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 چکیده

در فضای اقتصاد نوین لزوم اتخاذ رویکرد راهبردی به مدیریت پژوهش و فناوری منجر به ظهور مدیریت راهبردی 

ده ی تعریف شپیروی از فرآیندت راهبردی پژوهش و فناوری مستلزم پژوهش فناوری شده است. تحقق ثمربخش مدیری

 آن در تمامی رفتارها و اقدامات سازمانی است.  کردنعملیاتی برای 

یافته برای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری است که با فرآیند و ارکان یک مدل توسعههدف این مقاله تبیین 

ی در ادبیات راهبردی توسعه یافته است. فرآیندهای ی منابع و بر مبنای مدلیگیری از رویکردهای مبتنی بر کارابهره

های مدیریت پژوهش و فناوری شده و مفهوم راهبرد و مدیریت بدین منظور ابتدا مروری مختصر بر روند تکامل نسل

ش ش ر برگیرندهشود که داجرای مدل تشریح می فرآیند. سپس ارکان و بردی پژوهش و فناوری تعریف شده استراه

شاف و های اکتسازی فعالیتمتوازن»، «فناورانه تعیین اهداف دانشی»، «اندازتعیین حیطه فعالیت و چشم»ن اصلی رک

ت. در اس« انتقال دستاوردها»و « هاها، منابع و توانمندیفرآیند»، «نگاشت ترکیبی مسیرهای فناورانهره»، «برداریبهره

 شود.های مدل پرداخته میارائه برخی ویژگی بندی وپایان نیز به جمع

 . های پژوهش و فناوریمدیریت راهبردی پژوهش و فناوری، مدیریت پژوهش فناوری، سازمان: هاواژه کلید
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 مقدمه -1

حمایت از نوآوری  پژوهش و فناوریانجام از هدف 

های پژوهش و فناوری باید و فعالیتفناورانه است 

 ار جدیدی خلق کرده و یا کسبک و های کسبفرصت

. دکنپذیر رقابت کمدستیا فعلی را متحول  هایکار و

های عنوان کانون تالشمدیریت پژوهش و فناوری به

یل دروندادها به بروندادهای مبتنی بر فناوری برای تبد

توجه به کمبود منابع و افزایش  بنیان است. بادانش

نه از منابع منابع و استفاده بهیکسب  رقابت برای

های بسیار کمیاب، نیاز به استقرار و اتخاذ روش

تر در مدیریت پژوهش و فناوری احساس اثربخش

یافته این نیاز با شود. در کشورهای توسعهمی

ها و ابزارهای مدیریت راهبردی کارگیری رویکردهب

منظور افزایش اثربخشی پژوهش و فناوری پاسخ داده به

مفهوم مدیریت راهبردی  آن برمبنایشده است و 

ای رشتهمتزاج بینپژوهش و فناوری که حاصل ا

« مدیریت راهبردی»و « مدیریت پژوهش و فناوری»

های اخیر ظهور یافته و در حال رشد است. است در سال

در واقع ماهیت کامالً متفاوت مدیریت پژوهش و 

فناوری در فضای اقتصاد نوین ضرورت اتخاذ 

ت پژوهش و فناوری برای مدیریرویکردهای راهبردی 

 [. 1است] کردهرا ایجاب 

تحقق ثمربخش مدیریت راهبردی پژوهش و 

آن و دمیدن آن در  کردنفناوری مستلزم عملیاتی 

عملیاتی شدن . تمامی رفتارها و اقدامات سازمانی است

مستلزم پیروی از پژوهش و فناوری مدیریت راهبردی 

های موجود، بر ی است که ضمن توجه به تضادفرآیند

 . [2و  1]تحقق این پدیده تأکید داشته باشد

کار زیادی در حوزه مدیریت از نظر مطالعاتی 

راهبردی پژوهش و فناوری به عنوان فاکتور اصلی 

ضعیف پژوهش و  کارکردمسئول برای ناکارآمدی یا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئه ابعاد . 1 با توجه به ماهیت این مقاله که یک مقاله ترویجی هسیییت از ارا

ات یک مدل مدیریت ییشیییده و به تبیین جز پژوهشیییی مدل خودداری

[ و تحقیقات اندکی بر 3فناوری انجام نشده است ]

پژوهش و فناوری ی تدوین الگوی مدیریت راهبرد

به این  پژوهشگراند . با این وجومتمرکز شده است

گیری از رویکردهای مبتنی بر اند که بهرهنتیجه رسیده

ی در ادبیات مدیریت فرآیندهای ی منابع و مدلکارای

های جامع در حوزه تواند در توسعه مدلراهبردی می

 [. 4مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری مفید باشد ]

یک  و ارکان فرآیندتبیین نیز این مقاله  اصلیهدف 

یافته برای مدیریت راهبردی پژوهش و توسعهمدل 

رویکردهای مبتنی بر گیری از که با بهره فناوری است

 در ادبیات یفرآیندهای مدلبر مبنای ی منابع و کارای

  .1یافته استراهبردی توسعه

 یتهای مدیردر این راستا ابتدا، روند تکامل نسل

پژوهش و فناوری مرور خواهد شد. سپس مفهوم راهبرد 

ژوهش و فناوری پژوهش و فناوری و مدیریت راهبردی پ

هم تنیدگی و ماهیت پویای این شود و درتعریف می

ایجاد ارزش تشریح خواهد شد. در  فرآیندارکان در 

اجرای مدل  فرآیندادامه عناصر اصلی مربوط به ارکان و 

بندی و ارائه پایان نیز به جمعدر شود. تشریح می

پیشنهادهایی برای بهبود و تحقیقات آتی پرداخته 

 شود.می

 مديريت پژوهش و فناوری -2

با هدف مدیریت و  «و فناوریپژوهش مدیریت »

، یتحقیقات هایها و پروژهها و سازمانسازماندهی نظام

های پژوهشی، هدایت تحقیقات و ارائه و تعیین اولویت

 و تبدیلمتنوع اجرای تحقیقات های یری روشکارگهب

های کاربردی در علوم که به توسعه وریابه فن هاآن

. استتوسعه یافته  ،شودمیمنجر دانش و علم 

دنبال توسعه و هب «و فناوریپژوهش مدیریت »

مورد نیاز برای مدیریت اثربخش های مدلکارگیری هب

  . [5است ]و فناوری پژوهش در حوزه 

ست. ابعاد پژوهشی توسعه مدل  شده ا راهبردی پژوهش و فناوری پرداخته 

 در مقاله دیگری ارائه شده است.
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یت پژوهش و فناوری در طول نیم قرن اخیر مدیر

ای تکامل یافته است. در توسعه به طور قابل مالحظه

مدیریت پژوهش و فناوری سه طیف گسترده قابل 

 :ند ازشناسایی است که عبارت

 یا اولیه 1رویکرد شهودی -

 مندنظامرویکرد  -

 رویکرد راهبردی -

وم عنوان نسل اول، دوم و ساین رویکردها را به

 گیرند.مدیریت پژوهش و فناوری در نظر می

 رويکرد شهودی يا اولیه ل اول:نس -2-1

های پژوهش و فناوری در مراحل اولیه که بودجه

اغلب وابسته به منابع دولتی بودند مدیریت پژوهش و 

فناوری تا حد زیادی متکی بر شهود محققان بود. این 

مع طمینان ایجاد شده در جوارویکرد ریشه در ا

 علوم فنی و پایه داشته که پژوهشگرانیافته به توسعه

در زمان جنگ  ویژهبهها )موفقیت علمی آن برمبنای

[. در رویکرد شهودی، مدیریت 6جهانی دوم( بود ]

