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دریافت1399/02/01 :؛ پذیرش1399/06/18 :

چکیده

اصلی اقتصاد دانشبنیان ،عبارتانرد از تولیرد ،توزیرا ،انتقرا  ،و کراربرد دانرش .برا گسرترش
فرایندهای
ِ
روزافزون علم و دانش ،و توسعۀ محدودۀ بهکارگیری آن ،تحقی و توسعه ،کلیدیترین رمز موفقیت صرنایا
در عصر حاضر بهشمار میآید .مقالۀ حاضر ،بهگونهای میانرشرتهای در پری بررسری راهرارهرای توسرعۀ
کارگیری مستقیم نتایج آن در فراینرد ایجراد و
دانش برای بهکارگیری در صنعت است ،و با توجه به قابلیت به
ِ
ماهیت پژوهش،
آید.
می
شمار
به
کاربردی
نوآوری،
شرلگیری زنجیرۀ ارزش تحقی و توسعه در نظام ملی
ِ
هدف آن ،شناسایی عناصر مؤثر بر روند شررلگیری زنجیررۀ ارزش تحقیر و توسرعه در نظرام
اکتشافی و ِ
نوآوری ،با نتایج عینی و مشخص است .جامعۀ آماری پرژوهش 30 ،نفرر از ببرگران نظرام ملری نروآوری
ِ
هستند که بهگونهای هدفمند و قضاوتی ،انتخاب شدهاند .نترایج حاصرل از اجررای مراحرل سرهگانۀ روش
دلفی نشان میدهد که از مجموع  162سنجۀ شناساییشده در مراحل مطالعات کتابخانهای ،سررانجام 89
سنجه در قالب  10سازه ،با اجماعنظر نخبگانی به تأیید نهایی رسیدهاند؛ الگوی ترسیمشده ،برای سرابتار
«زنجیرۀ تحقی و توسعه» مبتنیبر رویرردی فرایندی و نتیجهگرا است و مراحل انجام تحقیر و توسرعه در
صنعت ،در قالب پنج گام ،دستهبندی و در هر گام ،دو مرحله و در هر مرحلره نیرز رررمتناسب برا ماهیرت
آنرر تعدادی زیرمرحله درنظر گرفته شده است.
کلیدواژهها :نظام ملی نوآوری ،زنجیره ارزش ،تحقی و توسعه ،زنجیره ارزش تحقی و توسعه
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانششناسرری ،گررروه علررم اطالعررات و دانششناسرری ،دانشررگاه آزاد اسررالمی واحررد
همدان ،همدان ،ایران


 .2دانشیار علم اطالعات و دانششناسی ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان،
ایران (نویسنده مسئو )


 .3استاد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران


 .4استادیار علم اطالعات و دانششناسی ،گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد همدان ،همدان ،ایران


 .5استادیار مهندسی صنایا ،گروه مهندسی صنایا ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران


 .1مقدمه

مطالعۀ روند تحوالت زندگی بشررر ،حرراکی از جریرران فزاینرردۀ «پیچیرردگی» در عرصررههای
گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،علمی ،و فناوری اسررت (قهرمررانی.)124 ،1389 ،
رازی محصرروالت و برردمات ،بهگونررهای مررداوم بررا تاییررات
شرکتها در عصررر جهانیسر ِ
شدید بازار رقابتی ،تنوع نیازهای مشررتریان ،و چربررۀ کوترراه
فناوری ،چالشها و فشارهای
ِ

عمر محصو روبهرو هستند و بر همین اسرراس ،دانررش و دانررایی ،بررهعنوان محرررا اصررلی
سیاستهای توسعهای بنگاههای اقتصادی ،اهمیت بسزایی دارد.
ایجرراد ،انتشررار ،و جررشب دانررش در نظررام ملرری نرروآوری ،در قالررب مجموعررهای از

فعالیتهای نظامیافته با عنوان «تحقی و توسعه »1محق میشود .در شرایط فعلی جهررانی،
تحقی و توسعه ،تأثیر مستقیمی بر نوآوری ،بهرررهوری ،کیفیررت ،سررطت اسررتاندارد زنرردگی،
افزایش سهم بازار ،و توان رقابتی سازمان دارد.
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در نظام ملی نوآوری ،استمرار نوآوری در بل ارزش و ایجاد مزیت رقابتی در صررنایا،
نیازمنررد شناسررایی هدفمنررد و نتیجررهگرای فراینرردهای تحقی ر و توسررعه اسررت .مجموعرره
فعالیتهای مربوط به تحقی و توسعه در هر سررازمانی بایررد بتواننررد بهگونررهای زنجیررروار،
چارچوب مناسبی را برای ارتقای سطت نوآوری سازمان ،برپایررۀ «مرردیریت و توانمندسررازی
فرایندهای تحقی و توسعه» ،بهعنوان نیروی محرکۀ رشد اقتصادی ،فراهم کنند.
درواقا ،در نظام تولید کاال و برردمات بررا ارزش افررزوده برراال ،قلررب ت نرردۀ توسررعۀ اقتصرراد
دانشبنیان ،واحد تحقی و توسعۀ هر سازمان است و موفقیت آن در صنعت ،به رویررررد بنگرراه
برای دستیابی به دانش و فناوری ررمتناسب با سطت نوآوری محصو رررر وابسررته اسررت .سررطت
کیفیت و میزان موفقیت تحقی و توسعه در هر سررازمان ،منرروط برره شررنابت هدفمنر ِرد سلسررله

اقدامات و فعالیتهای سابتاری آن و تدوین سازوکاری منسجم و نظامیافته در قالب «زنجیررره
ارزش تحقی و توسعه» است؛ سابتار هدفمندی که از شنابت مجموعه فعالیتهای منجر به
بل ارزش در فرایند تحقی و توسعه ،آغاز بواهد شد و سرانجام ،به ایجاد ارزش افزوده و بل
مزیت رقابتی برای بنگاه ،برپایه بواست و نیاز مشتری ،بواهد انجامید .برهمیناساس ،یری از
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الگوهایی که در بل ارزش ،ایجاد مزیررت رقررابتی ،و محاسرربۀ میرزان ارزش افررزوده تولیررد در
سازمانهای گوناگون بهکار میرود« ،زنجیره ارزش» است .در این الگو ،حوزههای کاری مهررم
در بنگاه ،شناسایی و طبقهبندی میشوند (اصارزاده.)1 ،1392 ،
اما نرتۀ مهم این است که با وجود نقررش و اهمیررت زنجیرررۀ ارزش در ایجرراد رفیررت و
بل مزیت رقابتی در حوزههای گوناگون صنعت ،تاکنون به این موضوع در زمینۀ تحقیر و
راد سررابتار مناسررب بررای تحقیر و
توسعه توجه نشده است؛ این در شرایطی است که ایجر ِ

توسعه ،افزونبر لزوم توجه بنیادین به توسعۀ فنرراوری ،نیازمنررد اتخررار رویرررردی کلیرردی و
اساسی برای بل ارزش در قالب نظام ملی نوآوری است.
بنابراین ،این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی اسررت کرره «زنجیرررۀ ارزش
تحقی و توسعه در نظام ملرری نرروآوری چگونرره اسررت » پرسررشهای فرعرری پررژوهش نیررز

عبارتاند از این که «چه عواملی بر زنجیرۀ ارزش تحقی و توسعه در بلر ارزش و ایجرراد
مزیت رقابتی بنگاه اقتصادی تأثیرگشار هسررتند » و «چرره عررواملی بررر شرررلگیری زنجیرررۀ
ارزش تحقی و توسعه تأثیر میگشارند ».
 .2نظام ملی نوآوری

1

دانش ،مهمترین منبا در اقتصاد دانشبنیان است (امینرری ،اتقیررا ،و سررید حسررینی،1399 ،
 .)41در اقتصاد دانشبنیان ،تولید ،توزیا ،و کرراربرد دانررش ،عامررل و محرررا اصررلی رشررد
اقتصادی ،تولید ثروت و اشررتاا در تمررام صررنایا اسررت (عبررادی ،فراهررانیفرد ،و عررادلی،
)132 ،1398؛ از این منظر ،سیستمی از اجزا و بازیگران گونرراگون شرررل میگیرنررد کرره در
تولید ،انتشار ،و بهرهبرداری از دانش ،نقش اساسیای دارند .بهاینترتیب ،رویررد سیستمی
به فرایند نوآوری در اقتصاد دانشبنیان ،سبب شرلگیری مفهوم جدیرردی بررا عنرروان «نظررام
نوآوری» شده است (حسنی ،رفیعی ،و بخشی آنی .)65 ،1395 ،نخسررتینبار فررریمن 2در
سا  1982مفهوم «نظام نوآوری» را برمبنای دیدگاههای الندوا مطرح کرد.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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نظام ملی نوآوری ،دربرگیرندۀ تمام فرایندهای نوآوری در سطت ملی است؛ فرایندی کرره
از ابتدای شرلگیری ایده ،آغاز و به تجاریسازی و مرحلررۀ انتشررار فنرراوری بررتم میشررود

(بالزات .)2002 ،1نظام ملی نوآوری ،بهلحاظ کارکردی و نهررادی ،دربردارنرردۀ هفررت الیررۀ
گوناگون است که الیۀ سوم آن ،با محوریت تحقی و توسعه ،از نقررش بنیررادینی در اسررتمرار
نوآوری بربوردار است .نامگشاری این الیه با عنوان «تحقیقررات و نرروآوری» در نظررام ملرری
نوآوری حاکی از نقش کلیدی و تعیینکنندۀ تحقی و توسعه در بلر مزیررت رقررابتی بررای
بنگاههای اقتصادی است« .بنگاههای اقتصادی یادگیرنده» با انجام فعالیتهررای هدفمنررد،
سابتاریافته ،و فرایندگرای تحقی و توسعه ،در الیۀ سوم نظام ملی نوآوری ،بستر مناسرربی را
برای ارائۀ بدمات و محصوالت فناورانه و نوآورانه در بلر مزیررت رقررابتی و ایجرراد ارزش
افزودۀ باال فراهم میکنند .شرل شماره ( )1سررابتار کلرری الیررههای هفتگانررۀ نظررام ملرری
نوآوری را نشان میدهد.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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الیه نخست :سیاستگشاری
الیه دوم :تأمین منابا مالی حمایت از تحقیقات و نوآوری
الیه سوم :انجام تحقیقات و نوآوری
الیه چهارم :آموزش نیروی انسانی
الیه پنجم :حمایت از کارآفرینی
الیه ششم :انتشار فناوری
الیه هفتم :تولید کاال و بدمات
شکل شماره ( .)1الیههای هفتگانه نظام ملی نوآوری

