
123

The Strategic Management Model of
Technology Development in
Research and Technology

Organizations of Oil Industry: Case
of Mixed Method

Reza Bandarian
1

, Davood Karimi Dastjerdi
2
,

Ahmad Jafarnejad
2

1- Academic Staff of Research Institute of
Petroleum Industry,Tehran, Iran

2- Academic Staff of Tehran University,Tehran,
Iran

Abstract

Facing the challenges in executing their goals
Research and Technology Organizations
(RTOs), have faced difficult accountability
questions, and led to the need for the RTOs to
enhance their strategic management to
become effective, efficient and goal-directed
organizations for innovation and technology
development. Accordingly, the main issue of
concern in the present study is the concept of
strategy in the RTOs and the compatible
strategic management model for the
organizations. This study is based on sequential
exploratory mixed method. In the first stage,
grounded theory is used to clarify the concept of
strategy in the RTOs and to develop a model for
strategic management of technology development
in RTOs based on semi structured interview with
their managers and experts. Proposed model is
based on dynamic capability view to strategic
management and is a process model which
includes 6 major themes: “scoping and
determining the mission and vision”,
“determining the technological knowledge goals
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of organization”, “balancing the exploration  and
exploitation”, “multi technological paths
mapping”, “processes, resources and capabilities
of RTOs” and “transferring the technological
findings”.
Afterwards, the proposed model have been tested
by multiple case studies in the context of three
RTOs which are correspond to Oil Industry and
find some supporting evidence of its existence in
them. We conclude with some final remarks and
suggestions for future research questions.

Keywords: Strategic Management, Research and
Technology Organizations, Rapid Technological
Change Environment, Process Models of
Strategic Management, Dynamic Capabilities
View.
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هاي پژوهش و فناوري در صنعت الگوي مدیریت راهبردي توسعه فناوري در سازمان
موردي از پژوهش آمیخته: نفت

2، احمد جعفر نژاد2، داود کریمی دستجردي*1رضا بندریان

صنعت نفتعضو هیات علمی پژوهشگاه -1
دانشگاه تهرانعضو هیات علمی -2

چکیده
از یک سو و افزایش فشارها براي پاسخگویی هاعدم اثربخشی آندر نتیجه و در ایفاي نقش و رسالت خود هاي پژوهش و فناوريسازمانعدم توفیق با توجه به 

گرا براي نوآوري هاي موثر، کارآمد و هدفمنظور تبدیل شدن به سازمانهاي پژوهش و فناوري نیازمند تقویت مدیریت راهبردي خود بهاز سوي دیگر، سازمان
چیست و الگوي مناسب براي هاي پژوهش و فناوريشود این است که مفهوم راهبرد در سازمانبراین اساس موضوعی که مطرح می. باشندو توسعه فناوري می

انجام » طرح تحقیق آمیخته اکتشافی متوالی«از نوع » تحقیق آمیخته«این تحقیق براساس روش . ها چگونه استمدیریت راهبردي توسعه فناوري این سازمان
هاي پژوهش و فناوري و ارائه مدلی براي مدیریت ها به تبیین مفهوم راهبرد در سازمانبراساس روش شناسی تئوري برخاسته از دادهدر مرحله اول . گیردمی

مدل . ساختار یافته با مدیران و افراد مرتبط، پرداخته شده استهاي نیمهاي پژوهش و فناوري مستقل براساس مصاحبههراهبردي توسعه فناوري در سازمان
تعیین حیطه فعالیت و چشم «هاي پویا به مدیریت راهبردي و مدلی فرایندي است که در برگیرنده شش مقوله اصلی توسعه یافته مبتنی بر رویکرد توانمندي

فرایندها، منابع و «، »نگاشت ترکیبی مسیرهاي فناورانهره«، »برداريهاي اکتشاف و بهرهسازي فعالیتمتوازن«، »ن اهداف دانشی فناورانه سازمانتعیی«، »انداز
هاي سه مطالعه یافتهسپس با استفاده از روش تحقیق مطالعه چند موردي، در مورد. است» انتقال دستاوردها«و » هاي پژوهش و فناوريهاي سازمانتوانمندي

هاي پژوهش و فناوري منتخب مرتبط با صنعت نفت به اجرا درآمد به تبیین مدل پرداخته عمیق موردي براساس مدل توسعه یافته در مرحله اول که در سازمان
. شد و براساس آن شواهدي براي پشتیبانی و تائید مدل توسعه یافته، گردآوري گردید

پویاهايراهبردي، رویکرد توانمنديبا تغییرات سریع فناورانه، مدل فرایندي مدیریتفناوري مستقل، محیط وپژوهشهايراهبردي، سازمانمدیریت:هاکلید واژه

'ـ مقدمه1

اهمیت دانش و فناوري در حیات جوامع امروزي و نقش 
سابقه و روزافزونی طور بیمحوري آنها در توسعه اقتصادي به

و توسعه فناوري و همچنین هاي پژوهشیباعث رشد فعالیت
هاي مرتبط با این افزایش تنوع در ساختارها و سازمان

هاي پژوهش و فناوري یکی از سازمان. ها شده استفعالیت
دارند، اما ها هستند که گرچه سابقه طوالنیاین نوع سازمان

رشد و توسعه آنها و به رسمیت شناختن نقش و اهمیت آنها، 

Bandarianr@ripi.ir: مکاتباتدار نویسنده عهده* 

رت جدي به خود گرفته است و آینده هاي اخیر، صودر سال
هاي فعلی، هاي پژوهش و فناوري بر اساس پیش بینیسازمان

.]1[دهد اي را نشان میروند رو به رشد و توسعه
هاي پژوهش و فناوري در حوزه مدیریت عملکرد سازمان

مدیریت پژوهش و فناوري قرار دارد و در این حیطه مورد 
هاي پژوهش و یگر سازماناز سوي د. گیردبحث قرار می

پذیر، فناوري به منظور ایفاي ماموریت خود باید رقابت
گرا و هزینه اثربخش باشند که این نیازمند اتخاذ مشتري

.]2[هاست رویکردهاي راهبردي در مدیریت این سازمان

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري
1391بهار، 3، شماره چهارمسال 
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هاي پژوهش و مدیریت راهبردي سازمان«مفهوم ،براین اساس
مدیریت پژوهش و «اي شتهکه حاصل امتزاج بین ر» فناوري
است ظهور یافت و در » مدیریت راهبردي«و » فناوري

هاي اخیر توجه بسیاري از محققان حوزه مدیریت را به سال
.]3[خود معطوف نموده است

هاي در خصوص بهترین الگوي عملکرد سازمانمطالعات
که عوامل بازدارنده در نیل دهد پژوهش و فناوري نشان می

هاي پژوهش و فناوريسازمانبه حصول موفقیت در عملکرد 
،نیست بلکه عموما موضوع اصلیفناوري غالبا موضوع

ترین بخش الگوي که اساسیاستسازمانراهبردي مدیریت 
. ها توجه به نیاز مشتري استنموفق عملکرد در این سازما

ها توجه ننیادي در این سازمابنابراین یکی از اصول کلی و ب
به نیاز مشتري و تالش در جهت رفع نیازهاي فنی مشتریان 

. ]4[باشد صنعتی به منظور جلب رضایت آنها می
هاي پژوهش و با افزایش شدت رقابت جهانی، سازمان

فناوري نیازمند تقویت مدیریت راهبردي خود به منظور تبدیل 
گرا براي نوآوري و و هدفهاي موثر، کارآمدشدن به سازمان

هاي باشند که نیازمند شناسایی پیشرانهتوسعه فناوري می
کلیدي نوآوري فناورانه و ارزش سازمانی براي مشتریان در 