های فردی پژوهش و فناوری برمبنای اعتبار و اولویت

یری گپژوهشگران بنا شده است. در این رویکرد، تصمیم

)مجریان پژوهش و فناوری(  وهشگرانپژاغلب از طریق 

 پذیرفت. این بدین معنی، انجام شأن شبکه بودندکه هم

نقش بزرگی در  پژوهشگراناست که به هریک از 

   [. 7شد ]گیری اختصاص داده میتصمیم

 مندنظامرويکرد  نسل دوم: -2-2

ل دوم مدیریت پژوهش و نس مندنظامرویکرد 

ل اول و سوم مدیریت انتقال بین نس که فناوری است

. این رویکرد با ایجاد شودمحسوب میپژوهش و فناوری 

ها در گذاری دولتشوراهای پژوهشی، افزایش سرمایه

پژوهش و فناوری و افزایش فشارها برای ممیزی و 

 کید برگویی شکل گرفت. این رویکرد با تأپاسخ

های راهبردی که مبتنی بر ی به محرکگویپاسخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intuitive approach  

های پژوهش و فناوری بود ملیاتی سازمانهای عفعالیت

های پژوهش و فناوری شد. منشاء تعالی در سازمان

که هنوز مدیریت پژوهش و فناوری در دست درحالی

در  یگویپژوهشگران و فناوران بود، فشارها برای پاسخ

، به توسعه ساختارهای هابرابر مخارج و دفاع از تصمیم

های ی در سازمانااداری و ستادی مستحکم و حرفه

 [. 7شد ]منجر پژوهش و فناوری 

 رويکرد راهبردی نسل سوم: -2-3

ی هاکه فشارها بر سازمانهنگامی 1990در دهه 

 افزایش یافت کارکرد پژوهش و فناوری به منظور ارتقای

پژوهشی و به عالوه فشارها برای کاهش بودجه 

زایی ها به درآمدهای پژوهش و فناوری و الزام آنسازمان

مفهوم ارتباط با صنعت و »تری برکید قویادامه یافت، تأ

شد. همچنین از « کمک تحقیقات به ایجاد ثروت

های پژوهش و فناوری خواسته شد تا با سازمان

منطبق « های اجرای تحقیقاتکاهش هزینه» راهکارهای

به مدیریت « رویکرد راهبردی»شوند. این دوره مبشر 

عنوان نسل سوم هوری بود که بهای پژوهش و فناسازمان

 [. 7شود ]مدیریت پژوهش و فناوری نامیده می

های پژوهش و رویکرد راهبردی به مدیریت سازمان

فناوری بر روی سه مفهوم پایه شامل مدیریت 

مدیریت ارزیابی بنا شده  ها، مدیریت پرتفوی ومشارکت

عبارت دیگر در رویکرد راهبردی به مدیریت است. به

ها، و فناوری سه مفهوم مدیریت مشارکت پژوهش

 ارکردکمدیریت پرتفوی و مدیریت ارزیابی برای تصدیق 

  [.7و  6] اندو حصول به تاثیر با یکدیگر آمیخته شده

مفهوم راهبرد و مديريت راهبردی پژوهش و  -3

 فناوری

مدیریت راهبردی  فرآیندسازی مفهوم اساساً واضح

یز نیازمند در اختیار پژوهش و فناوری پیش از هر چ

داشتن تعریفی عملیاتی برای مفهوم راهبرد در 
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های های پژوهش و فناوری است. در سازمانسازمان

 هایفرصت ، تشخیصراهبرد ماهیتپژوهش و فناوری 

 منافع تحقق در جهت و تمرکز منابع اصلیفناورانه 

پژوهش و فناوری راهبرد  هاست. فلسفهندر آ نهفته

در حوزه راهبرد  اصلی مایهدرون دهد کهمی اننش

در سازمان . است ی فناورانهها، فرصتپژوهش و فناوری

پژوهش و فناوری فرصت فناورانه نقطه آغاز برای 

 یحرکت به سوی یک شایستگی فناورانه است که برا

های توانمندی های صنعت و ارتقایپاسخ به چالش

. گیردد استفاده قرار میفناورانه و نوآورانه صنعت مور

برای دستیابی به یک شایستگی فناورانه ممکن است 

های( فناورانه مختلفی وجود داشته های )گزینهحلراه

 مسیرتوانند به عنوان یک ها میباشد که هریک از آن

 شناسایی و تعیین گردند. 1فناورانه

، با در نظر گرفتن راهبرد پژوهش و مبنابراین 

ای از مسیرهای فناورانه برای مجموعه»با  فناوری معادل

 «های فناورانهای از شایستگیعهحصول به یک یا مجمو

توان مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری را چنین می

 تعریف کرد:

ی که طی آن مدیران پژوهش و فناوری برای فرآیند

و اثربخشی با توجه به محیط با  2حصول به کارآمدی

نه، تصمیمات و اقدامات به هم تغییرات سریع فناورا

 فعالیتای را در قبال موضوعات اصلی حیطه پیوسته

 ارتقایموریت خود را برای گیرند تا مأخود در پیش می

مشتریان صنعتی از طریق حمایت فناورانه  یپذیررقابت

ها به بهترین شکل به انجام برسانند و و نوآورانه از آن

دها و اقدامات خود را ، راهبرهابتوانند تصمیم همچنین

نظر هماهنگ های راهبردی و عملیاتی موردهدف با

 .کنند

درک مفهوم مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری 

های پژوهش و های سازمانمستلزم آگاهی از ویژگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Technological Path 

کارا .2 نه و افزایش ؤی، میکارآمدی عبارت اسیییت از  ثرسیییازی، کاهش هزی

 نفعانو ذیمندی مشتریان رضایت

ختلف کسب و کار در این های مفناوری، توصیف شیوه

های کاری در شرایط و موقعیت همچنینو  هاسازمان

سازی باید از هاست. سرانجام این واضحاناین سازم

دیریت م فرآیندچنان قابلیتی برخوردار باشد که بتواند 

راهبردی پژوهش و فناوری را در طول زمان و در 

 های مختلف تبیین کند.موقعیت

، مدیریت راهبردی پژوهش و (1)شکل  برمبنای

ی شش رکن اصل ی است که در برگیرندهفرآیندفناوری 

 تعیین»، «اندازیین حیطه فعالیت و چشمتع»شامل 

های سازی فعالیتمتوازن»، «اهداف دانشی فناورانه

نگاشت ترکیبی مسیرهای ره»، «برداریاکتشاف و بهره

انتقال »و « هاها، منابع و توانمندیفرآیند»، «فناورانه

است. مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری، « دستاوردها

ی است که فرآیندن است و دربرگیرنده کل این ارکا

های پژوهش و فناوری برای مدیریت مدیران سازمان

دهند. راهبردی در سازمان خود مورد استفاده قرار می

های با های پژوهش و فناوری در محیطحضور سازمان

تا پدیده مدیریت  شدهتغییرات سریع فناورانه باعث 

راهبردی پژوهش و فناوری دائمی بوده و به عنوان 

 باشد.« سیستم مدیریت راهبردی»