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .2تحقیق و توسعه

اصطالح تحقی و توسعه ،برپایۀ نظر سازمان همراریهای توسررعه اقتصررادی (متشرررل از
 31کشور پیشرفتۀ دنیا) بهمعنای فعالیتهای سازنده و برآمده از یک بنیاد نظاممند است که
با هدف افزایش دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی ،و بهرهگیری از این دانررش در کاربردهررای
ِ
جدید است (جباری ،فیروزه ،و مقاله.)3 ،1395 ،
با توجه به پیچیدهتر شدن جهان پیرامون و گسترش چشمگیر دامنۀ متایرهررای تأثیرگررشار
بر پدیدهها ،شنابت آینده به امری بسیار دشوار تبدیل شده و افزایش عرردم قطعیتهررا ،ایررن
روند را تشدید کرده است (رضایان قیهباشی و کررا می)174 ،1393 ،؛ در چنررین فضررایی،
الگوسازی برای فرایند تحقی و توسعه سودمند است ،زیررا بهوسرریلۀ آن میترروان مهمترررین
عوامل مؤثر در موفقیت تحقی و توسعه را شنابت؛ این درحالی است که بررهنظر میرسررد،
الگوی کلیای که در هر حالتی با فرایند تحقی و توسعه تناسب داشته باشد ،شنابته نشررده

است (دامبلتن.)16 ،1986 ،2

مهمترین اهداف بخش تحقی و توسعه در صنعت« ،افزایش تولید ،بهبود کیفیت ،برراال
بردن ارزش افزوده محصوالت تولیدی ،تولید محصوالت جدید ،رفا مشرالت مربرروط برره
فراینرردهای تولیرردی ،کرراهش هزینررههای مربرروط برره فراینرردهای تولیررد ،حررل مشرررالت
زیستمحیطی در راستای توسعۀ پایدار ،افزایش بهرهوری و رقابتپشیری ،سودآوری پایدار،
وفاداری مشتریان ،کاهش هزینههای ناشرری از بطررای تصررمیمگیری و انتقررا ترنولررو ی»
است (ابوالقاضی.)2 ،1390 ،
ورودیهای تحقی و توسعه به دو دستۀ منابا و اطالعررات تقسرریم میشرروند (دامبلررتن،
 .)16 ،1986منابا ،بهعنوان یری از ورودیهای تحقی و توسعه دربردارندۀ نیروی انسانی،
تجهیزات ،وسایل ،سابتمان و ...هستند ،اما باید توجه داشت که اطالعات نیز بخش مهررم
دیگری از ورودیهای تحقی و توسعه بهشمار میآیند؛ بنررابراین ،تحقیر و توسررعه ،فراینررد
تولید و انتقا اطالعات است و درصد مهمی از بروجیهای تحقیر و توسررعه ،بهصررورت
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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طرح ،مقاله ،و اطالعات مربوط به سابت و طراحرری محصررو هسررتند (جمررالی پاقلعرره و
شفیازاده.)25 ،1391 ،
ً
معموال عملررد تحقی و توسعه را بهعنوان یک کل درنظر میگیرنررد ،برردون اینررره بررین
انواع بدمات تحقی و توسعه یا فعالیتهای انجامشده در فرایند نوآوری تمایز قائررل شرروند
(مارتینز ،نو یا ،و ناروال)2018 ،1؛ بااینحا  ،ماهیت چندوجهی و پیچیرردۀ فراینررد نرروآوری
بنگاهها باعث تأیید این نرته شده است که بنگرراه بایررد فراینررد تحقیر و توسررعۀ بررود را در
چندین جنبۀ تحقی متفاوت ،از هم تفریک کند (فسفری و روکا.)2002 ،2
 .3زنجیره ارزش

3

4
روالت تولیرردی و
ارزش در بنگاههای اقتصادی عبارت است از :نسبت بررین کررارکرد محصر ِ

قیمتی که مشتری برای دریافت آن کارکرد میپردازد (ابوالقاضی .)2 ،1390 ،ارزش ،تجربه
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و جریانی است که از دریافت مناسب توسط فرد یررا نهرراد و سر ی ،تحویررل آن برره مشررتری
ایجاد میشود (حسررنزاده کوچررو و ابررورری .)3 ،1393 ،زنجیرررۀ ارزش ،بررهمعنای انجررام
مجموعهای از عملیات زنجیرگونه ررعملیات اصررلی و عملیررات حمایتیرررر در کسرربوکار
است که موجب ایجاد ارزش افزوده در محصرروالت و برردمات میشرروند و درنهایررت ،برره
افزایش ارزش نهایی برای شرکت میانجامند (اصاری و نعمتی.)164 ،1395 ،
بهنظر پررورتر ،5زنجیرررۀ ارزش ،ترکیررب فعالیتهررای دارای ارزش افررزودهای اسررت کرره در
راستای هم انجام میشوند و سرانجام ،برای مشتریان ،بل ارزش میکننررد .زنجیرررۀ ارزش در
شرکت ،تمام فعالیتهای اساسی برای ایجاد ارزش در مشتریان و فعالیتهای حمایتی وابسته
را شناسررایی میکنررد (رضرروانی .)43 ،1381 ،بررهبیان روشررنتر ،زنجیرررۀ ارزش ،مجموعررۀ
فرایندهای بههمپیوستهای است که در نتیجۀ تقاضررا از سرروی مشررتری و جریرران منررابا مررالی،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رودده هسررتند
ایجاد ارزش میکند و اگر این فرایندها بهگونهای مؤثر عمل کنند ،برای شرکت سر ِ

(حسنزاده کوچو و ابورری .)11 ،1393 ،تأکید بر دو ویژگی «عملیات زنجیرگونه» و «ویژگی
ارزشافزایی [در] عملیات اصلی» در فهم استعاری مفهوم «ارزش» مد نظر است (اصرراری و
نعمتی .)164 ،1395 ،مایرل پورتر در کتاب بود با عنوان «مزیررت رقررابتی :ایجرراد و حفر
عملررد برتر )1998( »1بیان کرده است که برای بررسی تمام فعالیتهای اجرایی یک شرررکت
و نحوۀ تعامل و اثرات متقابل فعالیتها بررای تجزیررهوتحلیل منررابا ،مزیررت رقررابتی یررک راه
سیستماتیک مورد نیاز است و زنجیره ارزش را به عنوان یک ابزار اصلی برای انجررام ایررن مهررم
معرفی کرده است (منظوری .)13 ،1395 ،عنوان این زنجیره نشان میدهد که تمرکز اصلی بر

منافعی است که برای مشتریان فراهم میشود (فلر.)2006 ،2

بهکارگیری مفهوم زنجیرۀ ارزش ،به شرلگیری نگاهی یر ارچه برره فعالیتهررا ،و ررای
گوناگون ،و به تبا آن ،منابا سازمان میانجامد و این امر کمک میکند تا منابا سررازمان در
جهت مزیتهای سازمان ارزیابی و بهکار گرفته شود (اصارزاده.)1392 ،
موقعیت نسبی هزینررهای ،تمررایز ،و
زنجیرۀ ارزش میتواند ابزار راهبردیای برای تحلیل
ِ

نقش محدودۀ رقابتی 3در دستیابی به مزیت رقابتی باشررد .محرردودۀ رقابررت میتوانررد تررأثیر
زیادی بر مزیت رقابتی داشته باشد ،زیرا سابتار و اقتصاد زنجیرررۀ ارزش را شرررل میدهررد
(منظوری .)15 ،1395 ،از دیدگاه پورتر ،هر شرررکت ،مجموعررهای از فعالیتهررای تولیررد،
بازاریابی ،تحویل ،و پشتیبانی است و تمام این فعالیتها میتواننررد در یررک زنجیرررۀ ارزش
چررارچوب مفهررومی ،بربرری از
نشرران داده شرروند (منظرروری .)15 ،1395 ،برپایررۀ ایررن
ِ

فعالیتها ،اولیه (اصررلی) و فعالیتهررای دیگررر ،فراینرردهای پشررتیبانی هسررتند (اصرراری و
نعمتی .)164 ،1395 ،زنجیرۀ ارزش ،دربردارندۀ فعالیتهای ارزشی و حاشیه 4است.
«فعالیتهای ارزشی» [مجموعه] فعالیتهایی که یک شرکت انجررام میدهررد را بررهلحاظ
ابعاد فناوری و فیزیری از یردیگر جدا کرده و «حاشیه» ،ابتالف بین ارزش نهایی و مجمرروع
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هزینررۀ اج ررای فعالیتهررای ارزشرری اسررت (منظرروری .)16 ،1395 ،فعالیتهررای اصررلی،
ارزشافزا 1هستند و سبب ارتقای ارزش محصو برای مشتری میشرروند (اصرراری و نعمترری،
 .)164 ،1395شرل شماره ( )2بیانگر سابتار زنجیرۀ ارزش از دیدگاه پورتر است.
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شکل شماره ( .)2زنجیرۀ ارزش پورتر
منبا :پورتر1998 ،

