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  تعیین و تدوین راهبردها
  در پژوهش هاي علمی و صنعتی

  ملک زاده ، دکتر علی حائریان اردکانی ؛مهندس غالمرضا 
  دکتر حجت اهللا حاجی حسینی

  
  چکیده 

الزمۀ برنامه ریزي درست و انتخاب راهبردي تحقیقاتی به منظور دست یابی به توسعه ، به ویژه 
توسعۀ فنی و صنعتی ، بررسی دقیق سوابق و تجربیات سایر کشورها در زمینۀ توسعه ، به خصوص 

، ودر نظر گرفتن موقعیت اقتصادي ، سیاسی ، جغرافیایی آن ها ، تجزیه و تحلیل روش توسعۀ فرهنگی 
هاي مختلف به کار گرفته شده از سوي آن ها براي رسیدن به خود اتکایی ملی و شناسایی علل پیروزي 

به عبارت دیگر ، تنها با شناخت درست مسائل و درك موانع و مشکالت و . ها و شکست هاي آن هاست 
  . رآورد قابلیت ها و امکانات است که می توان برنامه اي مناسب انتخاب و طرح ریزي کرد ب

هدف این بررسی دست یابی به الگو و چهارچوبی براي تعیین و تدوین راهبرد تحقیقات فن آوري 
این تحقیق نشان می دهد ، سازمان هایی که مراحل اساسی و اصولی تدوین راهبرد را تا . کشور است 

اگرچه اطالعات مورد استفاده در . دودي در نظر داشته اند ، در کار خود موفق تر از دیگران بوده اند ح
تحقیق، جامع و کامل نبوده و نظیر تمام پژوهش هاي انجام شده از این دست با کمبود اطالعات آماري 

م به گام ارائه مواجه بوده است،ولی به وضوح می توان دریافت که رعایت مواردي که به صورت گا
  .شده،راه رسیدن به موفقیت را هموار خواهد ساخت

براي رسیدن به نتایج مورد نظر در این تحقیق ، دو نوع بررسی مد نظر قرار گرفته است ؛ نخست ، 
بررسی و مطالعات کتابخانه اي در خصوص تدوین راهبردها و استخراج اصول مهم و مفاهیم بنیادي با 

اربرد مفاهیم و اصول تدوین راهبردها در مؤسسات پژوهشی ، به خصوص هدف تشخیص چگونگی ک
به این منظور مطالعۀ مفاهیم و تعاریف راهبرد و فن آوري و . پژوهش هاي مربوط به عرصۀ فن آوري 

دوم ، بررسی پرسشنامه . تعیین و گزینش بهترین و جامع ترین تعریف از این مفاهیم ضروري می نمود 
میزان کاربرد اصول و مفاهیم تدوین راهبردها در مؤسسات و سازمان هاي پژوهشی  اي با هدف تعیین

  .و مطالعۀ تأثیرات آن بر موفقیت سازمان ها 
بررسی مفاهیم کلی و عوامل مؤثر بر تدوین : بخش هاي مختلف این مقاله عبارت خواهند بود از 

زیه و تحلیل پرسشنامه ها،و ارائۀ راهبردهاي پژوهشی، عرضۀ نتایج بررسی هاي میدانی حاصل از تج
  .        نتیجه گیري و پیشنهادهاي پژوهشگران این مقاله 
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  راهبرد 
تدوین راهبرد در یک مؤسسه و واحد 
تحقیقاتی ، با توجه به همۀ عوامل و 
شرایط مطرح شده در این پژوهش ، 
موجب می شود به رغم وجود کمبودها و 
 محدودیت هایی در زمینۀ بودجه و

، روند انجام ... نیروهاي متخصص و 
. کارها و رسیدن به اهداف تسریع گردد 

تدوین راهبرد تحقیقاتی از طریق تدوین 
برنامه اي پویا و فعال و به کارگیري 
روش هاي مختلف علمی پیش بینی ، به 
شناسایی فرصت ها و تعیین مسیر و 

  . جهت حرکت آینده می انجامد 
د ، مفهومی راهبرد یک سازمان یا واح

است که رهبران آن سازمان یا واحد، 
این راهبرد شامل . بیان و اجرا می کنند 
  :  سه بخش اصلی است 

  اهداف بلند مدت ، -1
سیاست ها و شرایطی که فعالیت  -2

هاي سازمانی را محدود می کنند و 
  رهبران ، آن ها را پذیرفته اند ،

طرح ها و برنامه هاي جاري یا  -3
اه مدت که در جهت رسیدن به اهداف کوت

  .اهداف نهایی اجا می شوند 

 این تعریف نه تنها براي کل سازمان
بلکه براي هر جزء اصلی سازمان صدق 

  ) .Andrews, 1971(می کند 
  

در این مقاله ، راهبرد به مفهوم کل 
تالش هایی است که براي رسیدن به 
مقاصد و رسالت ها صورت می گیرد و 

یت ها ، سیاست ها ، شامل تمامی فعال
طرح ها و عملیات مورد نیاز براي دست 

اگر چنین تالش . یابی به رسالت هاست 
هایی براي رسیدن به اهداف و مقاصد 
تعریف شده وجود نداشته باشد ، 
واحدهاي اصلی و فرعی مایل خواهند 
بود مقاصد ، سیاست ها و طرح هاي 

نهایتاً این مجموعۀ . خود را تعریف کنند 
ست ها و عملیات ، راهبرد کل را سیا

  . مشخص می کنند 
بسیاري از افراد ، قیود اصلی و 
سیاست ها را به منزلۀ راهبرد می 

از این نظر ، هر یک از مؤلفه . شناسند 
هاي سازمانی ممکن است به شکل 
انفرادي براي خود یک راهبرد داشته 

راهبرد هر یک از واحدها را رهبر . باشد
د اتخاذ می کند ؛ به این یا مدیر آن واح

ترتیب ، نقش وي حیاتی و گسترده می 
راهبرد هر یک از واحدها به . شود 



 

 87

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

دوم
ت و 

یس
ب

_ 
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
79

  

صورت پویا عمل می کند و باید در هر 
لحظه از زمان بیانگر قیود ، سیاست ها و 

درعین حال با راهبرد کل . طرح ها باشد
  . جهت باشد  نیز باید همسو وهم

  
  مقاصد و اهداف

که اغلب هم ارز یکدیگر این دو اصطالح 
تلقی می شوند ، دو مفهوم کامالً مجزا 

درك تفاوت این دو مفهوم بسیار . دارند 
مهم است ؛ زیرا بیان راهبردها نیازمند 
مشخص بودن مفهوم این دو اصطالح 

  . است 
هدف ، آرزو و اندیشه اي است که  - 

براي رسیدن به آن در آینده تالش می 
  .شود 

تی است که در آینده مقصود ، موفقی - 
  .به دست می آید 

این دو تعریف کوتاه نمی تواند به 
روشنی تمایز میان این دو اصطالح را 

براي مثال ، می توان دست . مشخص کند 
یابی به پیشگامی فن آوري در جهان را 
هدف ، و ساخت اولین مجتمع مسکونی 

  . ه را به منزلۀ مقصود در نظر گرفتدر ما

ف و مقصود را از اختالف میان هد
  ) .Ibid(چهار بعد می توان مطرح کرد 

هدف محدود : چهارچوب زمانی - 1

به زمان نبوده ، پایان ناپذیر است ولی 
مقصود ، موقتی است ، محدودیت زمانی 
دارد و می تواند با مقاصد دیگر پی گیري 

