا تشخیص و تثبیت فناوری یا فناوری

های »توسعۀ مفهومی« و »توسعۀ ابتدایی« است. عنوان
 

 های حلقۀ دوم زنجیرۀ ارزش: تحقیق و توسعۀ مفهومی (. شاخص5جدول شماره )

 های مرحلۀ نخست: توسعۀ مفهومی فعالیت 
 مفهومی ایده در قالب محصو  طراحی 

 سازی سطت نوآوری و کاربردپشیری ایده ارتقای کارایی، بهینه 
های کارکردی محصو  ویژگی  عمومی و تحلیلمشخصات شناسایی عناصر، تعیین 

 بررسی و انتخاب فناوری محصو  
 بندی اجزای محصو  طراحی تفریری، تحلیل الزامات عملرردی، و پیرره

مطالعات پایایی و دوام محصو  
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 فنی و اقتصادی  1پشیری تفصیلی امران
 پشیرش ریسك نوآوری ایجاد محصو  

 پشیری فنی ایده( نمونۀ امرانسابت نمونۀ اثبات ایده )پیش 
 های مرحلۀ دوم: توسعۀ ابتدایی فعالیت 

 های تفصیلی و تخصصی محصو  تحلیل و تعیین ویژگی 
 دبیل در عملررد مطلوب اجزای تخصصی محصو  شناسایی مسائل  

 های بریدنی محصو  تعیین اقالم سابتنی و زیرمجموعه
 طراحی مهندسی محصو  و اجزای سابتنی آن )طراحی تفصیلی( 

ارزیابی طراحی اولیه و ارزش ناشی از طراحی و بازنگری آن 
اجزای محصو  نشدۀ های اثباتنیافته و فناوریشناسایی اجزای بلوغ 

 ای فناوری محصو  تحقیقات توسعه 
 نیاز برای ایجاد محصو  جدید تثبیت فناوری مورد
 های تفصیلی و تخصصی محصو  تحلیل و تعیین ویژگی 

 
ترین . حلقۀ سوم زنجیرۀ ارزش، »تحقی  و توسعۀ فناوری« نام دارد. این مرحله اصلی3

سازمان در راستای دستیابی به دانش فنی موردنیرراز فعالیت واحد یا گروه تحقی  و توسعه در  
هررای »توسررعۀ فنرراوری« و برای ایجاد و توسعۀ محصو  و دربردارندۀ دو زیرمرحله با عنوان

»توسعۀ آزمایشی محصو « است. 
 

 های حلقۀ سوم زنجیرۀ ارزش: تحقیق و توسعه فناوری (. شاخص6جدول شماره )

 یهای مرحلۀ نخست: توسعه فناور فعالیت 
  سازمان برای کسب، دستیابی  انجام تعامالت متناسب با رویررد و وجو، بسترسازیجست 

 یا انتقا  دانش فنی ایجاد محصو   و
 اقدام عملیاتی برای دستیابی، کسب، انتقا  و جشب فناوری برای نوآوری

طراحی تجاری محصو  نوآورانه با استفاده از دانش بازار
 الگوسازی محصو  نوآورانه سازی و شبیه

 در الگوبرداری برای سابت محصو  از صنایا و محصوالت دیگر  
 ها، و ابزار محصو  در زنجیرۀ تأمین در تدارا مقدماتی مواد، قطعه  

 در دریافت بدمات فنی و تخصصی برای سابت اجزای عملیاتی محصو    

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

شود. می ترمیل الزم اطالعات و انجام تردقی  و بیشتر جزئیات   با طراحی و تحلیل تفصیلی، مرحله در .1
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 های مرحلۀ دوم: توسعۀ آزمایشی فعالیت 
 اولیه  و ارتقای نمونۀ، بهبودآزمون، ارزیابی

 هاها و کاستی سازی برای رفا چالشاکتساب و تولید دانش فنی جدید هنگام نمونه 
 سابت نمونۀ آزمایشگاهی 

