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  مقدمه  - 1
هــاي بــارز فراینــد توســعه دانــش بنیــان در  یکــی از ویژگــی

ــد      ــور و رش ــعه، ظه ــال توس ــه و در ح ــعه یافت ــورهاي توس کش
هـاي   ایـن گـروه از سـازمان   . هاي پژوهش و فناوري اسـت  سازمان
اي در زنجیره تولید ثروت از علم، رسـالت تبـدیل علـم بـه      واسطه

  .فناوري را بر عهده دارند
هــاي پــژوهش و  اروپــایی ســازمان براســاس تعریــف انجمــن

هایی  سازمان ": هاي پژوهش و فناوري عبارتند از فناوري، سازمان
که فعالیت غالب آنها ارائه خـدمات پژوهشـی، توسـعه فنـاوري و     

هـاي دولتــی و سـایر مشــتریان    هـا، ســازمان  نـوآوري بـه شــرکت  
هـایی کـه    ها را بـه عنـوان سـازمان    تنر، این سازمانلی ].7["است

کار اصلی آنها تحقیق و توسعه با هدف افـزایش و بهبـود    کسب و
 ].11[تعریف کرده اسـت  ،باشد عملکرد نوآورانه مشتریان خود می

ــازمان   ــر، س ــی دیگ ــاس تعریف ــژوهش  براس ــاي پ ــاوري،  ه و فن
هاي تحقیق و توسـعه   هاي غیر انتفاعی هستند که فعالیت سازمان

از طریق ارتقاء  ها پذیري شرکت را به منظور کمک به بهبود رقابت
  ].2[دهند هاي نوآورانه و فناورانه آنها انجام می توانمندي

هـا در کشـور،    با توجه به روند سـریع گسـترش ایـن سـازمان    
هاي موثر بر مـدیریت راهبـردي پـژوهش و     بررسی و تبیین مولفه
هـاي جـدي در راسـتاي     ها یکی از دغدغه فناوري در این سازمان

در این زمینه و ارتقـاي عملکـرد    گذاري مطلوب کمک به سیاست
  .استآنها 

با توجه به ضعف مفرط موجود در زمینه مطالعـات در حـوزه   
هـاي پـژوهش و    مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري در سـازمان 

ــم   ــند چش ــات س ــاوري و الزام ــداز  فن ــوص   20ان ــاله در خص س
گذاري در مورد کسب موقعیت اول در عرصه علم و فنـاوري   هدف

شـود ایـن اسـت کـه      سوالی کـه مطـرح مـی   براي ایران اسالمی، 
هاي پـژوهش و فنـاوري کشـور در حـال حاضـر       ضعیت سازمانو

تحقـق اهـداف تعیـین شـده      يچگونه است و تـا چـه حـد مهیـا    
  . باشند می

تالش نموده است با استفاده از رویکرد  مقالهاین  ،براین اساس
هاي پژوهش  ازمانکیفی و تبیین وضعیت سراهبردي به تحلیل 
ــدام   ــاوري اق ــرش تح و فن ــتفاده از نگ ــا اس ــارکرد  و ب ــی ک لیل

مبـانی نظـري   . هاي پژوهش و فناوري را ارزیـابی نمایـد   سازمان
هـاي مـدیریت    مورد استفاده براي تحلیل الهام گرفته از تئـوري 

در ادامــه . اســت هــاي پویــا راهبــردي بــا تاکیــد بــر توانمنــدي
گـردد و در انتهـا    دستاوردهاي حاصله از این مطالعـه بیـان مـی   

هـا ارائـه خواهـد     یت این سـازمان پیشنهادهایی براي بهبود وضع
هـاي پـژوهش و    سـازمان هـاي   به عالوه به بیان محـدودیت . شد

رهنمودهایی براي ارتقاي سطح عملکرد   و همچنین ارائهفناوري 
  .شود هاي پژوهش و فناوري پرداخته می سازمان

  
هـاي   چارچوب مورد استفاده براي تحلیل سازمان -2

  پژوهش و فناوري
هـاي پـژوهش و    به منظور بررسی و تحلیل وضـعیت سـازمان  

فناوري کشور از دیدگاه راهبردي به یک چارچوب اجرائـی نیـاز   
براساس بررسی مبـانی ادبیـات مـدیریت    و بود که بدین منظور 

هاي پـژوهش و فنـاوري    راهبردي موارد ذیل در بررسی سازمان
  .مورد توجه قرار گرفت

  ؛ارزش از دیدگاه مشتریان .1
  ؛هاي ارزش یشرانهپ .2
  ؛هاي کلیدي دارایی .3
   ؛فرایندهاي کلیدي .4
 .راهبرديهاي  توانمندي .5

  .شود در ادامه به تشریح هریک از این موارد پرداخته می
  ارزش از دیدگاه مشتریان ) الف

هاي پژوهش و فناوري بـراي انجـام اثـربخش رسـالت      سازمان
مسـتمر و  بـا تغییـرات   و اصلی خود در یک محیط بسیار پیچیده 
اي  هاي ویـژه  ها و شایستگی غیرقابل پیش بینی، نیازمند توانمندي

هـا زمـانی بـه مزیـت رقـابتی       ها و شایستگی اما توانمندي. هستند
شوند که در راستاي ایجاد ارزش و فراهم کننـده ارزش   تبدیل می

اگر نتوانند آن ارزشی که مورد نظـر  ؛ بنابراین براي مشتري باشند
از دیـدگاه  . مزیت رقابتی نخواهند بود ،م نمایندمشتري است فراه
هـاي پـژوهش و فنـاوري بایـد داراي دانـش و       مشتریان، سـازمان 

هـا و   هوشمندي بیشتر از صـنعت باشـند و قبـل از وقـوع چـالش     
مشکالت براي صنعت، بروز آنها را پیش بینی و به آنها فکر کـرده  

 تـا ه داده باشند هاي قابل قبولی را براي آنها توسع حل باشند و راه
 ؛در هنگام وقوع چالش و گرفتار شدن صنعت، آن را ارائـه نماینـد  

حتی فراتـر از ایـن، صـنعت را از مشـکالت آتـی خـودش مطلـع        
وري صنعت راهکارهاي  گردانند و براي ارتقاي قدرت رقابت و بهره

هـاي   حـل  توسـعه راه  بـه  بنـابراین آنهـا بایـد   . فناورانه ارائه دهنـد 
مسائل و مشکالت جاري و آتی شناخته شده صنعت  فناورانه براي

