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Abstract�

Background�&�Purpose:�The�creation�of�new�processes,�products�and�services�
requires� the� promotion� of� research� and� development� (R&D)� abilities� in�
organizations.� Accordingly,� this� study� identifies� the� factors� affecting� the�
promotion�of�R&D�capabilities�in�the�form�of�a�qualitative�model.�
Methodology:� This� research� is� an� applied� research� in� terms� of� purpose� and� a�
qualitative�research�in�terms�of�method�in�which�the�Grounded�Theory�strategy�
has�been�used.�The�statistical�population�of�this�research�is� the�experts�of�R&D�
of�power�plant�equipment�manufacturing�and�energy�supply�industries�of�Mapna�
Industrial�Group.�Exploratory�analysis�� and�MAX�QDA2018�software� have�been�
used�to�identify�the�components�of�improving�model�of�R&D�capabilities�
Findings:� Based� on� the� analysis� of� research� data,� 56� codes� and� 8� categories� of�
financing,� human� resources,� commercialization,� project� portfolio� management,� The�
provision� of� technological� infrastructure,� the� management� of� R&D� projects,� the�
networking� of� R&D,� and� the� protection� of� intellectual� property� were� identified� as�
components�of�the�model�for�the�development�of�R&D�capabilities.��
Conclusion:�Managers�should��provide�adequate�funding�for�research�and�development�
activities�and�retention�of�human�capital�through�a�variety�of�methods�of�financing�and�
commercializing�research�achievements.�
Keywords:�R&D,�Improve�R&D�Ability,�Power�Plant�Equipment�Manufacturing�
and�Energy�Supply�Industries.�
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خبرگـان�تحقیـق�و�توسـعه�صـنایع�سـاخت������پژوهش��نیا�يجامعه�آمار.�استراتژي�داده�بنیاد�استفاده�شده�است

ارتقـاء��تشکیل�دهنـده�مـدل����جهت�شناسایی�اجزاء�.گروه�صنعتی�مپنا�است�يانرژ�نیتأمتجهیزات�نیروگاهی�و�

��.استفاده�شد�MAX�QDA2018و�نرم�افزار�یاکتشافاز�تحلیل�توسعه��وتحقیق��هاي�ییتوانا
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توسعه،�شبکه��وتحقیق��هاي�پروژه�تیریهاي�فناورانه،�مد�رساختیز�نیتأمتوسعه،��و�قیتحقسبد�پروژه��تیریمد

�توسـعه��وتحقیـق���هـاي��ییارتقاء�تواناي�به�عنوان�اجزاء�مدل�فکر�تیو�حفاظت�از�مالک�توسعه�وي�تحقیق�زسا
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پژوهش،�بودجه��يدستاوردها�يساز�يو�تجار�یمال�نیتأم�يها�تنوع�روش�قیاز�طر�دیبا�رانیمد�:گیري�نتیجه
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�مقدمه �

بـه���یابیو�دسـت��ياقتصاد�شرفتیپ،�سازمانعوامل�تحقق�اهداف��ترین�مهمتوسعه�از��وتحقیق�

�سـک�یر�شیافـزا��يبـرا��آنهـا�بـه�نقـش�����امروزه�سازمان�که�يطوره�ب�است؛�يتجار�يبازارها

اســت�شــده��نــهیتوســعه�نهاد�وتحقیــق��روي�بــر�يگــذار�هیو�ســرما�انــد�شــدهآگــاه��یرقــابت

تحرك�و��یبه�عنوان�شاخص�اصل�هاي�تحقیقاتی�توانمندي�ی،کنون�یايدر�دن).�1،2006لدیبامف(

�یو�نقطـه�قـوت���اسـاس��عه،و�توس�یقتحق�یگر،د�ياز�سو.�جامعه�شناخته�شده�است�یک�پویایی

شـود���محسـوب�مـی���بخش�صنعت�یريپذ�مدرن�و�ارتقاء�قدرت�رقابت�هاي�فناوري�یجادا�يبرا

��).1398خمسه�و�عصاري،(

�يمحمد.�اندکی�انجام�شده�است�هاي�پژوهشتوسعه��وهاي�تحقیق��در�خصوص�توانایی

توسعه�در�مرکز�تحقیقات�و��وهاي�تحقیق��در�پژوهشی�به�ارائه�الگویی�براي�توانمندي)�1395(

در��توسـعه�و��یـق�تحقهـاي���به�ارائه�مدلی�براي�توانایی)�1396(�یقیصدنوآوري�صنایع�خودرو،�

�توسـعه�و��یـق�تحقهاي�مدیریت��اي�به�بررسی�توانایی�در�مطالعه)�1395(ها��يقنبر�صنعت�دارو،

در��توسـعه�و��یقتحقهاي�مدیریت��به�بررسی�توانایی)�1395(�يکندردر�صنعت�خودرو،�باغبان�

در�صنایع�بـا���توسعهو��یقتحقهاي��توانمندي�ی�برايارائه�مدلبه�)�1399(�يعصارصنعت�نفت،�

بـر���مـؤثر�عوامـل���ییشناسـا�نیـز�بـه���)�1397(�ياسکندرفناوري�پیشرفته�در�صنایع�هوافضا�و�

��.ی�پرداخته�استمیدر�صنعت�پتروش�توسعهو��یقتحق�يها�ییتوانا

توان�در�برخی�اسناد�باالدستی�نظیر�سـند�راهبـردي�وزارت����اهمیت�این�پژوهش�را�می

برخی�راهبردهاي�مهم�بخش�برق�و�انرژي�در�سند�راهبردي�وزارت�نیرو�.�نیرو�جستجو�نمود

�يدارا�هاي�يفناور�يساز�ین�و�انتقال�و�بومینو�هاي�يفناور�ییشناساشامل�موارد�زیر�است؛�

مخصوصـاً�بـا����يبخـش�بـرق�و�انـرژ����فنـاوري�و��توسعه�و�قیحقارتقاء�سطح�ت،�یت�نسبیمز

استفاده�،�ستیز�طین�و�سازگار�با�محینو�هاي�يفناور�يساز�یو�بوم�فناوري�انتقال�،ییشناسا

و�اصـالح���یـد�جد�هـاي��يفنـاور�از��يریـ�گ�بهـره�،�زات�با�راندمان�باالین�و�تجهینو�فناورياز�

در��يارتقاء�توانمند،�ها�روگاهیارتقاء�بازده�ند�برق�و�یتول�يور�ش�بهرهیفزا،�اموجود�يندهایفرآ

برنامـه�راهبـردي���(برق��يا�توسعه�مبادالت�منطقه،�ریدپذیتجد�نو�و�هاي�يانرژد�برق�از�یتول

بـا���مپنا�و�پژوهشگاه�نیـرو�صنعتی�بین�دو�گروه�اي��نامه�تفاهمهمچنین�).�1390وزارت�نیرو،�

ت�مالی�الزم�براي�طراحـی�و�سـاخت���و�حمای�فناوريهاي��ریزي،�ایجاد�زمینه�برنامه�موضوع

.�عقد�گردیده�اسـت��1400ساله�تا�سال��5در�یک�برنامه��اف�گازي�نیروگاهی�کالس�توربین

��

1.�Bamfield�
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بـراي�تـداوم�مسـیر�طراحـی�و������1410الزم�با�افق��هاي�يفناوربه�توسعه��نامه�تفاهمدر�این�

نامـه���موافقتهدف�از�امضاي�این�.�اشاره�شده�است�هاي�باالتر�ساخت�به�محصوالت�کالس

�و�اف�کـالس��يگـاز��هاي�نوین�در�حوزه�توربین�هاي�فناوريسازي��شناسایی،�انتقال�و�بومی

داراي�مزیت�رقابتی�از�نظر�اقتصادي�و�زیست�محیطی�با��75تی�جی�ام�باالتر،�تولید�محصول

�.مگـاوات�ذکـر�شـده�اسـت�����235تا��210درصد�و�توان�نامی��1/39درصد�تا��8/38راندمان�

�75تـی��جـی��ام�توان�به�صدور�خدمات�فنی�و�مهندسی�محصول�اهداف�دیگر�میهمچنین�از�

سال�اول��5سال�است�که��15مدت�زمان�اعتبار�این�موافقت�نامه�از�سوي�دیگر��.اشاره�کرد

سال�باقیمانده�براي�فروش�و�تجاري�سـازي�محصـول�خواهـد�����10براي�تحقیق�و�توسعه�و�

است��فناوريتوسعه�محصول�و��و�یدر�طراح�یمل�يگذار�هین�سرمایتر�ن�پروژه�بزرگیا�.بود

موارد�یاد�شده�حـاکی�از�آن��).�1396پژوهشگاه�نیرو،�(است�شور�انجام�شده�کنون�در�که�تاک

است�که�در�مسیر�ساخت�تجهیزات�نیروگاهی،�حرکت�به�سمت�اقتصادي�بـودن�و�مصـرف���

مواد�کمتر�و�به�کارگیري�فناوري�سطح�باالتر�است�که�نتیجـه�آن�کـاهش�هزینـه�و�ارتقـاء�����

تحقق�راهبردهاي��با�توجه�به�توضیحات�مذکور،�جهت.�توان�تجهیزات�نیروگاهی�خواهد�بود

صنایع�سـاخت���توسعهو��یقتحقهاي��نامه�مذکور،�ارتقاء�توانایی�وزارت�نیرو�و�نیز�مفاد�تفاهم

انـرژي�امـري�ضـروري�اسـت�در�شـرایط�کنـونی�وضـعیت���������ینتـأم�تجهیزات�نیروگـاهی�و��

هاي�تحقیق�و�توسعه�گروه�مپنا�جهت�تحقق�راهبردهـاي�فـوق،�بـا�سـطح�مطلـوب�������توانایی

هاي�تحقیق�و�توسعه�خود�با�یـک�بیـنش�اسـتراتژیک�����از�به�تقویت�تواناییفاصله�داشته�و�نی

��.وجود�دارد

جـزو�محصـوالت�و����،يانـرژ��ینتـأم�و��یروگـاه�ین�زاتیـ�سـاخت�تجه��عیمحصوالت�صنا

بـاال�بـوده�و�در�صـورت�منسـوخ������اریبس�ها�آنهاي�ساخت��نهیهز�که�است�دهیچیهاي�پ�ستمیس

از��.گـردد��مـی�وارد�مـرتبط���يهـا��به�کشور�و�بنگـاه��يادیصدمات�ز�فناوري،�ینیگزیجا�ایشدن�

توسـعه���وتحقیـق���هـاي��ییارتقـاء�توانـا���،یانتقـال��هـاي��فناوري�يساز�یبوم�ودر�انطباق��طرفی

هاي�صـنایع���با�توجه�به�موارد�مذکور�بنگاهلذا�.�دینما�يبازدر�این�صنایع��یتواند�نقش�اساس�می

�وتحقیـق���هـایی��ییتوانـا�و�ارتقـاء���ییاشناسـ��بایـد��انرژي�ینتأمساخت�تجهیزات�نیروگاهی�و�

�هـا��فناوري�دهنده�و�انتقال�یدکنندهتولبه�نوعی�توسعه�را�در�دستور�کار�خود�قرار�دهند�تا�بتوانند�

بر�ایـن�اسـاس،�هـدف�اصـلی�����.�شوندتبدیل��حوزه�نیو�محصوالت�ا�فناوري�دهدهن�توسعه�او�ی

سـاخت��توسـعه�در�صـنایع����وهاي�تحقیق��پژوهش�حاضر�ارائه�مدلی�کیفی�براي�ارتقاء�توانایی

��.است�يانرژ�ینتأمنیروگاهی�و��زاتیتجه

� �
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�پژوهش�ۀپیشین �

�ایـ�موجـود���ينـدها�یفرآ�ایـ�از�دانش�در�مورد�محصوالت��يدیجد�کرهیخلق�پ:�توسعه�وتحقیق�

�جد�کی�جادیا کـار�خالقانـه����کیـ��نیـ�ا.�شـود��یمـ��دهینام�توسعهو��یقتحق�د،یمحصول�کامالً

�ایـ��دیـ�و�فرموله�نمودن�مـواد�جد��دیمنتج�شده�از�آن�به�منظور�تول�دیمند�است�و�دانش�جد�نظام

و�بهبود�در�محصوالت�موجـود�مـورد�اسـتفاده�قـرار������رییتغ�يبرا�نیو�همچن�دیمحصوالت�جد

فرصت�موجـود�در�بـازار�بـه�����ایبازار�و��ازین�کی�لیدر�واقع�تبد�د،یتوسعه�محصول�جد.�ردیگ�یم

همچنـین�از�نظـر�تجـاري����).�1�،2014مـارتین�(است�محصول��يارتقا�ایو��دیمحصول�جد�کی

اي�و�کـاربردي�و���مند�یـا�منسـجم�در�تحقیقـات�پایـه�����توان�فعالیت�نظام�را�می�توسعهو��یقتحق

بیـزینس��(دانسـت��حل�مشکالت�و�یا�خلق�محصول�و�دانش�جدیـد���کمک�کننده�به�کشف�راه

�در�قالب�فناوري�،يگذار�هیدر�بعد�سرما�توسعه�ومحصول�اقدامات�تحقیق�).�2�،2018دیکشنري

؛�تاس�فناورانه�يها�و�دستورالعمل�يکارکرد�اتیخصوص�،يبردار�و�مهارت�و�در�بعد�بهره�دانش

ف�و�یـ�تعر�يبـرا��یعنـوان�اسـتاندارد�اصـل����هشـورها�بـ��کدر�همـه���باًیه�امروزه�تقرک�یمرجع�اما

�از�3یاتکفراسـ��يرد،�راهنمـا�یـ�گ�یاستفاده�قرار�م�مورد�توسعه�وتحقیق��يها�نهیهز�يریگ�اندازه

توسـعه���ق�ویتحق�تین�راهنما،�هر�فعالیطبق�ا.�است�4و�توسعه�ياقتصاد�يها�يسازمان�همکار

�بـر�اسـاس���گـر،�یبه�عبـارت�د�؛�د�باشدیجه�جدینت�و�،�هدف�خاصيشامل�سه�عنصر�نوآور�دیبا

�ید�دو�شـرط�اصـل��یـ�شود�با�محسوب�توسعه�وتحقیق��یتینکه�فعالیا�ي،�برایفراسکات�يراهنما

�یفنـ��یعلمـ��شـرفت�یپ�ت�بهیل�آن�فعالیباشد�و�دوم،�تکم�ينوآور�ينخست،�حاو:�داشته�باشد

�یق�و�توسـعه،�مفهـوم��یـ�تحق).�2015و�توسـعه،���ياقتصادهاي��يسازمان�همکار(شود��یمنته

اي�از��مورد�توجه�و�بحث�قرار�گرفته�است�و�به�مجموعـه��يستم�به�طور�جدیاست�که�از�سده�ب

ش�دانـش��یشود�که�بـا�هـدف�افـزا����گفته�می�مند�نظاماد�یک�بنیسازنده�برخاسته�از��هاي�فعالیت

.�گیـرد��د�صـورت�مـی��یجد�ين�دانش�در�کاربردهایاز�ا�يریگ�و�بهره�یو�فرهنگ�اجتماع�یانسان

�هـاي��فعالیـت�نده�روشـن�و��یبه�سمت�آحرکت��یق�و�توسعه�به�معنیز�تحقیتجارت�ن�◌ٔ�درزمینه

افتن�یـ�افـزایش�دانـش،���.�اسـت��یقـات�علمـ��یبـا�اسـتفاده�از�تحق���فناوريبلندمدت�در�دانش�و�

در�داخـل�و���یش�توان�رقـابت�یش�و�افزایدستاوردها،�افزایش�رفاه�و�آسا�يبالقوه�برا�يکاربردها

�).�2018،و�همکاران�5پاتل(هستند�اهداف�تحقیق�و�توسعه��ترین�مهمخارج�کشور�از�

��

1.�Martin�
2.�BusinessDictionary�
3.�Frascati�Manual�
4.�OECD�
5.�Patel�
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امـل��عواز��اي�توسـعه�مجموعـه���وتحقیـق���هـاي��ییتوانـا�:�توسـعه��وهاي�تحقیق��توانایی

،�عیبـد��هـاي��فعالیـت�که�بـه���ي�هستندساز�يو�تجار�یتیریمد�،فناورانه�،یمال�،یانسان�،راهبردي

جهـت���دربـه�طـور�خالصـه����شوند�و��میمنجر��يـزیر�افتـه�و�برنامـهی�خـالق،�نوآورانـه،�نظـام

�دیجد�يها�روش�و�خدمات�،هـا�نظـامل،�ابزارهـا،�ینـدها،�وسـایهـا،�فرآ�جاد�فرآوردهیو�ا�ينوآور

��).2007،وهمکاران�1لوکاچ(�یردپذ�می�صورت

�عیصـنا��،رو�نیـ�،�از�ا)2000ل،یـ�خل(اسـت���فنـاوري��شـرفت�یمحـرك�پ��توسـعه��وتحقیق�

�يواحـدها��تیـ�نسـبت�بـه�تقو���هسـتند�بایـد��توسعه�محور��وبه�شدت�تحقیق�که��محور�فناوري

توسـعه�در���وتحقیق��هاي�ییتواناارتقاء�.�آن�اهتمام�ورزند�هاي�ییتواناارتقاء�توسعه�و��وتحقیق�

هـا�را�بـه����کـه�بنگـاه���هیرو�یب�هاي�فناورياز�انتقال��يریعالوه�بر�جلوگ�محور�فناوري�يها�بنگاه

�تـر��مهـم�موجـود�و�از�همـه����هاي�فناوريسازد،�موجب�توسعه��یکشورها�وابسته�م�گرید�فناوري

از��يا�توسـعه�مجموعـه���وتحقیق��هاي�ییتوانا.�گردد�یم�دتریجد�هاي�فناوريبه��یابیباعث�دست

ها�و�به�تبع�آن�کشورها��توسعه�شرکت�وتحقیق��يواحدها�تیکه�موجب�تقواست��هایی�ییتوانا

خالصه�متغیرهاي��1جدول��.دهد�یبر�دانش�سوق�م�یاقتصاد�مبتن�يجامعه�را�به�سو�شود�و�یم

بـر�اسـاس�ایـن�جـدول،�����.�دهد�انجام�شده�را�نشان�می�هاي�پژوهشر�ادبیات�و�مستخرج�از�مرو

بر�ارتقاء�توانایی�تحقیق�و�توسـعه�اسـتخراج�شـده�اسـت�و�بـه�عنـوان��������مؤثرعام��هاي�شاخص

��.مفاهیم�بنیادین�براي�طراحی�مصاحبه�نیز�مورد�استفاده�قرار�گرفته�است

��ها�پژوهشو��خالصه�متغیرهاي�استخراج�شده�از�مرور�ادبیات�.1جدول

�منابع ��متغیر

�تیسومر(،�)2015،وهمکاران�جانگ(،�)2016،وهمکاران�کاراوج(

�)2013،و�همکارانی�پاتیتر(،�)2013،چیوآنونتاوران
�بازار�تیریو�مد�یابیبازار

�ينظر(،�)2005ي،نرکر�و�پاروچار(،�)1398،خمسه�وهمکاران(

و��یپاتیتر(و�)�2015،جانگ�و�همکاران(،�)1384،زاده

�)2013،همکاران

��دانش�يشبکه�ساز

،�)2015،جانگ�و�همکاران(،�)�1395ی،و�افخم�یعتیشر(

،�)1395،و�همکاران�رزادهیام(�،)�1396،مقدم�و�همکاران�يصمد(

��)2005ثامهاین،(

��فناورانههاي��رساختیوجود�ز

�واراجائو(،�)2015،باسو(،�)2015،توماس�و�ناگش(

�یپاتیتر(،�)2014،و�همکاران�هوآیآ(،�)2014،وهمکاران

��،)2013،وهمکاران

��پروژه�یبانیو�پشت�تیحما

��

1.�lukach�
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�منابع ��متغیر

و��نی(،�)2011،پانکراز�و�لوئه�بکه(،�)2015،ناگش�و�توماس(

و��یث(�،)2014،وهمکاران�هوآیآ(،�)2012،همکاران

�)2010،رزكییسو

��پروژه�سکیر�تیریمد

و�)�2010،نیل(،�)2007،امزیلیو�و�یدبسک(،�)2013،بکر(

��)2011،استنت(
��یقاتیمشترك�تحق�يها�يگذار�هیسرما

،�)2018،میژو�و�س(�،)2019ی،ل(،�)2019،همکاران�و�زانگ(

�رزادهیام(،�)2011،همکاران�وي�شر(،�)2018،همکاران�و�کانگ(

��)1391،محقر�و�همکاران(،�)1391،باقرزاده(،�)و�همکاران

��توسعه�و�عملکرد�شرکت�وشدت�تحقیق�

��)2015،گو�فنیل(و�)�2018،چن�انی(
�وتحقیق��يها�يورود�،ها�شرکترقابت�

��توسعه

�)1395،و�همکاران�ها�قنبري(،�)2016،ومنیو�ن�یگاسبرت( ��وکار�کسبمدل��نیتدو

خمسه�(،�)2018،کانگ�وهمکاران(،�)2018،کانتابن�وهمکاران(

��)2011،شولرلتآ(،�)2015،ناگش�و�توماس(،�)1398،وهمکاران
��توسعه�وتحقیق��يها�همکاري

،�)2012،هوانگ�و�همکاران(،�)2011ی،راقی(،�)2015،باسو(

��)2014،و�همکاران�هوآیآ(
��نیتأم�رهیزنج�تیریمد

��)1394ي،جالل�پور�و�ناد(
از��تیدولت�در�حما�یمال�يها�استیس

��توسعه�وتحقیق�

و��رزادهیام(�و�)2015،و�توماس�ناگش(،�)2016ی،وکی�دویه(

��)1395،همکاران
��یفرهنگ�سازمان

��)1396،مقدم�و�همکاران�يصمد(�و)�2018ی،کانتابن�و�گراس( ��توسعه�وو�تعهد�کارکنان�تحقیق��زهیانگ

��)2016،همکارانو��کاراوگ( ��و�تجربه�کارکنان�التیتحص

و��یلیخادم�گرا(،�)1395،و�همکاران�یترکمان�لویمهد(

�)2010،رزكییو�سو�یث�نیز(و�)�2012،اهایدیچوما(،�)1390،رادفر
��توسعه�وکارکنان�تحقیق��یفن�يها�تیقابل

��)2013،چیو�آنونتاوران�تیسومر(و��)1395،و�خمسه�رادفر( ��قاتیکردن�تحق�يکاربرد

��)2012،نو�همکارا�ننیز�ی(و�)�2017ی،ل(
�جیحاصل�از�نتا�يفکر�تیفروش�مالک

��توسعه�وتحقیق�

،�)1396،و�همکاران�انینکوئ(،�)1395،و�همکاران�یگنج(

��)1396،و�همکاران�يآباد�فیشر(
��منابع�تیمحدود

کاراوگ�و�(،�)2019،همکاران�زانگ�و(�،)2019،و�هاسلت�نکیل(

و��یسالم(،�)1396ی،و�نجف�يشعور(،�)2016،همکاران

��)1382ي،گودرز

از��تیکالن�حما�يها�استیو�س�ها�ياستراتژ

�نیو�وجود�قوان�فکري�حقوق�مالکیت

��يفکر�تیاز�مالک�تیمناسب�حما

و��یعیشف(�،)1394،عهیو�رب�ییفدا(،�)1396ی،بیو�ط�یکاظم(

��)1392ی،رادفر�و�صالح(�و�)1393ي،زدیمسلمان�

و��ییشناسا�انتخاب�و�،یابیارز�ییتوانا

��توسعه�وتحقیق��هاي�پروژه�يبند�تیاولو

،�)1396،و�همکاران�ها�یمنتخب(�،)2015،جانگ�و�همکاران( ��وتوسعه�تحقیق�هاي�پروژه�تیعدم�قطع
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�منابع ��متغیر

