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  توسعه و تحقيق بخش در هاشركت گذاريسرمايه در تاثيرگذار عوامل شناسايي
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 چكيده

باشد. عواملي كه در اين تحقيق بعنوان ها در بخش تحقيق و توسعه ميگذاري شركتهدف اصلي اين مقاله بررسي عوامل تاثيرگذار در سرمايه
اند عبارتند از منابع ملموس، منابع ناملموس، عوامل مالي، عوامل بازاري و همچنين حضور شركتهاي مستقل مورد توجه قرار گرفتهمتغيرهاي 

عنوان يك متغير ميانجي مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر  هب المللي در كشور نيزبين
باشد. نتايج نشان هاي صنعتي تاكستان ميهاي فعال در شهركپيمايشي و جامعه آماري انتخاب شده در اين تحقيق كليه شركت- ماهيت توصيفي

(نيروي انساني،  (اندازه سازمان و سـرمايه ساختاري)، منابع ناملموس دهد كه عوامل بازاري (شـدت رقابت، پيچـيدگي محيط)، منابع ملموسمي
گيري در (استقالل مالي و سودآوري شركت) به عنوان عوامل موثر، مهم و كليدي در تصميم كاري) و در نهايت عوامل ماليو شهرت و منابع كسب

عنوان ه ها، بالمللي در ايران بعد از برجام و رفع تحريمهاي بيندهد كه حضور شركتنتايج نشان مي باشند.گذاري در تحقيق و توسعه ميامر سرمايه
گذاري در خصوص تحقيق و توسعه ثاثير معناداري ندارد، اما تاثير اين گيري مديران در مورد سرمايهانجي از بعد شدت رقابت، روي تصميممتغير مي

  گذاري روي تحقيق و توسعه معنادار است. گيري در خصوص سرمايهمحيطي روي تصميم متغير ميانجي از بعد تاثير پيچيدگي
 مالي عوامل و ناملموس منابع ملموس، منابع بازاري، عوامل گذاري،سرمايه در گيريتصميم وسعه،ت و تحقيق :هاي اصليواژه

  مقدمه   - 1
ها براي كسب مزيت رقابتي توجه ويژه به نوآوري و امروزه شركت

- هاي مهم شركتتحقيق و توسعه دارند و اين موضوع يكي از چالش

كشورهاي هاي فعال در كار است. شركتهاي عرصه كسب و
گذاري در تحقيق توسعه دارند. از يافته توجه ويژه به سرمايهتوسعه

هاي صنعتي ها و خصوصأ مديران شركتطرف ديگر بسياري از شركت
زا و گذاري در بخش تحقيق و توسعه را هزينهو توليدي، سرمايه

دهنده نگرش سنتي برخي دانند كه اين نوع نگاه نشانناكارآمد مي
موضوعات مهم و مورد توجه است. در واقع توجيه اين مديران به 

ها ناتواني مواجهه با ريسك حوزه تحقيق و توسعه است. با شركت
توجه به تحوالت صنعتي چند دهه اخير و تغييرات در ساختار كالن 

وري اقتصادي، برخي محققين به بررسي عوامل موثر بر بهبود بهره
  .]3،25[اندپرداخته

بين تحقيق و توسعه و  برخي رابطه ،شمار تاثيرگذارياز بين عوامل ب
اند كه يكي از فاكتورهاي بررسي كردهوري سازماني را بهره بهبود

  كليدي در

 
 .]29[وري سازماني، توجه به تحقيق و توسعه استبهبود بهره

اند كه يافته در طي چند دهه گذشته، سعي داشتهكشورهاي توسعه
را براي بهبود و ارتقاي عملكرد تغيير دهند.  گذاري خودمسير سرمايه

در سه دهه گذشته، كشورهاي توسعه يافته همانند ژاپن، كره جنوبي 
گذاري در بخش نيروي گيري در سرمايهو سنگاپور، افزايش چشم

با استفاده از  اندكردهاند و سعي انساني و دانش كسب وكاري داشته
هبود رشد اقتصادي ايجاد اين عوامل غيرملموس زمينه را براي ب

) مويد اين موضوع 2008( تحقيق هوانگ و تانگ نتايج .]37[نمايند
ترين عواملي هستند كه هاي نامشهود از جمله مهماست كه سرمايه

توانند بخش تحقيق و توسعه را براي موفقيت در بهبود عملكرد و مي
مهيا  ها، محصوالت و خدمات،كسب جايگاه مناسب از نظر ارايه طرح

هاي نامشهود سازمان در كه سرمايه مچنين در صورتيه .]34[نمايند
 و تحقيق بخش درگذاري سرمايه قرار داشته باشند، وضعيت مطلوبي

در صورتي كه در سازمان .]18،22[خواهد داشتتوجيه الزم را  توسعه،
گذاري در د، سرمايهنمنابع انساني در وضعيت نامطلوبي قرار داشته باش