نفعان متعدد و پژوهش و فناوری با ذی سازمان

سازمان  ،متنوعی در تعامل است. در این تعامالت

ود را با شرایط و کوشد خپژوهش و فناوری همواره می

ت اس ق دهد. این بدان معناآمده تطبیهای پیشموقعیت

 ط وبا شرای رویاروییکه سازمان پژوهش و فناوری در 

طور دائم درگیر اخذ های مختلف، خود را بهموقعیت

 3هایها / ناکنشگذار کنشکند که پایهمی هاییتصمیم

های عنوان ابزاری برای تحقق خواستهاو است. به

های مختلف، مدیریت سازمانی در شرایط و موقعیت

ی است که طی آن فرآیندراهبردی پژوهش و فناوری 

عناصر مختلف سازمان را با  سازمان پژوهش و فناوری

3. Inactions 
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کند. چنانچه پیش از این نیز به یکدیگر هماهنگ می

ارکان اصلی مدیریت  ،آن اشاره شد، عناصر مذکور

دهند. در ادامه راهبردی پژوهش و فناوری را تشکیل می

مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری به  ارکان و فرآیند

 شود. تفصیل تشریح می

 

 

 ريت راهبردی پژوهش و فناوریارکان مدي -1 شکل

مديريت راهبردی پژوهش و  فرآيندارکان و  -4

 فناوری 

 اندازتعیین حیطه فعالیت و چشم -4-1

 عنوانرا به آن باید سازمان و درک یک شناخت برای

رار ق تر مدنظربزرگ و یا سازمان یک سیستم از جزیی

وریت و ماین مدل به منظور تدوین مأ مبنایبر .دهیم

 ابتدا باید شرایط چارچوبی حاکم بر سازمان ،اندازمچش

آن دامنه یا  برمبنایپژوهش و فناوری را بررسی و 

پژوهش و فناوری را مشخص  حیطه فعالیت سازمان

کرد. به منظور بررسی شرایط چارچوبی و تعیین حیطه 

پژوهش و فناوری باید زنجیره ارزش در  فعالیت سازمان

 ،که همان سیستم نوآوری استا رتوسعه علم و فناوری 

های پژوهش اهمیت سازمان با وجود. چراکه کردتحلیل 

تر عناصر یک سیستم وسیع اما یکی از و فناوری،

 . دنشومحسوب می

تجزیه و تحلیل عناصر اصلی سیستم  برمبنای

پژوهش و فناوری در آن فعالیت  نوآوریی که سازمان

. ردکازمان را تعیین های آن سکند باید دامنه فعالیتمی

های سازمان پژوهش و پس از تعیین دامنه فعالیت

و نوآورانه آن های فناورانه فناوری نقش و نوع حمایت

ف قابل تعریف است که طور شفاسازمان از صنعت به

پژوهش و فناوری را تبیین  موریت سازماناین تعریف مأ

 کند.می

ایل موریت براساس خواست و تمپس از تعریف مأ

ری پژوهش و فناو جمعی سازمان آینده مطلوب سازمان

شده تعریف موریتدر مقاطع بلندمدت در چارچوب مأ

انداز سازمان را تشکیل گردد که چشمترسیم می

 .دهدمی

یت مدل ارائه شده برای مدیر در مبنا،بر این 

از  بیرون به باید ابتدا ،راهبردی پژوهش و فناوری

 توجه اینو  داشت وآوری توجهمحیط نظام نو  سازمان

 گیریشکل نحوهو  سازمان با سوابق ارتباط در بیرون به



 هیافتر تبیین ارکان و فرآيند مديريت راهبردی پژوهش و فناوری 

 

72 

 عبارتی به و آنهای وریتأمم و اندازچشم بررسی و

 ست. ا او وجودی فلسفه ترکلی

 تعیین اهداف دانشی فناورانه  -4-2

پس از تعیین اجرای مدل پیشنهادی،  فرآینددر 

 ،ترکلی عبارت به ها وانداز و ارزشموریت، چشممأ

تحلیل شرایط چارچوبی و  وجودی برمبنای فلسفه

پژوهش و فناوری  سازمانباید اهداف تعیین حیطه، 

 های پژوهش واما با توجه به اینکه سازمان شود،تعیین 

نفعان متعدد و متنوعی هستند باید فناوری دارای ذی

ه ب که بتوانند کنندای تعیین گونههاهداف خود را ب

وی از سنفعان مختلف پاسخ دهند. انتظارات و منافع ذی

پژوهش و فناوری که  سازمانهای ماهیت فعالیت ،دیگر

در حوزه توسعه فناوری قرار دارد، نیازمند تعیین 

اهدافی از جنس اهداف دانشی فناورانه برای این 

منظور تعیین اهداف در مبنا بههاست. براین سازمان

پژوهش و فناوری باید ابتدا منافع و اهداف های سازمان

نفعان مختلف را استخراج و با مورد انتظار ذی

ها در نهایت اهداف دانشی فناورانه را آن سازیهماهنگ

 .دتعیین و تدوین کر ،ن قابل لمس استکه برای سازما

های اکتشاف و سازی فعالیتمتوازن -4-3

 برداریبهره

های صلی سازمانمدل مختصات ااین  برمبنای

هایی که در محیط با عنوان سازمانپژوهش و فناوری به

« 1واندوسوت»کنند، تغییرات سریع فناورانه فعالیت می

ترین عنصر مربوط به سازمان . مهم2استها بودن آن

« 4برداریبهره»و « 3اکتشاف»موضوع « دوسوتوان»

 مبنا،طرح شده است. براین م 5است که توسط مارچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ambidextrous 

های پژوهش و فناوری از نظر سازمانی، ساختار سازمانی بهینه برای سازمان .2

پذیر اسییت که سییاختار ماتریسییی دوگانه نوعی سییاختار سییازمانی انعطاف

(Duality matrix structureنامیده می ) شود. ساختار ماتریسی دوگانه

ست دموکراتیک و ادهوکراتیک نیز در عین حال که بروکرا ستتیک ا ین . اا

 «برداریبهره»و « اکتشاف»های هریک از بخش وظایف

 : های پژوهش و فناوری به شرح زیر استاندر سازم
 های پژوهش و فناوری:برداری در سازمانکسب و کار بهره

های مستقل توسعه فناوری برای اجرای پروژه

های جاری و آتی مسیرهای فناورانه و چالش

حقیقات های تشناسایی شده صنعت و اجرای پروژه

های تحقیقاتی درخواست شده قراردادی برای پروژه

برداری در توسط مشتریان انفرادی، بخش بهره

های پژوهش و فناوری را کسب و کار سازمان

دهد که کسب و کار اصلی یا محوری تشکیل می

 های پژوهش و فناوری است.سازمان
 های پژوهش و فناوری:کسب و کار اکتشاف در سازمان

ها و مشکالت و برای شناسایی چالشجوجست

های فناورانه جاری و آتی صنعت و یافتن فرصت

 6هاجو برای شناسایی رانتوجدید و همچنین جست

وکار حاصل از کسبفناورانه  7هایرانتههو شب

، و همچنین هوشمندی رقابتی فناورانه برداریبهره

کار وبرای محافظت و پشتیبانی از کسب

کار وبخش اکتشاف در کسببرداری، بهره

دهد های پژوهش و فناوری را تشکیل میسازمان

های پژوهش و کار پیرامونی سازمانوکه کسب

 فناوری است.

