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Abstract: 
The purpose of this research is identifying and leveling factors affecting research and 

development strategies in domestic automotive companies with emphasis on structural-
interpretive modeling. The present study is mixed in terms of developmental purpose and 
method. In the qualitative part, they participated with 20 managers of domestic 
automobile companies using the snowball sampling method using semi-structured 
interviews, and in the quantitative part, Delphi questionnaire was first given to 45 
experts, and then for the level About 50 experts from the domestic automotive industry 
participated. In the qualitative part, using the theme analysis method, 7 components of 
business strategy, support policies, investment attraction, intellectual capital, cultural 
development, research and development implementation network, and research and 
development management were identified. In the quantitative part of validation, the 
identified indicators were confirmed by the consensus of experts and using the fuzzy 
Delphi method. Qualitative sector coding process analysis has led to the identification of 
7 components of business strategy, supportive policies, investment attraction, knowledge 
capital, cultural development, and research and development implementation network and 
research and development management. The identified components are included in the 
quantitative section of the ISM questionnaire. Based on the results obtained from the ISM 
analysis, it can be acknowledged that there are direct and indirect effects in the matrix; 
the most influential factor is supportive policies and the most dependent in the matrix is 
the direct effects of attracting investment and knowledge capital in the matrix of indirect 
effects. 
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 توسعه و تحقیق هایبر استراتژی طراحی مدل عوامل موثر

 رویکرد بر کیدأت با داخلی خودروسازی هایشرکت در

 (ISM) تفسیری-ساختاری

 
 120-150صفحات  (14/09/1401تاریخ پذیرش:   02/07/1401)تاریخ دریافت: نوع مقاله: پژوهشی 

   
 .یرانتهران، ا ی،دانشگاه ازاد اسالم ی،واحد تهران مرکز یبازرگان یریتگروه مد        1سوده علی زاده

 .یرانتهران، ا ی،دانشگاه ازاد اسالم ی،واحد تهران مرکز یبازرگان یریتگروه مد 2نوربخشسیدکامران 

 .یرانتهران، ا ی،دانشگاه ازاد اسالم ی،واحد تهران مرکز یبازرگان یریتگروه مد 3یبهروز قاسم

   

 

 

  چكيده

 یاهو توسعه در شرکت قیتحق یهایعوامل موثر بر استراتژ بندیشناسایی و سطحهدف از پژوهش 

ز اای و توسعه باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدفی میریتفس-یساختار سازیمدلبر  دیبا تاک یداخل یخودروساز

وش با ر یداخل یخودروساز یهاشرکت رانیمدنفر از  20در بخش کیفی با باشد. لحاظ روش آمیخته می

 نامه دلفیتدا پرسشابو در بخش کمی مشارکت داشتند ساختاریافته گیری گلوله برفی بااستفاد از مصاحبه نیمهنمونه

 عت خودروسازینفر از خبرگان صن 50و بعد از آن برای سطح بندی  نفر از خبرگان قرار داده شد 45در اختیار 

 یهااستیس ،کسب و کار یاستراتژمولفه  7روش تحلیل تم بااستفاده از بخش کیفی  در .مشارکت داشتندداخلی 

و  قیتحق تیریمدو  و توسعه قیتحق یاجرا شبکهی، فرهنگ توسعهی، دانش هیسرمای، گذارهیجذب سرمای، تیحما

 وهای شناسایی شده توسط اجماع نظر خبرگان اعتبارسنجی شاخص بخش کمیدر . شناسایی شدند توسعه

حلیل قرار گرفت که مورد تجزیه و ت ISMپرسشنامه قرار گرفت. بعد از آن  دییتأباستفاده از روش دلفی فازی مورد 

و غیرمستقیم؛  توان اذعان نمود که در ماتریس تأثیرات مستقیممی ISMآمده از تحلیل  به دستبر اساس نتایج 

مل جذب تقیم عای حمایتی و بیشترین وابستگی را در ماتریس تأثیرات مسهاسیاستذاری را عامل بیشترین تأثیرگ

  ی در ماتریس تأثیرات غیرمستقیم داراست. دانشگذاری و سرمایه سرمایه

 فسیریت -ساختاریسازی دلهای خودروسازی، ماستراتژی، تحقیق و توسعه، شرکت واژگان کلیدی:
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  مقدمه -1

پـذیری خود هایی در زمینه تقویـت و افـزایش تـوان رقابـتها با چالشبسیاری از شرکتامروزه 

های هایی که از قابلیتاند. در این میان، تنها شرکتوکار مواجه شده برای بقا در محیط رقابتی کسب

 نمایندانـد موفقیـت پایـداری را کسب جوینـد، توانسـتههای نسبی بهره مـیکلیدی و مزیت

(Nickrafatr wt al, 2021). کیبه  ازیرشد و توسعه و حضور فعال در بازار ن یها براو شرکت عیصنا 

است.  ریو توسعه امکانپذ قیتحق یهاتیفعال هیتنها در سا تیمز نیبه ا یابیدارند و دست یرقابت تیمز

خود را صرف  یهانهیاز هز یاگسترده فیها طاز شرکت یاریموضوع، بس تیاهم لیبدل نیبنابرا

در جهت رشد  یدیاز نکات کل یکیاما  .(Blalock & Gertler, 2009) کنندیتوسعه م و قیتحق

و توسعه مناسب است تا  قیتحق یصنعت، اتخاذ استراتژ یهابخش یو توسعه آن در تمام یتکنولوژ

در نقشه راه  یمحور یو توسعه، بخش قیتحق یاستراتژ .افتیدست  ایروز دن یهایبتوان به تکنولوژ

به منظور  ینوآور یهایو توسعه توانمند جادیشود که بر ایمحسوب م یتکنولوژ یاستراتژ یطراح

با  ییهااز شرکت یاریساز طرفی ب .(Kaneshima et al, 2018) تمرکز دارد یکیاهداف تکنولوژ لیتسه

هستند که در  یانوآورانه یهاتیفعال ونیخود را مد تیعملکرد برتر در عرصه رقابت، بخش عمده موفق

رسد از هر جهت که بنابراین به نظر میاست.  یمبتن یکیتکنولوژ یهایاز موارد بر توانمند یاریبس

مساله تحقیق و توسعه از اهمیت باالیی برخوردار است  دوارد مساله رقابت در دنیای اخیر شوی

(2021, Tajpour & Hosseini .)،توسعه محرك و عامل اصلی توسعه صنعتی و  های تحقیق وفعالیت لذا

اند و یکی از عوامل مهم در تقویت توان تکنولوژیکی و رشد ها شناخته شدهی بنگاهاقتصادی کلیه

های تحقیق و جهت شناسایی روش مناسباتخاد رویکرد  ه همین جهت،اقتصادی کشورها است. ب

)کارفرمـا( را  های مشـتریانها و خواستهمندیهایی که نیازتوسعه به منظور دسـتیابی بـه تکنولوژی

 (. Meng et al, 2018) پوشـش دهـد، بسـیار ضروری خواهد بود

 راتییو توسعه موتور تغ قیشده که تحق دیمرتبط با صنعت خودرو تاک یاز متون علم یاریدر بس

دارد که با ورود صنعت  تیاهم یطیموضوع در شرا نی. ادیآیصنعت به حساب م نیدر ا کیتکنولوژ

بر دانش  یخود را به اقتصاد مبتن یجا دیبر تول یاز توسعه، اقتصاد مبتن ینیخودرو جهان به مرحله نو

 هایو توسعه در خودروساز قیتوسعه مراکز تحق نیبنابرا ؛(Sycheva et al, 2020) و اطالعات داده است

و توسعه  قیگفت که تحق دیمراکز با نیا یشده برا فیتعر فیاما در باب وظااست،  ریناپذاجتناب یامر

پلت فرم مثل  یاصل یهاماژول یو نوآور ی. طراحشودیم یبنددر صنعت خودرو در سه بخش دسته

. معکوس یمهندس تیبهبود محصوالت موجود و در نها ندیو فرآ قیتعل ستمیس ربکس،یموتور، گ

. اما شندها تسلط داشته بابخش نیبر هر سه ا دیادانش و توسعه خود ب شیمنظور افزابه خودروسازان

 یبه تکنولوژ یابیو دست کسویاز  یدانش فن افتیدر ازمندیسه بخش ن نیموضوع مهم آن است که ا

دانش روز  قیکه از طر ییهاخودروساز براساس مستندات و نقشه نیبنابرا است. گرید یسوساخت از
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که  یکیئورجنبه ت لیدلبخش به نیبه روز گام بردارد. ا یخودروها دیبه سمت تول تواندیوجود دارد م

ابزار و  ازمندیساخت است که ن یتکنولوژ گریرا دارد، اما موضوع مهم د یابیدست تیدارد با آموزش قابل

 تیقابل یخارج یهامشارکت قیموضوع از طر نیا است. برهیسرما یاست که امر دیجد زاتیتجه

بودن دشوار باشد،  برهیسرما لیدلساخت به یتکنولوژ افتیدر دیشا .هست تیانتقال دارند و حائز اهم

 یخودروسازان در قراردادها یپافشار ازمندیدو ن نیو به دست آوردن ا ستین یممکنریاما کار غ

 .(Brem & Voigt, 2009) و توسعه است قیمنظور احداث مراکز تحقبه دشانیجد

 یگذارهیو توسعه سرما قیدالر در بخش تحق اردیلیم 100جهان ساالنه حدود  یخودروصنعت 

 نیانگیطور مگفت به توانیاساس م نیو برا شودیم نهیهز کایدالر آن در آمر اردیلیم 1۸که  کند،یم

. پنج خودروساز بزرگ فولکس شودیم نهیو توسعه هز قیدالر در بخش تحق 1200هر خودرو  یبرا

در  یگذارهیاز لحاظ سرما ایشرکت بزرگ دن 21جزو  ملریجنرال موتورز، هوندا و دا وتا،یتو واگن،

و توسعه موسسه بوز شرکت فولکس  قیو توسعه هستند و براساس گزارش ساالنه تحق قیبخش تحق

 یمختلف خودروساز یهاشرکت انیدالر رتبه اول را در م اردیلیم 12از  شیب نهیواگن با صرف هز

با صرف  زیو جنرال موتورز ن ملریدالر، دا اردیلیم ۶از  شیب نهیبا هز وتایشرکت تو نیهمچن .دارد

 یدوم و سوم قرار دارند. در حال یهاو توسعه در رتبه قیدالر در بخش تحق اردیلیم 7از  شیب نهیهز

توسعه و  قیتحق یهانهیبه هز یاریبس تیخود اهم یانهیبزرگ خودروساز در ساختار هز یهاشرکت

 ستیمشخص ن یخوبو توسعه به قیبخش تحق یخودروساز برا یهاشرکت کردنهیکه رقم هز دهندیم

(2019et al,  Chung).  