براي مثال ، وقتی به پیشگامی فن . شود 
 آوري دست یابیم براي حفظ آن الزم

  . است مقاصد دیگري را مطرح کنیم 

اهداف با  :صراحت و وضوح  -2

عبارت کلی و گسترده بیان می شوند و 
با تصورات ، شیوه ها و خودآگاهی ها 
در ارتباطند ؛ در حالی که مقاصد داراي 
صراحت و وضوح بیشتري هستند و با 
نتایج خاصی که در زمانی معین باید به 

شوند ،  آن ها دست یافت ، مشخص می
به این ترتیب ، می توان به مقاصد رسید 
اما ممکن است هیچ گاه به طور کامل به 

  .اهداف دست نیافت 

اهداف معموالً با توجه به  :تمرکز -3

محیطی بیان می  شوند که تا گسترة 
سازمان گسترده شده اند ، ولی مقاصد 
در داخل سازمان تمرکز یافته اند و 

مان درآینده چگونگی کاربرد منابع ساز
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اهداف معموالً مستلزم . را بیان می کنند
رهبري یا استیال در زمینه اي خاص 
هستند اما مقاصد بیانگر تعهد و الزام 
سازمان براي به کارگیري منابع جهت 

  . دست یابی به نتایج مطلوب اند 

اهداف و مقاصد را  :اندازه گیري  -4

ی  با عباراتی که قابل اندازه گیري کم
د ، می توان بیان کرد ، اما ماهیت هستن

اهداف . اندازه گیري آن ها متفاوت است 
ی شده به صورت نسبی بیان می  کم

% 10مثالً چنانچه رشدي معادل (شوند 
باالتر از دیگران را هدف قرار دهیم ، این 
هدف ممکن است هر ساله به دست آید 
ولی پایان نمی پذیرد و در سال هاي بعد 

، اما مقصدي )ن دست یافتنیز باید به آ
ی شده باشد ، به صورت مطلق  که کم

نظیر این که تصمیم (بیان می شود 
درآمدهاي ساالنۀ سازمان % 50بگیریم 

). از محل فروش دانش فنی تأمین شود
در بیان یک راهبرد ، اهداف ، اجزاي اولیه 

به این . و مقاصد ، اجزاي نهایی هستند 
  :جزء استتیب ، یک راهبرد حاوي سه تر

 -3قیود و سیاست ها ،   - 2اهداف،   -1
طرح ها و مقاصد ، که در ذیل هر یک از 

سه جزء اصلی راهبردها به اجمال 
  .بررسی خواهد شد 

  

  اهداف 
تعیین مجموعۀ اهداف سازمانی ، 
بخشی از راهبرد است که مدیر باید به 

اگر وظیفۀ سازمانی مشکل . آن بپردازد 
همخوانی و تطابق  باشد ، معموالً ایجاد

میان برداشت هاي شخصی مدیر و 
ارزش هاي او از یک سو ، و الزامات 
حرفه اي و موقعیتی او از سوي دیگر ، 
. به منزلۀ مشکل اصلی مطرح می شود 

اما به این نکته باید کامالً واقف بود که 
اهداف سازمانی ضرورتاً با اهداف 
شخصی مدیریت یکسان نیست ؛ اگرچه 

بیعی هر مدیري براي حفظ به طور ط
موقعیت خود سعی می کند بر اهداف 

  . سازمانی اثر گذارد 
  

  قیود و سیاست ها 
تعیین قلمرو و ایجاد توازن میان فعالیت 
هاي سازمانی ، فرایندي تحلیلی و تحقق 

به عبارت . همواره مشکل است آن ، 
، این وظیفه شامل یافتن مناسب دیگر
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محیطی و  ترین تطابق میان فرصت هاي
بهترین مجموعۀ . منابع سازمانی است 

فعالیت ها ، فعالیت هایی هستند که از 
توانایی هاي سازمان بهترین بهره را 
ببرند و در عین حال ، امکان پیشرفت در 
جهت دست یابی به اهداف سازمان را 

از آن جا که محدودة زمانی . فراهم کنند 
طوالنی است ، در حقیقت ، هدف اصلی 

تعیین قیود و سیاست ها ، یافتن در 
تطابق و هماهنگی بین فرصت هایی است 
که هنوز آشکار نشده و منابعی که تازه 

البته نوعی عدم . به دست آمده اند 
ممکن است . قطعیت اساسی وجود دارد 

فرصت ها با سرعت مورد نظر توسعه 
نیابند یا سازمان نتواند به منابع جدید 

بنابراین . ت یابد مورد انتظار مدیریت دس
، تعیین مرزهاي فعالیت هاي سازمان 
بهترین وسیله براي قادر ساختن سازمان 
براي سرمایه گذاري دربارة فرصت هاي 

  . آینده است 

  

  طرح ها و مقاصد
برجسته ترین جزء راهبرد ، عرضۀ 
طرح هاي ملموس براي عملیات در آیندة 

نزدیک و نتایج مورد انتظار آن فعالیت ها 
تجزیه و تحلیل آن ها به روشی منطقی و 

مهم ترین وظیفۀ مدیریت ، . است 
هماهنگی فرصت ها و منابع با یکدیگر 
است اما انتخاب باید براساس وضعیت 
موجود یا وضعیت آیندة نزدیک صورت 

  . گیرد 
بنابراین ، تدوین اهبردها ، به دو دلیل 

نخست : به وضعیت موجود بستگی دارد 
باید به گونه اي منعکس این که راهبرد 

کنندة وضعیت سازمان باشد که نشان 
دهد آیا سازمان تازه به وجود آمده است 
یا خیر ؟ فعالیت هاي فعلی آن چیست و 
منابع آن چه هستند ؟ دیگر این که آیا 
راهبرد فقط براي یک واحد سازمانی 
تعریف شده و نشانه اي از هوش و 
ذکاوت و شخصیت آن واحد سازمانی 

  ت ؟ اس
  

تحقیقات فن آوري و نظرگاه هاي 

  اجتماعی
ماهیت و مشخصه هاي هر اجتماع با 
نوع فعالیت هاي اقتصادي آن جامعه در 
یک منطقۀ جغرافیایی و در زمانی معین ، 

بنابراین می توان . تعیین می شود 
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دریافت که جوامع آینده را باید نخست با 
توجه به نوع فعالیت هاي اقتصادي آن ها 

ا محتواي فن آوري باال بررسی و و ب
به این ترتیب ، تبدیل سطح . ارزیابی کرد 

فن آوري هر جامعه مستقیماً با فعالیت 
  . اقتصادي آن جامعه ارتباط می یابدهاي 

در عین حال ، همۀ جوامع بشري کم و 
بیش به این نکته توجه دارند که فعالیت 
هاي اقتصادي آن ها بیش از این بر 

ثر تخریبی نگذارد و لذا از محیط زیست ا
منظر اجتماعی ، یکی از عوامل مهم ، 
همخوانی ، تطابق و دوستی فن آوري با 
محیط زیست است و طبیعتاً عاملی مهم 

به . در تحقیقات نیز محسوب می گردد 
عبارت دیگر ، تحقیقاتی از نظر جامعه 
پذیرفتنی است که در آن ، توجهات 

طبیعتاً . زیست محیطی لحاظ شده باشد 
تحقیقات وسیعی نیز باید در خصوص 
سیستم هاي کنترل و دفع آلودگی هاي 
آب ، خاك، هوا و آلودگی هاي صوتی به 
عمل آید و در هر برنامه ریزي لحاظ 

  ) .    Asian and Pacific …, 1986(گردد 

  تحقیقات فن آوري و سیاست 
جهان امروز ما جهانی به هم پیوسته 

توسعۀ فن آوري است و لذا پیشرفت و 

نیز به مثابه همبستگی جهانی مطرح می 
این بدان معنی است که یک کشور . شود 

با هر قدرت نظامی اي نمی تواند تأثیرات 
همسایگان خود را بر فن آوري و 
سیاست هاي فن آوري نادیده بگیرد ، 
همان طور که در عالم اقتصاد نیز چنین 