هاي بسيار بااليي باشد. تواند داراي ريسكتحقيق و توسعه ميبخش 
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ال هاي فعبه شركت ناپذيريجبرانتواند خسارتهاي هاي مياين ريسك
از اين هاي فعال كشور نيز . شركت]32[در بازارهاي رقابتي وارد سازد

فرآيندهاي محصوالت و براي بهبود و نوآوري در نبوده و  يامر مستثن
و در . باشندميتحقيق و توسعه  گذاري در حوزهسرمايه خود نيازمند
با  ادامه فعاليت در بازار به منظور، توجهي به اين مهمصورت بي

اكنون نيز با همانطور كه هم اي رو به رو خواهند شدمشكالت عديده
. براي جلب حمايت از كننداين مشكالت دست و پنجه نرم مي

معيارهاي مختلفي شناسايي شده گذاري در تحقيق و توسعه سرمايه
ديدي منسجم و يكپارچه در اين زمينه وجود ندارد،  بطوري كهاست 

كه مويد پيچيده بودن موضوع است. بسياري از مديران سازماني به 
-تحقيق و توسعه، فعاليت گذاري در حوزهسرمايهدليل ريسك باالي 

لي است كه نمايند. اين در حادنبال مي احتياطهاي اين بخش را با 
حداكثر هاي موفق، سعي دارند با ايجاد شرايط مطلوب، شركت
تمايز با  را به منظور ارتقاء در حوزه تحقيق و توسعه گذاريسرمايه
  داخلي و خارجي ايجاد نمايند.  رقباي

  بيان مساله  - 2

بندي رايج از عنوان دو دستههمشهود و سرمايه نامشهود ب سرمايه
شوند تمركز اصلي تحقيق و توسعه، ه ميسازماني شناختمنابع 
 دو دسته منابع به. اين ]15[منابع داخلي استگذاري روي سرمايه

تواند زمينه حمايت از تحقيق و توسعه را در سرمايه مالي مي مراهه
داخل سازمان مهيا نموده و در راستاي تقويت و بهبود نظام تحقيق و 

ر، عدم توجه به بحث توسعه موثر باشد. مساله اصلي پژوهش حاض
تحقيق توسعه از طرف مديران و به تبع آن نبود نوآوري و افزايش 

ها و در نهايت ناتواني در رقابت با توليدكنندگان خارجي هزينه
كشور با  از طرف ديگر سالهاست هاي موجود است.رغم پتانسيلعلي

وري و اين موضوع مويد نبود بهره و رو استركود اقتصادي رو به
- هاي داخلي به ويژه شركتعف در ساختار تحقيق و توسعه شركتض

هاي داخلي به دليل ريسك هاي توليدي و صنعتي است. شركت
گذاري بااليي كه در فرآيند تحقيق و توسعه وجود دارد، از سرمايه

منابع سازماني به ميزان كافي كه زمينه ترقي و توسعه عملكرد كسب 
گذاري مناسبي سرمايه رواز اينان هستند. كاري را ايجاد نمايد، گريزو

مجاب نمودن ذينفعان سازماني براي  وگيرد در اين عرصه صورت نمي
اين موضوع  مشكل است و در نهايتورود به بخش تحقيق و توسعه 

در بازار شده است. سوال اصلي اين  هاشركت باعث افت عملكرد
ن پاسخ به اين پژوهش نيز در همين راستا بوده و به دنبال يافت

گذاري در بخش تحقيق و توسعه پرسش كه چه عواملي در سرمايه
توانند زمينه بهبود عملكرد توام با نوآوري را براي موثر هستند و مي

هاي توليدي و صنعتي مهيا نمايند. اين مقاله با توجه به شركت
يز عدم تمايل نتحقيق و توسعه و  حوزهگذاري در اهميت سرمايه

 ،گذاريصنايع متوسط و كوچك براي اين نوع سرمايهمديران 
گذاري در بخش مجموعه عوامل تاثيرگذار شناسايي شده در سرمايه

سعي شده  . براي اين منظوربررسي كرده استتحقيق و توسعه را 
كدام  با بررسي كارهاي انجام گرفته در اين زمينه كه هر است

مدلي  ]21،6[ اندكردهتعدادي از عوامل را با نگاهي خاص شناسايي 
در نهايت . را شامل شودتهيه شود كه مجموعه عوامل ادبيات موضوع 

ها و بحث برجام، نيز با توجه به شرايط خاص كشور و موضوع تحريم
گذاري و المللي براي سرمايههاي بينحضور شركت"متغير ميانجي 
  در مدل مورد بررسي قرار گرفته است. "توليد در ايران

  يات تحقيقادب - 3

هاي تحقيق و توسعه نقش مؤثري در ايجاد و توسعه امروزه نظام
هاي كاري، فراهم شدن دانش و فناوري، اصالح فراينـدها و شيوه

كار و به تبـع آن هاي جديد كارآفريني و توسعه كسب وفرصت
از . ]30[دهاي توليـدي دارنـبهبـود وضعيت رشد اقتصادي در بنگاه

