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  چکیده
 رد که این موضوع درمی گی اي مورد توجه و اهمیت قرارشایسته به نحو ها سودآوري شرکت روي رشد و عوامل حیاتی بر دنیاي پیشرفته امروزه اثر در

ي ها ي برتر بحث هزینهها نگاه شرکت نگرفته بود. یکی از موارد داراي اولویت در مدیران قرار مرکز تمرکز صاحبان صنایع و گذشته به این روشنی در
ي ها ارتقا و رشد مجموعه مسیر و حرکت در ها شرایط خطیر فعلی حیاط اقتصادي کشور توجه بیش از پیش به اولویت در باشد. می توسعه تحقیق و

مهم و مورد توجه بحث  اریموارد بس از یکی شرفتهیپ يکشورها که در میهست هیقض نیرابطه شاهد ا نیهم باشد. در می اقتصادي بسیار ضروري و حیاتی
 ستهیآن طور که شا یصنعت ياز واحدها يارینگرفته است و بس ما تاکنون چندان مورد توجه قرار کشور موضوع در نیمتاسفانه ا باشد. می توسعه و قیتحق

 کار نجامحال ا نیاما باا، را حدس زد قیتحق نیا هیتوان فرض می درنگاه اول نکهیباتوجه به ا نکرده اند. دایورود پ یاتیح و ارمهمیمقوله بس نیاست به ا
 در محکمتر ياتواند پله می یصنعت و يدیتول عیبه صنا تجارت همچون سازمان صنعت معدن و یتیطرف سازمان حاکم از جهینت نیارائه ا و یمقنن علم

مورد  93هاي اطالعات سال مبتنی بر 94سال  ي برتر استان کرمان درها این تحقیق شرکت در باشد. عینگاه صاحبان صنا سطح بلوغ و شیافزا ریمس
دهد  می ز کسر مالیات آنها بررسی شد که نتایج آزمون فرضیه نشاني تحقیق و توسعه و سود عملیاتی قبل اها ارتباط بین هزینه ارزیابی قرار گرفتند و

  وجود دارد. ها سودآوري شرکت توسعه و ي تحقیق وها رابطه معنی دار بین هزینه
  استان کرمان، واحدهاي صنعتی نمونه ،سودآوري ،تحقیق وتوسعه: کلمات کلیدي
  

  مقدمه -1

موفقیت  ن درو اثر آ )R&Dتوسعه( امروزه توجه به مقوله تحقیق و
اهمیت آن  این عامل که روز به روز بر برکسی پوشیده نیست. ها شرکت
شود دنیاي رقابت جهان کنونی را تحث تاثیر خود قرارداده  می افزوده
 ي تحقیق وها ي موفق هزینهها وقتی که شاهد هستیم شرکت است.

 اهداف مسیر اصلی خود در ي مهم وها عنوان یکی از هزینهه توسعه را ب
 دهند و اثر مثبت آن را با تمام وجود درك می خود مورد توجه قرار

حال پررنگتر شدن  توسعه در مبحث تحقیق و نیز درکشور ما کنند. می
اي شایسته رود تا صاحبان سرمایه و صنایع آن را به نحو می است و کم کم

دهند و نه دیگر بعنوان یک واحد تشریفاتی  ي خود قرارها اهم اولویت در
 ها حیات اقتصادي شرکت رشد و بلکه بعنوان یک جایگاه مهم در، کم اثر

باتوجه به این رشد آگاهی و اهمیت  نقش شایسته خود را پیدا کند.
 تواند به نحو مناسبی تخصیص یابد می ي این واحد سازمانی نیزها هزینه

 جذب افراد شایسته ي مناسب وها طراحی برنامه کنار تدوین و تا بتواند در
ها دردنیاي رقابت شدید امروز بتواند موفقیت بعنوان مزیت رقابتی بنگاه

با مطالعاتی که اقتصاددانان بر روي کشورهاي  را به ارمغان آورد. ها شرکت

پیشرفته انجام داده اند مشخص شده است که نرخ باالي رشد در این 
ورت ي تکنولوژیکی صها کشورها در اثر کاربرد وسیع بسیاري از نوآوري

پیشرفت سریع در زمینۀ  ،ي تکنولوژیکیها گرفته است. مبناي این نوآوري
ذخیره کردن دانش علمی و افزودن بر ذخیره دانش علمی به کمک ثروت 