وجود دو حاکی از آن است که کشور  یخودروساز یهاو توسعه در شرکت قیتحق ندیبهبود فرا

آنها در بازار داخل باعث شده است که توجه به  یبزرگ در کشور و بازار انحصار یشرکت خودروساز

دو شرکت  نیو توسعه در ا قین دو شرکت مورد غفلت واقع گردد. بخش تحقیو توسعه در ا قیتحق

 گرید یتجربه کشورها. نداشته است یقابل تامل یخروج یدربردارد ول زین یهنگفت نهیفعال است و هز

 یهاگسترش شرکت ایو  یوبانند ژاپن و کره جنم یخودروساز یهاشرکت ینشان از ادغام عمود

استفاده  ایو  یمانند کره جنوب یبزرگ خودروساز یهابا شرکت یدر همکار ای ه،یمانند ترک انیبندانش

 یو توسعه و بهبود عملکردها قیتحق یهانهیدر کاهش هز یمشترك مانند آلمان سع یهااز پلتفرم

بزرگ وجود ندارد و از  یهابا شرکت یارامکان همک ژهیو طیباتوجه به شرا رانیواحدها دارد. در ا نیا

 . (Mehri, 2004) وجود ندارد زیپلتفرم مستقل ن کی دیتول یالزم برا یتوانمند گرید یسو

 کایآمر یهامیدر حال حاضر با مشکل کمبود قطعات الزم مواجه است. تحر رانیخودرو ا صنعت

 کا،یآمر یهامیصنعت خودرو است. پس از تحر ازیبه قطعات مورد ن رانیا یدر برابر دسترس یمانع مهم

 شودیم ینیبشیاساس پ نی. بر اکندیقطعه خودرو صادر م رانیاست که به ا یتنها کشور بایتقر نیچ

هزار دستگاه برسد.  ۶10و به  ابدیدرصد کاهش  2/29بالغ بر  2020سال  یط رانیدر ا دروخو دیتول

 2019نصف شده است. در سال  بایتقر رانیخودرو ا دیدو سال گذشته تول یاست که ط یدر حال نیا
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واردات قطعات  افت .ابدیدرصد کاهش  ۸/37 زین 201۸درصد و در سال  3/10 رانیخودرو در ا دیتول

بالغ بر  201۸در سال  رانیاست. کل واردات ا رانیخودرو در ا دیاز عوامل مهم افت تول یکیخودرو 

 رانیدرصد واردات ا 37است. حدود  افتهیدرصد کاهش  29بالغ بر  2019درصد و در سال  5/2۶

 یرانیا خودروسازان لیدل نیمثل قطعات خودرو است. به هم یصنعت دهیچیو محصوالت پ آالتنیماش

هزار  150از  شیها بگزارش یکنند و بر اساس برخ دایخود دست پ ازیاند به قطعات مورد ننتوانسته

نظر به سطح  نیموضوع و همچن نیها پارك شده است. با توجه به اکارخانه یدرو ناقص در برخخو

به  رانیشود صنعت خودرو ا هبرداشت هامیچنانچه تحر میاعتقاد دار رانیخودرو در ا یتقاضا یباال

بعد  یهاسال یرود طیاساس انتظار م نیبر ا .اوردیدست بگذشته خود را به تیموقع تواندیسرعت م

 رانیخودرو در ا دیتول یرا برا یدرصد 4/12شود و متوسط رشد ساالنه  یصعود رانیخودرو در ا دیتول

 .(Manteghi, 2013) شده است ینیبشیپ 2029تا  2021دوره ده ساله  یط

با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی در کشور و همچنین تاکیدها بسیار زیادی که در اسناد و 

بر توسعه و رونق اقتصاد غیرنفتی وجود دارد، پیشرفت و بهبود شرایط صنعت  های ملیسیاست

رسد در این میان مساله تحقیق و توسعه از خودروسازی از اهمیت باالیی برخودار است که به نظر می

رسد که دالیل و عوامل مختلفی بر اهمیت بسیار بسزایی را داراست. بر اساس مطالعه اولیه بنظر می

های تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی دخیل هستند که گیری استراتژیقیت در شکلعدم موف

اند. بنابراین زمینه را برای تحقق اعتالی تکنولوژیک و بهبود محصوالت را برای مشتریان فراهم ننموده

 یهاو توسعه در شرکت قیتحق یهایمدل عوامل موثر بر استراتژ یطراحمطالعه حاضر با هدف 

 ی انجام شده است.ریتفس-یساختارسازی مدل ابزاربر  دیتاکبا  یداخل یوسازخودر

 مبانی نظری و پيشينه -2

اقتصادی جوامع  -های اجتماعیصنعت خودرو همواره صنعتی بوده است که به شدت بر نظام

سرعت ترین خصایص این صنعت که به ها تاثیر پذیرفته است. یکی از مهمتاثیرگذار بوده است و از آن

های تولید انبوه و مقیاس باال در خودروسازی گیری سیستمبه صنایع دیگر هم نفوذ پیدا کرد شکل

گذاری مستقیم شرکت با سرمایه 72مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در سال  بوده است.

جامع توسعه مرکز برداری رسید. طرح رسما به بهره 7۶ایرانی تولید اتومبیل سایپا تاسیس و در سال 

های الزم به منظور تحقق اهداف بلندمدت با هدف ایجاد زیرساخت 13۸7تحقیقات سایپا در سال 

برداری رسید. برخی به بهره 1393شروع شده و در سال  گروه سایپا در حوزه طراحی و تکوین محصول

های اژ مکانیک و آزمایشگاهسازی، ماشین ابزار، مونتهای مدلاز خدمات این مرکز عبارتند از: کارگاه

، برخورد غیر مخرب و آزمایشگاه صدا و مودال و آزمایشگاه تست شرایط ایآالیندگی، تست جاده

با هدف تحقیق و توسعه  137۶شرکت تحقیق، طراحی وتولید موتور ایران خودرو در بهمن سال . جوی

سهام شرکت متعلق  %100رسید.  برداریو تولید قوای محرکه خودرو تاسیس و در همان سال به بهره
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خدمات ارائه شده گردد. عنوان یک شرکت تحت مدیریت اداره میهباشد و ببه شرکت ایران خودرو می

افزارهای تخصصی و سازی موتور، تولید نرمبهینه، توسط این شرکت عبارتند از: طراحی و ساخت موتور

گیری دقیق قطعات، انجام خدمات آزمون اندازهلنگ و خدمات انجام آزمایشگاهی همچون پیچش میل 

های تولیدی، انجام خدمات مهندسی محصول های تعریف شده و طرحطراحی مهندسی در قالب طرح

 اندازی خطوط تولید قوای محرکه. و تضمین کیفیت و راه

-به منظور راه 137۶)ایتراك( در سال  های خودروآزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعهشرکت 

ها شرکت فعال در های آن با مشارکت دههای تخصصی خودرو، قطعات و مجموعهاندازی آزمایشگاه

از  %۶0عنوان سهامدار ایتراك هستند. بیش از شرکت به ۸0و تاسیس شد. هم اکنون صنعت خودر

عات داران نیز از سازندگان خودرو، تامین کنندگان قطسهام متعلق به شرکت ساپکوه بوده و بقیه سهام

با برعهده گرفتن مسئولیت مدیریت  13۸1شرکت ایتراك از سال  .های خودرو هستندو مجموعه

عنوان بزرگترین های آزمایشگاهی ساپکو و آزمایشگاه ایران خودرو، با فعالیت در دو سایت بهمجموعه

ایتراك مرکز آزمایشگاهی صنعت خودرو کشور شناخته شد. در دو سایت آزمایشگاهی تحت مدیریت 

کارشناسان فنی و  از این تعداد را %۶0کنند که بیش از نفر فعالیت می 200در ساپکو و سایت مرکزی 

 .(Dini Torkamani et al, 2021) دهندارشد مجموعه تشکیل می

 رانیخودرو در ا دیکرد تول ینیبشیپ رانیا یصنعت خودروساز تیاز وضع یلیدر تحل چیسسه فمؤ

را تجربه کند و از سال  یدرصد4/12به طور متوسط رشد ساالنه  2029تا  2021دوره ده ساله  یط

موسسه  وز،ینبه گزارش تجارت دستگاه در سال شود. ونیلیم کیاز  شیب رانیخودرو ا دیتول 2024

صنعت  نیساله ا 10انداز چشم یبه بررس رانیا یگزارش خود از صنعت خودرو نیدتریدر جد چیف

 یهامیبحران کرونا، تحر ریدرگ رانیکه ا نیگزارش آمده است: با توجه به ا نیا در .پرداخته است

بدتر خواهد شد.  2020کشور در سال  نیصنعت خودرو ا تینفت است، وضع متیو کاهش ق کایآمر

 یبا کاهش مواجه خواهد شد. در پ رانیخودرو ا دیاست که تول یسال متوال نیسوم 2020سال 

 رانیمواجه شد. ا یدرصد ۸/37با افت  201۸سال  یط رانیخودرو ا دیتول کایمرآ یهامیبازگشت تحر

 نیا زین یدر سال جار رودیخودرو بود و انتظار م دیتول یدرصد3/10شاهد افت  زین 2019در سال 

کاهش داشته است. در  زین رانیفروش خودرو در ا د،یموازات کاهش تول به .درصد برسد 2/29افت به 

 زیامسال ن یط میکاسته شد و انتظار دار رانیدرصد از فروش خودرو در ا5/14 بالغ بر 2019سال 

قطعات خودرو در  دیها، بخش تولگزارش براساس .ابدیکشور کاهش  نیدرصد فروش خودرو در ا1/21

 2020در سال  یادیبخش با فشار ز نیبدان معناست که ا نیکالن مواجه است. ا یهایبا بده رانیا

 لیخود را سر پا نگه دارد. دولت هم به دل تواندیم یدولت به سخت تیمواجه است و بدون حما

 .کند تیبخش حما نیاز ا تواندینم یمشکالت مال

 یهاو توسعه بر عملکرد شرکت قیتحق یاستراتژ ریتأث( پژوهشی با عنوان 2021ونگ و همکاران )

ICT بر عملکرد  یمثبت ریو توسعه تأث قیدهد که عمق تحقینشان م جینتاانجام دادند که  نیدر چ
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و توسعه با عملکرد شرکت  قیتحق یو توسعه و گستردگ قیعمق تحق نیمتقابل ب ریشرکت دارد، تأث

و توسعه با عملکرد شرکت رابطه مثبت دارد. عالوه  قیتحق یهر سه استراتژ نیمثبت است و تعامل ب

و  قیشدت تحق دیبه عملکرد خوب با یابیدست یبرا ICT یهارکتکند که شیم شنهادیپ نیبر ا

 .(Wang et al, 2021) رندیو توسعه را در نظر بگ قیو توسعه و عمق تحق قیتحق یتوسعه، گستردگ

 یفناور یچگونه بر نوآور یالمللنیو توسعه ب قیتحق( پژوهشی با عنوان 2021لیان و همکاران ) 

مطالعه  درباره این موضوع به ندرت هنوزانجام دادند.  نیاز چ یتجرب جیگذارد: نتایم ریها تأثشرکت

اقتصاد در حال توسعه  نیعنوان بزرگتربه نیدر چ یالمللنیو توسعه ب قیبه تحق یمطالعات کم و شده

از چهار  یمورد لیو تحل هیو تجز اتیادب یبررس بااند. توجه کرده یالمللنیمهم ب بیرق کیجهان و 

-نیو توسعه ب قیتحق رد یاصل یندهایعنوان فرا، ساخت شبکه و کسب دانش را بهینیچ یغول فناور

شرکت  40سپس نمونه . کندمطرح می یاصل یهایژگیعنوان وهرا ب ییایو جغراف یو تنوع فناور یالملل

تعداد حق  ها بایژگیو نیچگونه ا کنندتا مشخص  ندقرار داد لیو تحل هیذکر شده را مورد تجز ینیچ

 ,Lian et al) و به آنها ارتباط دارد ردیگیهر شرکت قرار م اریدر اختکه  یالمللنیب اتثبت اختراع

2021).  