زنجیرۀ ارزش یک شرکت و روشی که فعالیتهای باص بود را اجرا میکنررد ،بازتررابی
از گششته ،راهبرررد ،و رویررررد شرررکت ،بررای اجررای اهررداف و [تحقر ] زمینررۀ اقتصررادی
فعالیتهایش بهشمار میآید (پورتر .)1998 ،برپایۀ این الگو ،سازمانی که بتواند از ترکیررب
نقاط قوت و ضع بود بیشترین ارزش موردنیاز مشتری را تأمین کند ،در صررحنۀ رقابررت،
پیروزتر بواهد بود (محمدی ،بانشی ،و مصباحی جهرمی.)4 ،1395 ،
رویهمرفته ،زنجیرۀ ارزش ،همۀ فعالیتهای مرتبط با جریان کرراال و تبرردیل مررواد رررراز
مرحلۀ تهیۀ ماده اولیه تا مرحلۀ تحویل کاالی نهررایی برره مصرفکنندهرررر را دربررر میگیرررد.
دربارۀ جریان کاال ،دو جریان دیگر ررکه یری جریان اطالعات و دیگری جریان منابا مررالی
و اعتبارات استرر نیز وجود دارند (حقیقت .)4 ،1391 ،درواقا ،فرض بررر ایررن اسرت کرره
ارزش تولیدکننده و پشیرنرردگان ایررده اسررت (اللرره و نظررری،
نوآوری ،فرایند تاییر نظامهای ِ
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .)50 ،1396منظور از بل ارزش اقتصادی ،تولید ثروت و تبدیل دانش برره درآمررد و پررو
است .ارزشها در موقعیت محیطیای که تولیدکنندگان و پشیرندگان ،با اسررتفاده از نظررات
شخصی یا گروهی در دنیای پیرامون بود ،با آنها در تعامل هستند ،سابته میشوند (اللرره
و نظری .)51 ،1396 ،فعالیتهایی که یک زنجیرۀ ارزش را تشریل میدهند ،ممرن اسررت
درون یک شرکت متمرکز باشند یا در میان شرکتهای گوناگون تقسیم شده باشند (حقیقت،
 )4 ،1391از دیدگاه پورتر ،زنجیرۀ ارزش ،بهمنظور درا رفتررار هزینررهها و منررابا موجررود و
بالقوۀ تمایز ،یررک شرررکت را برره فعالیتهررای مرررتبط ،بررهلحاظ راهبررردی ،تقسرریم میکنررد
(منظوری.)13 ،1395 ،
بنابراین ،زنجیرۀ ارزش ،مجموعررهای از عملیرراتی اسررت کرره در یررک صررنعت بهشرررلی
زنجیرگونه انجام میشود تررا برره بلر ارزش بینجامررد و یررک شرررکت بررا اجررای بهتررر ایررن
مهم راهبردی میتواند نسبت به رقبای بود به مزیت رقابتی دسررت پیرردا کنررد؛
فعالیتهای ِ
درواقا ،محصوالت از میان حلقههای این زنجیره عبور میکنند و در هررر حلقررۀ ارزشرری برره
محصو نهررایی افررزوده میشرروند (اصررارزاده .)1 ،1392 ،زنجیرررۀ ارزش یررک شرررکت در
جریان بزرگتری از فعالیتها جای داده شده است؛ پورتر ،زنجیرۀ ارزش بین شرکتها را به
یردیگر مرتبط و آن را «سیستم ارزش »1نامید (منظرروری .)13 ،1395 ،شرررل شررماره ()3

نشاندهندۀ سابتار کلی سیستم ارزش است .بسیاری از محصوالت در مسیر بود بهسرروی
بریدار ،از بین مسیرهای زنجیره ارزش 2عبررور میکننررد و مسرریرها ،فعالیتهررای اضررافهای
انجام میدهند که بریدار و همچنین ،فعالیتهررای بررود شرررکت را نیررز تحررت تررأثیر قررار
میدهند (منظوری ،)14 ،1395 ،و سرانجام ،سبب ارزش افزوده و بل مزیت رقابتی برای
بنگاه اقتصادی میشوند؛ بهگونهای که بهدست آوردن و حف مزیت رقابتی ،نهتنها به درا و
شنابت زنجیرۀ ارزش یک شرکت بستگی دارد ،بلره به نحرروۀ قررار گرررفتن شرررکت در کررل
سیستم ارزش نیز وابسته است (پورتر.)1998 ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 .4پیشینه پژوهش

مفهوم بنیادین زنجیرۀ ارزش در سا  1985توسط مایرررل پررورتر بسررط (منظرروری،1395 ،
 )12و عمومیررت یافررت؛ ایررن زنجیررره بررای انجررام کارهررای پایررهای و اساسرری در راسررتای
پیادهسازی راهبرد رقابتی [بنگاه] و بهمنظور دستیابی به عملررد برتر تجاری ارائه شده است
(حسنزاده کوچو و ابورری.)3 ،1393 ،
بربی از اصو رویررد زنجیرۀ ارزش ،برآمده از پژوهشهررای انجامشررده در سررا های
 1960و  1970است که هدف آنها ،تشخیص و شناسایی گزینههای بهبود و توسررعه بررای
کشورهای صادرکنندۀ مواد معدنی ،مانند تحقیر انجامشررده توسررط کاپلینسررری 1در سررا
 2000بود (منظوری .)12 ،1395 ،در این رویررد فرانسوی ،به ایجرراد مؤسسررههایی بررای
سابتن زنجیرهای که بر پایۀ اهداف و توسعۀ دولت عمل کند ،توجه شده بود (رایرز ،فریی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

جنسن ،و پونته رایرز)2011 ،1؛ بنابراین ،ابتدا پژوهشها [در مورد زنجیرۀ ارزش] بر تولید و
تجاریسازی متمرکز بودند ،اما از دهۀ  1980سابتارها تاییر کرد و «ارزش افزوده» نیز برره

آن اضافه شد (یونیدو .)16 ،2009 ،2با توجه به موضوع پژوهش ،یعنی بررسرری چگررونگی
زنجیرۀ ارزش تحقی و توسعه ،در ادامه ،گزیرردهای از پژوهشهررای انجامشررده (شررامل 16
پژوهش دابلی و بارجی) را بررسی کردهایم.
 .1-4پژوهشهای داخلی

اردستانی ( ،)1396در پژوهشی با عنوان «طراحی سیاسررتهای حمررایتی بررای توسررعه ارزش
محصوالت عمدۀ باغی صادراتی؛ مطالعه موردی پسته و برما» برره شرریوۀ تحلیلی رتوصیفی و
اکتشافی ،زنجیرۀ ارزش در این صنعت را ترسیم کرده است .یافتههای این پژوهش ،در دو بخش
ارائه شدهاند :ال ) بررسی عملررد بازیگران زنجیرۀ ارزش؛ ب) تدوین زنجیرۀ ارزش :دریافت
برما ،ضدعفونی ،جداسازی ،شستوشو ،نمگیری ،درجهبندی ،بازرسی نهایی ،بستهبندی.
آقائی ابرنرردآبادی و همررراران ( ،)1395در پررژوهش «عارضررهیابی عرردم توسررعۀ موفر
صنایا دریایی ایران ،با استفاده از تحلیل وضا موجود و مطلوب زنجیرۀ ارزش صررنعت» بررا
بهکارگیری روش دلفی ،پی از دستهبندی فعالیتهای کالن و تعیین زیرفعالیتهررا ،زنجیرررۀ
ارزش بومی صنایا دریایی را برپایۀ رویررد فرایندی ترسرریم کردهانررد .عناصررر ایررن زنجیررره
عبارتاند از :فعالیتهای پشتیبان ،برید تجهیزات و مواد ،تهیه و سابت تجهیزات و مواد،
سابت کشتی و سازههای دریایی ،تعمیرات.
مرکز پژوهشهای مجلی شورای اسالمی ( ،)1395در پژوهش «زنجیرۀ ارزش جهانی
در حوزه فضررا (بررسرری سررابتارهای سررازمانی و نقشهررای حرراکمیتی)» نقررش و جایگرراه
بازیگران برد و کالن این حوزه رر بهویژه حاکمیت فضایی رر را تبیین کرده و س ی ،به شیوۀ
تحلیلیرتوصیفی و با رویررد فرایندی و نتیجهگرا ،زنجیرۀ ارزش ماهواره در این صنعت را به
این شرح ترسیم کرررده اسررت :سررابت و تولیررد فضررایی ،اپراتورهررای فضررایی ،برنامررههای
کاربردی فضایی ،بدمات جانبی ،کاربران.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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حسررنزاده کوچررو و ابررورری ( ،)1393در پررژوهش «زنجیرررۀ ارزش در مقابررل زنجیرررۀ
رایت مشررتری بررهعنوان مهمترررین عامررل موفقیررت در
تأمین» با تأکیررد بررر لررزوم جلررب رضر ِ

مشتریمداری ،رابطۀ جاما و کاملی بین زنجیرۀ ارزش و زنجیرۀ تأمین در تعالی سررازمانی و
کمک به عملررد شرکت برقرار کرده و س ی ،نمررودار زنجیرررۀ ارزش را برمبنررای سرره دسررته
فعالیررت ،ترردوین کردهانررد :فعالیتهررای باالدسررتی (تحقیر و توسررعه ،طراحرری) ،تولیررد،
فعالیتهای پاییندستی (بازاریابی و فروش ،توزیا ،بدمات پی از فروش).
بحرینی و هوشنگی ( ،)1388در پژوهش «بررسی و تحلیل نقش مرردیریت کیفیررت در
ایجاد زنجیرۀ ارزش مدیریت دانش در سازمان» با تأکید بر منابا انسانی در هر سازمان و با
انجام پژوهشهای میدانی ،تأثیرگشاری ابعاد انسانمدار مدیریت کیفیت برر ایجرراد زنجیرررۀ
ارزش را در حوزه مدیریت دانش سازمان بررسی کردهاند .نتایج این پررژوهش ،برره سرره بعررد
مدیریت کیفیت منابا انسانی اشاره دارند :تعهد و رهبری مدیریت ارشد ،برنامههای ارتقای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شایستگیهای کارکنان ،مشتریمداری.
انصاری رنانی و قاسمی نامقی ( ،)1388در پژوهش «ارزیابی اثر مدیریت دانررش در بلر
استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیتهای سازمان» پرری از انجررام مطالعررات
کتابخانهای و اجرای مصاحبههای اکتشافی ،مؤلفههای تأثیرگشار بر بخشهای گوناگون سازمان
را استخراج و س ی ،با استفاده از الگوی معررادالت سررابتاری ،روابررط میرران آنهررا را ارزیررابی
کردهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهررد ،در صررورت اسررتفادۀ نظاممنررد از مرردیریت دانررش،
سازمانها قادر بواهند بود در بخشهای گوناگون زنجیرۀ ارزش کسبوکار بود ،دارای مزیت
رقابتی شده و این توانمندی میتواند در صحنۀ رقابت با رقبای دیگر ،استفاده شود.
محترمی و تفرشی ( ،)1382در پژوهش «تأثیرات فناوری اطالعررات بررر زنجیرررۀ ارزش
ِ
1
سازمانی» به روش کتابخانهای ،اثرات و جلوههای گوناگون فناوری اطالعات را در سرتاسر
زنجیرۀ ارزش سررازمان بررسرری کردهانررد .نتررایج ایررن پررژوهش در قالررب الگررویی برمبنررای
تأثیرگشاری فناوری اطالعات بر زنجیرۀ ارزش پورتر ارائه شده است.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .2-4پیشینۀ پژوهشهای خارجی

