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  چکیده
هـاي   هاي بارز فرایند توسعه دانش بنیان در کشورهاي توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه، ظهـور و رشـد سـازمان        یکی از ویژگی

روز ي در اقتصاد دانـش محـور روزبـه   هاي پژوهش و فناور رود نقش و جایگاه سازمان پژوهش و فناوري است. براین اساس انتظار می
هاي پژوهش و فناوري به خاطر ضعف عملکردي به شدت مورد انتقـاد هسـتند و مهمتـرین دلیـل      سازمانتر گردد.  تر و عیانپررنگ

عه ها این مطال با توجه به روند سریع گسترش این سازمانها در سطوح راهبردي است.  ناکارآمدي آنها ضعف در مدیریت این سازمان
هـاي مـدیریت راهبـردي پـژوهش و فنـاوري بـراي        به تبیین ضـرورت توسـعه مـدل   کیفی  -یبا رویکردي تحلیلتالش نموده است 

  هاي پژوهش و فناوري بپردازد. سازمان
است، اساس رقابت در ایـن دسـته از     طور کامل آمیخته با دانش و فناوريههاي پژوهش و فناوري که ب با توجه به هویت سازمان

هاي یکپارچه مبتنی بر فناوري براي کسب و کارهـا نهفتـه اسـت. لـذا محـور بحـث در خصـوص مـدیریت          حل ها بر ارائه راه زمانسا
هاي پویا با تاکیـد بـر نـوآوري و کـارآفرینی      راهبردي در این حوزه با مفاهیم محیط با تغییرات سریع فناورانه و به تبع آن توانمندي

هـاي پویـا    هاي مدیریت راهبردي با تاکید بر توانمندي ن اساس پیشنهاد گردید از آخرین روند تئوريفناورانه عجین شده است. برای
  هاي پژوهش و فناوري بهره گرفته شود. هاي تکاملی) براي توسعه الگوهاي مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري در سازمان (و نگرش

  
مدیریت راهبردي پـژوهش و   ،مدیریت پژوهش و فناوري، ش و فناوريهاي پژوه سازمان ،الگوي مدیریت راهبردي واژگان کلیدي:

    .فناوري
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  مقدمه - 1
المللـی  هاي مهم در عرصـۀ اقتـدار ملـی و بـین     یکی از مولفه

هست و خواهد بود. اهمیت روزافزون  ،بودهکشورها علم و فناوري 
» محوراقتصاد دانش«نقش دانش در اقتصاد منجر به ایجاد نظریۀ 

ــان ی شــده و براســاس آن کشــورهاي بســیاري در  در ســطح جه
ریـزي و حرکـت در    گـذاري، برنامـه   هاي گذشته بـه سیاسـت   دهه

اند. بـراین   هاي علمی و فناوري خود اقدام نموده جهت تقویت پایه
اساس دانش و فناوري در حیات جوامع امـروزي اهمیـت یافتـه و    

ونی سابقه و روزافز طور بینقش محوري آن در توسعه اقتصادي به
توسـعه فنـاوري و    ،هـاي پژوهشـی   باعث رشـد و توسـعه فعالیـت   

هاي مرتبط بـا ایـن    همچنین افزایش تنوع در ساختارها و سازمان
هاي پژوهش و فناوري یکـی از ایـن    ها شده است. سازمان فعالیت

دارنـد،    ها سابقه طوالنی ها هستند. گرچه این سازمان نوع سازمان
سمیت شناختن نقش و اهمیت آنهـا،  اما رشد و توسعه آنها و به ر

ــه خــود گرفتــه و آینــده    در ســال هــاي اخیــر، صــورت جــدي ب
هاي فعلی، روند  بینی هاي پژوهش و فناوري براساس پیش سازمان

  ].1دهد[ اي را نشان می رو به رشد و توسعه
بنیان به اقتصاد و لزوم تولید علـم و فنـاوري،   تاثیر نگاه دانش

دي در حوزة مدیریت شده است کـه  منجر به پیدایش شاخۀ جدی
شـود. مـدیریت    شـناخته مـی  » مـدیریت پـژوهش و فنـاوري   «به 

مــدیریت «هــاي پــژوهش و فنــاوري در حــوزه  عملکــرد ســازمان
قرار دارد و در ایـن حیطـه مـورد بحـث قـرار      » پژوهش و فناوري

  ].2گیرد[ می
هـاي پـژوهش و    گیـري اصـلی سـازمان    جهـت  ،از سوي دیگر
روز و هـاي بـه   شناسایی و ایجاد ارزش"ون فناوري باید پیرام

ریـزي شـود. بـر ایـن      تعیین و برنامـه  "مورد خواست مشتریان
هاي پژوهش و فنـاوري   منظور اجراي ماموریت سازماناساس و به

سازي آن، همـواره بایـد   و کمک به تجاري فناورانهدر خلق دانش 
 هاي پژوهش و فنـاوري  محورهاي ذیل مورد توجه تمامی سازمان

هـاي   قرار گیرد و دستاوردهاي پژوهشـی و فناورانـه آنهـا ویژگـی    
گیـري   موردنظر مشتریان را دربر داشته باشد تا منجـر بـه شـکل   

و مشتریان آنها  هاي پژوهش و فناوري سازمان سازنده بین یتعامل
پذیري فناورانه صنایع مربوطه و در نتیجه اثربخشی  رقابت گردد تا
  را فراهم سازد. يهاي پژوهش و فناور سازمان

بایـد در راسـتاي     هاي پژوهش و فنـاوري   هاي سازمان فعالیت -
ایجاد ارزش بیشتر براي مشتري (صنعت) باشد کـه از طریـق   

هـاي فناورانـه    ها و حوزه ایجاد تمایز نسبت به رقباء در حیطه
هـاي منحصـربفرد بـراي     بـا ارایـه ویژگـی    و خاصی از صنعت

ي پـژوهش و فنـاوري و نیـز    هـا  دستاوردها و خدمات سازمان

که ایجاد ارزش نجیره ارزش تحقق خواهد یافت؛ چراتکمیل ز
بیشتر براي مشتري، همواره متناظر بـا مزیـت رقـابتی بـراي     

  سازمان است.
از آنجا که دستاوردهاي پژوهشی و فناورانه بدون خلق مزیـت   -

تواننــد نقشــی در کســب و توســعه ســهم بــازار  رقــابتی نمــی
هـاي   د، لذا سازماننش و فناوري داشته باشهاي پژوه سازمان

بـا   بایـد  پژوهش و فناوري براي بقاء و رشد در بـازار رقـابتی،   
جــویی) و  هــاي فناورانــه (فرصــت تــر فرصــت شــناخت ســریع

و  تـر سریعجویی)،  برداري مناسب از منابع موجود (مزیت بهره
بهتر از دیگران بـراي صـنعت و بـویژه صـنایع مـرتبط ارزش      

  د.بیافرینن
هــاي  بــراي خلــق مســتمر مزیــت رقــابتی، ایجــاد توانمنــدي -

هاي فناورانه متمایز و کلیـدي و   و کسب شایستگی 3راهبردي
روانه کردن آن به بازار و تطبیـق یـافتن بـا شـرایط بـازار در      

هاي پژوهش و  براي سازمان 4محیط با تغییرات سریع فناورانه
  فناوري امري ضروري است.

جز ههاي پژوهش و فناوري ب اي سازمانایجاد مزیت رقابتی بر -
هـاي   نیـاز و نـوآوري  هـاي مورد  فنـاوري از طریق دستیابی به 

هـاي   زیرا فناوري در تمـام فعالیـت   نیست؛پذیر  فناورانه امکان
توانـد   زنجیره ارزش صنعت درگیر است و تغییرات فناوري می

ها تحت تاثیر قرار  رقابت در صنعت را از طریق تاثیر بر فعالیت
  دهد.