این همبستگی جهانی باعث افزایش . است 
نیازها به منابع وسیع تر مادي و معنوي 
شده است ، زیرا هیچ کشوري منابع کافی 

به . در همۀ زمینه ها در اختیار ندارد 
همین جهت ، عرصۀ تحقیقات نیز امروزه 

نوعی همبستگی و همگامی جهانی را       
می طلبد تا آن حد که پیشگامان فن آوري 

استفاده از توانایی هاي نیازمند 
  .توسعه نیافته هستند ي کشورها

امروزه فن آوري و تحقیقات فن آوري 
به نوعی موازنۀ قدرت تبدیل شده است ، 
از این رو بحث هاي مختلف و متنوعی را 
در زمینۀ کسب و جذب فن آوري هاي 
موجود و همچنین خلق و به کارگیري و 
ارتقاي فن آوري هاي جدید می طلبد که 

امنیت همگی از عوامل رشد اقتصادي ، 
ملی و حرکت رو به رشد جوامع به شمار 

تحقیقات فن آوري نیز در . می روند 
عرصه هاي خلق یا جذب فن آوري ممکن 
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است عواقبی به دنبال داشته باشند ، از 
  :جمله 

دست یابی به فن آوري مطلوب  -1
ممکن است رسیدن به اهداف سیاسی را 
آسان تر کند و فقدان آن چه بسا با 

  .سی توأم باشد مشکالت سیا
دست یابی به فن آوري از طریق  -2

تحقیقات باعث تسهیل دست یابی به فن 
آوري هاي دیگر به دلیل مبادلۀ فن آوري 
میان کشورها به منزلۀ بخشی از تبادالت 

  . سیاسی می گردد
دست یابی به حقوق معنوي باعث  -3

بقاي فن آوري است و در نتیجه ، به 
گردد که چه سیاسی تبدیل می  ابزاري

  . اهرم فشار به کار رود  بسا همچون
فراهم ساختن عرصه هاي تحقیقات  -4

فن آوري از فرار مغزها جلوگیري می 
کند و باعث تقویت مواضع سیاسی می 

در عین حال که خود می تواند با . شود 
ربودن مغزهاي سایر کشورها ، از نظر 
سیاسی به منزلۀ اهرم قدرت مورد 

  .یرد استفاده قرار گ
دست یابی به فن آوري هاي خاص  -5

و بسط کاربردهاي آن می تواند به ایجاد 

خط مشی هاي جهانی و تحکیم موقعیت 
  . سیاسی منجر گردد 

ورود به عرصۀ همکاري هاي  -6
مشترك جهانی و استفاده از مزایاي آن 
براي کشورهایی فراهم می گردد که 
بتوانند سهم خود را در این همکاري ها 

بخش عمدة این سهم را . ردازند بپ
کشورهایی در اختیار می گیرند که با 
پرداختن به تحقیقات فن آوري ، به خلق 
فن آوري یا تبدیل و تغییر آن نائل آمده 

  . اند 

  

  بررسی تاریخی
بی تردید سرمایه گذاري در امر 
پژوهش از عناصر اصلی و حیاتی فرایند 

اجتماعی و  - رشد و توسعۀ صنعتی
ی است و بررسی پیشرفت فرهنگ

کشورهاي توسعه یافته ، به ویژه 
کشورهایی که طی دهه هاي اخیر فاصلۀ 
فن آوري خود با کشورهاي پیشرفته را 
درنوردیده اند ، نشان دهندة آن است که 
تنها به سرمایه گذاري توجه شده ، بلکه 
با تعیین و تدوین سیاست هاي علمی و 
پژوهشی و فن آوري و راهبردهاي 
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مناسب براي آن ها ، سرمایه ها به شکل 
. صحیح و مناسبی هزینه شده اند 

حاصل این تالش و دقت نظر و انتخاب 
راهبردهاي مناسب تحقیقاتی ، کاهش 

  . شکاف فن آوري بوده است 
پیچیدگی علوم و فن آوري در روزگار 
معاصر ایجاب می کند که راهبردهاي 
کالن و عملیاتی در عرصه هاي مختلف 

خص و معین باشند به نحوي که با مش
اجراي دقیق آن ها بتوان به اهداف از 
پیش تعیین شده دست یافت ؛ بی شک ، 
فرایند تحقیق و توسعه نیز نیازمند تعیین 
راهبردها ، برنامه ها و سیاست هاي 

  . خاص خود است 
  

تاریخچۀ تعیین راهبرد 

  هاي تحقیقاتی در جهان سازمان
یافته هر  کشورهاي صنعتی و توسعه

کدامبه نوعی از مدت ها پیش داراي 
سیاست ها و راهبردهاي فن آوري و 
تحقیقاتی بوده و تشکیالت الزم براي این 

براي مثال ، . کار را فراهم کرده اند 
ایاالت متحده امریکا ، انگلیس و فرانسه 
سیاست ها و راهبردهاي آگاهانه اي در 

زمینه هاي دفاعی ، پزشکی و تحقیقاتی 
  . اشته اند د

تغییرات علمی و فنی ، تغییرات 
. اجتماعی را به همراه دارد  –اقتصادي 

پس از جنگ دوم جهانی ، احساس شد که 
تحقیق و توسعۀ گسترده براي پاسخ 
گویی به تغییرات سریع ، الزم و 

در دهه هاي اخیر ، زیر . ضروري است 
ساخت هاي صنعتی و علمی همانند 

هاي اقتصادي ، دخالت دولت در فرایند
این امکان را فراهم ساخته است که به 
عوامل محرك بخش هاي خاص ، پاسخ 

  . هاي هماهنگ داده شود 
سال هاي پس از جنگ دوم جهانی را 
به چهار دورة مشخص می توان تقسیم 

که دورة  1958تا  1946از  -1کرد ؛ 
تا  1958از  -2. بازسازي نام گرفت 

از  - 3. د که دورة رشد صنعتی بو 1973
که دورة رشد در عرصه  1979تا  1973

هاي انتخابی و ساختاردهی مجدد نامیده 
تاکنون که دورة  1979از  -4. می شود 

سیاست گذاري هاي فن آوري است و 
  تأکید آن بر فعالیت هاي 
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  تدوین راهبرد تحقیقاتی
به  از طریق تدوین برنامه اي پویا و فعال و

،  یري روش هاي مختلف علمی پیش بینیکارگ
به شناسایی فرصت ها و تعیین مسیر و جهت 

  .حرکت آینده می انجامد 
  

اغلب  مشخصه بارز دوران جدید آن است که
« کشورهاي صنعتی ، سیاست مشخص اولویت

. را اتخاذ کرده اند » چند فن آوري محوري
  فن آوري هاي محوري

ا هستند یا کلیدي ، آن گروه از فن آوري ه
که دولت ها در هنگام بحران ، کنترل آن را به 

  .دست می گیرند 
  

گروهی در زمینۀ میکروالکترونیک ، 
. فعالیت هاي زیستی و مواد جدید است 

مشخصۀ بارز دورة جدید آن است که 
اغلب کشورهاي صنعتی ، سیاست 

چند فن آوري «مشخص اولویت 
فن آوري . را اتخاذ کرده اند » محوري

محوري یا کلیدي ، آن گروه از فن هاي 
آوري ها هستند که دولت ها در هنگام 

  .بحران ، کنترل آن را به دست می گیرند 
  

  تاریخچۀ مطالعات در ایران 
دربارة تحقیق و توسعه در ایران ، 
مطالعات و بررسی هاي مختلفی در 
عرصه هاي گوناگون صورت گرفته اما 