و  ستیز طیدر مح ی، عملکرد نوآوریفنآور تیقابل( پژوهشی با عنوان 2020) وو و همکاران

 نیذکر شده در چ یهاشواهد شرکت: یانرژ یخودرو دیو توسعه در صنعت جد قیتحق یاستراتژ

در  یسطح شرکت با عملکرد نوآور یفناور ییدهد که تواناینشان م یتجرب یهاافتهانجام دادند که ی

، کند. با کمال تعجبیم دیرابطه مثبت را تشد نیدولت ا تیارتباط مثبت دارد و مالک ستیز طیمح

با  ییهادهد که شرکتینشان م نیهمچن جینتا کند.یم فیرابطه را تضع نیدولت ا یهاارانهی شیافزا

 ییهاکه شرکت یدهند، در حالیم حیرا ترج یو توسعه همکار قیباالتر تحق کیتکنولوژ یهاتیبلقا

ها درك افتهی نیدارند. ا یو توسعه داخل قیبه انتخاب تحق لیدارند تما یترنییپا یفن یهاتیکه قابل

را  یانرژ دیجد هینقل لیو توسعه در صنعت وسا قیتحق یگذارهیاز مقرون به صرفه بودن سرما یدرست

 .(2020et al,  Wu) کنندیرا روشن م یو خارج یتعامالت منابع داخل نیدهند و همچنیم جیترو

اوراق  در بورس Internet of Thingsشرکت لیست شده در بورد  30( از 2017) ونگ و همکاران 

های های افشا شده در گزارشهدف تحقیق استفاده شده و داده عنوانبهادار شانگهای و شنژن به

گذاری تحقیق و توسعه مورد تأثیر سرمایه .آوری شدجمع 2013تا  2011ها از سال ساالنه شرکت

داری بر حقیق و توسعه تأثیر غیرمعناگذاری تنتایج نشان داد که ابتدا سرمایه بررسی قرار گرفته است،

گذاری تحقیق و توسعه در مرحله اول تاخیر تأثیر مثبتی بر د. دوم، سرمایهعملکرد شرکت فعلی دار

گذاری تحقیق و تر است. سوم، اثر تجمعی سرمایهاز اول تاخیر برجستهحاشیه سود دارد و تأثیر ف

 . (Wang et al, 2017) توسعه با عملکرد شرکت همبستگی منفی دارد

های تحقیق و توسعه با در نظرگرفتن ارزیابی استراتژی»ای بهدر مقاله (1401لطیفیان و همکاران )

گیری تصمیم روش براساس پرداختند که «و(سازی خودررضایت مشتری )مطالعه موردی: صنایع باتری

https://cbs.uok.ac.ir/article_62092_6f7bd95a866902f4a9891b604de64def.pdf
https://cbs.uok.ac.ir/article_62092_6f7bd95a866902f4a9891b604de64def.pdf
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اند های تحقیق و توسعه به ترتیب عبارتسه عوامل اثرگذار در ارزیابی استراتژی بدترین فازی-بهترین

شناسایی شدند که  هااز شاخص رضایتمندی مشتری، بهبود عملکرد و میزان ترکیب با سایر عملیات

 ,Latifian et al) دانتخاب ش "تحقیق و توسعه مشترك"های موجود، استراتژی در نهایت نیز استراتژی

2022.) 
مدل تدوین استراتژی تحقیق و توسعه  "ای باعنوان ( در مقاله1399نعمانی صیقالن و همکاران )

-با استفاده از روش مدل "صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی با رویکرد تحقق اهداف کسب و کار در

شده  در سناریوی حالت پایه فرض پرداختند.بینی رفتار آتی سیستم سازی سیستم داینامیک به پیش

بینانه، گیری مطابق با روند گذشته باشد. در حالت خوشهای تصمیمکه مقادیر پارامترها و اهرم

یابد و سازمان در جذب سرمایه سازمانی بهبود میهای برونوضعیت بودجه تحقیق و توسعه و همکاری

سناریوی بدبینانه  کند. درتر عمل میهای تحقیق و توسعه موفقهای بیرونی برای پروژهو جلب حمایت

 .(Namani Seyghalan et al, 2020) کندنیز متغیرهای مذکور در جهت عکس تغییر می

 یهاو توسعه در شرکت قیتحق ندیراهکار بهبود فرا»با عنوان  ایدر مطالعه (139۸)زاهدی 

آنها  یبزرگ در کشور و بازار انحصار یوجود دو شرکت خودروسازبیان نمود که «  کشور یخودروساز

ن دو شرکت مورد غفلت واقع گردد. بخش یو توسعه در ا قیدر بازار داخل باعث شده که توجه به تحق

 یقابل تامل یخروج یدربردارد ول زین یهنگفت نهیدو شرکت فعال است و هز نیو توسعه در ا قیتحق

نشان از ادغام  گرید یمعکوس پرداخته است. تجربه کشورها یو مهندس یکارینداشته و صرفا به کپ

مانند  انیبندانش یهاگسترش شرکت ایو  یوبمانند ژاپن و کره جن یخودروساز یهاشرکت یعمود

 یهااستفاده از پلتفرم ایو  یمانند کره جنوب یبزرگ خودروساز یهابا شرکت یدر همکار ای ه،یترک

واحدها دارد.  نیا یردهاو توسعه و بهبود عملک قیتحق یهانهیدر کاهش هز یمشترك مانند آلمان سع

 گرید یبزرگ وجود ندارد و از سو یهابا شرکت یارامکان همک ژهیو طیباتوجه به شرا رانیدر ا

-شرکت یبرا شنهادیپ نیبهتر رونیوجود ندارد. از ا زیپلتفرم مستقل ن کی دیتول یالزم برا یتوانمند

 شده است یابیارز یخودروساز یهاو توسعه در شرکت قیتحق یادغام عمود یخودروساز یها
(Zahedi, 2020).  

 یهاتیبر فعال یرقابت واردات ریتأث یررسب»در مطالعه خود با عنوان ( 139۸)حیدریان جانی و 

انتظار  توانیم یاقتصاد یهایبراساس تئوربیان نمود که « رانیا یاکارخانه عیو توسعه در صنا قیتحق

حفظ سهم خود  یها براشده و بنگاه ادیز یداخل یهابنگاه یبرا یواردات، فشار رقابت شیداشت با افزا

 ریمطالعه، تاث نیاساس در ا نی. بر اندیو توسعه اقدام نما قینوآورانه و تحق یهاتیدر بازار به انجام فعال

قرار گرفت.  یمورد بررس رانیا یاکارخانه عیو توسعه در صنا قیتحق یهاتیبر فعال یرقابت واردات

 یبرا 1ISIC یچهاررقم یدر قالب کدها رانیکارخانه ا عیصنا یهااز داده یبررس نیمنظور انجام ابه

 افتیبا ره ایپو یپانل یهاحاصل از برآورد الگو بر اساس داده جیاستفاده شد. نتا 1374-1392دوره 

طور و توسعه را به قیتحق یهاتیواردات، شدت فعال شینشان داد که افزا افتهیمیتعم یورهاگشتا
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 یهاتیبر فعال یمنف ریتاث عیصنا یسودآور نکهیا رغمیعل نی. همچندهدیکاهش م عیمتوسط در صنا

 یهاتیفعال شیبه افزا باال منجر یبا سودآور عیواردات در صنا شیو توسعه دارد، اما افزا قیتحق

و توسعه  قیتحق یهاتیاز آن است که شدت فعال یحاک جینتا ن،ی. عالوه براشودیو توسعه م قیتحق

موجب  زیواردات ن شیبوده و افزا شتریبزرگ، ب یهاو بنگاه یانسان هیبرخوردار از سرما عیدر صنا

  .(Jani & Heidarian , 2020) گرددیم عیصنا نیو توسعه در ا قیتحق یهاتیفعال قیتشو

رقابت در صنعت  -شناسایی الگوی همکاری»(، پژوهشی با عنوان 1397) پورمحمدی و حاجی

انجام دادند که نتایج پژوهش نشان داد که  «خودرو ایران بر اساس رویکرد سیستمی: مطالعه داده بنیاد

شده حاکی از این است که این پدیده در صنعت خودروسازی ایران تاکنون الگوسازی  های انجامبررسی

-های آن شناسایی نشده است. نتایج حاصل از تحقیق در قالب سیستم همکاریو مؤلفهنشده و ابعاد 

پردازد که رقابت می -های همکاریاست. بخش اول، به محرك رقابت در سه بخش شناسایی شده

رقابت با  -باشد، بخش دوم فرایند همکاریهای داخلی و خارجی میشامل دو دسته کلی از محرك

رقابت در -ای همکاری و در نهایت بخش سوم به پیامدهای به کارگیری همکاریهمحوریت استراتژی

 .(Mohammadi & Hajipour, 2020) پردازدصنعت خودرو ایران می

 «و توسعه در توسعه کشور قیتحق ینقش واحدها»ای با عنوان ( در مطالعه1395) عبدی حیدری

به  یابیجهت دست یانبریعنوان راه مبه یتکنولوژ دیبه جذب و تول ازیتوسعه ن یبرا رانیابیان نمود که 

به  یابیدستدر راستای  قاتیانجام تحق یو توسعه که برا قیتحق یمدت خود دارد. واحدها اهداف بلند

اهداف  یراستادر  نیبر علوم نو یمبتن دیساخت نمونه و انجام خدمات جد شرفته،یپ یهایفناور

درست  نشیمشاوره در گز هیتوانند عالوه بر ارایواحدها م نیا .اندشده جادیکشور ا عیها و صناشرکت

 یو جذب کامل تکنولوژ یسازیدر کسب، بوم یمناسب انتقال، نقش مهم ندیو انتخاب فرآ یتکنولوژ

، یزیرکشور، اقدامات الزم را به منظور برنامه عینقاط قوت و ضعف صنا ییناساداشته باشند و با ش

 .( Heidari Abdi, 2017) نقاط ضعف به نقاط قوت انجام دهند لینقاط قوت و تبد تیتثب

تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش »ای به ( در مقاله13۸9) همکارانآذر و 

-دو مولفه درجه اهمیت تکنولوژیپرداختند که براساس رویکرد کشش بازار  «تکنولوژیعملکرد کیفی 

های موردنیاز شرکت جهت تولید محصول همسو با نیاز مشتری و شکاف تکنولوژیکی شرکت در 

هایی در دو بعد ها شاخصگیری هر یک از مولفهها در نظر گرفته شد که برای اندازههریک از تکنولوژی

  (.Azar et al, 2010) رتباط با مشتری( و داخلی )ارتباط با شرکت( شناسایی شدندخارجی )ا

تکنولوژی  طراحی و تبیین الگوی توسعهای به ( در مقاله13۸4کریمی کاشانی و سید اصفهانی )

که نظرات خبرگان و مدیران با سابقه  پرداختند صنعت خودرو در ایران با تأکید بر استراتژی صادرات

براساس آزمون همبستگی اسپیرمن بین توسعه منابع انسانی، نشان داد که صنعت خودروسازی کشور 

توسعه فرهنگ سازمانی، توسعه ساختار سازمانی و توسعه ساختار مدیریتی از یک سو و توسعه 

https://imj.ut.ac.ir/article_21307_deb547ab186387781e0cbda8b65f4506.pdf
https://imj.ut.ac.ir/article_21307_deb547ab186387781e0cbda8b65f4506.pdf
https://imj.ut.ac.ir/article_21307_deb547ab186387781e0cbda8b65f4506.pdf
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دست آمده در این تحقیق گر از نتایج بهیکی دیدارد. تکنولوژی از سوی دیگر ارتباط معناداری وجود 

 SWOT باشد که با استفاده از تکنیکمقایسه وضعیت توسعه تکنولوژی در کشورهای ایران و کره می

های ویلکاکسون و فریدمن مقایسه تطبیقی وضع کره و ایران از آزمون ه منظورب که مقایسه شده است

 بین ایران و کره از نظر توسعه تکنولوژی استاستفاده شده که حاکی از معنادار بودن اختالف 
(Karimi Kashani & Seyyed Esfahani, 2005). 

