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   مقدمه. 1
توسعه علمي كشور به دو زيرمجموعـه كـه عبارتنـد از:    

شـود. در   يم مـي توسعه آموزش عالي و توسعه پژوهش، تقس
مجموعـه دوم يعنـي توسـعه پـژوهش در      اين مقاله به زيـر 

  شود.  هاي اجرايي كشور پرداخته مي دستگاه
معموالً خدمات دانشگاهي در كشورهاي در حال توسعه 

ها  دچار كمبود منابع بوده و معموالً بودجه كافي در اختيار آن
ن كشورها گيرد و فرار مغزها از نمودهاي رايج در اي قرار نمي

است، كه خود موجب افـت كميـت و كيفيـت علمـي نظـام      
ها در اين كشورها از  دانشگاهي شده و بيشتر درآمد دانشگاه

شود، بنابراين حمايت دولتي همـراه   منابع عمومي تأمين مي
پـاگير   و با كنترل دولتي بوده و وجود قوانين و مقررات دست

د. بنـابراين  شو ها مي موجب مديريت غيرمنعطف در دانشگاه
ها در اين كشور از فرايند توسعه ملـي جـدا بـوده و     دانشگاه

به حمايت آموزش عالي و  مند عالقهاغلب دولتي هستند؛ لذا 
باشند. يا توانايي آن را نداشـته و يـا قـوانين و     پژوهش نمي
پاگير براي آنان وجود دارد. اين مسئله باعـث   و مقررات دست

گـرا باشـند تـا     يـن كشـور بـرون   ها در ا شود كه دانشگاه مي
  .]6[ گرا درون

هاي اجرايي كشـور هسـتند    از طرف ديگر، اين، دستگاه
ها و تحقق اهداف دولت را بر عهده دارند و  كه اجراي برنامه

در صورتي كه ظرفيت و توان كافي در پيشـبرد تصـميمات   
اي، هـر چنـد    شده را نداشته باشند، هيچ برنامـه  ريزي برنامه

نقص طراحي شـده باشـد، بـه مقصـود نخواهـد       كامل و بي
رسيد. از اين رو، شناخت دقيق مسايل و مشكالت مديريتي 

هاي دولتي بدون شناخت دقيق  و اصالح و بازسازي سازمان
هـا ميسـر نيسـت. الزمـه ايـن امـر، پـژوهش         مشكالت آن

باشد تا تصميمات مديريتي، متصل به افـراد نبـوده و بـا     مي
راد در يك سازمان، تمـام دسـتاوردها   اتمام دوره مديريت اف

هـاي اجرايـي بـر اسـاس      قبلي زير سؤال نرود؛ بلكه برنامـه 
تحقيقات علمي صورت گرفته و بتـوان ميـزان اثربخشـي و    

هـاي   كه دسـتگاه  گيري نمود. ضمن اين كاميابي آن را اندازه
ها، بـا كمبـود منـابع مـالي، بـه       دولتي در مقايسه با دانشگاه

حدهاي پژوهشـي مواجـه نيسـتند. در    خصوص در قسمت وا
كشور ما دولت در بررسي تحقق اهـداف توسـعه كشـور بـه     

هاي مختلف نسبت به بخش پـژوهش   موازات تقويت بخش
نيز توجه نموده است. اگر روند سهم كل اعتبارات پژوهشـي  

را دنبال  1383تا  1379كشور از توليد ناخالص ملي از سال 
 79درصد سـال   0,41رقم از شود كه اين  مي كنيم، مشاهده 

افـزايش يافتـه اسـت.     83درصد بـراي سـال    1,2تا حدود 
بنابراين براي حل مسائل و مشكالت جامعه، ضـرورت دارد  

هاي اجرايي انجام گرفته و  تا تحقيقات الزمه توسط دستگاه
ــداف     ــبرد اه ــالحات و پيش ــبرد اص ــت پيش ــايج آن جه نت

ر گيـرد. در ايـن   هاي توسعه كشور مورد اسـتفاده قـرا   برنامه
هاي هدفمند نياز به مديريت پـژوهش،   راستا انجام پژوهش

كارآمد و مؤثر دارد. هدف از ايـن مقالـه، بررسـي و مطالعـه     
هـاي اجرايـي    عوامل كارآمدي مديريت پژوهش در دستگاه

  باشد. كشور مي

  هاي تيوريك . پايه2
تـوان   هاي موفق، كارامد و مؤثر مي براي انجام پژوهش

نيروي انساني، ميدان مناسـب پـژوهش و مسـير     سه عامل
مورد واكاوي قرار داد كه در ادامه به توضيح هـر   پژوهش را 

  شود. پرداخته مي يك 
  . نيروي انساني موردنياز پژوهش2-1

در انجام پژوهش، نيروي مورد نياز به طور معمول از دو 
گردند: يكـي نيروهـاي دانشـگاهي، ديگـري      منبع تهيه مي

ها و نهادهـاي دولتـي    ژوهشي موجود در سازماننيروهاي پ
است. استفاده از منبع دوم، اسـتفاده از منبـع اول را منتفـي    

هـا و پژوهشـگران    سازد. چرا كه از يك طرف دانشـگاه  نمي
دانشگاهي منابع تئوريـك غنـي و ارزشـمندي هسـتند كـه      

هـا، حـداقل در    ها براي پژوهشگران سازمان دسترسي به آن
ه ميسر نبـوده و از طـرف ديگـر نيروهـاي     ظرف زمان كوتا
هـاي كـاربردي    ها بدون ارتباط بـا ميـدان   پژوهشي دانشگاه

هـا وجـود دارد،    ها در سـازمان  پژوهشي كه معموالً زمينه آن
  كند. هرز رفته و مجال تجلي و تجسم پيدا نمي

الزم به توضيح اسـت كـه بـراي اسـتفاده از نيروهـاي      
ن است با مشكالت زيـر  دانشگاهي در پژوهش، عموماً ممك

  مواجه شويم:
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فقدان انگيزه، پژوهش در ميان اعضاء هيئت علمي  .1
  ها و پژوهشگران؛ دانشگاه

  كمبود اطالعات و آمار مورد نياز براي پژوهش؛ .2
  كمبود پژوهشگر دانشگاهي؛ .3
  ها؛ كمبود اعتبارات و مشكالت مربوط به تأمين آن .4
  ها؛ بودن نتايج پژوهش نتيجه بي .5
علمــي و منطقــي پژوهشــگران بــا فقــدان ارتبــاط  .6