. ]5[باشد هاي پژوهش و فناوري میسازمان
توانند هاي پژوهش و فناوري اغلب براي اینکه نمیسازمان

مک به توسعه فناورانه و انتظارات را بر آورده کنند و در ک
هاي فناورانه صنایع و توسعه اقتصادي کشور ناکام توانمندي

هرچند مطالعات انجام شده . گیرندمورد انتقاد قرار میهستند
را نمایان شانهاي عملیاتی آنها، مشکالتبر روي فعالیت

کند اما کار زیادي در حوزه مدیریت راهبردي پژوهش و می
اصلی ناکارآمدي یا عاملعنوان ها بهزمانفناوري در این سا

بیشتر کارهایی که . ]6[عملکرد ضعیف آنها انجام نشده است 
هاي پژوهش و فناوري بر روي مدیریت راهبردي سازمان

تحقیقات و انجام شده بر اثربخشی و کارائی تمرکز کرده
اندکی بر چگونگی تدوین الگوي مدیریت راهبردي در 

.]7[اند و فناوري متمرکز شدههاي پژوهش سازمان
سازمان پژوهش و 30در حال حاضر در حدود بیش از 

فناوري مستقل در کشور وجود دارد که براساس 

هاي کالن کشور در زمینه علم و فناوري، در حال گیريجهت
هاي اقتصاد کشور تبدیل شدن به یکی از مهمترین بخش

از اینرو براي شکوفایی اقتصادي کشور مدیریت . باشندمی
. ]8[کارآمد و صحیح آنها در سطح راهبردي ضرورت دارد 

ارائه مدلی براي مدیریت راهبردي این تحقیقهدف اصلی
هاي پژوهش و فناوري به منظور فناوري در سازمانتوسعه 

در راستاي این هدف ابتدا، . باشدایفاي موثر رسالت خود می
هاي پویا بنا نهاده شد و تحقیق براساس رویکرد توانمندي

هاي سازمان(اجزاي آن در یک بستر پژوهش و فناوري 
براساس روش شناسی تئوري برخاسته از ) پژوهش و فناوري

ا تعریف شد و سپس در هم تنیدگی و ماهیت پویاي این هداده
در ادامه با استفاده . ارکان در فرآیند ایجاد ارزش استخراج شد

هاي سه از روش تحقیق مطالعه چند موردي، در مورد یافته
مطالعه عمیق موردي براساس مدل توسعه یافته در مرحله اول 

با صنعت هاي پژوهش و فناوري منتخب مرتبطکه در سازمان
نفت به اجرا درآمد به تبیین مدل پرداخته شد و براساس آن 
شواهدي براي پشتیبانی و تائید مدل توسعه یافته، گردآوري 

هاي تحقیقاتی درنهایت با مطالب نهایی و فرصت. گردید
.شودگیري میآینده نتیجه

در بخش : ساختار این مقاله بدین صورت است،براین اساس
ي تحقیق شامل معرفی و تشریح مبانی نظري دوم مبانی نظر

و آنهاي پژوهش و فناوري و مدیریت راهبردي هاسازمان
سپس عناصر . چارچوب نظري تحقیق تشریح شده است

اصلی مربوط به روش انجام تحقیق شامل طرح تحقیق، روش
ها و نحوه هاي تجزیه و تحلیل دادهها، روشآوري دادهگرد

در بخش چهارم نتایج . شودقیق ارائه میاعتبارسنجی کیفی تح
تحقیق در قالب الگوي مدیریت راهبردي توسعه فناوري در 

گردد و سپس نتایج هاي پژوهش و فناوري ارائه میسازمان
مطالعه موردي چندگانه براي تبیین وضعیت سه پژوهشگاه 

در پایان . مرتبط با صنعت نفت براساس مدل ارائه خواهد شد
هايبوط به ارزیابی ساختار مدل براساس شاخصنیز نتایج مر

تحلیلی و همچنین تبیین ماهیت و روابط عناصر اصلی مدل 
بیان و به ارائه پیشنهادهایی براي بهبود و ) با توجه به ادبیات(

.شودتحقیقات آتی پرداخته می
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موضوع پیشینه-2
هاي پژوهش و فناوريسازمان1- 2

شرکتی، در بسیاري از کشورها هاي تحقیق و توسعهمنظابجز 
هاي تحقیق و توسعه مستقل نیز براي ارتقاء سازمان

هايسازمان. گرددهاي علمی و فناورانه ایجاد میتوانمندي
هاي پژوهش و فناوري به سازمانو توسعه غیر شرکتیتحقیق
شودبراي آنها استفاده میRTO1ند و از مخفف هستموسوم

]9[ .
هاي پژوهش و براساس تعریف انجمن اروپایی سازمان

هایی که فعالیت سازمان": ها عبارتند ازسازماناین فناوري، 
غالب آنها ارائه خدمات پژوهشی، توسعه فناوري و نوآوري 

. ]10["هاي دولتی و سایر مشتریان استها، سازمانبه شرکت
که کسب و کار هایی عنوان سازمانها را به، این سازمان2لیتنر

اصلی آنها تحقیق و توسعه با هدف افزایش و بهبود عملکرد 
براساس . ]11[نمایدنوآورانه مشتریان خود است تعریف می

هاي غیر هاي پژوهش و فناوري، سازمانتعریفی دیگر، سازمان
هاي تحقیق و توسعه را به منظور انتفاعی هستند که فعالیت
ها از طریق ارتقاء تپذیري شرککمک به بهبود رقابت

. ]12[دهندهاي نوآورانه و فناورانه آنها انجام میتوانمندي
هاي پژوهش و فناوري به اوایل از نظر تاریخی سابقه سازمان

رسد که به منظور حمایت از صنایع شکل قرن بیستم می
یا مراکز فناوري )3TIs(گرفتند و ابتدا موسسات فناوري 

)4TCs(این موسسات بخاطر عدم ارتباط آنها . شدندنامیده می
آنها با صنعت که منجر به ناتوانی آنها در شناخت نیازهاي 
فناورانه راهبردي صنعت و همچنین عدم توانائی آنها در 

سازي دستاوردهاي فناورانه خود شده بود به شدت تجاري
.]13[گیرندمورد انتقاد قرار گرفته و می

هاي پژوهش اصلی سازماناز دیدگاه نظام ملی نوآوري، نقش 
و فناوري، پل زدن و یا واسط بودن بین دو حوزه پژوهش و 

ترین کارهاي هاي صنعت است و بنابراین یکی از مهمبنگاه
تولید (آنها تبدیل دستاوردهاي پژوهشی به منافع اقتصادي 

1- Research and Technology Organization
2- Lietner, 2005
3- Technology Institutes
4- Technology centers

محصوالت جدید و یا بهبود محصوالت موجود و کاهش 
.]1[باشدمی) قیمت

هاي پژوهش و فناوري را ها، سازمانبر خالف شرکت
توان بر پایه سهم بازار و یا سود حاصله مورد ارزیابی و نمی

ها در گذارياي از سرمایهبخش عمده. قضاوت قرار داد
المنفعه هاي پژوهش و فناوري درازمدت و عامسازمان

هاي پژوهش و در مورد سازمان"موفقیت"معیار . باشندمی
پویایی، ارتباط با صنعت، کمک به : است ازفناوري ترکیبی 

زیرساخت علم و فناوري ملی، ارزش پولی، ترقی صنعتی، 
صورت مستقل، رویکردهاي توانایی افزایش سرمایه به

مدیریت موثر و نتایج علمی و فناورانه سازمانی بدیع،
. ]6[ارزشمند

عنوان مراکز تحقیق و هاي پژوهش و فناوري بههرچند سازمان
ها به شوند اما این سازمانوسعه مستقل توصیف میت