هـاي   با توسعه و ارائـه نـوآوري  ؛ از سوي دیگر، داشته باشند توجه
در  هـاي فناورانـه صـنعت حمایـت کننـد و      فناورانه از توانمنـدي 

عالوه  .هاي ناشناخته جاري و آتی صنعت باشند جستجوي چالش
و فنـاوري  هـاي پـژوهش    بر این مشتریان انتظـار دارنـد سـازمان   

قابلیت واکنش سریع براي کمک به صنعت در مواقعی کـه بـراي   
آیـد را داشـته    اي بوجود می غیر مترقبه) فنی(هاي  صنعت چالش
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  ].4 و 3[باشند
  هاي ارزش پیشرانه) ب

شناسایی و درك پیشرانه ایجاد ارزش در یک سازمان پژوهش 
مشتریان را و فناوري امکان درك چگونگی ایجاد ارزش مورد نظر 

نماید و حساسیت مدیران را نسبت به آنهـا   براي مدیران فراهم می
بـه عـالوه تجزیـه و تحلیـل وضـعیت آنهـا امکـان        . دهد ارتقاء می

هایی کـه رانـدمان بـاالیی دارنـد و آنهـایی کـه        شناسایی پیشرانه
بـدون درکـی   . کنـد  شود را فراهم می استفاده کارآمدي از آنها نمی

هاي کلیدي ایجاد ارزش و تعـامالت پویـاي آنهـا     جامع از پیشرانه
  ].14[مدیریت راهبردي و تخصیص موثر منابع بسیار دشوار است

دهنده روابط علـت و معلـولی    هاي ارزش، نشان مفهوم پیشرانه
البتـه هرگـز منـابع    . اسـت بین منابع و ایجاد ارزش براي مشتري 

بع کننـد بلکـه خـدماتی کـه آن منـا      خودشـان ارزش ایجـاد نمـی   
منـابع نـه فقـط ایسـتا     . کنـد  توانند ارائه کنند ارزش ایجاد می می

نیستند بلکه آنها به صورت پویا با یکدیگر به منظور تبدیل شـدن  
  .کنند به ارزش تعامل می

هـاي   هـاي ارزش در سـازمان    دهد پیشـرانه  ها نشان می بررسی
هـاي آنهـا هسـتند کـه در      پژوهش و فنـاوري در واقـع توانمنـدي   

هاي ارزش   پیشرانه ،به عبارت دیگر. گیرند ختلفی قرار میسطوح م
ــرمایه  در ســازمان ــاوري س ــژوهش و فن ــاي پ ــاي نامشــهود و   ه ه

برداري از آنهاست که در فرایندهاي کلیـدي سـازمان جـاري     بهره
  ].16[کنند ها بروز و ظهور می شده و در قالب توانمندي

هـاي    وانمنديهاي عملیاتی، ت ها شامل توانمندي این توانمندي
شــامل توانمنــدي همــاهنگی، توانمنــدي سیســتمی و  (ترکیبــی 

جهی و شامل ذو(هاي پویا   و توانمندي) توانمندي اجتماعی سازي
  ].1[است) بودن و ظرفیت جذب

  کلیدي يها دارایی) ج
دهنده روابط علت و  هاي ارزش، نشان با توجه به اینکه پیشرانه

آگـاهی از   اسـت، معلولی بین منابع و ایجاد ارزش بـراي مشـتري   
هاي قابل استحصـال   هاي کلیدي به منظور استخراج ارزش دارایی

چراکـه همـانطور کـه بیـان شـد هرگـز منـابع         ؛از آنها ضروریست
ماتی کـه آن منـابع   کننـد بلکـه خـد    ارزش نمـی ایجـاد  خودشـان  

  .کند توانند ارائه کنند ارزش ایجاد می می
هــاي کلیــدي و   بنــابراین مــدیران نیازمنــد درك دارایــی   

کـه در گذشـته    هستندهاي خود  هاي عملکرد در سازمان پیشرانه
آالت یا سرمایه مالی بودنـد   این منابع فیزیکی مانند زمین، ماشین

هـاي نامشـهود بـه     دارائـی اخیـرا  . که این نقش را برعهده داشتند
رسـد   اند و به نظر مـی  عنوان منابع کلیدي سازمانی شناسایی شده

که این موضوع بخصوص براي فرآیند پـژوهش و توسـعه فنـاوري    

  ].10[مصداق بیشتري دارد
ي براین اساس بسیار مقبـول اسـت کـه تخصـیص و بکـارگیر     

ا هـ  مهم براي سازمان مناسب منابع نامشهود یک تصمیم راهبردي
هـاي پـژوهش و فنـاوري     به طور عام و به طورخاص براي سازمان

هـاي پـژوهش و    سرمایه اصلی براي سازمان ،سرمایه انسانی. باشد 
هـاي پـژوهش و فنـاوري متکـی بـر       چرا که سازمان ؛فناوري است

هایی هستند که در سطح بـاالیی آمـوزش    دانشمندان و تکنیسین
. هسـتند هـاي مربوطـه    حوزهدیده و داراي توانمندي مورد نیاز در 

هاي پـژوهش و فنـاوري سـرمایه انسـانی شـامل       در بستر سازمان
هـاي افـراد همـراه بـا      هـا و مهـارت   تجربه، دانش، قضاوت، توانائی

  ].11[شود سازمان می
اي  سرمایه سـازمانی و سـرمایه رابطـه    ،دو دارائی کلیدي دیگر

، )IP( ويسرمایه سازمانی شامل نام تجاري، مالکیـت معنـ  . هستند
. پژوهش و فناوري اسـت   ر سازمان، فرهنگ، شهرت و تصویراهبرد

ــابع تجــاري مــی  ــراي بهــره ایــن من ــرداري مناســب از  تواننــد ب ب
اي بـراي   سرمایه رابطـه . هاي پژوهش و فناوري مهم باشند سازمان
هـاي مشـارکت    هاي پژوهش و فناوري شامل موافقت نامـه  سازمان
کنندگان، متخصصان خارجی یک موضـوع خـاص، مراکـز     با تامین

اطات با نهادهـاي دولتـی   ها و همچنین ارتب تحقیقاتی و یا دانشگاه
  ].14[است

  فرایندهاي کلیدي) د
هاي اجرایی کارها در سـازمان یـا آن    روش ،منظور از فرآیندها

) هـا روتین(هاي عادي کار تواند به عنوان روشکه میاست چیزي 
 .یـا الگـوي جـاري عملکـرد و یــادگیري مـورد اشـاره قـرار گیــرد       