  ها و نهادها. سازمان
بايــد در نظــر داشــت كــه بــازدهي و كيفيــت كارهــاي 

هـاي پژوهشـي    ها كـه بـراي سـازمان    پژوهشي در دانشگاه
كننـد، تحـت تـأثير مجموعـه      هاي اجرايي كـار مـي   دستگاه

گيرد، جملگـي   شرايطي است كه كار علمي در آن انجام مي
زمان علمي آن است. چگونگي تعيين كرد سا در ارتباط با كار

اهداف، پژوهشگران در يك رشته علمي و فعاليـت كمـي و   
كيفي آنان محصول شرايط درون نهاد علم است؛ و فعاليـت  
علمي جلوه ظاهري كـاركرد ارتبـاط علمـي و شـرايط الزم     

  گردد. دهي در نظام علمي تلقي مي براي تأثير فرايند پاداش
ــتد ( ــاي1996هافس ــي ) ضــمن شناس ــل فرهنگ ي عوام

كند  هاي مختلف بر چند خصيصه فرهنگي برخورد مي مليت
مليــت مختلــف را بــر اســاس آن  50كــه كاركنــان حــدود 

سـازي   كنـد. او در بررسـي خـود بـه مفهـوم      بندي مي طبقه
خصايص فرهنگي مورد نظر پرداختـه و يكـي از مفـاهيم را    

نامند. ايـن شـاخص مربـوط بـه حـدي از       مي 1فاصله قدرت
ابري اسـت كـه واقعيـت گريزناپـذير زنـدگي بـه شـمار        نابر
  رود. مي

در اين شرايط فرد شاغل قبول دارد كه ريـيس او داراي  
هـاي   قدرت بيشتري نسبت به اوسـت و نظـرات و تصـميم   

باشند، درست اسـت.   كه رييس او مي مديران او به دليل اين
موقعيت سازماني با فاصله قدرت كمتر، جايي است كه افراد 

هـا داراي قـدرت بيشـتري     قبول دارند كه ريـيس آن  شاغل
گويـد و حـق بـا اوسـت كـه       است و تنها زماني درست مـي 

هاي صحيح ارائـه   بهترين روش انجام كار را دانسته و پاسخ
  دهد.

                                                                                      
1. Power Distance 

هاي داراي فاصـله قـدرت بيشـتر،     بر عكس در فرهنگ
افراد باال دست و پايين دست يكديگر را بـه طـور نـابرابري    

مراتبـي،   هايي با نظام سلسله د. در چنين سازمانكنن نگاه مي
هاي بين  عاليم مشخصي از نظر منزلتي وجود دارد و تماس

رؤسا و زيردستان بنابه پيشنهاد رؤسا و افراد مافوق صـورت  
گيرد. افراد زيردسـت نيـز معتقـد بـه نـوعي احتـرام بـر         مي

  ».باشند امتيازات مافوق مي
رت از پرهيز از عـدم  مفهوم بعدي مورد نظر هافستد عبا

. ايـن  2قطعيت است. يا به عبارت ديگر فرار از عدم اطمينان
پـذيري افـراد در    مفهوم بدين معني است كه فقدان تحمـل 

مقابله با ابهام و نياز به قواعد رسـمي بـودن اسـت. او ذكـر     
العمر ويژگـي مشـترك كشـورهاي     كند كه اشتغال مادام مي

زياد مثل ژاپن، پرتقال و داراي روحيه پرهيز از عدم قطعيت 
يونان وجود دارد، در حالي كـه تـرك شـغل در كشـورهايي     

دهـد كـه داراي    كنگ و امريكا روي مي مثل سنگاپور، هنگ
تـري هسـتند و از عـدم     روحيه پرهيز از عدم قطعيت ضعيف

بنـدي   قطعيت خيلي گريزان نيسـتند. بـا توجـه بـه تقسـيم     
ر گرفتـه و چنـين   هافستد، ايـران تقريبـاً در گـروه اول قـرا    

وضعيتي عملكرد نيروهـاي پژوهشـي را تحـت تـأثير قـرار      
  دهد. مي

  . ميدان پژوهش2-2

توانـد مـورد بحـث قـرار      يكي از مسايل ديگري كه مي
هاي دولتي و  گيرد، مسئله زمينه مساعد پژوهش در سازمان

ها است. ايـن حقيقـت وجـود دارد كـه      نآ R&Dش در بخ
اقد فرهنگ پژوهشي هسـتند.  هاي اداري جامعه ما ف سازمان

به همين جهت، شناخت كـافي نسـبت بـه امـر پـژوهش و      
ارزش آن وجود ندارد. شناسـايي علـل و عوامـل ايـن فقـر      

هـا تـابعي از مسـايل مختلـف      فرهنگ پژوهشي در سازمان
  است كه خود در جاي ديگر مورد پژوهش قرار گرفته است.

يـران،  ) در كتاب موانع توسعه تحقيق در ا1380طايفي (
مدل تحليلي روابط بين موانع فرهنگي مؤثر بر عدم توسـعه  
تحقيق در كشور را مطرح نموده اسـت. تعـدادي از عوامـل    

هاي طايفي مربوط به عواملي است  شده در تحقيق استخراج

                                                                                      
2. Uncertainty Avoidance 
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هاي مختلف مـردم جهـان    كه هافستد براي بررسي فرهنگ
انجام داده است كه بر اساس آن داليل عدم توسعه تحقيق 

  به شرح زير در نظر گرفت: توان  در ايران را مي
  گويي  كاري و پوشيده پنهان .1

هــا در كشــور، بــه داليــل  اي از پــژوهش بخـش عمــده 
از جمله آشكار نشدن نقاط ضعف و عدم كارآيي  -گوناگون 

در معـرض   -سازمان مسئول و كارفرماي پژوهش مربوطـه 
  گيرد. اطالع ساير محققان قرار نمي

   م اعتماد افراد به يكديگرفردگرايي و عد .2
ــورداري از      ــتلزم برخ ــل مس ــات در عم ــام تحقيق انج

هـاي مختلـف    ها در عرصه اي از اطالعات و دانش مجموعه
اجتمــاعي اســت. بــه دليــل ضــرورت مشــاركت در انجــام  
تحقيقات است كه امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته سخن 

هاي  يتشود. فقدان روحيه فعال اي مي از تحقيقات بين رشته
تـوان   جمعي و مشترك در تحقيقـات را از يـك طـرف مـي    