هاي اقتصادي تمايل زيادي به ي توليـدي و بنگاهايـن رو واحـدها
گـذاري بـراي هاي تحقيق و توسـعه و سـرمايهايجاد و توسعه نظام

گيري  ها سبب شكلگذاريكارآمدسازي آنها دارند. اين نوع سرمايه
كارها هاي نوظهور يا تطبيق يافتـه و در نهايت توسعه كسب وفناوري
كاركرد . ]31[ديـد مـي شـودكارهـاي جگيري كسـب وو شكل

هاي تحقيق و توسعه، شناسايي و رفع مشكالت واحدهاي اصلي نظام
يـابي گيـري از فراينـدهاي علمـي پـژوهش و مسـألهتوليدي با بهـره

نـوين در جريـان كارآمدسازي فناوري و كمـك بـه ورود علـوم و 
هاي ام. بر اين مبنا، نظ]13[فرايندها و محصوالت توليدي است

هـاي توانند نقش مؤثري در ارتقاي شاخصتحقيق و توسعه مي
  .]5[وري سـازماني داشـته باشـنداقتصـادي و بهـره

بـر مبنـاي مطالعـات اقتصاددانان، در كشورهاي پيشرفته نرخ باالي  
-هاي علمي و نوآوريكاربرد وسيع يافته حدود زيادي در اثررشد تا 

واحدهاي توليدي حاصـل شـده اسـت كـه  در صنايع و فناورانههاي 
توليد شده در واحدهاي  فناورانههاي مبنـاي آن عمـدتاً نوآوري

. در اين بين شناخت عوامل موثر در تقويت و ]34[پژوهشي است
گذاري در راستاي بهبود فرآيندهاي تحقيق و توسعه بهبود سرمايه
هايي عمدتاً در باشد. سازمانسيستمي در سازمان مي نيازمند ديدگاه

كه داراي مديراني با ديد  فرآيند تحقيق و توسعه موفق هستند
و تمايل دارند كه در بازارهاي هدف به عنوان يك برند  بودهبلندمدت 

. وجود ساختارهاي مالي توانمند و يا به ]12[مطرح شناخته شوند
ها به عنوان عبارتي وجود توانمندي مالي از ديد بسياري از شركت

گذاري در بخش تحقيق و ل ابتدايي در جهت افزايش سرمايهعام
گردش باال، افزايش سودآوري  شود. سرمايه درتوسعه شناخته مي

هايي شركت در بلندمدت و همچنين استقالل مالي از جمله موضوع
ها . بسياري از شركت]37[تواند در اين بين مهم باشداست كه مي

ن در بازار و سازمان را به سمت هاي سرگردا، سرمايهاندكردهسعي 
از سوي ديگر منابع  .گيرند فرآيند تحقيق و توسعه به كاربهبود 

گذاري و بهبود نامشهود سازماني عامل مهمي در تقويت سرمايه
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. نيروي انساني به عنوان ]15[ها استتحقيق و توسعه در سازمان
 كارگيري دانش درترين سرمايه سازماني، با افزايش بهمهم

 تواند نقش مهمي در بهبودفرآيندهاي سازماني و خلق دانش مي
، شهرت شركت و اينافزون بر  .تحقيق و توسعه داشته باشد

تواند زمينه بهبود عملكرد كاري نيز ميهمچنين فرآيندهاي كسب و
توجه را براي اين فرآيند حياتي در  افزايشتحقيق و توسعه و 

هاي يگر در كنار سرمايه. از سوي د]21[سازمان ممكن سازند
گذاري تواند در راستاي سرمايههاي مشهود نيز مينامشهود، سرمايه

باشند. همانطور در بخش تحقيق و توسعه بسيار نقش كليدي داشته 
- ، ساختار و اندازه سازماني نيز از جمله موضوعكه پيشتر بيان شد

يق و توانند نقش كليدي در حمايت از بخش تحقهايي هستند كه مي
گذاري در موضوع توسعه داشته باشند. ديگر عواملي كه در سرمايه

تحقيق و توسعه تأثير قابل توجهي دارند شدت رقابت در بازار و 
همچنين پيچيدگي محيطي است كه همواره در حال تغيير و افزايش 

-ها را به امر سرمايهپيچيدگي ميباشد و زمينه افزايش توجه شركت

توجه  .]6و28[ق و توسعه را ايجـاد كـرده استگذاري در بخش تحقي
گذاري در اين حوزه به اين موضوع بدون شك در راستاي سرمايه

طور بيان داشت كه توان اينبسيار تاثيرگذار است. در نهايت مي
فرآيند تحقيق و توسعه در بازارهاي رقابتي امروزي، كه در آن نياز به 

شود، بسيار حياتي است. ميهاي رقابتي متعدد احساس داشتن اهرم
ها امكان شناسايي خالءهاي بازار و بهبود عملكرد محصول اين نظام

وري سازمان و در نهايت افزايش در بازارهاي رقابتي، تقويت بهره
 و ذينفعان سازمان خواهند داشت.  بازده به صاحبان سهام

