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 مقدمه

یر را پیگیری می بهینه سازی امور در شرکت اهداف ز واحد تحقیق وتوسعه در راستای استراتژی های کلی شرکت وتوسعه و

بتوانند محصوالت خود را برابر با خواست مشتری عرضه کنند، فروش محصول آنها از سودآوری خوبی  اگرکشاورزان کهکند، 

. مصرف کنندگان به موازات توسعه اقتصادی وافزایش درآمد، خواهان محصوالت مرغوبتر وآماده تر هستند. باشد برخوردار می

الت کشاورزی راهی بازار می شویم اولین مولفه برای بیشتر ما ایرانیان قیمت و شکل ظاهری زمانی که برای خرید محصو

محصول است و کمتر کسی توجهی به چگونگی تولید و سالمت آن می کند، در حالی که امروزه در کشورهای پیشرفته 

دیگر کشاورزان به این باور  از سوی. مهمترین شاخصه برای انتخاب محصول کشاورزی کیفیت و سالمت آن محصول است

 .( 831  ،صبوحی)  رسیده اند که برای رقابت در بازار جهانی و حضور در این بازار چاره ای جز تولید محصول سالم نیست

برنادین عملکرد را به عنوان نتایج کار  .کین معتقد است که عملکرد چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است

ده است اما عملکرد شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است در واقع تعریف نمو

عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار، از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می گردد وموفقیت 

یعنی مجموعه ای از فعالیت های انسانی واقتصادی بازاریابی، .شود استراتژی های هر شرکت، در عملکرد آن شرکت منعکس می

 (. 1 : 811 حسینی، )هدایت شده در جهت ارضای نیازهاوخواسته های افراد از طریق فراگردهای مبادله 

از آنجایی که سطح رقابت ها، متدها و فرایندهای تولید با سرعت فزاینده ای در حال گسترش هستند، بنابراین در مقوله کسب و  

این موضوع در حوزه بازاریابی یعنی جایی که شرکت ها به منظور . تحقیق و توسعه از درجه باالیی از اهمیت برخوردار می شودکار، 

همگامی با گرایشهای نوین بازار مصرف و همچنین تحلیل نیازمندیهای مصرف کنندگان، چشمان تیزبین خود را بر روی رقبا و مشتریان 

در  ،آن است کهرشد وتوسعه در صنعت کشاورزی نکته اساسی در جنبه های اقتصادی یت ویژه می شود، متمرکز می کنند، دارای اهم

برای یافتن بازار مناسبی برای  متخصص، بازاریابمقایسه با صنایع دیگر در دراز مدت اثرات خود را بروز می دهد و نیاز به نیروی 

متناسب یافتن بازار هماناساسی هر کسب وکاری می باشد مهمترین رکن   این نکته واحساس می گردد محصوالت  تولیدی کشاورزان 

در استقالل و خودکفایی اقتصادی بخش  قابلیتهای بازاریابیتاکید عمیق در استفاده از . برای فروش محصوالت مختص شرکت می باشد

در زمان کنونی  وجه مشترک همه . دبه حساب می آی کشاورزی و تامین نیازهای غذایی جمعیت کشور و همگامی با پیشرفتهای

وتمام توجه خودرا  کشورهای پیشرفته و موفق به لحاظ کشاورزی واقتصادی، ،این است که همگی به بازاریابی توجه زیادی می نمایند

عمل  در فاده راتمام توان خود از ظرفیت های موجود نهایت است یابا استفاده از استراتژی های بازاریابی ،معطوف افزایش فروش میکنند

 (.82: 8113، ونتوینس)نخواهدداشت رصنعتی یا سازمانی بدون داشتن یک بازاریابی سالم هیچ موفقیتیه در واقع بکار می گیرند،

لذا .اگر سازمانی دارای  دیدگاه فروش باشدچندین سال طول می کشد تا به صورت سازمانی در آید که دارای دیدگاه بازاریابی است 

 داتیتول عیتوز طرز شرایط رقابتی موجود لزوم درک اهمیت بازاریابی وفروش بیش از پیش احساس می شودهمچنینبا توجه به 

 ییعبور کند تا به دست مصرف کننده نها دیبا یمجار یکند و هر محصول از تعداد مختلف یمحصوالت مختلف فرق م یبرا یکشاورز