توجهي آنان به تحقيقـات   ناشي از نگرش پژوهشگران و بي
و فردگرايــــي  (Interdisciplinary)اي  رشــــتهبــــين 

(Individuality) حد در انجام پژوهش دانست. بيش از  
  فاصله از قدرت در جامعه علمي كشور  .3

اسي، عواملي به جز علم، در جامعه ايراني ابزار قدرت سي
تخصص و شايستگي است و بيشتر از روابـط خويشـاوندي،   

اي فاصـله   اي برخوردار است. در چنين جامعـه  قومي و قبيله
موجود بين صاحبان قـدرت سياسـي بـا صـاحبان علـم و از      

گيري اصحاب قـدرت از علمـا و    طرفي وجود صرف خدمت
يـن دو  دانشمندان، موجب بروز مشـكالت اجتمـاعي بـين ا   

  گروه شده است.
  تقليدگرايي و پذيرش آنچه كه هست .4

تصوير قديم از علم چنين است كه علم در جايي وجـود  
دارد و بايد آن را كسب كرد. اين تصويري ايستا و سـنتي از  
علم دوران گذشته است كه در آن، تحقيق يا معنـا نـدارد و   

در  مانـدن  كند. اما شرط باقي رنگي پيدا مي يا نقش بسيار كم
انـدوزي و كسـب علـم     جامعه علمي كنوني، صـرف دانـش  

  نيست، بلكه برتري در خالقيت و كارآفريني است.

   دنياگريزي و آخرت جويي .5
هـاي اعتقـادي    در سلوك ديني مردم جامعه ما، گرايش

اي را فـراهم آورده اسـت كـه نـوك      به جهان آخرت روحيه
كـه   شـود  هايشان معطوف به سود و زياني مي پيكان فعاليت

نهنـد و بـر اسـاس آن تصـميم      گرايي مـي  در ترازوي آخرت
گيرند. در تبيين عوامل مؤثر بر پيشرفت علم نيز همواره  مي

ــت ــت  فعالي ــر فعالي ــوي در براب ــاي دني ــروي، و  ه ــاي اخ ه
هاي  گرايي از زمره نظام هاي عقالنيت در مقابل سنت ارزش

شود كه در توسعه علم و تحقيـق مـؤثر    ارزشي محسوب مي
  .]3[ تاس
  هاي محيطي  تقواگرايي در برخي از پديده .6

نكـردن از يكـديگر و عـدم     در جامعه علمي ايران انتقاد
رود.  پذيرش انتقاد از خصايص مهم فرهنگي بـه شـمار مـي   

نگـرفتن گـروه    نتيجه وجود ايـن ويژگـي فرهنگـي، شـكل    
اي و  بــودن تحقيقــات انتقــادي، ريشــه انتقادكننــده و خــالي

  بنيادي است.
  و غلبه برخي عقايد قالبي تعصب  .7

جامعه علمي ايران فاقد عناصر تساهل و تسامح اسـت.  
اي كـه   اين امر عرصه را براي نقادي تنگ كرده، بـه گونـه  

گيرنـد كـه    ، تحقيقات خود را چنان در نظر مـي  پژوهشگران
گويي مندرجات آن وحي منـزل اسـت. در چنـين وضـعيتي     

  وجود نخواهد داشت.روحيه انتقاد و ترديد به نتايج پژوهشي 
  محوري در مسئله شناسي و انجام تحقيقات پول .8

ــي در صــورتي از يــك طــرح   مؤسســات و ادارات دولت
آورد كـه آن طـرح در    به عمـل مـي   تحقيقاتي حمايت مالي 

ايجاد تصوير مطلوب سازماني و همچنين جذب اعتبار بيشتر 
گذاري به نفع آن مفيـد واقـع شـود. در چنـين      براي سرمايه

كاري به عنـوان يـك هنجـار مسـلط بـر       تي، محافظهوضعي
و بسـياري از   آمـده   تحقيق در مؤسسـات آمـوزش عـالي در   

ــولي و      ــث اص ــورد مباح ــق در م ــگران را از تحقي پژوهش
  سازد. موضوعات جدي دور مي

  مبهم بودن جايگاه تحقيق و محقق در ايران .9
در جامعه سنتي و در حال گذار ايـران، نقـش محقـق از    

الزم برخوردار نيست، اعتماد به كـار محقـق    ارزش كافي و
شـود. لـذا عـدم شـرايط      وجود ندارد و از تحقيقات دفاع نمي
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مناسب علمي و تحقيقي، محققان كارآمد و ورزيده پـرورش  
دهد ادامه اين روند به ايجـاد شـرايط علمـي و فضـاي      نمي

   .]4[كند  تحقيق كمك نمي
  ارزش بودن محقق و جايگاه آن در كشور كم .10

ضوع قابل توجه در اين زمينه، رفتار سـازماني اسـت.   مو
هايي كـه تمايـل بـه انجـام      ها و ادارات و وزارتخانه سازمان
هاي پژوهشي دارند، عمدتاً به دليل مشكالتي كه در  فعاليت

ساختار اداري و مالي خود دارند، نقـش محقـق را بـا نقـش     
 كارمند اداري يكسان پنداشته و انتظار حضـور پژوهشـگر را  

الزحمه محقـق را نـه    هاي حق در محل كار دارند و پرداخت
بر اسـاس فعاليـت تحقيـق انجـام شـده، بلكـه بـر مبنـاي         

كنند كه اين امر  هاي حضور در محل كار پرداخت مي ساعت
باعث رواج روحيه ديوانساالري بين پژوهشگران شده است. 