های پژوهش و برداری، سازمانکار بهرهودر کسب

جز تحقیقات مستقل که به اجرای مسیرهای هفناوری ب

 تفناورانه تعیین شده اختصاص دارند به اجرای تحقیقا

ق شخصی راردادی و تحقیقات خود آغاز )عالیق

 ،پردازند که این موارد در مجموعپژوهشگران( نیز می

برداری در های اصلی کسب و کار بهرهفعالیت

های فعالیت .هستندهای پژوهش و فناوری سازمان

ساختار در واقع نوعی ساختار ماتریسی است که بعد افقی )مدیریت پروژه( 

 . استای( آن تر از بعد عمودی )مدیریت وظیفهآن قوی

3. Exploration 

4. Exploitation  

5. March (1991) 

6. Rents 

7. Quasi-rents 
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های پژوهش و برداری در سازمانکار بهرهوفرعی کسب

یشگاهی، ارائه خدمات فناوری شامل ارائه خدمات آزما

ای و تولید آموزشی، ارائه خدمات علمی مشاوره

 .استهای ویژه( محصوالت خاص )فرآورده

شمندی ، هومدل ارائه شدهدیگر های ویژگیاز 

العاده و داشتن بازخورد لحظه به لحظه از بازار است. فوق

ها وقت صرف آن ای که ماهبنابراین ممکن است پروژه

بت یک پتنت یا ارائه یک فناوری جدید شده، به خاطر ث

به بازار از سوی رقیب، به راحتی متوقف شود. در این 

ای نه تنها شکست یا چنین پروژه یافتنفضا، ادامه 

برنامگی نیست، بلکه استفاده بهینه از وقت و امکانات بی

 است.

ایجاد و برقراری این هوشمندی رقابتی فناورانه در 

ای بخش اکتشاف است. در این مدل از جمله کاره

ها فعالیت ،برداریبخش اکتشاف نیز همانند بخش بهره

های فعالیت شوند.به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم می

اصلی بخش اکتشاف شامل رصد بازار و مشتریان، رصد 

 .است 1رقبا و مسیرهای فناورانه رقیب و رصد مگاروندها

ر نیز داکتشاف کار وهای فرعی کسبفعالیت

جو و شکار وهای پژوهش و فناوری شامل جستسازمان

کار وفناورانه حاصل از کسب 3هایرانتو شبهه 2هارانت

های فرعی توسعه فناوری برای اجرای برنامه برداریبهره

 هایو تحقیقات قراردادی و همچنین شناسایی فرصت

 جدید فناورانه است.

خش که مطرح شد یکی از کارهای ب ونهگهمان

های پژوهش و فناوری شناسایی و اکتشاف در سازمان

های فرعی توسعه فناوری در راستا و تدوین برنامه

های اصلی توسعه فناوری است. اینکه هماهنگ با برنامه

های اصلی توسعه فناوری و یا در در حین اجرای برنامه

های فرعی های فناورانه جدید، برنامهحین ایجاد فرصت

ود امری عادی شری به برنامه اصلی اضافه توسعه فناو

، اردادیگرفته از تحقیقات قرتواند نشأتاست که می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mega trends 

2 .Rents 

مدت، نتایج اتفاقی یا فرعی های اقتصادی کوتاهفرصت

ق اصلی توسعه فناوری و یا حتی عالی هایبرنامه

شخصی پژوهشگران باشد که باید در مورد چگونگی 

مورد نظر و مسیر انداز بیق و سازگاری آن با چشمتط

کلی سازمان پژوهش و فناوری دقت کامل صورت گیرد. 

های فرعی و باید مراقب بود که با ایجاد این شاخه

 های اصلیمتفرقه، تالش برای به ثمر رساندن برنامه

های پژوهش و فناوری در سازمانتوسعه فناوری 

نتیجه باقی تمرکز بی خاطر کمبود انرژی و فقدانبه

 نماند.

قات مستقل و تحقیقات منظور تحقق اجرای تحقیبه

زمان و پرهیز از ایجاد اختالل در طور همقراردادی به

تحقیقات  توسطهای اصلی توسعه فناوری برنامه

ها و ایی و استفاده از رانتقراردادی، باید با شناس

سازمان  برداریکار بهرهوهای حاصل از کسبرانتشبهه

ق ترکیب و بازترکیب دانش پژوهش و فناوری از طری

فعلی سازمان و یافتن کاربردهای جدید به اجرای 

تحقیقات قراردادی براساس درخواست مشتریان 

)صنعت( و یا با ارائه پروپوزال اقتصادی به مشتریان 

. براین اساس اجرای تحقیقات کرد)صنعت( اقدام 

پژوهش و فناوری بوده و برای  مستقل محور کار سازمان

ها و شبهه تحقیقات قراردادی باید از رانتاجرای 

های حاصل شده در تحقیقات مستقل استفاده رانت

 نمود.

های پژوهش و فناوری این مدل سازمان برمبنای

داری برصورت متوازن در رابطه با اکتشاف و بهرههباید ب

چراکه اکتشاف و بررسی دانش جدید،  کنند،اقدام 

های جدید ایجاد یهایی برای توسعه توانمندفرصت

 ،اما در مقابل گستره اصالح و پاالیش کند،می

های موجود و حداکثر استفاده از پتانسیل آنها توانمندی

برداری بیش از سازد. از جهت دیگر بهرهرا محدود می

تواند به ایجاد یک های موجود میحد از توانمندی

3. Quasi-rents 
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وضعیت صلب )جزمیت( اساسی و ایجاد محدودیت در 

 شودنجر مهای جدید با پتانسیل بهتر کشف گزینهبرابر 

[8.] 

یادگیری از طریق اکتشاف نیازمند توان جذب 

. سازمان در محیطی که در استدانش جدید از محیط 

نسبت به  ،دارد همچنین تجربهآن پایگاه داده و 

واند تای در رابطه با آن ندارد بهتر میمحیطی که تجربه

 1کنداستفاده و درک دانش جدید را تشخیص داده، 

برداری یادگیری از طریق بهره ،. از جهت دیگر[11]

مستلزم توان یافتن کاربردهای جدید از طریق ترکیب 

که نیازمند  استبازترکیب دانش فعلی سازمان و 

 [. 9] است 3«2های ترکیبیتوانمندی»

ها برای مدیران راهبردی نقش کلیدی در آغاز تالش

 کنند. با تعاملایفا می «سوتواندو»رسیدن به سازمان 

برداری و تلفیق ثر دو بخش اکتشاف و بهرهخوب و مؤ

ها که به طور بنیادی دارای مجموعه آن کارکردنتایج 

های پژوهش و سازمانهای مختلفی هستند مهارت

توانند ظرفیت جذب خود را افزایش دهند. می فناوری

 کاروهای پژوهش و فناوری در کسبازمانس

برداری نیز باید دارای ظرفیت جذب باال برای جذب بهره

ها و مراکز های علمی خود از دانشگاهنیازمندی

آکادمیک باشند تا دستاورد تحقیقات بنیادی در 

 ها را به عنوان علم و یا ایده فناورانه جذب کنند.دانشگاه

همواره  های پژوهش و فناوری بایدسازمانبنابراین 

ه ب چشمی و برداری(های جاری )بهرهتبه فعالی نگاهی

 موازنه باشند. ایجاد محیط پیرامون )اکتشاف( داشته

 دشوارترین از برداری یکیبین اکتشاف و بهره

راهبردی پژوهش و فناوری است و  مدیریت هایچالش

 توانمند است.  مدیرانی داشتن آن، در موفقیت الزمه

 واحدهای زرا ا اکتشافی باید واحدهای مبنااین  بر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برند ونام می« ظرفیت جذب»این توانمندی را با عنوان  ،«کوهن و لوینتهال» .1

آن  کردنهای تشییخیص ارزش اطالعات جدید، جذب آن را شییامل توانمندی

 .اندکردهکارگیری آن برای اهداف تجاری تعریف در بدنه دانش خود و به

2. Combinative Capabilities 

اجازه داد  هاآن از یک هر به و کردبرداری تفکیک بهره

 االب از در عین حال،به طور مستقل از هم فعالیت کنند. 