 یارتباط لیوسا شیصنعت و با افزا شرفتیبا پ. خواهد بود شتریواسطه ها ب نید اتر باشد تعدا کشور عقب یبرسد و هرچه نظام اقتصاد

اگر واحد بازاریابی جهاد کشاورزی نتواند درک صحیحی از بازار وبازاریابی داشته باشند .شود یمتمرکزتر م یمحصوالت کشاورز عیوزت

ز سهم بازار محصوالت کشاورزان تحت حمایت  خود را از دست می مقدار زیادی ا وخود را بااستراتژی  های نوین  بازاریابی تطبیق دهند

با توجه به گفته های فوق ، تحقیق وتوسعه تاثیر بسزایی بررونق صادرات ،فروش وعملکرد بازاریابی خواهد داشت لذا  این تحقیق  .دهند

 والت کشاورزی استان تاثیر دارد ؟تحقیق وتوسعه چگونه بر عملکرد بازاریابی محص: در پی پاسخگویی به مسـئله زیر است 
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 ادبیات نظری

  (:R&D)تحقیق وتوسعه 

 
کشور پیشرفته دنیا است، به معنای  81که متشکل از   8OECD یا همان تحقیق و توسعه طبق نظر موسسه   (R&D)   اصطالح 

و فرهنگ اجتماعی و بهره  فعالیت های سازنده برخواسته از یک بنیاد سیستماتیک است که با هدف افزایش دانش انسانی

امروزه گسترش و طراحی محصوالت جدید بیش از پیش به عنوان عامل اصلی و . گیری از این دانش در کاربردهای جدید است

 (.OECD) ،81 8 نهایی شرکت ها مطرح است

ای داخلی و خارجی را بخش تحقیق و توسعه ارگانی الزم و حیاتی برای تمام سازمانهایی است که قصد حضور فعال در بازاره

با توجه به اینکه نیازهای جدید و .دارند و جهت رقابت در سطح داخلی و بین المللی ازاهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است 

لزوم اعمال تغییرات همواره وجود دارند بخش تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری برای باز کردن سیکلهای بسته عملیاتی در 

. تلف طراحی و سازماندهی شده است و از توان تزریق فرهنگ توسعه در کل پیکره سازمان برخوردار استجریان امور مخ

این واحدها به طور عمده .واحدهای تحقیق و توسعه درکارخانجات هسته اولیه فعالیتهای تحقیقاتی در بخش صنعت هستند

نه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریها،کسب دانش فعالیت هایی از قبیل ارتقاءکیفیت محصول، طراحی محصول جدید، بهی

 .8(  81توریک،)فنی برای تولید و غیره را درچارچوب سیاست های صاحبان صنایع دنبال می نماید

 ظرفیت جذب

ظرفیت جذب را ساز وکارانسجام اجتماعی دانسته که نیاز به ارتباط بین پتانسیل ظرفیت جذب وتحقیق ظرفیت جذب برای 

، طبق بررسی آنها ظرفیت جذب ( 1 81)زهرا وهمکاران  (.   81کالیوو بارگنهولز،)به اهداف مورد نظر الزامیسترسیدن 

 . توانایی شرکت برای جمع آوری، پردازش و استفاده از دانش جدید به دست آمده از منابع خارجی را مشخص می نماید

مفهوم نوآوری باز . دانش خارجی به عنوان یک پیشران محرک برای رقابت مطرح می باشد"قابلیت جذب "در حوزه نوآوری باز،

در مدل نوآوری داخلی شرکت ها در محیط اطراف خود به دنبال . به درک صحیحی از میزان ظرفیت جذب بنگاه وابسته است

اینگونه بنگاه ها به این شرط که از ظرفیت . یق وتوسعه داخلی متکی نیستندتکنولوژی ودانش جدید بوده وبطور کامل بر تحق

 . جذب دانش داخلی وتوانایی استفاده داخلی خود مطلع وواقف باشند می توانند موفق شوند

    

 نوآوری و ارتباط آن با ظرفیت جذب

                                                           

1 Research and Development 

2   Organization For Economic Co-operation and Development 

3 Torik 
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د نوآوری در عملکرد سازمان کمک می کارکنان با توانایی باال در جذب دانش، سازمان را بهبود می بخشندو به بهبو

سازمان ها را بر اساس میزان توجه وتاکید شان برتوسعه وهمپایی با تغییرات محیط  (.   81کاستوپولوس وهمکاران،)کنند