) معتقد است در فرهنـگ سـازماني ايـران،    1377منصوري (
روي پيشاهنگان همواره سـاده و پيشـاهنگي و    نبالهاصوالً د

هــاي جديــد همــواره دشــوار اســت. بــا انتخــاب  يــافتن راه
ــي   ــين م ــت از ب ــه خالقي ــر گون ــاهنگي ه ــواع  -رود پس ان

اي زنـدگي نـوين و در جامعـه     هاي شـغل و حرفـه   حسادت
علمي ناشي از همـين رفتـار پسـاهنگي اسـت. پيشـاهنگي      

كه ديگـران   شاهنگان از اينكاري دشوار و پرهزينه است، پي
  برند. را در راه خود ببينند، لذت مي

 گرايي ساالري و تخصص عدم شايسته .11

گرايـي   در ساختار فرهنگي ايران، تأكيد عمده بـر رابطـه  
گرايـي؛ و عملكـرد ادارات دولتـي (از جملـه      است تا ضابطه

انـدركار امـور علمـي و پژوهشـي مثـل       هاي دسـت  سازمان
R&Dاشخاصي است كه در مقامات اداري  ) وابسته به نظر
نه بر قـوانين غيرشخصـي كـه مـافوق اراده      گيرند، قرار مي

كنـد. در چنـين جـوي و بـا توجـه بـه عـدم         افراد عمل مي
ها به سـمت هـر    هاي پژوهشي، گرايش شدن فعاليت نهادينه

شدن به قدرت و نفوذ متعددي و نظر مثبت وي  تر چه وابسته
قوانين محكم و اصولي و شرايط به تحقيق است تا تكيه بر 

  .]5[ ها و مصوبات حقوقي نوشته شده در كتاب
  ضعف روحيه و اخالق جستجوگري و پرسشگري .12

تــرين و  شناســي تحقيــق، طــرح مســئله مهــم در روش
شود. امـا بـه دليـل خـالء      نخستين گام علمي محسوب مي

ورزي و تحقيـق،   هاي مبتنـي بـر خالقيـت، انديشـه     آموزش
پردازند  جامعه نيز به طرح مسائل وقعي نميآموختگان  دانش
هـاي   مشغولي آنان پاسـخگوي بـه مسـائل و موضـوع     و دل

  بدون چالش است.
  گرايي در جامعه علمي كشور غلبه خاص .13

گرايي به معناي زندگي فرد در حصـارهاي بسـيار    خاص
هـاي   كوچكي از تعلقات عاطفي و منطقي اسـت كـه حلقـه   

در روابط خويشاوندي  كوچك نخست در خانواده فرد، سپس
و مناسبات اهالي يك قوم و در نهايت در سطح ملي شـكل  

گيرد. از اين رو، انتخاب افراد به منظور انجام تحقيقـات،   مي
بـودن   هايي همچون در گروه بودن و همفكر بر اساس ارزش

هـايي چـون تخصـص و تجربـه      شود و نـه ارزش  انجام مي
ايران، حـاكي   پژوهشي. بررسي وضعيت تحقيقات علمي در

از آن است كه در اكثر موارد، برخورد با محقق و تحقيـق در  
  گرايي صورت گرفته است. چارچوب قاعده خاص

  . مسير پژوهش2-3

در اين قسمت بحث اين اسـت كـه پـژوهش در ايـران     
مسير كاربردي و مورد نياز جامعه اداري كشور را پيدا كـرده  

. در جامعـه،  و دنبال كنـد و يـا بـه آن مسـير هـدايت شـود      
ها، تكنولوژي، اطالعات علمي  ها را انباشتي از تئوري حافظه
هاي كشورهاي پيشـرفته پـر    هاي مربوط به پژوهش و يافته

هــا را در  كــرده اســت بــدون كــاربرد عينــي و مســتقيم، آن
گيريم. اين خود يك دليل عمده  هاي خود به كار مي سازمان

ري در كشـور  هـاي ادا  ضعف مديريت و عدم كفايت سازمان
  است.

ها بايد به سمت مسايل علمي حركـت   بنابراين پژوهش
ها را حل كند. جهت تحقـق   كند تا بتواند مشكالت سازمان 

چنين امري اول بايد مشكالت را شناخت، سپس بـا انجـام   
پژوهش در اصالح آن كوشش نمود. بايد توجه داشت كه در 

كننـده و   نها بايد به نقش و تـأثير عوامـل تعيـي    اين بررسي
 محيطي نيز توجه نمود.

يكي از مسائل مهم و قابـل توجـه در پـژوهش داشـتن     
هاي علمي و  يك استراتژي است كه مركز ثقل كليه فعاليت

پژوهشي كشور حول ان انجام گيرد. چرا كه با تكيه بـر آن  
گــذار مشــخص شــده و بــه دنبــال آن  ابتــدا نظــام سياســت
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سـاس چنـين نظـامي،    گيرند. بر ا نهادهاي اجرايي شكل مي
ريزي و مديريت نظام پژوهشي، سه نوع مشـخص از   برنامه

كند. اين سه نوع پژوهش نيز بـه نوبـه    پژوهش را دنبال مي
تواند در نظام اداري مراكز پژوهشي سه نوع سازمان  خود مي

  .]8[ را نشان دهد
: هـر گونـه    3يا نـاب 2يا بنيادي  1هاي پايه  پژوهش .1

مدتاً بـه منظـور كسـب    كار تجربي يا نظري كه ع
هـاي   ها يا واقعيـت  هاي جديد از منشأ پديده آگاهي
كـه هـيچ    شـود، بـدون ايـن    پذير انجام مي مشاهده

كاربرد ويژه يا دقيقي براي آن در نظر گرفته شـده  
  .]10[ باشد

: هر گونه پـژوهش اصـيل   4هاي كاربردي پژوهش .2
هاي جديد انجام گيـرد،   آگاهي كسبكه به منظور 

ژوهشي عمدتاً در جهت اهداف و مقاصد اما چنين پ
  عمل خاصي است.

: هــر گونــه كــار 5هــاي توســعه تجربــي  پــژوهش .3
هـاي حاصـل از    مندي كه با استفاده از آگاهي نظام

تحقيقات يا تجربه عملـي در جهـت توليـد مـوارد،     
ها يا تمهيـدات جديـد، ابـالغ يـا اسـتقرار       فرآورده

شـود و   يها يا خدمات جديد انجام م فرايندها، نظام
در آنچه قبالً توليد شده يا معمول است اصـالحات  

  اساسي به عمل آورد.
ترين معيار تمايز توسعه تجربي از پژوهش (بنيـادي   مهم

هـاي بنيـادي و    يا كاربردي) بدين صورت است كه پژوهش
كاربردي عمدتاً در جهت گسترش علمي و فني هسـتند، در  

ي جديـد اسـت   حالي كه توسعه تجربي به منظور كاربردهـا 
  هاي جديد). (مواد يا فناوري

هاي اجرايي كشـور انجـام    بنابراين آنچه كه در سازمان
هايي از نوع كاربردي هسـتند. درسـت در    گيرد، پژوهش مي

هاي بنيادي  توانند در پژوهش ها كه مي نقطه مقابل دانشگاه
  هم سهم داشته باشند.

