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  مقدمه - 1

هاي اقتصادي تـامین دانـش    وظیفه تحقیق و توسعه در بنگاه

گیري مـوثر، مهـم و بهتـر جهـت تولیـد و       مورد نیاز براي تصمیم

ـ ترین هزینه و بیشترین منفعت است.  تجارت با کم طـور کلـی   هب

نقــش تحقیــق و توســعه ایــن اســت کــه دانــش موردنیــاز کلیــه 

هـاي   منظور اتخاذ تصمیمها را به گیرندگان در تمام بخش تصمیم

  .]45[سریع، اثر بخش و سودمند فراهم کند

 در نظـران  صاحب سوي از مختلفی عوامل و ها نظریه تاکنون

 که است شده ارائه پژوهش و تحقیق روي پیش هاي چالش مورد

 انـد؛  نگریسـته  مسـأله  ایـن  به موضوع، کالن بعد از عمده طور به

 شـرایط  تحقیقـات،  نظـام  سـاختار  ناکارآمـدي  جملـه  از دالیلی

 و علمـی  سساتوم ضعیف مدیریت فرهنگی، و سیاسی نامناسب

 علمـی،  تبـادل  و رسـانی  اطـالع  کارآمـد  سیستم نبود پژوهشی،

 آمـوزش  نظام ساختار بودن نادرست تحقیقات، ناکافی اعتبارات

 محققـان،  و پژوهشـگران  ضـعیف  انگیـزه  عـالی،  آموزش ویژه به

 مسائل از فارغ عمده طور به که ... و دولتی هاي سازمان ساختار

 و پـژوهش  هاي چالش به توسعه، و تحقیق مراکز سازمانی درون

  .داللت دارد ملی سطح در و ها سازمان در تحقیقات

کشـورهاي اسـالمی(همچون ایـران)،    که اغلب  با توجه به این

کشورهاي در حال توسـعه و یـا کمتـر توسـعه یافتـه بـوده و بـا        

هاي نازل رشد  معضالتی همچون سطح پایین درآمد سرانه و نرخ

باشند؛ لذا این کشورها براي رهـایی از چنـین    اقتصادي روبرو می

مشــکالتی نیازمنــد رشــد اقتصــادي ســریع و مســتمر هســتند و  

مخارج تحقیق و توسعه و مدیریت  هش و حساب شدافزایش اثربخ

-هحلی براي توسعه اقتصادي این کشورها ب تواند راه کارآمد آن می

  ویژه ایران باشد. 

اي که در اینجا وجود دارد این اسـت کـه روي آوردن    اما نکته

هایی که الزمـه چنـین    به تحقیق و توسعه بدون ایجاد زیرساخت

هاي نیروي انسانی  سازمانی، ویژگی واحدهایی است مانند: ساختار

هـا، موجبـات شکسـت فراینـد تحقیـق و       و مدیریت این سـازمان 

  .]1[هاي اقتصادي را فراهم خواهد کرد توسعه بنگاه

هاسـت کـه نقـش،     که سـال  با توجه به موارد بیان شده و این

براي مدیران ارشـد   "تحقیق و توسعه"اهمیت و جایگاه واحدهاي 

ات تولیـدي و خـدماتی کشـورمان تـا حـدود      ها و موسس سازمان

ها، خود را به واحدهاي  زیادي شناخته شده است و بیشتر سازمان

که تا چه اندازه واحدهاي  اند؛ اما این تحقیق و توسعه مجهز نموده

بخش خود اند نقش واقعی و اثر ها توانسته تحقیق و توسعه سازمان

ر این پژوهش برآنیم جاي تحقیق و بررسی دارد. ما د ،را ایفا کنند

تا با بررسی یکی از مشهورترین و معتبرترین واحدهاي تحقیـق و  

توسعه کشور یعنی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، عوامل موثر در 

ناکامی و راهکارهاي موفقیت این واحدها راشناسـایی نمـاییم. در   

گـامی در بهبـود عملکـرد     ،پایان هم با ارائه پیشنهاداتی اثربخش

  یم.ربردا حد تحقیقاتیاین وا

در ادامـه مقالـه، در بخــش دوم بـه بررســی ادبیـات تحقیــق     

کـار رفتـه را مـورد     شناسی بـه  بخش سوم روش ؛شود پرداخته می

شود. در  هاي تحقیق ارائه می دهد و در ادامه یافته بررسی قرار می

گیري و پیشنهادات مربوطه ارائه  نهایت در بخش پنجم نیز نتیجه

  گردد. می
  

 پیشینه پژوهش -2

ها و راهکارهاي موفقیت تحقیق و  مروري بر چالش - 1- 2

  توسعه 

 هـم  بـه  پویـاي  فراینـد  را توسـعه  و سازمان یونسـکو تحقیـق  

 تحقیقـات  و کـاربردي  تحقیقـات  اي، پایـه  تحقیقات از اي پیوسته

 صـورت بـه  مرحلـه  هـر  نتایج علمـی  که کند اي تعریف می توسعه

 ایـن  و گردنـد  مـی  گـردآوري  زمـان  طـول   در دانش از اي ذخیره

 اختراعـات  و هـا  ایـده  منشأ ارزش با و مهم ورودي عنوانبه ذخایر

 و فنـی  دانـش  ،مثـال  طـور  به .هستند یعمل مرحله براي جدیدي

 از حاصـل  نتـایج  تلفیـق  طریـق  از کاربردي تحقیقات در فناوري

 کـاربردي،  حقیقـات ت مرحله در موجود ذخایر و اي پایه تحقیقات

فـریمن،   . همچنـین از نظـر  ]49[آید دست می به فرایند، یک طی

 براي منظم طور به که خالقی کار از عبارت است توسعه و تحقیق

در  دانـش  این از استفاده نیز و فنی دانش علمی و ذخیره افزایش

  .]39[شود می جدید استفاده کاربردهاي طرح و اختراع

ــوئیس ــعه در  1992(3ت ــق و توس ــت تحقی ــت موفقی ) در جه

 تعیین و شرکت راهبردهاي مواردي همچون: تعریف ها بر سازمان

کنــد و  درگیــر را خــود دارد قصــد ســازمان کــه حــوزه فعــالیتی

 گیـري  بـراي انـدازه   تحقیقـاتی  هاي پروژه اجزاي تعیینهمچنین 

 توسـعه  و هاي تحقیـق  فعالیت کردن مند نظام جهت آنها عملکرد

  .]48[کند می تأکید

 هـاي دولتـی   ) با بررسی سازمان1388(نعرب مازار و همکارا

 در توسـعه  و تحقیـق  فرهنـگ  کردن کنند که جاري پیشنهاد می

 واحدهاي مناسب سازمانی ساختار سازمانی، طراحی سطوح تمام

 تـوان  اسـتفاده از  براي مناسب سازوکار توسعه، طراحی و تحقیق

 سازوکار تحقیقات، طراحی امر در سازمان داخلی نیروهاي بالقوه

3 Twiss



  
  اصغر سعدآبادي، حسین افتخاري و محمدمهدي ذوالفقارزاده کرمانیعلی
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 ارتبـاط  کیفـی، برقـراری   نیروهای داری نگه جذب و برای مناسب