  . هاست فرایندهاي کلیدي یکی از ارکان عملکرد برتر سازمان
از دیـدگاه راهبـردي   ها ها و توانمنديجوهره اصلی شایستگی

اما محتوي این فرآیندها . ریشه در درون فرآیندهاي سازمانی دارد
کننـد  هایی که آنها براي توسعه مزیت رقابتی فـراهم مـی   و فرصت

هـاي  داري از طریـق دارایـی  در هر مقطع زمـانی بـه طـور معنـی    
و مسـیرهاي اتخـاذ شـده شـکل     ) درون سازمانی و بـازار (سازمان 
رو فرآینـدهاي کلیـدي جـوهره عملکـرد سـازمان      از این. اندگرفته
  ]. 17[است

هـا هشـت فراینـد بـه       دهد در این سـازمان  ها نشان می بررسی
  ].:1[عنوان فرایندهاي اصلی هستند که عبارتند از

  ؛2توانمنديفرایند ساخت  -
  ؛فرایند توسعه فناوري -
   ؛فرایند تجاري سازي و توسعه کسب و کار -

  
2 Capability building 
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  ؛فرایند مدیریت دانش -
  تباط با صنعت؛فرایند ار -
  ؛فرایند مدیریت منابع انسانی -
  ؛فرایند شبکه سازي -
  .هاي فکري فرایند مدیریت مالکیت دارائی -
  هاي راهبردي  توانمندي) ه

منجر به شکل گیـري  ا برآیند ترکیب مناسب منابع و فراینده
منابع در فرایندهاي سازمانی جـاري شـده و   . شود ها می  توانمندي

هـاي  توانمنـدي . شـوند  هـا مـی    گیـري توانمنـدي  منجر بـه شـکل  
شود که در رابطه با ها گفته میراهبردي به آن دسته از توانمندي

فراهم آوردن محصوالت و خـدمات بـاارزش هسـتند کـه از نظـر      
  ].9[آینده باارزشند مشتري در حال و
ــدي ــامل    توانمن ــه ش ــا داراي ســطوح مختلفــی هســتند ک ه

هـاي    و توانمنـدي  هاي ترکیبـی   هاي عملیاتی، توانمندي  توانمندي
  . استپویا 

هـایی هسـتند کــه    آن توانمنـدي   3هـاي عملیـاتی    توانمنـدي 
هـاي عملیـاتی اصـلی خـود توانـا       سازمان را براي اجراي فعالیـت 

  ].13[سازند می
هاي ترکیبی آنهایی هستند که براي ابعـاد کـارائی،     توانمندي

ــب     ــذب مناس ــت ج ــذیري ظرفی ــاف پ ــه و انعط ــتندحیط . هس
هـاي سـازمانی هسـتند کـه       هاي ترکیبی آن توانمنـدي   توانمندي

امکان بدست آوردن و ترکیب منـابع دانـش و تولیـد کاربردهـاي     
. کننــد مـی   جدیـد از ایـن منـابع دانـش را بـراي سـازمان فـراهم        

هاي ترکیبی بر جذب و استفاده دانش جدیـد از منـابع     توانمندي
  . بیرونی تاثیرگذار هستند

بـا فراینـدها و سـاختارهاي یکپارچـه،      هاي ترکیبی  توانمندي
هـاي حـاکم بـر سـازمان       هاي کنترل و فرهنـگ یـا ارزش    سیستم

  ].18 و 12، 6[همراه هستند
هـاي    یـري توانمنـدي  گهاي ترکیبی پیش نیاز شکل  توانمندي

محققـان توانمنـدي پویـا را بـه عنـوان      ]. 8[پویاي سازمان اسـت 
هاي عملیـاتی تعریـف    ی سازمان براي پیکره بندي توانمنديیتوانا

تاکیـد  . دهـد  را می 5و تکامل 4نمودند که به سازمان امکان تطبیق
ها به منظـور حفـظ    این است که شایستگیبر هاي پویا  توانمندي

  .]19و  15، 5[نیاز به تغییر در طول زمان دارندخود ارزش 
  

3 Operational capabilities 
4 Adapt 
5 Evolve 

هـاي    هاي پویاي سازمان  دهد که توانمندي ها نشان می بررسی
  .است 7و ظرفیت جذب 6جهی بودنوپژوهش و فناوري شامل ذو

هاي پژوهش و   هاي راهبردي در سازمان توانمندي ،در مجموع
 شـامل توانمنـدي همــاهنگی،  (هـاي ترکیبـی     فنـاوري توانمنـدي  

هاي   و توانمندي) توانمندي سیستمی و توانمندي اجتماعی سازي
  .است) جهی بودن و ظرفیت جذبو شامل ذو(پویا 

از دیدگاه مدیریت راهبردي یک سـازمان پـژوهش و فنـاوري    
ها را به  ها و توانمندي کارآمد و اثربخش باید منابع را به توانمندي

را بــه  هــاي ترکیبــی  هــاي ترکیبــی و توانمنــدي   توانمنــدي
هـاي   هـاي پویـا را بـه شایسـتگی     هاي پویا و توانمنـدي  توانمندي

هـاي فناورانـه    هاي فناورانـه را بـه شایسـتگی    فناورانه و شایستگی
هاي فناورانه محوري را بـه تجـاري سـازي و     محوري و شایستگی

تجاري سازي را به قدرت رقابتی خود و قدرت رقابتی خـود را بـه   
آنهـا  . نه از صـنایع مـرتبط تبـدیل کننـد    حمایت فناورانه و نوآورا
هـاي   هاي هوشمندانه در زمینه شایستگی همچنین باید با انتخاب

اهبردهـاي اثـربخش و   گذاري صـحیح و تـدوین ر  فناورانه و هدف
ثبات براي توسعه علمی و فنی، به این مفهوم دست ایجاد فضاي با

  ].1[یابند
فناوري بـه   هاي هر سازمان پژوهش وياین اساس توانمند بر

شـود کـه در قالـب یـک یـا       شایستگی فناورانه محوري تبدیل می
و سـازمان پـژوهش    ،هـا   این فنـاوري . گردد چند فناوري ظاهر می

منظور . کند متصل می) مشتریان(ها   فناوري را به صنعت و شرکت
توسعه و ارائه یک یا چنـد فنـاوري    ،از شایستگی فناورانه محوري
ــژوهش   ــازمان پ ــط س ــاوري و توس ــراي صــنعت  اســت فن ــه ب ک