 ما والر و طراحی فرایند سابت مهندسی 
 تولید در پیش ها و دریافت بدمات همراری

 با بازاریابی برای آزمون بازار و اعتبارسنجی اولیۀ محصو   همراری 
 در تعیین چربۀ عمر محصو  و مسیر توسعۀ آن 

 سابت نمونۀ مهندسی براساس دانش بازار 

»تحقی  و توسررعه تجرراری« نررام دارد؛ در ایررن مرحلرره، . حلقۀ چهارم زنجیرۀ ارزش،  4
ویژه تولیررد و بهواحد تحقی  و توسررعه بررا همررراری مشررترا واحرردهای دیگررر سررازمان رررر

سازی و توسعۀ مقیرراس منظور تجاریهای الزم در سازمان بهرر برای ایجاد  رفیتبازاریابی
ن مرحلرره دربردارنرردۀ دو زیرمرحلرره بررا کند.ایآفرینی میانبوه و انبوه( نقشتولید )تولید نیمه

انبوه و انبوه(« است. های »توسعۀ تجاری« و »توسعۀ مقیاس تولید )نیمهعنوان
 

 های حلقۀ چهارم زنجیرۀ ارزش: تحقیق و توسعه تجاری(. شاخص7جدول شماره )

 های مرحلۀ نخست: توسعۀ تجاریفعالیت 
 کارکردهای محصو  ها و بازنگری، ترمیل، و اصالح ویژگی 

...(  محصو  وهای عملرردی، ایمنی )ویژگی 
 های دیگر برای تولید آزمایشی و معرفی محصو  به بازاربا بخش همراری 

 کسب و انتقا  دانش فنی، هنگام تولید آزمایشی 
 صنعتی( براساس دانش بازار نیمهبازنگری در نمونۀ مهندسی )پیش 

 صنعتی براساس دانش بازارنیمه سابت نمونۀ 
 مستندسازی کامل دانش فنی محصو   

 در تأمین مالریت فرری محصو   
 ها و تجهیزات فنی آزمون( های فنی محصو  )شناسایی آزمایشگاه ها و دریافت تأییدیه در انجام آزمون  

 در استانداردسازی محصو  )شناسایی استانداردها(  
 های مرحلۀ دوم: توسعۀ مقیاس تولیدفعالیت 

 تصادی تولید در مقیاس های تولید و بازاریابی برای انجام مطالعات فنی و اقبا بخش های همراری
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 ترمیل دانش فنی و دستیابی به فناوری تولید در مقیاس و اندازه 
 س اریآالت و ابزار تولید در مقیاس یا برون در انتخاب ماشین  

 های توسعۀ محصو  در مقیاس در زنجیرۀ تأمیندر تدارا مواد و روش 
بندی محصو  در روش و فناوری بسته  

 صنعتی براساس دانش بازارهای نیمهبازنگری نمونه 
 سابت نمونۀ صنعتی 

. حلقۀ پنجم زنجیرۀ ارزش، »تحقی  و توسعۀ بلوغ فناوری« نام دارد؛ آبرین مرحله از 5
های تحقی  و توسعه در این زنجیره، دارای ماهیت پشتیبانی از تولید محصو  تا بازار فعالیت

ای در اتخار رویررد مناسب در قالررب راهبرررد کنندهاست؛ بنابراین، این مرحله، نقش تعیین
نوآوری بنگرراه دارد و دارای دو زیرمرحلررۀ » افررزایش کررارایی فراینررد تولیررد« و »پشررتیبانی و 

بلوغ فناوری« است. مدیریت 

 های حلقۀ پنجم زنجیره ارزش: تحقیق و توسعه بلوغ فناوری (. شاخص8جدول شماره )

 های مرحلۀ نخست: افزایش کارایی فرایند تولید فعالیت 
 ها و محصوالت دارای شباهت در فرایند تولید در پیوند بین انواع گوناگون فعالیت  

 در بهبود مصرف مواد و انر ی در فرایند تولید محصو   
 آالت، و منابا انسانی و ارائه راهرار به بط تولید های حاصل از مواد، فرایند سابت، ماشین در شناسایی کاستی  