 پیوندهای هاآن بین ارشد، مدیریت سطح در و

 اکانفک کار بر دیگر، بیان . بهکرد ایجاد یتنگاتنگ

 ارچهیکپ و یکدست کامالً تیم مدیریتی یک سازمانی،

 مدیریت سطح در تنگاتنگ کند. همکاریمی نظارت

 منابع مهم اکتشافی از واحدهای شودمی سبب

 انفکاک اما ،کنند استفادهبرداری بهره واحدهای

 هایفرآیند ساختار و فرهنگ، شودمی سبب سازمانی

 نیروهای تسلط تحت اکتشافی، واحدهای متمایز

 این اب حال، عین در .نگیرند برداری قراربهره کاروکسب

 از ناشیهای پرتیبرداری از حواسبهره واحدهای شیوه،

 با توانندو می مانندمی اکتشاف مصون کاروکسب

 طور کامل بربه را خود توان و توجه آسوده، خاطری

 [.10] کنند برداری متمرکزبهره عملیات

دوسوتوان های سازمانهای آموزه ترینمهم از یکی

 که مدیرانی است،دوسوتوان مدیران  و هاتیم به نیاز

اکتشاف و  کاروکسب نیازهای شناخت و درک توان

 داشته های پژوهش و فناوری رابرداری در سازمانبهره

 ریگیاز سخت باشند ایآمیزه باید مدیران باشند. این

 دارای و آزادفکر کارآفرینانی و هاهزینه به نسبت

هزینه و مبادله  تعدیل و جرح برای بینی الزمواقع

 ایبر وجودشان اما کمیابند، مدیران این البته .منفعت

 .است الزم های پژوهش و فناوریکردن سازمان اداره

 طور مستمر دربه»ها آن از یکی تعبیر مدیرانی که به

 هستند.« تضاد

براساس مدل ارائه شده، توازن در اکتشاف و 

گذاری و برداری از طریق دو مکانیزم سیاستبهره

ریزی ظرفیت برای هریک از دو بخش اکتشاف و هبرنام

جوی کاربردهای جدید برای دانش وتوان جسییت ،«های ترکیبیتوانمندی» .3

ها از طریق سییاختارهای داوطلبانه سییازمانکه اسییت  موجود و تأکید بر این

  . کندها را تقویت میکه این توانمندی کنندمییک محیط اجتماعی ایجاد 
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پذیر خواهد بود که در ادامه تشریح برداری امکانبهره

 شوند.می

 گذاری برای توازنسیاست -4-3-1

اصلی از  عنوان جزییبه 1هافرموله کردن سیاست

های پژوهش و فناوری گیری سازمانتصمیم فرآیند

 شناخته شده است. 

اف های اکتشه توازن در فعالیتب رسیدن مبنابراین 

 است برداری نیازمند تدوین چارچوب سیاستیو بهره

مرتبط با حجم هریک  هایکه به عنوان راهنما، تصمیم

که به توازن  کندای هدایت گونههها را باز این فعالیت

 .شودمنجر ها بلندمدت آن

ی دهیک چارچوب سیاستی خوب باید توانایی جهت

ای های پیروی توسط مدیریت سازمانو مسیرگذاری بر

پژوهش و فناوری را داشته باشد. همچنین این 

باشد که چگونگی چارچوب باید دربرگیرنده دیدگاهی 

چرا که اهداف  ،اهداف را در اجرا ارائه کندبه دستیابی 

ها و های پژوهش و فناوری اغلب ماهیت برنامهسازمان

دهند. یل میها را تشکهای توسعه فناوری آنپروژه

و با ظهور  بازبینی شوند ها باید پویا بوده،سیاست

های جدیدتر تنظیم و اصالح شوند چالشها و فرصت

[12]. 

 ريزی ظرفیتبرنامه -4-3-2

های اکتشاف و حجم منابعی که به هریک از بخش

 به شرایط زمانیبا توجه یابد برداری تخصیص میبهره

ت ریزی ظرفیو با برنامهرممکن است متغیر باشد. از این

 . کردها را هماهنگ باید حجم فعالیت آن

سهم هر یک از وظایف اصلی )تحقیقات مستقل و 

تحقیقات قراردادی( و وظایف فرعی )خدمات 

در ای، آزمایشگاهی، خدمات آموزشی و سایر( مشاوره

های بستگی به وضعیت و پتانسیلبرداری بخش بهره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان یک راهنمای هبدون توجه به سییطح فرموله شییدن آن، سیییاسییت ب. 1

اذ مسیر در اتخ سازیقبل تعیین شده و استقرار یافته برای فراهمعمومی از 

 .کندمیتصمیمات عمل 

های کشورهایی که شرکتموجود در بازار دارد. در 

ا دارند و ی ای بخش خصوصی فعالیت بیشتریمشاوره

سسات مختلف بخش خدمات آموزشی توسط مؤ

 هاد حجم این فعالیتنشوخصوصی و دولتی ارائه می

های پژوهش و فناوری سهم کمتری از کارهای سازمان

  دهد.را تشکیل می

در بخش سهم هر یک از وظایف اصلی و فرعی 

رداری بها در بخش بهرهفعالیتبه وضعیت نیز  اکتشاف

دارد. در بستگی محیط های موجود در و پتانسیل

و  رصد علمفعالیت نهادهای متولی برای کشورهایی که 

رصد علم و فناوری و یا خدمات فناوری وجود دارد 

شود حجم این خصصی ارائه میتسسات توسط مؤ

های پژوهش ها سهم کمتری از کارهای سازمانفعالیت

همچنین در شرایطی که  دهد.و فناوری را تشکیل می

مان بیش از حد برداری در سازهای بهرهحجم فعالیت

های بخش جبار سهم فعالیتباشد ممکن است به ا

ها اکتشاف در سازمان کاهش یابد و یا اجرای آن

 سپاری شود.برون

 بانی و، دیدهبرخی از وظایف بخش اکتشاف مانند

والت جهانی صنعت و بازار، عالوه بر افراد پایش تح

های بخش اکتشاف، بر عهده تمامی کارکنان سازمان

 پژوهش و فناوری است. 

 نگاشت ترکیبی مسیرهای فناورانهمدل ره -4-4

نگاشت ترکیبی مسیرهای ره ،مدلاین  برمبنای

 3فناورانههای به شایستگی رسیدنکه برای  2فناورانه

مدیریت  فرآیندهسته مرکزی  گذاری شده استهدف

دهد. ایجاد راهبردی پژوهش و فناوری را تشکیل می

های پژوهش کار در سازمانواز کسب 4یک نمای بزرگ

نگاشت ترکیبی یا و فناوری با تهیه و تدوین یک ره

 .شودمی میسر 5هانگاشتنگاشت رهره

2. Multi technological path mapping 

3. Technological competencies  

4. Big picture 

5. Roadmap of Roadmaps 
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 نگاشت ترکیبی مسیرهای فناورانهره -2شکل 

شت ترکیبی، مسیرهای فناورانه از نوع نگادر این ره

که متشکل از  استیابنده مسیرهای فناورانه تکامل

رقابتی در قالب تحقیقات تحقیقات رقابتی و پیش

 مستقل و در برخی موارد تحقیقات قراردادی است.