هاي مقدار و نحوه کمک. اندهاي دولتی متکی بودهبودجه
تواند تاثیر ضمنی زیادي بر میزان کنترل و جهت دولتی می

در هر سازمان پژوهش و 5ها و تمرکز فناورانهدهی فعالیت
. ]14[فناوري داشته باشد

و فناوريهاي پژوهشمدیریت سازمان2- 2
هاي پژوهش و فناوري در طول نیم قرن اخیر مدیریت سازمان

در توسعه مدیریت . اي تغییر کرده استبه طور قابل مالحظه
هاي پژوهش و فناوري سه طیف گسترده قابل سازمان

:شناسایی است که عبارتند از 
یا اولیه6رویکرد شهودي-
رویکرد سیستماتیک-
رویکرد راهبردي-

رویکردها را به عنوان نسل اول، دوم و سوم مدیریت این 
.گیرندهاي پژوهش و فناوري در نظر میسازمان

رویکرد شهودي یا اولیه–نسل اول 2-2-1
هاي پژوهش و فناوري وابسته به در مراحل اولیه که سازمان

هاي دولتی بودند مدیریت پژوهش و فناوري تا حد بودجه

5- Technological Focus
6- Intuitive approach
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این رویکرد ریشه در . ن بودزیادي متکی بر شهود محققا
اطمینان ایجاد شده در جوامع توسعه یافته به محققان علوم 

بخصوص (فنی و پایه داشته که براساس موفقیت علمی آنها 
.  ]15[بود) در زمان جنگ جهانی دوم

هاي پژوهش و فناوري در رویکرد شهودي، مدیریت سازمان
. آنها بنا شده استهاي فردي محققان برمبناي اعتبار و اولویت

گیري اغلب از طریق محققان در این رویکرد تصمیم
شأن شبکه بودند انجام هاي پژوهش و فناوري که همسازمان

این بدین معنی است که به هریک از محققان در . پذیرفتمی
گیري هاي پژوهش و فناوري نقش بزرگی در تصمیمسازمان

. ]2[شداختصاص داده می

یرویکرد سیستم–نسل دوم 2-2-2
هاي پژوهش و نسل دوم مدیریت سازمانی،رویکرد سیستم

این مرحله، انتقال بین نسل اول و سوم مدیریت . فناوري است
. هاي پژوهش و فناوري استپژوهش و فناوري در سازمان

این رویکرد با ایجاد شوراهاي پژوهشی، افزایش 
هش و فناوري و هاي پژوگذاري دولت در سازمانسرمایه

این . افزایش فشارها براي ممیزي و پاسخگویی شکل گرفت
هاي راهبردي که رویکرد با تاکید بر پاسخگوئی به محرك

هاي پژوهش و فناوري هاي عملیاتی سازمانمبتنی بر فعالیت
. هاي پژوهش و فناوري شدبود منشاء تعالی در سازمان

و فناوري در هاي پژوهش درحالیکه هنوز مدیریت سازمان
دست محققان و فناوران بود، فشارها براي پاسخگوئی در 
برابر مخارج و دفاع از تصمیمات، منجر به توسعه ساختارهاي 

هاي پژوهش اي در سازماناداري و ستادي مستحکم و حرفه
. ]2[و فناوري شد

رویکرد راهبردي-نسل سوم 2-2-3
هاي پژوهش و سازمانهنگامیکه فشارها بر 1990در دهه 

عالوه فناوري به منظور ارتقاء عملکرد افزایش یافت و به
هاي پژوهش و فشارها براي کاهش بودجه تحقیقاتی سازمان

تري فناوري و الزام آنها به درآمدزائی ادامه یافت، تاکید قوي
» مفهوم ارتباط با صنعت و کمک تحقیقات به ایجاد ثروت« بر

هاي پژوهش و فناوري خواسته شد همچنین از سازمان. شد

منطبق » هاي اجراي تحقیقاتکاهش هزینه«تا با راهبردهاي 
به مدیریت » رویکرد راهبردي«این دوره مبشر . شوند

عنوان نسل سوم ههاي پژوهش و فناوري بود که بسازمان
. ]2[شودهاي پژوهش و فناوري نامیده میمدیریت سازمان

هاي پژوهش و فناوري مدیریت سازمانرویکرد راهبردي به 
ها، مدیریت مشارکت: کندبر روي سه مفهوم پایه تاکید می

. مدیریت راهبردي و مدیریت ارزیابی
ها دربرگیرنده ذینفعان مختلف در ، مدیریت مشارکتاول

هاي تحقیقاتی و اجراي تحقیقات و چگونگی تعریف اولویت
تحقیقات علمی «جه در نتی. باشداستفاده از نتایج آن می

هاي پژوهش و فناوري، عنوان یک مشارکت بین سازمانهب
. ]12[شودنگریسته می» دولت، صنعت و تجارت

، مدیریت راهبردي است، مدیریت راهبردي در دوم
هاي پژوهش و فناوري دربرگیرنده مدیریت ریسک و سازمان

.است1پرتفويمدیریت
هاي مدیریت سازمان، مدیریت ارزیابی است چراکه به سوم

هاي ارزیابی مانند آینده پژوهش و فناوري از دیدگاه روش
.نگردنگاري، الگوبرداري، ارزیابی و نمره دهی می

نگاري، الگوبرداري، مدیریت ارزیابی برمبناي چهار شیوه آینده
گیرانه و دهی، تجزیه و تحلیل واقعی، سختارزیابی و نمره

.  ا کامل شده بنا شده استهاي جاري یمستقل از فعالیت
هاي پژوهش و در رویکرد راهبردي به مدیریت سازمان

ها، مدیریت راهبردي و فناوري سه مفهوم مدیریت مشارکت
مدیریت ارزیابی براي تصدیق عملکرد و حصول به تاثیر با 

.  ]15و2[اندیکدیگر آمیخته شده
هاي لگیري از مداند که بهرهمحققان به این نتیجه رسیده
ریزي و مدیریت نیز تر برنامهفرایندي در ادبیات گسترده

تر در حوزه مدیریت تواند در توسعه یک چارچوب جامعمی
این در . هاي پژوهش و فناوري مفید باشدراهبردي سازمان

هاي ست که شواهد حاکی از آن است که سازماناحالی
هاپژوهش و فناوري موفق بوسیله متمرکز نمودن تالش

جرايانجام یک کار و ا-هاي محوري خود برشایستگی
. ]7[د انول سالیان به اشتهار نائل شدهدر ط-خیلی خوب آن

1- Portfolio Management
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به مدیریت راهبردي 1هاي پویاتوانمنديرویکرد 3- 2
هاي پویا به توان بنگـاه  در تعریف توانمندي2تیس و همکاران

هاي درونی بندي شایستگیپیکرهسازي، خلق و بازدر یکپارچه
و بیرونی به منظور پاسخگویی به شرایط محیطی بـا تغییـرات   

3ایزنهارت و مـارتین . ]16[نمایندسریع فناورانه باال اشاره می

هـاي  نمنـدي توا: دارنـد هاي پویا بیان مـی در تعریف توانمندي
پویا عبارتند از فرایندهاي یک بنگاه که براي تطبیق با شـرایط  

گیرنـد،  کار مـی بازار و یا حتی ایجاد تغییر در بازار، منابع را به
ســازي، خصــوص فراینــدهایی کــه وظیفــه یکپارچــه    بــه
بندي، کسب و رهاسـازي منـابع را بـر عهـده دارنـد؛      پیکرهباز
بـه وسـیله آنهـا بنگـاه بـه      هاي سازمانی و راهبـردي کـه  یهرو