 ها در فرایند تولید ای بازیابی ضایعات و استفاده مطلوب از آنهدر تشخیص روش  
 های بریدنی محصو  و بط تولید در ک ی و مهندسی معروس بربی اقالم و قطعه 

 آالت و ابزار تولید های یدکی ماشیندر طراحی و سابت قطعه  
 های آزمایش و کنتر  کیفی محصو  و ارزیابی پیوستۀ کیفیت محصو  در روش  

 های جدید آزمون و کنتر  کیفی( روش رهای کنتر  و آزمایش محصو )ارائۀ روش 
یت بلوغ فناوری فعالیت   های مرحله دوم: پشتیبانی و مدیر

 بخشی و ارتقای بدمات پشتیبان محصو  برای کیفیت  همراری 
 بر نیاز بازار و سلیقه مشتری بخشی محصو  در بازار هدف و تولید محصوالت مرمل مبتنیبه منظور تنوع   

 های محصو  براساس دانش بازاربرای ارتقای نوآوری و افزایش قابلیت 
 منظور بهبود محصو  برای ارتقای فناوری موجود به  

 های جدید با نوع قدیمی در راستای افزایش عمر محصو برای جایگزینی فناوری 
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 های مؤثر بر زنجیرۀ ارزش تحقیق و توسعه. مؤلفه2-10

اثربخشرری گانه مؤثر بر زنجیره ارزش تحقی  و توسعه، سبب هدفمندی و  مجموعه عوامل نه
شوند. »راهبرد نوآوری« سرربب های مربوط به تحقی  و توسعه در سازمان میسلسله فعالیت

های هدفمند، گام در راهی بگشارد که دستاورد آن، ریسررک شود، سازمان با اتخار برنامهمی
گاهانه در روند ایجاد، توسعه، و سرانجام، منسوخ کردن محصو  است. »مدیریت زمان«،  آ

از عوامل تأثیرگشار در روند نوآوری و »مدیریت چربۀ عمر و فناوری محصو «، یری دیگر  
تبا آن نرخ سودآوری بنگرراه در مسرریر توسررعه و رشررد بررازار گر راهبردهای بازار، و بههدایت

گرایانه در مسیر دستیابی و محصو  است. »مدیریت تحقی  و توسعه«، رویرردی تخصص
ای در موفقیررت سررازمان برررای دسررتیابی برره و نقش کلیدیآید  شمار میتوسعۀ دانش فنی به

افزایرری، و افررزایش سررطت فناوری و استمرار نوآوری دارد. »فرهنررگ نرروآوری« در ایجرراد هم
ای دارد و تعامالت منابا انسانی، در تحق  اهررداف نوآورانررۀ بنگرراه اقتصررادی، نقشرری پایرره

سترسرری برره اطالعررات تحقیرر  و عنوان زیرسابت دانشی برای د»فناوری اطالعات« نیز به
گر آید و »مرردیریت فنرراوری و چربررۀ عمررر محصررو «، هرردایتشمار میتوسعۀ سازمان به

تبا آن، افررزایش نرررخ سررودآوری بنگرراه در مسرریر توسررعه و رشررد بررازار راهبردهای بازار و به
معنای اسررتفاده درسررت از محصو  است. درواقا، »مدیریت دانش و یادگیری سازمانی« به

و   1العات در زمرران مناسررب و در قررالبی مناسررب در هررر سررازمانی اسررت )بررن عبداللررهاط
های فناورانرره، های دانشی، زیرسررابت(؛ سرانجام، »منابا انسانی، دارایی2019همراران،  

ای، ملی، و فراملی« نقررش مررؤثری در ارتقررای سررطت های بخشی، منطقهامرانات و قابلیت
 کنند. ی  و توسعه در تحق  اهداف سازمان، ایفا میهای تحقها و بروجیکیفی ورودی

 
 گیری بحث و نتیجه. 11

این پژوهش با ماهیت اکتشافی و در راستای پاسخ برره »چگررونگی زنجیرررۀ ارزش تحقیرر  و 
بر »شناسایی عوامل مؤثر در توسعه در نظام ملی نوآوری« و نیز دو پرسش فرعی دیگر، مبنی

