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فناورانـه  نوآوري و گرا براي توسعه فناوري  هاي موثر، کارآمد و هدف تقویت مدیریت راهبردي خود به منظور تبدیل شدن به سازمان
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هاي پـژوهش و فنـاوري    هاي مختلف توسعه یافته براي مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري در سازمان این مقاله به بررسی مدل
  .شود ه مدیریتی اشاره میبندي، به چند توصی پردازد و در نهایت پس از جمع می

  
پـژوهش و   هـاي مـدیریت راهبـردي    مـدل ، هـاي پـژوهش و فنـاوري    سازمان، مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري :واژگان کلیدي

   .راهبرد پژوهش و فناوري، فناوري
  

  
  
 عهده دار مکاتبات ∗
  Bandarianr@ripi.ir :و آدرس پست الکترونیکی 021 -44739710: شماره نمابر +
  Ghozatlooa@ripi.ir :و آدرس پست الکترونیکی 021 -44739719: شماره نمابر 1
  Mbandarian@ut.ac.ir :و آدرس پست الکترونیکی 021-44739710: شماره نمابر 2

mailto:Bandarianr@ripi.ir
mailto:Ghozatlooa@ripi.ir
mailto:Mbandarian@ut.ac.ir


    ... در هاي مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري مروري بر مدل
 

  60  1391بهار و تابستان ، نوزده مارهش  فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو
  

  مقدمه - 1
 بـا  جهان سراسر در فناوري و پژوهش هاي سازمان از بسیاري

همچـون کمبـود    عملیـاتی  و راهبرديو متعدد  بزرگ هاي چالش
منابع و افزایش رقابت براي بدست آوردن منابع و استفاده بهینـه  

بـا ایـن    برخـورد  در موفقیـت  براي. هستند روبرو از منابع کمیاب
هــاي پــژوهش و فنــاوري بایســتی بــا اتخــاذ  هــا، ســازمان چــالش

عـدم  صورت  شوند و در مواجه مسائل این با رویکردهاي راهبردي
هـا   مناسب به آنها، این چـالش  پاسخبراي  راهبردي رویکرد اتخاذ

 و پـژوهش هـاي   سازمان اثربخشی و کارایی برروي تاثیر نامطلوبی
 افتـادن  باعث مساله این حالت، بدترین در. داشت خواهند فناوري

 و تجــاري درآمــدهاي کــاهش بودجــه، کــاهش از بــاطلی دور بــه
   .گردید خواهند کارایی و ها ظرفیت بیشتر کاهش

در محیطی پیچیده و در عـین  هاي پژوهش و فناوري  سازمان
در چنـین  . کننـد  فعالیت مـی  3با تغییرات سریع فناورانهحال پویا 

 بـر  مخربـی  تواند تـاثیرات   می شتاب پر و بسیار محیطی، تحوالت
 شتاب و سرعت این نتیجه  .باشد ها داشته هاي سازمان ي گیر جهت
 تامـل  و تاکیـد  بـه  فناوري را هاي پژوهش و سازمان تغییرات، در

 بـا  متناسـب  و مسیرهاي فناورانه جدیـد  انتخاب روي بر بیشتري
به طـور   همچنان بتوانند آنها وسیله به تا دارد، می وا تغییرات این

موثر به حمایت و پشتیبانی فناورانه و نوآورانه موثر از صـنعت بـه   
بـه منظـور   ها  این سازمان. پذیري آنها بپردازند منظور ارتقاء رقابت

در عرصـه  قـاي اثـربخش   و بفناورانـه  هـاي   از فرصـت برداري  بهره
پذیر و نوآورانه هسـتند   انطباقراهبردهاي رقابت، مجبور به اتخاذ 

د پاسخگوي تغییرات سریع نیازهاي مشتریان و همچنین تا بتوانن
  ].8[ هاي محیطی باشند عدم اطمینان

هـاي پـژوهش و فنـاوري     در کشورهاي توسعه یافته و سازمان
موفق دنیا، این نیاز با بکـارگیري رویکردهـا و ابزارهـاي مـدیریت     

هـاي پـژوهش و    راهبردي به منظـور افـزایش اثربخشـی سـازمان    
مـدیریت   ،بـه عبـارت دیگـر   ]. 14[ده شده اسـت  فناوري پاسخ دا
هاي پژوهش و فناوري در گرو خلق و ارائه مزیت  اثربخش سازمان

رقابتی براي مشتریان است که نیازمند الگوهایی راهبردي در این 
  ].17[استها  سازمان

هاي پژوهش و فنـاوري نیازمنـد تقویـت     براین اساس سازمان
هـاي   تبدیل شـدن بـه سـازمان   مدیریت راهبردي خود به منظور 

گرا براي نوآوري فناورانه و تخصیص منابع خـود مطـابق بـا     هدف
ــکــه هســتند؛ چرا هــاي مــدیریت راهبــردي الگــوي ا ماهیــت و ب
داشته و آنها را براي فعالیـت در  تطابق ها  هاي این سازمان ویژگی
  

3 Rapid technological change 

رو مـدیران  از ایـن ]. 14[نمایـد  مـی محیط با تغییرات سریع مهیا 
اي پژوهش و فناوري نیازمند آشنایی با الگوهاي تبیـین  ه سازمان

  ].17[ها هستند  فرایند و مفهوم مدیریت راهبردي در این سازمان
در ایــن چــارچوب تعــدادي مــدل بــراي مــدیریت راهبــردي 

هاي پژوهش و فناوري توسعه یافته است کـه ایـن مقالـه     سازمان
هـاي   لپـیش از مـرور مـد   . مروري اجمالی بر آنها خواهـد داشـت  

هـاي پـژوهش و    مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري در سـازمان 
شایسته است که به طور خالصه توسعه تاریخی مدیریت  ،فناوري
ضـرورت ایـن مـرور    . هاي پژوهش و فناوري بررسی شـود  سازمان

تاریخی از آن جهت است که در یک زاویه دید صحیح نسـبت بـه   
و فناوري قرار گرفته هاي پژوهش  فرآیند تکاملی مدیریت سازمان

  .شود
ــدیریت     ــعه م ــه توس ــدا تاریخچ ــه ابت ــاس در ادام ــراین اس ب

سـپس  . گیرد هاي پژوهش و فناوري مورد مطالعه قرار می سازمان
شود و  هاي مختلف توسعه یافته در رویکرد راهبردي ارائه می مدل

  . در نهایت به نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات پرداخته خواهد شد
 

هـاي پـژوهش و    توسعه مدیریت سازمانتاریخچه  -2
  فناوري

هاي پژوهش و فناوري در طـول چهـل سـال     مدیریت سازمان
در توسـعه  . اي تغییـر کـرده اسـت    گذشته به طور قابـل مالحظـه  

هاي پژوهش و فناوري سه رویکرد گسترده قابـل   مدیریت سازمان
  :شناسایی است که عبارتند از

 یا اولیه 4رویکرد شهودي -
 نمندسامارویکرد  -
 رویکرد راهبردي -

این رویکردها را بـه عنـوان نسـل اول، دوم و سـوم مـدیریت      
  .گیرند هاي پژوهش و فناوري در نظر می سازمان

  رویکرد شهودي یا اولیه –سل اول ن -1-2
هاي پژوهش و فناوري وابسـته بـه    در مراحل اولیه که سازمان

زیـادي  هاي دولتی بودند مدیریت پژوهش و فناوري تا حد  بودجه
این رویکرد ریشه در اطمینان ایجـاد  . متکی بر شهود محققان بود

شده در جوامع توسعه یافته به محققان علوم فنـی و پایـه داشـته    
بخصوص در زمان جنگ جهـانی  (که براساس موفقیت علمی آنها 

هاي پژوهش  در رویکرد شهودي، مدیریت سازمان]. 12[بود ) دوم
هاي فـردي محققـان آنهـا بنـا      اولویتمبناي اعتبار و  و فناوري بر

  
4 Intuitive approach  
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گیري اغلب از طریـق محققـان    در این رویکرد تصمیم. شده است
شـأن شـبکه بودنـد انجـام      هاي پژوهش و فناوري که هـم  سازمان

این بدین معنی است که به هریک از محققان در ]. 8[پذیرفت  می
گیـري   هاي پـژوهش و فنـاوري نقـش بزرگـی در تصـمیم      سازمان

  . شد ه میاختصاص داد
هاي پژوهش و فنـاوري خـود    در این رویکرد محققان سازمان

کردنــد و  نیازهــاي پژوهشــی صــنایع را شناســایی و تعریــف مــی 
هاي پژوهشی و توسعه فناوري را تدوین و براي  براساس آن برنامه

کردنـد و پـس از تصـویب، آن را اجـرا      تصویب خواهی ارسال مـی 
یـن رویکـرد شـامل نبـود     هـاي ا  برخـی از محـدودیت  . نمودند می

ریـزي   هاي راهبردي، نبود رصد و ارزیابی، ضـعف برنامـه   چارچوب
نیروي انسانی و مدیریت منابع مالی پژوهش و فناوري و همچنین 

ها به طور انحصاري براساس نظر محققان و فناوران  تعیین اولویت
 5دهـی و داوري  ها توجه زیادي به نمره علیرغم این محدودیت. بود
ــی ــاوري در  . شــد م ــژوهش و فن ــدیریت ســنتی پ ــوع، م در مجم

هاي پژوهش و فناوري، دامنـه کـاري محققـان و فنـاوران      سازمان
هاي جدید مـدیریت شـامل    روشبوده است و بکارگیري ابزارها و 

بـرداري از دسـتاوردها در    اقدامات الزم براي تقویت کیفیت و بهره
  ]. 17[است هاي پژوهش و فناوري نبوده  حیطه مدیریت سازمان