با ارتقاي سطح  ها ]. رشد و موفقیت بنگاه7اضافی در حال افزایش است[
در واحد تحقیق و  چون سطح تکنولوژي، امکان پذیر است تکنولوژي

 لذا سرمایه گذاري درواحد تحقیق و توسعه کند می ه ارتقاء پیداتوسع
داشته باشد. براي آنکه سرمایه  ها سزایی در موفقیت بنگاهتواند نقش ب می

باید سیستمی ، بشود ها موجب رشد بنگاه واحد تحقیق و توسعه گذاري در
هاي تحقیق و توسعه وجود داشته باشد. این مدون براي مدیریت فعالیت

ي تحقیقاتی موجب خواهد ها ستم با برنامه ریزي و سازماندهی فعالیتسی
شد عالوه بر آنکه سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه داراي بازده مطلوب 

  1].8باشد مقدمات افزایش رشد آینده بنگاه نیز فراهم گردد[
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  بیان مساله - 2

، قي تحقیها مسئله این تحقیق اطمینان یافتن از وجود رابطه بین هزینه
آموزش در واحدهاي صنعتی نمونه استان کرمان و سود عملیاتی  توسعه و

دنبال این موضوع هستیم که رابطـه معنـی داري   ه آنهاست و درحقیقت ب
  دهیم. بین این عوامل را مورد بررسی قرار

  ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش -3

و  هــا همکـاري متقابـل شـرکت   ، دهـه اخیـر وقـایعی نظیـر ادغــام     دو در
 لوژي اطالعاتی جدید به صورت ترکیبی سبب برجسته شدن نقش وتکنو

 هـا  ارزش آفرینی شرکت اهمیت دارایی نامشهود به عنوان عامل اصلی در
ــه   از .]13[شــده اســت ــی نامشــهود عالق ــدازه گیــري دارای همــین رو ان

ـ  پژوهشگران حسابداري را به خود جلب کرده است. ه به ویژه این تمایل ب
افزایش یافتـه   ها ن ارزش دفتري و ارزش بازار شرکتخاطر رشد فاصله بی

، این فاصله به دلیل عدم شناخت عوامل نامشهود به عنوان دارایـی  است.
دلیل اصلی عـدم شـناخت ایـن عوامـل بـه عنـوان        درحال افزایش است.

انداردهاي هاي استشناخت ویژگی وجود ماهیت محافظه کاري در، دارایی
منـابع خـارجی    اسـتراتژي اسـتفاده از   .]16[ حسابداري حال حاظر است

توسعه بایستی از استفاده از سایر منابع خـارجی بنگـاه متمـایز     تحقیق و
به منظور دستیابی به عملکـرد بـاال مجبورنـد چنـد      ها شرکت .]14[گردد

متشـکل از   هـا  ایـن قابلیـت  ، رشـد دهنـد   خود ابقا و قابلیت متمایز را در
توسعه است که برسود  ي تحقیق وها تهمچنین فعالی مهارت و، تکنولوژي

معمـوالً طراحـی و توسـعه محصـوالت      .]12[تـاثیر دارد  هـا  آوري شرکت
فیزیکی متداولتر از توسعه خدمات بوده و افراد تصـویر روشـنی از آن در   

ي تولیدي نیز عموماً بخشی به عنوان واحد تحقیق و ها ذهن دارند. شرکت
که در حقیقت با هماهنگی که با دهند  می توسعه به این منظور اختصاص
 طراحی جدیدي براي محصوالت جدید بـر ، بخش بازاریابی و فروش دارد

نهادهاي مالی و ، دهند. برعکس می اساس نیازهاي روز بازار مصرف انجام
مندي ي خدماتی کمتر به این مسأله توجه دارند و فرایند نظامها مجموعه

محققان روي ]. 11[ندیده اندبراي توسعه محصوالت خدماتی خود تدارك 
ي مختلفی که باید در توسعه محصول جدیـد مـدنظر قـرار    ها تشریح گام

ي زیـادي بـراي توسـعه محصـوالت بـه      ها تمرکز داشته اند و مدل، گیرند
: 1ي ورمـولن هـا  توان به مدل می ي موجودها وجود آمده اند. از جمله مدل