                                                                                      
1. Basic- Research 
2. Fundamantal 
3. Pure- Research 
4. Applied- Research 
5. Experimental Development 

  R&Dبندي پژوهش بر حسب سهم  . تقسيم2-3-1
توسط راسـل فيليـپ و    1991بندي در سال  قسيماين ت
بنـدي   در امريكا پيشنهاد شده است. در اين تقسيم 6 ديگران

و اگر كم باشد آن را  Rآن را با اگر سهم پژوهش زياد باشد 
دهند به همين ترتيب در مـورد توسـعه اگـر     نمايش مي rبا 

 dو اگـر كـم باشـد آن را بـا      Dسهم آن زياد باشد آن را با 
نشـان داده شـده    1 دهند. اين وضعيت در نمودار يش مينما

  است.

1- R&D اي: ( توسعهr  كوچك وD  بزرگr&D(  
2- R&D ) :اصالحيR  بزرگ وD  بزرگR&D(  
3- R&D ) :بنياديR  بزرگ بدونD(  

  R&Dمراكزتحقيقاتي وضعيت .1 نمودار

مدلي را تحت عنـوان مـدل موفـق     7بتز 1987در سال 
. اين مدل عيناً در نمودار ]9[ ي ارائه دادبراي مراكز تحقيقات

 نشان داده شده است. 2
 

                                                                                      
6. Roussel- Philip 
7. Betz 
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 علم

 
 

 فناوري

 

  
 R&Dمراكزپژوهشي  موفق . مدل2 نمودار

 

دهـد بـراي پـژوهش     نشان مـي  3طور كه نمودار  همان
موفق، نخست بايد استراتژي پژوهشي مشخص شده باشـد  

طبيعـي و  منابع  -تا بر مبناي آن منافع محدود انساني، مالي
هـا   ريزي و از آن سازي، برنامه ديگر منابع را به صورت بهينه
كه، نگرش پژوهشي بايـد بـه    استفاده نمود. مسئله ديگر آن

هاي تجاري باشد. به عبارت ديگر مسائل منـابع   سمت جنبه
  ها لحاظ گردد. و مصارف بايد در آن

  روش پژوهش .3
ــداني از روش توصــيفي   ــار مي ــك ك  -جهــت انجــام ي

پـردازد، اسـتفاده    ايشي كه بررسي وضـعيت موجـود مـي   پيم
اي از  عالقگـي و عـدم همكـاري پـاره     شود. به دليل بـي  مي

هاي مورد نيـاز   آوري داده مسئولين واحدهاي پژوهشي، جمع
رو شد. لذا بـراي تعيـين جامعـه     اين پژوهش با مشكل روبه

معرفــي «آمــاري مــورد مطالعــه بــه كتــابي تحــت عنــوان 
داراي موافقت قطعـي از وزارت علـوم و    واحدهاي پژوهشي
كه توسط معاونت پژوهشي وزارتخانـه  » تحقيقات و فناوري

الذكر تهيه گرديده، مراجعه شده اسـت. در ايـن كتـاب     فوق
بنـدي   واحدهاي پژوهشي به چهار دسته به شرح زير تقسيم

  شده است:
  ؛وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .1
  ؛ها دانشگاه .2

  ؛هاي دولتي سازمان ها و ساير وزارتخانه .3
  .بخش خصوصي .4

در اين مطالعه، فقط بند سوم به لحاظ مطابقت با عنوان 
مقاله، مورد استفاده قرار گرفته است. طبق اين كتـاب كـالً   

سازمان مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه        35
 30اي تهيـه گرديـد كـه در آن،     مطالب مطروحه پرسشنامه

حث قبلي و منابع  كه در مبا تيوريك  سؤال با توجه به منا بع 
دست آمده است كه اينجا ذكر نشدند. در ارتباط با  مختلف به

هاي اجرايي در دو وضعيت موجود و  عوامل موفقيت دستگاه
مطلوب مورد ارزيابي قرار گرفت. در وضعيت موجود مديران 

هاي خـود   هاي پژوهشي دولتي بايد وضعيت سازمان دستگاه
مل ذكر شـده ارزيـابي نمـوده و در وضـعيت     را به لحاظ عوا

هـا را مشـخص كنـد.     مطلوب ميزان اهميت هر يـك از آن 
چون ممكن بود كه اطالعات واقعي منعكس نگردد. در اين 
مدل توان جذب نيروي انساني، توان جذب پژوهشگر، توان 
 -فعاليت پژوهشي، توان مديريت مالي، توان مبادالت علمي

پرسشنامه ارسال  36گيرد. از  مي پژوهشي مورد بررسي قرار
 23هـاي اجرايـي فقـط     شده براي مديران پژوهشي دستگاه

پرسشنامه تكميل شده، براي تجزيه و تحليل مورد اسـتفاده  
اي  گزينـه  7 قرار گرفت. سؤاالت پرسشنامه به صورت طيف 

ليكرت از ارزش كامالً كم تا كامالً زيـاد ارزشـگذاري شـده    
 2و  1يل در اين مقاله ارزش گزينه است. براي تجزيه و تحل

  علمي هايرشته سؤال بنيادي  علمي دانش
 مهندسي هايرشته

 پژوهشي انتشارات تحقيقي هايپروژه

 هاياستراتژي
 تحقيق و توسعه

 هايپروژه
 پژوهشي

 توسعه هايپروژه  كارخانه
  آموزشي

 آزمون   اوليه توليد   يابيبازار
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ارزش زياد را  7و  6ارزش متوسط و  5و  4ارزش كم و  3و 
  به خود اختيار داده است.

  تجزيه و تحليل اطالعات .4
هــاي آمــار  بــراي تجزيــه و تحليــل اطالعــات از روش

توصيفي با ميانگين و انحراف معيار استفاده شـده اسـت. در   
اي پژوهشـي در دو حالـت   هـ  وضعيت سازمان 2و  1جداول 

موجود و مطلوب مورد سؤال و تجزيه و تحليل قـرار گرفتـه   
 29موقعيت مطلوب آمده است. وضـعيت   1است. در جدول 

دهـد كـه بيشـترين     سؤال پرسشنامه به طور كلي نشان مي
درصد مربوط به گزينه زياد و درصد كمتري گزينه متوسـط  

به سـؤال يكـم بـا     اند. باالترين نمره مربوط را انتخاب كرده
و كمترين نمره نيز متعلق به سؤال هجـدهم   6,69ميانگين 

است. گزينه اول مربوط به ايجاد ارتباط بـا   5,13با ميانگين 
هاي اطالعاتي براي انجـام تحقيقـات اسـت و گزينـه      بانك