  سامانمندرویکرد  –نسل دوم  -2-2
هـاي پـژوهش و    نسل دوم مدیریت سازمان سامانمند،رویکرد 
انتقال بین نسـل اول و سـوم مـدیریت     ،این مرحله. فناوري است

ایـن  . هاي پـژوهش و فنـاوري اسـت    پژوهش و فناوري در سازمان
گـذاري دولـت    رویکرد با ایجاد شوراهاي پژوهشی، افزایش سرمایه

هاي پژوهش و فناوري و افزایش فشارها براي ممیـزي   در سازمان
ی بـه  یاین رویکرد با تاکید بر پاسـخگو . و پاسخگویی شکل گرفت

هـاي   هاي عملیاتی سازمان هاي راهبردي مبتنی بر فعالیت حركم
هاي پژوهش و فناوري  منشاء تعالی در سازمان ،پژوهش و فناوري

هاي پـژوهش و فنـاوري در    که هنوز مدیریت سازماندرحالی. شد
ی در برابـر  یدست محققان و فناوران بود، فشـارها بـراي پاسـخگو   

توسعه سـاختارهاي اداري و  مخارج و دفاع از تصمیمات، منجر به 
  ].8[اي شد ستادي مستحکم و حرفه

هاي راهبردي قرار  همچنین در این رویکرد تاکیدات بر اولویت
 ،گرفت در حالیکه هنـوز تـامین مـالی بـراي پـژوهش و فنـاوري      

هاي پژوهش و فناوري  موضوع اصلی مذاکره بین محققان سازمان
بودینگتن در مطالعات خود . کنندگان مالی بود و دولت و یا تامین

  ]:2[را شناسائی کرد  سامانمندشش ویژگی اصلی رویکرد 
  

5 Appraisal 

 ؛دهی سخت گیرانه تر بر نمره تاکید قوي -
ی بــراي فصــیلی و ایجــاد امــور اداري و اجرایــمستندســازي ت -

 ؛ینان از پاسخگوییاطم
 ؛ارزیابی و رصد منظم -
هـاي اصـلی    برنامـه  هـا و  اقداماتی در راستاي مـدیریت پـروژه   -

 پژوهش و فناوري؛
هـاي   هاي علمی در برنامه افزایش تاکید بر سازماندهی فعالیت -

 ؛پژوهش و فناوري
از اواسط (تر نیروي انسانی و ارزیابی گسترده  ریزي قوي برنامه -

 .)1980دهه 
، زیرساخت تصمیم گیري، کیفیـت  سامانمنده رویکرد عالوه ب

هاي پژوهش و فنـاوري   تحقیقات و پاسخگویی را در میان سازمان
  .ارتقاء داد

ارزیابی، که بعدها در حیطه این رویکرد قرار گرفت، اغلب بعد 
گرفت و تاثیر آن  از اجرا و اتمام پروژه پژوهش و فناوري انجام می

هاي آموخته شده،  از طریق درس بر مدیریت پژوهش و فناوري
  .ها و بازخور براي محققان و مدیران بود توصیه

  رویکرد راهبردي -نسل سوم  -3-2
هـاي پـژوهش و    هنگامیکه فشارها بر سـازمان  1990در دهه 

فناوري به منظور ارتقا عملکرد افزایش یافت و بـه عـالوه فشـارها    
فنـاوري و   هـاي پـژوهش و   براي کاهش بودجه تحقیقاتی سازمان

مفهـوم  «تـري بـر    ی ادامه یافت، تاکید قـوي الزام آنها به درآمدزای
همچنین . شد» ارتباط با صنعت و کمک تحقیقات به ایجاد ثروت

هـاي   راهبـرد هاي پژوهش و فناوري خواسته شد تـا بـا    از سازمان
این دوره مبشـر  . هاي اجراي تحقیقات منطبق شوند کاهش هزینه

هاي پژوهش و فناوري بود  دیریت سازمانبه م» رویکرد راهبردي«
هـاي پـژوهش و فنـاوري     عنوان نسل سوم مدیریت سازمانه که ب

  ]. 8[شود  نامیده می
هاي پژوهش و فناوري متحول شد  در نتیجه، مدیریت سازمان

ی به سوي مدیریت ارزیابی یی و داوري ابتدایو از حیطه امور اجرا
هـا   ها و خروجـی  هاي ورودي شاخصبر مبناي اهداف قابل تایید و 

گیـري   اي بود کـه پـیش زمینـه شـکل     این دوره]. 2[حرکت نمود
هاي پژوهش و فنـاوري   رویکرد کسب و کاري به مدیریت سازمان

ه هـاي پـژوهش و فنـاوري بایـد بـ      بدین معنی که سازمان. گردید
ریزي کسب و کـار و   کسب و کار براساس علوم برنامه«عنوان یک 

  ].17[ 6مدیریت شوند» ردمدیریت عملک
  

هاي پژوهش و فناوري صرفا یک کسـب و کـار    البته، براساس تعریف، سازمان 6
هاي پژوهش و فناوري از طیـف وسـیعی    در واقع، در حالی که سازمان. نیستند
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هاي پژوهش و فناوري  رویکرد راهبردي به مدیریت سازمان
مدیریت راهبردي، مدیریت : کند بر روي سه مفهوم پایه تاکید می

  ]. 12و8[ها و مدیریت ارزیابی  مشارکت
دربرگیرنده ذینفعان مختلف در تعریف  ها مدیریت مشارکت

هـاي پـژوهش و فنـاوري و چگـونگی اسـتفاده از       و اجراي اولویت
ـ   «در نتیجـه   .اسـت نتایج آن  عنـوان یـک   ه پـژوهش و فنـاوري ب

ــته    ــارت نگریس ــت، صــنعت و تج ــان، دول ــین محقق مشــارکت ب
  ]. 4[»شود می

هــاي  توســعه فنــاوري و مــدیریت آن نیازمنــد مشــارکت    
براین اساس مدیریت باید فرهنـگ تعـالی را در   . هوشمندانه است

توسعه علمی و فناورانه حمایت و ارتقاء دهـد و محیطـی مناسـب    
براي تقویت نوآوري فناورانه به همراه اتخـاذ اقـدامات اخالقـی در    
کسب و کـار فـراهم نمایـد تـا منجـر بـه ایجـاد ثـروت از طریـق          

  .بکارگیري فناوري شود
هـاي پـژوهش و    ققـان سـازمان  براساس رویکرد راهبردي، مح

شوند که نیازهـاي دولـت و صـنعت را دغدغـه      فناوري تشویق می
اصلی خود قرار دهند و در مقابـل، تقویـت و تنـوع علـوم دغدغـه      

این نشـان دهنـده آن اسـت کـه     ]. 2[اصلی دولت و صنعت است 
ها منجر به درك و شناخت بیشتري از نیازهاي  مدیریت مشارکت

  .شود عضاي زنجیره نوآوري فناورانه مییکدیگر توسط کلیه ا
دربرگیرنده مـدیریت ریسـک و مـدیریت     مدیریت راهبردي

راهبـردي   مـدیریت  در کـه  رویکردهـایی  از یکـی . پرتفوي اسـت 
پـذیرش   مـورد و بکـار رفتـه    هاي اخیر سال درپژوهش و فناوري 

د پرتفـوي  رویکر به توجه .است 7پرتفوي است، مدیریت شده واقع
هاي پژوهش و فنـاوري در چنـدین     سازمان بودن فعال به توجه با

  .حوزه فناروانه مختلف الزامیست
این ایده بیشتر در جهت کاهش خطر و مدیریت آن، براساس 

هـاي   در حـوزه ... تخصیص منابع اعم از دانش، فناوري، سـرمایه و 
فناورانه مورد نظر سازمان کـه در آن فعالیـت داشـته و یـا قصـد      

همچنـین مـدیریت پرتفـوي    . رود د، بکـار مـی  درگیر شـدن را دار 
هـاي توسـعه فنـاوري     ها و طرح شاخصی براي اولویت دادن پروژه

  
از اشکال دولتی برخوردارند، هیچ یک کسب و کار خصوصی به این معنـی کـه   

تـا  . عنوان یک شرکت عـادي بـوده و در جسـتجوي سـود باشـند، نیسـتند      ه ب
شود، آنهـا بـراي    هاي پژوهش و فناوري مشاهده می آنجایی که در اکثر سازمان

هاي بازار، نقش خود را به فراتر از کسـب و کـار گسـترش     رسیدگی به شکست
هـاي دولتـی در برخـی از کشــورها،     دهنـد، حتـی اگـر کـاهش در بودجـه      مـی 

ر هـدایت  هاي پژوهش و فناوري را در راستاي رفتار مشابه کسـب و کـا   سازمان
  ].8[نماید 

7 Portfolio Management 

 .کنـد  هاي پژوهش و فنـاوري فـراهم مـی    براي مدیران در سازمان
 را ذیل اهدافهاي پژوهش و فناوري   سازمان پرتفوي در مدیریت
   .کند می دنبال

  ؛سازمانی منابع از مؤثرو  استفاده صحیح -
هاي پـژوهش    سازمان در راهبرد بین منطقی ارتباطی برقراري -

 ؛هاي کسب و کار صنعتراهبردو  و فناوري
  ؛هاي فناورانه کلیدي و خاص سازمانی بر حوزه تمرکز ایجاد -
هـاي   حـوزه  ها در پروژه بودن بلند یاو  کوتاه در توازن برقراري -

 بـاال  یـا و  پـائین و  طـرف  یک فناورانه و مسیرهاي فناورانه از
 ؛طرف دیگر از خطرپذیري ضریب بودن

