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  1چکیده
هـاي   هـا و اندیشـه   پیـدایش ایـده  دانش و فناوري، خلق ثري در ؤم نقش توسعه و هاي تحقیق نظام  

جدیـد کـارآفرینی و توسـعه     هـاي فراهم شدن فرصت و هاي کاري ا و شیوهفراینده نوآورانه، بازسازي
ایجـاد و توسـعه   و تولیدي، تمایل زیادي به  هاي اقتصادي بنگاهدر  دارند. بر همین اساسکسب و کار 

وجود آمده است. این موضوع در صنایع غذایی نیز مورد توجه قرار گرفتـه    هب هاي تحقیق و توسعه نظام
هـاي   عنوان یکـی از بخـش   هحدهاي تولیدي صنایع غذایی بزرگ، واحد تحقیق و توسعه بو در اکثر وا

تحقیـق و  هـاي   نظـام هاي انجام شده، موفقیت  پژوهشثر در فرایند تولید ایجاد شده است. بر مبناي ؤم
اي از عوامل درون و برون سـازمانی   ها و فراهم بودن مجموعه توسعه مستلزم وجود برخی زیر ساخت

هـاي تحقیـق و توسـعه و تبیـین عوامـل و       ماهیت و کارکردهاي نظامبررسی حاضر به  مقالهدر است. 
تحقیـق و  هاي  نظامهاي سازمانی بر موفقیت  لفهؤمها، به بررسی تأثیر ثر بر کارآمدي این نظامؤشرایط م

عیت منظور بررسی وض در این پژوهش بهشده است.  پرداختهتوسعه در واحدهاي صنایع غذایی کشور 
هاي جمعـی از مـدیران واحـدهاي تحقیـق و      ، دیدگاهتحقیق و توسعههاي  نظامهاي سازمانی در  لفهؤم

هاي صنایع غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبناي نظرات مدیران مـورد   توسعه در بنگاه
یر ثتـأ ازمانی، نظر، عوامل انسانی، شرایط مرتبط با وضعیت ساختار سازمانی و چگونگی فرایندهاي سـ 

هاي صنایع غذایی دارند. بر این مبنا پیشنهاداتی  تحقیق و توسعه در بنگاههاي  نظاممعناداري بر موفقیت 
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 هـاي  نظـام براي اصالح و بهبود وضعیت عوامل مذکور براي دستیابی به سطح باالتري از اثربخشی در 
  تحقیق و توسعه ارائه شده است.

  

  ، سازمان، فرایندهاي سازمانی، ساختار سازمانی، صنایع غذاییتحقیق و توسعه واژگان کلیدي:
  

  مقدمه
اصالح فراینـدها  ي، ایجاد و توسعه دانش و فناورثري در ؤنقش م توسعه و تحقیق هاي امروزه نظام  

بهبـود   و به تبـع آن  و توسعه کسب و کار کارآفرینیجدید  هايفرصتراهم شدن هاي کاري، ف و شیوه
واحـدهاي تولیـدي و    رو ایـن  از .)Rust, 2015( دارنـد  هاي تولیـدي  بنگاهدر  رشد اقتصادي وضعیت

بـراي  گـذاري   سـرمایه توسـعه و   و تحقیق هاي نظام ایجاد و توسعه تمایل زیادي به هاي اقتصادي هبنگا
 یافتـه  تطبیق یا ظهور نو هايفناوري گیري شکل سبب ها گذاري دارند. این نوع سرمایه ها سازي آن کارآمد

 .)Stam, 2009(شـود   مـی جدیـد   کارهـاي  و کسـب  گیري شکلتوسعه کسب و کارها و  نهایت در و
گیـري از   با بهـره  هاي تحقیق و توسعه، شناسایی و رفع مشکالت واحدهاي تولیدي کارکرد اصلی نظام

در جریــان نــوین تکنولــوژي  م ووعلــ کمــک بــه ورودو یــابی  فراینــدهاي علمــی پــژوهش و مســأله
توانند نقش  میهاي تحقیق و توسعه  نظامبر این مبنا،  رایندها و محصوالت تولیدي است.سازي ف کارآمد

 بـر مبنـاي مطالعـات    .وري سـازمانی داشـته باشـند    هـاي اقتصـادي و بهـره    ثري در ارتقاي شاخصؤم
 هاي علمی یافتهدر اثر کاربرد وسیع تا حدود زیادي نرخ باالي رشد  کشورهاي پیشرفته در ،دانان صاداقت
آن عمـدتاً  مبنـاي  کـه   اسـت  حاصـل شـده  در صنایع و واحدهاي تولیدي هاي تکنولوژیکی نوآوريو 

   ).1374 (موحدي سبحانی،تولید شده در واحدهاي پژوهشی است  هاي تکنولوژیکنوآوري
هـاي  تـرین زمینـه   امروزه صنایع و خدمات وابسته به تولید و توزیع مواد غـذایی یکـی از گسـترده     

دلیل تأثیرگذاري مستقیم بـر بقـا و سـالمت مـردم، از      هاي تولیدي و اقتصادي است که به ه فعالیت بنگا
هاي تحقیـق و توسـعه    ایجاد و گسترش نظام بر این اساس باشد. میجایگاه و اهمیت باالیی برخوردار 

همـین  هاي نوین به این صنعت، از اهمیت باالیی برخوردار است. بر  تزریق علوم و تکنولوژيمنظور  به
گـذار   هاي تحقیق و توسعه و تبیین عوامل تـأثیر  در مقاله حاضر به تشریح ماهیت و کارکرد نظاماساس 

گـذار بـر توسـعه     تري از عوامـل اثـر   منظور دستیابی به درك صحیح بهها پرداخته شده و  بر موفقیت آن
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بررسـی  بـه  ر پیمایشـی،  با اشاره به نتایج یک کا هاي تحقیق و توسعه در صنایع غذایی در کشور، نظام
 . شده استپرداخته در این صنعت هاي تحقیق و توسعه فعالیت موفقیتعوامل درون سازمانی بر  تأثیر

قیق و توسعه در حقیقت انجام هر کار خالق و نظام یافته حطبق تعریف یونسکو، ت: تحقیق و توسعه
اعی و استفاده از این دانش براي منظور توسعه ذخیره علمی از جمله دانش انسانی، فرهنگی، اجتم به