  چارچوب نظري - 4

 وامل تاثيرگذار دربررسي عهمانطور كه اشاره شده هدف اين تحقيق، 
در بخش تحقيق  ي توليدي كوچك و متوسطگذاري شركتهاسرمايه

عنوان متغيرهاي هباشد. عواملي كه در اين تحقيق بو توسعه مي
اند عبارتند از منابع ملموس، منابع مستقل مورد توجه قرار گرفته

ناملموس، عوامل مالي، عوامل بازاري و همچنين حضور شركتهاي 
بعنوان يك متغير ميانجي مورد بررسي قرار  ي در كشور نيزالمللبين

. مدل مفهومي تحقيق به صورت شماتيك ]6،2،21،24[گرفته است
   نشان داده شده است. 1در شكل 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مدل مفهومي پژوهش)1شكل (

 عوامل مالي  
گذاري در اي سرمايهگيري برتصميمفرضيه نخست: استقالل مالي در 
هاي صنعتي شهركهاي مستقر در بخش تحقيق و توسعه شركت

  گذار است.تاكستان تأثير
هاي تحقيق و توسعه اين موضوع مويد اين است كه براي فعاليت

-اي الزم هستند، در صورتي كه شركتها نيازمند منابع سرمايهشركت

ت يافته باشند ها در زمينه استقالل مالي به توانمندي مطلوب دس
گذاري در عرصه تحقيق و توسعه را در توانند زمينه سرمايهبهتر مي

  .]18،19[سازمان ايجاد نمايند
گذاري بخش سرمايهگيري تصميمفرضيه دوم: سودآوري شركت در 

هاي صنعتي هاي مستقر در شهركتحقيق و توسعه در شركت
  تاكستان تاثيرگذار است.

تواند در زمينه تقويت و بهبود كه ميعامل درون سازماني ديگري 
]. 8ها است[تحقيق و توسعه موثر باشد، سودآوري سازمان و شركت

از آنجاييكه فرآيند تحقيق و توسعه با سطح بااليي از ريسك و عدم 
انداز داخلي باشد، از ديدگاه چشماطمينان محيطي رو به رو مي

اختيار داشت تا  سازمان، بايد حجم وسيعي از منابع سازمان را در

 محيطي: عوامل

  شدت رقابت، پيچيدگي محيط

  )2006(بكر، 

تصميم گيري در 
زمينه سرمايه 

بخش  گذاري در
 تحقيق وتوسعه

 (الي و
 )2014همكاران،

 :عوامل مالي

 استقالل مالي، سودآوري شركت
  )2014همكاران، الي و(

 منابع ملموس: 

ايه اندازه سازمان، سرم
  )2014ساختاري(الي و همكاران،

  

 :منابع ناملموس

شهرت شركت، منابع انساني، 
منابع كسب و كاري(الي و 

  )2014همكاران،

حضور توليد كنندگان   
بين المللي در 

  )2006(بكر، كشور
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ها در دل سازمان، به صورت پيوسته و بلندمدت بتوان از اين فعاليت
هايي كه حمايت توام با موفقيت از فرآيندهاي حمايت نمود. شركت

- تحقيق و توسعه دارند، سعي دارند ريسك خطرهاي مالي را از رديف

هاي سودآوري شركت تامين نمايند و سرمايه و نهادهاي مالي را 
  ].8،23كنند[ير خطر و ريسك حمايت از تحقيق و توسعه نميدرگ

 منابع ملموس  
گذاري بخش سرمايهگيري تصميمفرضيه سوم: اندازه سازمان در 

هاي صنعتي هاي مستقر در شهركتحقيق و توسعه در شركت
  تاكستان تاثيرگذار است.

هايي كه از لحاظ ساختار ) شركت1999بر طبق گفته فيشمن و راب (
هاي شكيالت بزرگ هستند؛ اغلب داراي سرمايه باالتر و قابليتو ت

گذاري مديريتي بهتر و توانمندي بوده و تمايل بيشتري در امر سرمايه
) بيان 1999. گالندي و سوارز (]11[در زمينه تحقيق و توسعه را دارند

كارگيري نتايج هاي بزرگ عالقه بيشتري براي بهاند كه شركتنموده
يق و توسعه در فرآيندهاي مختلف كاري، فروش و مواردي تجربي تحق

اين موضوع مويد اين است كه بين اندازه  .]14[از اين دست دارند
گذاري و حمايت از تحقيق و توسعه در بين ساختار سازماني و سرمايه

  .]27،34[داري وجود داردها تفاوت معنيشركت
گيري براي تصميمفرضيه چهارم: سرمايه ساختاري سازمان در 

هاي مستقر در گذاري بخش تحقيق و توسعه در شركتسرمايه
  گذار است.هاي صنعتي تاكستان تاثيرشهرك

است كه زمينه تقويت و  اتينوع ساختار سازماني از جمله موضوع
. اين ]9،14[نمايدحمايت از تحقيق و توسعه را در سازمان ايجاد مي