  ؛پذیر رقابت در حالتهاي پژوهش و فناوري   سازمانحفظ  -
هـاي پـژوهش و     سـازمان  در سـرمایه  برگشـت حداکثر سازي  -

 .فناوري
معـادل بـا ارزیـابی اسـت و بـه مـدیریت        مدیریت ارزیـابی 

هاي ارزیـابی ماننـد    هاي پژوهش و فناوري از دیدگاه روش سازمان
آینـده  . نگـرد نگاري، الگوبرداري، ارزیابی و نمـره دهـی مـی   آینده 

کنـد کـه ابعـاد     نگاري یک فرآیند ساخت تـوافقی را تشـویق مـی   
ممکن را در حوزه علم با ابعـاد مطلـوب بـراي صـنعت، تجـارت و      

الگوبرداري استفاده از یک فرآینـد ارزیـابی   . کنددولت منطبق می
مات و عملکردها و تعیین اي را براي شناسایی بهترین اقدا مقایسه

  .کندآن الگوها براي عملکرد مورد انتظار فراهم می
گیرانـه و مسـتقل را از    ارزیابی، تجزیه و تحلیلی واقعی، سخت

کنـد کـه شـامل جمـع     هاي جاري یا کامل شده فراهم می فعالیت
آوري اطالعات عملکرد براي حصول بـه اهـداف و تـاثیرات نتـایج     

  .تحقیقات است
هــاي پــژوهش و  د راهبــردي بــه مــدیریت ســازماندر رویکــر

هـا، مـدیریت راهبـردي و     سه مفهوم مـدیریت مشـارکت   ،فناوري
انـد   مدیریت ارزیابی براي تصدیق عملکرد با یکدیگر آمیخته شـده 

  ].12 و 8[
هـاي راهبـردي پـژوهش و فنـاوري      به معرفی مـدل  ،در ادامه
یکـرد  هـاي پـژوهش و فنـاوري کـه در چـارچوب رو      براي سازمان

  .شود پرداخته می ،اند راهبردي توسعه یافته
 

هاي پژوهش و  هاي مدیریت راهبردي سازمان مدل -3
  فناوري

هاي پژوهش و  هاي خاص سازمان و ویژگی  به دلیل پیچیدگی
هاي ارائه شـده بـراي    فناوري و مدیریت راهبردي آنها، تعداد مدل

زیـاد   هـاي پـژوهش و فنـاوري چنـدان     مدیریت راهبردي سازمان
  .نیست
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هـاي   تنها سـه مـدل در زمینـه مـدیریت راهبـردي سـازمان      
پژوهش و فناوري ارائه شده است که در ادامه بـه تفصـیل دربـاره    

البته باید گفت که هنوز کتـاب و مقالـه   . شود آنها توضیح داده می
هـاي   جامعی درباره تشریح چگونگی مدیریت راهبردي در سازمان

هـاي   همچنین در برخی از سازمان. نداردپژوهش و فناوري وجود 
پژوهش و فناوري مطالعاتی به منظور تعدیل و تطبیق مدل بنیـاد  

) BSC(و کارت متوازن امتیـازي  ) EFQM(مدیریت کیفیت اروپا 
هـاي پـژوهش و فنـاوري صـورت      براي مدیریت راهبردي سازمان

  . پذیرفته است
هـاي   هاي  پژوهش و فناوري؛ راهبرد الگـوي  ازمانس -1-3

  موفق 
آقایان هوارد راش، مایکل هابدي، جان بسنت، اریک آرنولـد و  

موسسات پـژوهش و   "در تحقیقی با عنوان ) 1997(رابین موري 
که نتایج آن در مجلـه   "هاي موفق و نمونه فناوري؛ راهبرد الگوي
R&D Management  مدل را ارائـه   این ،چاپ شد 1998در سال

  :]1[ به شرح زیر استآن خالصه کردند که 
در این تحقیق که براساس سـفارش و حمایـت مـالی انجمـن     

ــازمان ــانی س ــاوري   جه ــژوهش و فن ــاي پ ــام ) WAITRO(ه انج
کشـور   9سازمان پژوهش و فناوري موفق و نمونـه در   9پذیرفت 

مختلف در نقاط متنوع جهان یعنـی از شـرق آسـیا تـا آمریکـاي      
الی، شناسائی و به صورت مطالعه موردي از دیدگاه راهبـردي  شم

  .اي بررسی و تجزیه و تحلیل شدند براساس رویکرد وظیفه
ــا تحلیــل تعــدادي از   ــا ب مجریــان ایــن تحقیــق کوشــیدند ت

هاي پژوهش و فناوري در سطح جهان، الگـوي   ترین سازمان موفق
ی نماینـد و  مدیریت راهبردي آنها را به طور عملی تبیین و ارزیـاب 

رمــوز توفیــق آنهــا را کشــف کننــد و رهنمودهــایی بــراي ســایر  
  .هاي پژوهش و فناوري ارائه کنند سازمان

هـاي   در این تحقیق پـس از بررسـی هریـک از ایـن سـازمان     
ــه و تحلیــل درون   ــاوري براســاس مقایســه و تجزی پــژوهش و فن
موردي و تجزیه و تحلیل بین موردي، در نهایـت بـراي مـدیریت    

مـدلی ارائـه شـد کـه      هاي پژوهش و فناوري سازمان ردي درراهب
  .شرح آن در ادامه آمده است

براساس مدل توسعه یافته از نتـایج ایـن تحقیـق درك نقـاط     
قوت و ضعف و نیز گستره و عمق هر نوآوري فناورانه، تنها نقطـه  

هـاي پـژوهش و فنـاوري     سـازمان ریزي راهبردي در  شروع برنامه
  . شود محسوب می

 الگویی آرمانی از فرآیندهایی که یک سـازمان  ،در این مطالعه
هــایش را متناســب بــا آن  توانــد فعالیــت پــژوهش و فنــاوري مــی

خود را ارزیابی نمایـد، ارائـه    راهبردي سازماندهی کرده و نیازهاي

بـود و بـه دنبـال آن     1 شـماره  فرآیند اصلی مطابق شکل. گردید 
ــیه ــی  مباحــث و توص ــورد برخ ــایی در م ــه ه ــه  از زمین ــایی ک ه

باید دقت کافی مبذول دارند، ارائـه   هاي پژوهش و فناوري سازمان
هـاي   سـازمان هاي مورد نیاز  براین اساس سه دسته از ویژگی. شد 

  :براي انجام رسالت خود ارائه شد که عبارتند از پژوهش و فناوري
نگــاري محــیط بــراي شناســایی و کســب دانــش پایــه  آینــده -

  ؛هاي جدید فناوري
هـاي پژوهشـی و    ها از طریق پـروژه  آگاهی و تسلط بر فناوري -

 توسعه فناوري؛ 
  .هاي فناورانه حاصله در عرصه صنعت و اقتصاد اشاعه توانایی -

در این فرآیند در  هاي پژوهش و فناوري سازماننحوه عملکرد 
 هاي پـژوهش و فنـاوري   سازماندر اینجا . موفقیت آنها موثر است

یـا نیـاز    8رب بسیاري در زمینه راهبري فناوريها و تجا باید درس
در دیدگاه سنتی، راهبـري  . در ادبیات نوآوري، کسب نمایند 9بازار

هـاي   یعنی علـوم جدیـد فرصـت   : استفناوري مهمترین مکانیزم 
کننـد کـه بـه نوبـه خـود سـبب خلـق         فناورانه جدید ایجـاد مـی  

ی دیـدگاه مخـالف، یعنـ   . شـوند  محصوالت و فرآیندهاي جدید می
هـاي موفـق    دیدگاه نیاز بازار، معتقد است که دلیل خلق نـوآوري 

این است که تولید کنندگان نیاز مصـرف کننـدگان را شناسـایی    
کرده و براي پاسخگویی به آن نیازها دسـت بـه ابـداع و نـوآوري     

در این زمینه توافق نظر وجود دارد که عامل کلیـدي نـه   . زنند می
ازار و نیازها؛ بلکه آنچه در ایـن  راهبري فناوري است و نه کشش ب

هـا   نـوآوري . اسـت زمینه اهمیت دارد فرآیند تطابق بـین ایـن دو   
هـاي فناورانـه بـا نیازهـاي      پذیرند که فرصـت  هنگامی صورت می

مصرف کنندگان ارتباط داشته باشند و این نکته یک اصل بسـیار  
 هـاي پـژوهش و فنـاوري    سـازمان هـاي   مهم و کلیدي در فعالیت

  . است
هاي این مدل بایـد همـواره بـه ارزیـابی بـازار       براساس توصیه
هاي توسعه فناوري در یک سازمان پـژوهش و   جهت اجراي برنامه

فناوري مبادرت نمود زیرا محققین به صـورت غریـزي و طبیعـی    
اغلب . هاي فناورانه را گسترش دهند سعی دارند که عرصه فعالیت

انـدازه از   ش از روند ایـن گسـترش منجـر بـه پیشـی گـرفتن بـی       
گردد یا سبب دنبال کردن آن دسته  نیازهاي مصرف کنندگان می

تواند کاربرد صـنعتی داشـته    شود که نمی هاي علمی می از فعالیت
از  هاي پـژوهش و فنـاوري   سازمانبه منظور آگاهی یافتن . باشند

هاي فناورانه حـول   نیازهاي صنعتی و براي متمرکز نمودن فعالیت

  
8 Technology push 
9 Needs- Pull 
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صنعتی، باید با مصرف کنندگان ارتبـاط و گفتگـوي   این نیازهاي 
هاي فناورانه را باید در مراحل مختلف نیـاز   فرصت. مستمر داشت