سابرامینین 1و همراران ( ،)2019در پژوهش «زنجیره ارزش پورتر؛ بررا تأکیررد بررر تعمیررات
اساسی ماشینآالت سابتمانی» با رویرردی توصیفیرکیفی ،برمبنای  7فعالیت اصلی و 6
فعالیت پشتیبان برای ماشینآالت سابتمانی ،زنجیرۀ ارزش را طراحی و س ی بر مرردیریت
ارزش
منابا انسانی ،مدیریت بدمات ،و مدیریت مالی بهعنوان عناصر تأثیرگشار بر زنجیرۀ ِ
این صنعت تأکید کردهاند.
دیوی پراساد کوتنی ،)2018( 2در پژوهش «مطالعهای دربارۀ شیوههای مدیریت زنجیرۀ
ارزش ماهی تازه :یک مطالعه تجربی از دریررای سرراحلی آنرردرا پررادش شرریالت» برمبنررای
مدیریت زنجیرۀ ارزش در شیالت ،بر نتایج کاربردی آن بررای مرراهیگیران ،در ایجرراد ارزش
عالی با حداقل هزینهها ،تأکید و س ی ،با تجزیهوتحلیل فعالیتهررای فرراوری مرراهی ،برره
کمتر فعالیتهای با اثربخشی پررایین،
انجام پیوستۀ فعالیتهای اصلی و عدم اجرا ،یا تررار ِ

بهعنوان راهراری اساسی برمبنای زنجیرۀ ارزش پردابتهاند.

بهارگاوا 3و همراران ( ،)2018در پژوهش «مروری بررر زنجیررره ارزش بررهعنوان ابرزاری
راهبردی در مدیریت هزینه» پی از مطالعات کتابخانهای ،سازوکار زنجیررره ارزش برمبنررای
فعالیتهای اولیه و پشتیبان در حوزه حسابداری را بررا اسررتفاده از ترنیررک «زنجیررره ارزش»
بهعنوان یک ابزار تحلیلی برای ایجاد «پیوندها و روابط متقابل» و «برونس اری فعالیتهای
زنجیرۀ ارزش» در کاهش هزینهها تجزیهوتحلیل کردهاند.

دلیپ و رجای  ،)2016( 4در پژوهش «یک زنجیرۀ ارزش :یک چارچوب ابتصاصی» بررا

رویرردی کتابخانهای و تحلیلی ،ابعاد پیچیدگی و چندوجهی بودن زنجیرۀ ارزش را بررسرری ،و
از زنجیره ،بهعنوان یک ضرورت و چارچوب اساسی برای توسعۀ کاال و بدمات ،بهمنظور بقای
شرکت و چگونگی تحق آن برپایۀ نیاز و بواستههای مشتریان ،در راستای ایجاد مزیت رقررابتی
و بل ارزش دراشدۀ حاصل از پیشنهادهای ارزش جایگزین ،یاد کردهاند.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هرتاتی و سومانتری ،)2016( 1در پژوهش «زنجیرۀ ارزش یررا مرردیریت کیفیررت جرراما
ِ
بهنگام ،بهعنوان بخشی از حسررابداری مرردیریت اسررتراتژیک فنرری» برره روش کتابخانررهای،
کیفیت کل زنجیرۀ ارزش را بهعنوان یک روش در مدیریت بررسی ،و بر اسررتفاده از
مدیریت
ِ

بهنگام مرردیریت کیفیررت جرراما ،2بررهعنوان رویرررردی بررای
زنجیرۀ ارزش یا زنجیره ارزش
ِ
رضایت مشتری راهبردی در درازمدت تأکید کردهاند.

سلطان و صوراب ،)2013( 3در پژوهش «دستیابی به توسررعۀ پایرردار از طریر زنجیررره

ری سرپرسررتی،
ارزش» با رویررد مفهومیر نظری و توصرریفی ،پایررداری در سرره بعررد محیطر ِ

مسئولیت اجتماعی ،و رون اقتصررادی را بررهعنوان راهبردهررای کلرریای بررای مفهومسررازی

الگوی زنجیرۀ ارزش بهمنظور دستیابی به مزیت رقابتی و توسعۀ پایدار بررسی کردهاند.
کومار و سالوان ،)2013( 4در پژوهش «استفاده از شایستگیها و منررابا زنجیرررۀ ارزش
در مورد بستر جهانی :پرونررده
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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» پرری از بررسرری راهبررردی هوانرروردی هندوسررتان در

سا های  2001تا  ،2009با تجزیهوتحلیل نحوۀ استفاده از زنجیره ،برپایۀ نقررش نیروهررای
بارجی در چارچوب زمان ،منابا دابلی ،و اجرای راهبردهای شرکت برای توسررعۀ مزایررای
رقابتی در سطت کشور و در عرصۀ بینالملل ،زنجیرۀ ارزش

را به ایررن شرررح طراحرری

کردهاند :دانش (بازاریابی ،سیاسرری) ،منررابا (مسرریرهای توزیررا ،منررابا انسررانی ،امرانررات
تولید) ،انبساط (پیوندها).
هانسن و بیرکینشاو ،)2007( 5در پژوهش «زنجیرۀ ارزش نوآوری» با انجررام مطالعررات
مروری ،الگویی را برای زنجیرۀ ارزش نوآوری تدوین کردهاند .آنان در این الگررو برره قرردرت
نوآوری برمبنای «توانمندسازی فرایندها» و مشتمل بر افرادی که میدانند ،چگونه نوآوری را
انجام دهند ،توجه داشتهاند .همچنین ،در این الگو ،نظامهای اطالعاتی ،نقررش حمایررت از
نوآوری را عهدهدار هستند.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .5روششناسی پژوهش

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
مصداقهای واقعی و حل مشرالت ملموس است؛ برهمیناساس ،نتایج این پژوهش ،عینرری و
مشخص هستند .پژوهشگران سعی کردهاند ،در گررام نخسررت ،متایرهررا را دسررتراری نرننررد و
شرایطی را برای وقوع رویدادها بهوجود نیاورند و تنها پدیدههای موجود را آنگونرره کرره هسررتند،
بررسی و توصی کنند .دراینراستا و بهمنظور کیفیتبخشی به روند پژوهش ،ابتدا مشاورههایی
ً
اطالعات نسبتا جامعی از
با تعدادی از ببرگان داشتهایم؛ س ی ،با انجام مطالعات کتابخانهای،
ِ
فرایند تحقی و توسعه (متناسب با مراحل چربۀ عمر محصو  ،از مرحلۀ شرررلگیری ایررده تررا
منسوخ کردن فناوری محصو در بازار) گردآوری کردهایم و در گررام بعرردی بررا نگرراه فراینرردی و
نتیجهگرا ،سابتاردهی اولیه اطالعات را انجررام دادهایررم و پرریازآن ،بررا تشررریل پانررل دلفرری و
بهرهگیری از دیدگاههای ببرگان ،چارچوب طراحیشده را بازنگری ،اصالح ،و ترمیل کردهایم.
این پژوهش ،از سه مرحلۀ نظری (مررروری بررر مطالعررات) ،کررار در عرصرره (مصرراحبه،
مشاهده ،و  )...و تحلیل نهررایی تشررریل شررده اسررت (برررت و بررروکی )2005 ،1و روش
پژوهش برپایۀ نحوۀ گردآوری دادهها ،توصیفی اسررت .بررای سررنجش متایرهررای پررژوهش،
آنها را با انتخاب نمونهای که معرف جامعۀ آماری است و بررا توزیررا پرسررشنامه ،بررسرری
ِ
کردهایم؛ بنابراین ،مطالعۀ حاضر بهلحاظ دستهبندی پژوهشهای توصیفی ،از نوع پیمایشی
بهشمار میآید و با توجه به وجررود قابلیررت اسررتفاده از نتررایج بهدسررتآمده در فعالیتهررای
تحقی و توسعه در صنعت ،کاربردی بوده و بهلحاظ ماهیت نیز اکتشافی است.
 .6الگوی مفهومی پژوهش

همانگونه که در شرل شررماره ( )4مشرراهده میشررود ،در انجررام ایررن پررژوهش از گامهررای
چهاردهگانهای برای پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش ،یعنی «چگررونگی زنجیرررۀ ارزش
در نظام ملی نوآوری» ،و همچنین ،پاسخ به دو پرسش فرعی دیگررر «شناسررایی مؤلفررههای

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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تشریلدهندۀ زنجیرۀ ارزش تحقی و توسعه» و «شناسایی عوامررل مررؤثر بررر زنجیرررۀ ارزش
تحقی و توسعه» ،بهره گرفته شده است.
فراهم کردن مقدمههای انجام پژوهش ازجمله:
مطالعات ترمیلی ،جستوجو در پایگاههای اینترنتی ،منابا کتابخانهای ،مراجعه به سازمانهای ریربط
ابش مشاوره از  5فرد ببره
تدوین سازوکار روند پژوهش