وین تاکنون توجهی به مسئلۀ تعیین و تد
راهبرد سازمان ها و مؤسسات تحقیقات 
نشده  و در این مورد ، آثار و شواهدي 
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دال بر اجراي مطالعه و تحقیق به دست 
آخرین اقدامات و مطالعات . نیامده است 

در خصوص تحقیق و توسعه و فن 
آوري که به نوعی به برنامه ریزي و 
تعیین سیاست ها ارتباط می یابد ، 

  : عبارتند از 
  

  برنامۀ ملی تحقیقات کشور -1
، شوراي پژوهش هاي  1375در سال 

علمی کشور اقدام به تدوین برنامۀ ملی 
 76تحقیقات کشور کرد که از ابتداي سال 

هدف اصلی برنامۀ . به اجرا گذاشته شد 
ملی تحقیقات کشور ، نزدیک تر ساختن 
برنامه هاي تحقیقات با اهداف برنامۀ پنج 

سعۀ کشور بوده سالۀ دوم و راهبرد تو
اگرچه این برنامه شامل موارد . است 

متعددي است ، ولی در سطح کالن ، 
راهبرد مشخصی را تعیین نکرده و 
معیارها و ضابطه هایی را که بتوان با 
توجه به آن ها راهبرد تحقیق را مشخص 

  . نمود ، عرضه ننموده است 
  

تدوین راهبرد «گزارش طرح  -2

قیق نشریه تح(» توسعه صنعتی

  )1376و بررسی ، 
در این گزارش گزینه هاي مختلف 
راهبرد توسعۀ صنعتی ایران بررسی 

امکانات موجود ، تجربۀ . شده است 
کشورهاي دیگر و مسائلی از این قبیل 
نیز مطالعه شده اند ، اما این راهبرد فقط 
در زمانی خاص قابل استفاده است و در 
مجموع ، به یک روش و چهارچوب قابل 

تفاده که بتوان براساس آن، راهبردها اس
حاصل . را تعیین کرد ، اشاره نشده است

این طرح مطالعاتی ، ارائۀ یک نسخه براي 
  .مقطع زمانی مورد نظر طرح است

  

فعالیت هاي مؤسسۀ آموزشی  -3

  و تحقیقات صنایع دفاعی کشور 

این مؤسسه اقدام به انتشار جزواتی 
 سیاست تحقیقات و فن«نظیر جزوة 

برنامۀ بلندمدت «و » آوري در ژاپن
نموده است » شوراي ملی تحقیقات کانادا 

که در حد خود اقدامی سودمند است ، 
ولی تا زمان تحقق هدف این تحقیق ، 
یعنی رسیدن به الگو و چهارچوب تعیین 
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راهبرد تحقیقاتی در عرصۀ فن آوري ، 
گرچه نکات . فاصله زیادي وجود دارد 

جزوات به چشم می ارزنده اي در این 
خورد که در تدوین راهبردها سودمند 

  .است 

  

 فعالیت هاي پژوهشکدة مطالعات -4

و تحقیقات فن آوري سازمان 

  هاي علمی و صنعتی ایران پژوهش

این پژوهشکده نیز اقدام به ترجمه 
فعالیت هاي تدوین و انتشار جزوات 
متعدد و مختلفی در خصوص سیاست ها 

تی کشورهاي و برنامه هاي تحقیقا
مختلف نموده و طرح هاي مطالعاتی نیز 
دربارة مشکالت ، موانع و علل عدم 
موفقیت سازمان ها ، مؤسسات و 
واحدهاي تحقیق و توسعه انجام داده 
ولی تاکنون در زمینۀ راهبرد تحقیق و 
چگونگی تدوین آن یا سایر زمینه ها ، 
هیچ گونه گزارش ، مقاله یا کتابی منتشر 

  .  نکرده است
بررسی روند تاریخی مطالعات و 
بررسی ها و اقدامات انجام شده براي 
تدوین راهبردهاي تحقیقات فن آوري در 

کشور نشان می دهد که نه تنها به این 
موضوع ، بلکه اصوالً به امر تدوین 
راهبردها در زمینه هاي دیگر از جمله 
راهبردهاي صنعتی و راهبرد فن آوري 

در . ه است نیز توجه چندانی نشد
مطالعات و بررسی هاي پراکنده اي هم 
که گهگاه مشاهده می شود ، تنها به کلی 
گویی اکتفا شده و به طور کلی ، برنامه 
ریزي و مدیریت راهبرد و به خصوص 
مدیریت راهبردهاي فن آوري به منزلۀ 
جامع ترین راه حل چیرگی بر مشکالت 
جوامع امروزي جهان کمتر مدنظر قرار 

  . است  گرفته
اگرچه انتخاب راهبردهاي کالن 
تحقیقاتی نیازمند مشخص بودن 
راهبردهاي صنعتی و فن آوري و راهبرد 
آموزش عالی کشور است ، اما نمی توان 
. منتظر ماند تا روزي این مهم تحقق یابد 

به همین دلیل ، مناسب است که در تدوین 
راهبرد تحقیقات فن آوري ، باال بودن 

پذیري به شدت مراعات  میزان انعطاف
گردد تا بتوان بر مشکالت ناشی از 
نبودن راهبردهاي مشخص در زمینه 

  .هاي وابسته و مرتبط چیره شد 
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  گام هاي تعیین راهبردها
براي تعیین و تدوین راهبرد یک 
سازمان فعال در عرصۀ تحقیقات فن 
آوري ، با توجه به ماهیت این گونه 

نتایج  مؤسسات و سازمان ها و براساس
به دست آمده ، گام هاي زیر توصیه می 

  : گردد
تعیین رسالت سازمان و تهیۀ : اول

  بیانیۀ رسالت سازمانی ، 
ارزیابی نقاط قوت و ضعف و : دوم

  تعیین فرصت ها و تهدید ها ، 
بررسی و تحلیل انواع : سوم

  راهبردهاي ممکن ،
ارزیابی موقعیت رقابتی : چهارم
  سازمان ،
جذابیت زمینه هاي ارزیابی : پنجم
  فعالیت،
اطمینان از به کارگیري منابع : ششم

  مادي و انسانی ،        
تعیین میزان پذیرش راهبرد : هفتم 

  توسط افراد کلیدي ، 
) میزان مخاطره(محاسبۀ ریسک : هشتم

  در راهبردها ،
  تعیین قابلیت ماندگاري راهبردها ، : نهم 
   تعیین قابلیت کارکرد راهبردها،: دهم 

تحلیل وضعیت و محیط داخلی : یازدهم 
  سازمان ،

تحلیل وضعیت و محیط : دوازدهم 
  خارجی سازمان ،

  تعیین اهداف طوالنی مدت ،: سیزدهم 
تعیین و انتخاب راهبرد کالن : چهاردهم
  سازمان ،
  تعیین اهداف ساالنه ،: پانزدهم
تعیین و انتخاب راهبرد : شانزدهم

  عملیاتی بخش هاي مختلف ، 
  تعیین سیاست هاي جاري ،: دهم هف

رسمی کردن راهبردهاي : هجدهم
  انتخاب شده ،

کنترل و ارزیابی راهبردها و : نوزدهم 
  سازوکار ارزیابی ،

در ادامه ، به طور خالصه چند گام از 
  .گام هاي گفته شده تشریح می گردد 

  

  رسالت زمانی 
رسالت هر شغل و فعالیت ، بنیان اصلی 

بوده ، عبارت است از آن شغل و فعالیت 
مجموعه اي از مقاصد و اهدافی که نوعاً 
متفاوت از یکدیگر و نشان دهنۀ نظرگاه 
هاي مربوط به عملیات در تولید محصول 