  . مصرف کننده مورد بررسی قرار داده و آزمود

  
 اشاعه فناوري توسعه فناوري رصد و کسب دانش پایه فناوري

  هاي پیگیري فناوري پروژه •
  اطالعات  -
 ارزیابی فناوري مورد نظر چند متقاضی  -

  تقاضاهاي صنعت  •
 هاي بین المللی؛ مسافرت سازمان •
 هاي بین المللی پروژه •
 مطالعات ترازیابی  •
 )درصد بودجه 10با (  10آغاز هاي خود پروژه •

 هاي صنعتی پروژه •
  تحقیق و توسعه -
  مهندسی معکوس -

  مشاوره، هدایت  •
  هاي گروهی  پروژه •
 هاي زنجیره عرضه پروژه •
  اثبات و نمایش فناوري  •
  هاي تخصصی  آموزش •
  آفرینش و رشد  •

  انتقال افراد به صنعت  -
 هاي زایشی  شرکت -

 
                                                                  

 ها تست مواد و سایر تست  -                                                        
  هاي استاندارد  تائید و گواهینامه  -     خدمات فنی                                    

  خدمات دولتی  -                                   
  جریان اصلی فناوري                             جریان فرعی فناوري                       

  هاي پژوهش و فناوري سازمانالگوي فرایندي مدیریت راهبردي  :1شکل 
  

  و نیازهاي نوعی فناوريهاي پژوهش و  سازمانهاي بالقوه  انواع مشتري  :1دول ج
 انواع نیازهاي پشتیبانی هاي مرتبط زمینه ها مصادیق و ویژگی  مشتریان بالقوه

  هاي عامل تحقیق شرکت
  

  هاي تحقیقاتی یا معادل آنها  بخش*
ــه  * ــدگاه بلندمــــدت در زمینــ دیــ

 هاي فناورانه توانمندي

  بهبود فرآیند  -
هاي فناورانه  افزایش توانمندي -

تقویت قدرت مدیریت به منظور 
 محلی

ــک   - ــیوه یـ ــه شـ ــرد بـ عملکـ
 "شهروند خوب"

ــدازه اســتانداردها،  - هــا، تســت  گیــري ان
  کردن و خدمات آموزشی

 امداد فنی، پشتیبانی از فرآیند -
  محلی R&Dسازگاري با  -
- R&D هاي شرکتی با هزینه محدود  

هـــــاي داراي  شـــــرکت
  هاي فناورانه شایستگی

  

  مهندسان متعدد * 
  اي  برخی اختیارات بودجه* 
ــایی مشــارکت در شــبکه *  ــاي  توان ه

  فناورانه

-پذیري بـا رقبـاي بـین    رقابت -
  المللی

ــر فنــاوري  - آگــاهی و تســلط ب
  مورد استفاده 

  طراحی و توسعه -
ــدازه اســتانداردها،  - هــا، تســت  گیــري ان

 کردن و خدمات آموزشی
 امداد فنی، پشتیبانی از فرآیند -
  

  خودگردانهاي  شرکت

  یک مهندس* 
توانایی در اتخاذ و یـا سـازگاري بـا    * 

  هاي فناورانه  حل بسته راه
ــک در  *  ــه کمـ ــاج بـ ــان احتیـ امکـ

  هاي فناورانه حل بکارگیري بسته راه

 پذیري رقابت -
ــاربرد   - ــتکاري کـ ــم و دسـ فهـ

  فناوري مورد استفاده

ــدازه اســتانداردها،  - هــا، تســت  گیــري ان
 کردن و خدمات آموزشی

 امداد فنی، پشتیبانی از فرآیند -
  توسعه کسب و کار -

SME  هاي داراي فنـاوري
  پایین

 

  دار فاقد توانمندي فناورانه معنی* 
ایــن گونــه  عــدم احســاس نیــاز بــه * 

  توانمندي
احتماالً هیچگونه نیاز واقعـی وجـود   *

  ندارد

یک از موارد فوق یا استخدام تنهـا  هیچ -  بقا -
  یک مهندس

  
10 Self Initiated Projects 
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هـاي   سـازمان تـوان در زمینـه راهبـرد     لذا سوال اصلی که می
تقاضاي بازار چه نـوع  ": مطرح ساخت این است پژوهش و فناوري

هـاي پـژوهش و    سـازمان اي را از سوي  حمایت فناورانه و نوآورانه
  "طلبد؟ می فناوري

و تقاضـاي   آنها براي پاسخ به این سوال بسط آگـاهی از نیـاز  
نشـان داده شـده توصـیه     1 شماره بازار را از طرقی که در جدول

هاي فناورانه به چهار  این الگو صنعت را از لحاظ توانمندي. کردند
کند که طی آن جایگاه  فعاالن عرصه صـنعت در   گروه تقسیم می

  . گردد اقتصاد محلی مشخص می
  سـازمان به دلیل محوریـت ایـن مکانیسـم در موفقیـت یـک      

توان جزئیات منابع فناورانه الزم براي یـک   نمی پژوهش و فناوري
هـاي   سـازمان . را از پیش معـین نمـود   سازمان پژوهش و فناوري

اي که  هاي گسترده ها در زمینه به برخی تواناییپژوهش و فناوري 
اما براي متمرکز سـاختن  . با فناوري مرتبط هستند، احتیاج دارند

و ارائه راهکارهاي ویـژه   هاي پژوهش و فناوري سازمانهاي  تالش
هاي مناسب، گفتگو و ارتباط مستمر با صنعت  راهبردجهت اتخاذ 
  .ضرورت دارد

هـاي فناورانـه و    رصد و کسب فناوري شامل شناسایی فرصت
پـژوهش   سازمانیک . است) با صنعت(آزمایش مرتبط بودن آنها 

هـاي   نـاوري و فعالیـت  المللی ف هاي بین باید در اتحادیه و فناوري
ــاي    ــه پ ــا ب ــد پ ــا بتوان استانداردســازي عضــویت داشــته باشــد ت

-هـا و سـفرهاي بـین    تمـاس . هاي فناورانه حرکت نماید پیشرفت
  .المللی به مناطق مختلف جهان نیز از اهمیت خاصی برخوردارند

هـا   کـه بـه منظـور پیگیـري پیشـرفت      11هاي پیرامـونی  پروژه
و صـنعت   هاي پژوهش و فنـاوري  نسازمابراي   پذیرند، صورت می

هاي پیرامونی دربرگیرنده طیف وسیعی از  این پروژه. هستندمفید 
هایی نظیر جمع آوري ادبیات یـک   ها هستند که از فعالیت فعالیت

 هـایی از صـنعتگران در سـفرهاي    رشته خـاص تـا هـدایت گـروه    
هاي رسمی و  ها، فعالیت در این پروژه .شوند مطالعاتی را شامل می

نیمه رسمی براي تعیین موفقیت فناورانه ملی و ایجـاد تفـاهم در   
 هـاي  کـانون  معمـوال . پذیرنـد  یاي صورت م زمینه نیازهاي توسعه

 هـایی  صنعتی ملزم بـه تـامین هزینـه و پیگیـري چنـین فعالیـت      
  .12هستند اما نقش دولت در این زمینه را نباید نادیده گرفت

هاي رسمی و نیمه رسمی براي تعیین  ها، فعالیت در این پروژه
اي  موفقیت فناورانه ملی و ایجاد تفاهم در زمینه نیازهـاي توسـعه  

  
11 Peripheral 

هایی را دولت و فدراسـیون مهندسـین کارفرمـا بـه      در سوئد چنین هزینه  12
  .کنند طور مشترك تقبل می

هاي صنعتی ملزم به تامین هزینه  معموالً کانون. پذیرند صورت می
هـایی هسـتند امـا نقـش دولـت در ایـن        و پیگیري چنین فعالیت

  .13زمینه را نباید نادیده گرفت
هاي خودجـوش پژوهشـگران و فنـاوران از ملزومـات      پژوهش

توان بـه درسـتی مشـخص     نمی. اصلی فرآیند کسب فناوري است
هـاي   سـازمان هـایی در   انـدازه بـه چنـین فعالیـت     نمود که تا چه

توان گفت کـه بایـد    احتیاج است، ولی تنها می پژوهش و فناوري
 فنـاوري پـژوهش و   سازمانهاي یک  بخش کوچکی از کل فعالیت

پـژوهش  هاي  سازمانبسیاري از . به این امر اختصاص داشته باشد
که با چنین مشکلی مواجه هستند، بر ایـن باورنـد کـه     و فناوري
باید مخـتص ایـن امـر     سازمانهاي  درصد کل فعالیت 10حداقل 
هاي خودجوش بایـد   این است که فعالیت نکته قابل توجه . 14باشد

  . ا با موفقیت پشت سر بگذارنندبتوانند تست ارتباط صنعتی ر
هاي ضعیف خـدمات فنـی    در برخی کشورها وجود زیرساخت

انتظـار رود   هاي پژوهش و فنـاوري  سازمانمنجر شده است که از 
تري را به عنوان ارائـه دهنـدگان چنـین خـدماتی ایفـا       نقش قوي
نقشــی کــه بــه مراتــب بیشــتر از موسســات همتــراز در . نماینــد

هاي خـود   آنها ملزم به تقویت سایر فعالیت .کشورهاي دیگر است
در برخـی  . هستند تا بتوانند زیرساخت فنی الزم را فـراهم آورنـد  

هــا، تنهــا  هــاي تســت کــردن فرآینــد و توصــیف ویژگــی  زمینــه
توانند به عنوان یک  هستند که می هاي پژوهش و فناوري سازمان

  . مرجع موثق عمل کنند
هـاي   سازمانالزم است که  براي ادامه و حمایت از روند رشد،

درك خود از بازار را تقویت نمایند، این تقویـت   پژوهش و فناوري
. باید با توجه به نیازهاي شـرکاء و نیازهـاي بـازار صـورت پـذیرد     