وسعه« و »شناسایی عوامل تأثیرگشار بررر زنجیرررۀ ارزش گیری زنجیرۀ ارزش تحقی  و تشرل
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تحقی  و توسعه« انجام شده است. در گام نخست، پی از بررسی ادبیات پررژوهش )شررامل 
گرا، شناسررایی و های کلیدی با نگاه فراینرردی و نتیجررهای(، عوامل و مؤلفهمنبا کتابخانه  95

 اند. استخراج شده
نامه و  صاحبۀ ببرگانی، کش  و پی از تهیۀ پرسش های دیگر نیز از طری  م س ی، شابص 

آمده با  دست های به (، در گام بعدی، مؤلفه سنجش روایی و پایایی آن )با استفاده از آزمون  
اند.  آزمون گشاشررته شررده فازی، برره تشریل پانل دلفی )در سه مرحله( و با استفاده از آزمون نیمرره 

شررده،  سررنجۀ شناسایی   162دهررد، از مجمرروع  ی گانۀ روش دلفرری نشرران م نتررایج دورهررای سرره 
سنجه در پاسررخ برره »چگررونگی زنجیرررۀ ارزش تحقیرر  و    89نظر نخبگانی،  سرانجام، با اجماع 

سررازه،    10سررنجه در قالررب    80اند؛ تعررداد  توسعه در نظام ملی نوآوری« به تأیید نهررایی رسرریده 
گوی پرسررِش  نیررز پاسررخ سررنجه    9دهندۀ زنجیررره« و تعررداد  گوی پرسِش »عوامل تشررریل پاسخ 

بررا توجرره برره ایررن کرره، زنجیرررۀ ارزش برره    »عوامل مؤثر بر زنجیرۀ ارزش« دارای نقررش هسررتند. 
ها به محصو  یا بدمِت  شود که الزم است برای تبدیل ورودی ها گفته می ای از فعالیت مجموعه 

زنجیرۀ ارزش تحقیرر  و  (، الگوی 2003، 1ارائه به مشتری انجام شوند )فلیشر و بن سوسان قابل 
های صنعتی، در قالب پنج حلقررۀ اصررلی  در بنگاه   های توسعه، با توجه به سلسله فعالیت 

ها در  ن )مرحله(، دو زیرمرحله در هر حلقه، و تعدادی زیرفعالیت متناسب با ماهیت کارکردی آ 
 هر مرحله، تدوین و طراحی شده است. 

هررا ت برراص، یررا طبقررۀ باصرری از فعالیتاین الگو، منحصر به سازمان باص، فعالیرر 
های مربرروط برره ای زنجیروار، تمام فعالیتگونه( و به1382نیست )شاهگردی و همراران،  

دهررد و چررارچوبی را برررای ارتقررای سررطت تحقی  و توسعه در بنگاه اقتصادی را پوشررش می
ررارپررشیر« در نوآوری سازمان برمبنای »ارتقاء و بهبود فرایندها« و »مرردیریت فراینرردهای ت

ای گونهتواند بهای در هر سازمان میو توسعه  کند و متناسب با نیاز تحقی سازمان فراهم می
(، آقررائی 1396های اردستانی )رو، این الگو با نتایج پژوهشکار رود؛ ازاینجزئی یا کلی به

(، 1395هررای مجلرری شررورای اسررالمی )(، مرکررز پژوهش1395ابرندآبادی و همررراران )
 ( همسو است. 2018(، و دیوی پراساد کوتنی )2007هانسن و همراران )

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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های تحقی  و توسعه در قالب زنجیرۀ ارزش، سبب آگاهی کامل  شناسایی مجموعه فعالیت 
شررود و مرردیریت تحقیرر  و  آفرینی واحد تحقی  و توسعه می مدیران ارشد سازمان از روند نقش 

ای کرره بررا  و  را در پرری بواهررد داشررت؛ نرترره ها در رونررد توسررعۀ محصرر توسعه، کاهش هزینه 
عامررِل    9( همسو است. همچنین،  2016( و هرتانی و سومانتری ) 2018های بهارگاوا ) پژوهش 