جانبه در اثربخشي و مـرتبط   هجدهم وضعيت ارزشيابي همه
ل قـرار داده ميـزان   بدون تحقيقات انجام شده را مورد سـؤا 

  اند. اهميت آن را مشخص نموده
همچنين در تمامي سؤاالت مربوط به وضعيت مطلـوب  

درصد انتخاب شده است، كه حكايت از اهميـت   50بيش از 
  هاي اجرايي است. ها براي مديريت پژوهشي دستگاه آن

هاي  براي ارزيابي از وضعيت موجود نيز مديران دستگاه
اند كه در اين حالـت   ؤال پاسخ دادهس 29پژوهشي به همان 

كـه در ايـن    5و  4بيشترين درصد نمرات به وضعيت نمـره  
اند، تعلـق دارد.   بررسي به عنوان گزينه متوسط انتخاب شده

درصـد متعلـق    50فقط در دو مورد دو سؤال گزينه بيش از 
درصـد   69تـا   30به وضعيت زياد است و در بقيه مـوارد از  

انـد. بـه    را بـه خـود اختصـاص داده   سؤاالت گزينه متوسط 
درصد  56تا  67سؤال بقيه بين  27استثناي سه سؤال براي 

  مراجعه كنيد). 2اند (به جدول  گزينه كم را انتخاب نموده
دهد. بيشترين نمره بـا   نشان مي 2طور كه جدول  همان
مربوط به سؤال هشت اسـت كـه بـه لحـاظ      5,34ميانگين 

ر اسـت، كمتـرين نمـره نيـز     ارزشيابي كمي از متوسط بيشت
است. بـا مراجعـه بـه     3,13متعلق به سؤال دوم با ميانگين 

توان به جزئيات بيشتري پيرامون وضـعيت   مي 2و  1جدول 
  هر سؤال پرسشنامه پي برد.

  گيري نتيجه .5
هدف اصلي اين مقاله شناخت عواملي بـوده اسـت كـه    

ر هاي اجرايـي د  منجر به موفقيت مديريت پژوهشي دستگاه
از طريــق پرسشــنامه شــود.   راســتاي توســعه پــژوهش مــي

ها تا حد زيادي رسيده و از ايـن   هاي آن توانستيم به ديدگاه
هـاي   هاي پژوهشي دسـتگاه  طريق عوامل موفقيت مديريت

  اجرايي را بشناسيم.
هاي  ، عواملي كه در موفقيت دستگاه2با توجه به جدول 

ويت، عوامـل زيـر   پژوهشي اجرايي اهميت دارند به ترتيب ال
  باشند: مي

هاي اطالعـاتي بـراي انجـام     ايجاد ارتباط با بانك .1
 تحقيقات مورد نظر؛

ايجاد جو مناسب براي تحقيق و حمايت معنوي از  .2
 محققين؛

تهيــه تجهيــزات و وســايل مناســب بــراي انجــام  .3
 تحقيقات؛

 مديريت كارآمد؛ .4

 كردن مسائل و مشكالت معيشتي؛ برطرف .5

هــاي تخصصــي،  بخانــهتجهيــز منــابع علمــي (كتا .6
 مجالت علمي و ...)؛

مســلط بــودن محققــان بــه زبــان خــارجي جهــت  .7
 استفاده از منابع اصلي؛

شـدن زمينـه آرامـش و فـراغ خـاطر بـراي        فراهم .8
 محققان؛

 ريزي جامع تحقيقات؛ برنامه .9

 تخصيص بودجه مناسب و كافي براي پژوهش؛ .10

 تنظيم برنامه تحقيقات در مراكز پژوهشي؛ .11

 از اينترنت؛ميزان استفاده  .12

ايجاد ارتباط علمي با مجامع علمي داخلي و خـارج   .13
 از كشور؛

شدن درآمد حاصل از تحقيقات و پـزوهش   متناسب .14
 نسبت به ساير درآمدها؛

هـاي صـحيح    مشـي  گذاري و تعيـين خـط   سياست .15
 تحقيقاتي؛
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شدن ارزش و اهميت و جايگاه تحقيـق و   مشخص .16
 محقق در جامعه؛

 تي؛ساختار سازماني مناسب تحقيقا .17

 ريزي تحقيقاتي؛ برنامه .18

هاي بازآموزي در داخـل و   شركت محققان در دوره .19
 خارج از كشور؛

تعيين ضـوابط مشـخص و معـين بـراي پرداخـت       .20
 التحقيق؛ حق

هــاي  هــاي تحقيــق و روش آشــنا بــودن بــا روش .21
 آماري؛

تالش مسئولين مراكز پژوهشي براي ايجاد ارتباط  .22
 تحقيقاتي با ساير مراكز؛

 شده؛مقاالت منتشر  .23

 كارگيري نتايج تحقيقات؛ به .24

 هاي تحقيقاتي در مراكز پژوهشي؛ تشكيل گروه .25

 شدن محقق در پيامدهاي مالي؛ سهيم .26

تثبيــت جايگــاه مراكــز پژوهشــي در نظــام اداري   .27
 كشور؛

شدن فضاي فيزيكي مناسب نظير اتاق كـار   فراهم .28
 براي مطالعه و پژوهش؛

بـودن   جانبـه از اثربخشـي و مـرتبط    ارزشيابي همه .29
 تحقيقات انجام شده.

هاي فعلي به ترتيب الويت  گيري از ارزيابي فعاليت نتيجه
بر حسب ميانگين محاسبه شده به شرح زير است (ارزيـابي  