ــی ــین مــنظم و منطق ــازمان ب ــا س ــات بــا ه ز مراکــ و مؤسس

سـپاری شـده) موجـب بهبـود جایگـاه       بـرون  های طرح(تحقیقاتی

 .]22[شود واحدهای تحقیق و توسعه می

گـذاری در تحقیـق و    ) به بررسـی اثـر سـرمایه   1389مبارک(

ایـران پرداخـت و نشـان داد کـه میـزان      توسعه بـر صـادرات در   

گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات بعضی صنایع تـاثیر   سرمایه

  .]26[مثبت و در بعضی صنایع تاثیری ندارد

منظـور بررسـی   طراحـی الگـویی بـه     ) به1390خادم گرایلی(

هــای واحــد تحقیــق و توســعه در کارخانــه شــیمیایی  توانمنــدی

دسی معکوس پرداخت. بدین منظـور  مبنای مهن مهدتابان(تاژ) بر

عوامـــل کلیـــدی مـــورد بررســـی در ایـــن واحـــد عبارتنـــداز:  

هـای   تحقیق و توسعه، ورودیهای انجام شده در واحد  تعدادپروژه

سیستم اعم از(مواد اولیه و نیاز جدید)، نیروی انسانی متخصص و 

ریزی و کنترل  ماهر، مدیریت متبحر واحد تحقیق و توسعه، برنامه

  .]13[واحد تحقیق و توسعه پروژه

های  ) به تفاوت تحقیق و توسعه در سازمان1384صمدآقایی(

گرایـی و   کنـد کـه بـرون    پردازد و بیان مـی  سنتی و کارآفرین می

جستجوی محیطی نه فقط برای کارکنان واحد تحقیق و توسـعه  

بلکه برای همه کارکنان سازمان کارآفرین ضروری است. همچنین 

گونـه   یکی از عوامل کلیدی و بسترساز در این آموزش خالقیت را

ارتباط سریع و راحـت واحـد    ،کند. از طرفی ها معرفی می سازمان

سـایر واحـدها و حـذف قلمروهـای حکـومتی       تحقیق و توسعه با

وار(ارگانیـک)   هریک از واحدهای سازمان، در کنار سـاختار انـدام  

ر واحد تحقیق و توام با روابط غیررسمی، افقی و از پایین به باال د

های کارآفرین را عواملی در جهت ایفای بهتر نقش  توسعه سازمان

  ].20[نماید این واحدها عنوان می

ــوئیس( ــر1992ت ــوارد ) ب ــر م ــت زی ــام جه ــد نظ ــردن من  ک

 :]48[کند می تأکید توسعه و های تحقیق فعالیت

 سازمان که حوزه فعالیتی تعیین و شرکت راهبردهای تعریف .1

 کند؛ درگیر ار خود دارد قصد

 کـه  آن از اطمینـان  بـرای  توسعه و تحقیق راهبردهای تدوین .2

 شـرکت  راهبردهـای  راستای توسعه در و تحقیق های فعالیت

 است؛

 در کـه  هـایی  انتخاب پـروژه  برای ارزیابی سیستم یک وجود .3

 ؛است و سازمانی مالی اهداف با ارتباط

 عملکـرد  گیری برای اندازه تحقیقاتی های پروژه اجزای تعیین .4

 آنها؛

 بـه  دسـتیابی  سنجیدن میـزان  برای ها پروژه متناوب ارزیابی .5

 اهداف؛

 منـابع  که آن از مطمئن شدن برای کنترل سیستم یک وجود .6

 شود.  می استفاده صحیحیطور به شده داده تخصیص

 موفقیـت  عوامـل  تبیـین  و بررسـی  ) بـه 1390جمالی پاقلعه(

 اى پیشـرفته  کشـورهای  و ایـران  در آن و جایگاه توسعه و تحقیق

کند که  است. وی پیشنهاد می پرداخته چین و آمریکا ژاپن، چون

 کشـور  تحقیقاتى -حیات علمی که هایى بحران از رفت برون براى

 و مـالى  حمایـت  بـا  بایـد  دولـت  اول درمرحلـه  کند، می تهدید را

 تحقیـق،  امـر  بوروکراسـى در  کـاهش  تسهیالت، نهادن دراختیار

 امکانات افزایش محققان، به و امیددهنده آمیزفضاى تشویق ایجاد

 ابـداعات،  هـا و  طـرح  ارائـه  و هـا  فعالیـت  جهـت  مناسب شرایط و

 در محققـان  حضـور  هزینـه  همچـون  اى ویـژه  امتیازات اختصاص

 فنـى  -علمـی  کـادر  سـطح  افزایش تخصصى، -علمی سمینارهاى

 و تبادل جهت مراکزى ایجاد تحقیقاتى، هاى سازمان و ها دانشگاه

 از برخى در تبعیض از جلوگیرى محققان، و مخترعان بین ارتباط

 در آنان و براى جامعه در امن فضاى ایجاد علمى، مجامع و ادارات

 از پرهیـز  ملـى،  تعلقـات  تقویـت  با نیز محققان خود دوم مرحله

 هـاى روش جدیـدترین  بـا  آشـنایى  و مرزها سوى آن به مهاجرت

  .]10[بپردازند کشورمان به خدمت وی نوآور به دنیا علمى

و  ســـازمانی درون ) بـــه شناســـایی عوامـــل1386ســـالمی(

های تحقیـق و توسـعه در    سازمانی موثر بر اثربخشی فعالیت برون

 صـنعتی  و علمـی  هـای  پـژوهش  بیوتکنولوژی سازمان پژوهشکده

  :]19[بندی زیر را ارائه نموده است ایران پرداخته است و دسته

  شامل:سازمانی  درون عوامل) الف

 ؛مدیریت -1

 ؛محقق نیروی -2

 ؛سازمانی فرهنگ -3

 ؛تحقیق تجهیزات و مکاناتا -4

 ؛اطالعات یفناور -5

 گذاری سرمایه - 6

  شامل:سازمانی  ) عوامل برونب

؛المللی ای و بین روابط منطقه ،عوامل جهانی - 1
؛و در سطح صنعت دولت در سطح ملیی ها سیاست - 2
؛موقعیت رقابتی صنعت - 3
 .عوامل غیرقابل کنترل - 4