  شناسیروش -3

 )ترکیبی( است. ای و از لحاظ روش آمیخته پژوهش حاضر ازنظر هدف توسعه

 ذهنی هایداده آوردن به دست منظور به اغلب استفاده شد که کیفی روش در بخش اول پژوهش از

 آن ماهیت و کندمی پیدا طبیعی گرایش دنیای درك سوی به کیفی پژوهش مجموع در رود.میکار به

هدف طراحی مدل عوامل  این پژوهش، در آنجایی که زا .(Hoseini et al, 2021) است تفسیری کامالً

 از باید نتیجه است، در« نوع»چه  از سؤاالت پژوهش باشد وموثر بر استراتژی تحقیق و توسعه می

 افتهیساختار مهین هایمصاحبهاز  جهت گردآوری اطالعات پژوهش، این . دراستفاده نمود روش کیفی

 از آمده به دست هایداده تحلیل و تجزیه برای و( Mobaraki et al, 2021)شده است استفاده 

 بیان و تحلیل تعیین، برای روشی ؛ تحلیل مضمونشد مضمون استفاده تکنیک تحلیل از هامصاحبه

 . هاستداده درون های موجودمضمون

در بخش کیفی جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان  گیری بخش کیفی:و نمونه جامعه آماری

 20گیری گلوله برفی با که بااستفاده روش نمونه .باشندشاغل صنعت خودروسازی سراسر کشور می

کاری در واحد تحقیق و توسعه و ارتباط با سال سابقه  5دارای حداقل که نفر از مدیران و کارشناسان 

ها معیار خاتمه یافتن روند مصاحبه که ند، مصاحبه انجام شد انتخاب شدنداین صنعت بودمشتریان 

  درنظر گرفته شد.رسیدن به اشباع نظری 

 نیا نیروابط ب استفاده شد که با استفاده از آن ISMدر این پژوهش از روش تحقیق کمی از نوع 

در  ارهایمع هیبا تجز ISMعوامل ارائه شده است. روش  نیتوسط ا شرفتیبه پ یابیعوامل و راه دست

 MICMACافزار پژوهش از نرم نی. در اپردازدیها مشاخص نیارتباط ب لیچند سطح مختلف به تحل

  استفاده شده است. یریتفس یساختار یسازجهت مدل

ابتدا پرسشنامه دلفی فازی در اختیار خبرگان قرار داده شد که شامل در بخش کمی پژوهش : 

 45سال سابقه کاری در واحد تحقیق و توسعه بودند که شامل  5مدیران و کارشناسان دارای حداقل 

  .نفر شدند و براساس روش دلفی فازی تجزیه و تحلیل انجام گرفت

 هستند گان صنعت خودروسازیخبراز ر نف 50شامل گیری در بخش کمی: جامعه آماری و نمونه

 34نفر از مجموعه خبرگانی در مرحله قبل هستند که اعالم آمادگی نمودند و  1۶نفر  50از این که 

 .نفر هم خبرگان جدید هستند
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  هایافتهها و . تجزیه و تحليل داده4

سازی و سپس کدگذاری اولیه آنها به روش ها پیادهدر این مطالعه ابتدا محتوای کلیه مصاحبه

فرعی اولیه براساس های بندی تممطالعه حاضر با بررسی و دستهکدگذاری نکات کلیدی انجام شد. 

 یخودروسازی هاتوسعه در شرکت تحقیق و یهایاستراتژعوامل موثر بر در زمینه  هامتن مصاحبه

 منتهی گردید.  1به ارائه جدول  داخلی
 های فرعیها و تممتن مصاحبهای از نمونه 1جدول 

 های فرعی اولیهتم مراجع متن مصاحبه )نکات کلیدی(

های تحقیق و فرض بر این است که دانش افراد متخصص با تعدد پروژه

 توسعه بیشتر است.

 اندوزی بیشتر است.های مختلف احتمال دانشبا دنبال کردن پروژه

;,3}1,7};{M20{M 

,3}9,1};{M1{M 
تجربه متعدد 

 محققین

های تحقیق و توسعه منجر به انتقال دانش کارکرد جمعی فعالیت

 گذشته شده است.

های تحقیق وتوسعه به توسعه این امر در انجام پروژه هاسئولیت تیمم

 کمک کرده است.

,7}13,7};{M12{M 

},15M;{ 
فعالیت تیمی 

 تحقیق و توسعه

مدیران برای کارشناسان تحقیق های آموزشی توسط برگزار کردن دوره

 و توسعه.

های عنوان مشاور پروژهن مدیران گذشته تحقیق و توسعه بهدرگیر کرد

 مشابه آتی.

,14}; 5,4}; M15M{

,1}24,8};{M2{M 
آموزش منتور 

 محور

 های کالن برای صنعت خودرو باید تدوین شودسیاست

با تدوین های تحقیق و توسعه باید برای مثمرثمر بودن فعالیت

 های بلند مدتی از آنها حمایت نمود.سیاست

برای توسعه صنعت خودرو باید تحقیق و توسعه در فرایندی بلند مدت 

 و مدیریت شده هدایت شود

,1}; 7,1};{M8M{

,1}4,1};{M5{M 
های بلند برنامه

 مدت صنعت

خودرو نباید صرفاً به  در قراردادها با کشورهای دارای قدرت در صنعت

محصوالت متمرکز شد و باید با تدوین استراتژی مناسبی فرایند انتقال 

 دانش تکنولوژیک دنبال شود

تحقق موفقیت برای کسب و کار خودرو منوط به توسعه فرایندهای 

 ریزی بلند مدت استانتقال تکنولوژی است و این مهم نیازمند برنامه

,9}2,29};{M7{M 
فرایند انتقال 

 تکنولوژی

های های مهم برای تشریک تجارب شرکتمناسب از اولویت فضای کار

 موفق خودرویی در زمینه تحقیق و توسعه است.

کنند خود به دیر و کارشناس در یکجا فعالیت میاینکه در یک اتاق م

 دهد.خود ضریب تسهیم در زمینه تحقیق و توسعه را افزایش می

;,2}10,4};{M6{M 

},310M{ 
محیط کاری 

 مناسب

انتقال دانش و اهمیت آن در زمینه تحقیق و توسعه نیاز به 

 مستندسازی دانش گذشته است.

برای کنترل فرایندهای تحقیق و توسعه حتما باید دانش در این حوزه 
,6}4,13};{M20{M 

 اهمیت

 مستندسازی
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 های فرعی اولیهتم مراجع متن مصاحبه )نکات کلیدی(

 مستندسازی شود.

های انجام شده در زمینه صنعت خودرو و تجاری حمایت از طرح

 برای این صنعت بسیار الزم استسازی آنها 

های های حمایت معنوی از مالکیتمدیران باید در راستای سیاست

 های خودرویی گام اساسی بردارندطرح

های تحقیق و عالیتاهمیت دانش تولید شده و حق مالکیت برای ف

 توسعه خودرویی در حال حاضر وجود ندارد

,13};{3,6};{M17M{

};,1719M 

},1013M{ 

معنوی  مالکیت

 هاطرح

درصد 5عنوان نمونه، مرسوم است که به گونهنیا یصنعت یر کشورهاد

و  قیمربوط به تحق یهاتیفعال یدرآمد حاصل از فروش خود را برا

هم لحاظ  هامتیق لیو تحل هیکه در تجز رندیگیتوسعه در نظر م

را  یها موظف باشند بودجه خاصشرکت شودیامر سبب م نی.اشودیم

کنند و هر سال تحوالت و  نهیهز دو توسعه خو قیدر تحق

به خودروسازان  کنندیواحد کسب م نیا قیرا که از طر ییدستاوردها

 ارائه کنند.

 کردیبا رو یمیارتباط مستق عیو توسعه در صنا قیموضوع تحق

 ها دارد. شرکت یاقتصاد

,7};{11,12};{M17M{

};,89,7};{M18M 

;,5}8,7};{M5{M 

;,4}13,14}{M10{M 

},337M{ 

 تصویب بودجه

 یسازاز جمله خودرو و قطعه عیصنا ینامطلوب امروز برخ تیوضع

نادرست بوده است.در صنعت خودرو اکنون  یهایگذاراستیس جهینت

 طیو با توجه به شرا ستیمورد توجه ن یلیتوسعه خ قیبحث تحق

  است. امیموجود در حال گذران ا

;,3}11,5};{M16{M 

,22};{17,12};{M1M{

},32,13 };{M15M 

حمایت عملی از 

تحقیق و توسعه 

 خودرو

ها و مراکز دانشگاه تیو توسعه از ظرف قیکنون در حوزه تحقا

 نیب یقرارداد واقع چی. همیکنیاستفاده نم یبه اندازه کاف یقاتیتحق

وجود ندارد و  یقاتیو تحق یو توسعه و مراکز دانشگاه قیمراکز تحق

 . بوده یوجود داشته صور ییاگر قراردادها

 هارساختیضمن در نظر گرفتن ز یتوسعه صنعت یالزم است برا

اعمال شود اگر  یشتریتوجه ب زین یو پژوهش ینسبت به مراکز علم

 .میهست ییو خودکفا شرفتیدنبال پبه

};,1415M{ 

},1613M{ 

,8}20,20};{M20{M; 

ارتباط دانشگاه و 

مراکر تحقیق و 

 توسعه

 .اجرای تحقیق و توسعه نیازمند بدنه فنی است

های جذب نیروی انسانی توانمند در صنعت خودرو باید تدوین سیاست

 شود تا افراد توانمند جذب و برای فعالیت خود امیدوار باشند

های اجرای بدنه تحقیق و توسعه فعلی قابلیت شاید توان فنی

 تحول را دارا نباشند.رویکردهای بهبود و 

,6}3,16};{M7{M 
جذب افراد 

 متخصص

یابد که بدانیم خطای گذشته ما چه بوده خدمات ما زمانی توسعه می

 است.

 نوآوری در خدمات و محصوالت ما یعنی عدم تکرار خطاهای گذشته.

;,4}2,15};{M3{M 

},74M{ 
 تداوم نوآوری



 1401پاییز ( 57 )پیاپی 3 شماره 16 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

131 

 های فرعی اولیهتم مراجع متن مصاحبه )نکات کلیدی(

شود از مدیریت انتظار معجزه داشت، با رفتن دانش در ذهن افراد نمی

 به توسعه و رشد سازمان کمکی کند. تواندمدیریت نمی

کرده است که  ینیب شیوزارت صنعت، معدن و تجارت پ نکهیا رغمیعل

درصد از فروش خود را صرف  کی 1404تا سال  یخودروسازان داخل

را نشان  یعزم عمل نیچن ینیو توسعه کنند، اما شواهد ع قیتحق

 .دهدینم

;,3}7,18};{M2{M 

,13}9,6};{M11{M 
اجرای تعهدات 

 سیاسی

در  دیبا یتکنولوژ راتییعنوان موتور تغو توسعه به قیمراکز تحق جادیا

 .شود دهید ژهیطور وبه یخارج یقراردادها

 ازمندیبه روز ن یخودروها دیمنظور توسعه و تولبه یرانیخودروسازان ا

 هستند. از سایر کشورهای پیشرو ساخت یو تکنولوژ یکسب دانش فن

;,3}17,2};{M7{M 

},153M{ 
های توسعه فعالیت

 همکاری

را عقب  تحقیق و توسعه یواحدها یکارشناسان مشکل عدم کارآمد

 یو عدم اعتماد کاف کسویاز  یواحدها از دانش روز جهان نیبودن ا

 .کنندیعنوان م گرید یسوارشد از رانیمد

های تحقیق و توسعه حمایت از طرح های تشخیص ووجود سیستم

 صنعت خودرو باید در راستای حمایت این واحدها گام اساسی بردارند.