نگاشت از مسیرهای یک ره ،این مدل برمبنای

عنوان عنصر مرکزی در یک سیستم فناورانه به

برای راهبرد ترین نی برای ایجاد منسجمپشتیبا

های پژوهش و فناوری )سیستم پشتیبانی سازمان

شود. یک سیستم ( در نظر گرفته میراهبردی/ راهبرد 

روز، به آگاه مطلوب، کارآمد و به راهبردیپشتیبانی 

فعلی راهبرد ماندن از حوزه، امکان ارزیابی اینکه آیا 

دیگری که برای این  راهبردبهینه است یا انتقال به 

ها با نگاشتق رهبازیگر خاص باز است، نیاز دارد. تلفی

ردی راهبعنوان یک سیستم پشتیبانی تواند بههم می

عمل کند. این سیستم متشکل از تعدادی ابزار راهبردی 

های اساسی که پویایی راهبردی استو هوشمندی 

 دهد. فناوری را نشان می

مدیریت راهبردی  نگاشت درکارکرد اصلی ره

پژوهش و فناوری به این صورت است که مشخص 

کند سازمان پژوهش و فناوری قصد دارد در افق می

زمانی مشخص در زمینه یک یا چند شایستگی فناورانه، 

یا جهانی( را مورد ای رهای تعیین شده )ملی، منطقهبازا

هدف قرار دهد و همچنین باید به مرجعی معتبر در 

 های فناورانه تبدیل شود.ایستگیزمینه این ش

های توسعه فناوری این قابلیت را دارند که نگاشتره

بی نگاشت ترکیبه یکدیگر متصل شده تا به شکل ره

از  یشپدربیایند و بنابراین قابل پذیرش خواهد بود که 

بد توسعه یاها گسترش و اینکه این رویکرد به فناوری

ای فناورانه مورد هشایستگیهای مختلف ابتدا حوزه

اجرای مسیرهای  فرآیندتوجه قرار گیرد. در حین 

یابنده و توسعه فناوری به منظور حصول فناورانه تکامل

 به شایستگی فناورانه با گذشت زمان و با تغییر درجه

کید روی ها، تأعدم اطمینان در مورد چالش

های شناسایی شده را هدف قرار هایی که چالشفناوری

ممکن است کاهش یا افزایش پیدا کند. این  اندداده

 نگاشت وروز رسانی متناوب رهیکی از دالیل مرور و به

از آنجا که هم نیازها  در نهایت برنامه تکمیل آن است.

نگاشت رهباید کنند ها همواره تغییر میو هم فناوری

 روز رسانی شود.مرور و به طور مستمربه

ورانه مورد نیاز و های فناایستگیپس از تعیین ش

ها، باید روش های فناورانه برای رسیدن به آنحلراه

های فناورانه را بررسی حلدستیابی به هریک از آن راه

حل فناورانه طیفی را های دستیابی به هر راه. روشکرد

د که یک سوی آن انتقال فناوری خارجی دهتشکیل می

ر اغلب زای آن است. اما دو سوی دیگر آن خلق درون

ه ب تنها با اتکاموارد توسعه یک فناوری به تنهایی و 

 پژوهش و فناوری اتفاقهای منابع داخلی سازمان

افتد، حتی در حالتی که این هدف از طریق خلق و نمی

نیازمند همکاری و  بعضاً. زا دنبال شودتوسعه درون

و نهادهای تخصصی، سایر ها تعامل با سازمان

های فناوری و صنایع و بنگاه پژوهش وهای سازمان

 با توجه بهکه هریک  استبزرگ )دولتی یا خصوصی( 

های نوآوری فرآیندهای خود در ها و ویژگیتوانمندی

و براساس منطق  کنندمیفناورانه نقش خاصی را ایفا 

زای فناوری خودداری کرده نوآوری باز از توسعه درون

 منطق مبنایبرو به همکاری و تعامل در قالب شبکه 

یابی و جایگاه انواع منبع .[13]پردازندنوآوری باز می

ارائه  (3)پژوهش و فناوری در شکل  فرآیندهمکاری در 

 شده است.

رقابتیتحقیقات رقابتی و پیش  

 

 

 تحقیقات مستقل و تحقیقات قراردادی

 

یابندهمسیرهای فناورانه تکامل  
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 پژوهش و فناوری فرآيند. جايگاه انواع منبع يابی و همکاری در 3شکل 

های ، امکانات و ویژگیکارکنانمحدودیت منابع، 

بعدی بودن ؛ نظیر چندهای صنعتاص برخی چالشخ

های پژوهش و فناوری کند که سازمانها ایجاب میآن

. حتی در کنندبا همکاری و هماهنگی هم فعالیت 

صورت وجود بودجه و امکانات کافی هیچ سازمان 

تواند و نباید از طریق پژوهش و فناوری منفردی نمی

های مشتریان را برآورده بزرگ کردن خود همه خواسته

های درون سازمانی را در این صورت هماهنگیزی کند،

پرهزینه خواهد شد. این روابط به شدت پیچیده و 

شود هایی میگیری ابرشبکهسازمانی موجب شکلبین

های سازمانی برای تبادل اطالعات و که در آن سیستم

های الزم را با یکدیگر پیوندند و همکاریم میهمنابع به

گسترش همکارهای ند. بنابراین کنایجاد می

کاری های همگیری شبکهتبع آن شکلسازمانی و بهبین

در فضای کار پژوهش و فناوری واز الزامات کسب

 [.14]است راهبردی 

 های کلیدی ها، منابع و توانمندیفرآيند -4-5

اگر مدل ارائه شده و منطق آن به زبان ادبیات 

ود، ش بیانی منابع در مدیریت راهبردی مبتنی بر کارای

این مدل در مدیریت راهبردی پژوهش و  برمبنای

های پژوهش و فناوری مطابق شکل فناوری در سازمان

ها به فرآیندمنابع را از طریق جاری شدن در باید  (4)

عملیاتی، ترکیبی و  یهاتوانمندی)شامل ها توانمندی

از طریق اجرای مسیرهای فناورانه ها را و توانمندیپویا( 

از را  های فناورانههای فناورانه و شایستگییبه شایستگ

های فناورانه محوری و به شایستگیها طریق تعمیق آن

از طریق ایجاد ارزش های فناورانه محوری را شایستگی

قدرت رقابتی خود و فرد برای مشتریان به همنحصرب

حمایت  سازی بهتجاریاز طریق قدرت رقابتی خود را 

در راستای ز صنایع مرتبط فناورانه و نوآورانه ا

ها همچنین باید با تبدیل کنند. آنها پذیری آنرقابت

های مینه شایستگیهای هوشمندانه در زانتخاب

مسیرهای و تدوین  درستگذاری فناورانه و هدف

اثربخش و ایجاد فضای با ثبات برای توسعه علمی و 

 فنی، به این مفهوم دست یابند.
ی هر سازمان پژوهش و توانمندها مبنا،این  بر

ود که شفناوری به شایستگی فناورانه محوری تبدیل می

. این گرددمیدر قالب یک یا چند فناوری ظاهر 

سازمان پژوهش فناوری را به صنعت و  هااوریفن

ند. منظور از نکها )مشتریان( متصل میشرکت

شایستگی فناورانه محوری توسعه و ارائه یک یا چند 

 

پژوهش و فناوری 

 رقابتیپیش

های فناورانه شایستگی

های پژوهش و سازمان

 فناوری

ابتی کسب مزیت رق

 بر فناوری توسطمبتنی 

 صنعت 

 