شوینگ و  ؛ 5و پاسخ 4یلتبد، 3فعالیتی -ايمرحله، 2دپارتمانی-مرحله اي
؛ مدل چهار مرحلـه اي   7فعالیتی بوز و سایرین-ايمرحله ؛ مدل6جانسون

ي مارپیچی و ... اشاره کرد. کلیـه  ها ي آبشاري؛ مدلها ؛ مدل8بکر و ویزلر
، توان به سطح ناکافی از جزئیات می ي فوق داراي نقایصی بودند کهها مدل

                                                        
1- Vermeulen, 2001  
2 -Departmental-stage model 
3- Activity-stage model  
4-Conversion model 
5- Response model      
6- Scheuing & Johnson, 1989 
7- Booz et al. 1982 
8- Becker and Whisler1967 و 

 

عـدم بکـارگیري ابـزار    ، عملـی  فقدان شواهد، کمبود قابلیت آرایش دهی
مدیریت استراتژیک در نوآوري محصـول و کمبـود پشـتیبانی تکنولـوژي     

  .]17[اطالعات و ارتباطات اشاره کرد
منظـر وي   از توسعه برسود اثرگذار اسـت.  براساس نظر شومپیتر تحقیق و

، توسعه هاي داراي قدرت انحصاري باالتر با افزایش مخارج تحقیق وبنگاه
به  کنند.می طریق ایجاد نوآوري پیدا از، ستیابی به کاهش ریسکامکان د

 سودآوري تحت تاثیر تحقیق و، انحصاري طوري که با حفظ قدرت بیشتر
نظر داشت که سود  البته باید در و قابل افزایش است. گیرد می توسعه قرار

توسعه تنها به دلیل قدرت انحصار نیسـت؛ بلکـه    تحقیق و آوري ناشی از
   .]14[ایجاد کاالهاي جدید قابل افزایش است با ها وري بنگاهسود آ

  

  ي تحقیق و توسعهها مؤثر بر اثر بخشی فعالیتکالن عوامل 
ي تحقیق و ها متعددي بر روي عوامل موثر بر اثربخشی فعالیت تحقیقات

طبقه بندي عوامل به دو  منجر بهتوسعه صورت گرفته است که در نهایت 
   به شرح ذیل شده است. و برون سازمانیمانی دسته عوامل درون ساز

  
  الف) عوامل درون سازمانی 

             مدیریت  -
             نیروي محقق -
  فرهنگ سازمانی -
  امکانات و تجهیزات تحقیق -
    تکنولوژي اطالعات -
    سرمایه گذاري -
  

  ب ) عوامل برون سازمانی 
  روابط منطقه اي و بین المللی  ،عوامل جهانی -
   و در سطح صنعت دولت در سطح ملیي هاسیاست -
  موقعیت رقابتی صنعت  -
  عوامل غیر قابل کنترل -

کنشـی و در  ، سازمان در مقابل عوامل درون سازمانی عبه طور کلی موض
صـوال تغییـر عوامـل بـرون     ا .مقابل عوامل برون سازمانی واکنشـی اسـت  

هـا الزم  سازمانی توسط مدیریت سازمان دشوار و جهت بهره گیـري از آن 
ي مناسبی اتخاذ گردد. با توجه به این که عوامـل بـرون   ها است استراتژي

به طور غیر مستقیم بـا تحـت کنتـرل قـرار دادن عوامـل درون       سازمانی
  .]9[ کنترل بیشتري بر آن عوامل دارد مدیریت و شوند می سازمانی کنترل

  
  و توسعه ي تحقیقها عوامل درون سازمانی مؤثر بر اثر بخشی فعالیت 1- 3
  مدیریت  1-1- 3
توانند به  می ي گوناگونها شخصیت تحقیقات نشان داده است افراد با 

مدیران  .درآیند تحقیق و توسعه صورت مدیران اثر بخش واحدهاي
یی را دارند که کارکنان اثر بخش ها همان ویژگی در حقیقت اثربخش

مشارکت ، گراهدف ،یعنی از دیدگاه باز و انعطاف پذیر برخوردار بوده دارند
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ي ها متعهد به سازمان و ارزش، تحلیلگر، برنامه ریز، ورآخالق و نو، پذیر
 داراي ،داراي استقالل ذهنی، طرفدار تخصص و شایسته ساالري، اخالقی