فراخور تحول در بـازار بـه ترکیـب جدیـدي از منـابع دسـت       
هـاي پویـا   توانمنـدي 4از نظر هلفت و همکاران. ]17[یابدمی

عبارتست از ظرفیت یـک سـازمان بـراي خلـق، توسـعه و یـا       
.]18[اصالح هدفمند مجموعه منابع آن

ي پویا و عواملی که منجر به هاتوانمندي53pدر رویکرد 
هاي متمایز یک شرکت هاي پویا و شایستگیتعیین توانمندي

ها و مسیرها شوند در سه دسته فرآیندها، جایگاهمی
.سازماندهی شده است

ها ریشه در درون ها و قابلیتجوهره اصلی شایستگی
ي این اما محتو. فرآیندهاي سازمانی از یک یا چند نوع دارد

هایی که آنها براي توسعه مزیت رقابتی فرآیندها و فرصت
داري از طریق کنند در هر مقطع زمانی به طور معنیفراهم می

و از طریق ) درون سازمانی و بازار(هاي شرکت دارایی
مسیرهاي تکاملی پذیرفته شده یا به ارث برده شده شکل 

وسط جایگاه از این رو فرآیندهاي سازمانی که ت. اندگرفته
گیرند و از طریق مسیرهاي هاي شرکت شکل میدارایی

گیرند، جوهره تکاملی و تکاملی مشترك قالب می
هاي پویاي شرکت و مزیت رقابتی آن را تشریح توانمندي

. کنندمی

1- Dynamic Capabilities
2- Teece et al., 1997
3- Eisenhardt & Martin, 2000
4- Helfat et al., 2007
5- Process, Position, Paths

ها متکی به همانطورکه مطرح شد مزیت رقابتی شرکت
ص فرآیندهاي مدیریتی و سازمانی است که توسط جایگاه خا

.ها و مسیرهاي در دسترس شرکت شکل گرفته استدارایی
هاي اجرایی منظور از فرآیندهاي مدیریتی و سازمانی روش
عنوان تواند بهکارها در سازمان یا آن چیزي است که می

یا الگوي جاري عملکرد و ) هاروتین(هاي عادي کار روش
اشاره به منظور از جایگاه، . یادگیري مورد اشاره قرار گیرد

هاي فکري، مندي فعلی از فناوري، داراییمیزان بهره
محور بودن و روابط بیرونی با هاي مکمل، مشتريدارایی
هاي منظور از مسیرها گزینه. باشدکنندگان و شرکاء میتامین

راهبردي در دسترس براي سازمان و وجود یا ) آلترناتیوهاي(
به مقیاس و الزامات وجود بازده فزاینده نسبت ) فقدان(عدم 

. ]16[باشدهاي مسیر میوابستگی) وجود(

روش پژوهش-3
هـاي پیشـین کـه بصـورت     با عنایت به فقدان الگوها یـا مـدل  

تجربی مورد آزمون قرار گرفته و در بین محققـان ایـن حـوزه    
پذیرفته شده باشند، در این تحقیق براساس یک رویکرد کیفی 
و با کمک خبرگان بـراي الگـوي مـدیریت راهبـردي توسـعه      

سـازي هاي پژوهش و فنـاوري ابتـدا مـدل   فناوري در سازمان
سپس با استفاده از اطالعات مربوط بـه  . گیردکیفی صورت می

مطالعات موردي از مدل بدست آمـده بـراي تبیـین و تحلیـل     
هـاي  الگوي مـدیریت راهبـردي توسـعه فنـاوري در سـازمان     

پژوهش و فنـاوري منتخـب مـرتبط بـا صـنعت نفـت کشـور        
براین اسـاس در ادامـه روش و ابزارهـاي    . استفاده خواهد شد

سازي کیفی و تبیین مدل بدست آمـده  ستفاده براي مدلمورد ا
هاي پژوهش و فناوري منتخب مرتبط با صـنعت  براي سازمان

. ]20و19[گیرد نفت کشور مورد بحث قرار می
تحقیق «شناسی این تحقیق براساس روش از منظر روش

و با روش » 6طرح تحقیق آمیخته اکتشافی«از نوع » آمیخته
بنابراین . ]21[گیردانجام می» 7هایبی دادهتجزیه و تحلیل ترت«

شناسی تحقیق آمیخته مرحله اول این تحقیق با براساس روش
هدف ارائه یک مدل مفهومی براي مدیریت راهبردي توسعه 

6- Exploratory mixed method design
7- Sequential design
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سازي کیفی هاي پژوهش و فناوري بر مدلفناوري در سازمان
تئوري سازي داده «براي این منظور از روش . نمایدتمرکز می

هاي مصاحبه. ]22[استفاده شدگیري تئوریک و نمونه» 1یانبن
یافته انجام شد و ارساختنیمهبه صورت ق یعم

نتایج حاصل . به بحث آزادانه تشویق شدندشوندگان مصاحبه
از مصاحبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تا رسیدن به 

از کدگذاري باز، . ها ادامه یافتکفایت تئوریک مصاحبه
براي تجزیه و تحلیل ذاري محوري و کدگذاري انتخابی کدگ
نتیجه مرحله اول ارائه یک مدل . ]23[استفاده شدهاداده

فرایندي براي مدیریت راهبردي توسعه فناوري در 
. هاي پژوهش و فناوري استسازمان

در مرحله دوم، تحقیق به موضوع بکارگیري مدل طراحی شده 
هـاي پـژوهش و فنـاوري ایرانـی     سازمانبراي تبیین وضعیت 

در ایـن راسـتا ابتـدا    . پـردازد منتخب مرتبط با صنعت نفت می
آوري اطالعات مـورد  شد و پس از جمعابزار مناسب طراحی 

نیاز براساس مدل مفهومی طراحی شـده در مرحلـه اول و بـا    
تجزیــه و «،»2تجزیــه و تحلیــل درون مــوردي«کمــک روش 

مـورد تجزیـه و   » 4تجزیه و تحلیل تم«و »3تحلیل بین موردي
مطالعه چند موردي تحقیق با هدف تسـت  . تحلیل قرار گرفت

. ]20[باشدو آزمون تئوري می
ــعیت      ــل وض ــله از تحلی ــایج حاص ــق نت ــا تلفی ــت ب در نهای

هاي پژوهش و فناوري مورد مطالعه، تحلیلی در رابطه سازمان
ي پـژوهش و  هـا با اقدامات مورد نیاز بـراي اجـرا در سـازمان   

.شودفناوري به منظور ارتقاي عملکرد آنها ارائه می
» تحقیق آمیختـه «با توجه به اینکه در این تحقیق از متدولوژي 

شود و هویت کلی تحقیق عمـدتا کیفـی اسـت تـا     استفاده می
کمی، لذا بحـث چگـونگی ارزیـابی کیفیـت تحقیـق از منظـر       

و (قیقات کمـی  در این تحقیق متفاوت از تح6و پایایی5روایی
. ]16[باشد منفرد می) و یا حتی کیفی(

چهار آزمون اصلی براي بررسی کیفیت 7براساس بررسی ریگ
قابل «، »8قابل تایید بودن«کیفیت یک طرح تحقیق کیفی شامل 

1- Grounded theory
2- Within-case analysis
3- Cross-case analysis
4- Theme analysis
5- Validity
6- Reliability
7- Riege, 2003

قابـل  «، و »10قابـل انتقـال بـودن   «، »9قابل قبول یا بـاور بـودن  «
باشد که اقدامات انجـام گرفتـه در راسـتاي    می» 11اعتماد بودن