هـای حاصـل از    ها و فرصت ) به بررسی چالش1387حقیقت(

تحقیق و توسعه مانند ارائه محصوالت بهتر، ایجاد مشاغل جدیـد  

کشـورهای در   داران در و افزایش درآمدزایی، افزایش ارزش سـهام 
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ها در تحقیق و توسعه جهانی  حال توسعه و همچنین نقش شبکه

  ].12[پردازد می

 بـا بررسـی جایگـاه تحقیـق و     )1388عرب مازار و همکـاران( 

 هـایی  چـالش  هـا، بـه   ویژه بانکههای دولتی، ب توسعه در سازمان

 تحقیـق،  امـر  سـازمان بـه   مدیریت ضعیف باور و اعتمادهمچون 

 مـدیران  تخصصـی  سـابقه  تحصـیلی و  رشـته  غیرمـرتبط بـودن  

 توسـط  انجـام شـده   هـای  پـژوهش  واحدهای تحقیقـاتی، ضـعف  

 هـا)،  طـرح  سـپاری  ها(مشـکالت بـرون   سـازمان  از خارج محققین

 پـژوهش،  بخـش  در نیروهـای کیفـی   داری نگه و جذب مشکالت

 واحـدهای  سـایر  از طـرف  تحقیقـاتی  واحـدهای  مقبولیـت  عـدم 

 واحـدهای تحقیقـاتی   نامناسب سازمانی سازمان، ساختار اجرایی

  .]22[اند اشاره کرده

) اهــم مشــکالت تحقیــق و 1391همچنــین جمــالی پاقلعــه(

   ]:10[توسعه در ایران را موارد زیر برشمرده است

 ؛فرهنگی مسائل -1

 ؛مالی مشکالت -2

 ؛مدیریت ضعف -3

 ؛ارتباطات ضعف -4

 .انسانی نیروی ضعف -5

) بــه بررســی وضــعیت تحقیــق و توســعه در 1389بنــدریان(

را  ترین عوامل ناکارآمدی در آن صنعت نفت ایران پرداخته و مهم

  :]5[شمرد صورت زیر برمیبه

ــدم  -1 ــق و توســعه شــرکتی و   آشــنایی ســازمانع ــای تحقی ه

هـای متمرکـز و غیرمتمرکـز تحقیــق و     غیرشـرکتی و بخـش  

 ؛توسعه شرکت به حیطه وظایف خود

ــش   -2 ــک از بخ ــاه هری ــودن جایگ ــفاف نب ــز و  ش ــای متمرک ه

غیرمتمرکز در بخش تحقیق و توسعه شرکتی در صنعت نفت 

تحقیق و های  منجر به ناهماهنگی و اثربخشی ضعیف فعالیت

 ؛توسعه شده است

های تحقیق و توسعه که به مسائل و مشکالت  توجه به پروژه -3

پـردازد و در   سازمانی و فناورانه موجود در صـنعت نفـت مـی   

و  "کشش بـازار "توان  چه که می نتیجه این امر توازن بین آن

 هم خورده است. نامید، به "راهبری فناوری "

هـای   سیب در فعالیـت ترین علل بروز آ ) اصلی1377مرعشی(

  :]27[تحقیق و توسعه را به دو دسته کلی زیر تقسیم نموده است

عواملی که مانع رونق تحقیـق و توسـعه گشـته اسـت. ایـن       -1

 :]27[توان به ترتیب زیر تقسیم نمود دسته از عوامل را می

 ؛بر بودن تحقیق و توسعه سرمایه �

 ؛بینی نبودن نتایج قابل پیش �

عادت به استفاده از تالش کاری و  وجود روحیه کم �

 .دیگران

عواملی که موجب تقلیدی شدن تحقیق و توسعه شده است.  -2

 این دسته از عوامل، شامل موارد زیر است:

تعیین نشدن موضوعات تحقیق متناسـب بـا نیـاز     �

 ؛واقعی جامعه

 ؛تقلیدی بودن روش تحقیق �

 فناوری.خنثی فرض کردن علوم و  �
 

  پژوهش روش -3

گیـری، کـاربردی و بـر مبنـای      جهـت این پـژوهش از حیـث   

کیفی(آمیختـه)   -اهداف، اکتشافی است. ماهیت تحقیق نیز کمی

تحلیلـی از نـوع تحلیـل     -. روش پژوهش حاضـر، توصـیفی  است

و کارآمد  ای پایههای  یکی از روشتحلیل مضمون، مضمون است. 

تحلیــل مضــمون، روشــی بــرای در واقــع،  .تحلیــل کیفــی اســت

هـای کیفـی    الگوهـای موجـود در داده   شناخت، تحلیل و گزارش

  .است

خبـره مرکـز   امعه آماری این پـژوهش، کلیـه کارشناسـان    ج

های تهـران،   مخابرات ایران و همچنین تعدادی از اساتید دانشگاه

کـه در حیطـه پـژوهش،     طباطبایی هستند صنعتی شریف، عالمه

 50نظرند. نمونه آماری پژوهش، مشتمل بـر   رای و صاحب صاحب

نفر در مرحله دوم(تحلیـل   312مرحله اول(دلفی فازی) و نفر در 

  عاملی) از جامعه مورد نظر است. 

اسـت. گلولـه    4گیری پژوهش، روش گلوله برفـی  روش نمونه

برفی روشی سودمند برای مطالعات کیفـی و اکتشـافی اسـت. در    

کنـد و   این روش، نفر اول، شخص دوم را به پژوهشگر معرفی مـی 

   .یابد طور و این روند ادامه می نفر بعدی نیز همین

وسیله هدر این پژوهش، ما از روش دلفی فازی پیشنهاد شده ب

های مورد استفاده در  ترین دلفی فازی ) که از رایج1993ایشیکاوا(

ایم. دلفی فازی در دور سوم  المللی است، استفاده کرده سطح بین

 یکالگوریتم اجرای روش در شکل شماره به اشباع نظری رسید. 