   .]5[ باشد می توام با واقع بینی اعتماد به نفس باال
  نیروي محقق  1-2- 3
  خزانۀ علمی، اختیار داردترین منبعی که یک سازمان پژوهشی در  مهم 

ها و تصورات  ذهنیت، . هیچ سازمانی بدون داشتن استعدادهاتآن اس
تنها  تولید کند و تواند دانش نوین مهمی را  کنجکاوانۀ افراد آن نمی

جوامعی در بلند مدت قرین موفقیت خواهند بود که بتوانند منابع انسانی 
اخت و تجزیه و تحلیل شن خود را به طور صحیح پرورش دهند. اصوالً

خصوصیات کارکنان و محققان توسط مدیر واحد تحقیق و توسعه سازمان 
توام با  فراهم آوردن محیطی آرام در تواند می از آن جهت اهمیت دارد که

مناسبترین سبک  کند و از کمک، باال کارایی با رضایت و امنیت شغلی
-تنها سرمایه ،صه کالمخال .]10[استفاده نمایدرهبري در روبرویی با آنها 

شود  می بر بازده آن افزوده بلکهشود گذاري که هرگز مستهلک نمی
کمتر به این  و کشور ما باشد می نیروي انسانی در بخش گذاريسرمایه

  .]5[موضوع توجه نموده است
  فرهنگ سازمانی 1-3- 3

در کشورهاي توسعه نیافته به دلیل مشخص نبودن اهمیت و ضرورت 
منزلت اجتماعی ، محققان از تأمین مادي، نظر توسعه اقتصادي تحقیق از

تژیک فرهنگ واالي ااز نقطه نظر استر .]5[ و ارزش الزم برخوردار نیستند
بین مسیرهاي رسمی و نحوه انجام امور را  تواند شکاف موجود می سازمانی
(بویژه خویش  مقاصد و ها حاجراي طر دربر توانایی سازمان و تقلیل 
تغییر جهت گیري استراتژیک  پیشنهادي در زمینه حی که طرهنگام
ي تحقیق و ها نیل به هدف واالي ارتقاء فعالیت جهت .]10[ بیفزاید باشد)
و نیز عمومیت بخشیدن به روحیۀ  آن واحدها بهبود مدیریت، توسعه

فرهنگ تحقیق و  الزم است میان آحاد مختلف جامعهتوسعه تحقیق و 
اجتماعی و ، هاي اقتصادي رت تحقیق در همۀ زمینهتوسعه و الزام و ضرو

از  براي همگان روشن شده ودستیابی به علم براي به کارگیري صحیح... 
در مراکز آموزشی ، باید به عنوان فرهنگ، آنو زنده نگه داشتن  تکنولوژي
  .]5[ یابد استقرار، و صنعتی

  امکانات و تجهیزات تحقیق 1-4- 3
یزات کلیه عواملی است که یا براي انجام تجه منظور از امکانات و 

ي تحقیق و توسعه الزم است و یا وجود آنها موجب تسهیل ها فعالیت
، فضاي مناسب، گردد. ابزار تحقیق ایجاد فعالیت واحد تحقیق و توسعه می

از جمله مهمترین  ارتباطات علمی بخصوص نشریات تخصصی و و کتاب
است.  در این بعد قیق و توسعهعوامل مؤثر بر اثربخشی فعالیتهاي تح

مطمئنا هیچ سازمانی فاقد همه شرایط و نیز واجد همه آنها همچنین 
نیست بلکه در موقعیتهاي مختلف درجاتی از شرایط فوق الذکر را دارا 

، تجهیزات، کشور ما هم اکنون با کمبود شدید فضاي تحقیقات باشد. می
 آن بیشترنین نیز . همچو تخصصی روبرو است  کتب و نشریات علمی

 در این بخش گذاري جدي نیازمند ترمیم و سرمایه که داریم نیز تجهیزات
عدم ارتباط میان ، . نداشتن سازمان قوي مسئول تحقیقاتاست

هاي اجرایی و مصرف کنندة نتایج  دستگاه، مراکز تحقیقاتیها،  دانشگاه
اي در  هکه انگیزه تحقیق و اقدامات ریش شدههمه و همه باعث ، تحقیق

  .]1[ گردداین زمینه منتفی 
  تکنولوژي اطالعات 1-5- 3

این آگاهی ایجاد شده که ، المللی ي موفق بینها امروزه در اغلب سازمان
اطالعات و دانش فنی و فرآیند ، محصول واقعی در امر تحقیق و توسعه