ارائه شـده  1تامین هریک از آنها در مراحل تحقیق در جدول 
. ]24[است

هاتجزیه و تحلیل داده-4
در بخش اول بر . پردازداین بخش به ارائه نتایج تحقیق می

انجام شده با مدیران و کارشناسان مصاحبه18مبناي تفسیر 
پژوهش و فناوري مورد مطالعه به طراحی و ارائه هاي سازمان

سپس در بخش دوم به تبیین مدل توسعه یافته . پردازدمدل می
در مرحله اول براساس وضعیت سه پژوهشگاه که محور 
اصلی فعالیت آنها مرتبط با صنعت نفت است پرداخته 

.شودمی
هاي هاي این تحقیق مصاحبهآوري دادهنخستین منبع جمع

نفر از مدیران و کارشناسان فعال در 18شده با انجام
ها محقق تحلیل این مصاحبه. هاي مورد مطالعه بودپژوهشگاه

ها با یکدیگر را قادر به ساخت مفاهیمی کرد که تلفیق آن
تر چگونگی مدیریت راهبردي توسعه فناوري امکان فهم عمیق

. ساختهاي پژوهش و فناوري را فراهم میدر سازمان
تر مفاهیم، از رویکرد وقایع کلیدي براي منظور وضوح بیشبه

تر براي توصیف بیشهايشناسایی مضامین و ایجاد فرصت
بدین منظور، در حین هدایت مصاحبه بر . مفاهیم استفاده شد

شونده، اساس رویکرد دنبال نمودن حال و هواي مصاحبه
شد یشونده خواسته مسؤاالتی طرح شد که طی آن از مصاحبه

ها را با جزئیات یا روابط بین آن/ ها، وتا مضامین، مقوله
این سؤاالت، بر خالف سؤاالت باز . تري شرح دهدبیش

شونده تأکید پیشین، بر نوع خاصی از تجربیات مصاحبه
ها بر دیدگاه این افراد نسبت به تمرکز مصاحبه. داشت

و هاي پژوهش مدیریت راهبردي توسعه فناوري در سازمان
.فناوري بود

8- Confirmability
9- Credibility
10- Transferability
11- Dependability



1391بهار ، 3، شماره چهارمفناوري، سال فصلنامه سیاست علم و،رضا بندریان، داود کریمی دستجردي، احمد جعفر نژاد

45

کیفیت تحقیقاقدامات صورت گرفته در مراحل مختلف تحقیق براي بررسی ) 1جدول 
اقدام صورت گرفتههدف

مرحله اول 
تحقیق

شوندگان قبل از شروع فرایند مصاحبه و کسب بازخور از از ابزارهایی همچون آموزش مفاهیم تحقیق به مصاحبهقابل تایید بودن
.شده استمصاحبه شوندگان پس از ارائه نتایج تحقیق در قالب کارگاه آموزشی از منظر شرکت کنندگان استفاده 

قابل قبول یا باور  بودن و 
بهبود روایی درونی تحقیق

عنوان مبناي بحث با خبرگان، انجام چندین مصاحبه با از ابزارهایی همچون استفاده از یک چارچوب نظري اولیه به
استخبرگان در خارج از حوزه مربوطه، و کسب نظر تعدادي از خبرگان پس از استخراج نتایج بهره گرفته شده

قابل انتقال بودن
از ابزارهایی همچون تاکید بر مفاهیم مشترك در مرحله تدوین چارچوب اولیه و مصاحبه با خبرگان، استفاده از یک 

هاي فعالیت و تجربه مصاحبه شوندگان چارچوب استاندارد مشترك در تمامی موارد و توجه به ضرورت تنوع زمینه
.استفاده شده است

بودنقابل اعتماد
از ابزارهایی همچون کسب نظرات تعدادي از صاحب نظران خارج از تیم مصاحبه شونده درخصوص نتایج 
حاصله، کسب بازخوردهاي چندگانه از مصاحبه شوندگان براي تایید نهایی نتایج و همچنین وجود یک 

.اده شده استدستورالعمل و رویه استاندارد براي فرایند مصاحبه و استخراج نتایج مربوطه استف

مرحله دوم 
تحقیق

در رابطه با ارتقاء روایی 
سازه

از ابزارهایی همچون استفاده از مدیران ارشد سازمان بخصوص روساي پژوهشگاه ها در انجام مرحله بررسی، 
کسب نظر خبرگان درخصوص پروتکل مطالعه موردي تدوین شده براي بررسی، و ارائه بازخورد ناشی از ارزیابی 

تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان به مدیران پژوهشگاه و کسب نقطه نظرات تکمیلی و اعمال آن در صورت و 
ضرورت

در رابطه با بهبود روایی 
درونی تحقیق

عنوان چارچوب و مبناي تحلیل، استفاده از تجزیه و تحلیل استفاده از مدل فرایندي طراحی شده در مرحله اول به
هاي مربوط به هر پژوهشگاهتحلیل دادهدرون موردي در مرحله 

در رابطه با بهبود روایی 
بیرونی تحقیق

هاي مربوط به سه پژوهشگاه و تمرکز بر موضوع کسب و کار استفاده از تحلیل بین موردي در مرحله تحلیل داده
هاي پژوهش و فناوريعنوان موضوع اصلی مشترك سازمانفناورانه به

قابلیت در رابطه بهبود 
اطمینان تحقیق

هاي عملکرد مورد استفاده در تحقیقات پیشین، استفاده از رویه و دستورالعمل استاندارد و استفاده از شاخص
هاي مورد نظرآوري دادهساخت یافته در قالب پروتکل مطالعه موردي براي جمع

هاي مدیریت راهبردي توسعه فناوري در سازمان1- 4
پژوهش و فناوري 

سازي مفهوم فرایند مدیریت راهبردي توسعه اساساً واضح
هاي پژوهش و فناوري مستلزم توجه به فناوري در سازمان

که پیش از هر چیز نیازمند نخست آن:چند عنصر اصلی است
م راهبرد در در اختیار داشتن تعریفی عملیاتی براي مفهو

براین اساس، با اتکا به .هاي پژوهش و فناوري استسازمان
ي تحقیقات و نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل پیشینه

هاي اطالعات تحقیق، اگر بپذیریم که راهبرد در سازمان
اي از مسیرهاي فناورانه مجموعه«پژوهش و فناوري معادل با 

» هاي فناورانهشایستگیاي از براي حصول به یک یا مجموعه
هاي پژوهش و توان مدیریت راهبردي در سازماناست، می

:فناوري را چنین تعریف کرد
هاي پژوهش و فرایندي که طی آن مدیران سازمان"

و اثربخشی سازمانی 1فناوري براي حصول به کارآمدي

مندي کارآمدي عبارت است از کارائی، موثرسازي، کاهش هزینه و افزایش رضایت-1
مشتریان و ذینفعان

سازمانی با توجه به محیط به شدت متغیر فناورانه 
اي را در هم پیوستهموجود، تصمیمات و اقدامات به 

گیرند تا قبال موضوعات اصلی سازمان در پیش می
ماموریت خود را به بهترین شکل براي حمایت 

به انجام ) صنعت(فناورانه و نوآورانه از مشتریان 
برسانند و همچنین بتوانند تصمیمات، راهبردها و 

هاي راهبردي و عملیاتی مورد اقدامات خود را با هدف
."مایندنظر هماهنگ ن

عنوان پدیده اصلی تحقیق حاضر، مدیریت راهبردي در به
هاي پژوهش و فناوري ایده محوري و موضوع اصلی سازمان

پدیده اصلی در این تحقیق . آیداین تحقیق به حساب می
ي اصلی هاي اصلی و پدیدهفرایندي است که روابط بین مقوله