پژوهش و فناوری 

 رقابتیغیر

 

پژوهش و فناوری 

 رقابتی

 (Coopetitionهمکاری در عین رقابت ) (Cooperationهمکاری )

 یابی دانشمنبع

(Science Sourcing) 

 یابی فناوریمنبع

(Technology Sourcing) 

 ارتباط و تعامل با صنعت

 یابی مالیمنبع

(Financial Sourcing) 
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سازمان پژوهش فناوری که برای صنعت  فناوری توسط

فردی داشته باشد، است. ه)مشتریان( ارزش منحصر ب

رای فرد بهمحوری که به ایجاد ارزش منحصر بشایستگی

 شود مزیت رقابتی است.مشتری منجر می

 

 
 های پژوهش و فناوریمديريت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان فرآيندمدل مفهومی  -4شکل 

یستگی فناورانه محوری در سازمان پژوهش شا

فناوری به منزله مزیت رقابتی سازمان بوده و مدیریت 

راهبردی پژوهش و فناوری باید پیرامون ایجاد 

 های فناورانه محوری یا متمایز شکل بگیرد.شایستگی

پژوهش و فناوری در  پذیری یک سازماندر واقع رقابت

برای تحقیقات  1فناورانهنهایت در سطح مسیرهای 

 2مستقل و تحقیقات قراردادی در سطح یک پروژه

. به عبارت دیگر بسته به مسیرهای شودمیتعیین 

های تحقیقات قراردادی، رقبای فناورانه و یا پروژه

 باشند.های پژوهش و فناوری متفاوت میسازمان

توسعه فناوری های سازی )اجرای( طرحپیاده

 شماروآوری فناورانه بهن فرآیندترین مرحله جدی

زیرا بخش قابل توجهی از عوامل که در موفقیت  رود،می

توسعه فناوری موثرند، در های و یا عدم موفقیت طرح

خورند. از الزامات اصلی مرحله میاین مرحله رقم 

سازی، وجود زیرساختار مناسب برای مدیریت پیاده

ون گوناگ ز جوانب و وجوهتوسعه فناوری اهای طرح

ندی که انمکننده توت. بنابراین شناسایی منابع ایجاداس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Technological Path or Trajectory level competitiveness 

2. Project level competitiveness 

3. Operational capabilities 

 ،شوندها ایجاد میفرآیندها و یدر اثر ترکیبی از دارای

 ست.ا ضروری

های پژوهش منابع در سازمانمدل پیشنهادی،  برمبنای

های نامشهود )شامل و فناوری متشکل از دو گروه سرمایه

های مشهود )شامل ای( و سرمایهانسانی، سازمانی و رابطه

اری سازمانی ج فرآیندمنابع فیزیکی و مالی( هستند که در 

، [15] 3های عملیاتیگیری توانمندیشده و به شکل

 ند.شومیمنجر های پویا های ترکیبی و توانمندیتوانمندی

های پژوهش و فناوری در سازمانهای ارزش پیشرانه

هاست که در آنبرداری از های نامشهود و بهرهسرمایه

های کلیدی سازمان جاری شده و در قالب فرآیند

ها هشت کنند. در این سازمانها بروز و ظهور میتوانمندی

های اصلی شناسایی و تعریف شده فرآیندبه عنوان  فرآیند

  ند از:ااست که عبارت

 4ساخت توانمندی فرآیند -

 مدیریت دانش فرآیند -

 توسعه فناوری فرآیند -

 کار وسازی و توسعه کسبیتجار فرآیند -

 ارتباط با صنعت  فرآیند -

هایی هسییتند که سییازمان را برای اجرای های عملیاتی آن توانمندیتوانمندی

 سازند.های عملیاتی اصلی خود توانا میفعالیت

4 .Capability building 
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 مدیریت منابع انسانی فرآیند -

 سازیشبکه فرآیند -

 های فکرییمدیریت مالکیت دارای فرآیند -

های های سازمانترین توانمندیهمچنین مهم

های ترکیبی شامل پژوهش و فناوری توانمندی

دی و توانمن 2، توانمندی سیستمی1توانمندی هماهنگی

 ،این مدل برمبنای. هستند 3سازیاجتماعی

های پژوهش و فناوری های پویای سازمانتوانمندی

 بودن و ظرفیت جذب است.دوسوتوان شامل 

اجرای مسیرهای  فرآیندهای سازمان در توانمندی

یابنده، با حصول به موفقیت تبدیل به فناورانه تکامل

فناوری های فناورانه سازمان پژوهش و شایستگی

های پژوهش و شوند. شایستگی فناورانه در سازمانمی

فناوری توانایی ارائه دانش علمی و فناورانه برای توسعه 

 صنعت است.  فرآیندهای محصول یا یا بهبود فناوری

انتقال دستاوردها: ارائه دستاوردها و  -4-6

 ارزش برای مشتری  سازیفراهم

ناوری در های تحقیقاتی در توسعه فتالش

های پژوهش و فناوری باید در جهت حل سازمان

مین منافع همه اعضای منظور تأمشکالت صنعت به

حوزه دیگری که در سیستم  مبناجامعه باشد. براین 

مورد توجه  بایدمدیریت راهبردی پژوهش و فناوری 

های تحقیقاتی است. سازی یافتهویژه قرار گیرد تجاری

حقیقات باید به بازارهای ملی محصوالت تدر این راستا 

المللی برای اقتصاد بهتر و تقویت رشد تولید و بین

 .شودناخالص داخلی، ارسال 

سعه فناوری باید با توهای در حین اجرای طرح

های فناورانه را برای وزهح ،ی و قانونیحصارهای نامری

سازی موفق فناوری در حال توسعه مطابق با تجاری

و اجازه  کردورد نیاز آن محافظت کار مومدل کسب

را در آن محدوده نداد. در صورتی که در  رقبا حضور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Coordination Capabilities 