هاي پیرامـونی   باید با انجام پژوهش هاي پژوهش و فناوري سازمان
هـا مبتنـی بـر وضـعیت      براي شناسایی نیازهاي فناورانـه شـرکت  

  . ري و فعلی و آتی آنها اقدام نمایندتجا
در  هاي پژوهش و فنـاوري  سازماندهد که  ها نشان می بررسی

بـا ایـن   . گونه گرایش کلی ندارند انتخاب و بکارگیري فناوري هیچ
اند و برخی نوعی تمرکـز   حال برخی از آنها آگاهانه تخصصی شده

یگـر بـر   در حالی کـه برخـی د  . اند اي را براي خود برگزیده منطقه
البته تمایل به تخصصی . اند ها متمرکز شده انواع خاصی از شرکت

 هاي پژوهش و فنـاوري  سازمانشدن یک تمایل عمومی در میان 

  
هایی را دولت و فدراسـیون مهندسـین کارفرمـا بـه      در سوئد چنین هزینه  13

  .کنند طور مشترك تقبل می
چنـین موضـعی    AMT Irelandو  IVF, Bell Labsبه عنوان مثال   14
  . دارند



توجـه خـود را بـه بخـش میـانی       هاي پژوهش و فنـاوري 
 تحقیقات پایـه معمـوال  . نمایند می ناورانه معطوففرآیند نوآوري ف
 هاي پژوهش و فنـاوري  سازمانگیرد و  ها انجام می توسط دانشگاه

در کشورهاي پیشرفته از نظر حیطـه عملکـرد در فراینـد توسـعه     
ها مطـابق   ها و بخش تحقیق و توسعه شرکت فناوري بین دانشگاه

  ].21[اند قرار گرفته 2
  

  در بخش میانی فرآیند نوآوري فناورانه

شـامل  (ادنـد و الگـوي مـدیریت راهبـردي     تجزیه و تحلیل قرار د
مـورد اسـتفاده در ایـن    ) ریزي راهبردي و پیـاده سـازي آن  

را از طریق بررسی محـیط و رفتـار آن    فناورين پژوهش و 
  .مستندسازي و تدوین نمودند

به منظور بکـارگیري مـدل توسـعه یافتـه، براسـاس بررسـی       
ن پـژوهش و   و تشابه سازماتطبیقی و با درنظر گرفتن وجوه تمایز 

Embrapa فنــاورين پــژوهش و  برزیــل بــا ســازما ARS 
  .ایاالت متحده، الگوي مورد نظر تعدیل و تدوین گردید

 اي مطـابق شـکل   در نهایت آنها یک الگـوي تجـویزي مرحلـه   
 فنـاوري ن پـژوهش و   بـراي مـدیریت راهبـردي سـازما    

تدوین نمودند کـه شـامل تعریـف ماموریـت، اهـداف،      
و منابع مورد نیاز براي رسیدن به اهداف مورد نظر،  راهبرد

شناسایی عوامل کلیدي برون سازمانی بـراي رسـیدن بـه اهـداف     
هاي عملیاتی براي اجـرا و شـیوه ارزیـابی     مورد نظر، تدوین برنامه

ین مدل بـراي مـدیریت   ا. استمورد استفاده براي بازبینی اهداف 
برزیــل مــورد  Embrapa فنــاورين پــژوهش و  راهبــردي ســازما

  ].9[استفاده قرار گرفت 

 

    ... در هاي مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري
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ــازمان ــاوري  س ــژوهش و فن ــاي پ ــه  ه در زمین
در این حیطـه  . اند هاي زیادي انجام داده تحقیقات کاربردي تالش

هــا و  زیــرا هزینــه ،اســتتمایــل بــه ســوي تحقیقــات مشــارکتی 
مخاطرات تحقیق و توسعه در زمینه فناوري برتر در حال افزایش 

تمامی فرآیند ایده تـا   هاي پژوهش و فناوري سازمان
دهنـد در حـالی کـه اغلـب      بازار را تحت پوشـش خـود قـرار مـی    

هاي پژوهش و فنـاوري  سازمان
فرآیند نوآوري ف
توسط دانشگاه

در کشورهاي پیشرفته از نظر حیطـه عملکـرد در فراینـد توسـعه     
فناوري بین دانشگاه

2 شماره شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در بخش میانی فرآیند نوآوري فناورانه هاي پژوهش و فناوري سازمانجایگاه  :2شکل 
  

هـاي پـژوهش و   ن ریزي راهبـردي در سـازما  
 برزیـل و ایـاالت  : دولتی براي صـنعت کشـاورزي   

د آپـیس  شـیا  آقاي آنتونیو د فري تاس فیلهو، خانم ماریا لویی
ریـزي   برنامـه "سزلو ژئو درت در تحقیقی با عنوان 

دولتـی بـراي صـنعت     فناوريهاي پژوهش و ن
ــاالت متحــده  ــل و ای ــه   "برزی ــایج آن در مجل ــه نت ک

Technological Forecast and Social   2002در سـال 
پژوهش هاي  سازمانمدلی براي مدیریت راهبردي 

  :به شرح زیر استآن خالصه ارائه نمودند که 
هدف این تحقیق رسیدن به شرایط الزم و کافی براي بدسـت  

هـاي   آوردن سطح باالتري از کارائی و اثربخشی از منابع و بودجـه 
براي ارتقـا و پیشـبرد    پژوهش و فناوريدولتی تخصیص یافته به 

  .پذیري صنعت کشاورزي برزیل بود
در این تحقیق که با استفاده از روش شناسی مطالعه مـوردي  

 فنـاوري ن پـژوهش و   محققان برزیلی یـک سـازما  
را مـورد بررسـی و    ARS15نام ه نمونه و موفق در ایاالت متحده ب

15 Agricultural Research Service 

تجزیه و تحلیل قرار د
ریزي راهبردي و پیـاده سـازي آن   برنامه
ن پژوهش و  سازما

مستندسازي و تدوین نمودند
به منظور بکـارگیري مـدل توسـعه یافتـه، براسـاس بررسـی       

تطبیقی و با درنظر گرفتن وجوه تمایز 
Embrapa فنــاوري

ایاالت متحده، الگوي مورد نظر تعدیل و تدوین گردید
در نهایت آنها یک الگـوي تجـویزي مرحلـه   

بـراي مـدیریت راهبـردي سـازما     3 شماره
Embrapa       ،تدوین نمودند کـه شـامل تعریـف ماموریـت، اهـداف

راهبردتعیین 
شناسایی عوامل کلیدي برون سازمانی بـراي رسـیدن بـه اهـداف     

مورد نظر، تدوین برنامه
مورد استفاده براي بازبینی اهداف 

راهبــردي ســازما
استفاده قرار گرفت 

هاي مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري مروري بر مدل
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ــازمانبرخــی از . نیســت س
تحقیقات کاربردي تالش

تمایــل بــه ســوي تحقیقــات مشــارکتی 
مخاطرات تحقیق و توسعه در زمینه فناوري برتر در حال افزایش 

  . است
سازمانبرخی از 

بازار را تحت پوشـش خـود قـرار مـی    

ریزي راهبـردي در سـازما   برنامه -2-3
دولتی براي صـنعت کشـاورزي    فناوري
  متحده

آقاي آنتونیو د فري تاس فیلهو، خانم ماریا لویی
سزلو ژئو درت در تحقیقی با عنوان  پائز و آقاي ون

ن راهبردي در سازما
ــاالت متحــده : کشــاورزي ــل و ای برزی

Technological Forecast and Social Change

مدلی براي مدیریت راهبردي  ،به چاپ رسید
ارائه نمودند که  و فناوري

هدف این تحقیق رسیدن به شرایط الزم و کافی براي بدسـت  
آوردن سطح باالتري از کارائی و اثربخشی از منابع و بودجـه 

دولتی تخصیص یافته به 
پذیري صنعت کشاورزي برزیل بود رقابت

در این تحقیق که با استفاده از روش شناسی مطالعه مـوردي  
محققان برزیلی یـک سـازما   ،به اجرا درآمد

نمونه و موفق در ایاالت متحده ب
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  برزیل Embrapa فناوري

بـه عـالوه، شـواهدي وجـود دارد کـه در یـک بسـتر        
گیري قوي بازار، ظرفیـت نوآورانـه را    یک جهت فناوري

دهد و فرهنـگ سـازمانی یـک عامـل حیـاتی موفقیـت       
 فنـاوري هاي پـژوهش و   اي براي سازمان رمایه رابطه

کننـدگان، متخصصـان    هاي مشارکت با تـامین  شامل موافقت نامه
هـا و   خارجی یک موضوع خاص، مراکـز تحقیقـاتی و یـا دانشـگاه    

پـی  ) 2000(کـولین  . اسـت همچنین ارتباطات با نهادهاي دولتی 
وابـط بـا   وسیله توسـعه ر ه ب فناوريهاي پژوهش و  برد که سازمان

تواننــد  هــاي خــارجی مــی هــاي تحقیقــاتی و دانشــگاه
به طور مشابه ]. 15[هاي خود را توسعه و پرورش دهند

بردنـد کـه تشـویق و حفـظ       پـی ) 1994(بـرن  هندرسون و کوك
هـاي   جریان دانش در سراسر مرزهاي سـازمان و در میـان رشـته   

هـاي پـژوهش و    شوري بیشـتر تـال   مختلف علمی منجر به بهـره 
متوجـه  ) 2003(بـه عـالوه چانـگ و کـیم     ]. 10[شود

کنندگان اثرات مثبتـی   شدند که سطح باالتري از مشارکت تامین
  ].5[دارد فناوريبر عملکرد پژوهش و 