رسالت، . یا عرضۀ خدمت و بازار هستند 
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بیان کلی تمایالت ، و دربردارندة فلسفۀ 
تصمیم گیران راهبردي است و تصورات 

س می کند که و اندیشه هایی را منعک
. براي رسیدن به آن ها فعالیت می شود 

به عبارت ساده تر ، رسالت هر سازمان 
بیانگر حوزه هاي محصول ، بازار و فن 
آوري مورد تأکید آن سازمان و انعکاس 
از ارزش ها و ترجیحات تصمیم 

). Fry,1986(گیرندگان راهبردي است 
رسالت هر سازمان منتج از مفاهیم و 

ن سازمان و معموالً عبارتی معیارهاي آ
جامع و کلی است اما گاهی به صورت 

براي مثال . شعار هم مطرح می گردد 
رسالت یک شرکت شیمیایی را می توان 

تولید مواد «: به این صورت بیان کرد 
  .» شیمیایی با حداکثر کیفیت

رسالت هر مؤسسه ، تعریف کنندة طرح 
ها یا محصوالتی است که در عملیات 

. نظر آن مؤسسه لحاظ می شود مورد 
یکی از نکات مهم در بیان رسالت 
سازمانی ، نبود محدودیت زمانی یا در 
. نظر گرفتن نقطۀ پایانی براي آن است 

توجه مداوم به رسالت سازمان موجب 
تمرکز همیشگی عملیات و پرهیز از 
انحراف در موقعیت هاي مختلف به سمت 

و جهتی است که خارج از رسالت 
  ) . Ibid(مان است ساز

هر مجموعه، گروه، سیستم یا سازمان 
باید بداند که به چه جهت به وجود امده 
است ؛ یعنی ، در حقیقت ، فلسفۀ وجودي 

وقتی راهبردها و اهداف ، . اش چیست 
تحلیل و تدوین شدند ، براساس تعریف 

ساده ترین . رسالت شکل می گیرند 
مقصودي که یک مجموعه ممکن است 

اما در یک . ل کند ، سوددهی است دنبا
سازمان پیشگام ، ممکن است هدف غایی 
و نهایی ، عرضۀ کاال یا خدمتی خاص به 
منظور جلب رضایت مشتري و اجتماع 

  . باشد 
در یک مجموعۀ تحقیقاتی ، عمده ترین 

آوري به منظور رسیدن  ، خلق فنرسالت
در چنین . به خوداتکایی و پیشگامی است 

ددهی چندان مهم تلقی نمی شرایطی ، سو
در این مجموعه ، پس از تعریف . گردد 

رسالت کل مجموعه باید به تعیین و تبیین 
. رسالت واحدهاي زیر مجموعه پرداخت 

براي مثال ، مجموعۀ تحقیقات فن آوري 
کشور را به گروه هاي زیر می توان 

  :تقسیم کرد 
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تحقیقات فن آوري براساس فن  -1
  ناسب کشور ،آوري بومی و سطح م

آوري در زمینۀ فن  تحقیقات فن -2
  آوري هاي میانه ،

تحقیقات فن آوري در زمینۀ فن  -3
  .آوري هاي برتر 

با معلوم بودن رسالت مجموعه ، می 
ه تحلیل و تدوین راهبردها توان ب
بدین منظور ، باید ارتباط میان . پرداخت

رسالت ، تحلیل و تدوین راهبرد و عوامل 
یدن به مقصد نهایی را محیطی که رس

  .تحت تأثیر قرار می دهند ، درك گردد
  

به  امروزه فن آوري و تحقیقات فن آوري،
این  نوعی موازنۀ قدرت تبدیل شده است، از
زمینۀ  رو بحث هاي مختلف و متنوعی را در
همچنین  کسب و جذب فن آوري هاي موجود و

خلق و به کارگیري و ارتقاي فن آوري هاي 
بدکه همگی از عوامل رشد جدید می طل

اقتصادي ، امنیت ملی و حرکت رو به رشد 
  .جوامع به شمار می روند 

  

تعیین رسالت یک سازمان در واقع 
تدوین چشم انداز موفقیت هاي آن 

با تعریف رسالت . سازمان است 
سازمان ، اهداف ، فلسفۀ وجودي و 

ارزش هاي حاکم بر سازمان و فعالیت 
  .هاي آن مشخص می گردد

در این گام از تدوین راهبردها ، بیانیۀ 
البته باید . رسالت سازمان تهیۀ می شود 

توجه داشت که این بیانیه با توجه به 
عوامل مؤثر کلیدي و عالیق آن ها تهیه 

بیانیۀ رسالت سازمانی سنگ . می گردد 
بنا و شالودة اصلی ایجاد شور و شوق و 

  . سازمان است  انگیزه در کارکنان
یین رسالت و توافق برسر آن، بحث باتع

ها به صورت متمرکز انجام می شود و 
از این که عناصر کلیدي و مدیران ارشد 
در بحث هاي حاشیه اي وقت خود را 
. سپري کنند ، ممانعت به عمل می آید 

درعین حال، با روشن شدن رسالت 
سازمانی ، هدف هاي سازمان نیز 
مشخص می شود و اهدافی را که 

ن باید در ساختار و سیستم هاي سازما
خود و منابع مالی و انسانی در نظر 

  . بگیرد ، تبیین می گردد 
با تعریف رسالت سازمان و تدارك 
بیانیۀ رسالت سازمانی ، زمینۀ الزم براي 
وحدت نظر میان مدیران ارشد و عناصر 
کلیدي فراهم می شود و آن ها نیز خود 
ار را موظف می کنند در چهارچوب ساخت
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و قواعد و مقررات ، هدایت و رهبري را 
در عین حال ، با تعریف . بر عهده گیرند 

رسالت سازمانی و به دنبال آن ، روشن 
شدن اهداف سازمانی ، تشخیص 
مشکالت ومسائل و رسیدن به راه حل ها 

نهایتاً تعیین . و توافق ساده تر می گردد 
رسالت سازمانی توجه صریح به فلسفه 

  . سازمان را در پی دارد  و ارزش هاي
نکتۀ مهم در تدوین و تهیۀ بیانیۀ 
رسالت این است که این بیانیه الزاماً ثابت 
و تغییر ناپذیر نیست ، بلکه بنا به 
ضرورت ها و با حفظ نکات اصلی و 
اساسی امکان دارد در فواصل زمانی 

  . معقول تجدید نظر شود 
  

ارزیابی نقاط قوت و ضعف و 

  و تهدیدها تعیین فرصت ها
گام بعدي در تدوین راهبردها ، 
تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان و 
. فرصت ها و تهدیدهاي فراروي آن است 

نقاط قوت سازمان ، مشخصاتی هستند 
که سازمان را در پی گیري اهداف و 
رسالت هایش یاري می کنند و نقاط 
ضعف سازمان ، عواملی هستند که در 

اهداف روند حرکت سازمان به سوي 

در . تأخیر یا وقفه ایجاد می نمایند 
بررسی نقاط قوت و ضعف ، در نظر 
گرفتن عوامل مؤثر داخلی و توانایی آن 
ها مفید است ، از جمله بازاریابی ، 
عملیات ، وضعیت مالی ، منابع انسانی و 

  عالوه بر این عوامل،    . مدیریت
سیستم ها و فرایندها نیز امکان دارد 

، نقاط قوت و ضعف ایجاد  براي سازمان
کنند ، نظیر ساختار سازمانی ، نظام 

 ,Harrison(سازمانی  اداري و فرهنگ

1994. (  
نقاط قوت و ضعف هر سازمان بایستی 
هم به صورت کلی و در سطح سازمانی 
و هم در سطح بخش ها و واحدهاي 