2. Systems Capabilities 

3. Socialization Capabilities 

در حال حرکت  فناورانه، رقباهریک از مسیرهای 

سوی حوزه فناورانه مشابه هستند و فناوری در حال به

 از طریق ایجاد سد بر سر راه رقباتوسعه مشابه باشد 

یر منصرف کرد. دادن مسها را از ادامه شود آنتالش می

یا سایه  4به این کار مبارزه از طریق پتنت کردن

پتنت کردن  نظر از طریقبر حوزه مورد 5انداختن

رقبا راهی برای دور زدن از سوی دیگر،  گویند.می

ا سد توانند بکنند و میدارایی فکری یکدیگر پیدا می

کردن راه یکدیگر زودتر از سایرین وارد بازار شوند و یا 

ای هافزار الزم برای پس گرفتن سرزمینیه جنگبا ته

شده( از رقبا های فناورانه تسخیرر شده )حوزهواگذا

 کنند.اقدام 

های پژوهش و فناوری که از منطق در سازمان

کنند، دارایی فکری بخش نوآوری باز پیروی می

ناپذیر از راهبرد پژوهش و فناوری است و بر جدایی

کید راهبردی در درون سازمان تأجایگاه مدیریت آن در 

تنها های پژوهش و فناوری نهشود. این سازمانمی

های فکری خود هستند، بلکه مشتاق فروش دارایی

های فکری مشتریان آگاه و هوشمندی نیز برای دارایی

 روند.( به شمار میدیگران )از جمله رقبا

مندی از نتایج و دستاوردهای پژوهشی انتفاع و بهره

، سپری کردهنوآوری فناورانه را  فرآیندکه مراحل 

سازی و اعمال مستلزم طراحی و تدوین راهبرد تجاری

 به منابع در اختیار و موجود است. و اجرای آن با اتکا

معنای تعیین این است که سازی بهراهبرد تجاری

  در چه سطحیخواهد میپژوهش و فناوری  سازمان

ود، همکاران او در این سازی شتجاری فرآینددرگیر 

و با این  هستند اشخاص یا نهادهاییچه  فرآیند

سازی همکاران چه مسیر و راهبردی را برای تجاری

  [. 16د کرد ]ندنبال خواه

های پژوهش و فناوری باید زیرساخت الزم سازمان

ور منظبه برای انتقال دستاوردهای خود به عرصه صنعت

4. Struggle Patenting 

5. Patent shadow 
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. این زیرساخت شامل باشند داشتهسازی آن را تجاری

های تبیین تجاری دستاوردهای فناورانه سازمان فرآیند

 کار است.وتوسعه یک مدل کسب برمبنای

 گیرینتیجهبندی و جمع -5

فلسفه وجودی مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری، 

های ایجاد شایستگی)های( محوری برای سازمان

های پژوهش و فناوری از طریق ساخت شایستگی

رانه است. در واقع بنای مدیریت راهبردی پژوهش فناو

و فناوری مبتنی بر ساخت شایستگی محوری برای 

پذیری منظور رقابتهای پژوهش و فناوری بهسازمان

مشتریان )بنگاه و صنعت( از طریق شناسایی نیازهای 

ها و فناورانه جاری و آتی شناخته شده و نشده آن

در چارچوب الزامات  های مورد نیازتوسعه آن شایستگی

د. باشبه معنی رهبری صنعت می منابع و زمان است که

دیریت راهبردی پژوهش و فناوری م ،عبارت دیگربه

برگیرنده فرهنگ رهبری و هدایت صنعت از طریق در

 پژوهش و فناوری است.

های پژوهش و فناوری از یک سازمان ،در این الگو

اقتصادی  -پژوهشی به یک نهاد علمی -نهاد علمی

 تشده استبدیل شده و به عنوان یک بازار دانش مطرح 

 های دانشهای اقتصادی و علمی، بنگاهکه در آن گروه

هستند. بنگاه دانش به این معنی که یک نوع عقالنیت 

شود های پژوهش و فناوری حاکم میدوگانه بر سازمان

که یکی عقالنیت علمی و دیگری عقالنیت اقتصادی 

های پژوهش و از یک طرف سازمان مبنا،است. براین 

ترین سود باشند و از طرف دنبال بیشهفناوری باید ب

شناسی علمی کارهای خود را دیگر باید برمبنای روش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Open Innovation 

2. Positive False  

با انجام پروژه ،منظور از اشیییتباه مثبت .3 تدا موافقت  هایی اسیییت که در اب

 آید.کننده از آب در میاما بعد ناامیده ،نمایدخواستنی می

4. Negative False  

هایی اسیییت که در ابتدا بی مخالفت با انجام پروژه منظور از اشیییتباه منفی .5

 اند.شود که بسیار هم با ارزش بودهنماید، اما در آینده مشخص میارزش می

6. Successful failure  

پژوهش و  به بیان دیگر وقتی سازمان ادامه دهند.

دهد باید این کار مبتنی فناوری کار تحقیقی انجام می

ش تجاری و وقتی بر یک روش علمی باشد و نه یک رو

دهد باید بر مبنای هم که یک کار تجاری انجام می

کار اقدام کند. براین وهای تجاری در عرصه کسبروش

های پژوهش و فناوری ایجاد کار سازمانومبنا، کسب

های پژوهش دانش از نوع دانش فناورانه است و سازمان

محور و دانش و فناوری بین دو محور بازار دانش

 کنند.محور فعالیت میارباز

های دیگر این مدل مدیریت راهبردی از ویژگی

با الگوهای نوین نوآوری آن تطابق پژوهش و فناوری، 

 . است (1)نوآوری باز

دستاوردهای فناورانه  ،این رویکرد برمبنای

برآمده از دانش الزاماً های پژوهش و فناوری سازمان

رگیری این دیدگاه کا، بنابراین بهنیستها درونی آن

نوین نیازمند مدیریتی متفاوت در زمینه پژوهش و 

 نوآوری است. 

این مدل با توجه به اینکه با منطق نوآوری باز 

و  3کندپیشگیری می« 2اشتباه مثبت»است از سازگار 

بع نامهم درونی و متنها از اشتباه مثبت )هم از منابع نه

. 5کندشگیری میهم پی« 4اشتباه منفی»بیرونی( بلکه از 

تالش « 6آمیزشکست موفقت»این مدل با اجرای 

 . 8پیشگیری کند« 7خوردهموفقیت شکست»کند از می

یافته این است که های دیگر مدل توسعهاز ویژگی

کند و از پژوهش و فناوری می فرآیندمشتری را وارد 

 فرآیندهای او در ها، انتظارات و توانمندینظرات، ایده

ها جوید و به این شیوه، ویژگیبهره می فناوریتوسعه 

 و الزاماتی نوین برای دستاوردهای پژوهشی و فناورانه

7. Failure success 

موفقیت شکست خورده موقعیتی است که توسعه یک فناوری که جذابیتی  .8

ست موفقیتمی در بازار ندارد با موفقیت به پایان شک سد و  تی آمیز موقعیر

دلیل عدم جذابیت بازار آن در اسییت که ادامه فرایند توسییعه یک فناوری به

 شود. آینده، متوقف و از دستور کار خارج می
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 ها دور نوینیی به آنگویآورد که با پاسخبه ارمغان می

خورد و در نهایت به ارائه از یادگیری کلید می

دستاوردهای بهتر و با اثربخشی بیشتر برای مشتریان 

  شود.میمنجر 

و  پژوهشهای اساسی در حوزه ی از چالشیک

مسیرهای »)در اینجا « 1وابستگی به مسیر» فناوری

 یت. مسیرهای فناورانه تاریخی الگویاس«( فناورانه

ن آ برمبنایجوی دانش آینده وکنند که جستایجاد می

از طریق ایجاد در مدل پیشنهادی گیرد. شکل می

خواهد داشت  این پتانسیل وجود ،«دوسوتوان»سازمانی 

ه وابستگی ب»ثیر هایی از تأا استفاده از مکانیزمکه ب

 کاست. پژوهش و فناوریدر « مسیر

 منابع
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Abstract  

The need for adopting a strategic approach to research and technology management has led to the 

emergence of strategic research and technology management in the new economic climate. Realization 

of effective strategic research and technology management requires adherence to a defined process for 

operationalizing it in all organizational behaviors and actions. 

This article aims to explain the process and elements of a developed model for strategic research and 

technology management which is developed using resource efficiency approaches and process models 

in the strategic literature. 

In this order, first, a brief overview of the evolutionary process of different generations of research and 

technology management is provided and the concept of strategy and strategic management of research 

and technology is defined. 

In the next step, the elements and the process of implementation, including the six pillars of the model, 

namely “scoping and determining the mission and vision”, “determining the technological knowledge 

goals”, “balancing the exploration and exploitation”, “multi technological paths mapping”, “processes, 

resources and capabilities” and “transferring the technological findings” is described. At the end, the 

conclusion and some of the model’s characteristics is discussed. 

Key words: Strategic Research and Technology Management, Research and Technology Management, 

Research and Technology Organizations. 
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