;,25}2,8};{M7{M 

},619M{ 
 پشتیبانی عملی

و  قیتحق یبر احداث واحدها یاریبس دیتاک یصنعت گذاراناستیس

 .دارند یخارج یهامشارکت قیتوسعه از طر

که  ی استالزم در صنعت خودرو کشور موضوع یهارساختیفقدان ز

در صنعت خودرو کشور از  یانتقال دانش و فناور شود،یموجب م

 .نتواند محقق شود یخارج یهامشارکت قیطر

,4} 13,9};{M16M{

,8};{13,10};{M3M{

}, 326,6};{M21M 

حمایت از سرمایه 

 گذاری خارجی

 

قرار گرفتند تعدادی از کدها به علت تشابه مفهومی در این پژوهش زمانی که کدها مورد بازبینی 

 2ها تغییر یافت. در جدول اندند و عنوان تعداد زیادی از تمادغام و تعداد زیادی دست نخورده باقی م

اند عبارتند از: عنوان مثال برخی از عناوینی که جایگزین شدههای فرعی نهایی شده آمده است. بهتم

و  قیاز تحق یعمل تیحما»و « پشتیبانی عملی»به جای عنوان دو تم « اهپروژه و هااز طرح یبانیپشت»

« اهپروژه و هااز طرح یبانیپشت»و عنوان  که به علت تشابه مضمون، با یکدیگر ادغام« توسعه خودرو

 دو شده است.جایگزین آن
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 های فرعی نهایی نمونه تم. 2جدول 

 ردیف
 های فرعیتم

 )مفاهیم اولیه(
 مرجع کدهای توصیفی

1 

 

های توسعه سیاست

متمرکز بر 

های تحقیق فعالیت

 و توسعه

های اجرایی برای تحقیق و دستورالعمل تدوین

های فروش به زدن استراتژی گرهتوسعه، 

های سیاست توجههای تحقیق و توسعه، فعالیت

تحقیق و توسعه صنعت خودرو،  یارهایبه معکالن 

صنعت خودرو در  یتخصص فیدادن وظا پوشش

تحقیق و توسعه، سنجیدن کارکنان و مدیران 

سطوح مختلف با معیارهای موفقیت در تحقیق و 

توسعه، بومی نبودن معیارهای تحقیق و توسعه، 

های سطوح نمودن معیارها با شایستگیهماهنگ

 مختلف تحقیق وتوسعه

;},31};{M,720{M}};,11M 
;,7}13,7};{M22,3};{M9{M 

;,14}5,4};{M15,1};{M5{M 

;,1}8,1};{M14,8};{M2{M 

;,1}4,1};{M5,1};{M7{M 

;,24}16,9};{M2,29};{M7{M 

;,13}20,2};{M10{M 

};,364M{ 

;,13}3,6};{M20{M 

};,1217M{ 

;,8}9,7};{M18,7};{M10{M 

},816};{M,88{M;},310M{ 

2 

از  ینیتضم تیحما

 یهایگذارهیسرما

 و توسعه قیتحق

گذاری خارجی در تحقیق تشویق تضمینی سرمایه

های گذاریریزی جذب سرمایهبرنامهتوسعه داخلی، 

خارجی برای بهبود تحقیق و توسعه داخلی، اصالح 

گذاری در تحقیق و ی تضمین سرمایهو بهبود معیار

 توسعه،

;,4}13,5};{M11,7};{M5{M 
,33}7,14};{M10{M 

};,610M;{ 
;,15}3,21};{M17{M 

};,42M{ 
},714M{ 

3 

به نظرات و توجه 

های خالق ایده

 کارکنان

حمایت از کارکنانی که برای تحقیق و توسعه نظر 

دهند، پشتیبانی از کارکنان خالق، جلب نظرات می

خالقانه تیم تحقیق و توسعه، همگرایی بین 

 های کارکنانها و ایدهموفقیت

,6}; 21,3};{M7,1};{M27M{

,3}; 7,2};{M27,13};{M9M{

,2}; 12,8};{M17,5};M3M{

,4}16,9};{M16,6};{M19{M 

4 
استراتژی 

 تکنولوژی

مدت انتقال تکنولوژی، تعیین تدوین برنامه بلند

شناسایی رفتارهای  تکلیف فرایند جذب فناوری،

دوین برنامه استفاده از جذب و توسعه تکنولوژی، ت

انتقال  ندیفراهای تولیدی پیشرفته، تکنولوژی

 یتکنولوژ

,10}; 3,2};{M16,15};{M7M{

,3}; 16,6};{M21,8};{M13M{

,2}; 8,6};{M10,18};{M7M{

,1}; 9,2};{M2,15};{M7M{

,3}12,27};{M7{M 

5 

سازی فعاالن آگاه

تحقیق و توسعه از 

تغییرات 

استراتژیک کالن 

 خودرویی

های تحقیق و توسعه ایجاد همراستایی بین فعالیت

های ات کالن صنعت خودرو، تدوین پرتکلتغییر

از برنامه مدیران گذشته برای تغییرات حمایتی 

مدیریتی احتمالی و تاثیر بر تحقیق و توسعه، 

های مراستایی تحقیق وتوسعه با برنامهضمانت ه

 استراتژیک صنعت خودرو

,2}; 7,38};{M6,8};{M8M{

},128M{;{

,4}10,6};{M18,18};{M2{M 
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 ردیف
 های فرعیتم

 )مفاهیم اولیه(
 مرجع کدهای توصیفی

۶ 

مستندسازی 

های تحقیق فعالیت

 و توسعه خودرویی

، یسازمستند تیاهمحور، مآموزش منتور

های مستند گذشته، ریزی مبتنی بر دانشبرنامه

 های مدیریت دانش و مستنداتتدوین پروتکل

},119};{M,139{M};{
,15};{M14,14};{M13,8;{M11M

};,163,6};{M3M}; {,167 

 ,24};19M{

 ,1};10,6};{M7,3};{M3M{

;,3}11,5};{M16{M 

;,22}17{M ,12};11{M 

,3}2, 13};{M15{M 

 
 قرار بازبینی مجدد مورد و کرده تعریف کرده، ارائه تحلیل برای که را هاییتم مرحله، این در گرپژوهش

را که  اصلی فرعی و هایتم 3کند. در جدول شماره می تحلیل را آنها داخل هایداده سپس دهد،می

 .های فرعی است، آمده استبندی تمماحصل دسته

 دوم دلفی فازی مرحلهو  مستخرج از کدهای توصیفیهای اصلی و فرعی مولفه .3جدول

 ردیف

 

 هایمؤلفه

  اصلی

 

 های فرعیمؤلفه

 

میانگین  میانگین فازی مثلثی

فازی 

زدایی 

شده 

 )قطعی(

اختالف 

مرحله 

 اول و دوم
β α m 

1 

استراتژی 

 کسب و کار

 

068/0256/0 761/0 714/0 068/0 استراتژی نوآوری

 -084/0275/0 852/0 804/0 022/0 استراتژی تکنولوژی

052/0261/0 798/0 745/0 008/0 های کالن خودروییاستراتژی

098/0258/0 796/0 756/0 035/0- استراتژی توسعه بازار

2 

های سیاست

 حمایتی

 

وضع قوانین برای حمایت از 

 های تحقیق و توسعهفعالیت
057/0258/0 755/0 704/0 034/0-

های متمرکز بر توسعه سیاست

 های تحقیق و توسعهفعالیت
054/0264/0 766/0 713/0 017/0-

اجرای دقیق قوانین مالکیت فکری در 

 حوزه صنعت خودرویی
105/0268/0 852/0 811/0 036/0-

تصویب بودجه برای صنعت خودرو به 

 های تحقیق و توسعهمنظور فعالیت
074/0242/0 758/0 716/0 0055/0

3 

-جذب سرمایه

 گذاری

 

های همکاری در اجرای توسعه فعالیت

 های تحقیق و توسعهبرنامه
088/0251/0 801/0 760/0 003/0

گذار از بخش خصوصی جذب سرمایه

 های تحقیق و توسعهدر اجرای برنامه
085/0259/0 842/0 798/0 021/0

144/0269/0 841/0 809/0 006/0-گذاری خارجی در حمایت از سرمایه
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 ردیف

 

 هایمؤلفه

  اصلی

 

 های فرعیمؤلفه

 

میانگین  میانگین فازی مثلثی

فازی 

زدایی 

شده 

 )قطعی(

اختالف 

مرحله 

 اول و دوم
β α m 

 تحقیق و توسعه خودرو داخلی

های گذاریحمایت تضمینی از سرمایه

 تحقیق و توسعه
058/0244/0 795/0 748/0 031/0

دعوت از سرمایه گذاران خارجی در 

تحقیق و توسعه صنعت خودروی 

 داخلی

109/0259/0 761/0 723/0 031/0-

4 

 

 سرمایه دانشی

 

104/0248/0 748/0 712/0 003/0 استخدام پرسنل فنی و علمی

تاسیس مراکز تحقیق و توسعه در 

 مراکز دانشگاهی
102/0258/0 785/0 746/0 034/0-

های خودکارآفرینی در توسعه رشته

 تحقیق و توسعه خودرویی
076/0263/0 757/0 710/0 004/0-

نگهداشت بدنه فنی جذب، توسعه و 

 های تحقیق و توسعهدر فعالیت
086/0278/0 775/0 727/0 014/0

5 
 توسعه فرهنگی

 

های خالق توجه به نظرات و ایده

 کارکنان
087/0272/0 776/0 729/0 001/0-

سازی جامعه برای حمایت از آماده

 تحقیق و توسعه داخلی
079/0271/0 765/0 717/0 096/0

064/0279/0 876/0 822/0 012/0- اعتماد و ایجاد فرهنگ تواناییتوسعه 

ریزی بلند مدت در صنعت برنامه

خودرو برای توسعه فرهنگ تحقیق و 

 توسعه

082/0269/0 772/0 725/0 042/0-

های داخلی در تحقیق و تقویت ارزش

 توسعه
106/0204/0 701/0 676/0 028/0

۶ 

شبکه اجرای 

تحقیق و 

 توسعه

های ساماندهی ارتباط میان تیم

 تحقیق و توسعه خودرویی
086/0239/0 832/0 793/0 097/0-

-های اطالعاتی از فعالیتایجاد بانک

 های تحقیق و توسعه خودوریی
082/0215/0 798/0 764/0 072/0

سازی فعاالن تحقیق و توسعه از آگاه

 تغییرات استراتژیک کالن خودرویی
068/0268/0 796/0 746/0 059/0

های جذب تکنولوژی برقراری سامانه

 در صنعت خودرو
056/0224/0 715/0 673/0 075/0



 1401پاییز ( 57 )پیاپی 3 شماره 16 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

135 

 ردیف

 

 هایمؤلفه

  اصلی

 

 های فرعیمؤلفه

 

میانگین  میانگین فازی مثلثی

فازی 

زدایی 

شده 

 )قطعی(

اختالف 

مرحله 

 اول و دوم
β α m 

های اجرایی برای فراهم نمودن زمینه

 های تحقیق و توسعهفعالیت
666/0265/0 736/0 686/0 051/0

7 

مدیریت 

تحقیق و 

 توسعه

 

078/0234/0 852/0 813/0 093/0 های تحقیق و توسعهارزیابی فعالیت

ریزی و کنترل فرایندهای برنامه

 تحقیق و توسعه
081/0265/0 768/0 722/0 033/0

های همکاری تحقیق و ممیزی شبکه

 توسعه
085/0261/0 831/0 787/0 018/0- 

های تحقیق و مستندسازی فعالیت

 توسعه خودرویی
049/0241/0 832/0 784/0 024/0

های تحقیق و توسعه زیرساخت

 توسعه
088/0215/0 851/0 819/0 026/0-

087/0251/0 815/0 774/0062/0- هاها و پروژهپشتیبانی از طرح
 

های شناسایی شده برای بعد از شناسایی عوامل موثر بر استراتژی تحقیق و توسعه، اعتبار مؤلفه

توسط روش دلفی  داخلی یخودروسازی هادر شرکت توسعه تحقیق و یهایاستراتژامل موثر بر عو

توسعه در  تحقیق و یهایاستراتژعنوان عوامل موثر بر مؤلفه به 33اند. فازی مورد بررسی قرار گرفته

شناسایی شدند. در ادامه مراحل دلفی فازی انجام شده است.  داخلی یخودروسازی هاشرکت

ن تکمیل گردید. خبرگان از طریق متغیرهای کالمی نفر از خبرگا 45منظور پرسشنامه توسط بدین

نظیر کامال موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامال مخالفم، میزان موافقت خود را ابراز نمودند. 