  . مجموعه ، ارزیابی گردد 
  

  برنامه ملی تحقیقات کشور ،
وارد متعددي است ، ولی در اگرچه شامل م

سطح کالن ، راهبرد مشخصی را تعیین نکرده و 
معیارها و ضابطه هایی را که بتوان با توجه به 
آن ها راهبرد تحقیق را مشخص نمود ، عرضه 

  .ننموده است 
  

تعیین نقاط قوت و ضعف و شناسایی 
موقعیت ها و تهدیدها براي سازمان ها 

ي هاي حیاتی است و کلیه برنامه ریز
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سازمانی بر اساس این نقاط قوت و 
سازمان ها . ضعف صورت می گیرد 

باید بتوانند در مقابل تهدیدها و فرصت 
ها عکس العمل مؤثر نشان دهند و بدین 
منظور باید نقاط قوت و ضعف خود را 

به این ترتیب ، تهدیدها را . مشخص کنند 
می توان به حداقل رساند و از فرصت ها 

  . اده را کرد بهترین استف

از  TWOS1براي اجراي تحلیل هاي
روش هایی نظیر طوفان مغزي، کارت 
سفید ، مخزن فکري ، جلسات گفت و 

آن ها می توان استفاده  شنود و نظایر
  . کرد 
  

  تحلیل انواع راهبردها
پس از تعیین رسالت یا مقصود نهایی 
باید راهبرد یا راهبردهایی را که می توان 

ه مقصود نهایی رسید، به کاربرد تا ب
همان گونه که قبالً گفته شد ، . تعیین کرد 

روش هاي مختلف و متنوعی براي تدوین 
راهبردها به کار گرفته می شود که 
برخی از آن ها از نظر اقتصادي مناسب 

  .ترند 

در هر سازمانی ، روش رسیدن به 
راهبردها باید از نظر متغیرهاي مختلف 

نظر قرار گیرد ، از  جمله منابع انسانی مد
. و مادي ، محیط داخلی و محیط خارجی 

در عین حال باید موازنه اي بین اهداف 
کل مجموعه و اهداف انفرادي اعضاي 

تنها از طریق روش . مجموعه ایجاد شود 
مدیریت راهبردي می توان به موازنۀ 
میان این عوامل و سپس مقصود و 

  .رسالت اصلی دست یافت
ردها و انتخاب آن، پس از تحلیل راهب

نوبت به مشخص کردن جهت حرکت 
براي تمام کارکنان و افراد مجموعه می 

بدین منظور ، قدم هاي اصلی و . رسد 
اساسی اجرا و بکار گیري این راهبرد 
بایستی ترسیم و اهداف اصلی آن به 

ضروري است . وضوح تعیین شوند 
مراحلی که براي یک مجموعه یا زیر 

زم است ، به صورت مجموعه هاي آن ال
. جزء به جزء و تشریحی بررسی گردد 

با ایجاد تصویري روشن و تعریف شده 
از مقاصد و اهداف و عملیات ، می توان 
امیدوار بود که جهت حرکت تعیین شده 

  . است 
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  رسمی کردن راهبردهاي انتخاب شده 

اهداف ساالنه، راهبردهاي عملیاتی و 
م براي سیاست هاي ویژه ، ابزارهاي مه

. اجراي کل راهبردها را فراهم می کنند 
با تبدیل تمایالت طوالنی مدت به 
راهنماهاي عملیاتی کوتاه مدت، راهبردها 

اما راهبردها را باید . عملیاتی می شوند
رسمی کرد و با زندگی روزمرة سازمان 
عجین نمود تا به صورت مؤثر اجرا 

سه جزء اصلی سازمان که . گردند 
نیادي نهادینه کردن راهبردها ابزارهاي ب

 - 2ساختار ؛  - 1: هستند عبارتند از 
اجراي موفق . فرهنگ- 3رهبري؛ 

راهبردها نیازمند مدیریت مؤثر و ترکیب 
این سه جزء است تا از این بابت که 

  راهبردها در زندگی روزمرة 
سازمان رسوخ یافته اند، اطمینان 

  ) .Fry, 1986( حاصل شود
به ممیزهاي فرهنگی سؤاالت زیر به مثا

یک سازمان به شمار می روند 
)Harrison, 1994: (  

چه مشخصه هاي فرهنگی اي باعث  -1
حمایت راهبردها می شوند که باید آن ها 

  را در نظر گرفت ؟

کدام یک از مشخصه هاي فرهنگی  -2
از راهبردها حمایت نمی کنند و از این رو 

  باید تعدیل شوند ؟
ت چه تالش هایی براي ایجاد تغییرا -3

  بایستی به عمل آید ؟  
  

کنترل ارزیابی راهبردها و سازوکار 

  ارزیابی

براي تعیین میزان موفقیت در دستیابی 
به اهداف ، ضروري است نوعی راهبرد 
در حال اجرا پیوسته تحت نظارت قرار 

فرایند تدوین راهبردها تا حد . گیرد 
زیادي ذهنی است ، گرچه در عمل تالش 

اوانی براي تدوین آن ها صورت هاي فر
لذا اساسی ترین آزمون . می گیرد 

راهبرد پس از اجرا به عمل در می آید و 
به همین دلیل ، کنترل و ارزیابی منظم و 

  .پیوسته ، اصلی اساسی است 
موفقیت یک راهبرد با توجه به میزان 
دست یابی به اهداف ساالنه ، اهداف 

در . بلندمدت و رسالت مطرح می گردد 
تحلیل نهایی ، راهبردها هنگامی موفق به 
حساب می آیند که به اهداف تعیین شده 

  ) .  Fry, 1986(رسیده باشند 
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یکی از روش هایی که براي ارزیابی 
فعالیت ها به کار می آید ، استفاده از 

زنجیرة ارزش . زنجیرة ارزش است 
نشان دهندة فعالیت هاي جداگانۀ فیزیکی 

که یک سازمان در  و صنعتی اي است
هنگام خلق و توزیع کاالها یا خدمات 

طبقه بندي فعالیت هاي . انجام می دهد 
پشتیبانی داخلی ، : ارزشی که عبارتند از 

فعالیت هاي حمایتی ، عملیات ، پشتیبانی 
 خارجی، بازاریابی و فروش، خدمات،

توسعۀ فن آوري، تدارکات، مدیریت منابع 
ایی، تقریباً انسانی و فعالیت هاي اجر

براي تمام سازمان ها یکسان است 
)Harrison,1994 . (  

براي مدیران، وظیفۀ کلیدي اجراي 
راهبرد ، هم جهت کردن یا متناسب کردن 
فعالیت ها و قابلیت ها براي سازمان با 

براي استفاده . راهبرد انتخاب شده است 
از زنجیرة ارزشی فعالیت ها ، فهرستی 

ه ، پیش و پس از شامل موارد گفته شد
اجراي راهبرد تهیه می شود و تغییرات 
حاصل در جهت بهبود یا تخریب تعیین 

  . می گردد 
به منظور بررسی میزان توجه 
مؤسسات و سازمان هاي تحقیقاتی 

کشور به اصول و مفاهیم تدوین راهبرد 
و مطالعۀ تأثیرات آن در موفقیت سازمان 

از ها ،پرسشنامه اي تهیه گردید که هدف 
آن به طور کلی عبارت  تدوین و اجراي

  :بود از 
  تعیین میزان توجه سازمان ها و -1

مؤسسات تحقیقاتی به اصول تدوین 
  راهبردها ،

تعیین شاخص هاي نسبی از میزان  -2
  موفقیت سازمان هاي تحقیقاتی ، 

بررسی روابط احتمالی میان رعایت  -3
و به کارگیري اصول تدوین راهبرد و 

  .ازمان هاي تحقیقاتی موفقیت س
برخی از نتایج به دست آمده از تجزیه 
و تحلیل آماري و ضرایب همبستگی 
مربوطه در خصوص مراحل تدوین 