ملموس شركت داراي ارزش اعتقاد وجود دارد كه هنگامي كه منابع 
گذاري در فن آوري نوآورانه فراهم بااليي باشد، زمينه افزايش سرمايه

تواند زمينه بهبود و تقويت و افزايش خواهد شد. اين موضوع مي
توان بيان نمود كه عملكرد تحقيق و توسعه را فراهم آورد. بنابراين مي

توانند در كه مي هايي هستندهاي ملموس نيز از جمله موضوعسرمايه
گذاري هاي سازماني، حمايت از فرآيندهاي سرمايهكنار ساير سرمايه

در بخش تحقيق و توسعه را بر عهده داشته باشند. در اين بين يك 
نوع سرمايه مشهود كه اندازه سازمان بود، بيان گرديد. دومين سرمايه 

اي تواند در راستمشهود تحت عنوان سرمايه ساختاري است كه مي
  گذاري داخلي مثمرثمر باشد. تقويت و حمايت از سرمايه

 منابع ناملموس  
گذاري سرمايهگيري براي تصميمفرضيه پنجم: شهرت شركت در 
هاي صنعتي هاي مستقر در شهركبخش تحقيق و توسعه در شركت

  تاكستان تاثيرگذار است.
د تواند شامل شهرت، شركا و برنهاي نامشهود سازماني ميسرمايه

اند كه افزايش توجه به ) بيان كرده2008باشد. آرورا و همكاران (
هاي بخش تحقيق و توسعه منوط به تقويت برند و گذاريسرمايه

از اين موضوع دارند كه  ها نشانپژوهششهرت برند است. همچنين 

تواند زمينه را براي افزايش نوآوري در فرآيندهاي تقويت نوآوري مي
  . ]36[ايدسازماني ايجاد نم

گذاري بخش سرمايهگيري براي تصميمفرضيه ششم: منابع انساني در 
هاي صنعتي هاي مستقر در شهركتحقيق و توسعه در شركت

  تاكستان تاثيرگذار است.
كارگيري دانش به عنوان يك سرمايه نيروي انساني با افزايش به

تاي تواند در راسنامشهود ديگر در فرآيندهاي تحقيق و توسعه مي
. در ]14[تقويت و بهبود تحقيق و توسعه بسيار مهم و كليدي باشد

صورت پذيرفت، پژوهشگران  2001تحقيقي كه توسط فلينگ در سال 
تواند در بيان داشتند كه نيروي انساني با استعداد و توانمند مي

كارگيري دانش، تسهيم دانش و ايجاد و راستاي بهبود و افزايش به
ساز تواند زمينهباشد و اين موضوع مي مفيدبسيار  خلق دانش كاربردي

  ايجاد تغيير و بهبود عملكرد در كل فرآيند تحقيق و توسعه گردد. 
براي  گيريتصميمكار در فرضيه هفتم: فرآيندهاي كسب و

هاي صنعتي بخش تحقيق و توسعه در شهركدر گذاري سرمايه
  تاكستان تاثيرگذار است.
كار، تقويت نوآوري در بازار، رآيندهاي كسب وبنابراين براي بهبود ف

هاي مشتريان از كسب دانش از پيرامون در رابطه با نيازها و خواسته
هاي موجود در بازارها، يك سو و از سوي ديگر رقبا و ديگر گروه

گذاري در بخش تحقيق و توسعه را بسيار حياتي كرده سرمايه
  . ]37،33[است

 عوامل محيطي  
گيري تصميمكار در هاي كسب وشدت رقابت در محيطفرضيه هشتم: 

هاي صنعتي بخش تحقيق و توسعه در شهركدر گذاري سرمايهبراي 
  تاكستان تاثيرگذار است.

گذاري بدون شك تاثيرگذار هاي كه در زمينه سرمايهاز جمله موضوع
ها در حال فعاليت هستند. است، محيط است كه در آن شركت

اقد رقابت، احساس زيادي را براي تقويت و بهبود هاي ساكن و فمحيط
دهند. بدون شك در چنين بخش تحقيق و توسعه از خود نشان نمي

هاي فاقد رقابت، مشتري سعي دارد خود را با محصوالت و محيط
ها تطبيق دهد. اين در حالي است كه افزايش شدت خدمات شركت
ها در كه شركت هاي امروزي، منجر به آن شده استرقابت در محيط

بخش تحقيق و توسعه، توجه بيشتري داشته باشند و سعي نمايند 
براي تقويت جايگاه خود در بازارها، با استفاده از تحقيق و توسعه و 

گذاري در آن از ديگر رقبا پيشي گرفته و جايگاه مطلوبي در سرمايه
ان داشت توان اين موضوع را در نهايت بيبازار داشته باشد. بنابراين مي

تواند زمينه را براي هايي است كه ميكه شدت رقابت از جمله موضوع
گذاري در بخش تحقيق و توسعه را ايجاد تقويت سرمايه

   ].33،28[نمايد
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گذاري سرمايهگيري براي تصميمدر گي محيطي فرضيه نهم: پيچيد
هاي صنعتي تاكستان تاثيرگذار بخش تحقيق و توسعه در شهرك