(،  1382هررای محترمرری و تفرشرری ) آمده در پژوهش دسررت مؤثر بر زنجیرررۀ ارزش بررا نتررایج به 
 طب  است. ( من 1388(، و بحرینی و هوشنگی ) 1388انصاری رنانی و قاسمی نامقی ) 

سازمانی و طراحی و تدوین زنجیرررۀ ارزش تحقیرر  و توسررعه های درونشنابت قابلیت
سررازمانی، بررا کند تا با ایجاد پیونرردهای درون و برونای کاربردی، سازمان را قادر میگونهبه

هررا، بلررره تنها در برونررداد فعالیتدیدی باز برای استمرار نوآوری اقدام کند. موضوعی که نه
(. ایررن 10،  1382سازمانی مؤثر است )شاهگردی و همراران،  های برون و درونرقابتدر  

هررای تحقیرر  و هررای دانشرری، سرربب چررابری فعالیتبررر افررزایش همراریپیونرردها، افزون
ای در بنگاه و ایجرراد جریرران جدیرردی از دانررش برمبنررای افررزایش پیونرردهای جدیررد توسعه

گران و عناصر نظام ملرری نرروآوری و تسررهیم دانررش های مؤثر با بازی سازیهمراری و شبره
هررای کومررار و آمده در ایررن پررژوهش بررا نتررایج پژوهشدستبواهند شد؛ بنابراین، نتایج به

 ( همسو است. 2013(، و سلطان و صوراب )2013سالوان )
نقطۀ شروع زنجیرۀ ارزش تحقی  و توسعه، راهبرد نوآوری بنگاه است. این یافته با نتایج 

( همسو است. همچنین، تدوین فراینرردهای تحقیرر  و 2016هرتانی و سومانتری )پژوهش  
توسررعه در تررداوم نرروآوری برررای حفرر  وبقررای سررازمان ضررروری اسررت؛ بنررابراین، نتررایج 

 ( همسو است. 2016آمده، با نتایج پژوهِش دلیپ و رجای  )دستبه
 

 های آتیپیشنهادهایی برای پژوهش. 12

هررای گرا، و کرراربردی، فعالیتعه، با رویرردی فراینرردی، نتیجررهزنجیرۀ ارزش تحقی  و توس 
کنررد و هرردِف آن، بلرر  ارزش و ایجرراد تحقی  و توسعه در هر بنگاه اقتصررادی را تبیررین می

اساس، پیشررنهادهای ریل برررای تحقیقررررات آینررده، مزیت رقابتی در صنایا است. برهمین
 شوند:ارائه می
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منظور شناسررایی های طولرری در زنجیرۀ ارزش تحقیرر  و توسررعه بررهانجررام پژوهش  (1
های تحقی  و توسعه. مسیرهای این زنجیره متناسب با اقدامات اصلی و پشتیبان در فعالیت

های گونرراگون صررنایا، بررا هرررردف های مرروردی متناسب با زمینررهانجررام پژوهش  (2
های گوناگون صنعت. ی  و توسعه در حوزههای تخصصی تحقشناسررایی زنجیره 

ای در اعررتالی صررنعتی  هررای تحقیرر  و توسررعه امید است، با توجه برره نقشرری کرره فعالیت 
کشورها و ایجرراد ارزش افررزوده ]حاصررل از[ دسررتیابی برره نرروآوری فناورانرره دارنررد )بمسرره و  

د بتوانررد سررازوکار  های هدفمنرر (، این مقاله با ارائۀ یک زنجیره از فعالیت 51، 1396همراران، 
هررای دانشرری در  منعطفی را با عنوان »زنجیرررۀ ارزش تحقیرر  و توسررعه« برررای توسررعۀ فعالیت 

منظور تسریا در روند تولید محصوالت  صنعت، در راستای استمرار و ارتقای سطت نوآوری به 
 شدن محصوالت و بدمات فراهم کند. و بدمات نوآورانه و فناورانه در عصر جهانی 
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(. نقش تحقیر  و توسرعه در ایجراد نروآوری و تنروع در محصروالت و تولیرد ارزش 1390ابوالقاضی، فاطمه )
.1398آبان  6پایدار. بازیابی شده در 

. تهرران: (جلرد دوم  ؛)ویراسرت سروم  آماار   ااارد د آن در مایت ت (.  1398و مؤمنی، منصرور )  ؛آرر، عاد 
 انتشارات سمت.