  ...ها، تجهیزات، مواد و سرمایه فیزیکی شامل زمین، ساختمان
کـردي در  نتـایج عمل . شـود  مـی  فنـاوري یک سـازمان پـژوهش و   

اغلب وابسته به تجهیزات، ابـزار یـا    فناوريهاي پژوهش و 
. اسـت افزاري کاربردي بسیار ارزشمند و تخصصـی   هاي نرم

تائیــد کردنــد کــه انجــام موفــق  ) 1999(دل کــانتو و گــونزالس 
 فنـاوري اغلب نیازمند تجهیـزات و   فناوريهاي پژوهش و 

ور سـازمان اضـافه شـده     یسـتم بهـره  بسیار پیچیده است که به س

فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

فناوريفرایند مدیریت راهبردي در سازمان پژوهش و  :3شکل 
  

ــی   ــردي دارائ ــدیریت راهب ــهود و   م ــاي نامش ه
 فنـاوري هـاي پـژوهش و    ن هاي ارزش در سـازما 

آقایان استیفن پیک، گوران روس و برنارد مر در تحقیقـی بـا   
هـاي   هـاي نامشـهود و پیشـرانه    مدیریت راهبردي دارائـی 
در  که نتایج آن "مستقل فناوريهاي پژوهش و 

R&D Management  مـدلی   ،به چاپ رسید 2005در سال
ارائـه   پـژوهش و فنـاوري  هـاي   سـازمان براي مـدیریت راهبـردي   

  :به شرح زیر استآن 
است و با مرور ادبیـات   16این مدل براساس دیدگاه منابع مبنا

هاي  بینی تعامالت و تغییر شکل موضوع یک چارچوبی براي پیش
انسـانی، سـازمانی   (پنج دارائی کلیدي شامل سه دارائی نامشـهود  

ارائـه  ) فیزیکی و مالی(و دو دارائی مشهود ) اي
این مدل درك راهبردي از سازمان پژوهش و فنـاوري را  

هـاي نامشـهود    یه طور خاص اینکه چگونه دارای
هسـتند   فناوريهاي پژوهش و  ن در سازما 17پیشرانه ایجاد ارزش

14.[  
، )IP( سرمایه سازمانی شـامل نـام تجـاري، مالکیـت معنـوي     

. است فناوري، فرهنگ، شهرت و تصویر سازمان پژوهش و 
تواننـد بـراي    ند که این منابع تجاري میک بیان می

مهــم  فنــاوريهــاي پــژوهش و  بــرداري مناســب از فعالیــت

16 Resource based view 
17 Value drivers 

بـه عـالوه، شـواهدي وجـود دارد کـه در یـک بسـتر        ]. 19[باشند
فناوريپژوهش و 
دهد و فرهنـگ سـازمانی یـک عامـل حیـاتی موفقیـت        بهبود می

رمایه رابطهس]. 16[است
شامل موافقت نامه

خارجی یک موضوع خاص، مراکـز تحقیقـاتی و یـا دانشـگاه    
همچنین ارتباطات با نهادهاي دولتی 

برد که سازمان
هــاي تحقیقــاتی و دانشــگاه آزمایشــگاه
هاي خود را توسعه و پرورش دهند شایستگی

هندرسون و کوك
جریان دانش در سراسر مرزهاي سـازمان و در میـان رشـته   

مختلف علمی منجر به بهـره 
شود می فناوري

شدند که سطح باالتري از مشارکت تامین
بر عملکرد پژوهش و 

سرمایه فیزیکی شامل زمین، ساختمان
یک سـازمان پـژوهش و   

هاي پژوهش و  سازمان
هاي نرم برنامه

دل کــانتو و گــونزالس 
هاي پژوهش و  فعالیت

بسیار پیچیده است که به س
  ].6[است 

  
 

  

ــی   -3-3 ــردي دارائ ــدیریت راهب م
هاي ارزش در سـازما  پیشرانه
  مستقل

آقایان استیفن پیک، گوران روس و برنارد مر در تحقیقـی بـا   
مدیریت راهبردي دارائـی "عنوان 

هاي پژوهش و  ن ارزش در سازما
R&D Managementمجله 

براي مـدیریت راهبـردي   
آن خالصه نمودند که 

این مدل براساس دیدگاه منابع مبنا
موضوع یک چارچوبی براي پیش

پنج دارائی کلیدي شامل سه دارائی نامشـهود  
اي ، رابطه)ساختاري(

این مدل درك راهبردي از سازمان پژوهش و فنـاوري را  . کند می
ه طور خاص اینکه چگونه دارایدهد و ب ء میارتقا

پیشرانه ایجاد ارزش
14[کند  را تشریح می

سرمایه سازمانی شـامل نـام تجـاري، مالکیـت معنـوي     
، فرهنگ، شهرت و تصویر سازمان پژوهش و راهبرد
بیان می) 1986(تیس 
بــرداري مناســب از فعالیــت بهــره
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ي شامل هر نوع دارائـی  ورسرمایه پولی در بستر پژوهش و فنا
تواند بـه پـول نقـد تبـدیل      مالی است که معادل با پول نقد یا می

جریان نقدي ایجاد شده بـه وسـیله سـازمان امکـان انجـام      . شود
کنـد و در   در آینـده را فـراهم مـی    فناوريهاي پژوهش و  فعالیت

جریان نقدي آینده را ایجـاد   فناوريهاي پژوهش و  مقابل فعالیت
بنـدي منـابع نشـان     نمایی کلی از طبقـه  2 شماره جدول. کند می
  ].14[دهد  می

   فناوريماهیت پویاي منابع در پژوهش و  -1-3-3
 دهنده روابط علت و معلولی هاي عملکرد، نشان مفهوم پیشرانه

کند که  پن روس بیان می. استبین منابع و ایجاد ارزش سازمانی 
کنند بلکه خدماتی کـه آن   هرگز منابع خودشان ارزش ایجاد نمی

منـابع نـه   ]. 13[کنـد  توانند ارائه کنند ارزش ایجـاد مـی   منابع می
بـه منظـور    و بلکه به صورت پویـا بـا یکـدیگر    ؛فقط ایستا نیستند

دیـریکس و کـول   ]. 20[کننـد  یتبدیل شدن بـه ارزش تعامـل مـ   

هـا بحـث    ییـ در خصوص به هم تنیـدگی موجـودي دارا  ) 1989(
تواند وابسته به  کنند که تجمیع دارایی می کنند و استدالل می می

کننـد   مثالی که آنها ارائه می. ها باشد ییسطح موجودي سایر دارا
توسعه محصول جدید است که اغلب منشا خود را در پیشنهادات 

تواند براي سـازمان در   یابد و این می هاي مشتري می استیا درخو
زمینه توسـعه دانـش فنـی فناورانـه بـدون یـک شـبکه خـدمات         

  ].7[گسترده بسیار دشوارتر باشد
آنها همچنین درخصوص عدم صرفه اقتصادي فشـرده سـازي   

براي مثال وجود . کنند بحث می فناوريزمان در فرایند پژوهش و 
، سـازمان را در  فناوريتوانمندي پژوهش و یک موجودي باالتر از 

هاي بیشتر و افزودن به موجودي  جایگاه بهتري براي ایجاد جهش
  .دهد دانش خود قرار می

  
  

  
  بندي منابع طبقه :2جدول 

  کنترل  مالکیت  حیطه  گروه منابع
  وسیله سازمانه ب  وسیله سازمانه ب  خالقیت، رفتار، آموزش و توانائیمنابعی که در درون افراد قرار دارد مانند   انسانی

منابعی که سازمان توسـعه داده اسـت ماننـد برنـد، تصـویر، دانـش فنـی،          سازمانی
  وسیله سازمانه ب  وسیله سازمانه ب  فرهنگ، سیستم و استراتژي

اسـت ماننـد   منابع بیرونی که سازمان نیاز دارد یـا بـر سـازمان تاثیرگـذار       اي رابطه
  ها وسیله سایر طرفه ب  ها وسیله سایر طرفه ب  هاي دولتی و شرکاء کنندگان، مشتریان، سازمان تامین

  وسیله سازمانه ب  وسیله سازمانه ب  ها، فناوري اطالعات، تجهیزات، مواد و محصوالت سازمان زمین، ساختمان  فیزیکی

معادل یا قابل تبدیل به پـول  هاي مالی سازمان که  پول نقد یا سایر دارائی  پولی
  وسیله سازمانه ب  وسیله سازمانه ب  نقد باشند

  
در مــورد تعامــل و ارتبــاط بــین ) 1998(کلــین و همکــاران 

هـاي پـژوهش و    هـا در محـیط   هاي محـوري و مهـارت   شایستگی
کنند که در حـوزه پـژوهش و    آنها بیان می. کنند بحث می فناوري
که در آن ایفاي نقـش و ایجـاد ارزش پیچیـده هسـتند و      فناوري

تعامـل   سازي شبکه گیرد، درك و مرعی میاغلب مورد سوال قرار 
پـژوهش و  هـاي   توانـد بـراي سـازمان    هاي محوري مـی  شایستگی
  ].11[پذیري خودشان مفید باشد  به منظور درك و نقش فناوري

به عنوان یک فرآیند تکـرار شـونده درنظـر     تحقیقات معموال 
وسـیله توسـعه و   ه شـود کـه بـه موجـب آن دانـش بـ       گرفته مـی 

. یابد گسترش آن چیزي که اکنون شناخته شده است، افزایش می
هاي نظري قابل توجهی بـه ایـن فرآینـد منسـوب      حتی پیشرفت