شایستگی محـوري  . ارزش منحصر بفردي داشته باشد) مشتریان(
 ،شـود  که منجر به ایجاد ارزش منحصر بفـرد بـراي مشـتري مـی    

  ].6[مزیت رقابتی است
فنـاوري بـه    و شایستگی فناورانه محوري در سازمان پـژوهش 

منزله مزیت رقابتی سازمان بوده و مدیریت راهبـردي پـژوهش و   
ــژوهش   ــازمان پ ــاوري در س ــاد  و فن ــون ایج ــد پیرام ــاوري بای فن

  .هاي فناورانه محوري یا متمایز شکل بگیرد  شایستگی
  
  روش پژوهش - 3

هـاي   به منظور بررسی و تبیین وضعیت سـازمان  در این مقاله
دي از آنهــا انتخــاب و براســاس پــژوهش و فنــاوري کشــور تعــدا

در . معیارهاي تعیین شده در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفتند
  

6 Ambidexterity 
7 Absorptive Capacity 
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آوري  شـد و پـس از جمـع    این راستا ابتدا ابـزار مناسـب طراحـی    
اطالعات مورد نیاز براساس مدل مفهومی طراحی شده در مرحلـه  

تجزیه و « ،»8تجزیه و تحلیل درون موردي«قبل و با کمک روش 
مـورد تجزیـه و   » 10تجزیه و تحلیل تـم «و  »9بین مورديتحلیل 

  . تحلیل قرار گرفت
ــت ــعیت     ،در نهای ــل وض ــله از تحلی ــایج حاص ــق نت ــا تلفی ب

هاي پژوهش و فناوري مورد مطالعه، تحلیلی در رابطـه بـا    سازمان
هاي پژوهش و فناوري بـه   اقدامات مورد نیاز براي اجرا در سازمان

  .شود ارائه میمنظور ارتقاي عملکرد آنها 
  
هـاي پـژوهش و فنـاوري     تحلیـل سـازمان  نتایج   -4

  براساس مدل تبیین شده 
هـاي   سـازمان در این بخش، بر اساس تحلیل کیفی، وضـعیت  
مـورد بررسـی   پژوهش و فناوري کشور از نظر موارد مطرح شـده  

  .گیرد قرار می
دهد که  هاي پژوهش و فناوري کشور نشان می بررسی سازمان

هـا در طـول عمـر خـود حـداقل داراي یـک تجربـه         سـازمان این 
هـاي   چند که اکثـر ایـن برنامـه    هر ؛اند ریزي راهبردي بوده برنامه

اي بوده و براساس آن اقدام به تهیه  راهبردي داراي رویکرد وظیفه
هـایی   گیـري اگرچه جهت. و تدوین راهبردهاي سازمان شده است

ها توسط برخی  این برنامههاي تدوین شده در  راهبردبراي اجراي 
هـا   هاي پژوهش و فناوري انجام شده است، امـا بررسـی   از سازمان
دهد که جنس راهبردهاي تدوین شده با ماهیت تعریـف   نشان می

ایـن  . ها همخوانی نداشته اسـت  شده براي راهبرد در این سازمان
دهد که اغلب آنها داراي ماموریت، چشم انـداز   ها نشان می بررسی
امـا رویکـرد آنهـا بـا     . دهسـتن هاي سازمانی تعریف شـده   شو ارز

حمایـت  «هاي پژوهش و فناوري که همانا  فلسفه وجودي سازمان
فناورانه و نوآورنه از رقابت پذیري صنایع مرتبط از طریق ارتقـاي  

متفاوت بوده و این » هاي فناورانه و نوآورانه صنایع است توانمندي
چرا که اساسـاً جایگـاه    ؛ستنباط استاز بیانیه ماموریت آنها قابل ا

سازمان پژوهش و فناوري به عنوان یک حلقه واسـط در زنجیـره   
به طور طبیعـی تعریـف   . نوآوري فناورانه مدنظر قرار نگرفته است

هـاي   نادرست از ماموریت منجر بـه تـدوین چشـم انـداز و ارزش    
  .سازمانی متناسب با آن خواهد شد

  
8 Within-case analysis 
9 Cross-case analysis 
10 Theme analysis 

دهد که  کشور نشان میاوري هاي پژوهش و فن سازمانبررسی 
امــا  هســتند،انــداز  علیـرغم اینکــه آنهــا داراي ماموریــت و چشــم 

-بسیاري از افراد درون سازمان قادر نیستند بین ماموریت، چشـم 
ایـن بـدین معنـی اسـت کـه      . انداز و دستورات تمایز قائل شـوند 

هاي جدي براي آموزش ماموریـت و چشـم انـداز و تبیـین      تالش
ماموریت و چشم انداز . ارکنان صورت نگرفته استاهمیت آن به ک

نه فقط باید تدوین شده و شفاف باشد بلکه باید بـا کلیـه افـرادي    
 ،توانند بر تحقـق آن بـه صـورت مثبـت تاثیرگـذار باشـند       که می

  .ارتباط برقرار کند
هـاي   در بخش اهداف نیـز، اهـداف تعریـف شـده در سـازمان     

برگیرنـده اهـداف علمـی و    پژوهش و فناوري کشور به خـوبی در  
سازمانی اسـت و بـرعکس، اهـداف اجتمـاعی و سیاسـی مشـهود       

علیـرغم فلسـفه وجـودي و رسـالت ایـن       ،از سـوي دیگـر  . نیست
ها که توسعه فناوري است، اهداف آنهـا از جـنس اهـداف     سازمان

و اهدافی که در عمـل بیشـتر مـورد توجـه      نبودهدانشی فناورانه 
نیـز    اف سازمانی هستند و اهداف علمیگیرند اهد سازمان قرار می

در واقع اهدافی کـه در عمـل   . شود در سطح کارکنان پیگیري می
بیشتر اهداف علمی از جنس تولید علم ، گیرند مورد توجه قرار می

و مقاله هستند و اخیـراً نیـز اهـداف اقتصـادي از طریـق تجـاري       
هـاي   در مجمـوع مسـئولیت  . سازي مورد توجه قرار گرفته اسـت 

  .شود اجتماعی به طور واضح نادیده انگاشته می
هـاي پـژوهش و فنـاوري     بررسی سـاختار عملکـردي سـازمان   

دهد که آنها از ذو وجهیـت سـاختاري مبنـی بـر      کشور نشان می
اینکه بخش بهره برداري از بخش اکتشاف مجـزا باشـد، برخـودار    

هاي مورد نیاز در حوزه اکتشاف شامل هوشمندي  نبوده و فعالیت
را در ... ناورانه رقابتی، رصد بازار و مشتریان، رصـد مگارونـدها و  ف