  باشد): در حد متوسط و كم مي
 ميزان استفاده از اينترنت؛ .1

مســلط بــودن محققــان بــه زبــان خــارجي جهــت  .2
 استفاده از منابع اصلي؛

 در مراكز پژوهشي؛ هاي تحقيقاتي تشكيل گروه .3

 مديريت كارآمد؛ .4

هاي اطالعـاتي بـراي انجـام     ايجاد ارتباط با بانك .5
 تحقيقات مورد نظر؛

تهيــه تجهيــزات و وســايل مناســب بــراي انجــام  .6
 تحقيقات؛

هـاي صـحيح    مشـي  گذاري و تعيـين خـط   سياست .7
 تحقيقاتي؛

 شدن درآمد حاصل از تحقيقات و پـژوهش  متناسب .8
 نسبت به ساير درآمدها؛

ش مسئولين مراكز پژوهشي براي ايجاد ارتباط تال .9
 تحقيقاتي با ساير مراكز؛

هــاي  هــاي تحقيــق و روش آشــنا بــودن بــا روش .10
 آماري؛

 ريزي تحقيقاتي؛ برنامه .11

 تنظيم برنامه تحقيقات در مراكز پژوهشي؛ .12

 مقاالت منتشر شده؛ .13

 ساختار سازماني مناسب تحقيقاتي؛ .14

 شـدن زمينـه آرامـش و فـراغ خـاطر بـراي       فراهم .15
 محققان؛

ايجاد ارتباط علمي با مجامع علمي داخلي و خارج   .16
 از كشور؛

ايجاد جو مناسب براي تحقيق و حمايت معنوي از  .17
 محققين؛

 كارگيري نتايج تحقيقات؛ به .18

شدن فضاي فيزيكي مناسب نظير اتاق كـار   فراهم .19
 براي مطالعه و پژوهش؛

 ريزي جامع تحقيقات؛ برنامه .20

يگاه تحقيـق و  شدن ارزش و اهميت و جا مشخص .21
 محقق در جامعه؛

بـودن   جانبـه از اثربخشـي و مـرتبط    ارزشيابي همه .22
 تحقيقات انجام شده؛

تعيين ضـوابط مشـخص و معـين بـراي پرداخـت       .23
 التحقيق؛ حق

 تخصيص بودجه مناسب و كافي براي پژوهش؛ .24

شدن درآمد حاصل از تحقيقات و پـزوهش   متناسب .25
 نسبت به ساير درآمدها؛

 مشكالت معيشتي؛ كردن مسائل و برطرف .26

تثبيــت جايگــاه مراكــز پژوهشــي در نظــام اداري   .27
 كشور؛

هاي بازآموزي در داخـل و   شركت محققان در دوره .28
 خارج از كشور؛
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 سهيم شدن محقق در پيامدهاي مالي. .29

دست آمده از ارزيابي وضعيت  هاي به طور كه نمره همان
دهد، ضـعف زيـادي    هاي مورد مطالعه نشان مي فعلي عامل

هـاي مـورد    هاي پژوهشي اجرايي به لحاظ عامل گاهدر دست
تـوان عوامـل    بندي كلي مي مطالعه وجود دارد. در يك جمع

دسـت آمـده    موفقيت مديريت پژوهشي را به كمك نتايج به
  در زير بيان نمود:

ايجــاد جــو مناســب بــراي تحقــق و تجهيــز امكانــات  الف:
كردن مسائل و مشـكالت مـالي    طرف فيزيكي جهت بر

كردن محققان  محققان و مديريت كارآمد و سهيمبراي 
  در درآمدهاي تحقيقاتي؛

هـاي   توجه به زبان خـارجي و ايجـاد ارتبـاط بـا بانـك      ب:
  اطالعاتي و مراكز پژوهشي؛

هـا از   ريزي جـامع بـراي پـژوهش     تهيه و تنظيم برنامه پ:
هـاي صـحيح    مشـي  گذاري و تعيين خط طريق سياست

  پژوهشي؛
مناسـب و تعيـين ضـوابط مشـخص و     ساختار سازماني  ث:

  التحقيق؛ هاي حق پرداخت برايمعين 
كـارگيري   درج نتايج در مجالت علمي و همچنـين بـه   ت:

  ها براي كارهاي عملي؛ نتايج پژوهش
نمودن ارزش و اهميـت و جايگـاه پـژوهش و     مشخص ح:

  پژوهشگري در جامعه.

داليـل موفقيـت و   «اين مقاله حاصل از طرح پژوهشي  *
  »هـاي اجرايـي   فقيت مديريت پژوهشي دستگاهعدم مو

با پشتيباني معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقـات و  
فناوري در مركز تحقيقات سياست علمي كشور توسـط  

  نويسندگان مقاله است.
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  پيوست

  )ميزان ارزش به درصد(هاي پژوهشي  . عوامل حائز اهميت در موفقيت دستگاه1جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  زياد  متوسط  كم  نام عوامل

  0,714  6,69  86,9  13,1  -   هاي اطالعاتي براي انجام تحقيقات ايجاد ارتباط با بانك -1
  1,13  5,608  52,18  42,82  -   شدن محقق در پيامدهاي مالي نتايج تحقيقات سهيم -2
  0706  6,39  87  13  -   كردن مسائل و مشكالت معيشتي محققان برطرف -3
  1,006  6,173  73,9  26,1  -   ايجاد ارتباط علمي با مجامع علمي داخل و خارج از كشور -4
  0,875  6,431  82,6  17,4  -   تهيه تجهيزات و وسايل مناسب براي انجام تحقيقات -5
  0,977  6,00  69,5  30,5  -   التحقيق شخص و معين براي پرداخت حقتعيين ضوابط م -6
  0,715  6,478  87  13  -   ايجاد جو مناسب براي تحقيق و حمايت معنوي از محققين -7
  1,05  6,18  78,9  21,1  -   ميزان استفاده از اينترنت -8
  0,84  6,26  73,9  26,1  -   شدن زمينه آموزش و فراغ خاطر براي محققان فراهم -9

  0,732  6,34  77  13  -   مجالت علمي و ...) -هاي تخصصي تجهيز منابع علمي (كتابخانه -10
  1,173  6,14  79,2  20,8  -   شدن درآمد حاصل از تحقيقات يا پژوهش نسبت به ساير درآمدها متناسب -11
  1,021  6,207  73,9  26,1  -   تنظيم برنامه تحقيقات در مراكز پژوهشي -12
  1,212  6,087  79,3  17,3  4,3  اهميت و جايگاه تحقيق و محقق در جامعهشدن ارزش و  مشخص -13
  0,86  6,27  82,4  17,6  -   ريزي جامع تحقيقات برنامه -14
  0,688  6,304  0,87  13  -   مسلط بودن محققان به زبان خارجي جهت استفاده از منابع اصلي -15
  1,28  5,52  60,9  34,8  4,3  و پژوهش شدن فضاي فيزيكي مناسب نظير اتاق كاربردي مطالعه فراهم -16
  1,1597  5,956  74  21,7  4,3  هاي تحقيق و آماري متنوع آشنا بودن با روش -17
  2,021  5,13  78,3  21,7  -   بودن تحقيقات انجام شده جانبه از اثربخشي و مرتبط ارزشيابي همه -18
  1,317  6,217  82,7  13  4,3  تخصيص بودجه مناسب و كافي براي پژوهش -19
آمـوزي در داخـل و خـارج از كشـور جهـت       هاي باز شركت محققان در دوره -20