به شرح ) گام هاي نوزده گانه(راهبردها 
  : ذیل است 

  

  فرهنگ سازمان
فرهنگ سازمان در موفقیت سازمان 
هاي تحقیقاتی نقش بسیار تعیین کننده 

ها و ارزش ها ، روش  دیدگاه. اي دارد 
مدیریت ، نظام هاي رفتاري و اخالقی و 
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دیدگاه هاي حرفه اي از جمله بخش هاي 
  . مهم فرهنگ سازمانی هستند 

هرچه راهبرد اتخاذ شده با فرهنگ 
حاکم بر سازمان سازگارتر باشد ، 
. موفقیت راهبرد سازمان محتمل تر است 

توجه به فرهنگ سازمان هاي تحقیقاتی ، 
پذیري ناشی از اجراي راهبرد را خطر 

براي دست یابی به . کاهش می دهد 
موفقیت الزم است شیوة مناسبی اتخاذ 

در حالت کلی دو روش را می . گردد 
  : توان بررسی کرد 

تغییر فرهنگ سازمان براي هماهنگ  -1
  سازي آن با راهبرد انتخابی ، 

تغییر راهبرد براي سازگاري آن با  -2
  .فرهنگ سازمان 

این که کدام روش انتخاب شود ، دقیقاً 
به ارزش هاي حاکم بر جامعه و سازمان 
و میزان اهمیت اهداف در نظر گرفته شده 

در عین حال اغلب با اعمال . بستگی دارد 
تغییراتی در نظام پاداش ، گزینش و 
شیوه هاي آموزشی ، می توان هماهنگی 

  . الزم را ایجاد کرد 
  

  مدیریت 
زمان هاي پژوهشی و مدیریت سا

فرهنگ مدیریت از مهم ترین عوامل 
موفقیت راهبرد انتخابی و دست یابی به 

مدیر واحد . اهداف و رسالت ها هستند 
یا سازمان پژوهشی باید داراي ویژگی 

  :هاي زیر باشد 

ضریب همبستگی   فرضیه
  اسپرمن

یت یک سازمان با تعیین و تدوین رسالت سازمانی موفق
  . همبستگی دارد

  .موفقیت یک سازمان با انتخاب و تعیین راهبرد همبستگی دارد
موفقیت یک سازمان با تعیین اهداف طوالنی مدت آن سازمان 

  .همبستگی دارد
  .موفقیت یک سازمان با نهادینه شدن راهبردها همبستگی دارد

کنترل و ارزیابی مستمر راهبردها  موفقیت یک سازمان با
  . همبستگی دارد

978/0  
  

915/0  
  

99/0  
  

982/0  
  

982/0  
 

اجراي موفق راهبردها نیازمند 
مدیریت مؤثر و ترکیب سه جزء 
ساختار ،  رهبري و فرهنگ است تا 
از این  بابت که راهبردها در 
زندگی روزمره سازمان رسوخ یافته 

  .اند، اطمینان حاصل شود 
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  درمحققان حس همبستگی وحرکت - 
  .جهت دار ایجاد کرد 

وه هاي براي دست یابی به اهداف شی - 
  . ی مناسبی را برگزینداجرای

کارآیی و اثر بخشی اقدامات را با  - 
اعمال روش هاي مشارکتی و همکاري 

  . ارتقا دهد 
براي محققان ، آزادي عمل کافی  - 

  . جهت تعقیب اندیشه ها را فراهم سازد 
استقالل فردي را محترم شمارد و  - 

  .پیوسته با محققان در تماس باشد 
انگیزش توجه به عوامل مختلف ایجاد  - 

  .و آن ها را اعمال کند 
تدوین راهبرد تحقیقاتی در صورتی 

  : محیط مناسبی را فراهم می سازد که 
براساس پیش بینی حرکت کند نه به  - 

  .صورت واکنشی 
  .اهداف مشخص داشته باشد  - 
، براساس اطالعات مورد نیاز - 

  . ارتباطات مناسب برقرار کند
اي سازوکارها و روش هاي ارتق - 

  .   اثربخشی و بهره وري را تدوین نماید 
از منابع مالی و انسانی به بهترین  - 

  .شکل بهره گیرد 
  مبنا ومعیارهاي مناسبی تجدیدنظر - 

  . در ساختار سازمانی فراهم آورد
براساس آن چه گفته شد مهم ترین 
اقدام در تدوین راهبرد تحقیقات در 
سازمان هاي تحقیقاتی ، تهیۀ بیانیۀ 

الت به صورت کامل ، گویا ، سنجیده رس
به منظور بهبود و بهسازي فرهنگ 

این امر ضمن این که . سازمانی است 
تسریع کنندة گام هاي بعدي است ، 
سازمان را یاري می دهد تا با سرعت 

  . راهبرد خود را مشخص کند 
  

  نتیجه گیري و پیشنهاد 
تغییرات مهم در عرصه هاي بین المللی 

خیر باعث گرایش کشورها طی دهه هاي ا
به تعیین سیاست هاي جدید علمی و 

عمده ترین دالیل . تکنولوژیک شده است 
  :این امر عبارتند از 

دولت ها به وضوح به اهمیت  - الف
علوم و فن آوري پی برده اند و از آن به 
مثابه وسیله اي براي چیره شدن بر 
مشکالت اقتصادي استفاده می کنند ، 

یاري از کشورهاي عضو چنان که در بس
OECD  هزینه هاي تحقیقات جزو ،

هزینه هاي عمومی دولت به شمار می 
  . رود 
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  تعداد زیادي ازکشورها به سوي - ب
  

  در مطالعات پراکنده اي که گه گاه
صورت گرفته ، تنها به کلی گویی اکتفا شده 
است و به طور کلی ، برنامه ریزي و مدیریت 

  راهبردهايراهبرد و به خصوص مدیریت 
فن آوري به منزلۀ جامع ترین راه حل 

چیرگی بر مشکالت جوامع امروزي جهان کمتر 
  .مدنظر قرار گرفته است 

  
تحقیقاتی در تدوین راهبرد سازمان فواید 

  متعددي دارد از جمله این که
افرادي که در تدوین آن مشارکت کرده اند 

  .خود بهترین ضامن اجراي آن هستند 
  

هم آوردن حمایت هاي فن تأکید بر فرا
آوري در سیاست هاي خود گرایش یافته 
و بودجه هاي خاصی را به نوآوري 
اختصاص داده اند تا بتوانند در صحنۀ 
اقتصادي، قدرت رقابت خود را حفظ کنند 

  .و به رشد خود سرعت دهند 
دولت ها براي جهت دهی به  - پ

واحدهاي تحقیق و توسعه ، تالش هاي 
آن ها . نموده اند وسیعی را آغاز 

ساختارهاي اجرایی را باز سازي و منابع 
خود را در بخش هایی متمرکز کرده اند 

که با اهداف سیاست هاي آن ها هم جهت 
  . بوده است 

تأکید دولت ها بر جهت دهی علوم  - ت
و تحقیقات بیشتر به سوي تأمین 
نیازهاي اجتماعی بوده است و دلیل این 