  آمده است.

4 Snowball Sampling
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  مراحل روش دلفی فازي :1شکل 

 آنهـا  ذهنـی  تعابیر بر افراد خصوصیات متفاوت که آنجایی از

 دامنـه  تعریـف  بـا  لـذا  است، اثرگذار متغیرهای کیفی به نسبت

 پاسـخ  هـا  سـوال  به یکسان ذهنیت با کیفی، خبرگان متغیرهای

 اعداد شکل به شماره یک جدول به توجه با این متغیرها. اند داده

هـای   متغیریانگر یک بجدول شماره  .اند شده تعریف فازی مثلثی

  کالمی و عدد فازی مثلثی نظیر آن است.
  

  کالمی متغیرهاي مثلثی فازي اعداد :1جدول 

 متغیر کالمی عدد فازي مثلثی متناظر

 کامال مناسب )9،10،10(

 مناسب )7،9،10(

 تا حدودی مناسب )5،7،9(

 تاثیر بی )3،5،7(

 مناسب ناتا حدودی  )1،3،5(

 نامناسب )0،1،3(

 کامال نامناسب )0،0،0(

  بیانگر عدد فازی مثلثی است. دوشکل شماره 
  

 
  فازي اعداد مقیاس -2 شکل

بندی مورد استفاده در این مقاله نیز روش تحلیل  روش خوشه

های کاربردی متعـددی بـرای تحلیـل عـاملی      زمینهعاملی است. 

مطرح شده است. مثل: کـاهش تعـداد زیـادی متغیـر بـه تعـداد       

سـازی، گـزینش یـک زیرمقیـاس از      تری عامل به منظور مدل کم

0

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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عنوان  وامل بهای از ع ی زیادی گویه، تولید مجموعه میان مجموعه

متغیرهای ناهمبسته، اعتباریابی یک مقیاس از طریق تعیـین بـار   

های سازنده مقیاس بـر روی عوامـل اسـتخراج شـده، تهیـه       گویه

هـا،   بعدی بودن آن های تک های چندگانه با توجه به ویژگی تست

هـا از طریـق    هـا و تعیـین گـروه    هـایی از آزمـودنی   تعیین خوشـه 

. ]33[دی که در یک خوشه قرار دارندمشخص کردن مجموعه افرا

 که است هایى گروه به ها شاخص دهى سازمان فرایند بندى، خوشه

 عناصـرى  ی مجموعـه  خوشـه،  هستند. یک شبیه هم به آن اجزاى

 نـاهمگون  ها خوشه دیگر اجزاى با و دارند مشابهت هم با که است

 و سـریع  یابى دست بندى در این پژوهش، خوشه باشند. هدف می

 میـان  منطقـى  ارتبـاط  شناسـایى  و بسته، هم اطالعات به مطمئن

 ای گسترده حیطۀ ،ها شاخص بندی خوشه فرایند انجام با .هاست آن

  گرفتند.قرار یافته سازمان و مدون های گروه در ،پراکنده های داده از

مدل پیشنهادی این روش کـه مبـدع آن اسـپیرمن اسـت در     

توانـد   خـوبی مـی   استوار است و بهواقع برمبنای مدل خطی ساده 

  .]28[روابط بین متغیرهای مختلف را توجیه کند

 چنـدمتغیری  آمـاری  پیشـرفته  فنـون  از یکی عاملی تحلیل

 ماننـد  پژوهشی اهداف تامین منظوربه آماری روش این از .است

 و سازی فرضیه ها، مقیاس خرده تشخیص ها، مقیاس اعتبارسازی

 سـایر  اجـرای  امکـان  همچنـین  شـود.  مـی  اسـتفاده  سازی مدل

 و متغیـری  چنـد  رگرسـیون  ماننـد  آمـاری  پیشـرفته  های روش

  .]37[کند می فراهم را ساختاری معادالت
  

  ها داده تحلیلتجزیه و  -4

در این تحقیق ابتدا ادبیات مربوط به تحقیق و توسعه بررسی 

هـا و راهکارهـای موفقیـت     شد. در مرحله بعد به استخراج چالش

تحقیق و توسعه پرداخته شد. در این مرحله نزدیک بـه  مرتبط با 

عامل احصاء شد. سپس با تنظیم پرسشـنامه بـاز بـا طیـف      100

لیکرت، به شناسایی و امتیازدهی به عوامل مربوطه توسط اعضای 

هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و همچنین تعدادی از 

طباطبـایی    ههای تهـران، صـنعتی شـریف و عالمـ     اساتید دانشگاه

پرداخته شد. در مرحله بعد هم با توجه به عوامل شناسایی شـده  

از طریق مرور ادبیات و همچنـین عـواملی کـه بوسـیله خبرگـان      

 28چالش در مسیر تحقیـق و توسـعه و    30اضافه شد، در نهایت 

راهکار برای موفقیت تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات مخابرات 

یل بزرگی جداول، بخشی از این عوامـل  دله ایران شناسایی شد. ب

 سـه و جدول شماره  دوعنوان نمونه به ترتیب در جدول شماره هب

نشان داده شده است. در گام بعدی هم با استفاده از نتایج بدست 

بندی ایـن عوامـل پرداختـه شـد.      آمده از تحلیل عاملی به خوشه

 هـای تحقیـق و   بخشی از نتایج تحلیل عاملی مربـوط بـه چـالش   

و همچنـین بخشـی از راهکارهـای    شماره چهار  توسعه در جدول

نشان داده شده است. الزم به ذکـر   شماره پنجموفقیت در جدول 

هـا و راهکارهـا) در    است که کلیه عوامل شناسایی شـده (چـالش  

  قسمت تجزیه و تحلیل نتایج آورده شده است.