��)2013،نتاجیو(�و�)2014،نیکولسکیم(

واراجائو�(،�)2015،باسو(،�)2015،ناگش�و�توماس(

�یپاتیتر(،�)2014،و�همکاران�هوآیآ(،�)2014،وهمکاران

��)2013،وهمکاران

��پروژه�يو�رهبر�تیریمدک�سب

و��نی(،�)2011،پانکراز�و�لوئه�بکه(،�)2015،ناگش�و�توماس(

و��یث(،�)2014،وهمکاران�هوآیآ(،�)2012،همکاران

��)2010،رزكییسو

��پروژه�رانیمد�یستگیشا

واراجائو�(،�)2015،باسو(،�)2015،توماسناگش�و�(

�یپاتیتر(،�)2014،و�همکاران�هوآیآ(،�)2014،وهمکاران

��)2013،وهمکاران

��توسعه�وتحقیق��هاي�پروژه�تیریمد

و�)�2010،نیل(،�)2007،امزیلیو�و�یدبسک(،�)2013،بکر(

��)2011،استنت(

مؤسسات�و��ریبا�سا�یپژوهش�يها�يهمکار

��ها�شرکت

،�)2018،میژو�و�س(،�)2019ی،ل(،�)2019،زانگ�و�همکاران(

�رزادهیام(،�)2011،و�همکاران�يشر(،�)2018،کانگ�و�همکاران(

��)1391،محقر�و�همکاران(،�)1391،باقرزاده(،�)1395،و�همکاران

��توسعه�وتحقیق��يگذار�هیسرما�زانیم

و�)�2010،نیل(،�)2007،امزیلیو�و�یدبسک(،�)2013،بکر(

��)2011،استنت(

از�محل�مخارج�تحقیق�و�توسعه��یمال�نیتأم

��)بودجه�نییتع(�داخلیبودجه�

،�)2012،و�همکاران�هوانگ(،�)2011ی،راقی(،�)2015،باسو(

��)2014،و�همکاران�هوآیآ(
��در�طول�پروژه�يمشارکت�مشتر

و��رزادهیام(و�)�2015،ناگش�و�توماس(،�)2016ی،وکی�دویه(

��)1395،همکاران
��توسعه�وتحقیق��یانسان�توسعه�منابع

��)2013،چیو�آنونتاوران�تیسومر(و�)�1395،رادفر�و�خمسه( ��یخارج�يگذار�هیسرما

و��یعیشف(،�)1394،عهیو�رب�ییفدا(،�)1396ی،بیو�ط�یکاظم(

��)1392ی،رادفر�و�صالح(و�)�1393ي،زدیمسلمان�

�وتحقیق��هاي�پروژهسبد��تیریمد�ییتوانا

��توسعه

،�)1396،و�همکاران�ها�یمنتخب(،�)2015،جانگ�و�همکاران(

��)2013،نتاجیو(و�)�2014،نیکولسکیم(
��وتوسعه�قیتحق�هاي�پروژه�تیریمد�ییتوانا

�تیسومر(،�)2015،جانگ�وهمکاران(،�)2016،کاراوج�وهمکاران(

رادفر�و�(،�)2013،�و�همکاران�یپاتیتر(،�)2013،چیوآنونتاوران

��)1395،خمسه

��وتوسعه�تحقیق�جینتا�يساز�يتجار

،�)2012،و�همکاران�هوانگ(،�)2011ی،راقی(،�)2015،باسو(

��)2014،و�همکاران�هوآیآ(
��در�طول�پروژه�يمشتر�رشیمشاوره�و�پذ

��)2013،چیو�آنونتاوران�تیسومر(و�)�1395،رادفر�و�خمسه( ��ینیکارآفر�يها�مهارت

� �



���1399زمستان،��3ة،�شمار�10دورة�،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 132/��

�شناسی�پژوهش�روش �

�وتحقیـق���هاي�ییمؤثر�در�ارتقاء�توانا�هاي�شاخصعوامل�و��به�منظور�شناساییحاضر��پژوهش

تعریف�شده�است،�لـذا�از�حیـث����انرژي�براي�صنایع�ساخت�تجهیزات�نیروگاهی�و�تامین�توسعه

�راهبـرد�از��همچنـین�در�آن�.�ستاو�از�حیث�روش�از�نوع�کیفی��استهدف،�پژوهش�کاربردي�

جامعـه�آمـاري�پـژوهش�شـامل�����.�استفاده�شـده�اسـت���ییاستقرا�کردیبا�رو�»ادیداده�بن�هینظر«

و��یـق�تحقشـاغل�در�واحـدهاي����يانـرژ��ینتـأم�یزات�نیروگاهی�و�خبرگان�صنایع�ساخت�تجه

نفر�بـوده�و�داراي�تحصـیالت����12خبرگان�مذکور�.�هاي�گروه�صنعتی�مپنا�بودند�شرکت�توسعه

�.هسـتند��توسـعه�و��یـق�تحقکارشناسی�و�باالتر�و�نیز�سابقه�کاري�بیش�از�پنج�سـال�در�حـوزه���

روش�توسـعه�از���وتحقیـق���هـاي��ییتوانـا�بر�ارتقاء��مؤثر�هاي�شاخصجهت�استخراج�عوامل�و�

مـورد�تحلیـل�قـرار�����2018کـودا���مکـس��افـزار��نرم�با�ها�آناستفاده�شد�و�نتایج��ادیداده�بن�کیفی

��.گرفت

بـا��تـالش�نمـود���پژوهشگر�طریق�مصاحبه�نیمه�ساختار�یافته�انجام�شد�و�ها�از��داده�يآور�جمع

�یکافو�موشـ��يوضوع�پژوهش�بـه�واکـاو��افراد�درباره�م�نیتر�از�نظرات�و�دانش�آگاه�يریگ�بهره

��.آمده�است�پژوهش�یفینشان�دهنده�مراحل�ک�1در�شکل��.موردنظر�بپردازد�دهیو�پد�دادیرو

�
��)1393،یکوپائ�یشمائ(�کیفیمراحل�پژوهش��.1شکل

و��یـی�روا�و�اعتبار�ندارنـد��ییدتأ�يبرا�خاصی�يها�آزمون�یفیکیقات�تحق�با�توجه�به�اینکه

اعتبـار�مـدل�بـا�چـک������ن،یبنـابرا�؛�دارد�یحاصل�از�آن�بستگ�جیبه�مراحل�پژوهش�و�نتا�ییایپا

�شـود��یم�دهیسنج�گذارکداز�دو�نفر��شیاستفاده�از�ب�نهمچنی�و�شوندگان�مصاحبهکردن�توسط�

توسـط���ها�يکدگذارراستا،��نیدر�ا).�2008و�اشتراووس،��نی؛�کورب�1998ن،یاشتروواس�و�کورب(

�7یلهوسـ��به�ها�یافته�و�در�ادامه�دیگرد�یبررس�خبرگان�صنعتتوسط��و�سپسشده�انجام��محقق
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�يارهای،�مع)2008(�نکوربی�و�اشتروواس�نظر�بر�اساس.�بررسی�گردید�شوندگان�مصاحبهنفر�از�

که��گیرد�یممورد�استفاده�قرار��یادبن�دادهپژوهش��کیسنجش�اعتبار��براي�سؤال�صورت�به�ریز

��است؛ه�پژوهش�به�کار�برده�شد�نیدر�ا

��هاي�پژوهش�ارزیابی�کیفیت�یافته�.2جدول�

��اقدام��شرح��معیار

��1تناسب

و��اي�حرفــهبــا�تجربــه�افــراد����هــا�یافتــه�ایــآ

ــارکت ــدگان�مشـ ــب�کننـ ــت؟�متناسـ ــ�اسـ �اآیـ

�نندیخود�را�در�داستان�بب�توانند�می�کنندگان�شرکت

�ایـ�نباشد؟�آ�ها�آنمربوط�به��اتیاگر�همه�جزئ�یحت

�انیـ�را�نما�تیـ�احسـاس�واقع��هـا��آن�يبـرا��ها�افتهی

به��يا�کنندگان�و�افراد�حرفه�مشارکت�ایآ�؟سازد�می

��؟دهند�مینشان��یواکنش�احساس�ها�افتهی

نفـر�از�مصـاحبه�����7پـژوهش�بـا���يهـا��افتهی

�هـا��آن.�شوندگان�به�اشـتراك�گذاشـته�شـد���

.�کردنـد��تأییدآن�را��ها�یافتهپس�از�مشاهده�

�زیـ�نخبرگان�صنعت�با��ها�یافته�ن،برای�عالوه

�جـه�یقرار�گرفت�که�نت�یمورد�بحث�و�بررس

��.شد�ها�یافتهاز��نانیباعث�اطم�زیآن�ن

�ای�2کاربرد

�يسودمند

��ها�یافته

را�ارائـه���يدیـ�جد�نشیب�ای�حیتوض�ها�افتهی�ایآ

توسـعه���يبـرا��هـا��آناز��توان�می�ایآ�؟دهند�می

افـزودن���ایـ�در�عملکـرد�و���رییـ�تغ�ها،�استیس

��دانش�استفاده�کرد؟�گاهیبه�پا�دیمطالب�جد

ساخت��عیصنا�رانیپژوهش�به�مد�نیهاي�ا�افتهی

در�جهـت���يانـرژ��تـأمین�و��یروگاهین�زاتیتجه

و��قیـ�هـاي�تحق��ییعوامل�ارتقاء�توانـا��ییشناسا

ــز�اریتوســعه�کمــک�بســ ــه�کنــد�و�مــی�يادی �ب

ــت ــذاران�سیاس ــد�گ ــا�رانیو�م ــنا�نی در��عیص

��.رساند�یم�ياری�کیاستراتژ�يها�يریگ�میتصم

��3مفاهیم

توســعه�درك�مشــترك�و�بحــث�و��يبــرا�میمفــاه

ـ��تبادل �؛هسـتند��يضـرور��يا�افـراد�حرفـه���نینظر�ب

�میدر�قالـب�مفـاه���هـا��افتهی�رود�یانتظار�م�نیبنابرا

ارائــه��یچگــونگ�جــه،یدرنت.�شــوند�یدهــ�ســازمان

اسـت�کـه����نیـ�بلکـه�مهـم�ا��.�سـت�یمهم�ن�ها�یافته

�دیـ�با�هـا��آن�نکـه�یا�ایـ�مفهوم�داشته�باشند��ها�یافته

نشـده�باشـند����ریتفس�هاي�دادهاز�انبوه��ترفرا�يزیچ

درك�آن�تـالش���يخواننده�بـرا��شود�میکه�باعث�

و�ابعـاد���اتیاز�نظر�خصوصـ��دیبا�میالبته�مفاه.�کند

��.شود�جادیتا�تراکم�و�تنوع�ا�ابندیتوسعه��ها�آن

مفهوم��يپژوهش�دارا�يها�افتهیتالش�شد�

�یو�فرعـ��یاصل�هاي�مقولهباشند�و�در�قالب�

�نیبنـــابرا�؛ابنـــدیمفهـــوم�توســـعه��يدارا

ــهی ــا��يهــا�افت ــژوهش�ب نفــر�مصــاحبه��7پ

�هـا��آن.�شوندگان�به�اشـتراك�گذاشـته�شـد���

اظهار�داشـتند�کـه����ها�یافتهپس�از�مشاهده�

�عـالوه�.�درك�اسـت��لقابـ��برایشان�ها�یافته

مـورد���زیـ�ن�خبرگان�صنعتبا��ها�یافته�ن،برای

�زیآن�ن�جهیقرار�گرفت�که�نت�یبحث�و�بررس

��.شد�ها�یافتهاز��نانیباعث�اطم

�يساز�نهزمی

��4میمفاه

بـدون��.�نـاقص�هسـتند���نـه�یبدون�زم�ها�افتهی

پژوهش�قادر�بـه�درك�کامـل����خواننده�نه،یزم

�یکـه�چـرا�معـان����سـت�یاتفـاق�افتـاده�ن���عیوقا

پـژوهش���يهـا��افتـه�یتـالش�شـد����منظور،�نیبد

�قیـ�هاي�تحق�ییتوانا�که�باعث�ارتقاءاي��درزمینه

�یروگـاه�ین�زاتیساخت�تجه�عیو�توسعه�در�صنا

��

1.�Fit�
2.�Applicability�
3.�Concepts�
4.�Contextualization�of�concepts�
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��اقدام��شرح��معیار