 ؛( 832 الوانی،)ومیزان خالقیت به چهارگروه تقسیم می شوند

از جهت خالقیت نیز در حدی باال هستند، قرار دارند خالق سازمان هایی که به توسعه وتغییرات محیط توجه بسیار دارند و –  

 . ونوآورند؛ بدین معنی که هم به خالقیت می پردازندوهم برای پاسخ به تغییرات وتحوالت محیط نوآوری پیشه می کنند

از نظر خالقیت در مقابل سازمان های دسته اول، دسته ای قرار دارندکه از جهت توجه به امر توسعه وتغییرات وهمچنین  – 8

 .ضعیف اند، این سازمان ها محافظه کار وسنتی باقی می مانندونه خالق می شوند ونه نوآور

دسته ای دیگر سازمان هایی هستندکه توجه به توسعه وتغییر دارند، اما چون خالق نیستند برای پاسخ به محیط خود  – 8

 .ددست به تقلیدمی زنند و نوآوری های مقلدانه انجام می دهن

این گروه از سازمان ها به خالقیت می . دسته آخر سازمان هایی بسیار خالق اندکه چندان تاکیدی برتوسعه وتغییر ندارند – 4

پردازند ونظریه های نو وخالق ارائه می کنند، اما چون نیازی به نوآوری عملی نمی بینند از نوآوری غفلت می ورزند وایده 

 . هایشان کاربردی نمی شوند

 832 ، الوانی، urabeتقسیم بندی سازمان ها براساس میزان خالقیت و توجه آنها به توسعه و تغییر،  - ول شماره جد

 

 

         

 

 تقلید کننده                 بسیار خالق

 میزان خالقیت                                                                 

 

 

 

 

 :مدل مفهومی

 تقلید کننده ونوآور خالق و نوآور

خالق درامور نظری 

 ونه عملی

 محافظه کار وسنتی

میزان توجه 

به توسعه و 

تغییر در 

ازمانس  

 بسیار زیاد
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 :براساس مطالب فوق الذکر، مدل زیر ارائه می شود

  عملکرد بازاریابی              

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                

  

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق - شکل شماره 

 

 :نتیجه گیری

در بسیاری از شرکتها بخش تحقیق و توسعه در متن فعالیتهای جاری قرار ندارند ونقش آنها در اثربخشی فعالیتهای پژوهشی 

از مشکالت این واحدها ارتباط با نوع و عملکرد سازمان و مدیریت موسسه و فقدان اعتماد به درجه . کم رنگ و حاشیه ای است

نبودن برنامه های علمی و منطقی تجربه های منفی در خصوص واحدهای تحقیق و توسعه مفید بودن اینگونه واحدها،کمبود یا 

در صنعت است، این عوامل و دیگر عوامل باعث شده واحدهای مذکوربه راحتی نتوانند نقش استراتژیک خود را در صنعت ایفا 

 .کنند

تحقیق و توسعه شامل تفهیم و تفاهم مناسب  عوامل سازمانی شامل مدیریت و رهبری، سازماندهی و عوامل درونی واحدهای

اهداف و استراتژی ها، سازماندهی فعالیتهای تحقیق وتوسعه، سبک مدیریت و تبیین وظایف و مسئولیتهای مدیران و 

کارشناسان شاغل، ویژگیهای نیروی انسانی و بررسی امکانات و منابع موجود در واحدهای تحقیق و توسعه از عوامل 

عملکرد واحد تحقیق و توسعه نتیجه همکاری نظام منــــد . یشرفت وموانع رشدفعالیتهای تحقیق وتوسعه می باشدتاثیرگذاربرپ

 . مجموعه ای از زیرسیستم های اصلی است که در کنار یکدیگر وظایف مورد انتظار از واحد تحقیق و توسعه را عملی می سازند

 ظرفیت جذب ساختار سازمانی

 استراتژی محصول

اجرای استراتژی 

 بازاریابی

توسعه محصوالت 

 جدید
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تحقیق و توسعه به عنوان ستاد تحقیق و توسعه وظیفه پشتیبانی و زیرسیستم های صفی تلقی شده و زیرسیستم مدیریت 

 .رهبری و نظارت بر عملکرد سایر زیرسیستم ها را برعهده دارد
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