اهیمی تعریف عنوان مفها بهمقوله. کندتحقیق را ترسیم می
هر مقوله با . شوند که نمایانگر پدیده اصلی تحقیق هستندمی

استفاده از تعدادي زیر مجموعه یا ویژگی که به تعریف مقوله 
. شودپردازند، پشتیبانی میمی

هاي پژوهش و ، مدیریت راهبردي در سازمان1مطابق شکل 
ي شش مقوله اصلی فناوري فرایندي است که در برگیرنده

تعیین اهداف دانشی «، »عیین حیطه فعالیت و چشم اندازت«
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هاي اکتشاف و سازي فعالیتمتوازن«، »فناورانه سازمان
، »نگاشت ترکیبی مسیرهاي فناورانهره«، »برداريبهره

هاي پژوهش و هاي سازمانفرایندها، منابع و توانمندي«
. است» انتقال دستاوردها«و » فناوري

هاست و فرایندي است پدیده اصلی، دربرگیرنده کل این مقوله
هاي پژوهش و فناوري براي مدیریت که مدیران سازمان

حضور . دهندراهبردي در سازمان خود مورد استفاده قرار می
هاي با تغییرات سریع هاي پژوهش و فناوري در محیطسازمان

در فناورانه باعث گردیده تا پدیده مدیریت راهبردي 
سیستم «عنوان هاي پژوهش و فناوري دائمی بوده و بهسازمان

. مطرح باشد» مدیریت راهبردي

:1شماره شوندهمصاحبهنظر 
حقیقتا با توجه به شرایطی . برنامه راهبردي باید خیلی شناور باشد

که نفس فناوري و نفس محصوالت ما دارد، برنامه راهبردي باید 
یکی از عوامل مورد تاکید این . باشددایما در حال به روز رسانی

است که پژوهشگاه با توجه به شرایطی که کشور دارد و با توجه به 
شرایطی که خودش دارد و با توجه به ماهیت محصوالتش یک 
برنامه راهبردي شناور باید داشته باشد که دائما در حال بازبینی 

سیر حرکت توانید دائما در یک مدر شرایط طوفان شما نمی. باشد
کنید شاید مقصد شما مشخص باشد اما ممکن است در حرکت در 

ها و باد مخالف مواجهه شوید و شاید نیاز باشد جهت آن با موج

مسیر را کمی تغییر دهید و یا در جهت مخالف حرکت کنید و از 
.راه دیگري به مقصد برسید

هـــاي مـــدیریت راهبـــردي توســـعه فنـــاوري در ســـازمان 
ــازمان     ــی آن س ــه ط ــت ک ــدي اس ــاوري فراین ــژوهش و فن پ
پـژوهش و فنـاوري عناصــر مختلـف ســازمان را بـا یکــدیگر     

چنانچــه پــیش از ایــن نیــز بــه آن اشــاره . کنــدهماهنــگ مــی
ــه  ــذکور مقول ــر م ــد، عناص ــده ش ــلی پدی ــاي اص ــلی ه ي اص

ــی  ــکیل م ــق را تش ــدتحقی ــ. دهن ــدیریت  در ادام ــد م ه فراین
هــاي پــژوهش و  راهبــردي توســعه فنــاوري در ســازمان   

. فناوري مورد بحث قرار خواهد گرفت

فرایند مدیریت راهبردي توسعه فناوري در 2- 4
هاي پژوهش و فناوري سازمان

براســاس ایــن مــدل بــراي مــدیریت راهبــردي توســعه       
بـه بایـد هـاي پـژوهش و فنـاوري ابتـدا    فناوري در سـازمان 

توجـه ایـن و داشـت توجـه سیسـتم محیطو سازمانبیرون
گیـري شـکل نحـوه و سـازمان با سـوابق ارتباطدربیرونبه
در ایـن فراینـد پـس از    .اوسـت وجـودي فلسـفه بررسـی و

عبـارتی بـه هـا و انـداز و ارزش تعیـین ماموریـت، چشـم   
وجـودي براسـاس تحلیـل شـرایط چـارچوبی      فلسـفه ترکلی

پــژوهش و فنــاوري ســازمانبایــد اهــداف و تعیــین حیطــه، 
.تعیین شود

هاي پژوهش و فناوريتبیین فرایند مدیریت راهبردي توسعه فناوري در سازمان-اصلی تحقیقچارچوب پدیده )1شکل

ماموریت 
-

چشم انداز 
-

ش
ارز

شرایط چارچوبی
تعیین حیطه

اهداف دانشی فناورانه

اهداف 
سیاسی

اهداف 
اجتماعی

اهداف 
علمی

اهداف 
سازمانی

متوازن سازي فعالیت هاي بهره برداري و اکتشاف

نتایج مالی

نتایج غیر 
مالی

سیاست گذاري
ت

برنامه ریزي ظرفی

بهره برداري
)

کسب و کار محوري
(

اکتشاف
)

کسب و کار فرعی
(
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هاي اکتشاف و سازي فعالیتمتوازن«، »فناورانه سازمان
، »نگاشت ترکیبی مسیرهاي فناورانهره«، »برداريبهره

هاي پژوهش و هاي سازمانفرایندها، منابع و توانمندي«
. است» انتقال دستاوردها«و » فناوري

هاست و فرایندي است پدیده اصلی، دربرگیرنده کل این مقوله
هاي پژوهش و فناوري براي مدیریت که مدیران سازمان

حضور . دهندراهبردي در سازمان خود مورد استفاده قرار می
هاي با تغییرات سریع هاي پژوهش و فناوري در محیطسازمان

در فناورانه باعث گردیده تا پدیده مدیریت راهبردي 
سیستم «عنوان هاي پژوهش و فناوري دائمی بوده و بهسازمان

. مطرح باشد» مدیریت راهبردي

:1شماره شوندهمصاحبهنظر 
حقیقتا با توجه به شرایطی . برنامه راهبردي باید خیلی شناور باشد

که نفس فناوري و نفس محصوالت ما دارد، برنامه راهبردي باید 
یکی از عوامل مورد تاکید این . باشددایما در حال به روز رسانی

است که پژوهشگاه با توجه به شرایطی که کشور دارد و با توجه به 
شرایطی که خودش دارد و با توجه به ماهیت محصوالتش یک 
برنامه راهبردي شناور باید داشته باشد که دائما در حال بازبینی 

سیر حرکت توانید دائما در یک مدر شرایط طوفان شما نمی. باشد
کنید شاید مقصد شما مشخص باشد اما ممکن است در حرکت در 

ها و باد مخالف مواجهه شوید و شاید نیاز باشد جهت آن با موج

مسیر را کمی تغییر دهید و یا در جهت مخالف حرکت کنید و از 
.راه دیگري به مقصد برسید

هـــاي مـــدیریت راهبـــردي توســـعه فنـــاوري در ســـازمان 
ــازمان     ــی آن س ــه ط ــت ک ــدي اس ــاوري فراین ــژوهش و فن پ
پـژوهش و فنـاوري عناصــر مختلـف ســازمان را بـا یکــدیگر     

چنانچــه پــیش از ایــن نیــز بــه آن اشــاره . کنــدهماهنــگ مــی
ــه  ــذکور مقول ــر م ــد، عناص ــده ش ــلی پدی ــاي اص ــلی ه ي اص

ــی  ــکیل م ــق را تش ــدتحقی ــ. دهن ــدیریت  در ادام ــد م ه فراین
هــاي پــژوهش و  راهبــردي توســعه فنــاوري در ســازمان   