��.شوند�انیب�يانرژ�تأمینو���.شوند�نسبت�داده�می�عیبه�وقا�یخاص

��1منطق

�ایـ�وجـود�دارد؟�آ��هـا��ایدهاز��یمنطق�انیجر�کی�ایآ

�ایـ��هـا��شـکاف��ایـ�آ�ایـ��هستند؟معنا��يها�دارا�افتهی

مفقود�در�منطق�وجود�دارد�که�خواننـده���يوندهایپ

بـه���شـناختی��روش�ماتیتصم�ایآ�؟را�سردرگم�کند

بتواند�در�مـورد���خوانندهروشن�هستند�که�اي��گونه

�هـا�و��آوري�داده�جمـع��يبـرا��هـا��آنمناسب�بـودن��

��قضاوت�کند؟�لیو�تحل�هتجزی�انجام

پژوهش��يها�افتهیتالش�شد��منظور،�نیبد

�ماتیملمـوس�باشـند�و�تصـم����يمعنا�يدارا

ــا���شــناختی�روش ــند�ت ــن�باش ــامالً�روش ک

�هـا��آنخواننده�بتواند�در�مورد�مناسب�بودن�

و��هتجزیـ��انجـام��هـا�و��آوري�داده�جمع�يبرا

��.قضاوت�کند�لیتحل

��2عمق

بحث��يزبان�مشترك�برا�کی�میمفاه�که�حالیدر�

�هـا��یافتـه�و�سـاختار�بـه����کننـد��و�گفتگو�فراهم�می

است�که�غنا�و��یفیتوص�اتیعمق،�جزئ�،بخشند�می

را�از�قلمـرو���هـا��یافتـه�و��دهـد��مـی��شیتنوع�را�افزا

عمق�همان�مفهوم�است�کـه��.�کند�میخارج��يعاد

�کـه��هـایی��یافتـه�بـا���تیـ�کـم�اهم��هـاي��یافته�نیب

�،و�عمـل�را�دارنـد���استیدر�س�رییتغ�جادیا�لیپتانس

��.کند�می�جادیتفاوت�ا

�نیـ�در�ا�میتـالش�شـد�مفـاه����،منظـور��بدین

بحـث�فـراهم����يبرا�یپژوهش�زبان�مشترک

بـه���يا�شـده��یدهـ��کنند�و�سـاختار�سـازمان��

ارائه�شود��یقیعم�هاي�یافتهها�بدهند�تا��داده

در�ارتقـاء���تر�درونی�يها�هیو�تا�حد�امکان�ال

�جامعـه�و�توسـعه�در���قیـ�هـاي�تحق��ییتوانـا�

��.شود�انیب�آماري

��3يریرپذتغیی

�یعنـ�یشده�اسـت؟���جادیا�ها�یافتهتنوع�در��ایآ

وجود�دارد�که�بـا�الگـو����ياز�موارد�هایی�نمونه

�ایـ�در�ابعـاد���هـایی��تفـاوت��ای�ستندیمتناسب�ن

��خاص�دارند؟�اتیخصوص

پژوهش�تالش�شد�با�مراجعه�به�خبرگان��نیدر�ا

سـاخت���عیصـنا��يها�و�توسعه�در�شرکت�قیتحق

ــتجه ــاهین�زاتی ــأمینو��یروگ ــرژ�ت ــاد��،يان ابع

کـه�بـا����ردیقرار�گ�یمورد�بررس�دهیاز�پد�يدیجد

�نیشـ�یپ�يهـا��افتـه�ی�شده�در�داریغالب�پد�يالگو

��.متفاوت�باشد

��4تخالقی

ورانه�ارائه�نوآ�و�خالقانه�صورت�به�ها�یافته�ایآ

�يدیـ�مطلـب�جد��قـات�یتحق�نیا�ایآ�شوند؟�می

هـاي���را�به�روش�یمیقدهاي��دهیا�ای�دگوی�می

��دهد؟�کنار�هم�قرار�می�دیجد

پـژوهش�تـالش�شـد�����نیدر�ا�منظور،�نیبد

�ارائـه��نوآورانـه��و�خالقانه�صورت�بهها��افتهی

متعـدد���یبررسـ��قیـ�امـر�از�طر��نایـ�.�شوند

��.محقق�شد�ها�آنمکرر��لتحلی�ها�و�داده

��5حساسیت

ها��داده�و�کنندگان�محقق�نسبت�به�شرکت�ایآ

ــنشــان�داده�اســت؟�آ�تحساســی ســؤاالت��ای

و��هیتجز�قطری�ها�از�آوري�داده�مربوط�به�جمع

و��میمفـاه��ایـ��اسـت؟��آمـده��دست�به�لیتحل

�جــادهــا�ای�آوري�داده�ســؤاالت�قبــل�از�جمــع

�مـه�یپـژوهش�تـالش�شـد�از�مصـاحبه�ن�����نیدر�ا

�يتعداد�طوري�که�به.�استفاده�شود�افتهی�ساختار

�نـد�یفرا�یاز�ابتدا�طـرح�شـدند�امـا�در�طـ�����سؤال

�يدجدیـ��سؤاالتها��دادهآوري��جمع�ها�و�مصاحبه

��.کرد�تیشکل�گرفت�و�پژوهش�را�هدا

��

1.�Logic�
2.�Depth�
3.�Variation�
4.�Creativity�
5.�Sensitivity�
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��اقدام��شرح��معیار

��؟اند�شده

مدارك�

��1ها�ادداشتی

�هـا،��نشیـ�همـه�ب��توانـد��یکه�محقق�نمـ��ییاز�آنجا

�و�سؤال و��هتجزیـ��طـول��در�کـه��را�تفکـر��عمق�ها

از�هـا���ادداشـت�ی�اورد،یب�ادیبه��رود�می�شیپ�لیتحل

هـا���ادداشـت�ی.�مراحل�هسـتند��نتری�يجمله�ضرور

در�عمق�و�درجه��،قیتحق�شرفتیزمان�با�پ�هم�دیبا

��.انتزاع�رشد�کنند

ــدر�ا ــدیفرا�یپــژوهش�تــالش�شــد�در�طــ�نی �ن

رسـد���که�به�ذهن�پژوهشگر�مـی��یمصاحبه�نکات

و��هیتجز�ندیفرا�یدر�ط�نیهمچن.�شود�ادداشتی

در�هـا���ادداشـت�ینکات�مهم�در�قسـمت���ل،یتحل

��.وارد�شد�وامکس�ک�افزار�نرم

�هاي�پژوهش�یافته �

�انیـ�کتـب�و�پا�سـند�شـامل�مقـاالت،�����68تعـداد���هـا�ابتـدا���آوري�داده�جمع�يبرادر�مرحله�اول�

بدین�منظور�براي�دسـتیابی�بـه���.�گرفتند�قرار�یمورد�بررس�توسعه�ومرتبط�با�تحقیق��يها�نامه

بودنـد،���»توسـعه��وتحقیق�«هایی�که�داراي�عنوان��هاي�داده�معتبر�پژوهش�اسناد�ابتدا�از�پایگاه

در�مرحلـه�اول��.�صورت�گرفت�ها�آنسپس�در�چند�نوبت�غربالگري�بر�روي�.�استخراج�گردیدند

هـاي���اهدافی�متناسب�با�ارتقـاء�توانـایی���ها�آنغربالگري،�مقاالتی�انتخاب�شدند�که�در�چکیده�

در�مرحله�دوم�غربالگري،�متن�مقاالت�مورد�بررسی�قرار�گرفت�.�قید�شده�بود�توسعهو��یقتحق

و��یـق�تحقهـاي���نـایی�ارتباط�واضحی�بـا�ارتقـاء�توا���ها�آنو�مقاالتی�برگزیده�شدند�که�در�متن�

�ها�آنگیري��در�مرحله�سوم�غربالگري،�مقاالتی�انتخاب�گردیدند�که�در�نتیجه.�دیده�شد�توسعه

در�.�ذکر�شده�بـود��توسعهو��یقتحقهاي��ها�بر�روي�ارتقاء�توانایی�ارتباط�مثبت�و�معنادار�شاخص

نهایی�انتخـاب��نهایت�در�مرحله�چهارم�غربالگري،�نویسندگان�به�اجماع�نظري�رسیده�و�اسناد�

��.آمده�است�1استخراج�شده�از�این�اسناد،�در�بخش�مرور�ادبیات�و�جدول��هاي�شاخص.�گردید

�عیتوسـعه�در�صـنا���وتحقیـق���هـاي��ییتوانـا��هـاي��شاخصاستخراج��در�مرحله�دوم�براي

با��افتهیساختار��مهیمصاحبه�ن�و�ادیداده�بن�ياز�تئور�،انرژي�و�تامین�یروگاهینساخت�تجهیزات�

این�خبرگـان�از�تحصـیالت�لیسـانس�و����.�دیاستفاده�گرد�توسعه�ونفر�از�خبرگان�تحقیق��دوازده

و��یـق�تحقسـال�سـابقه�کـار�در�واحـدهاي������13باالتر�برخوردار�بوده�و�به�طور�میـانگین�داراي��

کشـور�بودنـد�و�همچنـین�در�����يانـرژ��ینتأمهاي�مختلف�صنایع�نیروگاهی�و��در�شرکت�توسعه

بـه��نفر�دهم��از�مصاحبه.�و�انتقال�فناوري�مشارکت�داشتند�توسعهو��یقتحقمختلف��هاي�پروژه

�يوجـود�بـرا���نیـ�منجـر�نشـد،�بـا�ا����يدیجد�يها�و�مقوله�میها�به�کشف�مفاه�داده�لیبعد،�تحل

�هـا��آنهاي�مربوط�به��و�داده�هانجام�شد�زین�گریمصاحبه�د�دو�،ياز�حصول�اشباع�نظر�نانیاطم

��

1.�Evidence�of�memos�
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ر�تئوري�داده�بنیاد�شامل�سه�مرحله�کدگذاري�باز،�مراحل�کدگذاري�د.�مورد�تحلیل�قرار�گرفت

ی�و�سیخدرو�،1398،یخان�دالهیو�ب�رگوی،�خ1998ن،یاسترواس�و�کورب(است�و�انتخابی��محوري

��.اند�شدهها�تشریح��در�ادامه�هریک�از�این�گام).�1398،همکاران

اولـین��این�مرحله�از�روش�نظریه�داده�بنیاد�بالفاصله�بعد�از�کدگذاري�باز؛�:�گام�اول

به�عبارت�دیگر�محقق�پس�از�هـر�مصـاحبه�شـروع�بـه�پیـدا�کـردن�������؛�شود�مصاحبه�انجام�می

مطـابق��.�کنـد��و�ترکیب�مفاهیم�مرتبط�مـی��ها�آنهاي�مناسب�براي��مفاهیم�و�انتخاب�برچسب