 هاي پژوهش و فنـاوري  سازمانمدیریت اثربخش براین اساس 
در گرو خلق و ارائه مزیت رقابتی براي مشتریان است که نیازمند 

ـ هاسـت  لگوهاي راهبردي در این سازمانگیري از ا بهره عبـارت  ه. ب
منظـور ایفـاي ماموریـت    هاي پژوهش و فناوري بـه  سازمان ،دیگر

باشند که این  5مقرون به صرفهرا و گ پذیر، مشتري خود باید رقابت
هاست  نیازمند اتخاذ رویکردهاي راهبردي در مدیریت این سازمان

هـاي پـژوهش و    پژوهش و فناوري در سازمانمدیریت راهبردي و 
  ].3[استفناوري نیازمند الگوهایی براي تبیین و توسعه 

» مدیریت راهبـردي پـژوهش و فنـاوري   «براین اساس مفهوم 
و » مـدیریت پـژوهش و فنـاوري   «اي  زاج بین رشتهکه حاصل امت

هاي اخیر توجـه   است ظهور یافت و در سال» مدیریت راهبردي«
بسیاري از محققان حوزه مدیریت راهبردي را بـه خـود معطـوف    

 40نموده است. مدیریت پژوهش و فناوري در توسعه خـود طـی   

  
3 Strategic Capability Building 
4 Rapid Technological Change 
5 Cost effective 
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سال گذشته دو نسل شامل رویکرد شهودي و رویکـرد سیسـتمی   
عنوان نسـل سـوم   شت سر گذاشته و وارد رویکرد راهبردي بهرا پ

هـا و   خود شده اسـت. رویکـرد راهبـردي بـراي پاسـخ بـه ضـعف       
هـاي مـدیریت پـژوهش و فنـاوري کـه دو رویکـرد قبلـی         چالش

نتوانسته بودنـد برطـرف نماینـد ظهـور یافـت و در حـال تکامـل        
  ].2است[

ش و ) یــک ســازمان پــژوه1999( 6از دیــدگاه منگــو و گریــر
ــک جامعــه یــا بخــش دولتــی بــراي   فنــاوري براســاس تمایــل ی

ی به نیازهاي فناورانه یـک صـنعت خـاص و یـا صـنایع      یپاسخگو
هـاي فرهنگـی و صـنعتی     شود. این جامعه داراي ویژگی ایجاد می

است که بر چگـونگی سـازماندهی سـازمان پـژوهش و فنـاوري و      
است و بـازار  گذار ها تاثیر ات آنها براي بیشتر بخشچگونگی عملی

خدمات سازمان پژوهش و فنـاوري اسـت. براسـاس نظـر منگـو و      
  ]:4نفعان سازمان پژوهش و فناوري شامل[) ذي1999گریر (

ــود از     - ــدمات خ ــت خ ــراي دریاف ــه ب ــایی ک ــان: آنه کارفرمای
 کنند. هاي پژوهش و فناوري هزینه پرداخت می سازمان

ش و هـاي پـژوه   منتفعان: آنهـایی کـه خـدمات را از سـازمان     -
وسـیله بخـش   کنند اما هزینه خـدمات بـه   فناوري دریافت می
 شود. دیگري پرداخت می

کنندگان مالی: آنهایی که منابع مالی براي پرداخـت بـه    تامین -
کننـد و   م شـود را فـراهم مـی   کارهایی که معتقدند باید انجـا 

هـاي پـژوهش و    کننده خـدمات مسـتقیم از سـازمان   دریافت
 .نیستندفناوري 
هاي پژوهش و فناوري در سراسر جهان نشـان   ازمانس  بررسی

کننـدگان  هاي پژوهش و فناوري با مصرف سازمانبین دهد که  می
وجـود نـدارد و یـا ضـعیف اسـت.      ارتبـاطی  نهائی نتایج تحقیقات 
تحقیقات هاي پژوهش و فناوري بیشتر از آنکه  بنابراین در سازمان

 شـود؛ مـی نـابع  مصرف م باعث انجام شود گذاري سرمایهاز طریق 
 ].4[یی براي رشد اقتصادي کشور دارندمنابعی که پتانسیل باال

هاي پژوهش و فناوري و خدمات  کارآمدي و اثربخشی سازمان
المللـی عـالوه بـر     وکـار ملـی و بـین   آنها در عرصه صنعت و کسب

دیریت راهبردي پـژوهش و  متاثر بودن از عوامل متعدد، در گرو م
هاي  سازمان ،عبارت دیگر. بهاستل مهم عنوان یک عامفناوري به

وکار خـود، بازارهـاي   هاي کسبپژوهش و فناوري بایستی ویژگی
وکـار مشـتریان و عملکـرد    جهانی، خصوصیات و نیازهـاي کسـب  

رقباي این بازارها را به دقت شناسایی نموده و الزامات مـورد نیـاز   
زمانی خـود  اي در سیستم سـا گونهبراي رقابت در این بازارها را به

  
6 Mengu & Grier 

پـذیري خـویش را   فراهم سازند که کارآمدي، اثربخشـی و رقابـت  
  ].5[رقم زنند

منظـور کارآمـدي بایـد بـا     هاي پژوهش و فنـاوري بـه   سازمان
رویکردي فرآینـدي، مـدلی بـراي مـدیریت راهبـردي پـژوهش و       

واسـطه کـاربرد   هفناوري در سازمان خود توسعه دهند تا بتوانند ب
راهبــردي پــژوهش و فنــاوري در سیســتم ایــن مــدل از الزامــات 

سازي آنها برآیند. مسلم جهت فراهم سازمانی خود آگاه شده و در
است که براي انجام چنین کاري ابتدا مطالعات نظـري الزم بـراي   

هـاي پـژوهش و فنـاوري، فلسـفه      شناخت ماهیت و ابعاد سازمان
هـاي   هـاي متمـایز سـازمان    و نیز ویژگـی  وجودي و ماموریت آنها

پـژوهش و فنــاوري بایــد انجــام شـود تــا بتــوان از ماحصــل ایــن   
آوري  مطالعات با اسـتفاده از گـردآوري نظـرات خبرگـان و جمـع     

اطالعات موردنیاز به طراحی الگوي مدیریت راهبردي پـژوهش و  
ها پرداخـت. ایـن مـدل مفهـومی پـس از       فناوري در این سازمان

پـژوهش و  هـاي   طراحی بایـد در بسـتر محـیط فعالیـت سـازمان     
هـاي   هـاي میـدانی حاصـل از سـازمان    فناوري و با استناد به داده
هاي سخت و نرم) مورد بررسی قرار گیرد پژوهش و فناوري (داده

عنـوان  تا پس از اعمال اصالحات الزم و اطمینان از عملکرد آن به
هـاي پـژوهش و فنـاوري     یک مدل کاربردي مورداستفاده سازمان

ژوهش و فناوري آنها جهت کارآمـدي در  براي مدیریت راهبردي پ
  بازارهاي مربوطه قرار گیرد.