دوم، اول و مرحله قطعی مرحله  گرفت. پس از محاسبه نتایج فازینظرسنجی در دو مرحله انجام 

 است.نمایش داده شده  3ه محاسبه شد که در جدول اختالف نتایج در این دو مرحل

فازی در مراحل اول و  روش دلفینظر خبرگان بهدهد میزان اختالفنشان می 3 طورکه جدولهمان

اند. ها، خبرگان به وحدت نظر رسیدهتوان گفت برای همه شاخصبنابراین می؛ است 1/0دوم، کمتر از 

های بنابراین اعتبارسنجی شاخص ؛گرددیی شده متوقف میهای شناسالذا نظرسنجی برای شاخص

 قرار گرفت. دییتأشناسایی شده توسط اجماع نظر خبرگان و روش دلفی فازی مورد 
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 بخش کمی -4-1

ها مورد ارزیابی به پرسشنامه دهندگانپاسخهای فردی پس از انجام بخش کیفی، در ابتدا ویژگی

( و ISMسازی ساختاری تفسیری )توسط روش مدل کمی این پژوهشقرار گرفت و سپس بخش 

 نشان داده شده است: 4نتایج بخش جمعیت شناختی در جدول تک نمونه انجام شد.  tآزمون 
 دهندگانجمعیت شناختی پاسخ .4جدول 

 سن سابقه خدمت

 درصد 5۸ سال 35زیر  درصد 3۸ سال 10زیر 

 درصد 14 سال 45تا  35 درصد 13 سال 20تا  10

 درصد 17 سال 55تا  45 درصد 49 30تا  20

 جنسیت
 درصد 5۸ مرد

 درصد 11 سال 55باالتر از 
 درصد 42 زن

 

آوری و استفاده از روش مد براساس بیشترین فراوانی، ماتریس تعاملی ساختاری به پس از جمع

 رسیدند. 5جدولدست آمد که درنهایت پژوهشگران به 
 

 نتایج پژوهشگر() یینهاماتریس دستیابی  .5جدول 

 
استراتژی 

کسب و 

 رکا

سیاست

های 

 حمایتی

جذب 

 گذاریسرمایه

 

سرمایه 

 دانشی

توسعه 

 فرهنگی

شبکه اجرای 

تحقیق و 

 توسعه

مدیریت 

تحقیق و 

 توسعه

استراتژی 

 رکسب و کا
0 0 1 1 1 1 1 

های سیاست

 حمایتی
1 0 1 1 1 1 1 

جذب 

 گذاریسرمایه
1 1 0 1 1 1 1 

 1 1 1 0 1 1 1 سرمایه دانشی

توسعه 

 فرهنگی
1 0 1 1 0 1 1 

شبکه اجرای 

تحقیق و 

 توسعه

1 1 1 1 1 0 1 

مدیریت 

تحقیق و 

 توسعه

1 1 1 1 1 1 0 
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 به دست، ماتریس مجموع برای هایرگذاریتأثو  هایریرپذیتأثپیش از انجام محاسبات و بررسی 

 باشد.می ۶آوردن نتایج اولیه محاسبه شده است. نتایج آن به شرح جدول
 

 (MDI)مستقیم  تأثیراتمجموع ماتریس  سیماتر .۶جدول

N° هاتعداد کل ستون هاتعداد کل ردیف متغیر 

 10 11 راستراتژی کسب و کا 1

 4 12 های حمایتیسیاست 2

 13 8 گذاریجذب سرمایه 3

 13 10 سرمایه دانشی 4

 7 10 توسعه فرهنگی 5

 9 8 شبکه اجرای تحقیق و توسعه 6

 11 8 توسعهمدیریت تحقیق و  7

 67 67 کل
 

)وابستگی( را نشان  تأثیرپذیریهای ستونی میزان و جمع تأثیرگذاریهای سطری میزان جمع

 ها را به نحو زیر توصیف نمود:توان شاخصبنابراین می؛ دهندمی

دهد دارد که نشان می 10و میزان وابستگی برابر  11برابر  تأثیرگذاریاستراتژی کسب و کار میزان 

دارد که  4و وابستگی برابر  12برابر  تأثیرگذاریمیزان  های حمایتیسیاستوابستگی آن بیشتر است. 

و وابستگی برابر  ۸برابر  تأثیرگذاریمیزان  جذب سرمایه گذاریدهد وابستگی آن کمتر است. نشان می

و  10برابر  تأثیرگذاریمیزان  سرمایه دانشیدهد وابستگی آن بیشتر است. دارد که نشان می 13

 تأثیرگذاریمیزان  توسعه فرهنگیدهد وابستگی آن بیشتر است. دارد که نشان می 13وابستگی برابر 

شبکه اجرای تحقیق و ر است. آن بیشت تأثیرگذاریدهد دارد که نشان می 7و وابستگی برابر  10برابر 

دهد وابستگی آن بیشتر است. دارد که نشان می 9و وابستگی برابر  ۸برابر  تأثیرگذاریمیزان  توسعه

دهد دارد که نشان می 11و وابستگی برابر  ۸برابر  تأثیرگذاریمیزان  مدیریت تحقیق و توسعه

 وابستگی آن بیشتر است.

 مستقيم تأثيراتترسيم نقشه ماتریس  -4-2

دهد. به بیان دیگر، ای ترسیم شده که مختصات هر یک از متغیرها را ارائه میدر این بخش، نقشه

ناحیه اول، دوم، سوم و  4)وابستگی( در هر یک از  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریدر این نقشه، میزان 

دهد که هر چه به یمتغیرها را نشان م تأثیرگذاریچهارم نمایش داده شده است. محور عمودی میزان 

-را نشان می تأثیرپذیریشود. محور افقی میزان بیشتر می تأثیرگذاریسمت باال حرکت کنیم، میزان 

بر اساس نقطه  شود.متغیر بیشتر می تأثیرپذیریدهد که هر چه به سمت راست حرکت کنیم میزان 
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شود. آنها مشخص می تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریمختصاتی که هر یک از متغیرها در نقشه دارند، میزان 

 است. 1و نوع متغیرها بر اساس مختصات مطابق با شکل  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریهای پالن

 
 ISMدر روش  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاری. پالن 1شکل

 

و محور عمودی  تأثیرپذیریاست. محور افقی  2مستقیم به صورت شکل تأثیراتنقشه ماتریس 

 دهد.را نشان می تأثیرگذاری

 
 مستقیم تأثیرات. نقشه ماتریس 2شکل

های شود، عامل استراتژی کسب و کار در ناحیه اول، عوامل سیاستهمانطور که مالحظه می

حمایتی و توسعه فرهنگی در ناحیه دوم، ناحیه سوم بدون متغیر و عوامل سرمایه دانشی، جذب 

در ناحیه چهارم قرار دارند.  مدیریت تحقیق و توسعهو  شبکه اجرای تحقیق و توسعهگذاری، سرمایه
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های حمایتی و توسعه فرهنگی از مطابق با شکل قبل، متغیرهای ناحیه دوم یعنی عوامل سیاست

وسط هستند که در شمال غربی نمودار قرار دارند. این متغیرها قابلیت کنترل ت رگذاریتأثمتغیرهای 

 شوند.تغیرهای ورودی محسوب میعنوان مسیستم را ندارند و همچنین به

ی هست که این متغیر همزمان به دووجهمتغیر ناحیه اول یعنی استراتژی کسب و کار متغیر 

نمایند. طبیعت این متغیرها با عدم پایداری آمیخته عمل می ریرپذیتأثو بسیار  رگذاریتأثصورت بسیار 

( متغیرهای هدف. متغیرهای 2متغیرهای ریسک و ( 1شوند: است. این متغیرها به دو دسته تقسیم می

گیرند و ظرفیت باالیی برای تبدیل شدن ریسک حول و حوش خط قطری ناحیه شمال شرقی قرار می

زیرا به علت ماهیت ناپایدار پتانسیل تبدیل شدن به نقطه انفصال ؛ به بازیگران کلیدی سیستم را دارند

 آنکهط قطری ناحیه شمال شرقی قرار گرفتند و بیشتر از سیستم را دارند. متغیرهای هدف در زیر خ

؛ عنوان نتایج سیستم شناسایی نمودبا قطعیت آنها را به توانیمهستند و  ریرپذیتأثباشند،  رگذاریتأث

بنابراین این متغیرها بیانگر ؛ توان به تکامل سیستم دست یافتی این متغیرها میکاردستیعنی با 

-گیرند و لذا بهر اینجا استراتژی کسب و کار در نزدیک خط قطری قرار میاهداف سیستم هستند. د

 شود.عنوان متغیر ریسک معرفی می

و  شبکه اجرای تحقیق و توسعهگذاری، متغیرهای ناحیه چهارم یعنی سرمایه دانشی، جذب سرمایه

مودار قرار دارند. یا وابسته هستند که در جنوب شرقی ن ریرپذیتأثمتغیرهای  مدیریت تحقیق و توسعه

باالیی دارند، بنابراین نسبت به تکامل متغیرهای  تأثیرپذیریپایین و  تأثیرگذاریاین متغیرها 

 روند.ی بسیار حساس هستند. این متغیرها خروجی سیستم به شمار میدووجهو  رگذاریتأث

متغیرهای سیستم متغیرهای مستقل که در ناحیه سوم و جنوب غربی نمودار قرار دارد، از سایر 

ی ندارد. این متغیرها نه منجر به توقف یک متغیر اصلی و نه باعث ریتأثپذیرد و بر آنها هم تأثیر نمی

شود در اینجا متغیر مستقل شوند. همانطور که مالحظه میتکامل و پیشرفت یک متغیر در سیستم می

-تراتژیک در نمودار شناسایی میآمده متغیرهای اس به دستوجود ندارد. در نهایت بر اساس روابط 

( بر پویایی 2ی و کنترل هستند و کاردست( قابل 1شود. متغیرهای استراتژیک دو ویژگی مهم دارند: 