  

  اي تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات مخابرات ایرانه بخشی از چالش :2جدول 

  ها گزاره

 میانگین

 حد هندسی

 عدد پایین

  فازي مثلثی

 هندسی میانگین

 عدد وسط حد

  فازي مثلثی

 حد هندسی میانگین

  فازي مثلثی عدد باال

 زدایی فازي عدد

  شده

 8,9666 9,7339 9,1148 7,6062 تحقیقات نظام ساختار نبودن کارا

 8,6518 9,5313 8,7964 7,1940 ضعیف مؤسسات علمی و پژوهشیمدیریت 

 7,6186 9,6504 9,0152 0,0000 رسانی و تبادل علمی نبود سیستم کارآمد اطالع

 7,3625 9,4659 8,6772 0,0000 اعتبارات ناکافی تحقیقات

 7,5808 9,6478 8,9593 0,0000 آموزش نظام ساختار بودن نادرست

 8,8749 9,6710 9,0341 7,4418 محققان و پژوهشگران ضعیف انگیزه

 8,8132 9,6801 8,9623 7,3497 دولتی های سازمان ساختارنامناسب

 7,7275 9,7348 9,1575 0,0000 تحقیق امر سازمان به مدیریت ضعیف باور و اعتماد

غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی و سابقه تخصصی مدیران 

 واحدهای تحقیقاتی
0,0000 8,6292 9,4821 7,3331 

 از خارج توسط محققین شده انجام های پژوهش ضعف

 ها) طرح سپاری مشکالت برون(ها  سازمان
7,4317 8,9682 9,5855 8,8150 
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 تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران راهکارهاي موفقیتبخشی از  :3جدول

  ها گزاره

 میانگین

 حد هندسی

 عدد پایین

  فازي مثلثی

 هندسی میانگین

 عدد وسط حد

  فازي مثلثی

 حد هندسی میانگین

  فازي مثلثی عدد باال

 زدایی فازي عدد

  شده

 4385/8 5220/9 5696/8 8305/6 تدوین راهبردهای تحقیق و توسعه 

هایی که در  وجود یک سیستم ارزیابی برای انتخاب پروژه

 سازمانی هستند ارتباط با اهداف مالی و
0 6498/8 3594/9 3264/7 

گیـری   تعیین اجزای پروژه های تحقیقـاتی بـرای انـدازه   

 ها عملکرد آن
0241/8 4076/9 8459/9 2501/9 

ارزیابی متناوب پروژه ها برای سنجیدن میزان دسـتیابی  

 به اهداف
1047/8 4753/9 8695/9 3126/9 

 4768/8 4863/9 6795/8 6565/6 پژوهشسازی فرهنگ سازمانی حامی تحقیق و  جاری

 4353/7 5983/9 7533/8 0 در دسترس بودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز تحقیق

های دولـت در سـطح ملـی و در     طراحی درست سیاست

 سطح صنعت
5558/6 1183/8 0148/9 0073/8 

  تجزیه و تحلیل عاملینتایج  -4-1

وسـیله آن  هبندی در این پژوهش این است که ب کاربرد خوشه

هـای تاثیرگـذار در    تری نسبت به شـاخص  توان به درک جامع می

کـه   فرایند تحقیق و توسعه دست یافت؛ بدین معنا که درصـورتی 

مدیری بخواهد برای موفقیت تحقیق و توسـعه در سـازمان خـود    

تواند حیطه  بندی می دهد، با توجه به این خوشهاقداماتی را انجام 

سازمانی، عوامل  عوامل مرتبط با پژوهشگران، عوامل درونفعالیت(

اگــر  ،عنـوان مثــال  ) خــود را مشـخص نمایــد. بــه ســازمانی بـرون 

خواهد در راستای افزایش انگیزه در میان محققان تالش کند،  می

عوامـل  "ه هـای دیگـری کـه در گـرو     با توجه به عوامل و شاخص

که  تواند دیگر عواملی آورده شده است، می  "مرتبط با پژوهشگران

  در این زمینه کاربرد دارد را شناسایی و تقویت نماید.

بخشی از نتایج تحلیل عاملی مربـوط   چهار،در جدول شماره 

های تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات مخابرات ایـران   به چالش

  نشان داده شده است. 

  

  عنوان نمونه ها به از نتایج تحلیل عاملی مربوط به چالش بخشی :4جدول 

  ها گزاره
عوامل مرتبط با 

  پژوهشگران

عوامل 

  سازمان درون

عوامل 

  سازمانی برون

 0,283 0,739  0,02 تحقیقات نظام ساختار نبودن کارا

 0,144 0,528  0,371 مدیریت ضعیف مؤسسات علمی و پژوهشی

 0,100 0,417  0,089 رسانی و تبادل علمی نبود سیستم کارآمد اطالع

 0,227 0,823  0,02 اعتبارات ناکافی تحقیقات

 0,104 0,871  0,124 آموزش نظام ساختار بودن نادرست

 0,249 0,030  0,720 محققان و پژوهشگران ضعیف انگیزه

 0,242 0,540  0,191 دولتی های سازمان ساختارنامناسب

 0,289 0,585  0,277 تحقیق امر سازمان به مدیریت ضعیف باور و اعتماد

 0,303 0,492  0,505 غیرمرتبط بودن رشته تحصیلی و سابقه تخصصی مدیران واحدهای تحقیقاتی

  

توان  ، میشماره چهارهای موجود در جدول  با استفاده از داده

های تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات مخابرات ایـران را   چالش

  بندی نمود: گروه زیر تقسیم 3در 

  الف) عوامل مرتبط با پژوهشگران

 از خـارج  توسط محققین انجام شده های پژوهش ضعف �

 ؛ها)طرح سپاری مشکالت برون(ها سازمان

در نیروهایی با سـطح  جای پژوهش هبعالقه به تدریس  �

 ؛دکتریتحصیالت 
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کـاری و عـادت بـه اسـتفاده از تـالش       وجود روحیه کم �

 ؛دیگران

 ؛محققان و پژوهشگران ضعیف انگیزه �

عدم رسیدگی مناسـب بـه نیازهـای کارمنـدان بخـش       �

 ؛توسعه تحقیق و

غیرمـرتبط بـودن رشـته تحصـیلی و سـابقه تخصصـی        �

  ؛مدیران واحدهای تحقیقاتی

 .تقلیدی بودن روش تحقیق �

  سازمانی درونب) عوامل 

 ؛اعتبارات ناکافی تحقیقات �

 ؛تحقیقات نظام ساختار نبودن کارا �

 ؛تحقیق امر سازمان به مدیریت ضعیف باور و اعتماد �

 ؛مدیریت ضعیف مؤسسات علمی و پژوهشی �

 ؛آموزش نظام ساختار بودن نادرست �

  ؛فقدان ظرفیت جذب مطلوب �

 ؛دولتی های سازمان ساختار نامناسب �

 تصـویب  و رسـی بر هـا،  اولویـت  تعیـین  طـوالنی  فرایند �

 هـای  ارزیـابی طـرح   نهایـت  در و های پیشـنهادی  طرح

 ؛انجام شده

  ؛رسانی و تبادل علمی نبود سیستم کارآمد اطالع �

 هر در مشاور مطالعاتی هایشرکت اطالعاتی نبود بانک �

 ؛تخصصی های حوزه از یک

 ؛سیستم پاداش نامناسب �

 بخـش  در نیروهـای کیفـی   داری نگه و جذب مشکالت �

 ؛پژوهش

 ســایر از طــرف تحقیقــاتی واحــدهای مقبولیــت عــدم �

 ؛سازمان اجرایی واحدهای

 .نبود فرهنگ پژوهش در سازمان �

  سازمانی ج) عوامل برون

 ؛ها در کشور گذاری در زیرساخت نیاز شدید به سرمایه �

 ؛عدم توجه به عرضه و تقاضا در امر پژوهش �

واقعـی   تعیین نشدن موضوعات تحقیق متناسب با نیاز �

 ؛جامعه

 ؛یفناورخنثی فرض کردن علوم و  �

راهبـری  "و  "کشـش بـازار  "بهم خـوردن تـوازن بـین     �

 ؛"فناوری

  ؛عدم وجود فضای رقابتی �

 ؛بر بودن تحقیق و توسعه سرمایه �

 ؛بینی نبودن نتایج قابل پیش �

وارداتی بودن علم در کشـور، درنتیجـه مشـکل شـدن      �

 فرایند تحقیق و توسعه.

نیز بخشی از نتایج تحلیل عاملی مربوط  پنجدر جدول شماره 

بــه راهکارهــای موفقیــت تحقیــق و توســعه در مرکــز تحقیقــات 

  مخابرات ایران نشان داده شده است. 
  

  عنوان نمونه از نتایج تحلیل عاملی مربوط به راهکارهاي موفقیت به بخشی :5جدول 

  ها گزاره
عوامل مرتبط با 

  پژوهشگران
  سازمانی عوامل برون  سازمان عوامل درون

 0,203 0,826  0,271 تدوین راهبردهای تحقیق و توسعه

هایی که در ارتباط با اهداف مالی  وجود یک سیستم ارزیابی برای انتخاب پروژه

 و سازمانی هستند
0,122  0,583 0,268 

 0,413 0,503  0,071 عملکرد آنهاگیری  های تحقیقاتی برای اندازه تعیین اجزای پروژه

 0,118 0,428  0,333 ها برای سنجیدن میزان دستیابی به اهداف ارزیابی متناوب پروژه

 0,852 0,0117  0,102 جاری سازی فرهنگ سازمانی حامی تحقیق و پژوهش

 0,270 0,325  0,781 در دسترس بودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز تحقیق

 0,827 0,151  0,098 های دولت در سطح ملی و در سطح صنعت سیاستطراحی درست 

  

تـوان  ، میشماره پنجهای موجود در جدول  با استفاده از داده

راهکارهای موفقیت تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات مخـابرات  

  بندی نمود: گروه زیر تقسیم 3ایران را در 

  با پژوهشگرانالف) عوامل مرتبط 

ــاز    � ــزات مــورد نی ــات و تجهی ــودن امکان در دســترس ب

 ؛تحقیق

 ؛آمیز و امیددهنده به محققان ایجاد فضاى تشویق �

از  پرهیـز و  تقویت تعلقات ملـى در میـان پژوهشـگران    �

   ؛مهاجرت به آن سوى مرزها
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  ؛هاى علمى دنیا جدیدترین روش آشنایى کارکنان با �

هزینــه حضــور  اى همچــون اختصــاص امتیــازات ویــژه �

تخصصــى، افــزایش  -محققــان در ســمینارهاى علمــی

هـاى   هـا و سـازمان   دانشـگاه  فنـى  -سطح کادر علمـی 

   ؛تحقیقاتى

تقویت انگیزه مالی کارکنان واحدهای تحقیق و توسعه،  �

 .های دولتی ها در سازمان خارج از ضوابط پرداخت

  سازمانی ب) عوامل درون

اطمینـان از  تدوین راهبردهای تحقیق و توسـعه بـرای    �

ــت  آن ــه فعالی ــتای    ک ــعه در راس ــق و توس ــای تحقی ه

 ؛راهبردهای شرکت است

هـای علـم و    ارتباطات موثر بـا مراکزپژوهشـی و پـارک    �

  ؛فناوری

ــه   � ــذب و نگ ــرای ج داری  طراحــی ســازوکار مناســب ب

 ؛نیروهای کیفی

گیـری   های تحقیقـاتی بـرای انـدازه    تعیین اجزای پروژه �

  ؛عملکرد آنها

ها برای سنجیدن میزان دستیابی  پروژهارزیابی متناوب  �

 ؛به اهداف

 ؛باور مدیریت ارشد به امر پژوهش �

هایی کـه   وجود یک سیستم ارزیابی برای انتخاب پروژه �

 ؛در ارتباط با اهداف مالی و سازمانی هستند

انجـام   کاهش بوروکراسـى در امـر تحقیـق وتحقیقـات     �

 ؛شده

  ؛ادحضور مستمر مسئولین سازمان در محل فعالیت افر �

ــى از   � ــیض در برخ ــامع  جلــوگیرى از تبع ادارات و مج

 ؛علمى

 ؛های رقبا توجه کافی به فعالیت �

نمودن روحیـه کـار گروهـی و جمعـی بـر واحـد        حاکم �

 ؛تحقیقاتی

 در مشـاور مطالعـاتی   های شرکت اطالعاتی ایجاد بانک �

 ؛تخصصی های حوزه از یک هر

طراحی ساختار سازمانی مناسـب واحـدهای تحقیـق و     �

 ؛توسعه

  توسعه.سازی فرهنگ سازمانی حامی تحقیق و  جاری �

  سازمانی ج) عوامل برون

 ؛مشارکت فعال بخش خصوصی �

های دولت در سـطح ملـی و در    طراحی درست سیاست �

  ؛سطح صنعت

های تحقیق  قرار دادن خواست مشتری در مرکز فعالیت �

  ؛و توسعه

 ؛شناخت صحیح از موقعیت رقابتی صنعت �

و  ارتبـاط بـین مخترعـان    مراکزى جهت تبادل و ایجاد �

 ؛محققان

 ؛حمایت مالى و دراختیار نهادن تسهیالت توسط دولت �

 .سازی نتایج تحقیقات کمک به تسهیل تجاری �
  

  گیري و پیشنهادات نتیجه  -3

رغم اهمیت فـراوان تحقیـق و توسـعه در دنیـای امـروز،       علی

دهـد ایـن فراینـد     ها و موانعی وجود دارد کـه اجـازه نمـی    چالش

اجرا شود. ایـن موانـع در یـک طیـف از ماهیـت خـود       درستی  به

هـای   تحقیقات و ابعـاد آن گرفتـه تـا عوامـل مـرتبط بـه ویژگـی       

بـا بررسـی ادبیـات موجـود،      ،سازمانی، قرار دارد؛ از طـرف دیگـر  

های بسیاری را در این حوزه  توان راهکارهای موفقیت و چالش می

  شناسایی نمود.