 
تبیین چالش اصلی در مدیریت راهبردي پـژوهش   -2

  هاي پژوهش و فناوري و فناوري در سازمان
ــوان   عملکــرد ســازمان ــه عن ــاوري کــه ب ــژوهش و فن هــاي پ

هایی براي توسعه فناوري بـه منظـور حمایـت فناورانـه و      سازمان
انـد،   ت و تولیـد ثـروت و رفـاه ملـی ایجـاد شـده      نوآورانه از صـنع 

تر از سطح مورد انتظار بوده است. سوالی که به ذهن خطور  پایین
هـاي پـژوهش و فنـاوري در     چـرا سـازمان  "کند این است که  می

 "ایفاي رسالت خود و نقش تعریف شده براي آنها ناتوان هستند؟
و  هـاي پـژوهش   هـاي سـازمان   مطالعاتی که بـر روي فعالیـت  
دهـد کـه مـانع کلیـدي بـراي       فناوري انجام شده است نشان مـی 

هـاي منـابع    ها در حوزه موفقیت عملکرد آنها مدیریت این سازمان
هـاي   انسانی، منابع مورد نیاز براي توسعه فناوري و جهـت گیـري  

باشد. به عبارت دیگـر موضـوع اصـلی نـوع اقـدامات       کلی آنها می
هاست که عملکرد  ین سازمانپذیرفته شده در مدیریت راهبردي ا
]. در واقع کار به جـایی  6کند [ آنها را در طول سالیان محدود می

کنند از پشـتیبانی   هاي اخیر تالش می ها در سال رسیده که دولت
هاي پژوهش و فناوري بکاهند. از سوي دیگر صـنایع   مالی سازمان
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بـه  هـا ندارنـد و ایـن     تمایلی به تامین مالی تحقیقات این سازمان
هـاي پـژوهش و    هاي سازمان خاطر ادراك آنها از ضعف توانمندي

دهد  فناوري براي ایفاي ماموریت خود است. این موضوع نشان می
هـاي   هاي پـژوهش و فنـاوري از منتفعـان تـالش     که چرا سازمان

 تحقیقاتی خود (صنعت) بیزارند.
هاي پژوهش و فناوري و صـنایع   عدم ارتباط موثر بین سازمان

تواند به طور غیر مستقیم مربـوط بـه عملکـرد پـائین      ي میتولید
پـذیري و   صنایع از نظر نـوآور بـودن، توانمنـدي فناورانـه، رقابـت     

ظرفیت کلی مورد استفاده باشد. در واقع در بسـیاري از کشـورها   
گـذاري   صنایع داخلی از نظر فناوري نوآور نیستند و براي سرمایه

کنند یا اقـدام انـدکی انجـام     نمیها یا اقدامی  بلندمدت در فناوري
توانند در بازارهاي داخلـی و جهـانی    دهند. در نتیجه آنها نمی می

هاي پژوهش  رقابت کنند. برعکس در کشورهاي پیشرفته، سازمان
و فناوري به صـنایع بخصـوص صـنایع کوچـک و متوسـط بـراي       
توسعه با فراهم کردن خدمات فناورانه، خـدمات توسـعه کسـب و    

فنی، پشـتیبانی و   7نات تست آزمایشگاهی، حل مشکالتکار، امکا
  ].  1کنند [ هاي تحقیق و توسعه و... کمک می کمک

هاي پـژوهش و فنـاوري پیشـرو و     سازمانهاي  یکی از ویژگی
هــاي  برخــورداري از شایســتگی ،هــاي جهــانی کارآمــد در عرصــه

ه بـود هاي بازار و مشتریان  آنها به خواسته توجه و تاکیدفناورانه و 
هــاي پــژوهش و فنــاوري  ســازمانو در عــین حــال ویژگــی بــارز 

هاي فناورانه و عدم توجـه   ناکارآمد، عدم برخورداري از شایستگی
در چنـین شـرایطی   . اسـت بـوده  به شـرایط بازارهـا و مشـتریان    

هاي پـژوهش و فنـاوري بایـد پویـا (مشـتاق بـه تغییـر)،         سازمان
و حسـاس نسـبت بـه    گرا در رویکردهاي خود  پذیر، مشتري رقابت
بـراین  . ها با درجه بـاالئی از صـداقت و پاسـخگوئی باشـند     هزینه

هاي پژوهش و فناوري اقداماتی را توسعه  اساس، برخی از سازمان
اند که آنها را در ارتبـاط نزدیـک بـا مشـتریان یـا بـازار قـرار         داده
دارد  دهد و آنها را با روندهاي توسعه فناوري بـه روز نگـه مـی    می

]6.[  
و هاي پژوهش و فناوري  سازمانبا وجود اینکه عدم کارآمدي 

سهم ناچیز آنها در حمایت فناورانه و نوآورانـه از صـنایع مربوطـه    
از دالیل اصلی ایـن   اما ،هاي زیادي باشد ممکن است معلول علت

هـا،  توان به عدم وجود شناخت کافی از نیازها، خواسـته مساله می
ان و نحـوه فعالیـت رقبـا و نیـز     هاي مشتریترجیحات و حساسیت
هاي روز و بروکراسی زیاد در ها و فناوريعدم برخورداري از روش
ها اشاره کرد. وجود مشـکالتی از ایـن دسـت    فرایند انجام فعالیت

  
7 Trouble shooting 

هـاي پـژوهش و    گذاري در سازمانباعث باال رفتن ریسک سرمایه
 هـا و صـنایع شـده و انگیـزه و رغبـت آنهـا را       فناوري براي دولت

بـرد. در مجمـوع بـا توجـه بـه تجـارب       کاهش داده و از بین مـی 
تـوان مـدیریت    هاي پـژوهش و فنـاوري موفـق دنیـا مـی      سازمان

هاي پـژوهش و فنـاوري را    راهبردي پژوهش و فناوري در سازمان
عامل اصلی در رفـع مشـکالت آنهـا و کارآمدیشـان در بازارهـاي      

  .]1[مربوطه به حساب آورد 
چگـونگی مـدیریت راهبـردي    "اصـلی   ، چـالش بر این اساس

براي انجـام   "هاي پژوهش و فناوري پژوهش و فناوري در سازمان
هـاي مربوطـه از طریـق کسـب      ماموریت و رسالت خود در حـوزه 

باشد. در راستاي حل این مساله اصلی، هاي فناورانه میشایستگی
  بایستی بتوان به این سواالت پاسخ داد:  

اهبـردي پـژوهش و فنـاوري در    هاي اصـلی مـدیریت ر  مولفه
هـاي   هاي پژوهش و فناوري به منظور کارآمدي در حـوزه  سازمان

هـاي اصـلی ارزش از دیـدگاه مشـتریان     مربوطه کدامنـد؟ مولفـه  
هاي پـژوهش و فنـاوري چیسـت؟، چـه مـدلی و بـا چـه         سازمان

  تواند روابط بین موارد فوق را تبیین کند؟ مشخصاتی می
  
ت راهبـردي پـژوهش و   لزوم توسعه الگوي مدیری - 3

 هاي پژوهش و فناوري  فناوري براي سازمان
تواننـد   هاي پژوهش و فناوري اغلب براي اینکـه نمـی   سازمان

انتظارات را برآورده کنند و در کمک به توسـعه فناورانـه و ارتقـاء    
 هاي فناورانه صنایع و توسعه اقتصادي کشور خود ناکـام  توانمندي
گیرند. هر چند مطالعات انجـام شـده    مورد انتقاد قرار می هستند،

هاي آنهـا   هاي عملیاتی آنها، مشکالت و محدودیت بر روي فعالیت
کـار زیـادي در حـوزه     هـا  در ایـن سـازمان   امـا  ؛کند را نمایان می

عنوان عامل اصلی مسـئول  مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري به
  ].5براي ناکارآمدي یا عملکرد ضعیف آنها انجام نشده است[

هاي پژوهش و فناوري در حـال   مدیریت راهبردي در سازمان
ها قـرار گرفتـه اسـت، ولـی از      هاي این سازمان حاضر جزء دغدغه

بنابراین دیدگاه اغلب و البته نه همه  ؛بلوغ کاملی برخوردار نیست
هـا بیشــتر مبتنـی بــر تجربیـات نــاقص و     خبرگـان ایـن ســازمان  

هاسـت و دیـد    انهاي شخصی خود در محـیط ایـن سـازم    تحلیل
هـاي پـژوهش و    کامل و جامعی از مدیریت راهبـردي در سـازمان  

 ].7[فناوري به معناي واقعی وجود ندارد
در پــژوهش و فنــاوري مطالعــه مــدیریت راهبــردي  هنیــاز بــ
؛ چراکـه  هاي پژوهش و فناوري به شدت مورد تاکید است سازمان