 است. 3هستند. پالن کلی متغیرهای استراتژیک به صورت شکل  رگذاریتأثو تغییر سیستم 
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 . متغیرهای کلیدی استراتژیک3شکل

 

تر باشند، جزء متغیرهای کلیدی و ط قطری نشان داده شده نزدیکمتغیرهای سیستم هر چه به خ

عنوان متغیرهای توانند بهآیند. متغیرهای ناحیه دوم، سوم و چهارم نمیاستراتژیک به شمار می

توانند عوامل محیطی باشند. هستند و می رگذاریتأثزیرا متغیرهای ناحیه دوم ؛ استراتژیک معرفی شوند

سوم مستقل هستند و ارتباطی با سیستم ندارند. متغیرهای ناحیه چهارم نیز وابسته متغیرهای ناحیه 

اما متغیرهای ناحیه اول متغیرهای  توانند جزء متغیرهای کلیدی محسوب شوند.هستند و نمی

استراتژیک هستند زیرا هم قابلیت کنترل توسط سیستم مدیریتی را دارند و هم بر سیستم 

ی دارند. هر چه از انتهای ناحیه سوم به سمت انتهای ناحیه اول شبکه مختصات قابل قبول تأثیرگذاری

بنابراین متغیرهای ؛ شودتر شویم، بر میزان اهمیت و استراتژیک بودن آن متغیر افزوده مینزدیک

 گردند.مدیریتی و سازمانی به ترتیب اولین و دومین متغیر کلیدی و استراتژیک محسوب می

 (MII)مستقيمغير يراتتأثماتریس  -4-3

 MIIاست. ماتریس  7جدول  افزار به صورتغیرمستقیم مطابق با محاسبات نرم تأثیراتماتریس 

شود، محاسبه افزار داده میعنوان ورودی به نرمهایی که بهو تعداد چرخش MDIتوسط ماتریس 

 گردد.می
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 (MII) غیرمستقیم تأثیرات سیماتر .7جدول 

 
استراتژی 

 کسب و

 رکا

های سیاست

 حمایتی

جذب 

 گذاریسرمایه

سرمایه 

 دانشی

توسعه 

 فرهنگی

شبکه اجرای 

تحقیق و 

 توسعه

مدیریت 

تحقیق و 

 توسعه

استراتژی 

 رکسب و کا
119 ۶5 175 1۶5 104 127 1۶4 

های سیاست

 حمایتی
144 7۸ 1۸9 1۸1 10۸ 153 17۶ 

جذب 

 گذاریسرمایه
94 55 13۶ 142 ۸2 90 122 

سرمایه 

 دانشی
110 59 147 1۶5 92 122 13۸ 

توسعه 

 فرهنگی
12۸ ۶۸ 1۶0 157 ۸9 121 14۶ 

شبکه اجرای 

تحقیق و 

 توسعه

90 51 113 140 7۸ 9۸ 12۸ 

مدیریت 

تحقیق و 

 توسعه

90 51 131 120 7۸ 10۶ 129 

 

های ستونی میزان تأثیرپذیری )وابستگی( را نشان و جمع تأثیرگذاریهای سطری میزان جمع

 ها را به نحو زیر توصیف نمود:توان شاخصبنابراین می؛ دهندمی

دارد که بنابراین این  775و وابستگی به میزان  919میزان تأثیرگذاری به میزان  استراتژی کسب و کار

و  1029میزان تأثیرگذاری برابر  های حمایتیسیاستشاخص میزان تأثیرگذاری آن بیشتر است. 

میزان  جذب سرمایه گذاریدارد که نشان از تاثیرگذاری آن بیشتر است.  427میزان وابستگی برابر 

سرمایه دهد وابستگی آن بیشتر است. دارد که نشان می 1051و وابستگی برابر  721تأثیرگذاری برابر 

دهد وابستگی آن بیشتر دارد که نشان می 1070و وابستگی برابر  ۸33میزان تأثیرگذاری برابر  دانشی

دهد دارد که نشان می ۶31و وابستگی برابر  ۸۶9میزان تأثیرگذاری برابر  ه فرهنگیتوسعاست. 

و وابستگی  ۶97میزان تأثیرگذاری برابر  شبکه اجرای تحقیق و توسعهتأثیرگذاری آن بیشتر است. 

مدیریت تحقیق و دهد تأثیرگذاری و تاثیرپذیری تقریباً یکسانی دارد. دارد که نشان می ۸1۶برابر 

دهد وابستگی آن بیشتر دارد که نشان می 1003و وابستگی برابر  705میزان تأثیرگذاری برابر  عهتوس

 نشان داده شده است. ۸است که در جدول 
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 (MII) غیرمستقیم تأثیراتمجموع  سیماتر.۸جدول 

 °N متغیر  هاتعداد کل ردیف هاتعداد کل ستون

 1 استراتژی کسب و کار 919 775

 2 های حمایتیسیاست 1029 427

 3 گذاریجذب سرمایه 721 1051

 4 سرمایه دانشی ۸33 1070

 5 توسعه فرهنگی ۸۶9 ۶31

 ۶ شبکه اجرای تحقیق و توسعه ۶97 ۸1۶

 7 مدیریت تحقیق و توسعه 705 1003

 کل ۶7 ۶7

 

 (MPII) بالقوه مستقيمغير تأثيراتماتریس  -4-4

( توسط ماتریس تأثیرات مستقیم بالقوه MPIIغیرمستقیم بالقوه )ماتریس تأثیرات در این بخش 

(MPDIب ) نشان داده شده است. 9ا دو مرتبه تکرار محاسبه شده است که در جدول 

 (MPII) تأثیرات غیرمستقیم بالقوه سیماتر 9جدول

 25 25 25 25 25 1۶ 24 راستراتژی کسب و کا

 29 29 29 29 29 20 29 های حمایتیسیاست

 29 29 29 29 2۸ 21 29 گذاریجذب سرمایه

 29 29 29 2۸ 29 21 29 سرمایه دانشی

 25 25 24 25 25 1۶ 25 توسعه فرهنگی

 29 2۸ 29 29 29 21 29 شبکه اجرای تحقیق و توسعه

 2۸ 29 29 29 29 21 29 توسعهمدیریت تحقیق و 
 

دهد. به بیان دیگر، را ارائه می ای ترسیم شده که مختصات هر یک از متغیرهادر این بخش، نقشه

ناحیه اول، دوم، سوم و  4در این نقشه، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری )وابستگی( در هر یک از 

 است. 4چهارم نمایش داده شده است. نتایج مطابق با شکل 
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 . نقشه ماتریس تأثیرات غیرمستقیم بالقوه4شکل

 ش مشابه ماتریس تأثیرات مستقیم بالقوه است. شود، نتایج این بخهمانطور که مالحظه می

 ISMنتایج کلی از برآورد  -4-5

(، ماتریس تأثیرات غیرمستقیم MDIمربوط به ماتریس تأثیرات مستقیم ) جینتاهای قبل، در بخش

(MII( ماتریس تأثیرات مستقیم بالقوه ،)MPDI( و ماتریس تأثیرات غیرمستقیم بالقوه )MPII )

 اند. نمایش داده شده 10 گردید. در این بخش، نتایج کلی محاسبات در یک جدول محاسبه و برآورد
 

 ISMکلی  جینتا .10جدول 

 عنوان رتبه
تأثیرات 

 مستقیم
 عنوان

 تأثیرپذیری

 مستقیم
 عنوان

تأثیرات 

 غیرمستقیم
 عنوان

تاثیرپذیری 

 غیرمستقیم

 1940 سرمایه 1791 هاسیاست 1
سیاست

 ها
 1۸53 دانش 17۸2

 1940 دانش 1۶41 استراتژِی 2
استراتژِ

 ی
 1۸20 سرمایه 1591

 1737 مدیریت 1505 فرهنگ 1۶41 مدیریت 1492 دانش 3

 1413 شبکه 1442 دانش 1492 استراتژِی 1492 فرهنگ 4
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 عنوان رتبه
تأثیرات 

 مستقیم
 عنوان

 تأثیرپذیری

 مستقیم
 عنوان

تأثیرات 

 غیرمستقیم
 عنوان

تاثیرپذیری 

 غیرمستقیم

 1342 استراتژِی 124۸ سرمایه 1343 شبکه 1194 سرمایه 5

 1044 فرهنگ 1194 شبکه ۶
مدیری

 ت
 1093 فرهنگ 1221

 739 هاسیاست 1207 شبکه 597 هاسیاست 1194 مدیریت 7

 

 عنوان رتبه

تأثیرات 

مستقیم 

 بالقوه

 عنوان

تاثیرپذیر

ی 

مستقیم 

 بالقوه

 عنوان

تأثیرات 

غیرمستقیم 

 بالقوه

 عنوان

تاثیرپذیری 

غیرمستقیم 

 بالقوه

 1492 استراتژِی 1492 هاسیاست 1500 استراتژِی 1500 هاسیاست 1

 1492 سرمایه 1492 سرمایه 1500 سرمایه 1500 سرمایه 2

 1492 دانش 1492 دانش 1500 دانش 1500 دانش 3

 1492 فرهنگ 1492 شبکه 1500 فرهنگ 1500 شبکه 4

 1500 مدیریت 5
 شبکه
 

 1492 شبکه 1492 مدیریت 1500

 1492 مدیریت 12۶9 استراتژِی 1500 مدیریت 1250 استراتژِی ۶

 1000 هاسیاست 1250 فرهنگ 7
 فرهنگ

 
12۶9 

 هاسیاست
 

104۶ 
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 گيرینتيجه -5

عوامل مؤثر بر استراتژی تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی داخلی سؤال اول پژوهش: 

 کدامند؟

خبره از  20ها با ها استفاده شد و در مصاحبهبه منظور پاسخ به این سوال از تحلیل تم مصاحبه

متخصص، دارای تجربه و سابقه کافی در این صنعت و صنعت خودروسازی انجام پذیرفت که افرادی 

اند. نتایج همچنین آگاه به مباحث تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی داخلی هستند انتخاب شده

 جذبی، تیحما یهااستیس، کسب و کار یاستراتژمفهوم اصلی شامل؛  7ها در قالب تحلیل مصاحبه

و  قیتحق تیریمدو  و توسعه قیتحق یاجرا شبکهی، فرهنگ توسعهی، دانش هیسرمای، گذارهیسرما

خبره قرار گرفته و  50بندی شدند که هر کدام از این موارد مجدد جهت تائید در اختیار دسته توسعه

 ماهیت آنها مورد تائید مجدد در فرایند دلفی فازی قرار گرفت. 