تحقیـق و توسـعه در   شناسـی فراینـد    هدف این مقاله آسـیب 

ایران بوده است که با بررسـی مرکـز تحقیقـات مخـابرات ایـران      

منزله یکی از نهادهای اصـلی و تاثیرگـذار در زمینـه تحقیـق و      به

توسعه در کشور بـه شناسـایی راهکارهـای موفقیـت و همچنـین      

هـای موجـود در مسـیر تحقیـق و توسـعه در ایـن مرکـز         چـالش 

له بـا بررسـی ادبیـات موجـود در     پرداخته شده است. در این مقا

ــت و همچنــین      ــای موفقی ــق و توســعه، راهکاره ــوزه تحقی ح

های موجـود در تحقیـق و توسـعه بـا اسـتفاده از تحلیـل        چالش

مضمون و تکنیک دلفی فازی و تحلیل عاملی شناسایی شده و در 

راهکار موفقیت تحقیق و توسعه در  28چالش اصلی و  30نهایت 

ایران بدسـت آمـد. طبـق ایـن تحلیـل،       مرکز تحقیقات مخابرات

اند.  گروه تقسیم شده 3های مربوط به تحقیق و توسعه در  چالش

باشـد کـه شـامل     هـای محققـان مـی    گروه اول مربوط به ویژگـی 

کـاری و عـادت بـه اسـتفاده از      مواردی همچون: وجود روحیه کم

 باور و محققان، اعتماد و پژوهشگران ضعیف تالش دیگران، انگیزه

باشد. گروه دوم عوامـل   تحقیق می امر سازمان به مدیریت ضعیف

ســازمانی همچــون: اعتبــارات ناکــافی تحقیقــات، مــدیریت  درون

 نظـام  سـاختار  بودن ضعیف مؤسسات علمی و پژوهشی، نادرست

سازمانی  باشد. در نهایت هم در گروه سوم عوامل برون آموزش می

. در ایـن  است  رده شدهگذارند، آو که بر تحقیق و توسعه تاثیر می

گـروه نیـز مـواردی از قبیـل: تعیـین نشـدن موضـوعات تحقیـق         
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متناسب با نیاز واقعی جامعه، عـدم وجـود فضـای رقـابتی، قابـل      

  ،بینــی نبــودن نتــایج عنــوان شــده اســت. از طــرف دیگــر  پــیش

گروه تقسیم شـده اسـت. گـروه اول     3راهکارهای موفقیت نیز به 

هـای آنـان    ط با محققـان و ویژگـی  شامل عواملی هستند که مرتب

از مهاجرت به آن سوى مرزهـا، تقویـت    پرهیزباشد، از قبیل:  می

ــل     ــامل عوام ــگران.گروه دوم ش ــان پژوهش ــى در می ــات مل تعلق

گذارند،  سازمانی است که بر فرایند تحقیق و توسعه تاثیر می درون

همچون: تدوین راهبردهای تحقیـق و توسـعه بـرای اطمینـان از     

های تحقیق و توسعه در راستای راهبردهای شرکت  عالیتکه ف آن

گیـری   هـای تحقیقـاتی بـرای انـدازه     تعیین اجـزای پـروژه   است،

انجـام   روکراسى در امر تحقیق و تحقیقاتوکاهش ب عملکرد آنها،

باشد که  سازمانی می شده. در نهایت گروه سوم شامل عوامل برون

هـای   سیاسـت  ، همچون: طراحی درستیستدر کنترل سازمان ن

دولت در سـطح ملـی و در سـطح صـنعت،  قـرار دادن خواسـت       

های تحقیق و توسعه، شناخت صحیح از  مشتری در مرکز فعالیت

سـازی نتـایج    کمک بـه تسـهیل تجـاری    موقعیت رقابتی صنعت،

  تحقیقات.

با بررسی نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی، توجه به نکـات  

  زیر ضروری است:

کاری و عـادت بـه    وجود روحیه کم"های  قرارگرفتن شاخص �

ــزه "و همچنــین شــاخص "اســتفاده از تــالش دیگــران  انگی

عـدم رسـیدگی   " و شـاخص  " محققان و پژوهشگران ضعیف

در یک  "مناسب به نیازهای کارمندان بخش تحقیق و توسعه

دهد، در  )، نشان میعوامل مرتبط با پژوهشگرانگروه یکسان(

که بـه نیازهـای کارمنـدان بخـش تحقیـق و توسـعه        صورتی

کـم و    رسیدگی مناسبی نشود، این کارکنان با معضل روحیه

  شوند.  فقدان انگیزه کافی رو به رو می

 نظــام ســاختار بــودن نادرســت"هــای  قرارگــرفتن شــاخص �

در  "تحقیقـات  نظام ساختار نبودن کارا"و شاخص  "آموزش

دهـد کـه کـارا     سـازمانی)، نشـان مـی    عوامل درون(یک گروه

نبودن ساختار نظام آموزش در کشور موجب عدم کارایی در 

نظام تحقیقاتی شده است. در نتیجه توجه بـه اصـالح نظـام    

آموزش و پرورش کشور، تـاثیر مثبتـی بـر نظـام تحقیقـاتی      

   کشور خواهد داشت.

و  "بـر بـودن تحقیـق و توسـعه     سـرمایه "با توجه به شاخص  �

تـوان   مـی  "عدم توجه به عرضـه و تقاضـا در امـر پـژوهش    "

گونه استنباط نمود که در شرایط کنونی کشور کـه اکثـر    این

ها بدون توجه به عرضه و تقاضا در  مراکز تحقیقاتی و دانشگاه

های زیـادی را بـر    پردازند، هزینه امر پژوهش به تحقیقات می

هـای   کـه سیاسـت  کنند؛ لذا بهتر اسـت   جامعه وارد می  بدنه

  مناسبی توسط دولت اتخاذ شود.