اصلی در مدیریت تحقیقات فرآیند ارتباطات درون و برون سازمانی است. 
رهبري و ایجاد  تواند می نقش یک مدیر موفق در چنین فرآیندي

ایجاد ارتباطات  همچنینجریان مفید اطالعات وتسریع هماهنگی براي 
قیق و حد تحد. واباش هاي سازمان  سایر بخش و بین بخش تحقیقاتمؤثر 

کنترل اطالعات به صورت افقی و عمودي با تکیه بر  باید عالوه برتوسعه 
وتبدیل آنها به اطالعات  ها فرضیه، اه پردازش داده بهتخصص و تجربه خود

  .]6[ و دانش فنی مفید بپردازد
  گذاري سرمایه 1-6- 3

تحقیق ي ها فعالیت یکی دیگر از عوامل درون سازمانی مؤثر بر اثر بخشی
گذاري در تحقیق و توسعه اعم از  باشد. سرمایه گذاري می سرمایه ،توسعه و

شناخته  مهمترین عامل... تجهیزات فنی و آزمایشگاهی و ، نیروي انسانی
 گردد. می محسوب در توسعه صنعتی و رشد اقتصادي کشورهاشده 

هاي متفاوتی  کشورهاي مختلف با توجه به شرایط خاص خود راههمچنین 
مثال ارتباط تنگاتنگ  ؛اند تجربه کرده خود را در تحقیقات صنعتی

ایاالت  هاي بزرگ دردانشگاه و صنایع، ي تحقیقات صنعتیها سازمان
آمریکا باعث رشد صنعتی و افزایش قدرت برتري این کشور در متحده 

درحالی که تجربۀ ژاپن حاکی از حمایت وسیع دولت از صنایع  شدهبازار 
  .]2[ باشد می ق و توسعه صنعتیدر امر تحقی

  روش تحقیق - 4

باشد.  می توصیفی با روش همبستگی لحاظ هدف کاربردي از پژوهشاین 
 اساس بر توان می را علمی تحقیقات. است هدفی داراي علمی تحقیق هر

. توسعه و تحقیق و کاربردي، بنیادي: کرد تقسیم دسته 3 به، هدف
 توصیف آنها هدف که ستا ییها روش مجموعه شامل توصیفی تحقیق
 توصیفی تحقیق اجراي .است بررسی مورد يها پدیده یا شرایط کردن

 فرایند به دادن یاري یا موجود شرایط بیشتر شناخت براي فقط تواند می
 ها باتوجه به مقادیر کمی دریافت شده از شرکت .]4[ باشد گیريتصمیم

رقام مالی توسعه و همچنین ا ي تحقیق وها درخصوص میزان هزینه
همبستگی بین درصد هزینه ، مربوط به سود عملیاتی قبل از کسر مالیات

تحقیق و توسعه نسبت به سود عملیاتی شرکت مد نظر قرار گرفته است و 
همبستگی بین این اطالعات مورد ارزیابی و آزمون  spss20با نرم افزار 

که در یک  جامعه آماري عبارت است از کلیه عناصر و افراديگرفت.  قرار
نمونه  و داراي یک یا چند صفت مشترك باشند، مقیاس جغرافیایی معین

ي گروه یا جامعه، که از یک بخش ها عبارت است از مجموعه اي از نشانه
ي آن ها معرف ویژگی، شود. به نحوي که این مجموعه می بزرگتر انتخاب

  .]3[ گروه یا جامعه بزرگتر باشد.، بخش
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 باشند؛ می عدد 31برگزیده تولیدي استان کرمان  جامعه آماري واحدهاي
نمونه آماري به دلیل محدود بودن تعداد واحدها برابر با تعداد جامعه 

از آزمون  ها جهت بررسی نرمال بودن داده نظر گرفته شده است. آماري در
  استفاده شد. اسمیرنوف -کولموگروف

 از، ها داده توزیع چولگی یا و کشیدگی بودن نرمال یا عادي بررسی از پس
 تا شود می استفاده اسمیرنوف-کولموگروف آزمون یا ویلک - شاپیرو آزمون

  .گردد حاصل اطمینان ها داده بودن نرمال از
 توزیع اینکه بر مبتنی صفر فرض ما ها داده بودن نرمال بررسی هنگام