). در یک تعریف جامع، تحقیق و توسعه 1380 (مهدوي، است طرح کاربردهاي جدیدو  اختراع
طور کلی با هدف  اي که بهریزي شدههاي بدیع، نوآورانه و نظام یافته و برنامهعنوان مجموعه فعالیت به

عه انسانی و کاربرد این دانش در گسترش مرزهاي شناخت علمی و گنجینه دانش انسان و جام
ها، طور خالصه در جهت نوآوري و ایجاد فرآورده هاي گوناگون براي بهبود زندگی انسان و به عرصه

). 1379(مکنون،  شودهاي جدید صورت پذیرد، تعریف میها، خدمات و روشفرآیندها، ابزار، نظام
کنند در صورتی فناوري سودآور استفاده می کارگیري هها براي ب نوآوري فناوري روشی است که شرکت

کند. یکی از دالیلی که تخصیص منابع هاي یک بخش را توصیف می که تحقیق و توسعه فعالیت
کند، این باور است که تحقیق و توسعه با تولید کمیاب سازمان را به نظام تحقیق و توسعه توجیه می

   ثر است.ؤنوآوري، در پایداري و سودآوري بنگاه م
هر فرآیند تحقیق و توسعه از چهار مرحله متمایز تشکیل شـده اسـت. تشـخیص یـک نیـاز بـراي         

هـاي   هـا و شـناخت   هاي اصلی تحقیق و توسعه است. پـژوهش دربـاره آگـاهی    نوآوري یکی از انگیزه
انجامد ایـن رابطـه را در اصـطالح، کشـش        منظور ارضاي نیازهاي خاص، به پیدایش ایده می موجود به

هـا و   نامند. انگیزه اصلی دیگر براي تحقیق و توسـعه، یـافتن کاربردهـاي بـالقوه بـراي یافتـه       زار میبا
منظور معرفی آگاهی جدید نیز به پیدایش  هاي کنونی به هاي جدید است. پژوهش درباره فعالیت آگاهی

، طراحی، تولیـد) و  نامند. توسعه از مهندسی (آفرینش دهد. این رابطه را فشار فناوري می ایده یاري می
بازاریابی (کاربرد اولیه و انتشار) ایده پدید آمده است. آنچه از آغاز تا پایـان فرآینـد تحقیـق و توسـعه     

که ایده تازه به محصول یا خدمت قابل عرضه  پیگیري اندیشه و آگاهی است و تا هنگامی مطرح است،
  .)1387 ف،(شری رسد در بازار تبدیل نشده باشد فرآیند به پایان نمی
مهمترین عامل توسعه عنوان  هامروزه بتحقیق و توسعه : ها نقش تحقیق و توسعه در کارآفرینی شرکت

هاي اقتصادي و کشورها در عرصه رقابت جهانی در تجارت و اقتصاد  اقتصادي و رمز موفقیت بنگاه
تواند  بزاري مؤثر و قوي میعنوان ا  اقتصاددانان بر این باورند که علم و تکنولوژي به شناخته شده است.
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در دنیاي حاضر کشورهایی در زمره کشورهاي توسعه یافته  نقش کلیدي در فرایند توسعه ایفا کند.
رو بسیاري از  از این شوند که از سطح باالي علم و تکنولوژي برخوردار باشند. محسوب می

و پیشرفت این کشورها در  ناشی از توسعه ،هاي پیشرفته ها، ابزارها و تکنولوژي روش محصوالت،
اند  با مطالعاتی که اقتصاددانان بر روي کشورهاي پیشرفته انجام دادهاست. علم و تکنولوژي عرصه 

هاي  مشخص شده است که نرخ باالي رشد در این کشورها در اثر کاربرد وسیع بسیاري از نوآوري
ها با ارتقاي سطح  وفقیت بنگاهرشد و معالوه در سطح خرد نیز  هبتکنولوژیکی صورت گرفته است. 

  ).  1374 (موحدي سبحانی، پذیر است تکنولوژي امکان
شود. فناوري   هاي مدرن دنیا محسوب می امروزه تحقیق و توسعه کلید رقابت و دستیابی به فناوري  

ها را در کشورهاي مختلف تغییر  تواند ماهیت فرآیند تولید و کیفیت محصوالت آن و پیشرفت آن می
هاي الزم براي   اگر زیرساخت. ها شود ن صادرات آ   ده و سبب بهبود توان رقابتی کاالها و افزایشدا

تجربه کشورهاي  ،افزاري تقسیم شود افزاري و انسان افزاري، نرم تولید یک محصول به سه دسته سخت
افزاري  ي و انسانافزار المللی است عوامل نرم کننده رقابت بین دهد آنچه عامل تعیین مختلف نشان می

توان در  افزاري را می افزاري و انسان امل نرموترین ع مهم امروزي، صنایعدر  .)Badi, 2004( است
نیاز  مین دانش موردأهاي اقتصادي ت تحقیق و توسعه خالصه نمود. وظیفه تحقیق و توسعه در بنگاه

هزینه و بیشترین منفعت است.  مهم و بهتر جهت تولید و تجارت با کمترین ثر،ؤگیري م  براي تصمیم
ها  گیرندگان در تمام بخش نیاز کلیه تصمیم  طور کلی نقش تحقیق و توسعه این است که دانش مورد به

یک  هاي سریع، اثربخش و سودمند فراهم کند. موفقیت در تحقیق و توسعه،     منظور اتخاذ تصمیم را به
هاي کاري در مقایسه با سایر  ل، فرایندها و شیوهدي را از حیث ارائه نوآوري در محصوبنگاه اقتصا

هاي  هاي کارآفرینانه و به تبع آن رشد شاخص رقبا متمایز نموده و زمینه را براي توسعه ظرفیت
  نماید. می فراهماقتصادي در آن بنگاه 

حقیق و توسعه موجب پیشرفت فناوري، تنوع تولید، افـزایش  میدانی، ت هاي پژوهشبر مبناي نتایج   
). از طرفـی  1387شـود (ربیعـی،    هاي اقتصادي می کیفیت، بهبود توزیع و افزایش مزیت نسبی در بنگاه

نوآوري و تحقیق و توسعه به شکل دوسویه با هم در ارتباط هستند. نـوآوري سـبب ایجـاد تحقیـق و     
عه در هاي تحقیـق و توسـ   ساز نوآوري است. ایجاد و تقویت نظام توسعه شده و تحقیق و توسعه زمینه