مطالعه و بررسی پژوهشها ،متون
علمی و منابا دابلی

بررسی آمارنامهها و اسناد
باالدستی کشور در حوزه صنعت

مطالعه برنامههای فعلی و توسعه ،R&D
در صنایا در ایران و چند کشور

مطالعه و بررسی پژوهشها ،متون
علمی و منابا بارجی

جمابندی عوامل تشریلدهندۀ زنجیره ارزش تحقی و توسعه
ابش نظر اولیه و مشاوره از تعدادی ببره برای بهبود فرایند و تهیه پرسشنامه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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انتخاب اعضا و تشریل پانل دلفی
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
انجام مرحله نخست دلفی
انجام مرحله دوم دلفی
انجام مرحله سوم دلفی
جمابندی نظرات و ترسیم زنجیره ارزش تحقی و توسعه در نظام ملی نوآوری
ابش مشاوره ببرگانی در بهبودبخشی به زنجیره ارزش تحقی و توسعه در نظام ملی نوآوری
نهایی کردن فرایند  R&Dو سابتار زنجیره ارزش تحقی و توسعه در نظام ملی نوآوری

شکل شماره ( .)4فرایند انجام پژوهش زنجیره ارزش تحقیق و توسعه

 .7جامعه آماری و روش گردآوری دادهها

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

دستکم دارای یک صفت مشخصه باشند؛ صفت مشخصه ،صفتی است کرره بررین عناصررر
جامعۀ آماری ،مشترا و تمایزدهندۀ جامعه آمرراری از جوامررا دیگررر باشررد (آرر و مررؤمنی،
 .)1398جامعۀ آماری این پژوهش را گروهی از ببرگان نظام ملی نوآوری تشریل دادهاند و
با توجه به اجرای آن در سطت ببرگان ،فاقد نمونه بوده و ببرگان پژوهش ،بهگونهای هدفمند
و قضاوتی انتخاب شدهاند که تعداد آنان نیز  30نفر است.
تعداد مقالهها و پژوهشهای فارسی مورداستفاده = 30

تعداد مقالهها و پژوهشهای التین مورداستفاده = 20

تعداد کل منابا اطالعاتی مورداستفاده در فرایند انجام پژوهش چگونگی زنجیره ارزش تحقی و توسعه ═  75منبا
تعداد کتابهای مورداستفاده = 15

تعداد اسناد باالدستی موردبررسی= 10

شکل شماره ( .)5منابع اطالعاتی مورداستفاده در پژوهش
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .8روایی و پایایی ابزار اندازهگیری پژوهش

مفهوم اعتبار( 1روایی) به این پرسش پاسخ میدهد که ابرزار انرردازهگیری ،تاچهحررد ویژگرری
مورد نظر را میسنجد (سرمد و همراران .)1377 ،برای ارزیابی روایرری محترروایی ،از نظررر
ردف پررژوهش
متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازهگیری متناسب بررا هر ِ

استفاده میشود .دراینراستا از دو روش کیفی و کمی بهره بردهایم.

برای بررسی روایی محتوایی بهشرل کمی ،از دو ضریب نسبی روایی محتوا 2و شابص
روایی محتوا 3استفاده کردهایم و بهمنظور تعیین

دیدگاههای متخصصان برپایررۀ طیر

سهقسمتی «ضروری است»« ،مفید اسررت ،ولرری ضرررورتی نرردارد» ،و «ضرررورتی نرردارد»
بررسی شده است و س ی ،پاسخها براساس فرمو زیر محاسبه شدهاند.

ne − N⁄2
N⁄
2

= CVR

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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اگر مقدار محاسبهشده از مقرردار جرردو بزرگتررر باشررد ،اعتبررار محترروای آن شررابص
پشیرفته میشود (رانگتوساناتم 1و همراران .)2003 ،با توجه به اینره تعررداد اعضررای پانررل
 30نفر درنظر گرفته شده است ،مقدار

برابر  0/33است و در تمررام پرسررشها مقرردار

بیش از  0/33برآورد شده است که نشاندهندۀ روایی پژوهش است.
جدول شماره ( .)1محاسبه روایی پرسشنامه ()CVR
ابعاد پرسشنامه

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تعداد

تعدددددداد

شرط

نتیجه

شناسایی و توسعه فرصتها

داوران
30

تأیید
21

0/400

پذیرش0
> /33

تأیید

نهایی شدن رویررد نوآوری

30

25

0/667

> 0/33

تأیید

توسعه ابتدایی

30

30

0/600

> 0/33

تأیید

مفهومسازی و تثبیت محصو

30

24

0/600

> 0/33

تأیید

توسعه آزمایشی

30

26

0/733

> 0/33

تأیید

تجاریسازی

30

27

0/800

> 0/33

تأیید

توسعۀ سیستمی

30

30

0/600

> 0/33

تأیید

توسعه بازار

30

29

0/933

> 0/33

تأیید

توسعه استراتژی محصو

30

23

0/533

> 0/33

تأیید

مدیریت آمیخته پورتفولیو

30

29

0/933

> 0/33

تأیید

مدیریت چربه عمر

30

22

0/467

> 0/33

تأیید

پی از تعیین و محاسبه

 ،دوباره از گروه متخصصان بواسته شده است که برپایررۀ

سه معیار با طی لیررتی چهارقسمتی ،در مورد هریک از سؤا های پرسشنامه ا هررارنظر
کنند و س ی ،شابص روایی محتوا با استفاده از فرمو
شابصهایی که مقدار

محاسبه شده است.

𝑛
𝑁

= 𝐼𝑉𝐶

بهدستآمده برای آنها از عرردد  0/79کمتررر برروده اسررت،

غیرقابلپررشیرش برروده و حررشف شرردهاند؛ بنررابراین ،سررانجام 86 ،مؤلفرره برره تأییررد نهررایی
رسیدهاند.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

جدول شماره ( .)2محاسبه  CVIپرسشنامه
ابعاد پرسشنامه
شناسایی و توسعه فرصتها
نهایی شدن رویررد نوآوری
توسعه ابتدایی
مفهومسازی و تثبیت محصو
توسعه آزمایشی
تجاریسازی
توسعه سیستمی
توسعه بازار
توسعه استراتژی محصو
مدیریت آمیخته پورتفولیو
مدیریت چربه عمر

تعداد
30
داوران
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

تعداد
24
تأیید
26
24
28
26
27
28
30
27
26
25

0/800
0/867
0/800
0/933
0/867
0/900
0/933
1/000
0/900
0/867
0/833

شرط
پذیرش0
> /79
> 0/79
> 0/79
> 0/79
> 0/79
> 0/79
> 0/79
> 0/79
> 0/79
> 0/79
> 0/79

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

قابلیت اعتماد (پایایی ،)1یری از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است .این مفهوم بیان
میکند که ابزار اندازهگیری در شررایط یرسرران تاچهانرردازه نتررایج یرسررانی را بررههمراه دارد.
پایایی پرسشنامۀ ببره نیز با محاسبۀ نرخ ناسازگاری ،بررسی و پایایی آن تأیید شده است.
 .9تبیین مؤلفههای مؤثر بر زنجیرۀ ارزش تحقیق و توسعه در نظام ملی نوآوری

بررهمنظور اسررتخراج و تبیررین مؤلفررههای تشررریلدهندۀ زنجیرررۀ ارزش تحقی ر و توسررعه و
همچنین ،شنابت عوامررل مررؤثر بررر آن ،در گررام نخسررت ،شررابصهای نهررایی پررژوهش،
شناسررایی و غربررالگری شرردهاند .براسرراس ادبیررات پررژوهش و مصرراحبههای تخصصرری،
رویهمرفته 162 ،شابص ،شناسایی شدهاند .برای غربا ِ شابصها و تعیین شابصهای
نهایی از رویررد دلفی فازی استفاده شده است.
برای سنجش اهمیت شابصها ،از دیدگاه ببرگان و برای فازیسررازی دیرردگاه ببرگرران
نیز از اعداد فازی مثلثی اسررتفاده شررده اسررت .دیرردگاه ببرگرران دربررارۀ اهمیررت هریررک از
شابصها با استفاده از طی فازی  9درجهای گردآوری شده است.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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جدول شماره ( .)3طیف هفتدرجه فازی برای ارزشگذاری شاخصها
متغیر زبانی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مقدار فازی

معادل فازی مثلثی

بیلی بیاهمیت

̃1

()1،1،1

بیلی بیاهمیت تا بیاهمیت

̃2

()1،2،3

بیاهمیت

̃3

()2،3،4

بیاهمیت تا اهمیت متوسط

̃4

()3،4،5

متوسط

̃5

()4،5،6

متوسط تا بااهمیت

̃6

()5،6،7

بااهمیت

̃7

()6،7،8

بااهمیت تا بیلی بااهمیت

̃8

()7،8،9

بیلی بااهمیت

̃9

()9،9،9

از این گام بهبعد ،فرایند پژوهش به شیوۀ تررار انجام میشود .بهبیان روشنتر ،ایررن گررام
میبایست آنقدر تررار شود که یا وفاق الزم در ببرگان پدید آید یا یری از شرطهای توقر
فرایند فراهم شود .ایجاد وفاق ،بهمعنای همرأی شدن کامل اعضای پانل است .ایررن فراینررد
قالب سه تررار دلفی فازی انجام شده است تا اتفاقنظر اعضای پانل بهدست آید .برپایۀ
در ِ

نتایج بهدستآمده از دور نخست دلفی ،تعداد  73شابص با کسب امتیاز مقرردار میررانگین
کمتر از  ،7حشف و س ی ،برمبنای  89شابص ،دور دوم دلفی ،انجام و همررۀ شررابصها
توسط ببرگان تأیید شدهاند؛ س ی ،شابصها در قالب یک پرسشنامۀ  89سررؤالی در دور
سوم نیز بررسی و بازتأیید شدهاند.
 .10یافتههای پژوهش

زنجیره ارزش تحقی و توسعه ،متشرل از مجموعه مؤلفررههایی اسررت کرره هریررک از آنهررا
ررمتناسب با کارکرد و ماهیت بودرر در توسعۀ جریان دانش و بل ارزش در فرایند ایجاد و
استمرار نوآوری در بنگاه اقتصادی نقشآفرینرری میکننررد؛ برپایررۀ یافتررههای ایررن پررژوهش،
زنجیرۀ ارزش تحقی و توسعه از دو بخش «مؤلفههای تشریلدهندۀ زنجیره» و «مؤلفررههای
تأثیرگشار بر زنجیره» ،تشریل شده است که در ادامه بهگونهای جداگانه تشریت شدهاند.