 اگر بنابراین. کنیم می تست% 5 خطاي سطح در را است نرمال ها داده
 براي دلیلی صورت این در، آید بدست 05/0 مساوي بزرگتر آزمون آماره

 به. داشت نخواهد وجود، است نرمال داده اینکه بر مبتنی صفر فرض رد
 نرمالیته آزمون براي. بود خواهد نرمال ها داده توزیع دیگر عبارت
  :شود می تنظیم زیر صورت به آماري هاي فرض
H0  :است نرمال متغیرها از یک هر به مربوط هاي داده توزیع.  
H1  :نیست نرمال متغیرها از یک هر به مربوط هاي داده توزیع.  

  

، بدست آمد 05/0انجام این آزمون مقدار آماره طبق جدول زیرکمتر از  با
  نگرفت. مورد تایید قرار ها فرضیه نرمال بودن داده بنابراین

 

  ها فرضیه نرمال بودن داده ):1جدول (

انحراف   نمیانگی  تعداد  
  معیار

آزمون 
کولموگروف 

  اسمیرنف

معنی 
  داري

 تحقیق و
  توسعه

31  28/1054  3428  155/2  000/0  

  
، نگرفت ي تحقیق مورد تایید قرارها توجه به اینکه نرمال بودن داده با

به جاي ضریب 1ضریب اسپیرمن  جهت انجام آزمون همبستگی از
  استفاده خواهد شد. 2پیرسون

 زمانی این پژوهش به صورت مقطعی مبتنی بر افق نظر همچنین از
طریق  از ها گردآوري داده ابزار انجام شده است؛ 1393اطالعات سال 

بوسیله پرسشنامه بوده است که ارقام  ها کسب اطالعات واقعی این شرکت
باتوجه به  بصورت کمی درآن وارد شده است. ها مالی مربوط به شاخص

پایایی پرسشنامه دراین  عی روایی ودریافت اطالعات کامال کمی و قط
گیري پارامترهاي مدنظر وده و اطمینان از توانایی اندازهتحقیق مد نظر نب

  وجود دارد. ها داده همچنین پایا بودن این اطالعات و و

  ي پژوهشها فرضیه -5

سودآوري شرکت رابطه  توسعه و ي تحقیق وها : بین هزینهH0فرضیه 
  معنی دار وجود ندارد.

سودآوري شرکت رابطه  توسعه و ي تحقیق وها : بین هزینهH1فرضیه 
  معنی دار وجود دارد.

                                                        
1- Spearman 
2 -Pearson 

  نتایج تحقیق تحلیل و ،تجزیه -6

دربخش مربوط به اطالعات هزینه اي  ها محاسبات آمار توصیفی داده
 در ها توسعه و همچنین اطالعات مربوط به سودآوري شرکت تحقیق و

  باشد. می جدول زیر قابل مشاهده
 

): اطالعات هزینه اي تحقیق وتوسعه و اطالعات مربوط به 2جدول (
 ها سودآوري شرکت

  انحراف معیار  میانگین  تعداد  
  56/216  6538/157  31  آموزش

  64/66119  9310/31000  31  سودآوري
  

انجام آزمون  و SPSSنرم افزار  تحلیل نتایج در بعد از انجام تجزیه و
اسپیرمن درسطح معنی داري استفاده از ضریب همبستگی  همبستگی و

 یعنی برابر با 05/0شود که آماره آزمون کمتر از  می مشاهده05/0
شود و وجود رابطه همبستگی  می رد H0 بنابراین فرض، باشدمی004/0

ي نمونه استان ها توسعه و سود آوري شرکت ي تحقیق وها بین هزینه
ل زیر ضریب همبستگی بدست آمده طبق جدو گردد. می کرمان تایید

  باشد. می 539/0برابر با 
  

 ): ضریب همبستگی3جدول (
هزینه تحقیق   

  و توسعه
مقدار 

  سودآوري

هزینه تحقیق و 
  توسعه

ضریب همبستگی 
  پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

1  
  
31  

0539  
004/0  
31  

  مقدار سودآوري
ضریب همبستگی 

  پیرسون
Sig. (2-tailed)  

N  

539/0  
004/0  
31  

1  
000/0  
31  

 
 حتمال محقق یکی از دالیل پایین بودن ضریب همبستگی دربنابر ا

عنوان یکی ه یی است که عملیات مونتاژ را بها تحقیق حاضر وجود شرکت
دهند و تا حد نسبتا زیادي بصورت  می ي اصلی خود انجامها از فعالیت

وابسته به یک تولید کننه اصلی خارجی یا داخلی دیگر مشغول به کار 
توسعه به منظور تولید  رت مستقل فعالیت تحقیق وهستند و خود به صو

 بعالوه واریانس نسبتا ً دهند.محصوالت و فرایندهاي جدید را انجام نمی
اي تواند بعنوان نشانه می ي منتخب همها شرکت زیاد ارقام بدست آمده در
  از این نتیجه عنوان گردد.