و  هـاي پـژوهش   منجر به شناسـایی مسـئله ناکارآمـدي سـازمان    
فناوري در درك نیازهـاي صـنعت و ترجمـه آن مسـائل بـه یـک       
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شود. این موضوع همچنین منجر به توسعه  ماموریت تحقیقاتی می
افراد آموزش دیده مناسب براي اجراي مدیریت راهبردي اثربخش 
پژوهش و فناوري و در نهایت انتقال نتـایج تحقیقـات بـه صـنایع     

د. بنابراین توسعه یک گرد تولیدي در یک دوره زمانی مشخص می
هاي پـژوهش و فنـاوري کـه     الگوي مدیریت راهبردي در سازمان

پـژوهش و  قادر به بررسـی وضـعیت موجـود مـدیریت راهبـردي      
منظور نمایـان کـردن   هاي پژوهش و فناوري به در سازمانفناوري 

وکـار و  وضعیت آنها از نظـر مـدیریت سـازمانی، مـدیریت کسـب     
  الزامی است. ،سازي باشدو ظرفیتخدمات پشتیبانی از صنایع 

هــاي پــژوهش و فنــاوري در  کارآمــدي و اثربخشــی ســازمان
هـاي متعـددي    هاي مربوطه مستلزم برخـورداري از ویژگـی   حوزه

مانند هوشـمندي رقـابتی فناورانـه، تـوان پاسـخگویی اثـربخش،       
اي و غیره اسـت  وظیفهگرایی، هماهنگی بینگرایی، رقیبمشتري
عـه آنهـا را در مـدیریت راهبـردي پـژوهش و      تـوان مجمو  که می

تـا   دیگري نیز وجود داردهاي  فناوري قرار داد. هر چند نیازمندي
هاي پژوهش و فناوري بتواننـد در انجـام ماموریـت خـود      سازمان

موفق شوند، اما مدیریت راهبردي پـژوهش و فنـاوري بـه لحـاظ     
امل ارتباط نزدیک با مسایل دورن سـازمانی و بـرون سـازمانی شـ    

  ].3[استبازار، مشتري و رقیب، از اهمیت خاصی برخوردار 
با توجه به نقش کلیدي مدیریت راهبردي پژوهش و فنـاوري  

هاي مربوطـه   هاي پژوهش و فناوري در حوزه در کارآمدي سازمان
ها در سیستم ملی  و نیز با توجه به اهمیت انکارناپذیر این سازمان

رها، لـزوم بررسـی و تعیـین    نوآوري و توسعه رفاه اقتصادي کشـو 
براي توسعه منظور کارآمدي در بازارهاي مربوطه آن بههاي مولفه

دهنـده چگـونگی   مدلی مفهومی که با رویکردي فرآینـدي نشـان  
مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري در یـک سـازمان پـژوهش و    

ــاوري باشــد ــه    ،فن ــد نشــان دهــد ک ــدل بای ــن م ضروریســت. ای
  وري:هاي پژوهش و فنا سازمان

به منظور فائق آمدن بر مشکالت خـود در زمینـه انجـام     ؛اوال -
هـایی را  هاي مربوطه چه مولفـه  ماموریت و کارآمدي در حوزه

 بایستی مورد توجه و تاکید قرار دهند؛  
عنوان شایسـتگی  هاي فناورانه (بهبراي کسب شایستگی ؛ثانیا -

هایی  کلیدي جهت کارآمدي) بایستی حصول به چه توانمندي
 را مدنظر قرار دهند؛  

هاي پژوهش و فناوري با در نظـر داشـتن    سازمان ،و در نهایت -
عمل کننـد تـا   چگونه ها و روابط شناسایی شده بایستی مولفه
هـاي   واسطه دسـتیابی بـه سـطح عملکـرد بـاالتر در حـوزه      هب

 مربوطه کارآمدتر گردند.
گیر ایران با وجود توسعه چشمهاي پژوهش و فناوري  سازمان

داخلی، حضـور رقـابتی و قدرتمنـدي در عرصـه فنـاوري ملـی و       
برد. المللی نداشته و از سهم ناچیز خود در این بازارها رنج می بین

بـراي دسـتیابی    1404با اهداف ترسیم شده در چشم انداز ایران 
به جایگاه اول فناوري در منطقـه و نیـاز مبـرم بـه منـابع جهـت       

ژوهش و فناوري کشور بایسـتی  هاي پ پیشبرد این اهداف، سازمان
هش و فنــاوري جهــت تحقــق اهــداف از مــدیریت راهبــردي پــژو

ــه الزم و کــافی از صــنایع برخــوردار  مــورد نظر و حمایــت فناوران
اهمیــت و ضــرورت روزافــزون کســب بــراین اســاس  ].8[گردنــد

کلیـدي الزم بـراي    هاي فناورانه (به عنـوان شایسـتگی  شایستگی
منظـور  هـاي مربوطـه) بـه    ی در حـوزه برخورداري از قدرت رقـابت 

هـاي   کارآمدي و کسـب سـهم بیشـتر از بـازار فنـاوري در حـوزه      
کشور (جهـت انجـام   هاي پژوهش و فناوري  سازمانمربوطه براي 

  گردد. شایسته ماموریت خود) بیش از پیش آشکار می
هاي  سازماناي پیرامون کارآمد نمودن  بنابراین اجراي مطالعه

که ؛ چراراي انجام موثر رسالت خود ضروریستپژوهش و فناوري ب
مـدیریت راهبـردي پـژوهش و فنـاوري و     با انجام آن بایـد نحـوه   

شـده و  مشـخص   هاهاي فناورانه در این سازمان توسعه شایستگی
ـ    روش هـاي   سـازمان  آنهـا کـارگیري  ههایی پیشنهاد شود کـه بـا ب

پژوهش و فناوري حضوري قدرتمند و رقـابتی در عرصـه فنـاوري    
توان به توسـعه   کنند. از اثرات کالن این بهبود براي ایران می پیدا 

خام ، جلوگیري از صادرات نفت صنعتی، توسعه صادرات غیرنفتی
اشـاره  و افزایش ارزش افزوده آن، جلـوگیري از فـرار مغزهـا و ...    

نمود. بدیهی است که پیامد این امر افزایش تولید ناخالص داخلی 
باشد. آنچـه اهمیـت ایـن     شهروندان نیز می و افزایش رفاه عمومی

هـاي   دهـد، تمرکـز برنامـه    موضوع را در ایران بیشـتر نشـان مـی   
هـا  پـذیري بنگـاه   اي کشور بر توسعه دانش محـور و رقابـت   توسعه
باشد. مسلم است که عدم انجام تحقیقـاتی از ایـن دسـت بـه      می

معنی اتکا به دانش موجود و فاصـله گـرفتن از محوریـت توسـعه     
باشد و پیامد چنین رویکردي عدم توسعه کافی و  دانش محور می

  هاست. عدم تحقق اهداف برنامه
براي توسعه یک مدل مدیریت راهبـردي پـژوهش و فنـاوري    

هـاي پـژوهش و    باید اقدامات جاري مـدیریت راهبـردي سـازمان   
فناوري که براي رسیدن به استانداردهاي بین المللی و آنهایی که 

شناسایی شـود. در آن   ،ملکرد نیازمند ارتقاء هستندبراي بهبود ع
هـاي   ها به شدت به بهبود عملکرد سازمان ها و توصیه صورت یافته

پژوهش و فناوري کمک خواهـد کـرد و منشـاء قابـل تـوجهی از      
 عنـوان یـک راهنمـا مـورد    تواند بـه  کند که می دانش را فراهم می
پژوهش و فنـاوري   هاي سازمان جزهمچنین بهاستفاده قرار گیرد. 