ارزش محصروالت عمرده براغی   های حمایتی برای توسرعه زنجیرره(. طراحی سیاست1396اردستانی، مریم )
رتازی  اتتاااد های د ناماهگزارش ط ح پژ هشی مؤسسه پژ هشصادراتی: مطالعه موردی پسته و برما.  

 کد پژوهش ،اشا رزی   توسعه ر ستاتی  زارت جهاد اشا رزی

افز ده تولیی تادلوهای د ق در ش ا  خزر د  اساا  مایز زنریا ه محاسبه ارزش(.  1392اصارزاده، فریدون )
 . سازمان مدیریت صنعتی، تهران، ایران.نامه کارشناسی ارشدپایان ارزش ماتکل پورت 
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تادی عارضه (.1395نوید )آقائی ابرندآبادی، سید امیر؛ حسینی، سیدحسین؛ سی ، محمد سعید؛ و محمدی،  
رزش صانع   ا   عیم توسعه موفق صناتع درتاتی ات ان دا استفاده از تحلیل  ضع موجود   مطلاو  زنریا ه 

  63-84  49فالنامه  رشی فنا ری  

هرا و سرطوح اقتصراد (. شناسرایی مؤلفره1399، ناهیرد؛ و نروروزی سیدحسرینی، رسرو  )امینی، مریم؛ اتقیا
 .41 -60(، 61) 12، مطالعاااات مااایت ت   رزشااایبنیررران در ورزش )رویررررردی کیفررری(. دانش

(. ارزیابی اثر مدیریت دانش در بل  اسرتراتژی رقرابتی 1388انصاری رنانی، قاسم؛ و قاسمی نامقی، محمد )
 .1-20، 2، نامه میت ت  تحوز پژ هش های سازمانتمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت

(. بررسی و تحلیل نقش مدیریت کیفیت در ایجاد زنجیره ارزش 1388بحرینی، کیومرث؛ و هوشنگی، مهدی )
.99 -120(، 83) 20، آتنیه  پژ هشی میت ت  مدیریت دانش در سازمان.

(. جایگاه تحقی  و توسرعه در اقتصراد پسرا تحرریم ایرران. 1395جباری، امیر؛ فیروزه، غزا ؛ و مقاله، سمیرا )
، تهرران، الگاوی پاتاه پیشا ف  -مرموعه مقاالت پنرمین انف انس الگاوی اسایمی   ات انای پیشا ف   
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ایراندرتوسعهوتحقی بهایمقایسهتحلیلی(. رویررد 1391زاده، احسان )شفیاپاقلعه، مرتضی؛ وجمالی
.23-34، 31،فالنامه رشی فنا ریپیشرفته. کشورچندو

مرموعاه مقااالت تأمین. زنجیرهمقابلدرارزش(. زنجیره1393زاده کوچو، محمود؛ و ابورری، جواد )حسن
مردیران وحسرابداران  یا ، انجمن علمر  و حرفره1393شهریور 13، نوتنمیت ت علومهماتشسومین

 آباد کتو  گلستان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی

های پرژوهش و (. بررسی نقرش سرازمان1395حسنی، سیدحمزه؛ رفیعی، سعیدحسین؛ و بخشی آنی، علی )
فاالنامه سیاسا  علا    هشرگاه صرنعت نفرت ایرران.  فناوری در نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی پژو

.63-97(، 4) 8، فنا ری

مرموعه مقااالتمحلی. هایبوشهارتقاءبرارزش جهانیزنجیرهتأثیراتبررسی(.1391شقای  )حقیقت،
مازندراندانشگاه،1391، مازندران، آبان دنیاناارهای دانش اسبمیت ت  اارآف تنیانف انس ملی