. فناوري مورد بحث قرار خواهد گرفت

فرایند مدیریت راهبردي توسعه فناوري در 2- 4
هاي پژوهش و فناوري سازمان

براســاس ایــن مــدل بــراي مــدیریت راهبــردي توســعه       
بـه بایـد هـاي پـژوهش و فنـاوري ابتـدا    فناوري در سـازمان 

توجـه ایـن و داشـت توجـه سیسـتم محیطو سازمانبیرون
گیـري شـکل نحـوه و سـازمان با سـوابق ارتباطدربیرونبه
در ایـن فراینـد پـس از    .اوسـت وجـودي فلسـفه بررسـی و

عبـارتی بـه هـا و انـداز و ارزش تعیـین ماموریـت، چشـم   
وجـودي براسـاس تحلیـل شـرایط چـارچوبی      فلسـفه ترکلی

پــژوهش و فنــاوري ســازمانبایــد اهــداف و تعیــین حیطــه، 
.تعیین شود

هاي پژوهش و فناوريتبیین فرایند مدیریت راهبردي توسعه فناوري در سازمان-اصلی تحقیقچارچوب پدیده )1شکل

رصد مسیرهاي فناورانه رقیب•
رصد بازار و مشتري•
رصد مگاروندها•

فعالیت هاي  
اصلی

جستجوي رانت هاي فناورانه•
جستجوي شبه رانت هاي فناورانه•
جستجوي فرصت هاي جدید فناورانه•

فعالیت هاي  
فرعی

تحقیقات مستقل•
تحقیقات قراردادي•
)خودجوش(تحقیقات خود آغاز •

فعالیت هاي  
اصلی

خدمات آزمایشگاهی•
آموزش هاي تخصصی•
محصوالت ویژه •

فعالیت هاي  
فرعی

ماموریت 
-

چشم انداز 
-

ش
ارز

شرایط چارچوبی
تعیین حیطه

اهداف دانشی فناورانه

اهداف 
سیاسی

اهداف 
اجتماعی

اهداف 
علمی

اهداف 
سازمانی

متوازن سازي فعالیت هاي بهره برداري و اکتشاف

نتایج مالی

نتایج غیر 
مالی

سیاست گذاري
ت

برنامه ریزي ظرفی

بهره برداري
)

کسب و کار محوري
(

اکتشاف
)

کسب و کار فرعی
(
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هاي اکتشاف و سازي فعالیتمتوازن«، »فناورانه سازمان
، »نگاشت ترکیبی مسیرهاي فناورانهره«، »برداريبهره

هاي پژوهش و هاي سازمانفرایندها، منابع و توانمندي«
. است» انتقال دستاوردها«و » فناوري

هاست و فرایندي است پدیده اصلی، دربرگیرنده کل این مقوله
هاي پژوهش و فناوري براي مدیریت که مدیران سازمان

حضور . دهندراهبردي در سازمان خود مورد استفاده قرار می
هاي با تغییرات سریع هاي پژوهش و فناوري در محیطسازمان

در فناورانه باعث گردیده تا پدیده مدیریت راهبردي 
سیستم «عنوان هاي پژوهش و فناوري دائمی بوده و بهسازمان

. مطرح باشد» مدیریت راهبردي

:1شماره شوندهمصاحبهنظر 
حقیقتا با توجه به شرایطی . برنامه راهبردي باید خیلی شناور باشد

که نفس فناوري و نفس محصوالت ما دارد، برنامه راهبردي باید 
یکی از عوامل مورد تاکید این . باشددایما در حال به روز رسانی

است که پژوهشگاه با توجه به شرایطی که کشور دارد و با توجه به 
شرایطی که خودش دارد و با توجه به ماهیت محصوالتش یک 
برنامه راهبردي شناور باید داشته باشد که دائما در حال بازبینی 

سیر حرکت توانید دائما در یک مدر شرایط طوفان شما نمی. باشد
کنید شاید مقصد شما مشخص باشد اما ممکن است در حرکت در 

ها و باد مخالف مواجهه شوید و شاید نیاز باشد جهت آن با موج

مسیر را کمی تغییر دهید و یا در جهت مخالف حرکت کنید و از 
.راه دیگري به مقصد برسید

هـــاي مـــدیریت راهبـــردي توســـعه فنـــاوري در ســـازمان 
ــازمان     ــی آن س ــه ط ــت ک ــدي اس ــاوري فراین ــژوهش و فن پ
پـژوهش و فنـاوري عناصــر مختلـف ســازمان را بـا یکــدیگر     

چنانچــه پــیش از ایــن نیــز بــه آن اشــاره . کنــدهماهنــگ مــی
ــه  ــذکور مقول ــر م ــد، عناص ــده ش ــلی پدی ــاي اص ــلی ه ي اص

ــی  ــکیل م ــق را تش ــدتحقی ــ. دهن ــدیریت  در ادام ــد م ه فراین
هــاي پــژوهش و  راهبــردي توســعه فنــاوري در ســازمان   

. فناوري مورد بحث قرار خواهد گرفت

فرایند مدیریت راهبردي توسعه فناوري در 2- 4
هاي پژوهش و فناوري سازمان

براســاس ایــن مــدل بــراي مــدیریت راهبــردي توســعه       
بـه بایـد هـاي پـژوهش و فنـاوري ابتـدا    فناوري در سـازمان 

توجـه ایـن و داشـت توجـه سیسـتم محیطو سازمانبیرون
گیـري شـکل نحـوه و سـازمان با سـوابق ارتباطدربیرونبه
در ایـن فراینـد پـس از    .اوسـت وجـودي فلسـفه بررسـی و

عبـارتی بـه هـا و انـداز و ارزش تعیـین ماموریـت، چشـم   
وجـودي براسـاس تحلیـل شـرایط چـارچوبی      فلسـفه ترکلی

پــژوهش و فنــاوري ســازمانبایــد اهــداف و تعیــین حیطــه، 
.تعیین شود

هاي پژوهش و فناوريتبیین فرایند مدیریت راهبردي توسعه فناوري در سازمان-اصلی تحقیقچارچوب پدیده )1شکل

رصد مسیرهاي فناورانه رقیب•
رصد بازار و مشتري•
رصد مگاروندها•

جستجوي رانت هاي فناورانه•
جستجوي شبه رانت هاي فناورانه•
جستجوي فرصت هاي جدید فناورانه•

تحقیقات مستقل•
تحقیقات قراردادي•
)خودجوش(تحقیقات خود آغاز •

خدمات آزمایشگاهی•
آموزش هاي تخصصی•
محصوالت ویژه •

ماموریت 
-

چشم انداز 
-

ش
ارز

شرایط چارچوبی
تعیین حیطه

اهداف دانشی فناورانه

اهداف 
سیاسی

اهداف 
اجتماعی

اهداف 
علمی

اهداف 
سازمانی

متوازن سازي فعالیت هاي بهره برداري و اکتشاف

نتایج مالی

نتایج غیر 
مالی

سیاست گذاري
ت

برنامه ریزي ظرفی

بهره برداري
)

کسب و کار محوري
(

اکتشاف
)

کسب و کار فرعی
(
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هاي پژوهش و فناوري داراي ذینفعان سازماناز آنجا کهاما 
متعدد و متنوعی هستند باید اهداف خود را که اهداف دانشی 

ند که بتوانند به انتظارات و کناي تعیین گونههفناورانه هستند ب
.منافع ذینفعان مختلف پاسخ دهند

هاي یافته مختصات اصلی سازمانبراساس مدل توسعه
هایی که در محیط با وان سازمانعنپژوهش و فناوري به

بودن » 1و وجهید«کنند، تغییرات سریع فناورانه فعالیت می
» و وجهید«مهمترین عنصر مربوط به سازمان. باشدآنها می