ایـن  طور مستقیم از مدل توسعه یافته منتفع خواهند شـد،  که به
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  ها نیز مفید خواهد بود. براي صنایع و دولتمدل 
ها راهنمـایی در جهـت تـدوین معیارهـایی بـراي       براي دولت
هاي پژوهش و فناوري در کشور فراهم خواهد کـرد.   ارتقاء سازمان

ــ  دولــت الی اصــلی تحقیقــات در هــا بــه عنــوان تــامین کننــده م
هـا   هاي پژوهش و فناوري امکان ارزیابی اثربخشی فعالیت سازمان

ها را خواهند داشـت. همچنـین مـدل     و عملکرد کلی این سازمان
هـایی بـراي تقویـت     هـا را در تـدوین سیاسـت    توسعه یافته دولت

هاي پژوهش و فناوري و توانمند نمودن آنها در کمک بـه   سازمان
  رسالت خود یاري خواهد نمود. صنایع و ایفاي

صـورت  ء دانش، توسعه مدل مورد اشاره بـه عنوان یک منشابه
یــک مخــزن اطالعــات در الگــوي موفــق مــدیریت راهبــردي در  

هاي پژوهش و فناوري عمل خواهد کـرد و بـه دسترسـی     سازمان
ــردي   ــدیریت راهب ــوط در م ــات مرب ــاوري ادبی ــژوهش و فن در پ

  کمک خواهد کرد.هاي پژوهش و فناوري  سازمان
با توجه به توضیحات ارائه شده و با عنایت بـه موضـوع مـورد    
بحث، برخی دیگر از عوامل مهمی که توسعه یک مدل راهبـردي  

سـازد بـه    خصوص در ایران) ضروري مـی پژوهش و فناوري را (به
  :در ذیل بیان شده استاختصار 

ر هاي رقابت د بررسی مفهوم راهبرد، مدیریت راهبردي و مدل −
دهـد رقابـت در ایـن     هاي پژوهش و فناوري نشان می سازمان

بخش مبتنی بر دانش و فناوري است، لذا تمرکـز بـر توسـعه    
پـژوهش و فنـاوري   یک مدل مفهومی از مـدیریت راهبـردي   

 ؛براساس این مفاهیم نوین یک ضرورت جدي است
هـاي پـژوهش و    تبیین مدل مـدیریت راهبـردي در سـازمان    −

 ،اي اسـت. بـه بیـان دیگـر     رشته قیقات بینفناوري نیازمند تح
هاي اختصاصی دانش  تخصصی شدن تحقیقات براساس حوزه

ها در تحقیقات  مدیریت موجب شده تا تعامالت بین این حوزه
ز وظـایف کلیـدي تحقیقـات    مورد غفلت قـرار گیـرد. یکـی ا   

 ؛کمک به پر کردن این شکاف است مرتبط با راهبرد
ــاربر  − ــات ک ــده  ضــرورت توســعه تحقیق ــا پدی دي در رابطــه ب

هاي پـژوهش و فنـاوري کشـور     کارآمدي و اثربخشی سازمان
نیازمند تمرکز تحقیقات بـر ارائـه یـک مـدل مفهـومی بـراي       

هاي پژوهش و فناوري با محوریـت   مدیریت راهبردي سازمان
هاي مرتبط با نوآوري و کـارآفرینی فناورانـه    توسعه توانمندي

 ؛است
یف شده براي جمهوري اسالمی در انداز تعر دستیابی به چشم −

هاي پژوهش و  بخش فناوري بدون ارتقاء توان رقابتی سازمان
   ؛پذیر نیست فناوري امکان

توسعه صـنعتی کشـور و در راسـتاي تحقـق      براساس راهبرد −
ساله کشور در  20هاي تعریف شده در سند چشم انداز  آرمان

عه هاي کلیدي مورد هدف در توس بخش صنعت، یکی از حوزه
هـاي علمـی و فنـاوري     گیـري از ظرفیـت   صنعتی کشور، بهره

هـاي پیشـرفته    موجود جهت ورود قدرتمند به حوزه فنـاوري 
گیـري از الگوهـاي مـدیریت     بهره ،است. با عنایت به این مهم

راهبردي پـژوهش و فنـاوري جهـت تقویـت ایـن رونـد یـک        
 ؛ضرورت جدي است

دهـد   بررسی مطالعات صورت گرفته در داخل کشور نشان می −
که تحقیقات مدیریتی مرتبط با این حـوزه هنـوز در مراحـل    
بسیار ابتدایی توسعه و تکامل در کشور قرار دارد. لذا موضـوع  
مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري یکی از مباحث اساسی و 

رغم  علی. استهاي پژوهش و فناوري  به مدیران سازمان مبتال
ضرورت این مهم تاکنون تحقیق جـدي در ایـن خصـوص در    
کشور انجام نگرفته است. بررسی تحقیقات و مطالعات مرتبط 

 د همین مطلب است.یالمللی نیز مو در سطح بین
  
رویکرد راهبردي پیشنهادي براي توسـعه مـدل     -4

  مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري
هاي پـژوهش   مانمدیریت راهبردي پژوهش و فناوري در ساز

مختلفـی بـوده و از   هـاي  و فناوري نیازمنـد درنظرگـرفتن مولفـه   
پـذیرد کـه در عـین حـال      عوامل کالن و خرد مختلفی تاثیر مـی 

. نکته حائز اهمیت در ایـن خصـوص   ارتباط تنگاتنگی با هم دارند
هـاي   این است که مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري در سازمان

عنـوان  بسـیاري از عوامـل دیگـر و بـه     پژوهش و فناوري در کنـار 
مهمترین عامل نقش موثري در افزایش توان رقـابتی و کارآمـدي   

هاي پژوهش و فنـاوري فعـال    که اکثر سازمانآنها دارد. درصورتی
در یک حوزه از مدیریت راهبردي صـحیح و در نتیجـه از درجـه    

پـذیري صـنعت    کارآمدي باالیی برخـوردار باشـند، باعـث رقابـت    
ـ   ط نیز میمرتب واسـطه  هشوند؛ و اگر صنایع فعال در یک کشـور ب

پـذیري بـاالیی    هـاي فناورانـه و نوآورانـه از درجـه رقابـت      حمایت
پذیري باالیی را بـراي کشـور در    توانند رقابت برخوردار باشند، می

تـوان بـه ایـن     بازارهاي جهـانی بـه ارمغـان آورنـد. بنـابراین مـی      
هبـردي پـژوهش و فنـاوري    بندي دست یافت که مدیریت را جمع

پـذیري   هاي پژوهش و فناوري نقشی حیاتی در رقابـت  در سازمان
  ].9[نماید نگاه، صنعت و کشور ایفا میب

براي تدوین الگوي مدیریت راهبـردي پـژوهش و فنـاوري در    
هاي پژوهش و فناوري الزم است تا چارچوبی ارائـه شـود    سازمان

هـاي  کـه تئـوري  الیکه مبناي نظري و علمی آن واقع شود. درحـ 
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پرشماري درخصوص مدیریت راهبردي در دو دهه گذشـته ارائـه   
هاي شده است، بسیاري از آنها پیرامون تعداد معدودي از پارادایم

هاي اصـلی و  اند. اما چارچوبداراي تزلزل ساختاري مجتمع شده
اقتصـاد  پذیرفته شده مـدیریت راهبـردي عبـارت از رویکردهـاي     

و تعـارض   9امل پـنج نیـروي رقـابتی پـورتر    (شـ  8سازمان صنعتی
، 12، رویکرد مبتنی بر دانش11)، رویکرد مبتنی بر منابع10راهبردي
ــش ــا  12دان ــدهاي پوی ــرد توانمن ــارآفرینی  و  13، رویک ــوري ک تئ
بـه  مـدیریت راهبـردي   است. رویکردهاي مختلف بـه   14راهبردي