 .1-10مؤلفههای زنجیرۀ ارزش تحقیق و توسعه

زنجیرۀ ارزش برمبنای فعالیتهررای کررالن و اصررلی تحقیر و توسررعه ،در قالررب  5مرحلرره
تدوین و طراحی شده است .هر مرحله دارای دو زیرمرحله است و هریررک از زیرمرحلررهها
نیز متناسب با ماهیررت کررارکردی بررود ،دارای تعرردادی مؤلفرره در قالررب عملیررات هسررتند.
رب سلسررله اقرردامات
عملیات ،بهمنزلررۀ فراینررد اجرایرری تحقیر و توسررعه اسررت کرره در قالر ِ

زنجیرگونه ،بستر مناسبی را برای تحق اهداف نوآوری سازمان فراهم میکننررد و سررانجام،

سبب ایجاد ارزش میشوند .شرل شماره ( )6سابتار سادۀ زنجیره ارزش را نشان میدهد.
تحقی و توسعه بلوغ
فناوری محصو
مرحله پنجم

تحقی و توسعه تجاری
محصو
مرحله چهارم

تحقی و توسعه فناوری تحقی و توسعه مفهومی
محصو
محصو
مرحله سوم

مرحله دوم

تحقی و توسعه ایده
محصو
مرحله اول

شکل شماره ( .)6ساختار ساده زنجیره ارزش تحقیق و توسعه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

برپایۀ نتایج پررژوهش ،دادههررای جرردو های شررماره ( )1تررا ( )5نشرراندهندۀ مجموعرره
مراحل و مؤلفههای مؤثر بر شرلگیری زنجیرۀ ارزش هستند .رویهمرفته 80 ،مؤلفه سبب
شرلگیری زنجیرۀ ارزش تحقی و توسعه در نظررام نرروآوری و سررانجام ،بلر ارزش بررای
بنگاه اقتصادی و مشتریان میشوند.
 .1حلقه نخست زنجیرۀ ارزش« ،تحقیر و توسررعه ایررده» نررام دارد .ایررن حلقرره ،نقطررۀ
آغازین و مبنایی برای شروع فرایند نوآوری و دربردارندۀ دو زیرمرحله با عنوانهای «توسررعۀ
فرصت نوآوری» و «توسعه سابتار» است.
جدول شماره ( .)4شاخصهای حلقه نخست زنجیره ارزش :تحقیق و توسعه ایده
فعالیتهای مرحله نخست :توسعه فرصت نوآوری

آمادهسازی مقدمهها پیش از کلید بوردن طرح اصلی
جستوجو و شناسایی فرصتهای نوآوری
بررسی ،درا و تحلیل فرصتهای نوآوری
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کش و گردآوری ایدههای نوآورانه
دستچین ،ارزیابی و غربالگری ایدههای نوآورانه
گزینش و انتخاب ایده برتر
تعری ویژگیهای اولیۀ ایده نوآورانه در قالب محصو
بررسی توجیه فنی و اقتصادی ایده
تثبیت ایدۀ محصو جدید
فعالیتهای مرحله دوم :توسعه ساختار

تعری ویژگیهای اولیه ایدۀ نوآورانه در قالب محصو
تعری طرح تحقی و توسعۀ ایجاد محصو جدید
شفافسازی و شناساندن فرصت نوآوری به کارکنان
سازمان در ایجاد محصو

بررسی توانمندیهای
تعیین رویررد
تعری اهداف عملیاتی

سازمان در دستیابی به نوآوری
و زمانبندی ایجاد و توسعه محصو جدید

بودجهریزی و سرمایهگشاری عملیاتی تحقی و توسعه
فراهم کردن و تخصیص منابا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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فراهم کردن بستر استفاده از

برای ایجاد محصو جدید
و نرمافزارهای کاربردی تخصصی

 .2حلقۀ دوم زنجیرررۀ ارزش« ،تحقیر و توسررعه مفهررومی» نررام دارد .در ایررن مرحلرره،
تحقی و توسعه بر انجام فعالیتهایی در راستای هویتبخشی به ایده در قالب محصررو و
تشخیص و تثبیت فناوری یا فناوریهای موردنیاز آن استوار و دربردارنرردۀ دو زیرمرحلرره بررا
عنوانهای «توسعۀ مفهومی» و «توسعۀ ابتدایی» است.
جدول شماره ( .)5شاخصهای حلقۀ دوم زنجیرۀ ارزش :تحقیق و توسعۀ مفهومی
فعالیتهای مرحلۀ نخست :توسعۀ مفهومی
طراحی مفهومی ایده در قالب محصو
ارتقای کارایی ،بهینهسازی سطت نوآوری و کاربردپشیری ایده
شناسایی عناصر ،تعیین مشخصات عمومی و تحلیل ویژگیهای کارکردی محصو
بررسی و انتخاب فناوری محصو
طراحی تفریری ،تحلیل الزامات عملرردی ،و پیررهبندی اجزای محصو
مطالعات پایایی و دوام محصو

امرانپشیری تفصیلی  1فنی و اقتصادی
پشیرش ریسك نوآوری ایجاد محصو
سابت نمونۀ اثبات ایده (پیشنمونۀ امرانپشیری فنی ایده)
فعالیتهای مرحلۀ دوم :توسعۀ ابتدایی
تحلیل و تعیین ویژگیهای تفصیلی و تخصصی محصو
شناسایی مسائل دبیل در عملررد مطلوب اجزای تخصصی محصو
تعیین اقالم سابتنی و زیرمجموعههای بریدنی محصو
طراحی مهندسی محصو و اجزای سابتنی آن (طراحی تفصیلی)
ارزیابی طراحی اولیه و ارزش ناشی از طراحی و بازنگری آن
شناسایی اجزای بلوغنیافته و فناوریهای اثباتنشدۀ اجزای محصو
تحقیقات توسعهای فناوری محصو
تثبیت فناوری مورد نیاز برای ایجاد محصو جدید
تحلیل و تعیین ویژگیهای تفصیلی و تخصصی محصو

 .3حلقۀ سوم زنجیرۀ ارزش« ،تحقی و توسعۀ فناوری» نام دارد .این مرحله اصلیترین
فعالیت واحد یا گروه تحقی و توسعه در سازمان در راستای دستیابی به دانش فنی موردنیرراز
برای ایجاد و توسعۀ محصو و دربردارندۀ دو زیرمرحله با عنوانهررای «توسررعۀ فنرراوری» و
«توسعۀ آزمایشی محصو » است.
جدول شماره ( .)6شاخصهای حلقۀ سوم زنجیرۀ ارزش :تحقیق و توسعه فناوری
فعالیتهای مرحلۀ نخست :توسعه فناوری
جستوجو ،بسترسازی و انجام تعامالت متناسب با رویررد

سازمان برای کسب ،دستیابی

و یا انتقا دانش فنی ایجاد محصو
اقدام عملیاتی برای دستیابی ،کسب ،انتقا و جشب فناوری برای نوآوری
طراحی تجاری محصو نوآورانه با استفاده از دانش بازار
شبیهسازی و الگوسازی محصو نوآورانه
در الگوبرداری برای سابت محصو از صنایا و محصوالت دیگر
در تدارا مقدماتی مواد ،قطعهها ،و ابزار محصو در زنجیرۀ تأمین
در دریافت بدمات فنی و تخصصی برای سابت اجزای عملیاتی محصو
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1در مرحله تفصیلی ،تحلیل و طراحی با جزئیات بیشتر و دقی تر انجام و اطالعات الزم ترمیل میشود.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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فعالیتهای مرحلۀ دوم :توسعۀ آزمایشی
آزمون ،ارزیابی ،بهبود و ارتقای نمونۀ اولیه
اکتساب و تولید دانش فنی جدید هنگام نمونهسازی برای رفا چالشها و کاستیها
سابت نمونۀ آزمایشگاهی
مهندسی ما والر و طراحی فرایند سابت
همراریها و دریافت بدمات
همراری

در پیشتولید

با بازاریابی برای آزمون بازار و اعتبارسنجی اولیۀ محصو
در تعیین چربۀ عمر محصو و مسیر توسعۀ آن
سابت نمونۀ مهندسی براساس دانش بازار

 .4حلقۀ چهارم زنجیرۀ ارزش« ،تحقی و توسررعه تجرراری» نررام دارد؛ در ایررن مرحلرره،
واحد تحقی و توسررعه بررا همررراری مشررترا واحرردهای دیگررر سررازمان رررربهویژه تولیررد و
بازاریابیرر برای ایجاد رفیتهای الزم در سازمان بهمنظور تجاریسازی و توسعۀ مقیرراس
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تولید (تولید نیمهانبوه و انبوه) نقشآفرینی میکند.این مرحلرره دربردارنرردۀ دو زیرمرحلرره بررا
عنوانهای «توسعۀ تجاری» و «توسعۀ مقیاس تولید (نیمهانبوه و انبوه)» است.
جدول شماره ( .)7شاخصهای حلقۀ چهارم زنجیرۀ ارزش :تحقیق و توسعه تجاری
فعالیتهای مرحلۀ نخست :توسعۀ تجاری
بازنگری ،ترمیل ،و اصالح ویژگیها و کارکردهای محصو
(ویژگیهای عملرردی ،ایمنی محصو و )...
همراری

با بخشهای دیگر برای تولید آزمایشی و معرفی محصو به بازار
کسب و انتقا دانش فنی ،هنگام تولید آزمایشی

بازنگری در نمونۀ مهندسی (پیشنیمهصنعتی) براساس دانش بازار
سابت نمونۀ نیمهصنعتی براساس دانش بازار
مستندسازی کامل دانش فنی محصو
در تأمین مالریت فرری محصو
در انجام آزمونها و دریافت تأییدیههای فنی محصو (شناسایی آزمایشگاهها و تجهیزات فنی آزمون)
در استانداردسازی محصو (شناسایی استانداردها)
فعالیتهای مرحلۀ دوم :توسعۀ مقیاس تولید
همراریهای