وري در بنگـاه و انتقـال فنـاوري از یـک      هاي تولید و رشد بهره یک بنگاه اقتصادي باعث کاهش هزینه
طور معمول تحقیق و توسعه از نـوآوري   هشود. ب بنگاه به بنگاه دیگر و رشد اقتصادي در آن صنعت می
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امد. از طرفی بخش انج شروع شده و به تولید و توسعه محصول و بهبود فناوري و توسعه معامالت می
سـزایی دارد و از سـوي دیگـر     هریز فناوري از طریق واحدهاي تحقیق و توسعه نقش ب خارجی در سر

ثر هستند. نوآوري وارد شده ؤها و شرکاي تجاري نیز بر توسعه معامالت و سودآوري شرکت م دانشگاه
توانـد بـه     کند که می می در محصول از طریق واحدهاي تحقیق و توسعه براي شرکت امتیازي را ایجاد

  ها نیز مجوز استفاده از این نوآوري را اعطا نماید. سایر شرکت
اند تا هاي مختلف تالش کردهاز دیدگاه محققان: هاي تحقیق و توسعه ثر بر موفقیت نظامؤعوامل م

شناسایی هاي اقتصادي را  ها و بنگاه هاي تحقیق و توسعه در سازمانعوامل موفقیت و اثربخشی فعالیت
) عوامل کالن نظیر وضعیت بازار، تکنولوژي، 1997و تحلیل نمایند. در این زمینه بالچاندرا و فریر (

از منظري  .اندها و عوامل درون سازمان را مورد توجه قرار داده شرایط و تقاضاهاي محیط و ویژگی
ارجی و غیرقابل کنترل ) از عوامل داخلی و قابل کنترل و عوامل خ2002دیگر، براون و همکاران (

 عطور کلی موض بهو معتقدند  هاي تحقیق و توسعه سخن گفته گذار بر کارایی نظام عنوان عوامل اثر هب
آلن و  .کنشی و در مقابل عوامل برون سازمانی واکنشی است ،سازمان در مقابل عوامل درون سازمانی

هاي تحقیق و توسعه به مواردي نظیر  امثر بر موفقیت مدیریت نظؤ) در بیان عوامل م2007همکاران (
مند، دانش تخصصی کافی، خالقیت و نوآوري، نظام کارآمد انتقال  گرا و نظام داشتن یک رویکرد کل

) 2008اند. آشهوف و اشمیت ( فناوري و برخورداري از ارتباطات درون و برون سازمانی اشاره نموده
ثیرگذار بر موفقیت تحقیق و توسعه شناسایی نمودند که أعنوان متغیرهاي کلیدي ت سه دسته عوامل را به

عبارتند از: فروش محصوالت نوآورانه، تمایز میان محصوالتی که براي شرکت جدید هستند با 
دلیل فرآیندهاي نوآورانه. رامر و همکاران  ها به محصوالتی که براي بازار جدید هستند و کاهش قیمت

هاي تحقیق و توسعه را در گرو توجه به عواملی نظیر شناخت،  نظاماي، موفقیت  ) نیز در مطالعه2009(
نیاز   ترفیع و تعهد افرادي که در فرآیند نوآوري نقش دارند، استخدام و آموزش افراد با مهارت مورد

هاي مالی براي مدیران نوآور و  گیري مدیران به نوآوري، انگیزه براي نوآوري، محول کردن تصمیم
 اند. هاي نوآورانه دانسته براي توسعه و گزارش ایدهانگیزه کارکنان 

هاي تحقیق و توسعه را در سه  ) الگوهاي سازماندهی براي فعالیت نظام1387( نیا و وروانی صدري  
اي و  اي، برنامـه  دسته شامل الگوهـاي سـازماندهی بـر حسـب وظیفـه تخصصـی، سـازماندهی پـروژه        

شـامل برتـري و   عامـل کلیـدي    هفـت ) 2004س آسـتبرو ( توما. اند تقسیم نمودهسازماندهی ماتریسی 
فایدگی براي مصـرف کننـده، تـازگی بـراي      یگانگی محصول، سازگاري منابع شرکت، اندازه بازار، بی
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ثیرگذار مهـم بـر موفقیـت    أعنوان عوامل ت را بهري بازار یپذ شرکت، مطابقت منابع تکنولوژیک و رقابت
را به چنـد   ها این نظام) عوامل موفقیت در 2002( و همکاران براون شناسایی نمودند.تحقیق و توسعه 

تقسـیم   عوامـل انسـانی   اي و ساختاري و فرهنگی، عوامل رویـه عوامل قابل کنترل، عوامل  دسته شامل
) نیز با تأکید بر نقش عوامل درون سازمانی بر موفقیت 1386پور ( در پژوهش سلیمی و شفیعی نمودند.

یران و شرایط محیط سازمان اشاره دشامل خصوصیات م، به دو دسته عوامل هاي تحقیق و توسعه نظام
و تعهد کاري، دانش تخصصی،  پذیري نظیر مسئولیت مدیرانات خصوصیبرخی شده است. بر این مبنا 

در کنـار شـرایط و عوامـل     پـذیري  پذیري و انعطاف ریسک گیري، کار گروهی، قدرت تصمیم اعتقاد به
فرهنگ کار گروهی، تخصیص مقررات پرسنلی، قبیل ضوابط و مقررات داخلی، محیط درون سازمان از 

و توجه به نوآوري و اختصاص پاداش مناسـب بـراي آن در سـازمان     بودجه، تجهیزات و فضاي کافی
پـذیري   تـأثیر  اند. هاي تحقیق و توسعه معرفی شده مثر بر موفقیت نظاؤعنوان عوامل درون سازمانی م هب

) نیـز  1385تحقیق و توسعه از عوامل درون سازمان در پژوهش مدرس و همکاران ( هاي موفقیت نظام
و اسـتراتژي  سازمان مادر  هاي سازمانی ویژگی معرفیبه مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش 

 اشاره شده اسـت. آنـدرو  توسعه هاي تحقیق و  دو عامل مهم در سازماندهی تیمعنوان  هتولید محصول ب
عواملی چون رضایت مشـتري و رقابـت    را در عوامل موفقیت تحقیق و توسعه و نوآورينیز ) 2011(

انـداز رشـد آن، تحلیـل اثربخشـی قیمـت،       حداقلی در بازار محصول جدید، درك اندازه بازار و چشـم 
خالصـه نمـوده   هاي شرکت و مزایاي رقابتی یک محصـول   ها و استراتژي مطابقت محصول با توانایی