مدیریت طرق مختلف مکمل یکدیگر هستند و یک درك کامل از 
زمان نیازمند یک اشراف جامع بر هر یک از در سطح ساراهبردي 

مدیریت هاي فوق براي  کارگیري تئوريه. در باستاین رویکردها 
گرایــی  گرایـی و یکپارچــه  براســاس دو نگـرش تفکیــک راهبـردي  

هـاي   گرایی یکی از نگـرش  توان عمل نمود. در رویکرد تفکیک می
یـی  گرا گیـرد و در رویکـرد یکپارچـه    شناخته شده مبنا قـرار مـی  

  . استها مورد نظر  تلفیقی از نگرش
دهـد   هاي تحقیقاتی نشـان مـی   بررسی مبانی نظري و پیشینه

تواننـد در   که عوامل و متغیرهاي متعددي وجـود دارنـد کـه مـی    
منظـور کارآمـدي   بررسی مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري بـه 

رکن اصلی رویکـرد راهبـردي   سه براین اساس  مدنظر قرار گیرند.
 : عبارتند از ریت پژوهش و فناوريبه مدی

نفعـان مختلـف در تعریـف و اجـراي     ها: ذي مدیریت مشارکت –
گیري از  شبکه سازي و  هاي پژوهش و فناوري (با بهره اولویت

 ؛منطق نوآوري باز) مشارکت و همکاري داشته باشند
ریســک و  دربرگیرنــده مــدیریت: 15ســبدریســک و  مــدیریت –

 فناوري باشد؛هاي پژوهش و  طرحسبد مدیریت 
هاي ارزیـابی ماننـد آینـده     مدیریت ارزیابی: دربرگیرنده روش –

 نگاري، الگوبرداري، ارزیابی و نمره دهی باشد.
پـژوهش و   راهبـردي  همچنین الزامـات یـک مـدل مـدیریت    

  فناوري عبارتند از:
(جایگاه  در حوزه پژوهش و فناوري وکارتطابق با الگوي کسب •

 شود) تعیینمدل  هاي اصلی و فرعی در فعالیت

  
8 Industial Organization  
9 Porter five forces 
10 Strategic Conflict 
11 Resource Base View 
12 Knowledge Base View 
13 Dynamic Capabilities 
14 Strategic Entrepreneurship Theory 
15Risk and portfolio management 

تـا   ایده (فرایند پژوهش و فناوري منطبق بر زنجیره ارزش در •
 ) باشد.بازار

بـا   محـیط بـراي فعالیـت در    هاي مورد نیاز منطبق بر ویژگی •
 باشد. )فناوريتوسعه محیط فناورانه ( سریعتغییرات 

کننــده هوشــمندي فناورانــه در مراحــل مختلــف و در فــراهم •
 سطوح مختلف باشد.

و کاربر  سازعنوان تجاريرنده مشتري و نیازهاي آن بهدربرگی •
 ی دستاوردهاي پژوهشی و فناورانه باشد.ینها

تـوان بـراي کارآمـدي     با این وجود مهمترین معیاري که مـی 
پـذیري   رقابت ،هاي پژوهش و فناوري مورد توجه قرار داد سازمان

. همچنـین مهمتـرین   اسـت فناورانه مشـتریان (صـنایع مـرتبط)    
هـاي   ارات از مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري در سـازمان انتظ

پژوهش و فناوري شامل: ایجاد هوشمندي رقابتی فناورانه، توزیـع  
گرایـی و  گرایی، رقیبهوشمندي در سازمان، پاسخگویی، مشتري

  ].10[استاي وظیفههماهنگی بین
هـاي   با عنایت به متغیرهاي اشاره شـده، شـاید بتـوان مولفـه    

هـا، اقـدامات و   هـا و برنامـه  هـا، سیاسـت  ها و شایستگیتوانمندي
هـاي مبتنـی بـر الزامـات بازارهـاي      ها و کنترلها، ارزیابیفعالیت

هاي رقبـا   رقابتی (شامل شرایط عمومی و تخصصی بازارها، ویژگی
هـاي اصـلی   عنـوان مولفـه  هاي مشتریان) را بـه و نیازها و خواسته

هـاي پـژوهش و    ر سـازمان مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري د
هاي اصـلی  فناوري برشمرد. بدیهی است که هر کدام از این مولفه

  توانند باشند.هاي فرعی متعددي میدربرگیرنده مولفه
با عنایت به اینکه حوزه مورد بحث در ایـن تحقیـق مـدیریت    

-ههاي پژوهش و فناوري است، لذا در تجویز و ب راهبردي سازمان
هـا بایـد    مدیریت راهبردي براي این سازمانهاي  کارگیري تئوري

  وکار آنها توجه شود. هاي ذاتی آنها و محیط کسب به ویژگی
کننـد، اتخـاذ رویکـرد     محققانی که در این زمینه فعالیت مـی 

فرایندي و جامع را براي شناخت بهتر ماهیت مـدیریت راهبـردي   
نکـه  ضمن ای ؛اند هاي پژوهش و فناوري پیشنهاد نموده در سازمان

هاي پژوهش و فناوري  توسعه الگوي مدیریت راهبردي در سازمان
 ].7[مستلزم پذیرفتن موجودیت پویاي این فرایند است

هاي تکامل یابنده  ها، رویکرد سیستم از دیدگاه تئوري سیستم
ــوده و یکــی از    ــا ب ــرات پوی ــراي درك تغیی ــده رویکــردي ب پیچی

-سیستم تکامـل . استرویکردهاي موجود براي بررسی پیچیدگی 
]. مشخصـات  11یابنده پیچیده، یک سیستم داراي تعامل اسـت[ 

یابنـده پیچیـده عبارتنـد از: خـود     هـاي تکامـل   عملیاتی سیسـتم 
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، حافظـه و  16سازماندهی، خالقیت، غیرخطی عمل کـردن، ظهـور  
  ].12[سازگاري

یابنــده پیچیــده بــراي یابنــده و تطــابقیــک سیســتم تکامــل
و  تغییـرات فـراوان  داراي طم کـه  نیمه متالطم و مـتال هاي محیط
]. مفــاهیم 11کننــده هســتند، بســیار مناســب اســت[    تهدید
قـادر بـه توصـیف سـازمان در     یابنده پیچیـده  هاي تکامل سیستم

 .هسـتند  ،محیط پویا، جائیکه رویکردهاي جدید مورد نیـاز اسـت  
داراي ادراك جـامع از  یابنـده پیچیـده   هاي تکامل سیستمرویکرد 

نگـام درك پیچیـدگی پویـا امکـان درك کـل      سازمان اسـت و ه 
هـاي   سیسـتم کند. رویکـرد   هاي آن را فراهم می فعالیت سازمان و
بر یادگیري، تغییرات مستمر و تعامل تاکیـد  یابنده پیچیده تکامل
  کند. می

هــا و  هــاي پــژوهش و فنــاوري بــا توجــه بــه ویژگــی ســازمان
 17پیچیده یابندههاي تکامل پیچیدگی ذاتی که دارند جزء سیستم

هاي  بررسی سازمان. هستند 18یابنده پیچیدههاي تطابق یا سیستم
یابنـده  هاي تکامـل  سیستمپژوهش و فناوري با استفاده از رویکرد 

  .موید این موضوع استپیچیده و از زوایاي متعدد 
هـاي   عنوان سیسـتم هاي پژوهش و فناوري به بنابراین سازمان

هاي تطابق یابنده پیچیـده   ستم) یا سیCESیابنده پیچیده (تکامل
)CAS   ؛) نیازمند تطبیق و تطابق مستمر با محـیط خـود هسـتند 

  است. 19محیطی که مهمترین مشخصه آن تغییرات سریع فناورانه
-بـه » توانمنـدي پویـا  «در ادبیات مدیریت راهبردي رویکـرد  