  است.
گيري ديگر محيط پيچيده بدون شك در نحوه تصميم از سوي
هايي ها و مديران در بازارهاي رقابتي مشكالت و محدوديتشركت

تواند به همراه داشته باشد. بسياري از مديران براي مديريت اين مي
گذاري بخش تحقيق و توسعه گام چالش به سمت تقويت و سرمايه

گيري و توانمندي در سطح مدارند تا از آن براي بهبود تصميبرمي
]. بنابراين هر چه ميزان پيچيدگي 28شناخت محيط گام بردارند[

گذاري در بخش تحقيق و محيطي باالتر باشد زمينه افزايش سرمايه
دهد بنابراين با توجه به مفاهيم فوق فرض نهم توسعه را افزايش مي

  شود. پژوهش ارايه مي

گذاري در سرمايه گيري برايدر تصميم شدت رقابتفرضيه دهم:  
  .استهاي صنعتي تاكستان تاثيرگذار در شهركتحقيق و توسعه 

تواند تغييرات هايي به ويژه در شرايط بازار ميورود چنين شركت
اي ايجاد نمايد به اين ترتيب كه، شدت رقابت را بدون شك عمده

ا وارد ها به اين منظور خود رافزايش خواهند داد. در واقع اين شركت
نمايند كه از ويژه كشورهاي در حال توسعه ميكشورهاي ديگر به
اين موضوع مويد اين ]. 7،26[ها نهايت بهره را ببرندمنابع اين شركت

كه داراي منابع زيادي هم از  يهاياست كه سطح رقابت با ورود شركت
تر خواهد سنگين هستند،لحاظ مادي و هم از لحاظ نامشهود 

  . ]17[شد
گيري براي در تصميمالمللي هاي بينحضور شركتيه يازدهم: فرض

هاي صنعتي تاكستان در شهركدر تحقيق و توسعه  گذاريسرمايه
  تاثيرگذار است.

ها بدون شك زمينه را براي افزايش از سوي ديگر اقدامات اين شركت
نمايد. زيرا پيچيدگي، مويد عوامل موثر بر پيچيدگي در بازار ايجاد مي

ها يعني كه اين شركتباشد در صورتيها ميط پيرامون سازمانمحي
توانند با تر نمايند ميالمللي حضور خود را گستردههاي بينشركت

. ]20،10[اقدامات خود زمينه پيچيدگي بيشتر محيط را ايجاد نمايند
دهنده  هاي داخلي هشدارتواند براي شركتاين موضوع بدون شك مي

ساز رقابتي با تحقيق و توسعه و كسب منابع مزيت باشد كه در رابطه
بيش از بيش مورد توجه باشند تا از اين طريق زمينه را براي 

ها . اين شركت]35[توانمندي رقابتي خود همواره حفظ نمايند
هاي هاي رقابتي خود سهم بازار ديگر شركتتوانند با استراتژيمي

هاي نامشهود به سرمايهصورت عدم توجه  داخلي را كاهش دهند و در
واقع شوند. در هاي داخلي هستند كه دچار لطمه مياين شركت

هاي چندمليتي گذاري با حضور شركتگيري در امر سرمايهتصميم
  تواند تحت شعاع قرار بگيرد.مي

  شناسي پژوهشروش - 5

گذاري در در اين تحقيق سعي شده است به توجه اهميت سرمايه
انگيزه مديران براي اين وامل تاثيرگذار روي بخش تحقيق توسعه، ع

اي از مقاالت منظور مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور مجموعه
اند مورد بررسي قرار گرفت كه توسط محقين به اين موضوع پرداخته

و در نهايت سعي شد مدل مفهومي جامعي مورد بررسي قرار گيرد. 
ها و همچنين بحث تحريمهمچين با توجه به شرايط خاص كشور و 

هاي بزرگ كنندگان و شركتموضوع برجام و احتمال حضور توليد
المللي در بازار ايران در حال و يا آينده نقش حضور آنها در بين

ر گيرد. از روي تحقيق توسعه مورد بررسي قرا گيري مديرانتصميم
هاي نويسندگان اين مقاله طرف ديگر با توجه به محدوديت

 هاي صنعتي شهرستان تاكستان مورداي فعال در شهركهشركت
بررسي قرار گرفتند. همچنين براي بررسي روابط بين متغيرهاي 
مدل مفهومي توسعه يافته سعي شد از پرسشنامه محقق ساخته 

  شود. استفاده 
استراتژي پژوهشي يك هدف كاربردي و از نظر پژوهش حاضر از نظر 

شود كه قصد آزمون فرضيه يپيمايشي محسوب م- توصيفيتحقيق 
جامعه ]. 1[كنددارد و از ابزار پرسشنامه به اين منظور استفاده مي

هاي صنعتي شركت فعال در شهرك 92آماري اين تحقيق مديران 
باشد. هر شركت توسط يك پرسشنامه مورد شهرستان تاكستان مي