فرآیند گسـترش دانـش، تـدوین و نگهـداري آن توسـط      . اند شده
شـود   یهاي جدید پژوهشی منجر م ه نوبه خود به راهدیگران که ب

) چرخشـی (یک فرآینـد سـیکلی    شود که پژوهش لزوما باعث می
  ]. 3[اند  باشد و بسیاري آن را به این شیوه شرح داده

از لحاظ کسب و کار، این فرآیند داراي یک منطق مـوازي در  
وسیله استابل و فجلـد اسـتد شـرح داده    ه کسب و کار است که ب

هاي کسب و کار جایگزین را بـراي زنجیـره    آنها منطق. ده استش
بخصوص فروشگاه ارزش و شـبکه ارزش   ،ارزش پورتر شرح دادند

این منطق جدیـد بـه خصـوص بـراي خـدمات      . را معرفی نمودند
اي که در پزشـکی، حقـوق، مهندسـی، مشـاوره مـدیریت و       حرفه

رآینـد  ف. شـود، قابـل اسـتفاده اسـت     یافت مـی  فناوريپژوهش و 
به تصویر کشـیده شـده    4 شماره زنجیره فروشگاه ارزش در شکل

این فرآیند با یک مشکل کشف شده یا بدسـت آمـده آغـاز    . است
. شوند هاي ممکن براي مشکل شناسایی می حل سپس راه. شود می

در نهایـت  . شـود  حل انتخاب و اجرا می ترین راه پس از آن مناسب
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ارزیابی بعـد  . پیوندد ري بوقوع مینتیجه اجرا ارزیابی شده و یادگی
تواند بازخوردي براي تعریف مشـکل جدیـد و فعالیـت     از اجرا می

  .جستجوي مشکل جدید باشد
دهنـده تشـابه واضـحی بـا روش      فرآیند فروشگاه ارزش نشان

است که بـا مشـاهده یـک     فناوريهاي پژوهش و  و فعالیت علمی 
سـپس  . شـود  یدنبال آن توسعه یـک فرضـیه آغـاز مـ    ه پدیده و ب

تواند نتایج آزمایشـات را بـه    فرضیه به منظور بررسی اینکه آیا می
در این مرحله فرضـیه  . شود تست می ،بینی کند طور فراگیر پیش

پس از آن توسط دیگران براي اظهـارنظر در  . تواند مدون شود می
اگـر  . گیـرد  خصوص مطابقت آن با واقعیت مورد آزمون قـرار مـی  

مشـکل روبـرو شـد،     آزمایشات دنیاي واقعی با فرضیه در تطابق با
  .شود سپس فرضیه اصالح و فرآیند دوباره آغاز می

توانـد بـه عنـوان اسـتفاده از      از لحاظ منابع، این چرخـه مـی  
هـاي   بـراي ایجـاد فرضـیه   ) سرمایه انسـانی (هاي شناختی  توانایی

، )سـرمایه انسـانی  (شـود   جدید که آزمون شده و سپس مدون می
. دهـد  این، سه مرحله اول از چرخه باال را پوشـش مـی   .بیان شود

 آزمون کردن در دنیاي واقعی با مشکالت واقعـی مشـتري انجـام   
سـرمایه  (شود و ارزیـابی، نیـاز بـه ایجـاد یـک چرخـه جدیـد         می

آزمون فرضیه همچنین منجر به ایجاد . کند را تولید می) اي رابطه
یــاي واقعــی اصــالحات درونــی فرضــیه قبــل از آزمــون آن در دن

این یک تغییر شکل سرمایه سازمانی به سـرمایه انسـانی    .شود می
منابع انسانی منابع سازمانی را تحت تاثیر قرار خواهنـد داد  . است

. دهنـد  اي را تحت تاثیر قرار می و آنها نیز به نوبه خود منابع رابطه
اي در دور بعد تفکر منابع انسـانی را   هر دو منابع سازمانی و رابطه

نشـان  ) 1989(اسـتابل و فجلـد اسـتد   . دهنـد  تحت تاثیر قرار می
 فنـاوري این مفهوم بخصـوص بـراي فرآینـد پـژوهش و      دادند که

کننـد و   هـا را جـذب مـی    بهترین افراد بهترین پروژه. مصداق دارد
ها بهترین افرادي را که مشکالت را با موفقیت حـل   بهترین پروژه

. کننـد  کننـد، جـذب مـی    مـی موفقیت و شهرت ایجاد  کنند و می
نشان داده شـده   5 شماره تعامل پویاي ذکر شده در باال در شکل
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  هاي پژوهش و فناوري پویایی منابع نامشهود در سازمان: 5شکل 
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، ایـن  فنـاوري پـژوهش و  که در هـر سـازمان   کردند ادعا آنها 
البته انحرافات و اضـافاتی   ؛اي باید قابل مشاهده باشد ساختار پایه

براي دربرگرفتن مشخصات سازمان تحت بررسـی وجـود خواهـد    
هاي بـین   به عالوه نفوذ نسبی هر یک از آنها و تغییر شکل. داشت

اي باشد کـه هیچکـدام بـیش از حـد متفـاوت از       گونهه آنها باید ب
  .دیگري نباشد

هـاي   ییـ این مدل براساس دیدگاه منابع مبنا بنا شد و بر دارا
هـاي پـژوهش و    هاي ارزش در سازمان نامشهود به عنوان پیشرانه
این موضوع بخصوص با ترسـیم نمـودار   . فناوري تاکید کرده است

هـاي نامشـهود و مشـهود بـر      ییـ ، که چگـونگی تـاثیر دارا  18تاثیر
  .شود کند بیشتر مشخص می یکدیگر را تشریح می

تغییـر  و  19این مدل بـا توسـعه یـک مثلـث از تعـامالت پویـا      
اي  بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاري و سرمایه رابطـه  20شکل

هـاي   ییـ و با استفاده از بردارها براي نشان دادن تعامالت بین دارا
هـاي نامشـهود    و پویایی بین دارایـی  21نامشهود به درك تعامالت

ــه درك بیشــتر   یــک ســازمان پــژوهش و فنــاوري و همچنــین ب
  .کند ها کمک می انراهبردي این سازم 22بندي پیکره

هـا   ییـ در واقع این مدل شواهدي مبنی بر پویایی مستمر دارا
تواند بیـانگر   کند که می هاي پژوهش و فناوري ارائه می در سازمان

به عنـوان یـک    23هاي پویا این موضوع باشد که رویکرد توانمندي
راهبردي رویکرد مدیریت راهبردي تناسب بیشتري براي مدیریت 

  .ها دارد سازماندر اینگونه 
  

  جمع بندي  -4
هاي پژوهش و فناوري، راهبرد چیزي  براي بسیاري از سازمان

بیش از مجموعه بلند باالیی از اصول و اهداف نیست که هر چنـد  
اما در عمل تاثیر کم و یا  ؛گیرند سال یکبار مورد بازنگري قرار می

یـا  هاي پژوهشـی و توسـعه فنـاوري و     روي برنامه در حد صفر بر
که راهبرد مشـخص و   حتی هنگامی. هاي روزمره آنها دارند فعالیت

  .شود روشنی وجود دارد، در عمل به خوبی پیاده نمی
 دار معمـوال  انـداز و راهبـرد معنـی    فقدان یک ماموریت، چشم

بنـدي   براي هر سازمانی فلج کننـده اسـت و بـدون آنهـا اولویـت     
سیار مشکل بـوده  ها براي یک سازمان پژوهش و فناوري ب فعالیت

اي در سـطح   و اغلب منجر به توزیع ناکافی و پراکنده منابع پروژه
  

18 Effectors' plot  
19 Dynamic Interactions 
20 Transformation 
21 Interplay 
22 Configuration 
23 Dynamic Capability View 

سازمان خواهد شد بدون اینکه در هـیچ قسـمتی حـداقل منـابع     
بدون راهبرد روشن در مـورد مشـتریان و   . الزم وجود داشته باشد

تشـویق   هاي مناسب افزایش کارایی و ها و در نبود سیستم فعالیت
درخواهد یافت که فعالیت به شـیوه   ریت معموالپژوهشگران، مدی

در چنین شرایطی تمایالت پژوهشی . تر است مشابه دانشگاه ساده
اي  وعهرا به مجم شخصی کارکنان به تدریج بر سازمان غلبه و آن

ه مستقل تبدیل خواهـد کـرد کـه بـ    از واحدهاي پژوهشی عمیقا 
ت جاي فعالیت بـر مبنـاي یـک ماموریـت برجسـته بـراي حمایـ       

ـ  صـورت  ه فناورانه و نوآورانه از صنعت و نیز خدمت به ذینفعان، ب
هـاي فنـی خودمختـار بـا ارتبـاط انـدك بـا یکـدیگر عمـل           گروه
هاي اصـلی   یک چنین سازمانی به مرور زمان، از خواسته. کنند می

ذینفعان فاصله گرفته و به سازمانی خود محور تبدیل و به سـمت  
  .ناکارآمدي سوق داده خواهد شد
هاي عملی بـراي تعریـف و پیـاده     رهیافت بهتر، برداشتن گام

در محیطـی کـه    البته این کار مخصوصـا . اهبرد استسازي یک ر
چارچوب توسعه فناوري مشخصی نـدارد و یـا ذینفعـان سـازمان     

  . هاي متضادي دارند، مشکل خواهد بود خواسته
بـــا اســـتفاده از   برخـــی از موسســـات مشـــاوره مـــدیریتی،

هاي پژوهش و فناوري کمک  یافته به سازمان سازمان هاي رهیافت
کننـد تـا حـوزه کـاري و نیازهـاي ذینفعـان خـود را تعریـف،          می