مـورد   کارآفرینان سـازمانی  گیري از توانایی مدیریتی بهره) 2002وهش براون و همکاران (در پژاست. 
عنوان عاملی بازدارنـده در موفقیـت واحـدهاي     هاز بوروکراسی بتأکید قرار گرفته است. در این تحقیق 

و کمتـر بوروکراتیـک   سازمانی افقی، غیـر متمرکـز،   بر اهمیت ساختارهاي تحقیق و توسعه یاد شده و 
  است. شده  هاي تحقیق و توسعه تأکید براي دستیابی به موفقیت در نظام منعطف

) کـه در آن بـا   2002طور خاص پژوهش بـراون و همکـاران (   هببا توجه به مطالعات انجام شده و   
هـاي   عوامل درون سازمانی مـوثر بـر اثربخشـی و توفیـق نظـام      ترین مهم انجام یک فرا تحلیل به تبیین

طـور خـاص    هببینی شده براي این پژوهش،  در مدل مفهومی پیشسعه پرداخته شده است، تحقیق و تو
هاي تحقیق و توسـعه بررسـی    بر میزان موفقیت نظاممل سه گانه انسانی، ساختاري و رویه اي تأثیر عوا

پـذیرش   مشـارکت،  ،R&Dهـاي  حمایـت از فعالیـت  و  مدیریتعوامل انسانی شامل: که  شده است.
و  استراتژي شرکت، استراتژي نوآوري، صالحیت فنی، تجربه ابع کافی، رسالت و رهبري،ها، من کریس
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 ،منـابع  ،هـاي مـدیریتی، مشـارکت و تعهـد     هـاي مـدیریتی، شـیوه    ، مهارتمدیران هاي اجرایی مهارت
هـاي تبلیغـاتی، سـاختار تیمـی،      شایستگی، چرخش شغلی، دانش بـازار و کـارایی بازاریـابی، مهـارت    

  باشد. می مدیریت منابع انسانی ی وکارآفرین
هـاي جدیـد، انجـام وظـایف فنـی، مهـارت فنـی،         نیز عبارتند از: کنکاش کـردن ایـده   اي عوامل رویه

 بینـی بـازار   پـیش ، کشـف نیازهـاي مشـتریان   ها، اقدامات بازاریابی،  تغییر رویه هاي پشتیبانی، استراتژي
هـاي   کنندگان، فعالیت شتریان بالقوه و مصرف، تشریک مساعی با مرقابت) رشد، قیمت، حجم، (اندازه،
عوامـل سـاختاري نیـز شـامل سـاختار      و  ریزي پـروژه  سازي، مدیریت بر مبناي هدف و برنامه تجاري

تفویض اختیار قوي بـه مـدیران پـروژه، کارآفرینـان درون سـازمانی،      مراتبی،  ک در مقابل سلسلهارگانی
  باشد. می ضوابط و مقررات سازمانیتسهیالت و امکانات و  ،تحقیق درون سازمانی شرایط واحد

مقاله حاضر در بخش اول حاصل مطالعه و بررسی مفاهیم و کارکردهاي : تحقیقشناسی  روش
هاي تحقیق و توسعه و نیز مروري بر ادبیات نظري و مطالعات تجربی مرتبط با توسعه و تکامل  نظام

هاي اقتصادي  ها در درون بنگاه دهنده این نظام هاي توسعه لفهؤواحدهاي تحقیق و توسعه و عوامل و م
هاي مرتبط با موضوع انجام  و تولیدي است که در این بخش با مرور و بررسی منابع علمی و پژوهش

شد. در بخش دوم براي مطالعه شرایط واحدهاي تحقیق و توسعه در صنایع غذایی کشور و ارزیابی 
هاي جمعی از مدیران واحدهاي  ، به بررسی دیدگاهدهااین واحهاي درون سازمانی در  لفهؤوضعیت م

شامل  بخشجامعه آماري در این . ه استپرداخته شد فعال در صنایع غذایی کشورقیق و توسعه تح
کشور بودند که بر اساس آمار دریافتی، هاي صنایع غذایی  بنگاهتحقیق و توسعه در  هايواحدمدیران 

نفر  72تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد  فرمولتعداد بر مبناي نفر بود که از این  240ها  تعداد آن
منظور  بهمورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب و گیري تصادفی  و به شیوه نمونه عنوان نمونه تعیین هب

و گردآوري انجام شده از شیوه بررسی و تحلیل مطالعات ، تحقیق نیاز آوري اطالعات مورد جمع
نظر تحقیق و نیز  . مبناي تهیه محتواي پرسشنامه، سواالت مورده استفاده شدپرسشناماطالعات از طریق 

  . بود اطالعات دریافتی از مرور و بررسی مبانی نظري و پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع
هاي مرتبط با عوامل انسانی،  وضعیت شاخصبخش به بررسی و ارزیابی  در این: هاي تحقیق یافته

  پرداخته شده است.واحدهاي تحقیق و توسعه  ساختاري و فرایندي در
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هاي مرتبط با  شاخصوضعیت  )1اطالعات جدول (: تحقیق و توسعه موفقیت عوامل انسانی در
بر مبناي این اطالعات، دهد.  امل انسانی را در واحدهاي تحقیق و توسعه مورد بررسی نشان میوع

متوسط ارزیابی شده است همچنین در حد  نش کارکنان واحدهاي تحقیق و توسعه،وضعیت تجربه و دا
 ، انگیزه و تمایل کارکنان براي فعالیت در این واحدها، میزان حمایت مدیرانمهارت و توانمندي مدیران

قدرت اجرایی مدیران تحقیق و توسعه در بدنه اجرایی هاي تحقیق و توسعه و نیز  ارشد از تالش
هاي مرتبط با  ده است که در مقایسه با سایر شاخصسازمان نیز در حد متوسط و باالتر ارزیابی ش

در عین حال، بررسی بهتري برخوردار است. وضعیت کمی و کیفی نیروي انسانی، از وضعیت 
 به دسترسی میزان هاي مدیران نشان داد که وضعیت عواملی نظیر پذیرش ریسک توسط مدیران، دیدگاه
تحقیق  تیم اصلی اعضاي فناورانه زمینه پیش، کتشر انسانی منابع شغلی چرخش، بیرونی هاي فناوري