ــزه در   � ــات و همچنــین ایجــاد انگی ــودن امکان در دســترس ب

از مهاجرت افـراد   کارکنان واحدهای تحقیقاتی موجب پرهیز

 شود.  به آن سوى مرزها می

آمیـز و یـک بیـنش و نگـرش      وجود یـک رویکـرد مشـارکت    �

قیق جویانه از سوی مدیریت و رهبران واحدهای تح مشارکت

و توسعه موجب بهبود عملکرد کارگروهی و تیمی و درنتیجه 

 شود. بهبود عملکرد سازمان می

های تحقیقاتی، داشـتن سـاختاری    الزمه پویایی در مجموعه �

بایسـت بـا دقـت     غیرمتمرکز است که البته این سـاختار مـی  

 مدنظر قرار گیرد. شده و الزامات استقرار آن کامال طراحی

تواند کدام چالش را پوشش  کدام راهکار می در رابطه با اینکه

  توان به موارد زیر اشاره نمود: دهد نیز می

 سـپاری  مشـکالتی در بـرون  با توجه به اینکه در اکثر مواقـع   ■

شـود کـه امکانـات و     آیـد، پیشـنهاد مـی    ها بوجود مـی طرح

تجهیزات مورد نیاز تحقیق بیش از پیش در اختیار محققـان  

 قرار گیرد.

تقویـت  آمیز و امیددهنده بـه محققـان و    تشویق ایجاد فضاى ■

از مهاجرت بـه آن   پرهیزو  تعلقات ملى در میان پژوهشگران

کاری و عادت  سوى مرزها در جهت غلبه بر وجود روحیه کم

 ضــعیف انگیــزهو همچنــین  بــه اســتفاده از تــالش دیگــران

 شود. محققان پیشنهاد می و پژوهشگران

به نیازهای کارمندان بخش با توجه به عدم رسیدگی مناسب  ■

اى  اختصـاص امتیـازات ویـژه    تـوان بـه   توسعه، می تحقیق و

 -هزینــه حضــور محققــان در ســمینارهاى علمــی  همچــون

هـا و   دانشـگاه  فنـى  -ر علمـی دتخصصى، افزایش سـطح کـا  

هــاى تحقیقــاتى و تقویــت انگیــزه مــالی کارکنــان   ســازمان

هـا در   پرداخـت واحدهای تحقیق و توسعه، خارج از ضـوابط  

 های دولتی اقدام نمود. سازمان

 تحقیـق و  امر سازمان به مدیریت ضعیف باور و وجود اعتماد ■

تـوان از   مدیریت ضعیف مؤسسات علمـی و پژوهشـی را مـی   

ــژوهش و     ــر پ ــه ام ــد ب ــدیریت ارش ــاور م ــت ب ــق تقوی طری

سازی فرهنگ سازمانی حامی تحقیق و پژوهش بهبود  جاری

  داد.

د ساختار سازمانی مناسـب واحـدهای   از طریق طراحی مجد ■

هـا،   اولویت تعیین طوالنی توان بر فرایند تحقیق و توسعه می

ارزیـابی   نهایـت  در و های پیشـنهادی  طرح تصویب و بررسی
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از  تحقیقـاتی  واحدهای مقبولیت عدم انجام شده و های طرح

 سازمان غلبه نمود. اجرایی واحدهای سایر طرف

ــه ســرمایه هــایی همچــون نیــاز شــدید چــالش ■ گــذاری در  ب

و  بر بـودن تحقیـق و توسـعه    سرمایهها در کشور، زیرساخت

بینـی نبـودن نتـایج، بـا اسـتفاده از راهبردهـایی        قابل پیش

همچون مشارکت فعال بخـش خصوصـی و حمایـت مـالى و     

 باشند. دراختیار نهادن تسهیالت توسط دولت قابل حل می

ـ  "مواردی همچون بهم خوردن تـوازن بـین    ■ و  "ازارکشـش ب

و همچنین عدم وجـود فضـای رقـابتی در     "راهبری فناوری"

توانند با استفاده از وجود یک سیسـتم ارزیـابی    کشور نیز می

هـایی کـه در ارتبـاط بـا اهـداف مـالی و        برای انتخاب پروژه

هـای رقبـا پوشـش     سازمانی هستند و توجه کافی به فعالیت

 داده شوند.

در بخـش دولتـی)    های تحقیـق و توسـعه (خصوصـا    سازمان

ای کـه در ایـن تحقیـق     گانـه  3هـای   توانند با استفاده از گروه می

هـا، مـورد    اند، شرایط خـود را در هریـک از شـاخص    بدست آمده

تری نسـبت بـه موقعیـت خـود      بازبینی قرار داده و شناخت دقیق

بدســت آورنــد تــا بتواننــد گــامی مهــم در جهــت از بــین بــردن 

ــای تحقیــق و توســعه بر چــالش ــا تقویــت  ه ــین ب ــد. همچن دارن

تـوان بـه    گانه، می 3های  راهکارهای موفقیت عنوان شده در گروه

  بهبود روزافزون وضعیت سازمان امیدوارتر بود.

هـا، پیشـنهاد    در راستای موفقیت تحقیق و توسعه در سازمان

ح هـای تحقیقـاتی از روشـنی و وضـو     شود که اهداف سـازمان  می

کافی برخوردار بوده و فاقد هرگونه ابهام باشند. ارتبـاط درونـی و   

اعضای واحد قابـل درک بـوده و     باید برای همه بیرونی اهداف می

بتواند کارآمدی واحد را در ارتباط با اهـداف درون واحـد، اهـداف    

فراواحدی، اهداف سازمان و اهداف نظام صـنعتی کشـور تعریـف    

امکان بروز تضاد و ابهـام را بـه حـداقل     تواند کند. این تعریف می

های تحقیقاتی شـود. واحـدهای    برساند و موجب موفقیت سازمان

وکار نیازمند تحقیق و توسعه نیز، همچون فضاهای عمومی کسب

خلق و ابداع هستند. این خلق و ابداع جز در سایه ایجاد، تـداوم و  

پذیر نخواهد بود. همچنین دقـت در   ارتقا روحیه کارآفرینی امکان

انتخاب مدیران و آموزش دقیـق آنهـا بـرای ایجـاد ارتبـاط مـوثر       

.اسـت واحدهای تحقیقاتی، یکی از نیازهای جـدی در کشـور مـا    
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