هاي عملیاتی در  بندي توانمندي عنوان توانائی سازمان براي پیکره
شود کـه بـه سـازمان     غییرات سریع فناورانه تعریف میمحیط با ت

  ].13دهد[ را می 21و تکامل 20امکان تطبیق
هـاي   توان بیان نمود کـه رویکـرد توانمنـدي    براین اساس می

هـاي   پویا یک رویکرد مناسب بـراي مـدیریت راهبـردي سـازمان    
ها  منظور تطابق و تکامل اثربخش این سازمانپژوهش و فناوري به

هاي پـژوهش و فنـاوري    ت کارآمدي و اثربخشی سازمانو در نهای
در ایفاي ماموریت خود در حمایت فناورانـه و نوآورانـه از صـنایع    

پذیري آنها و ایجـاد ثـروت در سـطح ملـی     منظور رقابتمرتبط به
  .است

  
16 Emergence 
17 Complex Evolving Systems (CES) 
18 Complex Adaptive System(CAS) 
19 Rapid technological change environment 
20 Adapt 
21 Evolve 

هاي پژوهش و فناوري  هاي سازمان بنابراین با توجه به ویژگی
وکـار  شـدت بـاال و کسـب   توان گفت تغییر و تحول مستمر بـا   می

هاي اساسی این گروه از  مبتنی بر دانش از جمله مهمترین ویژگی
هاي پویا بـا تاکیـد    لذا استفاده از رویکرد توانمندي ؛هاست سازمان

بر مفاهیم نوآوري و کارآفرینی فناورانه که در ذات ماموریـت ایـن   
دهی به مفاهیم مرتبط با مدل مـدیریت   هاست براي شکل سازمان

هـا توصـیه    اهبردي پژوهش و فناوري در ایـن گـروه از سـازمان   ر
  ].15و  14گردد [ می

-شده و اهداف اصـلی تعریـف  با توجه به مسائل اساسی مطرح
شده، رویکرد راهبردي پیشـنهادي بـراي توسـعه مـدل مـدیریت      

 اسـت » هاي پویـا  رویکرد توانمندي«راهبردي پژوهش و فناوري، 
جایگاه و مسـیر بـه شـرح شـکل      که متشکل از سه عنصر فرایند،

این رویکـرد و عوامـل اشـاره     ذکر است کهالزم به .است 1شماره 
تواند ارکان دیگري نیز  عنوان مبناي اولیه بوده و میشده در آن به

  .براي تکامل به آن اضافه گردد
هاي پویا، فرایندها یکـی از   به توانمندي 3p22براساس رویکرد 

مجموعه  3pند. براساس چارچوب عناصر اصلی این چارچوب هست
دهـد.   منابع سازمان نقطه شروع یـا موقعیـت اولیـه را نشـان مـی     

در دسـترس سـازمان   راهبـردي  هـاي   دهنده گزینه مسیرها نشان
هـاي پویـاي سـازمان در فراینـدهاي      هستند و اسـاس توانمنـدي  

توانـد از   ]. در محیط پویا سازمان مـی 16سازمانی آن نهفته است[
ي پویـاي خـود و فراینـدهاي مـدیریتی و سـازمانی      هـا  توانمندي

مــرتبط بــا آن بــراي تغییــر موقعیــت اولیــه و حرکــت در مســیر 
  ].17مشخص استفاده نماید[ راهبردي

  
  هاي پژوهش و فناوري براي مدیران سازمان نکاتی - 5

باید با استفاده از یک رهیافـت   هاي پژوهش و فناوري سازمان
نفعـان خـود را تعریـف،    هـاي ذي یافته حوزه کـاري و نیاز  سازمان
هاي خود را تعیـین و سـپس بـا اسـتفاده از یـک روش       توانمندي

انداز و ماموریتی براي خود ایجاد کنند که بر مبناي  تعاملی، چشم
سـازي باشـد. ایـن کـار      آن، راهبرد سازمان قابل توسـعه و پیـاده  

نخست باید در سطح کـالن سـازمان و سـپس بـراي هـر یـک از       
  وهشی و فناورانه صورت گیرد. هاي پژ طرح

  
22 Process-Position-Path 
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  چارچوب پیشنهادي براي توسعه الگوي مدیریت راهبردي پژوهش وفناوري. 1شکل 
  

  
  
  

  
تدوین راهبرد کالن این امکان را بـراي تـیم مـدیریت ارشـد     

کند که در مورد نقش سازمان صریح باشند و به اتکـاي   فراهم می
بندي کننـد. در   ویتهاي پژوهش و توسعه فناوري را اول آن، پروژه

کنـد.   واقعی پیـدا مـی   یاینجاست که راهبرد براي سازمان مفهوم
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  متوقف و براي توسعه نقاط قوت (در زمینه

المللـی دارد)، رقابـت داخلـی بـراي منـابع را       ی ملی یـا بـین  رقابت
  افزایش دهد.

شدت در گرو فاصله بندي به تجربه ثابت کرده است که اولویت
گرفتن از روندهاي کـاري پیشـین قـرار دارد. اگرچـه بسـیاري از      

دهند که مشـکالت   هاي پژوهش و فناوري نوعاً ترجیح می سازمان
هـاي   نشان داده که بیشـتر رهیافـت  را خودشان حل کنند، تجربه 

انـد. بنـابر تجربـه، اگـر      پایدار و موفق از کمک بیرونی بهـره بـرده  
سازمانی از مسیر اصلی خود منحرف شده باشد، به این دلیل بوده 
است که تاکنون تغییر موفقی در آن رخ نداده اسـت و در نتیجـه   
سازمان و فرایندهاي موجـود، خـود جزئـی از مشـکل هسـتند و      

توان براي برخورد بـا وضـعیت موجـود بـر آنهـا تکیـه کـرد.         مین
حـل مشـارکت داشـته     توانند بـراي یـافتن راه   کارکنان موجود می

نظـر بـا کمـک بـرون سـازمانی      باشند اما نیاز بـه بحـث و تبـادل   
  المللی پژوهش و فناوري) خواهند داشت. (مشاوران بین
و فنـاوري   عنوان یک فرایند) باید سازمان پـژوهش هراهبرد (ب

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    یـک از فعالیـت  گیري درباره اینکـه کـدام   تصمیم

انگیـز،  برتواند یک فرایند بحـث  ید رها کرد، میتوسعه فناوري را با
احساسی و بسیار پرهزینـه باشـد. بـراي مـدیریت ایـن فراینـد و       
اجتناب از وقوع جنگ داخلی استفاده از مشـاوران آگـاه و خبـره    

طرف و معتبـر و نیـز مشـتریان کلیـدي، بسـیار      برون سازمانی بی
بی در ارزشمند خواهد بود. در حقیقت تهدیـد وقـوع چنـین آشـو    

هاي مختلف علمی (کـه معمـوالً در ایـن     کنار کاهش قدرت گروه
توانـد بزرگتـرین مـانع بـراي تغییـرات       ها وجود دارد)، می سازمان

  باشد.
هــاي  یــک چــارچوب مــدیریت راهبــردي خــوب در ســازمان

پژوهش و فناوري باید داراي چشم انداز و ماموریـت بـوده و بایـد    
ي پیـروي توسـط مـدیریت    دهی و مسیرگذاري بـرا توانایی جهت

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

چراکـه اهـداف    ؛چگونگی دسـتیابی بـه آنهـا در اجـرا ارائـه کنـد      
هـاي   ها و پروژه هاي پژوهش و فناوري اغلب ماهیت برنامه سازمان

ور مسـتمر  طـ دهند. راهبردها باید پویا بوده و به یل میآنها را تشک
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  

هـاي پـژوهش و فنـاوري بنیـادي و      براي مدیریت موفق سـازمان 
وسیله ههاي جدید مدیریت ب یکاساسی است. اهمیت پذیرش تکن

هـاي پـژوهش و فنـاوري مـورد تاکیـد اسـت. آنهـا بایــد         سـازمان 
فرآیندهاي جدیدي را براي بازسازماندهی ساختار مـدیریت خـود   

ی و کیفیـت  یمنظـور بهبـود کـارا   از طریق مدیریت راهبـردي بـه  
هـاي خـود اتخـاذ کننـد. ارتقـاء مـدیریت راهبـردي بـراي          برنامه
هش و فناوري اجباري و غیرقابل اجتنـاب اسـت.   هاي پژو 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
  

  گیري نتیجه - 6
هــاي بــارز فراینــد توســعه دانــش بنیــان در  یکــی از ویژگــی

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

  فناوري را بر عهده دارند.