سعه در صنعت خودروسازی داخلی ابعاد عوامل مؤثر بر استراتژی تحقیق و تو سؤال دوم پژوهش:

 کدامند؟

ها استفاده شد، به منظور اینکه محقق به منظور پاسخ به این سوال نیز از نتایح تحلیل تم مصاحبه

برد، بتواند ابعاد عوامل موثر را شناسایی کند باید از روش مناسبی که این قابلیت را داشت بهره می

ت که در آن مفاهیم اولیه و ثانویه به نوعی ارتباط عامل روش تحلیل مضمون و یا تحلیل تم روشی اس

توان در قالب توان بیان نمود که مفاهیم فرعی ذیل هریک از ابعاد را میو ابعاد دارند. بر این اساس می

 :ی معرفی نمود که داخل یو توسعه در صنعت خودروساز قیتحق یاستراتژابعاد عوامل موثر بر 

های شامل ابعاد )استراتژی نوآوری، استراتژی تکنولوژی، استراتژی عامل استراتژی کسب و کار

 باشد.کالن خودرویی، استراتژی توسعه بازار( می

-های تحقیق و توسعه، توسعه سیاستهای حمایتی )وضع قوانین برای حمایت از فعالیتسیاست

ری در حوزه صنعت های تحقیق و توسعه، اجرای دقیق قوانین مالکیت فکهای متمرکز بر فعالیت

 باشد.می های تحقیق و توسعه(خودرویی، تصویب بودجه برای صنعت خودرو به منظور فعالیت

های تحقیق و های همکاری در اجرای برنامه)توسعه فعالیت شامل ابعاد گذاریجذب سرمایهعامل 

-حمایت از سرمایههای تحقیق و توسعه، گذار از بخش خصوصی در اجرای برنامهتوسعه، جذب سرمایه

های تحقیق و گذاریگذاری خارجی در تحقیق و توسعه خودرو داخلی، حمایت تضمینی از سرمایه

 باشد. می گذاران خارجی در تحقیق و توسعه صنعت خودروی داخلی(توسعه، دعوت از سرمایه

توسعه در عامل سرمایه دانشی شامل ابعاد )استخدام پرسنل فنی و علمی، تاسیس مراکز تحقیق و 

های خودکارآفرینی در تحقیق و توسعه خودرویی، جذب، توسعه و مراکز دانشگاهی، توسعه رشته

 باشد.های تحقیق و توسعه( مینگهداشت بدنه فنی در فعالیت
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سازی جامعه های خالق کارکنان، آماده)توجه به نظرات و ایدهشامل ابعاد توسعه فرهنگی عامل 

ریزی بلندمدت وسعه داخلی، توسعه اعتماد و ایجاد فرهنگ توانایی، برنامهبرای حمایت از تحقیق و ت

های داخلی در تحقیق و توسعه( در صنعت خودرو برای توسعه فرهنگ تحقیق و توسعه، تقویت ارزش

 باشد.می

های تحقیق و توسعه )ساماندهی ارتباط میان تیمشامل ابعاد شبکه اجرای تحقیق و توسعه عامل 

سازی فعاالن های تحقیق و توسعه خودوریی، آگاههای اطالعاتی از فعالیتایجاد بانکخودرویی، 

های جذب تکنولوژی در صنعت برقراری سامانه تحقیق و توسعه از تغییرات استراتژیک کالن خودرویی،

 باشد.های تحقیق و توسعه( میهای اجرایی برای فعالیتنمودن زمینه فراهم خودرو،

ریزی و برنامه، های تحقیق و توسعهارزیابی فعالیت)شامل ابعاد  تحقیق و توسعهمدیریت عامل 

ممیزی های تحقیق و توسعه خودرویی، مستندسازی فعالیتکنترل فرایندهای تحقیق و توسعه، 

ها و تیبانی از طرحپش، های تحقیق و توسعهتوسعه زیرساختهای همکاری تحقیق و توسعه، شبکه

 باشد.می( هاپروژه

استراتژی تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی  بر : روابط میان عوامل موثرسؤال سوم پژوهش

 سازی ساختاری تفسیری چگونه است؟مدل ابزاربا  داخلی

بندی عوامل در تاثیرات مستقیم و غیر توان به ماتریس رتبهبه منظور پاسخ به این سوال می

های حمایتی، استراتژی کسب و کار و شود که عامل سیاستنشان داده میمستقیم اشاره نمود که 

قیم عامل توسعه سرمایه دانشی به ترتیب بیشترین تاثیر مستقیم را داشته و در روابط غیر مست

مستقیم قرار ه سوم عوامل تاثیرگذار بصورت غیرمستقیم بیشتر را داشته و در رتبفرهنگی تاثیر غیر

 گرفته است.

تفسیری عوامل موثر بر استراتژی تحقیق و توسعه در -مدل ساختاری: پژوهش چهارم سؤال

 تحلیل مضمون چگونه است؟ یبر مبنا صنعت خودروسازی داخلی

افزار میک مک به ترسیم روابط مستقیم ه از تحلیل ساختاری تفسیری و نرمدر این مطالعه با استفاد

د. همچنانکه سازی داخلی پرداخته شونعت خودرمیان عوامل موثر بر استراتژی تحقیق و توسعه در ص

شود عامل توسعه فرهنگی بر استراتژی کسب و کار و سرمایه دانشی؛ عامل استراتژی که مالحظه می

های حمایتی بر استراتژی کسب و ذاری و سرمایه دانشی؛ عامل سیاستگجذب سرمایه کسب و کار بر

گذاری؛ عامل سرمایه بر جذب سرمایه مدیریت تحقیق و توسعهکار و جذب سرمایه گذاری؛ عامل 

و شبکه اجرای تحقیق و توسعه؛ عامل شبکه اجرای تحقیق و  مدیریت تحقیق و توسعهدانشی بر 

به میزان بسیار قوی تأثیر مستقیم دارند. متغیر استراتژی کسب و  مدیریت تحقیق و توسعهتوسعه بر 

ی که تکیه بر تهیه و تصویب بودجه و های حمایتکار عامل کلیدی در این مطالعه بوده و سیاست

عنوان عامل سازی داخلی را دارد بهمدت تحقیق و توسعه در صنعت خودروحمایت از اجرای بلند 
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های تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی داخلی است که اصلی و مهم برای پیشرفت استراتژی

 شناسایی گردید.البته بصورت عاملی که بیشترین تاثیرگذاری را دارد نیز 

توان اذعان نمود که در ماتریس تأثیرات مستقیم و می ISMآمده از تحلیل  به دستبر اساس نتایج 

ی حمایتی و بیشترین وابستگی را در ماتریس هاسیاستغیر مستقیم؛ بیشترین تأثیرگذاری را عامل 

 رات غیرمستقیم داراست. ی در ماتریس تأثیدانشگذاری و سرمایه سرمایهتأثیرات مستقیم عامل جذب 

های حمایتی که بیشترین تاثیر در توان گفت که عوامل سیاستگیری کلی میعنوان یک نتیجهبه

های حمایتی بصورت تواند با تصویب بودجه و اجرای سیاستو توسعه صنعت خودرو دارند می تحقیق

رمایه دانشی داخلی، در صورت کاملی بر سایر عوامل موثر تاثیرگذاشته و ضمن استفاده از توان و س

های تحقیق و توسعه های مرتبط با استراتژیگذاری خارجی به توسعه فعالیتنیاز با جذب سرمایه

 صنعت خودرو بپردازد.

دهد که مطالعاتی بررسی نتایج پژوهش حاضر با سایر مطالعات در زمینه تحقیق و توسعه نشان می

ژی تحقیق و توسعه صنعت خودرو سازی داخلی انجام نشده داخلی تاکنون بر عوامل موثر بر استرات

است و برخی از مطالعات بر تحقیق و توسعه سایر صنایع مطالعاتی را انجام داده اند که البته در 

( برای تحلیل استفاده نشده است، مطالعات ISMهیچکدام از آنها از تحلیل ساختاری تفسیری )

اند اما هیچکدام از روش تحلیل های تحقیق و توسعه پرداختهیراتژخارجی نیز به همین ترتیب به است

ر توان اذعان نمود که مطالعاتی که داند. اما با این وجود می( استفاده نکردهISMساختاری تفسیری )

های مالی بر اجرای گذاریند همگی بر کیفیت و میزان سرمایهازمینه تحقیق و توسعه انجام شده

های آن معرفی اند و مسیر اجرایی آن را بر تمرکز فعالیتو توسعه تاکید نمودههای تحقیق استراتژی

( و 139۸) انیدریحجانی و (، 139۸(، زاهدی )1399عنوان نمونه صیقالن و همکاران )هاند، بنموده

(، لیان و همکاران 2021در مطالعات داخلی و ونگ و همکاران ) (1397) پوریو حاج یدمحم

های ت خارجی همگی بر عامل( در مطالعا2017) ونگ و همکاران( و 2020مکاران )(، وو و ه2021)

وجود اند. در مطالعه حاضر اما نکته مهم های تحقیق و توسعه تاکید نمودهگذاری در برنامهسرمایه

سازی هم مد نظر قرار گرفت. طراحی و تدوین استراتژی بلند مدتی استراتژی در خود صنعت خودرو

دهی نموده و برای سامان بخشی به این صنعت مهم تاثیرگذار باشد بسیار ها را جهتالیتکه همه فع

های تحقیق و توسعه قابلیت دنبال کردن اهداف تنها در این صورت است که فعالیت کلیدی است و

بصورت بلند مدت را خواهند داشت. بدیهی است که سایر عوامل شناسایی شده مانند سرمایه انسانی و 

فرهنگی نیز در این رابطه بسیار مهم هستند. فرهنگ خواستن و توانستن باید در بدنه واحدهای 

های این حوزه حمایت تحقیق و توسعه جریان یابد و مدیران باید با ایجاد فرهنگ حمایتی از تالش

دهد که مسیر توسعه صنعت خودرو را از نمایند، تجربه کشورهای چین ژاپن و ترکیه نشان می

  اند.های تحقیق و توسعه خود رشد دادههای فعالیتمایتح
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 حوزه در نیست. نه از فرهنگ جزئی ما کشور گوناگون سطوح در گفت تحقیق توانمی جرأت به

 و گذارانسیاست و مدیران و و خواص مردم عامه سطح در نه و جامعه و فرهنگ اقتصاد و و سیاست

 دالیل ناشی از خود البته امر این .ندارد وجود فرهنگ تحقیق مجریان، و گیرانتصمیم و سازانتصمیم

 عدم و انحصارات وابستگی و وجود دلیل به تحقیق به نیاز عدم احساس آنها ترینمهم که است متعددی

 تعدد رغمعلی آنکه، توجه نکته قابل .است سطوح و هاحوزه همه در هزینه کیفیت و بعد از رقابت وجود

 و هااجتماع، پرسش گوناگون هایزمینه در مشکالت متعدد وجود و کشور در ناشناسو  مبهم مسائل

 متأسفانه حال این و با اندنشده تبیین و احصا درستی به هنوز نیاز کشور مورد تحقیقاتی هایسؤال

 محتوا بر تکیه تا پذیردمی فرم صورت بر تکیه با بیشتر کشور انجام حال در گرفته و انجام هایپژوهش

ذاری خارجی نیز در این مطالعه گمترهای مربوط به سرمایهابزار. همچنین پارا تا است بیشتر هدف و

عنوان عامل مهمی در تحقیق و توسعه صنعت خودرو شناسایی شد که الزم است برای پیشرفت ما از به

نموده و همچنین بخش  سازی جلب مشارکترفته و مدرن در زمینه صنعت خودروسایر کشورهای پیش

عنوان عامل مهمی در پیشبرد اهداف این صنعت در نظر گرفته و برای آنها هم سهمی خصوصی را به

گیری از توان داخلی و خارجی این صنعت مهم در کشور به حقیق و توسعه قائل شد تا به بهرهدر ت

ریزی و با تاکید بر برنامهو توسعه باید سمت اهداف متعالی وزارت صمت حرکت کند. مدیریت تحقیق 

ای مستمر صورت پذیرد تا ضمن بررسی پیشبرد اهداف متعالی، نواقص و مشکالت هیریگگزارش

های احتمالی بسرعت شناسایی و در جهت رفع آنها اقدامات عاجلی صورت پذیرد. همچنین شبکه

کشور و صنعت بوده و به ها در سطح اجرایی عاملی هستند که خود مکانیزمی مهم برای پیوند فعالیت

 .افزایدها میهای موازی بر توان و همسویی این فعالیتنوعی ضمن جلوگیری از فعالیت
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