بر با ارزيابي قرار گرفت. با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه برا
اي گويه 41ها نيز از پرسشنامه . براي گردآوري دادهباشدنفر مي 74

كه در ادامه نيز ساختار آن گزارش شده است. براي  شداستفاده 
و همچنين براي  شدتاييد روايي از روايي محتوايي صوري استفاده 

. در بخش از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديدتاييد پايايي نيز 
. گرديدگويه استفاده  9گيري منابع ناملموس از اندازه نخست براي

گويه  7گيري منابع مالي نيز محقق تعداد در بخش بعدي براي اندازه
. در بعد منابع ملموس نيز محقق استدر اين پژوهش استفاده شده 

 است . در بعد چهارم كه منابع بازارياستگويه استفاده نموده  7از 
در  . در نهايتاستگيري استفاده شده ازهگويه براي اند 7از نيز 

-تصميم در مورد گويه و 4 ازالمللي هاي بينحضور شركت خصوص

گويه استفاده  6گذاري بخش تحقيق و توسعه نيز گيري در سرمايه
ساختاري  معادالت مدل از پژوهش فرضيات آزمون منظور به. گرديد

  .است شده استفاده با رويكرد حداقل مربعات جزئي

  تجزيه و تحليل اطالعات  - 6

گيري بايد به قابليت اتكاي پس از تاييد مناسب بودن مدل اندازه
 cv.comو   cv.redمدل ساختاري اشاره كنيم كه از دو شاخص 

نشان داده شده  2براي اين منظور استفاده شده است و در جدول 
ي دارها در حالت ضرايب استاندارد و معنيبا توجه به خروجي .است
هاي پژوهش توان اين طور استنباط نمود كه برخي از فرضيهمي

اند. در واقع با توجه به اين كه ميزان تاييد و برخي ديگر رد شده
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توان باشد پس ميباالتر مي 96/1در رابطه بين متغيرها از  Tآماره 
هاي فوق مورد تاييد است از طرفي براي نشان ادعا نمود كه فرضيه

توان به ضريب مسير كه ر پس از تاييد فرضيات ميدادن شدت تاثي
در نگاره حالت استاندارد ارائه گشته است استناد نمود. از سوي ديگر 
اگر بالعكس اين موضوع اتفاق بيفتد يعني ميزان آماره تي از 

  باشد.تر باشد، فرض مورد تاييد نميپايين 96/1قدرمطلق 

  روايي سازه اصلي تحقيق :)1( جدول

نام 
  غيرمت

  ابعاد
ضريب 
 AVE C.R آلفاي كرونباخ

منابع 
  ناملموس

761/0  شهرت شركت  867/0862/0  

  718/0910/0  824/0  نيروي انساني

منابع كسب و 
  كاري

904/0 715/0882/0  

منابع 
  مالي

  727/0914/0  867/0  استقالل مالي

سودآوري 
  شركت

911/0  761/0905/0  

منابع 
  ملموس

  717/0882/0  827/0  اندازه سازمان

سرمايه 
  ساختاري

863/0  802/0941/0  

عوامل 
  محيطي

  904/0  شدت رقابت

901/0  

0,843941/0  

پيچيدگي 
  محيط

766/0929/9  

هاي حضور شركت
  بين المللي

891/0  719/0911/0  

گيري در امر تصميم
گذاري در بخش سرمايه

  تحقيق و توسعه
873/0  572/0887/0  

  

گذاري مده مويد اين بوده است استقالل مالي بر سرمايهنتايج به دست آ
در اين فرض برابر با  Tتحقيق و توسعه تاثيرگذار است زيرا ميزان آماره 

باالتر است بنابراين  96/1بوده است كه اين ميزان از قدرمطلق 881/6
فرض مورد تاييد است از سوي ديگر شدت  95/0در سطح اطمينان 

است كه نشان از تاثيرگذاري مستقيم ومثبت  263/0تاثير نيز برابر با 
گذاري در تحقيق و توسعه است. سودآوري استقالل مالي بر سرمايه

گذاري تحقيق و توسعه تاثير مستقيم و مثبتي شركت نيز بر سرمايه
گذاري تحقيق و اندازه شركت نيز بر سرمايه t=2.898،β=0.369دارد 

سرمايه ساختاري t=7.19 β=0.67 ،توسعه تاثير مستقيم و مثبتي دارد
گذاري تحقيق و توسعه تاثير مستقيم و مثبتي دارد بر سرمايه
t=2.517،β=0.349  توسعه گذاري تحقيق و شهرت شركت بر سرمايه

مدل معادالت  t=2.819 ،β=0.646 تاثير مستقيم و مثبتي دارد
 ارايه شده است. 3و  2ساختاري مدل مفهومي تحقيق در شكل هاي 

 