��:،�مراحل�کد�گذاري�باز�عبارت�است�از)1998(�ینکورباسترواس�و�نظر�

ر�بایـد�بـه�کدگـذاري�و�همـه�رویـدادها������در�این�مرحله�پژوهشگ:�تحلیل�و�کدگذاري�.1

ممکن�است�از�درون�یک�مصاحبه�یا�متن�کدهاي�زیـادي�اسـتخراج�شـود،�ولـی�����.�توجه�کند

گیرد�کدهاي�جدید�احصاء�و�کـدهاي�نهـایی�مشـخص�����ها�مورد�بازنگري�قرار�می�وقتی�داده

�.شوند�می

به�در�این�مرحله�خود�مفاهیم�بر�اساس�ارتبـاط�بـا�موضـوعات�مشـا����:�ها�کشف�طبقه�.2

عنـاوینی�کـه�بـه����.�شـود��گفته�می)�سازي�تم(�يساز�شوند�که�به�این�کار�طبقه�بندي�می�طبقه

تر�از�مفاهیمی�است�که�مجموعـه�آن�طبقـه�را�تشـکیل�����دهیم،�انتزاعی�ها�اختصاص�می�طبقه

توانند�مفـاهیم�را�بـر�محـور�����ها�داراي�قدرت�مفهومی�باالیی�هستند،�زیرا�می�طبقه.�دهند�می

انـد�و���هاي�انتخابی�به�طور�عمده�توسط�خود�پژوهشگر�انتخـاب�شـده���نوانع.�خود�جمع�کنند

هایی�که�نمایانگر�آن�اسـت�داشـته����سعی�بر�این�بود�تا�بیشترین�ارتباط�و�همخوانی�را�با�داده

برنـد�و���کنندگان�در�پژوهش�بـه�کـار�مـی����منشاء�مهم�دیگر�عبارتی�است�که�مشارکت.�باشند

�.ته�باشدتواند�براي�پژوهشگر�کاربرد�داش�می

هـا،�در���تر�کردن�طبقه�به�منظور�روشن:�ها�آنها�با�توجه�به�خصوصیات��توصیف�طبقه�.3

�.شود�بیان�می�ها�آنگام�بعدي�خصوصیات�

هـا�و�جـدول����شامل�جدول�کدهاي�اولیه�استخراجی�از�مصاحبه:�جدول�کدگذاري�باز�.4

�.است�ها�آناز�مفاهیم�به�همراه�کدهاي�ثانویه�)�8جدول�(شده�هاي�استخراج��طبقه

مرحله�دوم�کدگذاري�که�بـه�آن�کدگـذاري�محـوري����کدگذاري�محوري؛�:�گام�دوم

ها�را�به�عنـوان�طبقـه�محـوري�انتخـاب�کـرده�و�آن�را�������شود،�پژوهشگر�یکی�از�طبقه�گفته�می

ها�را�بـا���تحت�عنوان�پدیده�محوري�در�مرکز�فرآیند�مورد�کاوش�قرار�داده�و�ارتباط�سایر�طبقه

دارد�ها�با�طبقـه�محـوري�در�پـنج�عنـوان�زیـر�وجـود��������ط�سایر�طبقهارتبا.�کند�آن�مشخص�می

��).1398،ی�و�همکارانسی،�خدرو1398،یخان�دالهیو�ب�رگویخ،�2008استراوس(

اي�است�که�محور�اصلی��گویند،�پدیده�که�به�آن�مقوله�اصلی�نیز�می:�پدیده�محوري��.1

هـاي�تحقیـق�و����ییدر�این�پژوهش�ارتقاء�توانا).�1398،ی�و�همکارانسیخدرو(است�پژوهش�
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توسعه�به�عنوان�مقوله�اصلی�است�و�کد�محوري�که�بر�اساس�رویکرد�استقرایی�از�کـدهاي��

�.ارائه�شده�است�3باز�استخراج�شد،�توانایی�منابع�انسانی�است�که�در�جدول�

��)مقوله�محوري(�محوريکدگذاري�بر�اساس�رویکرد�استراوس�و�کوربین�در�مورد�پدیده��.3جدول

��مقوله�کالن

��مقوله

کد�(

��)محوري

��کدهاي�باز
نمونه�کد�

��مصاحبه

ارتقاء�

هاي��توانایی

��توسعه�وتحقیق�

��توانایی

منابع�

��انسانی

و�تعهد��زهیانگ،�توسعه�وکارکنان�تحقیق��یفن�هاي�قابلیت

و�تجربه�کارکنان�تحقیق��التیتحص،�توسعه�وکارکنان�تحقیق�

سازمانی،��فرهنگ�،توسعه�وتعداد�کارکنان�تحقیق�،�توسعه�و

��توسعه�وتحقیق��یتوسعه�منابع�انسان

P1,P4�
P7,P8�
P10,�
P12�

ایـن��.�شـوند��گیري�پدیده�یا�طبقه�محوري�مـی��این�شرایط�باعث�شکل:�شرایط�علی��.2

شان�است�که�مقوله�اصلی�را�تحـت�تـأثیر�قـرار�����هاي�ها�و�ویژگی�اي�از�طبقه�شرایط�مجموعه

بـاز���يپژوهش�مقوله�خرد�بـر�اسـاس�کـدها����نیدر�ا).�1398و�همکاران،�یسیخدرو(دهد��می

�.است�یمال�ینتأم�ییشامل�توانا�)4جدولقالب�در�(�ها�و�اسناد�مصاحبه

��کدگذاري�بر�اساس�رویکرد�استراوس�و�کوربین�در�مورد�شرایط�علی�.4جدول

��مقوله��مقوله�کالن
��)کد�محوري(

��کدهاي�باز
نمونه�کد�

��مصاحبه

ارتقاء�

��هاي�توانایی

تحقیق�و�

��توسعه

توانایی�

تأمین�

��مالی

�زانیم،�از�تحقیق�و�توسعه�تیدولت�در�حما�یمال�هاي�سیاست

گذاري��مدت�زمان�تداوم�سرمایه،�گذاري�تحقیق�و�توسعه�سرمایه

�يها�يگذار�هیسرما،�به�شکل�سهام�یتأمین�مال،�تحقیق�و�توسعه

و��یبه�منابع�مال�یدسترسی،�پژوهش�يها�يهمکار�ای�یقاتیمشترك�تحق

��یمال�يها�مشوق

P2,P4,�
P7,P9,�
P10,P12�

داري�هسـتند�کـه�تحـت�تـأثیر������ها�و�تعامالت�هدف�بیانگر�رفتارها،�واقعیت:�راهبردها�.3

در�ایـن��).�1398و�همکـاران،��یسـ�یخدرو(شـوند���گر�و�بستر�حاکم�حاصل�مـی��شرایط�مداخله

دو�مقولـه���سـازي��تحقیق�و�توسعه�و�توانـایی�شـبکه���هاي�پروژهمطالعه�توانایی�مدیریت�سبد�

�.ارائه�شده�است�5راهبردها�در�جدول.�هستند�که�از�کد�گذاري�باز�شناسایی�شدند�خردي

��

��

��

�
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��راهبردهاکدگذاري�بر�اساس�رویکرد�استراوس�و�کوربین�در�مورد��.5جدول

��مقوله�کالن
��مقوله

��)کد�محوري(
��کدهاي�باز

��نمونه�کد

��مصاحبه

ارتقاء�

هاي��توانایی

�وتحقیق�

��توسعه

توانایی�

��مدیریت�سبد

�هاي�پروژه

و��تحقیق

��توسعه

انتخاب�و��ییتوانا،�تحقیق�و�توسعه�هاي�پروژه�یابیارز�ییتوانا

�ییشناسا�ییتوانا،�تحقیق�و�توسعه�هاي�پروژهبندي��اولویت

،�تیبندي�با�توجه�به�محدود�بودجه،�تحقیق�و�توسعه�هاي�پروژه

و��سازي�،�متعادلتحقیق�و�توسعه�هاي�پروژه�تیعدم�قطع

��تحقیق�و�توسعه�هاي�هپروژبندي��اولویت

P2,P3,�
P7,P9,�
P10,�
P11�

��توانایی

��سازي�شبکه

انتقال��،سازي�دانش�شبکه�،هاي�تحقیق�و�توسعه�همکاري

تأمین�تحقیق�و��رهیزنج�تیریمدگذاري،��اشتراكدانش�و�

�يمشتر�رشیپذ،�در�طول�پروژه�يمشاوره�مشتر،�توسعه

��در�طول�پروژه�يمشارکت�مشتر،�در�طول�پروژه

P2,P3,�
P7,P9,�
P10,P11

گذارنـد���به�شرایط�خاصی�که�بر�راهبردها�تـأثیر�مـی��:�اي�بستر�حاکم�یا�شرایط�زمینه�.4

ایـن�شـرایط�دربردارنـده����.�از�شـرایط�علـی�مشـکل�اسـت�����ها�آنشود�و�تمییز��بستر�گفته�می

اي�اسـت،�در�مقابـل�شـرایط�علـی������هـا�یـا�متغیرهـاي�زمینـه�����اي�از�مفاهیم،�طبقـه��مجموعه

گاهی�اوقات�متغیرهاي�بسیار�مـرتبط�را�ذیـل�شـرایط����.�رهاي�فعال�استاي�از�متغی�مجموعه

و��یسـ�یخدرو(کننـد���بنـدي�مـی���علی�و�متغیرهاي�با�ارتباط�کمتر�را�ذیل�بستر�حـاکم�طبقـه��

در�این�پژوهش،�عوامل�زمینـه�شـامل�دو�مقولـه�خـرد�توانـایی�مـدیریت�������).�1398همکاران،

�.است�فناورانه�يها�ترساخیز�نیتأم�ییتواناتحقیق�و�توسعه�و��هاي�پروژه

��اي�کدگذاري�بر�اساس�رویکرد�استراوس�و�کوربین�در�مورد�شرایط�زمینه�.6جدول

��مقوله�کالن
��مقوله

��)کد�محوري(
��کدهاي�باز

��نمونه�کد

��مصاحبه

ارتقاء�

��هاي�توانایی

�وتحقیق�

��توسعه

توانایی�مدیریت�

تحقیق�و�پروژه�

�توسعه

،�شایستگی�دیتول�تیریمد�ییتوانا،�پروژه�دهی�سازمان

،�دهیا�تیریمد،�پروژه�یبانیو�پشت�تیحمافردي�مدیران،�

،�پروژه�سکیر�تیریمد،�پروژه�يو�رهبر�تیریسبک�مد

��پروژه�رانیمد�یستگیشا

P2,P3,�
P8,P9,�
P12�

��توانایی�تأمین

هاي��زیرساخت

��فناورانه

سخت�تحقیق��هاي�زیرساخت(�تجهیزاتوجود�امکانات�و�

�يها�زیرساخت(�افزارها�نرموجود�استانداردها�و�،�)و�توسعه

هاي��،�زیرساختفناورانه�يریادگ،�ی)نرم�تحقیق�و�توسعه

مدون�و��ندیداشتن�فرآها،��زیرساخت�تیفیک�قابلیت�تولید،

تعامالت��يها�رساختیوجود�ز،�و�توسعه�تحقیق�دقیق

،�تحقیق�و�توسعه�يبرا�یخارج�هیالمللی�و�جذب�سرما�بین

��فناوري�پیشرفته

P1,P4,P7,P8,
P10,�
P12�

این�شـرایط��.�شوند�متأثر�می�ها�آنشرایطی�هستند�که�راهبردها�از�:�گر�شرایط�مداخله�.5
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گـر،�شـرایط����شـرایط�مداخلـه��.�دهند�اي�از�متغیرهاي�میانجی�و�واسط�تشکیل�می�را�مجموعه

کننـد�و�صـبغه�علـی�و�����ساختاري�هستند�که�مداخله�سایر�عوامل�را�تسهیل�یـا�محـدود�مـی���

بر�اساس�کدهاي�باز�مقوله�خرد�در�این�مرحله�).�1398و�همکاران،�یسیخدرو(دارند�عمومی�

�.است�يفکرشامل�توانایی�حفاظت�از�مالکیت�

��گر�کدگذاري�بر�اساس�رویکرد�استراوس�و�کوربین�در�مورد�شرایط�مداخله�.7جدول

مقوله�

��کالن

��مقوله

��)کد�محوري(
��کدهاي�باز

��نمونه�کد

��مصاحبه

ارتقاء�

��هاي�توانایی

�وتحقیق�

��توسعه

توانایی�

��حفاظت

از�مالکیت�

��فکري

درجه�تأثیر�جنسیت�و�قومیت�در�ثبت�اختراع،��-�اندازه�شرکت

مناسب��نیوجود�قوان�،وجود�نظام�ثبت�اختراع،�تجارت�يآزاد

و��ها�ي،�استراتژيثبت�عالئم�تجاري،�فکر�تیاز�مالک�تیحما

��حقوق�مالکیت�فکرياز��تیکالن�حما�هاي�سیاست

P5,P7,�
P8,P11

ها�بیانگر�نتایج�و�پیامدهایی�هستند�که�در�اثر�اتخاذ�راهبردها��برخی�از�طبقه:�پیامدها�.6

کدگـذاري���»مـدل�پـارادایم��«بـه�آن���اصـطالحاً�این�روش�کدگـذاري�کـه���.�آیند�به�وجود�می

شود�توسط�استرواس�و�کوربین�ارائه�شده�است�و�بـه�ایـن�دلیـل�محـوري������محوري�گفته�می

و��یسـ�یخدرو(شـود���یـک�طبقـه�انجـام�مـی�����»محـور�«شود�کـه�کدگـذاري�حـول�����گفته�می

سازي�است�که�از�کدگذاري��مقوله�خرد�در�این�بخش�شامل�توانایی�تجاري).�1398همکاران،

�.آورده�شده�است�8کدگذاري�در�مورد�پیامدها�در�جدول.�باز�به�دست�آمده�است

��کدگذاري�بر�اساس�رویکرد�استراوس�و�کوربین�در�مورد�پیامدها�.8جدول

��کالنمقوله�
��مقوله

��)کد�محوري(
��کدهاي�باز

��نمونه�کد

��مصاحبه

ارتقاء�

��هاي�توانایی

�وتحقیق�

��توسعه

��توانایی

��سازي�تجاري

،�قاتیکردن�تحق�يکاربرد،�وکار�کسب�مدل�نیتدو

�تیمالک�يفروش�دستاوردهای،�خارجمستقیم�گذاري��سرمایه

�هاي�برنامهو��ها�سیاست�،حاصل�از�تحقیق�و�توسعه�يفکر

�ی،نیکارآفر�هاي�،�مهارتتوسعه�واز�تحقیق��تیدولت�در�حما

��بازار�تیریو�مد�یابیبازار

�
P2,P3,�
P7,P10,�
P12�

.�هاي�کیفی،�پارادایم�کدگذاري�محوري�تدوین�شده�است�در�نهایت�در�این�مرحله�از�نتایج�داده

��.دهد�پارادایم�کدگذاري�محوري�استخراج�شده�را�نشان�می�2شکل

��

��
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��

��مدل�پارادایمی�طراحی�شده�کدگذاري�محوري�.2شکل��

��؛)گزینشی(�یانتخابکدگذاري�:�گام�سوم

�حیتشـر��گونه�ینا�يباز�و�محور�يکدگذار�همراهرا�به��یانتخاب�يکدگذار�ن،یاسـتراوس�و�کورب

و��پـردازد��یمـ��هـا��آن�يهـا��یژگـ�یها�و�و�مقوله�دآوردنیبه�پد�گر�لیتحل�باز،�يدرکدگذار�:کنند�یم

�رییتــغ��شـده��نییتــع��يبعـدها��طـول�هـا�در���کند�که�چگونه�مقوله�مشخص�تا�کوشد�یسپس�م

�داده�ونـد�یپ�ها�زیر�مقولهو�با��افتهیمند�بهبود�طور�نظام�به�ها�مقوله�،محوري�يکدگذاردر�.�کنند�یم

�ينظـر��شیـ�آرا�کیـ��لیتشـک��يبـرا��تیـ�در�نها�کـه��یستندن�یاصل�يها�مقوله�هنوز�.شوند�یم

�،یانتخـاب��يکدگـذار��.کنند�پیدا�یهنظر�شکل�ق،یتحق�جینتا�که�يطور�شـوند،�بـه�کپارچهی�تر�بزرگ

�،يکدگـذار�مرحلـه�از���نیـ�در�ا).�1987اسـتراوس،���(هاست��و�بهبود�مقوله�سازي�فرآیند�یکپارچه

به��يمحور�يموجود�در�مدل�کدگذار�يها�مقوله�ینباز�روابط��هینظر�ک،�یادیبن�داده�پرداز�هینظر

در��کـه��ینديفرا�يبـرا�یانـتزاع�یشرح�هینظر�ینا�،یاصل�سطح�ـکیدر��.آورد�یمـ�در�نگارش

در��هیـ�نظر�بهبـود�بخشـی��و��سـازي��فرآینـد�یکپارچـه���.دهـد��یم�ارائه�شود،�یپژوهش�مطالعه�م

هـا���که�مقولـه��داستان�خط�نگارش�رینظ�یفنون�قیطر�از�،)1987استراوس،�(�یانتخاب�يکدگذار

�خــصوص��در�یشـخص�يها�ادنوشتی�قیاز�طر�يبند�دسته�یندفـراو��کند�یمتصل�مـ�هم�به�را

�یخاص�عوامل�چگونهکه��کند�یم�یبررس�پژوهشگر�خط�داستان،�کیدر��.است�ينظر�يها�دهیا

�شـوند��یم�ژهیو�هاي�یخروج�با�خاص�ییراهبردها�از�استفادهو�منجر�به��گذارند�یاثر�م�دهیپد�بر

را��یقــبل��يکدگـذار��مــراحل��يها�افتهی�،یانتخاب�يکدگذار�گر،ید�عبارت�به�).�2005سول،یکر(
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�ربـط��هـا��مقولـه��گـر�یمنـد�آن�را�بـه�د���نظام�یشکل�به�کند،�یرا�انتخاب�م�يگرفته،�مقوله�محور

�دارنـد،��ازیـ�ن�يشـتر�یرا�که�به�بهبود�و�توسعه�ب�يها�مقوله�و�کند�یمرا�اثبات��روابط�آن�،دهد�یم

و�بهبـود���يسـاز��ـکپارچهیـ�از��یمهمـ��اریبـخش�بــس��،يمحور�مقوله�،ینبنابرا؛�کند�یم�لیتکم

هـا�بـه�یـک�کـد������در�این�پژوهش�بعد�یکپارچه�سازي�و�بهبود�مقوله�).�2001،یل(�هاست�مقوله

نشـان�دهنـده�کـدهاي�����9جـدول��.�هاي�تحقیق�و�توسعه�دسـت�یـافتیم���انتخابی�ارتقاء�توانایی

نشان�دهنـده�مـدل�خروجـی�����4نشان�دهنده�فراوانی�مقوالت�و�شکل���3شکلشناسایی�شده،�

��.فزار�استانرم�

�توسعه�وتحقیق��هاي�ییشده�مربوط�به�ارتقاء�توانا�ییشناسا�يکدها�.9جدول

��کدهاي�باز
��کدمحوري

�)مقوالت(

کد�

��انتخابی

هاي�فنی��،�قابلیت(HR1)توسعه��وتحصیالت�و�تجربه�کارکنان�تحقیق�

توسعه��و،�انگیزه�و�تعهد�کارکنان�تحقیق�(HR2)توسعه��وکارکنان�تحقیق�

(HR3)توسعه�و،�تعداد�کارکنان�تحقیق�(HR4)یسازمان�،�فرهنگ�

(HR5)توسعه��و،�توسعه�منابع�انسانی�تحقیق�(HR6)��

��توانایی

��منابع�انسانی

(HR)�

ی
نای

توا
ء�

قا
ارت

�
ق�

حقی
ي�ت

ها
�و

عه
وس

ت
��

،�(CO2)�یقاتتحق،�کاربردي�کردن�(CO1)کار�تدوین�مدل�کسب�و�

هاي�دولت�در��و�برنامه�ها�یاستس،�(CO3)�یخارجسرمایه�گذاري�مستقیم�

،�(CO5)�ینیکارآفر�يها�مهارت،�(CO4)توسعه��وحمایت�از�تحقیق�

،�(CO6)توسعه��وفروش�دستاوردهاي�مالکیت�فکري�حاصل�از�تحقیق�

�(CO7)بازار�بازاریابی�و�مدیریت�

��توانایی

�تجاري�سازي

(CO)�

،�(NE2)دانش�،�شبکه�سازي�(NE1)توسعه��وهاي�تحقیق��همکاري

�و،�مدیریت�زنجیره�تأمین�تحقیق�(NE3)�يگذارانتقال�دانش�و�اشتراك�

،�پذیرش�مشتري�(NE5)پروژه�،�مشاوره�مشتري�در�طول�(NE4)توسعه�

�(NE7)پروژه�،�مشارکت�مشتري�در�طول�(NE6)پروژه�در�طول�

��توانایی

�شبکه�سازي

(NE)�

ن�،�میزا(FI1)توسعه��وهاي�مالی�دولت�در�حمایت�از�تحقیق��سیاست

گذاري��،�مدت�زمان�تداوم�سرمایه(FI2)توسعه��وگذاري�تحقیق��سرمایه

،�(FI4)سهام�مالی�به�شکل��،�تأمین(FI3)�توسعه�وتحقیق�

،�(FI5)�یپژوهشهاي��هاي�مشترك�تحقیقاتی�یا�همکاري�گذاري�سرمایه

مالی�از�محل��،�تأمین(FI6)�یمالهاي��مالی�و�مشوق�دسترسی�به�منابع

�(FI7)�)بودجهتعیین�(�یداخلبودجه�

��توانایی

�مالی�ینتأم

(FI)�

،�مدیریت�(PM2)پروژه�،�حمایت�و�پشتیبانی�(PM1)پروژه�سازماندهی�

پروژه��ورهبري�یریتمد،�سبک�(PM3)توسعه��وتحقیق��هاي�پروژه�ایده

(PM4)پروژه�،�مدیریت�ریسک�(PM5)پروژه�،�شایستگی�مدیران��

(PM6)یرانمد،�شایستگی�فردي��(PM7)یدتول،�توانایی�مدیریت��

(PM8)�

��توانایی

مدیریت�پروژه�

��توسعه�وتحقیق�

(PM)�
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��کدهاي�باز
��کدمحوري

�)مقوالت(

کد�

��انتخابی

وجود�قوانین��-�(IPR2)اختراع�نظام�ثبت�

(IPR3)�-يتجارثبت�عالئم���

اندازه�-�(IPR5)�يفکرکالن�حمایت�ا�ز�مالکیت�

�(IPR7)اختراع�در�ثبت��قومیت

توانایی�حفاظت�از�

�فکري�مالکیت

(IPR)�

،�توانایی�ارزیابی�(PPM1)توسعه�

بندي��،�توانایی�انتخاب�و�اولویت

�یتمحدودبندي�با�توجه�به��،�بودجه

،�(PPM5)توسعه��وتحقیق�

��(PPM6)توسعه��وتحقیق��

توانایی�

سبد��مدیریت

تحقیق��هاي�پروژه

�توسعه�و

(PPM)�

هاي��،�وجود�زیرساخت(SI1)توسعه�

،�(SI2)توسعه��ومالت�بین�المللی�و�جذب�سرمایه�خارجی�براي�تحقیق�

افزارها��،�وجود�استانداردها�و�نرم

،�وجود�امکانات�و�(SI5)ها��،�کیفیت�زیرساخت

(SI6)فناورانه�،�یادگیري�(SI7)�،

�(SI8)��

�ینتأمتوانایی�

هاي��زیرساخت

�فناورانه

(SI)�

��کودا�مکسدر�نرم�افزار�تحقیق�و�توسعه��هاي�ییمقوالت�ارتقاء�توانا

مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 142/��

کدهاي�باز

نظام�ثبت��-�(IPR1)تجارت�درجه�آزادي�

(�IPR3يفکرمناسب�حمایت�از�مالکیت�

(IPR4)-کالن�حمایت�ا�ز�مالکیت��هاي�یاستس�

قومیتتأثیر�جنسیت�و��-(IPR6)شرکت�

توسعه��وتحقیق��هاي�پروژهتوانایی�شناسایی�

،�توانایی�انتخاب�و�اولویت(PPM2)توسعه��وتحقیق��هاي�پروژه

،�بودجه(PPM3)توسعه��وتحقیق��هاي�پروژه

(PPM4)تحقیق��هاي�پروژه،�عدم�قطعیت�

هاي�پروژهبندي��سازي�و�اولویت�متعادل

توسعه��وتحقیق��داشتن�فرآیند�مدون�و�دقیق

مالت�بین�المللی�و�جذب�سرمایه�خارجی�براي�تحقیق�تعا

،�وجود�استانداردها�و�نرم(SI3)�یدتولهاي�قابلیت��زیرساخت

،�کیفیت�زیرساخت(SI4)�هاي�نرم�زیرساخت

(SI6))هاي�سخت�زیرساخت(�یزاتتجه

یشرفتهپفناوري�

�
مقوالت�ارتقاء�توانا�یفراوان�.�3شکل
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�
��کودا�مدل�استخراج�شده�از�خروجی�نرم�افزار�مکس