و توسعه و میزان تجربه اعضاي تیم تحقیق و توسعه در ارزیابی فاکتورهاي اقتصادي کمتر از حد 
است که از این ها در محدوده متوسط ارزیابی شده  وضعیت این شاخص در مجموعباشد.  متوسط می
هاي تحقیق و توسعه از ظرفیت باالیی براي  ظامهاي انسانی ن توان گفت عوامل و مولفه حیث می

اطالعات جدول . ها و به تبع آن توسعه واحدهاي صنایع غذایی کشور ندارند سازي این نظام کارآمد
هاي مرتبط با نیروي انسانی واحدهاي تحقیق و توسعه را بر  ارزیابی مدیران از وضعیت شاخص )1(

  دهد.  یحسب اولویت نشان م
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  .هاي مربوط به عوامل انسانی ر توصیفی گویهآما -1جدول 

 
  هاي توصیفی آماره

  ضریب تغییرات انحراف معیار  *میانگین
  R&D 88/2 76/0 26/0  حوزه در شرکت کارکنان دانش و تجربه

  27/0 90/0 26/3 شرکت مدیران توانمندي و مهارت
  R&D 55/3 96/0 270/0  تیم در تولید با مرتبط دانش میزان

  R&D 47/3 96/0 276/0 واحد  انسانی نیروي انگیزه و لتمای
  29/0 03/1 54/3 شرکت درR&D  هاي تالش از ارشد مدیران حمایت میزان
  306/0 13/1 69/3 سازمان اجرایی بدنه در شرکتR&D  مدیران اجرایی قدرت

  R&D 41/3 08/1 316/0بی تیم بازاریا تخصص و بازار دانش میزان
  321/0 13/1 52/3 شرکت هاي استراتژي تدوین درR&D  مدیران مشارکت میزان

  R&D 29/3 05/1 32/0  هاي پروژه در شرکت ارشد مدیریت مشارکت میزان
  322/0 04/1 23/3 شرکت در انسانی نیروي به اهمیت و توجه میزان

  R&D 30/3 17/1 354/0  زمینه در کارکنان آموزش به شرکت مدیران اهمیت
  R&D 36/3 19/1 354/0  تیم در شایسته منابع رگیريکا هب میزان

  R&D 40/3 21/1 355/0  تیم به ارشد مدیران اختیار تفویض
  R&D 34/3 23/1 368/0  کارکنان فنی دانش و تجربه به شرکت مدیران اهمیت

  R&D 98/2 10/1 369/0  تیم ترکیب به شرکت مدیران توجه میزان
  R&D 16/3 17/1 37/0  ايه پروژه هاي ریسک پذیرش میزان

  R&D 04/3 14/1 375/0  تیم بیرونی هاي فناوري به دسترسی میزان
  378/0 10/1 91/2 شرکت انسانی منابع شغلی چرخش

  R&D 97/2 13/1 380/0  تیم اصلی اعضاي فناورانه زمینه پیش
  397/0 11/1 79/2 اقتصادي فاکتورهايارزیابی درR&D  تیم اعضاي تجربه میزان

   5            خیلی زیاد:       4       زیاد:       3        متوسط:       2     کم:       1                 مقیاس: خیلی کم:   *
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واحدهاي تحقیق  ي بخش پژوهشی تحقیق،ها بر مبناي یافته: تحقیق و توسعه موفقیتعوامل ساختاري 
با توجه به برخوردار بوده و  نسبیساختاري از آمادگی شرایط  از حیث کشور و توسعه صنایع غذایی

تا هاي مرتبط با عوامل ساختاري، واحدهاي تحقیق و توسعه را  توان در اکثر شاخص  میارزیابی مدیران، 
در ارزیابی انجام شده توسط مدیران مشخص شد هاي الزم براي موفقیت دانست.  رفیتواجد ظحدودي 

وضعیت توجه ها و ساختار سازمان،  مواردي نظیر تناسب فعالیت واحد تحقیق و توسعه با نوع فعالیتکه 
سازمانی و نیز  درون پذیري کارکنان، توجه به امر تحقیق به کارآفرینی درون سازمانی، فرهنگ آزمایش

ها از وضعیت  در مقایسه با سایر شاخص ثر تیم تحقیق و توسعه با واحدهاي تولیديؤارتباط م
 رانمدی به قوي اختیار تفویضهایی نظیر  شاخص. این در حالی است که تري برخوردار است مطلوب

 تناسب هاي تحقیق و توسعه، پروژه در درگیر مختلف هاي   بخش میان اطالعات تبادل، سازمان در پروژه
میزان ارتباط بین تیم تحقیق و توسعه ، کار و کسب استراتژي و موریتأم اتحقیق و توسعه ب هاي استراتژي

ن در پیشبرد اهداف واحد تحقیق و و نیز تأثیر زمینه فعالیت سازما در فرایند تحقیقات و واحد بازاریابی
  د.نتري قرار دار ها در وضعیت ضعیف در مقایسه با سایر شاخص ،توسعه

  

  .هاي مربوط به عوامل ساختاري آمار توصیفی گویه -2جدول 

 
  هاي توصیفی آماره

  ضریب تغییرات انحراف معیار  *میانگین
  262/0 90/0 43/3 انسازم ساختار و فعالیت نوع باR&D  فعالیت تناسب به توجه

  262/0 94/0 58/3 سازمانی درون کارآفرینی میزان
  283/0 99/0 50/3 سازمان کارکنان پذیري آزمایش فرهنگ میزان

  284/0 97/0 41/3 سازمانی درون تحقیق توجه به امر
  292/0 02/1 59/3 تحقیقات فرآیند در تولید واحد وR&D  تیم میان ارتباط

  293/0 97/0 30/3 سازمان در اي پروژه یا تریسیما ساختار توجه به
  294/0 90/0 06/3 سازمان ساختار پذیري  انعطاف

  R&D 48/3 07/1 307/0  در موفقیت براي سازمان امکانات بسیج و ریزي برنامه
  R&D 01/3 95/0 315/0  کارگیري  به با رابطه در سازمان نگرش

  R&D 12/3 00/1 320/0  احدهايو توسعه و ایجاد جهت در سازمان تمهیدات
  320/0 02/1 18/3 سازمان در پروژه مدیران به قوي اختیار تفویض

  R&D 13/3 07/1 342/0  پروژه در درگیر مختلف هاي بخش میان اطالعات تبادل
  353/0 06/1 0/3 کار و کسب استراتژي و ماموریت باR&D  هاي استراتژي تناسب