  .صورت نیاز باید کارکنان بخش بهره برداري انجام دهند
هاي اصلی  دهد که فعالیت برداري نشان می بررسی بخش بهره

شامل تحقیقات مستقل، تحقیقات قـراردادي و تحقیقـات خـود    (
زمایشـگاهی، تولیـدات   شامل خدمات آ(هاي فرعی  و فعالیت) آغاز

ــوزش ــژه، آم ــی تخصصــی، انتشــارات و   وی ــاي فن ــب ..) ه در اغل
امـا تعامـل    ؛هـاي پـژوهش و فنـاوري کشـور وجـود دارد      سازمان

-هاي اصلی و فرعی براي ایجاد هـم  سازماندهی شده میان فعالیت
افزائی در راستاي اجراي موثر و بهتر تحقیقات مستقل و حصـول  

هـاي   ورانـه در هـیچ یـک از سـازمان    هاي شایسـتگی فنا  به حوزه
شـود و آنهـا در بخـش     پژوهش و فنـاوري کشـور مشـاهده نمـی    

هاي تحقیقـاتی درون سـازمانی    تحقیقات مستقل به اجراي پروژه
  .پردازند هاي توسعه فناوري فرعی می منفرد و برخی برنامه
هـاي تحقیقـاتی درون سـازمانی منفـرد و یـا       اغلب این پروژه
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فنـاوري فرعـی براسـاس پیشـنهاد محققـان و       هاي توسـعه  برنامه
هـاي   پـروژه این . شوند تصویب درون سازمانی تدوین و تعریف می

انـد و   اي بوده تحقیقاتی از انواع مختلف بنیادي، کاربردي و توسعه
هـاي   نگرش و فرهنـگ حـاکم بـر مـدیریت نـوآوري در سـازمان      
  .دکن پژوهش و فناوري کشور از الگوي نوآوري بسته پیروي می

هاي تحقیقاتیِ درون سـازمانیِ منفـرد    این پروژهکه از آنجایی
بوده و کارهاي مطالعاتی ) اغلب منفرد(براساس پیشنهاد محققان 

هاي پژوهش و  سازمانبراي انتخاب و چگونگی اجراي آنها توسط 
گیـري خاصـی بـراي    هیچ گونـه جهـت  انجام نشده است، فناوري 
هـاي   گیـري شـود و اساسـاً جهـت    نمیهاي فناورانه مشاهده  حوزه

هاي پـژوهش   هاي فناورانه مورد توجه سازمان یکپارچه براي حوزه
  .و فناوري کشور نبوده است

هـاي پـژوهش و    سـازمان براساس شـواهد موجـود، وضـعیت    
بجـز  . فناوري کشور از نظر منابع پـولی در حـد متوسـطی اسـت    

-تجـاري  درآمدهاي اختصاصی خوبی از محلمعدودي از آنها که 
ــد     ــراردادي دارن ــات ق ــه و تحقیق ــتاوردهاي فناوران ــازي دس  ،س

هاي دولتـی منـابع پـولی     هاي دیگر بیشتر از محل بودجه سازمان
  .آورند خود را بدست می

منـابع فیزیکـی شـامل     از نظـر ها  همچنین اغلب این سازمان
حـد مطلـوبی    در...  ها، تجهیـزات، فنـاوري اطالعـات و    ساختمان
  .هستند
منـابع  هاي پژوهش و فناوري کشور از نظر  سازمانمندي  بهره
اي با توجه به زیرساخت فرهنگی و تمایـل بـه رویکردهـاي     رابطه

این در حالی است که از میان انـواع  . بسته در حد متوسطی است
ها از  ارتباطات مورد نیاز، ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه

  .برخوردار استها  تري در این سازمان ضعف جدي
منـابع  هاي پژوهش و فناوري کشور از نظـر   سازمان ،در مقابل

هـاي کـار    انسانی داراي وضعیت مطلوبی هسـتند و بجـز توانـائی   
هـاي فرهنگـی و عـدم     تیمی کارکنان که باز هم بـه علـت آمـوزه   

آشنایی با قواعد بازي در انجام کار تیمی از ضـعف شـدیدي رنـج    
نده منابع انسـانی در حـد مطلـوبی    برد سایر موارد تشکیل ده می

  . هستند
هـاي پـژوهش و    سازمانی در سازمانمنابع اطالعات مربوط به 
دهد که برخورداري آنها از ایـن منبـع در    فناوري کشور نشان می
ها بـه شـدت در حـوزه منـابع      این سازمان. حد قابل قبولی نیست

سازمانی و بخصوص مالکیـت معنـوي، تصویرسـازي و برندسـازي     
ایـن  . انـد  ند و اساساً به آن توجهی نداشتها لکرد ضعیفی داشتهعم

هـاي   درحالی اسـت کـه برنـد جایگـاه بسـیار مهمـی در سـازمان       
ــاري   ــوص در تج ــاوري و بخص ــژوهش و فن ــاوري و  پ ــازي فن س

  .ها دارد دستاوردهاي فناورانه در این سازمان
هـاي جـاري در    اطالعات موجود در خصوص فراینـدها و روال 

فراینـد کلیـدي سـه فراینـد      8دهد که از  ها نشان می اناین سازم
ساخت توانمندي، مدیریت دانش و شـبکه سـازي در آنهـا شـکل     
نگرفته است و دو فراینـد توسـعه فنـاوري و تجـاري سـازي نیـز       

  .چندان مشهود نیست
ها کـم و بـیش    برآیند ترکیب منابع و فرایندها در این سازمان

هاي پژوهشی براي آنها شده   يگیري برخی توانمندمنجر به شکل
هاي علمی بوده تا اینکـه   ها اغلب در حوزه است که این توانمندي

  .هاي فناورانه و یا تجاري سازي باشد در حوزه
هــاي مربــوط بــه    ســازوکاربررســی و مقایســه وضــعیت   

هاي بین بخشـی، مشـارکت در   هاي ترکیبی شامل رابط توانمندي
خشـیدن، روتـین سـازي،    تصمیم گیري، گردش شغلی، رسمیت ب

هـا نشـان    هاي اجتماعی شدن در این سازمان روشمتصل بودن و 
ها از وضعیت ضـعیفی برخـوردار    دهد که در اغلب این سازمان می
بنابراین توانمندي ترکیبیِ همـاهنگی، توانمنـدي ترکیبـیِ    . است