  1,268  6,043  69,7  26  4,3  هاي نوين علمي آشنايي با يافته

  1,664  5,59  82,7  13  4,3  تثبيت جايگاه مراكز پژوهشي در نظام اداري كشور -21
  1,35  5,86  69,6  26,1  4,3  ساير مراكزتالش مسئولين مراكز پژوهشي براي ايجاد ارتباط تحقيقاتي با  -22
  1,196  5,789  69,6  26,1  4,3  هاي تحقيقاتي در مراكز پژوهشي تشكيل گروه -23
  0,88  6,43  91,4  4,3  4,3  مديريت كارآمد -24
  1,29  6,081  82,7  13  4,3  ساختار سازماني مناسب تحقيقاتي -25
  1,26  6,13  82,7  13  4,3  هاي صحيح تحقيقاتي مشي گذاري و تعيين خط سياست -26
  1,36  6,08  74  21,7  4,3  ريزي تحقيقاتي برنامه -27
  1,1269  5,78  54,6  41,1  4,3  كارگيري نتايج تحقيقات به -28
  1,1269  5,82  65,26  30,43  4,3  مقاالت منتشر شده -29
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  1,466  4,73  34,8  39,1  26,1  هاي اطالعاتي براي انجام تحقيقات ايجاد ارتباط با بانك -1

  1,45  3,13  13,4  30,43  56,52  شدن محقق در پيامدهاي مالي نتايج تحقيقات سهيم -2

  1,279  3,43  4,36  47,82  47,82  كردن مسايل و مشكالت معيشتي محققان برطرف -3

  0,72  4,043  17,39  39,13  43,48  ايجاد ارتباط علمي با مجامع علمي داخل و خارج از كشور -4

  1,64  4,69  30,43  43,48  26,09  تهيه تجهيزات و وسايل مناسب براي انجام تحقيقات -5

  1,78  3,82  21,74  39,13  39,13  التحقيق تعيين ضوابط مشخص و معين براي پرداخت حق -6

  1,627  4,047  26,09  43,48  30,43  ايجاد جو مناسب براي تحقيق و حمايت معنوي از محققين -7

  1,746  5,34  56,52  26,09  17,39  ميزان استفاده از اينترنت -8

  1,178  4,068  13,04  56,52  30,43  شدن زمينه آموزش و فراغ خاطر براي محققان فراهم -9

  1,62  4,65  21,74  65,22  13,04  مجالت علمي و ...) -هاي تخصصي انهتجهيز منابع علمي(كتابخ -10

  1,24  3,67  13,4  34,78  52,17  شدن درآمد حاصل از تحقيقات يا پژوهش نسبت به ساير درآمدها متناسب -11

  1,178  4,227  13,04  60,87  26,09  تنظيم برنامه تحقيقات در مراكز پژوهشي -12

  1,335  3,9  8,7  60,87  30,43  جايگاه تحقيق و محقق در جامعه شدن ارزش و اهميت و مشخص -13

  1,216  3,92  13,04  43,48  43,48  ريزي جامع تحقيقات برنامه -14

  1,399  5,043  43,47  47,83  8,7  مسلط بودن محققان به زبان خارجي جهت استفاده از منابع اصلي -15

  1,489  3,91  17,39  43,48  39,13  مطالعه و پژوهششدن فضاي فيزيكي مناسب نظير اتاق كاربردي  فراهم -16

  1,204  4,39  17,39  60,87  21,74  هاي تحقيق و آماري متنوع آشنا بودن با روش -17

  1,225  3,87  13,04  60,87  26,9  بودن تحقيقات انجام شده جانبه از اثربخشي و مرتبط ارزشيابي همه -18

  1,332  3,69  9,70  52,17  39,13  تخصيص بودجه مناسب و كافي براي پژوهش -19
آموزي در داخـل و خـارج از كشـور جهـت      هاي باز شركت محققان در دوره -20

  1,273  3,174  -   43,48  56,52  هاي نوين علمي آشنايي با يافته

  1,367  3,30  4,35  56,52  39,13  تثبيت جايگاه مراكز پژوهشي در نظام اداري كشور -21

  2,35  4,43  17,39  60,87  21,74  براي ايجاد ارتباط تحقيقاتي با ساير مراكز تالش مسئولين مراكز پژوهشي -22

  1,056  5  47,83  34,78  17,39  هاي تحقيقاتي در مراكز پژوهشي تشكيل گروه -23

  1,204  4,735  26,13  69,57  4,3  مديريت كارآمد -24

  1,39  4,21  13,04  69,57  17,39  ساختار سازماني مناسب تحقيقاتي -25

  1,37  4,665  34,78  39,13  26,09  هاي صحيح تحقيقاتي مشي گذاري و تعيين خط سياست -26

  1,39  4,33  69,57  43,48  26,09  ريزي تحقيقاتي برنامه -27

  1,73  4,04  30,44  39,13  30,43  كارگيري نتايج تحقيقات به -28

  1,47  4,217  13,04  47,83  39,13  مقاالت منتشر شده -29
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Abstract 

The scientific development of any country is dependent on having optimal planning and management 
structures. If we accept that the most important factor for management is decision-making, then 
decision-making plans that are not research-based will be unable to support or maintain a continuous 
process of scientific development.  A scientific decision-making method that is based on dialogue 
must take account risk and participatory approaches toward management. However, the management 
and planning structures currently prevail in Iran, of which research management can be taken as a 
symbol, do not take research seriously for a number of reasons; e.g., a failure to see the need for 
scientific input into policy-making.  Consequently, there is no effective scientific leadership and the 
country remains far from reaching its goals. The planning and management systems in Iran should be 
seen as closed systems since they do not communicate with the rest of the country’s institutional 
structures. Moreover, decision-making and policy development in each discrete area is dominated by a 
single governmental organization, which results in an expensive, complex, and inefficient bureaucracy 
governing the country’s scientific and administrative structures. Rather than creating a unified national 
policy- and decision-making system based on scientific research, this role is broken up and divided 
among several different organizations, which lead to unsuccessful scientific development in Iran. 
Examples of this phenomenon are presented in this study to demonstrate the responsible organizations 
necessary for supporting Iran’s scientific and administrative policy-making and planning systems. 

Keywords: Research Development, Policy- and Decision-making, Planning, Research Units, 
Scientific Development 
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