 برازش مدل ساختاري :)2( دولج

  هاسازه

  ضريب

  تعيين

)2(R  

CV.Red  CV.Com  

  727/0  727/0  - استقالل مالي

  85/0  85/0  - نيروي انساني 

  76/0  76/0  - پيچيدگي محيط

  801/0  801/0  - سرمايه ساختاري

  843/0  843/0  - شدت رقابت

- حضور شركت

  هاي بين المللي 
882/0  631/0  71/0  

  76/0  76/0  -  سودآوري 

  575/0  44/0  731/0  تخقيق و توسعه

  717/0  717/0  -  اندازه سازمان

منابع كسب و 
  كاري

-  504/0  504/0  

  677/0  677/0  -  شهرت شركت



 227-235 )96مجله مديريت توسعه و تحول (ويژه نامه 

 

٢٣٣ 

 

 

  )T-Value(مدل معادالت ساختاري در حالت معناداري  ):2شكل (

  
 مدل معادالت ساختاري در حالت ضرايب استاندارد): 3( شكل

گذاري تحقيق و توسعه تاثير مستقيم و مثبتي نيروي انساني بر سرمايه
گذاري تحقيق كاري بر سرمايه). منابع كسب وt=2.459،β=0.304دارد (

پيچيدگي ). t=8.623،β=0.561و توسعه تاثير مستقيم و مثبتي دارد (
گذاري تحقيق و توسعه تاثير مستقيم و مثبتي دارد محيط  بر سرمايه

)t=2.477،β=0.162.( المللي در هاي بيناز سوي ديگر حضور شركت
گذاري تحقيق و توسعه نقش ميانجي تاثيرگذاري شدت رقابت بر سرمايه

در حالت غيرمستقيم از  14/0). زيرا ميزان  338/0*  417/0=  14/0ندارد ( 
المللي در تاثيرگذاري هاي بينكمتر است. حضور شركت 561/0ميزان 

گذاري تحقيق و توسعه نقش ميانجي ندارد يط بر سرمايهپيچيدگي مح
  باالتر است.  162/0از  198/0) اين ميزان يعني  338/0*  588/0=  198/0(

 



  توسعه و تحقيق بخش در هاشرکت گذاریسرمايه در تاثيرگذار عوامل ناسايیش/ ی کلهریسليمان اله ويرد
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  گيرينتيجه - 6

هاي توليدي بهبود تحقيق و توسعه براي تقويت شاخص بهبدون شك نياز 
ها منجر به آن شده است . عدم توجه به اين شاخصضروري استبسيار 

گرفتن سهم بازار توانمندي الزم براي  داخليها در بازارهاي كه شركت
گذاري در موثر بر سرمايه از اين مقاله بررسي تعيين. هدف نداشته باشند

در بين توليدكنندگان موچك و متوسط بخش تحقيق و توسعه 
بسياري از مديران  حال حاضر. در هاي صنعتي تاكستان بوده استشهرك

بهبود زمينه را براي تواند نميگذاري دارند كه اين سرمايهاين تصور را 
عملكرد به خوبي مهيا نمايد و باعث كاهش عملكرد مالي و توانمندي 

شود و سعي بر اين است كه براي تقويت عملكرد از نوآوري شركتي مي
تواند هاي پيشرو در دنيا استفاده نمايند. اين پيرو بودن ميشركت

ها نيازمند ورود ويژه در هنگامي كه شركت پيامدهاي منفي به
كشورهاي توسعه يافته باشند، بخصوص در شرايط از  هاي جديدفناوري

ناملموس، منابع ر اين تحقيق منابع ملموس، تحريمي بوجود آورد. د
هاي بين المللي در ، عوامل مالي و در نهايت حضور شركتمحيطيعوامل 

در گذاري در تحقيق و توسعه سرمايه داخل كشور به عنوان عوامل موثر بر
 مدير 74 ،. همانطور كه پيشتر نيز توضيح داده شدنظر گرفته شد

ند در اين پژوهش مشاركت داشتهاي صنعتي شهرستان تاكستان شهرك
 Smartافزار با استفاده از نرم هاي گردآوري شده از اين مديرانداده كه

PLS ج به دست آمده مويد اين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتاي
 بازاري وعوامل ناملموس، منابع ملموس،  منابعموضوع است كه ابعاد 

گذاري در تحقيق و توسعه  تاثير گذار گيري سرمايهمالي بر تصميم عوامل
كه  نقش ميانجي حضور  دادباشد. از سوي ديگر نتايج نشان مي

گذاري بر سرمايهالمللي در تاثيرگذاري پيچيدگي محيطي هاي بينشركت
تحقيق و توسعه نقش ميانجي دارد اما در نفش ميانجي در تاثيرگذاري 

 گذاري تحقيق و توسعه مورد تاييد واقع نشد.شدت رقابت بر سرمايه
ها، شود محققين از متغيرهاي ميانجي ديگري از جمله تحريمپشنهاد مي

گيري تصميمنوسانات نرخ ارز به منظور بررسي تاثير عوامل محيطي روي 
ج گذاري در تحقيق و توسعه مورد بررسي قرار دهند. نتايبر روي سرمايه

هاي ميانجي و مقايسه آنها با نتايج بدست آمده از بررسي ساير متغير
 حاصل از اين تحقيق قابل توجه خواهد بود.
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