ها در حد مـورد   سیستمی و اجتماعی سازي در اغلب این سازمان
پـژوهش و فنـاوري     فـاي مـوثر رسـالت یـک سـازمان     اینیاز براي 

هاي پویـا   توانمنديتوان استنتاج کرد که  براین اساس می. یستن
و هر دو توانمندي پویـاي ذو   بسیار ضعیف بودهها  در این سازمان

تر از سطحی قـرار   وجهی بودن و ظرفیت جذب در وضعیتی پایین
و پویـایی سـایر   هـا بروزرسـانی    دارد که بتواند براي ایـن سـازمان  

هـاي   ها و بخصوص شایسـتگی  ها و در نتیجه شایستگی توانمندي
  .فناورانه را به انجام برساند

شـود و در   ها مسیرهاي فناورانه مشـاهده نمـی   در این سازمان
نیز علیرغم وجود مسـیرهاي فناورانـه، همـاهنگی و    برخی از آنها 

ز اثــري ایکپــارچگی خاصــی میــان آن مســیرها وجــود نــدارد و  
هاي پژوهش و فناوري  نگاشت ترکیبی به عنوان راهبرد سازمان ره

  .شود مشاهده نمی
هـیچ تالشـی   هـا   در این سازمانشواهد حاکی از آن است که 

هـاي یکپارچـه در    گیري ریزي فناوري به منظور جهت براي برنامه
همچنـین  . هاي فناورانه خاص صورت نگرفته اسـت  راستاي حوزه

شـود نشـان    ها انجام مـی  که در این سازمانبررسی نوع تحقیقاتی 
دهد که اغلب آنها در حـوزه تحقیقـات پـیش رقـابتی در حـد       می

  .متوسط و در تحقیقات رقابتی بسیار ضعیف هستند
هـا در تضـاد بـا فلسـفه      آنچه به طور مسـلم در ایـن سـازمان   

شـود محـور    هاي پژوهش و فناوري مشـاهده مـی   وجودي سازمان
جــاي تحقیقــات مســتقل ه قــراردادي بــقــرار گــرفتن تحقیقــات 

اسـت کـه نشـات گرفتـه از     ) هاي پژوهشی درون سازمانی برنامه(
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زائی بـوده و براسـاس    مدت آنها براي درآمد هاي کوتاه جهت گیري
گذاري نادرست، شکل گرفته است و به شـدت در فضـاي    سیاست

در  .تفکر سازمان و حرکت اصولی آنها تاثیر منفی گذاشـته اسـت  
انرژي قابل توجهی را هاي پژوهش و فناوري کشور  سازماننتیجه 

در مسیرهاي گوناگون که اغلب براساس سفارش مشـتري ایجـاد   
دهند و این امر باعث پخـش انـرژي سـازمان در     شود، هدر می می

اینگونـه  . شـود  هاي متفاوت در مقـاطع زمـانی مختلـف مـی     حوزه
هـاي   طـه انفعالی حرکت کردن باعث کاهش و عدم تمرکـز در حی 

  . شود فناورانه خاص می
مدت یا سفارشات مشتریان مسیر  براین اساس اقتضائات کوتاه

هاي مختلف تعیین و یا منحرف  ها را در حوزه حرکت این سازمان
هـاي   هـا و هسـته   نماید و در بلندمدت منجر به تخریـب بنیـه   می

هـاي پژوهشـی    گیري توانمنديها و عدم شکل دانشی این سازمان
  .هاي فناورانه خواهد شد هدر حوز

هـاي   همچنین به علت عدم آگاهی از نقش و جایگـاه فعالیـت  
فرعی در کسب و کـار فناورانـه سـازمان و مـدیریت منفعـل و در      

هـا   هاي فرعی و اصلی، این فعالیت نتیجه عدم تعامل موثر فعالیت
  .هاي اصلی سازمان ندارد تاثیر مثبتی بر فعالیت

هـاي   سـی الگـوي اجـراي پـروژه    همانطور که مطرح شـد برر 
دهـد کـه    ها نشان می پژوهشی و یا توسعه فناوري در این سازمان

کـه در  چرا ؛هاي درون سازمانی دارند ها بیشتر دیدگاه این سازمان
اغلب موارد توسعه یک فناوري یا اجراي یک پـروژه پژوهشـی بـه    

ده هـا اتفـاق افتـا    تنهایی و صرفاً با اتکاء به منابع داخلـی سـازمان  
در مجمـوع نگـرش و فرهنـگ حـاکم بـر      به همـین دلیـل   . است

هـاي پـژوهش و فنـاوري کشـور از      مـدیریت نـوآوري در سـازمان   
  .کند الگوهاي نزدیک به نوآوري بسته پیروي می
ها شامل مـالی و غیـر    همچنین از نظر خروجی، انواع خروجی

هرچنـد کـه خروجـی     ،شـود  ها مشاهده مـی  مالی در این سازمان
از نظر . نیستها چشم گیر  چندان در این سازمان) اوريفن(اصلی 

تـوان   هاي فناورانه نیز شایستگی فناورانه خاصی را نمی شایستگی
از نظـر توانـایی در انتقـال دسـتاوردهاي     . به آنهـا منتسـب نمـود   

پژوهشی و فناورانـه بـه صـنعت و تجـاري سـازي آنهـا نیـز ایـن         
  .ستندنیها از توانائی چندانی برخوردار  سازمان

هاي پـژوهش و فنـاوري کشـور در ایفـاي      ضعف کلی سازمان
ها بـا یـک    ماموریت خود تبیین کننده شباهت اندك این سازمان

سازمان توسعه دهنده فناوري و شباهت بیشتر آنها بـا موسسـات   
هـاي   در حال حاضر رویکـرد حـاکم بـر سـازمان    . است دانشگاهی

دانشـگاه اسـت    پژوهش و فناوري کشور عمل به شیوه نزدیک بـه 
هاي مختلف سازمان و کل سـازمان   که براساس آن عملکرد بخش

مبناي معیارهاي دانشگاهی در پایان هر سال مورد ارزیابی قرار  بر
گیرد که براسـاس تـدابیر اتخـاذ شـده از سـوي وزارت علـوم        می

  . تحقیقات و فناوري این رویکرد در حال تغییر است
  

هـاي   یت سـازمان پیشنهادهاي اجرایی بـه مـدیر   -5
  پژوهش و فناوري کشور 

بر اساس نتایج این مطالعه، موارد زیـر بـراي بهبـود وضـعیت     
  :شود هاي پژوهش و فناوري کشور پیشنهاد می سازمان