تحقی  بندی عوامل مؤثر بر مدیریت  (. بررسی و رتبه1396بمسه، عباس؛ قنبریها، شهره؛ و اوحدی، فریدون )
فاالنامه رشای در صنایا بودروسازی )مطالعه موردی: شرکت پارس برودرو(.   و توسعه با ترنیک  

.51-62، 50، فنا ری

: جهرانی  سیاسرت  آینردۀ  تصاویر  کالن  و  تصویرپردازی(.  1393)  معصومه  کا می،  و  احد؛  باشی،قیه  رضایان
 در ایرشاتهمیان مطالعاات فاالنامه. پیچیرده جهران در آینده شنابت  برای  مناسب  روشی  تصویرپردازی

 .173-200 (،3) 6 ،انسانی علوم

 .42-50،  (2و 1) 5، میت سازی هزینه و زنجیره ارزش. (. تحلیل راهبرد 1381رضوانی، مهران )

. تهران: انتشارات آگاه. های تحقیق در علوم رفتاری ر ش (.  1377سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه ) 

(. تحلیل زنجیره ارزش رقرابتی پرورتر در 1382شاهگردی، حسن؛ آقائی، محسن؛ و سلطان احمدی، مهدی )
، انجمرن 1382، تهرران، اردیبهشرت  های توزتاع نیا  ی دا قهفتمین انف انس شبکههای توزیا.  فعالیت

 .205-214مهندسی برق و الرترونیک ایران، 

بنیران در کنترر  (. نقش محروری اقتصراد دانرش1398عبادی، امیر؛ فراهانی فرد، سعید؛ و عادلی، امید علی )
.125-150(، 25) 7، های مالی   اتتاادیسیاس  فالنامهبیراری. 

 درسری  برنامره  در  آموزشری  تررالی   و  هرافعالیرت  ارزیرابی  و  سرنجش  هایمالا(.  1389)  محمد  قهرمانی،
.123-361 (،4) 2 ،انسااااانی علااااوم در ایرشااااتهمیان مطالعااااات فااااالنامه. ایرشررررتهبین
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1042719
https://elmnet.ir/article/20327733-91991/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%25
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https://elmnet.ir/article/20327733-91991/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%25
http://qjfep.ir/article-1-686-fa.html
http://qjfep.ir/article-1-686-fa.html
https://dx.doi.org/10.7508/isih.2010.08.006
https://dx.doi.org/10.7508/isih.2010.08.006
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 4،  شماره  12  دوره 
 1399پاییز  

   48پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شناسی فناوری بره مفهروم نروآوری و سیاسرت (. ارائه یک دیدگاه شنابت1396الله، سینا؛ و نظری، احسانه )
.26 -34،  (52)13، فالنامه رشی فنا رینوآوری. 

، 139،  تایدی ناوری اطالعات بر زنجیره ارزش سرازمانی.  (. تأثیرات ف1382محترمی، امیر؛ و تفرشی، مجید )
33-28. 

(. دستیابی به مزیت رقابتی از بعد 1395محمدی، توران؛ بانشی، عبادالله؛ و مصباحی جهرمی، نگارالسادات )
، هرمزگران، دی ا لاین همااتش ملای مایت ت  توساعهکیفیت در صنعت شیالت و بازار ماهی هرمزگان.  

، جهاددانشگاهی واحد هرمزگان1385

(. زنجیره ارزش جهانی در حوزه فضا )بررسری سرابتارهای 1395های مجلی شورای اسالمی )مرکز پژوهش
های زت دناتی   امور تولییی  دفت  مطالعات ارتباطات   معا ن  پژ هشهای حاکمیتی(.  سازمانی و نقش

 .280، کد موضوعیهای نوتن مرلس شورای اسیمیفنا ری

دهباود های دااافازارنا مپشاتیبانی تولیایهاایپا  هه درارزشزنریا ه تحلیل(. 1395منظوری، نیلوفر )
 تهران، ایران. ،سازمان مدیریت صنعتی  ارشد(کارشناسینامه)پایان

.

.
 

.

.  
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