زیاد به امر اختصاص هزینه هاي 
تحقیقات زیست محیطی و پزشکی در 

  . بسیاري از کشورهاست 
تدوین راهبرد تحقیقات فن آوري کشور 
مستلزم دخالت باالترین سطح سیاست 
گذاران کشور است ، یعنی کسانی که 
قوانین و مقررات را تنظیم ، تصویب ، 

در حقیقت تدوین . اجرا و حمایت می کنند
بدون آن راهبردهاي تحقیقات فن آوري 

که راهبرد و سیاست هاي فن آوري و 
صنعتی کشور مشخص شده باشد ، به 
سهولت امکان پذیر نیست و تنها زمانی 
می توان مشکالت اجتماعی را حل کرد و 
به اهداف ملی دست یافت که طرح ها و 
برنامه هاي توسعه، تهیه شده و تحقیقات 
فن آوري به مثابه متغیر اساسی در 

  . هداف ، نظام یافته باشند دست یابی به ا
سازمان ها و مؤسسات پژوهشی با 
مشکالت و مسائل متعددي مواجه هستند 
که مهم ترین آن ها افزایش سطح تقاضا 
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و توقع دولت ها ، اجتماع و سرمایه 
گذاران از فعالیت هاي پژوهشی و کاهش 

این مشکالت به . منابع مالی است 
خصوص براي سازمان ها و مؤسسات 

یقات دولتی و وابسته به دولت به تحق
  . مراتب پیچیده تر است 

اساسی ترین راه حل براي چیره شدن 
بر مشکالت و افزایش بهره وري و اثر 
بخشی سازمان هاي تحقیقاتی ، تعیین و 
تدوین راهبردهایی است که 
سودمندیشان منوط به اجراي درست آن 

  . هاست 
از جمله مهم ترین عوامل و مسائلی که 

وجب می شوند سازمان هاي تحقیقاتی م
اثر بخشی خود را از دست بدهند می 

  :توان به عوامل زیر اشاره کرد 
نبود رسالت مشخص ، مدون و  - 

  ،جامع
نبود توافق بر سر اهداف سازمانی  - 

  میان کارکنان و مدیران و سایر عوامل ، 
نبود نظام مدیریتی مناسب براي  - 

  اجراي راهبردها ، 
تباطی میان مدیران و شکاف ار - 

  محققان ،

نبود شناخت کافی از نیازهاي  - 
  اجتماعی ، اقتصادي و فن آوري ، 

  نبود انعطاف پذیري کافی در - 
مؤسسات تحقیقاتی براي پاسخ گویی 

فن  –اجتماعی  –به تغییرات اقتصادي 
  آوري ، 

عدم توجه جدي به برنامه ریزي و  - 
استفاده از شیوه هاي برنامه ریزي 

  شرفته ،پی
نبود معیارها و ضوابط مناسب براي  - 

  .گزینش زمینه هاي تحقیقاتی 
اگرچه انتخاب و تدوین راهبرد مناسب 
به منزلۀ اساسی ترین اقدام مطرح می 
شود ، اما تدوین راهبرد به تنهایی کفایت 
نمی کند و باید به اجراي راهبرد و کنترل 
و نظارت مستمر آن نیز توجه کافی 

به کارگیري روش هاي . مبذول کرد 
علمی و دقیق براي نظارت و ارزیابی بر 
فعالیت هاي پژوهشی از مهم ترین 
اقداماتی است که به این منظور باید 

انجام اصالحات بنیادي در . صورت گیرد
نظام گزینش، استخدام، ارتقا و 
ساختارهاي سازمانی نیز کامالً ضروري 

  .است
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مان راهبرد کالن سازمانی ، اهداف ساز
را مشخص ، دامنه فعالیت ها را تعیین ، و 

اما بخش . کل مجموعه را تعریف می کند 
هاي مختلف نیز موظفند متناسب و 
هماهنگ با راهبرد کالن سازمانی به 

  . تدوین راهبرد عملیاتی خود بپردازند 
مشارکت کارکنان و محققان سازمان 
هاي تحقیقاتی در تدوین راهبرد سازمان 

دي دارد از جمله این که فواید متعد
افرادي که در تدوین آن مشارکت کرده 
اند ، خود بهترین ضامن اجراي آن نیز 

به این ترتیب می توان دریافت . هستند 
که تاکنون به کارکنا سازمان هاي 
تحقیقاتی ، که کلیدي ترین عناصر 
. سازمان هستند ، کمتر توجه شده است 
نان البته مشارکت فعال محققان و کارک

سازمان هاي پژوهشی مسائل و 
مشکالتی از جمله موارد زیر را نیز به 

  :همراه دارد 
پژوهشگران غالباً با کمبود وقت  - 

مواجه هستند و کمتر در این گونه فعالیت 
  .ها مشارکت می کنند 

پژوهشگران بیشتر به کار و فعالیت  - 
خود می اندیشند تا مسائل و مشکالت 

  .سازمان 

در برنامه ریزي ها کمتر  گرچه محققان
مشارکت می کنند ، اما در صورت 
برقراري نظام مدیریتی مناسب ، به ویژه 
شیوة مشارکت مطلوب و تشریح مفاهیم 
و اصول راهبردها و برنامه ریزي 
راهبردي براي مدیران ، می توان امیدوار 

در . بود که این مشارکت تحقق پذیرد 
می  عین حال با اتخاذ شیوه هاي مناسب

توان محققان را در فرایند برنامه ریزي و 
تدوین راهبردها سهیم کرد و تجزیه و 
تحلیل محیط هاي داخلی و خارجی ، 
محیط عملیاتی و شناسایی نقاط قوت و 
ضعف سازمان از دیگر مراحل مهم و 
اساسی در تدوین راهبردها هستند که 
. بایستی با دقت به آن ها توجه شود 

وري در مقیاس شناخت وضعیت فن آ
جهانی براي مؤسسات و سازمان هاي 
.                            تحقیقاتی اهمیت بسیار زیادي دارد 

¢  
  

  پی نوشت 
تحلیل نقاط قوت و ضعف و موقعیت ها و  - 1

، Treatsتهدیدها که به ترتیب از کلمات 
Weaknesses ،Opportunities  وStrenghts 

  . اخذ شده اند 
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  خذمنابع و مآ
برنامه ریزي استراتژیک . برایتون ، جان ام  -

،  براي سازمان هاي دولتی و غیر انتفاعی
ترجمۀ عباس منریان ، تهران ، مرکز آموزش 

  . 1372مدیریت دولتی ،
. مینتس برگ ، هنري. براین کویین ، جیمز  -

فرایند «،  مدیریت استراتژیک. جیمز ، رابرت ام 
بی ، تهران ، ، ترجمۀ محمد صائ» استراتژي

  . 1373مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 
مبانی تصمیم گیري . شوانک ، چارلزآر  -

، ترجمۀ عباس منوریان ، تهران ،  استراتژیک
  . 1370مرکز آموزش مدیریت دولتی ، 

نگاهی به «شوراي پژوهش هاي علمی کشور ، -
، شماره  رهیافت، » برنامه ملی تحقیقات کشور

   . 1375، زمستان  14
برنامه شوراي ملی تحقیقات کانادا ،  -

، ، در خط مقدم رقابت 1990-95بلندمدت
ترجمۀ حسن محمد رضایی ، انتشارات 

  .  1373آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، 
، ترجمۀ ) مجموعه مقاله( مدیریت استراتژیک -

عباس منوریان ، تهران ، مرکز آموزش مدیریت 
  . 1372دولتی ، 

. ی و تحقیقاتی صنایع دفاعیمؤسسۀ آموزش -
، دفتر  سیاست تحقیقات و تکنولوژي در ژاپن

  . 1375مطالعات ، 
، ضمیمۀ خبرنامۀ  نشریۀ تحقیق و بررسی -
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