هاي پـژوهش و فنـاوري و    سازمانآشنایی با مبانی شکل گیري  -
هـا در فراینـد علـم تـا عمـل و تولیـد        فلسفه وجودي این سازمان

   ؛ثروت
هـاي مـدیریت پـژوهش و فنـاوري و      آشنایی بـا مبـانی و نسـل    -

بررسی و تعیین تغییرات مورد نیاز براي حرکـت بـه سـوي نسـل     
   ؛سوم مدیریت پژوهش و فناوري که همان رویکرد راهبردي است

آشــنایی بــا مبــانی و مفهــوم راهبــرد و مــدیریت راهبــردي در   -
  ؛هاي پژوهش و فناوري سازمان

چشم انداز سازمان به طور شفاف و براسـاس  تدوین ماموریت و  -
هاي جـدي بـراي آمـوزش و تبیـین      فلسفه وجودي و انجام تالش

توانند بر تحقق آن به صورت  اهمیت آن براي کلیه افرادي که می
  ؛مثبت تاثیرگذار باشند

تدوین اهداف دانشی فناورانه براسـاس در نظـر گـرفتن جمیـع      -
   ؛نفعانانتظارات ذي

هــاي  و اهمیــت مشــتریان در مــدیریت ســازمانتبیــین نقــش  -
پژوهش و فناوري و ارتقاء دانش سـازمانی در خصـوص چگـونگی    

   ؛عملیاتی نمودن آن
بکارگیري راهکارهاي خالقانه و اجرائی براي حـل تضـاد شـدید     -

هـاي پـژوهش و    مـدت و بلندمـدت در سـازمان    بین اهداف کوتـاه 
   ؛فناوري

هـاي پـژوهش و فنـاوري     نهاي اکتشـاف در سـازما   ایجاد بخش -
هاي اصلی و فرعی در بخـش اکتشـاف و حـل     براي اجراي فعالیت

   ؛تعارض بین تحقیقات مستقل و قراردادي
افزائی برداري باید در جهت هم هاي فرعی در بخش بهره فعالیت -

  ؛هاي اصلی شکل بگیرند و اجراي هر چه بهتر فعالیت
مندي هوشـ (هـاي اصـلی    بخش اکتشـاف متشـکل از فعالیـت     -

و فرعـی  ) رقابتی فناورانه، رصد بازار و مشتریان و رصد مگاروندها
هاي پژوهش و فنـاوري   سازماندر ) هاي فناورانه شناسایی فرصت(

  ؛باید طراحی و ایجاد گردد
هاي اصلی و فرعـی در   گذاري براي تعیین سهم فعالیتسیاست -

   ؛هاي اکتشاف و بهره برداري بخش
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هـاي اکتشـاف و    براي تعیین سهم فعالیـت ریزي ظرفیت  برنامه -
    ؛بهره برداري در سازمان و توازن آنها

هـاي سـازمان    گیـري هاي فناورانه سازمان و جهـت  تعیین حوزه -
   ؛یافته براي حصول به آنها

  ؛هاي فناورانه مورد نیاز صنعت حرکت در جهت شایستگی -
اي بهره گیري از رویکردهاي نزدیک به الگـوي نـوآوري بـاز بـر     -

  ؛هاي فناورانه تعیین شده اجرا و حصول به حوزه
هاي پـژوهش و   سازمانطراحی و استقرار فرایندهاي کلیدي در  -

مدیریت دانش، سـاخت توانمنـدي و    فناوري بخصوص سه فرایند
  .شبکه سازي

  
  گیري و پیشنهادات کلی  نتیجه -6

ــ  ســازمان دنبــال ســود و ه هــاي پــژوهش و فنــاوري نبایــد ب
هـاي   آنها براي ایجـاد و توسـعه فنـاوري   . باشند حداکثرسازي آن

اند و در ایـن فرآینـد درآمـد و شـاید      مورد نیاز صنعت ایجاد شده
هدف درآمدزائی و حداکثرسازي . کنند مقداري سود نیز ایجاد می

هاي پژوهش و فناوري را از ایجـاد ارزش از طریـق    درآمد، سازمان
  .کند نحرف میتوسعه فناوري به ارائه خدمات فنی و فرعی م

هاي پژوهش و فنـاوري   هاي سازمان با توجه به ماهیت فعالیت
و  پردازنـد  به تحقیقات قراردادي می نیزکه به تحقیقات مستقل و 

اجـراي تحقیقـات   (یکـدیگر به منظور تحقق ایـن دو بـا    همچنین
و پرهیـز از ایجـاد   ) مستقل و تحقیقات قراردادي به طور همزمان

ـ هاي  اختالل در برنامه وسـیله تحقیقـات   ه اصلی توسعه فناوري ب
هـاي   ها و شبه رانـت  قراردادي، باید با شناسایی و استفاده از رانت

سـازمان از طریـق ترکیـب و      بـرداري  حاصل از کسب و کار بهـره 
بازترکیب دانش فعلی سازمان و یافتن کاربردهاي جدید به اجراي 

و یا بـا  ) صنعت(تحقیقات قراردادي براساس درخواست مشتریان 
  .اقدام نمایند) صنعت(هاي اقتصادي به مشتریان  طرحارائه 

-افزارهـا و سـخت  توسـعه فنـاوري، نیازمنـد مغزافزارهـا، نـرم     
-افزارهاي متناسب با آن است که بدون آنها تولیـد ثـروت امکـان   

رسـد بـه رغـم گمـان بسـیاري از       بـه نظـر مـی   . پذیر نخواهد بود
و فنـاوري کشـور در   هـاي پـژوهش    کارشناسان، مشـکل سـازمان  

تجهیزات و امکانـات فیزیکـی نیسـت،     ،افزارهازمینه تامین سخت
هاي رایجی است که  ها و انگاره بلکه چالش اساسی در حوزه بینش

ذهن و فکر نیروي انسانی نخبه و دانشمند و تصمیم گیـران ایـن   
  .ها را در حدود و ثغور خویش زندانی کرده است سازمان

هاي مـورد مطالعـه    یگر که این سازمانهاي بینشی د از چالش
هـم اکنـون در   . موضوع راهبري و هدایت اسـت  ،اند دچار آن شده

کشور متخصصان حوزه فنـی   هاي پژوهش و فناوري سازماناغلب 

راهبــري ســازمان را بــر عهــده دارنــد، در حــالی کــه متخصصــان 
دار آن باشـند و   مدیریت راهبردي پژوهش و فنـاوري بایـد عهـده   