  357/0 18/1 30/3 تحقیقات فرآیند در بازاریابی واحد و R&D تیم میان ارتباط
  R&D 18/3 15/1 361/0  واحد اهداف پیشبرد در سازمان فعالیت زمینه ثیرأت

   5            خیلی زیاد:       4       زیاد:       3        متوسط:       2     کم:       1                 مقیاس: خیلی کم:   *
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در  بود که اي یا فرایندي، موضوع مهم دیگري عوامل رویه: عوامل فرایندي موفقیت تحقیق و توسعه
فت. ري تحقیق و توسعه مورد بررسی قرار گثر بر موفقیت واحدهاؤاملی مووان ععن هب بخش پژوهشی

ها و  فرایند، مورد مطالعهتوان گفت در واحدهاي  دست آمده می ههاي ب ن زمینه بر مبناي دادهدر ای
هاي  دیران در غالب شاخصو از دیدگاه مهاي سازمانی تا حدودي از آمادگی الزم برخوردار بوده  رویه

هاي فنی تیم  ها، مهارت هاي پشتیبانی و تغییر رویه استراتژي فرایندي نظیر کشف نیازهاي مشتریان،
توجه  بینی بازار و بازاریابی و پیش هاي تالش کیفیت محصوالت،طرح توجه به  تحقیق و توسعه، میزان

البته در  ر حد باالتر از متوسط قرار دارد.واحدهاي تحقیق و توسعه د درسازي  هاي تجاري فعالیت به
 با مشترك تحقیقاتی واحدهاي وجودهایی نظیر  اي نیز، وضعیت شاخص هاي فرایندي و رویه شاخص
 هاي دستورالعمل وجود تحقیق و توسعه، فرآیند در کنندگان مینأت مشارکت به توجه میزان ،مشتریان
تحقیق و  هاي پروژه به کافی مالی منابع تخصیصهاي تحقیق و توسعه و  فعالیت کلیه براي مشخص

   تر ارزیابی شده است. توسعه در مقایسه با سایر موارد ضعیف
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  .اي هاي مربوط به عوامل رویه آمار توصیفی گویه -3 جدول

 
  هاي توصیفی آماره

  ضریب تغییرات انحراف معیار  * میانگین
  229/0 86/0 75/3 مشتریان نیازهاي کشف

  237/0 90/0 79/3 ها رویه تغییر و پشتیبانی هاي استراتژي
  R&D 33/3 78/0 261/0  تیم فنی مهارت
  261/0 01/1 86/3 محصوالت کیفیت طرح به توجه میزان
  262/0 93/0 54/3 بازاریابی هاي  تالش
  279/0 99/0 55/3 هدف مبناي بر مدیریت استراتژي وجود
  297/0 93/0 13/3 سازي تجاري هاي فعالیت به توجه میزان
  304/0 09/1 58/3 )رقابت و رشد قیمت، حجم، اندازه،( بازار بینی پیش
  R&D 77/2 87/0 314/0  پروژه ریزي برنامه به توجه

  R&D 41/3 08/1 316/0  واحدهاي و شرکت سطح در ها یادگیري گذاري اشتراك به و توسعه
  319/0 05/1 29/3 مستمر رتصو به زمان و هزینه کنترل
  321/0 13/1 52/3 سازمان درون در مختلف تحقیقات براي مناسب تکنولوژیک قابلیت وجود
  325/0 11/1 41/3 سازمان در جدید هاي ایده کردن کنکاش میزان

  327/0 03/1 15/3 بالقوه کنندگان مصرف و مشتریان با مساعی تشریک
  R&D 44/3 16/1 337/0  تیم در فنی وظایف انجام در دقت

  354/0 19/1 36/3 مشتریان با مشترك تحقیقاتی واحدهاي وجود
  R&D 40/3 21/1 355/0  فرآیند در کنندگان مینأت مشارکت به توجه میزان
  369/0 06/1 87/2 شده تعریف خوب توسعه و تحقیق فرآیند یک به توجه میزان
  R&D 16/3 17/1 370/0  ايه فعالیت کلیه براي مشخص هاي دستورالعمل وجود

  R&D 97/2 13/1 380/0  هاي پروژه به کافی مالی منابع تخصیص
   5            خیلی زیاد:       4       زیاد:       3        متوسط:       2     کم:       1                 مقیاس: خیلی کم:   *
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هاي ارزیابی شده توسط  در مجموع وضعیت شاخص: کشور هاي تحقیق و توسعه میزان موفقیت نظام
ها نیز بیانگر  بندي وضعیت شاخص باشد. اولویت ط و قدري باالتر میدر حد متوس) 4(جدول مدیران 

هایی نظیر ایجاد خط تولید محصول جدید در شرکت، دستیابی به  آن است که وضعیت شاخص
نیازهاي مشتریان و ایجاد بازارهاي جدید و توانایی براي اولین بودن در بازار در مقایسه با سایر 

ست. این در حالی است که وضعیت خلق فناوري جدید توسط شرکت، ا ها بهتر ارزیابی شده شاخص
   .ترین حد ارزیابی شده است ها در پایین در بین شاخص

  
.هاي محاسبه شده میزان موفقیت نظام تحقیق و توسعه بر مبناي شاخص -4جدول   

  هاي توصیفی آماره 
  ضریب تغییرات انحراف معیار  *میانگین

  262/0 90/0 43/3  شرکت در دجدی محصول تولید خط خلق
  278/0 99/0 55/3 بازار شده شناسایی نیازهاي به دستیابی

  297/0 93/0 13/3  شرکت محصولتوسط  بازار در بودن اولین
  307/0 07/1 48/3 در شرکت  جدید بازار خلق

  314/0 87/0 77/2 توسعه و تحقیق در کردن عمل بندي زمان برنامه مطابق
  335/0 12/1 34/3  شرکت محصول متقی بودن مناسب
  366/0 18/1 22/3  شرکت فناوري سلطه
  40/0 21/1 01/3  شرکت محصوالت مزیت

  377/0 26/1 34/3  شرکت محصول انحصاري ثبت حق
  379/0 10/1 90/2  شرکت در جدید فناوري یک خلق

   5            خیلی زیاد:       4       زیاد:       3        متوسط:       2     کم:       1                 مقیاس: خیلی کم:   *
  