�سـاخت�تجهیـزات���عیصـنا��درتوسعه��وهاي�تحقیق��این�مقاله�با�هدف�ارائه�مدل�ارتقاء�توانایی

،�مربوطـه��یی�مقوالت�و�کدهايتا�با�شناسابا�رویکرد�کیفی�انجام�شد�

جهـت��.�رسـاند��ياریـ��کیاستراتژ�هاي�يریگ�میتصم�در�عیصنا

مرور�ادبیات�توسعه�به�وسیله��وتحقیق��هاي�ییثر�بر�ارتقاء�توانا

بـاز���يکدگـذار��18کـوا���مکسها�در�نرم�افزار��اسناد�و�مصاحبه

�کد�باز�56محوري�يکدگذار�از�طریقشد،�در�مرحله�بعد��یی

ه�میزان�فراوانی�و�اهمیت�مقوالت�ارتقـاء�توانـایی���کیفی�با�توجه�ب

�يهـا��ییتوانـا��،�نشان�دهنده�آن�است�کـه�يانرژ�ینتأمدر�صنایع�نیروگاهی�و�

�ینثامهـا�نتیجـه�حاصـل�شـده�بـا�نتـایج�پـژوهش�������.�در�رتبه�اول�اهمیت�قرار�دارد

،�)2007(�یلیامزوو��ی،�دبسک)2013(بکر�مطالعات�،�)1395(

�منـابع��هـاي��ییتوانـا�همچنین�در�این�پـژوهش��.�است�راستا

،�)2005(�ینثامهـا�در�رتبه�دوم�اهمیت�قرار�گرفت�که�نتیجه�حاصله�با�نتایج�مطالعـات��

همکـاران��مقـدم�و���يصـمد��،)2018(�یگراسـ�کانتـابن�و��،�

و��یلـ�ی،�خـادم�گرا�)1395(همکـاران��و��یترکمان�لویمهد،�)2016

با�رویکرد�کیفی�توسعهو��یقتحق�يها�ییارتقاء�توانا�مدل�

�
�

� مدل�استخراج�شده�از�خروجی�نرم�افزار�مکس�.4شکل��

�گیري�بحث�و�نتیجه �

این�مقاله�با�هدف�ارائه�مدل�ارتقاء�توانایی

با�رویکرد�کیفی�انجام�شد��انرژي�و�تامین�یروگاهین

صنا�نیا�رانیو�مد�گذاران�سیاستبه�

ثر�بر�ارتقاء�توانامؤهاي�کدو�مقوالت��ییشناسا

اسناد�و�مصاحبه�،ادیداده�بن�يو�تئور�ها�پژوهشو�

ییشناسا�کد�باز��56جهیو�در�نت�ندشد

��.بندي�شدند�طبقهمقوله��8در�

کیفی�با�توجه�ب�یلتحلنتایج�حاصل�از�

در�صنایع�نیروگاهی�و��توسعه�وتحقیق�

در�رتبه�اول�اهمیت�قرار�دارد�یمال�ینتأم

(ها��يقنبر،�)1395(باغبان��،)2005(

راستا�هم�)2011(استنت�و�)�2010(�نیل

در�رتبه�دوم�اهمیت�قرار�گرفت�که�نتیجه�حاصله�با�نتایج�مطالعـات���یانسان

،�)1395(�يمحمـد�،�)1399(�يعصار

2016(همکاران�کاراوگ�و�،�)1396(
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از�طرفـی�در��.�،�همسو�هستند)2010(�ییرزكسوو��یث�و�نیز�)2012(�اهایدی،�چوما)1390(رادفر�

در�رتبه�سوم�اهمیت�واقع�گردید�که�نتیجه�بـه�دسـت����،يساز�يتجار�هاي�این�پژوهش�توانایی

و��تی،�سـومر�)2015(وهمکـاران���2،�جانـگ�)2016(وهمکـاران���1کاراوجآمده�با�نتایج�مطالعات�

ــاوران ــاتیتر�و�)2013(�3چیآنونت ــاران�و��4یپ ــتا�قــرار�دارد�)2013(همک ــک�راس در�ادامــه�.�در�ی

فناورانـه،���يهـا��رساختیز�ینتأم�هاي�تواناییتوسعه،��و�یقتحقپروژه��سبد�تیریمدهاي��توانایی

�و�توسـعه��وي�تحقیق�زسا�شبکه�هاي�تواناییتوسعه،��وتحقیق��هاي�پروژه�تیریمد�هاي�توانایی

��.هاي�بعدي�اهمیت�قرار�گرفتند�نیز�در�رتبه�،يفکر�تیحفاظت�از�مالک�هاي�توانایی

هـاي�منـابع����مـالی،�توانـایی���ینتـأم�هاي��نتیجه�حاصل�شده�نشانگر�آن�است�که�توانایی

توانایی�تحقیق�و�توسـعه�صـنایع�سـاخت�تجهیـزات������انسانی�و�توانایی�تجاري�سازي�در�ارتقاء

،�معتقـد�اسـت���)2005(�ینثامهـا�.�انرژي�از�اهمیت�فراوانی�برخـوردار�اسـت���ینتأمنیروگاهی�و�

و��یـق�تحق�هاي�فراوانی�در�بخش�محور�هستند�و�هزینه�توسعهو��یقتحقصنایع�فناوري�بنیان،�

.�توانـد�شـامل�شـود����را�مـی��هـا��آندرصد�فـروش���10ها�تا��باید�صرف�نمایند؛�این�هزینه�توسعه

هـاي���همچنین�وي�معتقد�است�به�کارگیري�کارکنان�تحصـیل�کـرده�و�مـاهر�بـراي�شـرکت�����

هاي�صـنایع�سـاخت�تجهیـزات�نیروگـاهی�و������لذا�به�مدیران�شرکت.�فناوري�بنیان�حیاتی�است

مـالی�از�یکسـو�و�بـا�����هـاي�تـامین���شود�ضـمن�افـزایش�تنـوع�روش����انرژي�پیشنهاد�می�ینتأم

از�سـوي�دیگـر،�بودجـه�مناسـبی�بـراي�������توسعه�وسازي�دستاوردهاي�حاصل�از�تحقیق��تجاري

البتـه�اتخـاذ�اسـتراتژي�همکـاري�مشـترك�در������.�فـراهم�نماینـد���توسـعه�و��یقتحق�هاي�فعالیت

منـابع���ینتأمتوانند�در��هاي�داخلی�و�خارجی�نیز�می�تحقیق�و�توسعه�با�سایر�شرکت�هاي�پروژه

همچنین�با�توجه�بـه�تحقیقـات�میـدانی����.�به�سزایی�داشته�باشد�یرتأثها��مالی�و�کاهش�ریسک

لذا�.�انجام�شده،�مشاهده�گردید�که�نرخ�خروج�کارکنان�دانشی�تحقیق�و�توسعه�نسبتاً�باال�است

هاي�منابع�انسانی�و�کاهش�نرخ�خروج�کارکنان�دانشی،�مدیران�بایـد���راستاي�ارتقاء�توانایی�در

و��یـق�تحقگهداشت�و�توسعه�کارکنـان�دانشـی�واحـدهاي����هاي�مناسبی�را�براي�جذب،�ن�برنامه

��.فراهم�نمایند�توسعه

واحـد�فعـال����يدارا�هـاي��شـرکت��کـم��توان�به�تعـداد��هاي�این�پژوهش�می�از�محدودیت

محـدود���ییآشـنا�انرژي�و�نیـز���ینتأمدر�صنایع�ساخت�تجهیزات�نیروگاهی�و�و�توسعه��قیتحق

بر�این�اساس،�ممکن�است�.�اشاره�نمودو�توسعه��قیتحق�تیریمد�یعلم�اتیبا�ادب�يجامعه�آمار

��

1.�Karaveg�
2.�Jung�
3.�Sumrit�&�Anuntavoranich�
4.�Tripathy�
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کدهاي�دیگري�در�راستاي�ارتقاء�توانایی�تحقیق�و�توسعه�در�این�صنایع�وجود�داشته�باشند�که�

ارائـه���،و�توسـعه��قیـ�و�تحق�ينوآور�،فناوري�تنگاتنگ�ارتباط�به�توجه�با.�شناسایی�نشده�باشند

�توانـد��نوآورانه�میهاي��ییو�توسعه�و�توانا�قیتحقهاي��ییتوانا�،هاي�فناورانه�ییمدل�ارتباط�توانا

��.باشد�یآت�هاي�پژوهشجهت��یمورد�مناسب

�منابع �

بـا���هـا��آن�يت�بنـد�یـ�ق�و�توسـعه�و�اولو�یـ�هاي�تحق�ییبر�توانا�مؤثرعوامل��ییشناسا).�1397(.اسکندري،�انسیه

دانشـگاه�آزاد��،�پایان�نامه�کارشناسی�ارشد�رشـته�مـدیریت�صـنعتی،����یمیدر�صنعت�پتروش�يکرد�فازیرو

�.اسالمی،�واحد�کرج

�ق،یـ�هـاي�تحق��نـه�یهز�نیرابطه�ب�یبررس�).1395(.رضایعل�ي،نژاد�يریجش�و�.احمد�،جعفرنژاد.�يمهد�،رزادهیام

-27�،1.�توسعه�و�تحـول��تیریفصلنامه�مداستان�کرمان،��دهیبرگز�یصنعت�يواحدها�يتوسعه�و�سودآور

6.��

کل�عوامل�تولیـد�در�بخـش����وري�بهره،�سرمایه�انسانی�و�توسعه�وتحقیق�تحلیل�ارتباط�).�1391(.باقرزاده،�علی

،�سـنندج�،�دانشـگاه�آزاد�اسـالمی،�واحـد����فصلنامه�مدیریت�صنعتی�دانشکده�علوم�انسـانی�صنعت�ایران،�

7)22(�،117-126.��

پژوهشـگاه�صـنعت���:�مطالعه�مـوردي�(نفت�در�صنعت��R&Dطراحی�الگوي�مدیریت�).�1395(�.باغبان،�فاطمه

دانشگاه�آزاد�اسالمی،�واحد�علـوم�و�تحقیقـات����،پایان�نامه�کارشناسی�ارشد�رشته�مدیریت�فناوري�،)نفت