. ها نیز باید مبتنی بر رفع نیاز صنعت و کشـور باشـد   یتهمه فعال
سـرمایه گـذاران،   (در این صورت سـایر عناصـر زنجیـره نـوآوري     

  .نیز نقش صحیح خویش را ایفا خواهند کرد...) صنایع، بازاریان و
هاي پژوهش و فناوري از شکل حجـیم و   تغییر جهت سازمان
چابـک و کارآمـد    هاي پژوهش و فناوري ناکارآمد فعلی به سازمان

یک اقدام ملی است که با اجـراي مـدیریت راهبـردي پـژوهش و     
  .فناوري تحقق آن امکان پذیر خواهد بود

هـاي پـژوهش و فنـاوري کشـور در      در شرایط فعلی سـازمان 
شـود   شـناخته مـی  » روکراسیومه در ب«وضعیتی که تحت عنوان 

برنـد،   می یعنی فاقد اطالعات بوده و در گمراهی به سر. قرار دارند
به همین دلیل نفوذ قابل توجه سلسله مراتـب مـدیریتی، تعریـف    

هاي کاري، سـاختار ماتریسـی پیچیـده، مرزهـاي      ناکافی از پست
ها و عدم توجه و تمرکز بر ابداعاتی که از اولویت  سخت بین بخش

مدیران . رود باالیی برخوردارند، از مشکالت اصلی آنها به شمار می
بینند که  ها به یکباره خود را در مسیري می مانمیانی در این ساز

در ایــن . جــز حیرانــی و سرگشــتگی بــراي آنهــا حاصــلی نــدارد 
سردرگمی سازمانی، محققان ساعی و سخت کوش نیـز اغلـب در   

 .رسند گیرند که به نتیجه مطلوب نمی مسیري قرار می
شـود و   ها در برابر هر گونه تغییر مقاومـت مـی   در این سازمان

هاي اطالعاتی اثربخشی چندانی ندارنـد و بهتـرین راه بـراي     کانال
. آنهایی که اداره امور را در دست دارند، حفظ شرایط موجود است

ها، تنظیم عملکردها و  بنابراین ایجاد تغییر، یکپارچه نمودن بخش
در . بسـیار مشـکل اسـت   هاي گوناگون بر پایه یـک محـور    برنامه

هـاي پـژوهش و    غییرات در این سازماننتیجه هرگاه براي ایجاد ت
فناوري اقدام شود، نیروهاي مخالف به صـورت سـازمان یافتـه در    

  .کنند برابر آنها قد علم می
هـاي پـژوهش و فنـاوري کشـور بایــد      بـراین اسـاس سـازمان   

  :هاي خود قرار دهند اقدامات ذیل را سرلوحه فعالیت
 استقرار مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري -
 ی راهبرديیابازارگر -
 بهره گیري از رویکردهاي نوآوري باز  -

هاي پژوهش و فناوري کشور بایسـتی   سازمان ،به عبارت دیگر
هاي کسب و کـار خـود، بازارهـاي جهـانی، خصوصـیات و      ویژگی

نیازهــاي مشــتریان و عملکــرد رقبــاي ایــن بازارهــا را بــه دقــت  
بازارهـا را  شناسایی نموده و الزامات مورد نیاز براي رقابت در ایـن  

اي در سیستم سازمانی خود فراهم سـازند کـه کارآمـدي،    به گونه
  .پذیري خویش را رقم بزننداثربخشی و رقابت
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هـاي پـژوهش و    سـازمان پـذیري   با وجود اینکـه عـدم رقابـت   
ایران و سهم ناچیز آنها در حمایت فناورانـه و نوآورانـه از   فناوري 

، از دالیل یادي باشدهاي ز صنایع مربوطه ممکن است معلول علت
توان به عدم وجود شـناخت کـافی از نیازهـا،    اصلی این مساله می

هاي مشتریان و نحـوه فعالیـت   ها، ترجیحات و حساسیتخواسته
ــا و نیــز عــدم برخــورداري از روش  هــاي روز و هــا و فنــاوريرقب

وجـود  . هـا اشـاره کـرد   روکراسی زیاد در فرایند انجـام فعالیـت  وب
گـذاري در  دست باعث باال رفتن ریسک سـرمایه  مشکالتی از این

هاي پژوهش و فناوري ایران براي دولت و صـنایع شـده و    سازمان
بـه نظـر   . بـرد انگیزه و رغبـت آنهـا را کـاهش داده و از بـین مـی     

هـاي پـژوهش و فنـاوري     رسد که با توجه به تجـارب سـازمان   می
 در مـدیریت راهبـردي پـژوهش و فنـاوري    تـوان  موفق دنیـا مـی  

هاي پژوهش و فنـاوري کشـور را عامـل مـوثري در رفـع       سازمان
  .شان در بازارهاي مربوطه به حساب آوردمشکالت آنها و کارآمدي

اي از موانـع   کشور مجموعههاي پژوهش و فناوري  سازماندر 
هـاي پـژوهش و فنـاوري و     شامل درك محدود ماموریت سـازمان 

هـاي پـژوهش و    درك ناقص مفهوم مدیریت راهبردي در سازمان

توان به عنوان عوامل اصلی در ضـعف عملکـرد ایـن     فناوري را می
  .ها در نظر گرفت سازمان

کشـور بـا   هـاي پـژوهش و فنـاوري     سـازمان در واقع هرچنـد  
ریزي راهبردي و تـدوین راهبـرد قصـد بکـارگیري رویکـرد       برنامه

راهبردي در مدیریت سازمان خـود را دارنـد امـا شـواهد میـدانی      
آن است که آنها به طـور عملـی وارد رویکـرد راهبـردي      حاکی از
  .اند نشده

هاي پژوهش و فنـاوري   سازمانهاي  با توجه به ماهیت فعالیت
در کنـار   که بـه تحقیقـات مسـتقل و تحقیقـات قـراردادي     کشور 
اجـراي  (یکـدیگر  به منظور تحقق ایـن دو بـا   و دنپرداز می یکدیگر

و بهـره  ) ر همزمـان تحقیقات مستقل و تحقیقات قراردادي به طو
ــدوین     ــاوري و ت ــعه فن ــراي توس ــتقل ب ــات مس ــري از تحقیق گی

هاي نوین در  ها باید با اتخاذ دیدگاه مسیرهاي فناورانه این سازمان
بـه منظـور ایفـاي    پـژوهش و فنـاوري   جهت مـدیریت راهبـردي   

  .ماموریت اصلی خود گام بردارند
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