  گیريبحث و نتیجه
پرداخته هاي تحقیق و توسعه  سازمانی بر موفقیت نظام  در این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل درون  

هاي تحقیـق   هاي مرتبط با موضوع بیانگر آن بود که توفیق نظام شد. بررسی مبانی نظري و پیش نگاشته
دیریت واحد تحقیق و توسعه و نیز در گرو کارکرد صحیح سازمان در مهاي تولیدي  و توسعه در بنگاه
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باشـد. بـا    فراهم بودن شرایط محیطی از جمله وضعیت تقاضاي بازار و فضاي رقابتی حاکم بر آن مـی 
در غالب موارد تغییر شرایط برون سازمانی اعم از وضعیت بازار و فضاي رقابتی تولیـد  که  توجه به این

هاي سازمانی   لفهؤتوان عوامل و مه نیست، میو عرضه محصول در توان مدیریت واحد تحقیق و توسع
هاي اصلی بهبود کارایی و موفقیت یک نظام تحقیق و توسعه محسوب نمود. بر  را یکی از تعیین کننده

هـاي درون سـازمان، بـه     لفـه ؤرویکرد، در این تحقیق با عطف توجه ویژه بـه عوامـل و م  مبناي همین 
وسعه در صنایع غذایی پرداخته شـد  یت واحدهاي تحقیق و تبررسی و تحلیل تأثیر این عوامل بر موفق

هاي ساختاري  سه عامل مهم یعنی عوامل انسانی، ویژگی عوامل درون سازمانی که در این راستا از بین
کـه  مشخص شـد  بر مبناي نتایج این تحقیق هاي سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.  و فرایندها و رویه

تحقیـق و توسـعه را   هـاي   گذار بر موفقیت نظام هاي تأثیر اي از سازه هعوامل درون سازمانی بخش عمد
دهند و سه عامل مورد توجه در این پژوهش، در مجموع سهم قابل توجهی در تبیین میـزان  تشکیل می

  نمایند.هاي تحقیق و توسعه ایفا می موفقیت نظام
هاي تحقیـق و توسـعه مـورد    وضعیت عوامل انسانی در واحـد هاي حاصل از بررسی  ادهبر مبناي د  

توان دریافت که واحدهاي مذکور از حیث عوامل انسانی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و بررسی می
با توجه بـه تـأثیر   هاي انسانی در حد متوسط در این واحدها دارد.  ها حکایت از وجود ظرفیت ارزیابی

ایـن عامـل بسـیار     ازمانی موجود، توجه بههاي س گیري از سایر امکانات و ظرفیت عامل انسانی در بهره
نشان از این واقعیـت دارد کـه اگـر چـه برخـی      لفه عامل انسانی ؤحائز اهمیت است. دقت در اجزاء م

عوامل  هاي ها و توانمندي ظرفیتتوان هاي جزئی بین این اجزاء وجود دارد ولی در مجموع می تفاوت
حد متوسط ارزیابی نمود که با توجه به حساسـیت   درانسانی در سطوح مختلف اجرایی و مدیریتی را 

هـاي سـازمان و از سـویی ماهیـت      واحدهاي تحقیـق و توسـعه در فراینـد راهبـري و هـدایت برنامـه      
هاي تحقیق و توسعه که برخورداري از نیروي انسـانی توانمنـد، خـالق و کارآمـد را ضـروري       فعالیت

هاي تحقیـق و توسـعه در صـنایع     براي پیشتازي نظامتوان نماید، این وضعیت نیروي انسانی را نمی می
گیـري از  شود واحـدهاي تحقیـق و توسـعه بـا بهـره     غذایی کشور کافی دانست. بر این مبنا توصیه می

سازي منابع انسـانی در   رویکردهاي توسعه منابع انسانی و فرایندهاي یادگیري و رشد سازمانی، توانمند
هـاي   و نظـام هاي آموزشی  وسعه خود قرار داده و با تدارك برنامههاي ت مبناي برنامهسطوح مختلف را 

و ایجاد و تقویت انگیزه براي انسانی توانمند  نیرويکارآمد و فراهم نمودن شرایط براي ورود یادگیري 
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ـ    مشارکت افراد خالق و کارآفرین، بستر رشد ظرفیت عنـوان هسـته    ههاي انسانی را در ایـن واحـدها ب
  ولیدي فراهم سازند.هاي ت فکري بنگاه

عنوان واحـدهایی بـا کـارکرد نسـبتاً متفـاوت بـا        هبدون شک عملکرد واحدهاي تحقیق و توسعه ب  
هاي اصلی یک بنگاه تولیدي و صنعتی، تا حد زیادي به آمادگی ساختارهاي سازمانی آن بنگاه  مأموریت

 در مجمـوع  نه نشان داد که اگرچهها در این زمیبررسیهاي تحقیق و توسعه دارد.  براي ورود به فعالیت
از دیدگاه مدیران مورد بررسی در این تحقیق، تا حدودي آمادگی الزم در واحدهاي تحقیق و توسعه از 

تا وضعیت مطلوب آمادگی سـازمان بـراي فـراهم     ها و شرایط ساختاري وجود دارد ولیحیث ویژگی
هاي تحقیق و توسـعه فاصـله داشـته و    هاي نظامها و فعالیتنیاز براي توسعه برنامه نمودن شرایط مورد

ریزي هدفمند، تغییرات ساختاري الزم براي دستیابی به ساختار سـازمانی  ضرورت دارد با نوعی برنامه
پـذیر نظیـر سـاختارهاي ماتریسـی، تـدوین      تـدارك سـاختارهاي مناسـب و انعطـاف     پویا ایجاد شود.