با بخشهای تولید و بازاریابی برای انجام مطالعات فنی و اقتصادی تولید در مقیاس

ترمیل دانش فنی و دستیابی به فناوری تولید در مقیاس و اندازه
در انتخاب ماشینآالت و ابزار تولید در مقیاس یا برونس اری
در تدارا مواد و روشهای توسعۀ محصو در مقیاس در زنجیرۀ تأمین
در روش و فناوری بستهبندی محصو
بازنگری نمونههای نیمهصنعتی براساس دانش بازار
سابت نمونۀ صنعتی

 .5حلقۀ پنجم زنجیرۀ ارزش« ،تحقی و توسعۀ بلوغ فناوری» نام دارد؛ آبرین مرحله از
فعالیتهای تحقی و توسعه در این زنجیره ،دارای ماهیت پشتیبانی از تولید محصو تا بازار
است؛ بنابراین ،این مرحله ،نقش تعیینکنندهای در اتخار رویررد مناسب در قالررب راهبرررد
نوآوری بنگرراه دارد و دارای دو زیرمرحلررۀ « افرزایش کررارایی فراینررد تولیررد» و «پشررتیبانی و
مدیریت بلوغ فناوری» است.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

جدول شماره ( .)8شاخصهای حلقۀ پنجم زنجیره ارزش :تحقیق و توسعه بلوغ فناوری
فعالیتهای مرحلۀ نخست :افزایش کارایی فرایند تولید
در پیوند بین انواع گوناگون فعالیتها و محصوالت دارای شباهت در فرایند تولید
در بهبود مصرف مواد و انر ی در فرایند تولید محصو
در شناسایی کاستیهای حاصل از مواد ،فرایند سابت ،ماشینآالت ،و منابا انسانی و ارائه راهرار به بط تولید
در تشخیص روشهای بازیابی ضایعات و استفاده مطلوب از آنها در فرایند تولید
در ک ی و مهندسی معروس بربی اقالم و قطعههای بریدنی محصو و بط تولید
در طراحی و سابت قطعههای یدکی ماشینآالت و ابزار تولید
در روشهای آزمایش و کنتر کیفی محصو و ارزیابی پیوستۀ کیفیت محصو
(ارائۀ روشهای کنتر و آزمایش محصو رروشهای جدید آزمون و کنتر کیفی)
فعالیتهای مرحله دوم :پشتیبانی و مدیریت بلوغ فناوری
همراری

برای کیفیتبخشی و ارتقای بدمات پشتیبان محصو

به منظور تنوعبخشی محصو در بازار هدف و تولید محصوالت مرمل مبتنیبر نیاز بازار و سلیقه مشتری
برای ارتقای نوآوری و افزایش قابلیتهای محصو براساس دانش بازار
برای ارتقای فناوری موجود بهمنظور بهبود محصو
برای جایگزینی فناوریهای جدید با نوع قدیمی در راستای افزایش عمر محصو

25
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 .2-10مؤلفههای مؤثر بر زنجیرۀ ارزش تحقیق و توسعه

مجموعه عوامل نهگانه مؤثر بر زنجیره ارزش تحقی و توسعه ،سبب هدفمندی و اثربخشرری
سلسله فعالیتهای مربوط به تحقی و توسعه در سازمان میشوند« .راهبرد نوآوری» سرربب
میشود ،سازمان با اتخار برنامههای هدفمند ،گام در راهی بگشارد که دستاورد آن ،ریسررک
آگاهانه در روند ایجاد ،توسعه ،و سرانجام ،منسوخ کردن محصو است« .مدیریت زمان»،
یری دیگر از عوامل تأثیرگشار در روند نوآوری و «مدیریت چربۀ عمر و فناوری محصو »،
هدایتگر راهبردهای بازار ،و بهتبا آن نرخ سودآوری بنگرراه در مسرریر توسررعه و رشررد بررازار
محصو است« .مدیریت تحقی و توسعه» ،رویرردی تخصصگرایانه در مسیر دستیابی و
توسعۀ دانش فنی بهشمار میآید و نقش کلیدیای در موفقیررت سررازمان بررای دسررتیابی برره
فناوری و استمرار نوآوری دارد« .فرهنررگ نرروآوری» در ایجرراد همافزایرری ،و افرزایش سررطت
تعامالت منابا انسانی ،در تحق اهررداف نوآورانررۀ بنگرراه اقتصررادی ،نقشرری پایررهای دارد و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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«فناوری اطالعات» نیز بهعنوان زیرسابت دانشی برای دسترسرری برره اطالعررات تحقیر و
توسعۀ سازمان بهشمار میآید و «مرردیریت فنرراوری و چربررۀ عمررر محصررو » ،هرردایتگر
راهبردهای بازار و بهتبا آن ،افرزایش نرررخ سررودآوری بنگرراه در مسرریر توسررعه و رشررد بررازار
محصو است .درواقا« ،مدیریت دانش و یادگیری سازمانی» بهمعنای اسررتفاده درسررت از

اطالعات در زمرران مناسررب و در قررالبی مناسررب در هررر سررازمانی اسررت (بررن عبداللرره 1و

همراران)2019 ،؛ سرانجام« ،منابا انسانی ،داراییهای دانشی ،زیرسررابتهای فناورانرره،
امرانات و قابلیتهای بخشی ،منطقهای ،ملی ،و فراملی» نقررش مررؤثری در ارتقررای سررطت
کیفی ورودیها و بروجیهای تحقی و توسعه در تحق اهداف سازمان ،ایفا میکنند.
 .11بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با ماهیت اکتشافی و در راستای پاسخ برره «چگررونگی زنجیرررۀ ارزش تحقیر و
توسعه در نظام ملی نوآوری» و نیز دو پرسش فرعی دیگر ،مبنیبر «شناسایی عوامل مؤثر در
شرلگیری زنجیرۀ ارزش تحقی و توسعه» و «شناسایی عوامل تأثیرگشار بررر زنجیرررۀ ارزش
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

تحقی و توسعه» انجام شده است .در گام نخست ،پی از بررسی ادبیات پررژوهش (شررامل
 95منبا کتابخانهای) ،عوامل و مؤلفههای کلیدی با نگاه فراینرردی و نتیجررهگرا ،شناسررایی و
استخراج شدهاند.
س ی ،شابصهای دیگر نیز از طری مصاحبۀ ببرگانی ،کش و پی از تهیۀ پرسشنامه و
سنجش روایی و پایایی آن (با استفاده از آزمون

) ،در گام بعدی ،مؤلفههای بهدستآمده با

تشریل پانل دلفی (در سه مرحله) و با استفاده از آزمون نیمررهفازی ،بررهآزمون گشاشررته شرردهاند.
نتررایج دورهررای سررهگانۀ روش دلفرری نشرران میدهررد ،از مجمرروع  162سررنجۀ شناساییشررده،
سرانجام ،با اجماعنظر نخبگانی 89 ،سنجه در پاسررخ برره «چگررونگی زنجیرررۀ ارزش تحقیر و
توسعه در نظام ملی نوآوری» به تأیید نهررایی رسرریدهاند؛ تعررداد  80سررنجه در قالررب  10سررازه،
پاسخگوی پرسش «عوامل تشررریلدهندۀ زنجیررره» و تعررداد  9سررنجه نیررز پاسررخگوی پرسررش
ِ
ِ
«عوامل مؤثر بر زنجیرۀ ارزش» دارای نقررش هسررتند .بررا توجرره برره ایررن کرره ،زنجیرررۀ ارزش برره
بدمت
مجموعهای از فعالیتها گفته میشود که الزم است برای تبدیل ورودیها به محصو یا
ِ
قابلارائه به مشتری انجام شوند (فلیشر و بن سوسان ،)2003 ،1الگوی زنجیرۀ ارزش تحقیر و
توسعه ،با توجه به سلسله فعالیتهای

در بنگاههای صنعتی ،در قالب پنج حلقررۀ اصررلی

(مرحله) ،دو زیرمرحله در هر حلقه ،و تعدادی زیرفعالیت متناسب با ماهیت کارکردی آنها در
هر مرحله ،تدوین و طراحی شده است.
این الگو ،منحصر به سازمان باص ،فعالیرت برراص ،یررا طبقررۀ باصرری از فعالیتهررا
نیست (شاهگردی و همراران )1382 ،و بهگونهای زنجیروار ،تمام فعالیتهای مربرروط برره
تحقی و توسعه در بنگاه اقتصادی را پوشررش میدهررد و چررارچوبی را بررای ارتقررای سررطت
نوآوری سازمان برمبنای «ارتقاء و بهبود فرایندها» و «مرردیریت فراینرردهای تررارپررشیر» در
سازمان فراهم میکند و متناسب با نیاز تحقی و توسعهای در هر سازمان میتواند بهگونهای
جزئی یا کلی بهکار رود؛ ازاینرو ،این الگو با نتایج پژوهشهای اردستانی ( ،)1396آقررائی
ابرندآبادی و همررراران ( ،)1395مرکررز پژوهشهررای مجلرری شررورای اسررالمی (،)1395
هانسن و همراران ( ،)2007و دیوی پراساد کوتنی ( )2018همسو است.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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شناسایی مجموعه فعالیتهای تحقی و توسعه در قالب زنجیرۀ ارزش ،سبب آگاهی کامل
مدیران ارشد سازمان از روند نقشآفرینی واحد تحقی و توسعه میشررود و مرردیریت تحقیر و
توسعه ،کاهش هزینهها در رونررد توسررعۀ محصرو را در پرری بواهررد داشررت؛ نرتررهای کرره بررا
پژوهشهای بهارگاوا ( )2018و هرتانی و سومانتری ( )2016همسو است .همچنین 9 ،عامررل
ِ
مؤثر بر زنجیرررۀ ارزش بررا نتررایج بهدسررتآمده در پژوهشهررای محترمرری و تفرشرری (،)1382
انصاری رنانی و قاسمی نامقی ( ،)1388و بحرینی و هوشنگی ( )1388منطب است.
شنابت قابلیتهای درونسازمانی و طراحی و تدوین زنجیرررۀ ارزش تحقیر و توسررعه
بهگونهای کاربردی ،سازمان را قادر میکند تا با ایجاد پیونرردهای درون و برونسررازمانی ،بررا
دیدی باز برای استمرار نوآوری اقدام کند .موضوعی که نهتنها در برونررداد فعالیتهررا ،بلررره
در رقابتهای برون و درونسازمانی مؤثر است (شاهگردی و همراران .)10 ،1382 ،ایررن
پیونرردها ،افزونبررر افرزایش همراریهررای دانشرری ،سرربب چررابری فعالیتهررای تحقیر و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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توسعهای در بنگاه و ایجرراد جریرران جدیرردی از دانررش برمبنررای افرزایش پیونرردهای جدیررد
همراری و شبرهسازیهای مؤثر با بازیگران و عناصر نظام ملرری نرروآوری و تسررهیم دانررش
بواهند شد؛ بنابراین ،نتایج بهدستآمده در ایررن پررژوهش بررا نتررایج پژوهشهررای کومررار و
سالوان ( ،)2013و سلطان و صوراب ( )2013همسو است.
نقطۀ شروع زنجیرۀ ارزش تحقی و توسعه ،راهبرد نوآوری بنگاه است .این یافته با نتایج
پژوهش هرتانی و سومانتری ( )2016همسو است .همچنین ،تدوین فراینرردهای تحقیر و
توسررعه در تررداوم نرروآوری بررای حفر وبقررای سررازمان ضررروری اسررت؛ بنررابراین ،نتررایج
بهدستآمده ،با نتایج پژوهش دلیپ و رجای ( )2016همسو است.
ِ
 .12پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