زیر قابل شکل  توسعه و سودآوري در ي تحقیق وها ارتباط بین هزینه
  مشاهده است:



 6-1 )1395( 27 مجله مدیریت توسعه و تحول
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 ي تحقیق وتوسعه و سود آوريها ): ارتباط بین هزینه1شکل (

 

  نتیجه گیري - 7

توسعه و  ي تحقیق وها تحقیقات گذشته وجود ارتباط بین هزینه
تحقیق حاضر نیز که براي اولین  در کردند. می را تایید ها سودآوري شرکت

 این ارتباط تایید گردید.ي برگزیده استان کرمان انجام شد ها بار درشرکت
روي  مثبت بر تواند اثر می اهمیت تحقیق و توسعه فقط این نیست که

درحالی که همین امر هم بسیار ، سود و منافع مالی شرکت داشته باشد
شرایطی که بازار رقابتی  بینیم دراما وقتی می مهم و قابل توجه است.

ث عقب ماندن و حذف بسیاري از صنایع و واحدهاي تولیدي باع شدید در
این واحدها از گردنه رقابت شده است و متاسفانه بسیاري  شدن بسیاري از

توجه به مبحث ، را در معرض ورشکستگی قرار داده است ها از شرکت
بازیابی و افزایش توان اقتصادي  تحقیق توسعه بعنوان یک عامل مهم در

  .قابل توجه باشد تواند بسیار مهم و می یک واحد صنعتی
هنوز این اطمینان و یقین را ندارند که این چنین  ها بسیاري از شرکت

سودآوري و افزایش  کاهد بلکه بریی نه تنها از منافع آنها نمیها هزینه
باتوجه به کمبود این چنین  ي مالی آنها تاثیر مثبت دارد.ها منفعت

صنعت الزم است تا بررسی پارامترهایی بیشتر همچون  تحقیقاتی در
سطح تحصیالت ، ي کیفیها شاخصه، ي مشتري مداريها شاخصه، وزشآم

و...نیز به صورت دقیق و علمی مورد بررسی قرارگیرد و ارتباط بین این 
نتایج  گرفته و مورد بررسی و ارزیابی قرار ها و سودآوري شرکت ها شاخص
صورت گسترده از طریق نهادهاي حاکمیتی همچون وزارت ه آنها ب

سایر نهادهاي وابسته به اطالع  اتاق بازرگانی و، تجارتمعدن و ، صنعت
مسیر ارتقا سطح فکري و  صاحبان صنایع برسد و تالشی یکپارچه در

  بینشی دربین آنها انجام شود.
حیات اقتصادي  مسیر خطیر در توجه به شرایط بسیار مهم و بی شک با

گاه افزایش سطح بلوغ واحدهاي اقتصادي به منظور ارتقا جای، کشور
 هاي اقتصاد مقاومتی که دراقتصادي و صنعتی کشور باتوجه به سیاست

  مهم خواهد بود. دستور کار نظام قراردارد امري بسیار ضروري و
  گردد: می لذا بدین منظور جهت انجام تحقیقات آتی موارد زیر پیشنهاد

  

 ؛ها ي آموزش و سود آوري شرکتها بررسی ارتباط بین هزینه - 
و سودآوري  ها ي عملیاتی شرکتها ین شاخصهبررسی ارتباط ب - 

 آنها؛
 و ها ي مشتري مداري شرکتها بررسی ارتباط بین شاخصه - 

 سودآوري آنها؛
بررسی ارتباط بین سطح تحصیالت مدیران و سودآوري  - 

 ها شرکت
ارتقا  مسیر رشد و طراحی مدل جامع علت و معلولی در - 

  هاي تولیدي و صنعتیاقتصادي بنگاه
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