   RTO مدیریت راهبردي
  

 هاي آینده محور به بازار و مشتریان نگرش -
 هاي با تغییرات سریع فناورانه  قابلیت فعالیت در محیط -
 هاي محوري و متمایز فناورانه شایستگی -
 هاي پژوهشی رقابتی و پیش رقابتی ها و برنامهسیاست -
 هاي تجاري ساز محورفرایندها و فعالیت -
 هاي هوشمندانه رقابتی ها و کنترلارزیابی -

 ایط چارچوبیشر
 

 سیستم ملی نوآوري   -

 ساختار رقابتی صنعت   -

 هاي پویا رویکرد توانمندي
  

 ها فرایند   -
 ها جایگاه  -
 مسیرها  -

 RTO  کارآمدي
  

فناورانه  پذیري رقابت-
 RTOمشتریان 
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گیـري فضـاي نـوین     دهد که اساس شـکل  ها نشان می بررسی
یی بـه  وکار، تولیـد دانـش و فنـاوري اسـت و لـذا پاسـخگو      کسب
هـاي یکپارچـه    حـل  هاي مطرح براي این فضـا مسـتلزم راه   چالش

. ظهـور و توســعه  اســتوکارهـا  مبتنـی بـر فنــاوري بـراي کســب   
دهنـده وضـعیت ایـن رونـد      هاي پژوهش و فناوري نشـان  سازمان

هـاي   رود نقـش و جایگـاه سـازمان    است. براین اساس انتظـار مـی  
و  تـر پررنـگ  روزروزبـه محـور  پژوهش و فناوري در اقتصاد دانـش 

  تر گردد. عیان
هـا، بررسـی و    با توجه به روند سـریع گسـترش ایـن سـازمان    

هاي موثر بر مدیریت راهبردي پژوهش و فنـاوري در   تبیین مولفه
هـاي جـدي در راسـتاي کمـک بـه       ها یکی از دغدغه این سازمان
  .استگذاري مطلوب در این زمینه و ارتقاي عملکرد آنها  سیاست

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

سـاله در   20انـداز   فناوري کشور و همچنین الزامات سـند چشـم  
گذاري در مورد کسب موقعیت اول در عرصه علم و  خصوص هدف

فناوري براي ایران اسالمی، این مطالعـه تـالش نمـوده اسـت بـه      
هـاي مـدیریت راهبـردي پـژوهش و      ین ضرورت توسعه مـدل تبی

منظور کارآمـدي و  هاي پژوهش و فناوري به فناوري براي سازمان
  اثربخشی آنها بپردازد.

ـ   با توجه به هویت سازمان طـور  ههاي پژوهش و فناوري کـه ب
است، اساس رقابت در این دسته   کامل آمیخته با دانش و فناوري

هاي یکپارچه مبتنی بر فنـاوري بـراي    حل راه ها بر ارائه از سازمان
وکارها نهفته است. بـدین مفهـوم کـه موفقیـت در صـحنه      کسب

رقابت در این عرصه نه براساس الگوهـاي نئوکالسـیک اقتصـادي    
است، که اساس آنها بر رقابت قیمتی بنا شده است، نـه براسـاس   
 رویکردهاي سازمان صنعتی است که بر مفهوم و نقش کـارایی در 
رقابت تاکید دارند، و نه براساس نگرش مبتنی بر منبع اسـت کـه   
منشاء موفقیت را در داشتن یک مجموعه منـابع خـاص جسـتجو    

کند، بلکه براسـاس تـوان کسـب مزیـت ناشـی از جسـتجوي        می
وکارهاي مبتنی بر فناوري هاي جدید خلق ارزش در کسب فرصت

دي در این خواهد بود. لذا اساس بحث در خصوص مدیریت راهبر
هــاي پویــا بــا تاکیــد بــر نــوآوري و  توانمنــديحــوزه بــا مفــاهیم 
  عجین شده است.کارآفرینی فناورانه 

در چنین شرایطی الگوهاي پیشین اثربخشی و کارایی الزم را 
نخواهنــد داشــت و نیازمنــد یــک بــازنگري اساســی در الگوهــا و  

ن هاي مرسوم مدیریت راهبردي است. با عنایت به هویت بـی  مدل
، براي این مهم با کمک رویکرد مطالعات  اي دانش و فناوري رشته
اي بایـد از مفـاهیم نظـري حـوزه مـدیریت راهبـردي،        رشـته  بین

مدیریت پژوهش و مدیریت فناوري استفاده شود. لذا با محوریـت  
نـوآوري و کـارآفرینی   هـاي پویـا،    توانمنـدي بخشیدن به مفاهیم 

یت راهبردي پـژوهش و فنـاوري   عنوان قلب مدل مدیرفناورانه، به
هاي پژوهش و فناوري، باید یک مـدل مفهـومی    در حوزه سازمان

  ها توسعه یابد. جدید و اختصاصی براي این حوزه از سازمان
هـاي   براین اسـاس پیشـنهاد گردیـد از آخـرین رونـد تئـوري      

هـاي   هاي پویـا (و نگـرش   مدیریت راهبردي با تاکید بر توانمندي
  ته شود.تکاملی) بهره گرف

با توجه به مسائل خاص حوزه مـدیریت پـژوهش و فنـاوري و    
هـاي پـژوهش و فنـاوري، توسـعه یـک الگـوي مـدیریت         سازمان

هـاي پـژوهش و فنـاوري     راهبردي پژوهش و فناوري در سـازمان 
ــه برخــی از    ــد داشــت ک ــراروي خواه ــایی ف مشــکالت و تنگناه

  تواند موارد ذیل باشد: مهمترین آنها می
هاي پژوهش و فناوري و در نتیجـه   وجه به سازماننوپا بودن ت −

افـزاري و مـدیریتی ایـن     هاي نـرم  آن ضعیف بودن زیرساخت
شود تا اطالعات مورد نیاز براي انجام کارهـاي   حوزه باعث می
ویـژه در حـوزه مسـائل مـدیریتی) در دسـترس      هتحقیقاتی (ب

   ؛محققان نباشد
هاي  ثر سازمانسایه انداختن مباحث فنی بر نظام مدیریتی اک −

اي بـه آنهـا در    علـت عـدم توجـه حرفـه    پژوهش و فناوري به
شود رغبت زیادي براي همکاري با محققـان   گذشته باعث می

 ؛مسائل مدیریتی نداشته باشند
تعداد اندك خبرگان فعال در این حوزه که با مفهوم مـدیریت   −

هـاي   رحراهبردي آشنایی داشته باشند و بتوانند در اینگونه ط
 یقاتی مشارکت نمایند؛تحق

جدید بودن موضوع تحقیق و فقدان سابقه تحقیقـات مشـابه    −
   ؛هاي پژوهش و فناوري در حوزه سازمان

ماهیــت پیچیــده، چنــد بعــدي و گســترده پدیــده مــدیریت   −
گسـترده و پیچیـده   راهبردي پژوهش و فناوري کـه موجـب   

طور ناخواسته هدامنه عوامل قابل بررسی در این زمینه ب شدن
  شود.یم
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