زنجیرۀ ارزش تحقی و توسعه ،با رویرردی فراینرردی ،نتیجررهگرا ،و کرراربردی ،فعالیتهررای
ردف آن ،بلر ارزش و ایجرراد
تحقی و توسعه در هر بنگاه اقتصررادی را تبیررین میکنررد و هر ِ

مزیت رقابتی در صنایا است .برهمیناساس ،پیشررنهادهای ریل بررای تحقیقررررات آینررده،
ارائه میشوند:

 )1انجررام پژوهشهای طولرری در زنجیرۀ ارزش تحقیر و توسررعه بررهمنظور شناسررایی
مسیرهای این زنجیره متناسب با اقدامات اصلی و پشتیبان در فعالیتهای تحقی و توسعه.
 )2انجررام پژوهشهای مرروردی متناسب با زمینررههای گونرراگون صررنایا ،بررا هرررردف
شناسررایی زنجیرههای تخصصی تحقی و توسعه در حوزههای گوناگون صنعت.
امید است ،با توجه برره نقشرری کرره فعالیتهررای تحقیر و توسررعهای در اعررتالی صررنعتی
کشورها و ایجرراد ارزش افررزوده [حاصررل از] دسررتیابی برره نرروآوری فناورانرره دارنررد (بمسرره و
همراران ،)51 ،1396 ،این مقاله با ارائۀ یک زنجیره از فعالیتهای هدفمنرد بتوانررد سررازوکار
منعطفی را با عنوان «زنجیرررۀ ارزش تحقیر و توسررعه» بررای توسررعۀ فعالیتهررای دانشرری در
صنعت ،در راستای استمرار و ارتقای سطت نوآوری بهمنظور تسریا در روند تولید محصوالت
و بدمات نوآورانه و فناورانه در عصر جهانیشدن محصوالت و بدمات فراهم کند.
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ارزش .فالنامه تحقیقات ف هنگی ات ان.159-191 ،)2( 9 ،
آقائی ابرندآبادی ،سید امیر؛ حسینی ،سیدحسین؛ سی  ،محمد سعید؛ و محمدی ،نوید ( .)1395عارضهتادی
عیم توسعه موفق صناتع درتاتی ات ان دا استفاده از تحلیل ضع موجود مطلاو زنریا ه ارزش صانع
فالنامه رشی فنا ری 63-84 49
امینی ،مریم؛ اتقیا ،ناهیرد؛ و نروروزی سیدحسرینی ،رسرو ( .)1399شناسرایی مؤلفرههرا و سرطوح اقتصراد
دانشبنیررران در ورزش (رویررررردی کیفررری) .مطالعاااات مااایت ت

رزشااای.41 -60 ،)61( 12 ،

انصاری رنانی ،قاسم؛ و قاسمی نامقی ،محمد ( .)1388ارزیابی اثر مدیریت دانش در بل اسرتراتژی رقرابتی
تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیتهای سازمان پژ هشنامه میت ت تحوز.1-20 ،2 ،
بحرینی ،کیومرث؛ و هوشنگی ،مهدی ( .)1388بررسی و تحلیل نقش مدیریت کیفیت در ایجاد زنجیره ارزش
مدیریت دانش در سازمان .آتنیه پژ هشی میت ت .99 -120 ،)83( 20 ،
جباری ،امیر؛ فیروزه ،غزا ؛ و مقاله ،سمیرا ( .)1395جایگاه تحقی و توسرعه در اقتصراد پسرا تحرریم ایرران.
مرموعه مقاالت پنرمین انف انس الگاوی اسایمی ات انای پیشا ف  -الگاوی پاتاه پیشا ف  ،تهرران،
اردیبهشت  ،1395مرکز الگوی اسالمی ایرانی

جمالی پاقلعه ،مرتضی؛ و شفیا زاده ،احسان ( .)1391رویررد تحلیلی مقایسهای به تحقی و توسعه در ایران
و چند کشور پیشرفته .فالنامه رشی فنا ری.34-23 ،31 ،
حسنزاده کوچو ،محمود؛ و ابورری ،جواد ( .)1393زنجیره ارزش در مقابل زنجیره تأمین .مرموعاه مقااالت
سومین هماتش علوم میت ت نوتن 13 ،شهریور  ،1393انجمن علمر و حرفرهای مردیران وحسرابداران
گلستان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیآباد کتو
حسنی ،سیدحمزه؛ رفیعی ،سعیدحسین؛ و بخشی آنی ،علی ( .)1395بررسی نقرش سرازمانهای پرژوهش و
فناوری در نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی پژوهشرگاه صرنعت نفرت ایرران .فاالنامه سیاسا علا
فنا ری.63-97 ،)4( 8 ،
حقیقت ،شقای ( .)1391بررسی تأثیرات زنجیره ارزش جهانی بر ارتقاء بوشههای محلی .مرموعه مقااالت
انف انس ملی اارآف تنی میت ت

اسب اارهای دانشدنیان ،مازندران ،آبان  ،1391دانشگاه مازندران

بمسه ،عباس؛ قنبریها ،شهره؛ و اوحدی ،فریدون ( .)1396بررسی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر مدیریت تحقی
و توسعه با ترنیک

در صنایا بودروسازی (مطالعه موردی :شرکت پارس برودرو) .فاالنامه رشای

فنا ری.51 -62 ،50 ،
رضایان قیهباشی ،احد؛ و کا می ،معصومه ( .)1393تصویرپردازی و کالن تصاویر آینردۀ سیاسرت جهرانی:
تصویرپردازی روشی مناسب برای شنابت آینده در جهران پیچیرده .فاالنامه مطالعاات میانرشاتهای در
علوم انسانی.173 -200 ،)3( 6 ،
رضوانی ،مهران ( .)1381تحلیل راهبردی هزینه و زنجیره ارزش .میت ساز 1( 5 ،و.42-50 ، )2
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس؛ و حجازی ،الهه ( .)1377ر شهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :انتشارات آگاه.
شاهگردی ،حسن؛ آقائی ،محسن؛ و سلطان احمدی ،مهدی ( .)1382تحلیل زنجیره ارزش رقرابتی پرورتر در
فعالیتهای توزیا .هفتمین انف انس شبکههای توزتاع نیا ی دا ق ،تهرران ،اردیبهشرت  ،1382انجمرن
مهندسی برق و الرترونیک ایران.205-214 ،
عبادی ،امیر؛ فراهانی فرد ،سعید؛ و عادلی ،امید علی ( .)1398نقش محروری اقتصراد دانرشبنیران در کنترر
بیراری .فالنامه سیاس های مالی اتتاادی.125-150 ،)25( 7 ،
قهرمانی ،محمد ( .)1389مالاهای سرنجش و ارزیرابی فعالیرتهرا و تررالی آموزشری در برنامره درسری
بینرشررررتهای .فااااالنامه مطالعااااات میانرشااااتهای در علااااوم انسااااانی.123-136 ،)4( 2 ،
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الله ،سینا؛ و نظری ،احسانه ( .)1396ارائه یک دیدگاه شنابتشناسی فناوری بره مفهروم نروآوری و سیاسرت
نوآوری .فالنامه رشی فنا ری.26 -34 ، )52(13 ،
محترمی ،امیر؛ و تفرشی ،مجید ( .)1382تأثیرات فناوری اطالعات بر زنجیره ارزش سرازمانی .تایدی ،139 ،
.33-28
محمدی ،توران؛ بانشی ،عبادالله؛ و مصباحی جهرمی ،نگارالسادات ( .)1395دستیابی به مزیت رقابتی از بعد
کیفیت در صنعت شیالت و بازار ماهی هرمزگان .ا لاین همااتش ملای مایت ت توساعه ،هرمزگران ،دی
 ،1385جهاددانشگاهی واحد هرمزگان
مرکز پژوهشهای مجلی شورای اسالمی ( .)1395زنجیره ارزش جهانی در حوزه فضا (بررسری سرابتارهای
سازمانی و نقشهای حاکمیتی) .معا ن پژ هشهای زت دناتی امور تولییی دفت مطالعات ارتباطات
فنا ریهای نوتن مرلس شورای اسیمی ،کد موضوعی.280
منظوری ،نیلوفر ( .)1395تحلیل زنریا ه ارزش در پا هههاای تولیای پشاتیبانی نا مافازار داا های دهباود
(پایاننامه کارشناسی ارشد) سازمان مدیریت صنعتی ،تهران ،ایران.
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