یق و توسعه در درون ساختار سازمان، توجه به کارآفرینی هاي تحقثر براي پویایی نظامؤهاي ماستراتژي
ها نو از جملـه راهکارهـایی اسـت کـه     ها و اندیشهو فراهم نمودن فضا براي خلق ایده درون سازمانی

  تواند به مناسب سازي ساختار واحدهاي تحقیق و توسعه کمک نماید.بکارگیري آن می
هـاي مـورد اسـتفاده در     تاري، توجه به فرایندها و رویهدر این تحقیق در کنار عوامل انسانی و ساخ  

ها مشـخص شـد در واحـدهاي مـورد مطالعـه،      سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفت که بر مبناي یافته
هاي سازمانی تا حدودي از آمادگی الزم براي برخوردار بـوده و از دیـدگاه مـدیران در      ها و رویه فرایند

انجـام  کشـف نیازهـاي مشـتریان، توجـه بـه کیفیـت محصـوالت،         هاي فرایندي نظیـر  غالب شاخص
در حـد  موجـود  سازي وضـعیت   تجاريمرتبط با هاي  بینی بازار و فعالیت بازاریابی و پیشهاي  فعالیت

   باالتر از متوسط قرار دارد.
هاي درون سازمانی مشخص شد که در صنایع غذایی  لفهؤلفه اصلی از مؤدر مجموع با بررسی سه م  
در این تحقیق، شرایط سازمانی تا حدودي براي به موفقیت رساندن واحدهاي تحقیـق و  د بررسی مور

اي بر بهبـود عملکـرد و    توسعه آمادگی داشته و با توجه به تأثیر هر سه عامل انسانی، ساختاري و رویه
، ظرفیـت در عوامـل سـه گانـه انسـانی      و توسـعه  تـوان گفـت ایجـاد   توفیق واحد تحقیق و توسعه می

تواند زمینه را براي رشد و تقویت واحدهاي تحقیـق و توسـعه   ثري میؤساختاري و فرایندي به نحو م
اي رویـه هاي تحقیق و توسـعه از عوامـل انسـانی، سـاختاري و      پذیري موفقیت نظام تأثیر .فراهم نماید

یج این تحقیق نتانیز به آن اشاره شده است.  )2002موضوعی است که در تحقیقات براون و همکاران (
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هاي تحقیق و توسـعه همچنـین بـا تحقیقـات     ر موفقت نظامب دورن سازمانیگذاري عوامل  تأثیر بر مبنی
  همخوانی دارد. ) 1385و مدرس و همکاران ( )1387پور (سلیمی و شفیعی

 
 فهرست منابع

: 15، نقش تحقیق و توسعه در توسعه اقتصادي کشورها، فصلنامه رشد فناوري. 1387 .مربیعی،  .1
35-40. 

هاي تحقیق  ثر بر اثربخشی فعالیتؤم درون سازمانی عوامل .1386 .د ،پور شفیعی .رضا ،سالمی، س .2
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 .هاي علمی و صنعتی ایرانو معادن. سازمان پژوهش

ها از دیدگاه  نقش تحقیق و توسعه در ارزش آفرینی شرکت. 1387 .م ،وروانی و م. نیا، صدري .3
  48-55: 15خبرگان، فصلنامه رشد فناوري، 

عوامل اثرگذار بر سازماندهی تیم توسعه . 1385. م ،بهشتی سرشتو . م ،آرزومند ،ع، درسم .4
المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا،  محصول، چهارمین کنفرانس بین

http://www.civilica.com/Paper-IRIMC04-IRIMC04_079.html 
 21-15 :)23(اي بر سنجش دانش براي توسعه، فصلنامه رهیافت،  مقدمه. 1379ر.  مکنون، .5

عه در ایران، شبیه طرح تفصیلی موانع توس .1386. ریزي و توسعه سسه عالی پژوهش در برنامهؤم .6
 سازي نقش تحقیق و توسعه در فرایند توسعه. تهران

نامه  هاي بزرگ، پایان طراحی سیستم تحقیق و توسعه در شرکت. 1374 ، ف.موحدي سبحانی .7
 . تهران، چاپ نشده.ارشد، دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی

 .توصیفی تکنولوژي، انتشارات چاپار، تهرانفرهنگ . 1380ن. .مهدوي، م .8
9. Allen, J., James, A.D., and Gamlen, P. 2007. Formal versus informal knowledge 

networks in R and D: A case study using social network analysis. R&D 
Management, 37(3): 179-196. 

10. Astebro, T. 2004. Key success factors for technological entrepreneurs R&D 
projects, Social Science Research Network.  

11. Andrews, K.R. 1971. The concept of corporate strategy, Homewood IL: Irwin. 
12. Badi, H.B. 2004. Panel Data Analysis” entry in the Encyclopedia of Research 

Methods for the Social Sciences, Sage Publications. 



  و همکاران نیا غالمحسین حسینی

129 

13. Balachandra, R.M., IEEE, and John, H.F. 1997. Factors for Success in R&D 
Projects and New Product Innovation: A Contextual Framework, IEEE 
transactions on engineering management, 44(3): 276-287. 

14. Brown, K.S.H., and Tarondeau, J.C. 2000. Success factors in R&D: a meta-
analysis of the empirical literature and derived implications for design 
management. Design Management Journal, 2: 72-105. 

15. Rust, F.C. 2015. Requirements for a systems-based research and development 
management process in transport infrastructure engineering. South African 
Journal of Industrial Engineering, 26(1): 87-101.  

16. Stam, E. 2009. The roles of R&D in new firm growth. Small Business 
Economy, 33: 77-89. 



 1394 زمستان) 4)، شماره (2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

130 

 
Journal of Entrepreneurship in Agriculture Vol. 2 (4), 2016 

http://jead.gau.ac.ir 
 

Factors Affecting Research and Development’ Success 
in Food Industries 

 
Gh.H. Hosseininia1, A. Yaghoubi Farani2 and M. Irani3 

1Assistant Prof., Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, 
2Assistant Prof., Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, 

3M.Sc. in Entrepreneurship Management, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran 
Received: 25/01/2016 ; Accepted: 12/04/2016 

Abstract 2 
 Research and Development (R&D) units have an important role in creation of 
knowledge and technology, emergence of innovative ideas, reforming processes 
and technical methods and providing bases for entrepreneurship development in all 
kind of businesses. Accordingly, economical firms and businesses tend to the 
creating and developing R&D. In food industries also, managers paid attention to 
the importance of R&D and tried to create new R&D units. Based on previous 
researches, different kinds of internal and external factors affecting the success of 
R&D units. In this study, the concept and functions of R&D units have been 
discussed and in another part, the most important factors affecting the success of 
R&D units in Iranian food industries have been assessed. The statistical population 
consisted of managers of R&D units in food industry enterprise countrywide. 72 
persons were selected as sample using random sampling. Also, a questionnaire was 
used as the major tool for data gathering that its validity was confirmed by panel of 
expert. The principal components consisted of three main intra-organizational 
factors: Human factors, procedural factors and structural factors. Based on the 
main research findings, it was recommended some suggestions for improvement of 
the factors to achieve a higher degree of effectiveness in the related R&D systems 
in food industry in Iran. 
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