هــاي خـود را تعیــین و سـپس بــا اسـتفاده از یــک روش     توانـایی 
انداز و ماموریتی براي خود ایجاد کنند که بر مبناي  تعاملی، چشم

ایـن کـار   . اشـد سـازي ب  آن، راهبرد سازمان قابل توسـعه و پیـاده  
هـاي   نخست در سطح کالن سازمان و سپس براي هر یک از طرح

موسسه آرتور لیتـل در انگلسـتان   . پژوهشی صورت خواهد گرفت
یکی از این موسسات اسـت کـه از چـارچوب ذیـل بـراي توسـعه       

 شـکل .(کنـد  هاي پژوهش و فناوري استفاده می راهبرد در سازمان
  ].21) [6شماره 

  
  

هاي پژوهش  رهیافت شماتیک براي توسعه راهبرد در سازمان :6شکل 
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دوین راهبرد کالن این امکان را بـراي تـیم مـدیریت ارشـد     ت
کند که در مورد نقش سازمان صریح باشند و به اتکـاي   فراهم می

در . بندي کننـد  هاي پژوهش و توسعه فناوري را اولویت پروژهآن، 
. کنـد  اینجاست که راهبرد براي سازمان مفهـوم واقعـی پیـدا مـی    

بندي جدید عملیاتی شـود، ایـن فراینـد     براي اینکه فرایند اولویت
هاي پیشین خـود را   باید سازمان را وادار کند که برخی از فعالیت

هایی که سازمان مزیت  در زمینه( متوقف و براي توسعه نقاط قوت
، رقابـت داخلـی بـراي منـابع را     )المللـی دارد  رقابتی ملی یـا بـین  

  .افزایش دهد
بنـدي بـه شـدت در گـرو      تجربه ثابت کرده است که اولویـت 

اگرچه بسـیاري  . فاصله گرفتن از روندهاي کاري پیشین قرار دارد
کـه  دهنـد   تـرجیح مـی   هـاي پـژوهش و فنـاوري نوعـا     سازمان از

مشکالت را خودشان حـل کننـد، تجربـه نشـان داده کـه بیشـتر       
بنـابر  . انـد  هاي پایدار و موفق از کمک بیرونی بهـره بـرده   رهیافت

تجربه، اگر سازمانی از مسیر اصلی خود منحرف شـده باشـد، بـه    
این دلیل بوده است کـه تـاکنون تغییـر مـوفقی در آن رخ نـداده      

ي موجـود، خـود جزئـی از    است و در نتیجه سـازمان و فراینـدها  
توان براي برخورد با وضعیت موجود بر آنهـا   مشکل هستند و نمی

حل مشـارکت   توانند براي یافتن راه کارکنان موجود می. تکیه کرد
داشته باشند اما نیاز به بحث و تبادل نظر با کمک بیرون سازمانی 

  .خواهند داشت) المللی پژوهش و فناوري مشاوران بین(
باید سازمان پژوهش و فنـاوري  ) عنوان یک فراینده ب(راهبرد 

هـاي پیشـین خـود را متوقـف و      را وادار کند که برخی از فعالیت
هایی که سـازمان مزیـت رقـابتی     براي توسعه نقاط قوت در زمینه

. المللی دارد، رقابت داخلی براي منابع را افزایش دهـد  ملی یا بین
هـاي پـژوهش و    الیـت گیري دربـاره اینکـه کـدامیک از فع    تصمیم

تواند یک فراینـد بحـث انگیـز،     توسعه فناوري را باید رها کرد، می
بـراي مـدیریت ایـن فراینـد و     . احساسی و بسیار پر هزینـه باشـد  

اجتناب از وقوع جنگ داخلی استفاده از مشـاوران آگـاه و خبـره    
برون سازمانی بیطـرف و معتبـر و نیـز مشـتریان کلیـدي بسـیار       

در حقیقت تهدیـد وقـوع چنـین آشـوبی در     . ودارزشمند خواهد ب
در ایـن   کـه معمـوال  (مختلف علمی  هاي کنار کاهش قدرت گروه

توانـد بزرگتـرین مـانع بـراي تغییـرات       ، می)ها وجود دارد سازمان
  .باشد

هــاي  یــک چــارچوب مــدیریت راهبــردي خــوب در ســازمان
پژوهش و فناوري باید داراي چشم انداز و ماموریـت بـوده و بایـد    
توانایی جهت دهی و مسیر گذاري براي پیـروي توسـط مـدیریت    

همچنـین ایـن چـارچوب    . ارشد پژوهش و فناوري را داشته باشد
بینـی و   باشد که دیدگاهی را بـراي پـیش   باید دربرگیرنده اهدافی 

چـرا کـه اهـداف     ؛چگونگی دستیابی به آنهـا در اجـرا ارائـه کنـد    
هـاي   ها و پروژه برنامههاي پژوهش و فناوري اغلب ماهیت  سازمان

راهبردها باید پویا بوده و به طور مسـتمر  . دهند آنها را تشکیل می
هـاي جدیـدتر بایـد     هـا و چـالش   بازبینی شوند و با ظهور فرصـت 

  .تنظیم و اصالح شوند
ریـزي راهبـردي    این به اثبات رسیده است که فرآینـد برنامـه  

یـادي و  هـاي پـژوهش و فنـاوري بن    براي مدیریت موفق سـازمان 
ه هـاي جدیـد مـدیریت بـ     اهمیت پـذیرش تکنیـک  . اساسی است
آنهـا بایـد   . هاي پژوهش و فناوري مورد تاکید است وسیله سازمان

فرآیندهاي جدیدي را براي بازسازماندهی ساختار مـدیریت خـود   
ی و کیفیـت  یاز طریق مدیریت راهبردي بـه منظـور بهبـود کـارا    

دیریت راهبـردي بـراي   ارتقـاء مـ  . هـاي خـود اتخـاذ کننـد     برنامه
. هاي پژوهش و فناوري اجباري و غیرقابل اجتنـاب اسـت   سازمان

هـاي پـژوهش و فنـاوري را قـادر بـه       مدیریت راهبردي، سـازمان 
کند که منجـر بـه بـازبینی     تجزیه و تحلیل خود و خودارزیابی می

 .شود ساختار مدیریتی می
ن نمود توان بیا می شده انجامهاي   بررسیو  مطالعات براساس

با  را الزم تناسب تنهایی به هاي مدیریت راهبردي موجود مدل که
 بایسـتی  می لذا هاي پژوهش و فناوري ندارند،  هاي سازمان ویژگی

 .یافت دست مناسب مدل به یکدیگر با هاي مختلف مدل تلفیق با
ــدل ــی م ــی  تلفیق ــد ترکیب ــف ز ا حاصــل بای ــاي مختل رویکرده

منـابع مبنـا، رویکـرد دانـش مبنـا،      هاي پویا، رویکـرد   توانمندي(
 .باشد) رویکرد سازمان صنعتی و کارآفرینی راهبردي

هاي پـژوهش و فنـاوري    با وجود اینکه عدم کارآمدي سازمان
ایران در حمایت فناورانه و نوآورانه از صنایع مربوطه ممکن اسـت  

توان بـه عـدم   هاي زیادي باشد، از دالیل اصلی آن می معلول علت
  .فهوم مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري اشاره کرداستقرار م

ــان، مشــکل    ــان بســیاري از کارشناس ــم گم ــه رغ ــع ب در واق
هاي پـژوهش و فنـاوري کشـور در زمینـه تـامین سـخت        سازمان

افزارها و تجهیزات و امکانات فیزیکی نیست، بلکه چالش اساسـی  
ــت     ــر جه ــت و تغیی ــردي اس ــدیریت راهب ــوع م ــعف در موض ض

وهش و فنـاوري از وضـعیت ناکارآمـد فعلـی بـه      هـاي پـژ   سازمان
هاي پژوهش و فناوري چابک و کارآمـد یـک اقـدام ملـی      سازمان

است که با اجراي مدیریت راهبـردي پـژوهش و فنـاوري محقـق     
  .خواهد شد

هاي پژوهش و فناوري موفـق دنیـا    با توجه به تجارب سازمان
ي هـا  توان مدیریت راهبـردي پـژوهش و فنـاوري در سـازمان    می

پژوهش و فناوري کشور را عامل موثري در رفع مشـکالت آنهـا و   
بـراین اسـاس   . کارآمدیشان در بازارهاي مربوطه بـه حسـاب آورد  
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هـاي پـژوهش و فنـاوري کشـور بایـد اسـتقرار مـدیریت         سازمان
هـاي خـود قـرار     راهبردي پژوهش و فناوري را سـرلوحه فعالیـت  

  .دهند
یجاد درك مشترك از مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري با ا

ق کسب و کار، امکان تجزیه و تحلیـل کسـب و کـار، بهبـود     طمن
مدیریت کسب و کار و ایجاد چشم اندازي روشن، امکـان ارتقـاي   
کارآمدي سازمان پژوهش و فناوري را در بازراهاي مربوطه فـراهم  

  .نماید می

هاي مختلـف مـدیریت    مقاله مدل نیدر امهم  با توجه به این
ژوهش و فناوري مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته کـه  راهبردي پ

تواند مسیري جدید در تحقیقات مربوط به طراحـی الگوهـاي    می
در پایـان پیشـنهاد   . باشـد  فنـاوري مدیریت راهبردي پـژوهش و  

هاي پژوهش و فناوري کشور با مطالعه و بررسـی   گردد سازمان می
هـاي بـومی، الگـویی     این الگوها و با توجه به شرایط و توانمنـدي 

مناسب انتخاب و با تعدیل و تطبیق آن براي مـدیریت راهبـردي   
  .خود اقدام نمایند

  
 30/6/1392: و تاریخ پذیرش 7/1/1392: تاریخ دریافت
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