��.تهران

��.گروه�صنعتی�مپنا�و�پژوهشگاه�نیرو�نامه�تفاهم).�1396(.�نیروپژوهشگاه�

تحقیق�وتوسعه�صنایع�دارویی�کشورهاي�در�حال�توسعه،�مورد�).�1394(.نادي،�فرانک.�ل�پور،�سیده�صدیقهجال

�.40-48،�)4(11،�فصلنامه�رشد�فناوريکشور�هند،�:�مطالعه

توسـعه؛���وواحد�تحقیـق���هاي�يتوانمند�یبه�منظور�بررس�ییالگو�یطراح�).1390(.رضا�،رادفر�.ندا�ی،لیخادم�گرا

رشـد���یفصلنامه�تخصصـ��معکوس،�یمهندس�يبر�مبنا)�تاژ(مهد�تابان��ییایمیکارخانه�ش�يمطالعه�مورد

�.19-26،�)7(�27يفناور

�و�داود�محمـد�اعرابـی��،�ترجمـه��ثـروت��و�خلق�در�رقابترمز�موفقیت�مدیریت�فناوري،�).�2000(�.طارق�خلیل،�

�.فرهنگی�هاي�پژوهشدفتر�:�ایزدي،�تهران

�یقتحق�هاي�يهمکارشناسایی�عوامل�کلیدي�موفقیت�).�1398(�،یممر�اصغري،.�یممر�گودرزي،.�خمسه،�عباس

-92،�)�118(3،�فصلنامه�آینده�پژوهی�مدیریتگروه�مپنا،��ینتأم�زنجیرهدر�بارویکردي�به�آینده��توسعهو�

81.��

��.،�انتشارات�سرافرازتوسعه�ومدیریت�تحقیق�).�1398(�عصاري،�محمد�حسین،.�خمسه،�عباس



���1399زمستان،��3ة،�شمار�10دورة�،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 146/��

پژوهشـی��:�هاي�دفـاعی��طراحی�الگوي�نظام�نوآوري�در�سازمان).�1398(�،یدونفر�خیرگو،�منصور؛�بیداله�خانی،

،�سـال�دوم،��هـاي�دفـاعی���فصـلنامه�مـدیریت�نـوآوري�در�سـازمان����کیفی�مبتنی�بـر�نظریـه�داده�بنیـاد،����

��.115-134،�)2(4شماره

شناسـایی�و�بررسـی�مـدل����).�1398(�.سلطان�پنـاه،�هیـرش��.�عادل�صلواتی،�.،�حسنیزرنگر�.ینحس�خدرویسی،

��.135-158،�)1(�2،یهاي�دفاع�در�سازمان�ينوآور�تیریفصلنامه�مدد�سازمانی�تحول�آفرین،�عملکر

�:روش�شناسـایی�پـژوهش�کیفـی�در�مـدیریت����).�1383(�.آذر،�عـادل�.�الـوانی،�سـید�مهـدي���.�سندانایی�فرد،�ح

��.انتشارات�صفار،�تهران.�رویکردي�جامع

،�)نوآوري�و�تجـاري�سـازي���،فناوري�رشی�جامع�برنگ(�يتکنولوژ�تیریمد�.)1395(�.عباس�خمسه،�.،�رضارادفر

�.یو�فرهنگ�یانتشارات�علم

توسعه�با�رویکرد�مدل�ترکیبی�کارت�امتیازي��وتحقیق��هاي�پروژهارزیابی�).�1392(�.صالحی،�فریبا.�رادفر،�رضا

�.99-114،�)�1(24،�فصلنامه�آینده�پژوهی�مدیریت،�ها�دادهپوششی��و�تحلیلمتوازن�

در�جهـت�توسـعه����رانیـ�ا�يفکـر��تیـ�بهبود�نظام�مالک�يراهکارها�).1382(.يمهد�ي،گودرز�.درضایس�ی،سالم

�.73-3��،97،�یصنعت�تیریمد�مطالعات�فناوري�کشور،

توسـعه�در���وتحقیق��هاي�فعالیتبراثر�بخشی��مؤثرعوامل�درون�سازمانی�).�1386(.شفیعی،�داوود.�سالمی،�رضا

همایش�بین�المللی�مراکز�تحقیـق�و���.علمی�و�صنعتی�ایران�هاي�پژوهشپژوهشکده�بیوفناوري�سازمان�

��.1،�دوره�)جهانی�شدن�تحقیق�و�توسعه(توسعه�

اولویـت�بنـدي���).�1396(.ناصر�صدر�آبادي،�علیرضا.�محسن�محمد�خدایی�میدانشاه،.�شریف�آبادي،�علی�مروتی

�.مدیریت�صنعتیدومین�کنفرانس�بین�المللی�وانتخاب�سبد�پروژه�با�استفاده�از�تاپسیس�فازي،�

�وعملکرد�مراکز�تحقیق��یابیارز�هاي�شاخص�يبند�تیو�اولو�ییشناسا�.)1395(�ي،مهد�،یافخم�.رضا�،یعتیشر

،�نفـت�و�گـاز���دیـ�اکتشـاف�و�تول��یجـ�یترو�یهنامه�علمـ�ام�،متوازن�يازیتوسعه�بر�اساس�مدل�کارت�امت

1395)137(�،25-32.��

�جـاد�یو�دانـش�ثبـت�شـده�در�ا����يت�معنوکیتوسعه�نظام�مالر�یتأث�یبررس�).1396(�نجفی،�امیر،.�شعوري،�مریم

�.217-250،�)3(�7،یدر�علوم�انسان�تیابتکار�و�خالق،�صنعت�ينوآور�يبرا�زهیانگ

در�بررسی�عوامل�مؤثردرموفقیت�مدل�مدیریت�سبد�پـروژه��).�1393(�.مسلمان�یزدي،�حسنعلی.�فیعی،�حسینش

�.،�دانشگاه�بابلعمرانهشتمین�کنگره�ملی�مهندسی�عمرانی،��هاي�شرکت

پایان�،�ادیداده�بن�سازي�یهنظر�کردیبا�رو�جهادي�تیریابعاد�مد�نییو�تب�ییشناسا).�1393(�.شمائی�کوپائی،�میالد

�.دانشگاه�آزاد�اسالمی�واحد�تهران�مرکزنامه�کارشناسی�ارشد،�

بررسی�اهمیـت��).�1396(�.منطقی،�منوچهر.�رادفر،�رضا.�مرضاهاشم�زاده�خوراسگانی،�غال.�صمدي�مقدم،�یحیی

:�،�مطالعـه�مـوردي��گذاري�در�سرمایهانتقال�فناوري��يها�روشعوامل�توانمندي�مراکز�تحقیق�وتوسعه�بر�

��.101-112،�)22(�6،گذاري�یهسرمافصلنامه�علمی�پژوهشی�دانش�صنایع�خودروسازي�ایران،�
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،�شـرکت�کارخانجـات�داروپخـش���هاي�تحقیق�و�توسعه��مدل�سیستم�داینامیک�توانایی).�1396(�.صدیقی،�اکرم

��.،�واحد�کرجپایان�نامه�کارشناسی�ارشد�رشته�مدیریت�اجرایی،�دانشگاه�آزاد�اسالمی

هـاي�تحقیـق�و�توسـعه�در�صـنایع�بـا�فنـاوري�پیشـرفته���������توانمنديارائه�مدل�).�1399(�.عصاري،�محمدحسین

�.هران�مرکز،�دانشگاه�آزاد�اسالمی،�واحد�ترساله�دکتري�رشته�مدیریت�فناوري�هوافضا،

�حل�آن�و�پروژه�سبد�انتخاب�استوار�ریاضی�يساز�مدل).�1395(.مصطفی�زندیه،�.مسعود�ربیعه،�.عباس�فدایی،

��.74-53،�)40(�14،صنعتی�مدیریت�مطالعات�پژوهشی�–�علمی�فصلنامه�,NSGAII.الگوریتم�کمک�با

در�صـنعت���يمعـادالت�سـاختار���کـرد�یو�توسعه�با�رو�قیتحق�تیریمد�يالگو�یطراح،�)1395(�.،�شهرهها�يقنبر

�.،�دانشگاه�آزاد�اسالمی،�واحد�کرجپایان�نامه�کارشناسی�ارشد�رشته�مدیریت�صنعتی�ي،خودروساز

دومـین�کنفـرانس���پـروژه�محـور،����يهـا��سازمانانتخاب�سبد�پروژه�در�).�1396(.طیبی،�سیدرضا.�کاظمی،�عالیه

�.مدیریت�صنعتی�المللی�ینب

ارائه�مدلی�براي�بهینه�سازي�همزمان�انتخاب�).�1395(.سجادي،�سید�مجتبی�.لینقیان،�مهديع.�گنجی،�ملیحه

�دیت�تولیریمد�درحالت�محدودیت�منابع�با�استفاده�از�الگوریتم�انبوه�ذرات،�ها�یتفعال�بندي�و�زمان�ها�پروژه

�.235-246،�)1(�7،اتیو�عمل

�هـاي��فعالیـت�سـازي�رابطـه�بـین�����مدل�).1391(�.رحمانی�یوشانلوئی،�حسین.�ی،�محمدمیر�کاظم.�محقر،�علی

،�فصـلنامه�علـوم�پژوهشـی���توسعه�با�انباشت�دانش�سازمانی�با�استفاده�از�رویکرد�پویایی�نظام،��وتحقیق�

2)1(�،149-180.��

�وتحقیـق���هـاي��پـروژه�انتخـاب�سـبد����).1396(.بهـروز��ی،نجف�افشار�.رضایعل�،خمسه�يارشد�.مهسا�،ها�یمنتجب

ات�یـ�ق�در�عملیـ�مجلـه�تحق��،اسـتوار�گسسـته���سـازي��ینـه�به�مرکب�و�اریاخت�کردیتوسعه�با�استفاده�از�رو

��.39-62،�)1(14،�آن�ياربردهاکو

هاي�تحقیق�و�توسعه�در�مرکـز�تحقیقـات�و�نـوآوري�����تدوین�الگوي�راهبردي�توانمندي).�1395(.محمدي،�مینا

�.معادن�ایران،�دانشگاه�صنایع�و�پایان�نامه�دوره�دکتري�مدیریت�کسب�و�کار�صنایع�خودرو�سایپا،

).�1395(.شـجاعی،�امیرعبـاس��.�اصـغر��مشـبکی�اصـفهانی،��.�یمصطف�صفدري�رنجبر،.�یمانپ�مهدیلو�ترکمانی،

،�فصـلنامه�رشـد�فنـاوري���مدیران�واحـدهاي�تحقیـق�وتوسـعه،�����هاي�یستگیشاشناسایی�و�اولویت�بندي�

13)49(�،54-62.�

مـدیریت�سـبد�پـروژه�در����).�1396(.بابـک�مریخـی،��.�،�سیدحسـن�پـور��یقدسـ�.�،�عطیهیکرباس�.نکوئیان،�روژین

:�فرآیند�تحلیل�شبکه،�مطالعه�موردي�ترکیبی�دیمتل�فازي�و�يها�روشپروژه�محورباتوسعه��يها�سازمان

��.صنایع�و�مهندسیسومین�کنفرانس�بین�المللی�مدیریت�شرکت�مهندسی�وتوسعه�گاز�ایران،�

هـاي���شـبکه��يریبـه�کـارگ���يها�و�راه�کارها�اهداف،�چالش�).1393(�.فرزانهی،تیوال�رشاهیم�.فرهاد�،زاده�ينظر

�تیریمـد��یکنفـرانس�ملـ���نیو�هشتم�یالملل�نیکنفرانس�ب�نیچهارم�،یو�توسعه�در�صنعت�دفاع�قیتحق

��.يفناور

��.گروه�برنامه�ریزي�راهبردي.�وزارت�نیرو�،برنامه�راهبردي�-1404وزارت�نیرو�).�1390(�وزارت�نیرو،
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