4است که توسط مارچ» 3برداريبهره«و » 2اکتشاف«موضوع 

براین اساس وظایف هریک از . ]25[طرح شده است
هاي پژوهش در سازمان» برداريبهره«و » اکتشاف«هاي بخش

: باشدو فناوري به شرح ذیل می
هاي پژوهش و برداري در سازمانکسب و کار بهره-

هاي مستقل توسعه فناوري براي اجراي پروژه: فناوري
هاي جاري و آتی مسیرهاي فناورانه در راستاي چالش

هاي تحقیقات قراردادي شناسایی شده صنعت و اجراي پروژه
هاي تحقیقاتی درخواست شده توسط مشتریان اي پروژهبر

هاي انفرادي، بخش بهره برداري در کسب و کار سازمان
دهد که کسب و کار اصلی یا پژوهش و فناوري را تشکیل می

.هاي پژوهش و فناوري استمحوري سازمان
: هاي پژوهش و فناوريکسب و کار اکتشاف در سازمان-

ها و مشکالت جاري و آتی چالشجستجو براي شناسایی 
هاي فناورانه جدید و همچنین صنعت و یافتن فرصت

حاصل از 6هايرانتو شبه5هاجستجو براي شناسایی رانت
و همچنین هوشمندي رقابتی برداريکسب و کار بهره

فناورانه براي محافظت و پشتیبانی از کسب و کار 
هاي ازمانبرداري، بخش اکتشاف در کسب و کار سبهره

دهد که کسب و کار پژوهش و فناوري را تشکیل می
.هاي پژوهش و فناوري استسازمان7اي یا پیرامونیحاشیه

هایی از نظر مارچ، اکتشاف و بررسی دانش جدید، فرصت
نماید؛ اما در مقابل، هاي جدید ایجاد میبراي توسعه توانمندي

حداکثر هاي موجود وگستره اصالح و پاالیش توانمندي

1- Ambidextrous
2- Exploration
3- Exploitation
4- March, 1991
5- Rents
6- Quasi-rents
7- Peripheral

از جهت دیگر . سازداستفاده از پتانسیل آنها را محدود می
تواند هاي موجود میبرداري بیش از حد از توانمنديبهره

اساسی و ایجاد ) جزمیت(منجر به ایجاد یک وضعیت صلب 
هاي جدید با پتانسیل بهتر محدودیت در برابر کشف گزینه

اید بصورت متوازن ها بنماید سازمانلذا مارچ بیان می. گردد
یادگیري . ]25[برداري اقدام نماینددر رابطه با اکتشاف و بهره

از طریق اکتشاف نیازمند توان جذب دانش جدید از محیط 
سازمان در محیطی که در رابطه با آن پایگاه داده و . باشدمی

اي در رابطه با آن تجربه دارد در مقایسه با محیطی که تجربه
واند دانش جدید را تشخیص داده، درك نماید تندارد بهتر می

از این "8کوهن و لوینتهال". و مورد استفاده قرار دهد
از . ]26[برندنام می» 9ظرفیت جذب«توانمندي با عنوان 

برداري مستلزم توان یافتن جهت دیگر یادگیري از طریق بهره
کاربردهاي جدید از طریق ترکیب و بازترکیب دانش فعلی 

هاي از آنجا که دانش در بین افراد و یا گروه. باشدمیسازمان 
شده وجود دارد؛ لذا نیازمند به یک سازمان به صورت توزیع

.]27[گذاري از طریق تعامالت اجتماعی استاشتراك
هاي پژوهش و فناوري در کسب و کار بهره برداري سازمان

هاي نیز باید داراي ظرفیت جذب باال براي جذب نیازمندي
ها و مراکز آکادمیک باشند تا دستاورد علمی خود از دانشگاه

عنوان علم و یا ایده ها را بهتحقیقات بنیادي در دانشگاه
نگاشت ترکیبی براساس این الگو، ره.فناورانه جذب کنند

هدف 11هاي فناورانهکه براي شایستگی10مسیرهاي فناورانه
اهبردي گذاري شده است هسته مرکزي فرآیند مدیریت ر

هاي پژوهش و فناوري را تشکیل توسعه فناوري در سازمان
این ایجاد یک نماي بزرگ از کسب و کار در . دهدمی

یا 12نگاشت ترکیبیها با تهیه و تدوین یک رهسازمان
.دشومیسر می13هانگاشتنگاشت رهره

:1شماره شوندهنظر مصاحبه
ها را به تفصیل تهیه کنیم و مشخص کنیم که چه باید این برنامه

هایی را درچه مقطع زمانی آینده توسعه و در بازارهاي فناوري

8- Cohen and Levinthal
9- Absorptive Capacity
10- Multi technological path mapping
11- Technological competencies
12- Big picture
13- Roadmap of Roadmaps
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ها در مرحله بعد ریز پروژه. داخلی یا خارجی تجاري خواهیم کرد
و اقدامات و کارهایی که براي توسعه هر فناوري مورد نیاز است 

هرکدام منابع چگونگی اجرا و شیوه که براي . باید مشخص شود
.تامین منابع باید مشخص گردد

:3شماره هشوندنظر مصاحبه
تکنولوژي ابزار نگاشترهبراساس شناختی که از پژوهشگاه دارم 

وب در حوزه خرا به عنوان ابزار نگاشت نگاري ره. خیلی قوي بود
یلی به را دارد و هم خيپذیرچون هم انعطاف. بینیمتکنولوژي می

به نظر .کردن آن ساده تر استبازبینی اجرا نزدیک تر است و هم 
من براي جایی مثل پژوهشگاه با این وظایف و با این ساختار 

.استنگاري نگاشترهبهترین حالت استفاده از روش

:4شونده شماره نظر مصاحبه
چهگویدمیمابهاستاستراتژيبعديمرحلهراهنقشهمننظربه

ازراماکلدرطور بازخور بگیریمچهبکنیمارزیابیچطور. بکنیم
.آوردمیدرسردرگمی

نگاشت ترکیبی، مسیرهاي فناورانه از نوع مسیرهاي در این ره
باشند که متشکل از تحقیقات رقابتی فناورانه تکامل یابنده می

و پیش رقابتی در قالب تحقیقات مستقل و در برخی موارد 
.راردادي استتحقیقات ق

نگاشت از مسیرهاي فناورانه به براساس این مدل یک ره
عنوان عنصر مرکزي در یک سیستم پشتیبانی براي ایجاد 

هاي پژوهش و فناوري ترین راهبرد براي سازمانمنسجم
. شوددر نظر گرفته می) راهبردي/ سیستم پشتیبانی راهبرد (

هاي حلیاز و راههاي فناورانه مورد نایستگیپس از تعیین ش
فناورانه براي رسیدن به آنها، باید روش دستیابی به هریک از 

هاي روش.]28[هاي فناورانه را بررسی نمودحلآن راه
دهند که حل فناورانه طیفی را تشکیل میدستیابی به هر راه

یک سوي آن انتقال فناوري خارجی و سوي دیگر آن خلق 
ها و طیف نیز انواع مشارکتدر میانه این. درونزاي آن است

مورد نظر هاي فناورانه براي دستیابی به فناوريهمکاري
هاي توان به پیمانشوند که از آن جمله میمطرح می

3راهبردي و سرمایه گذاري مشترك2مدتو بلند1مدتهکوتا

.]29-31[اشاره نمود3مشترك

1- Strategic alliance

هاي دیگر این مدل مدیریت راهبردي توسعه از ویژگی
)4نوآوري باز(با الگوهاي نوین نوآوري آن تطابق فناوري،

براساس این رویکرد نباید الزاماً دستاوردهاي فناورانه . باشدمی
هاي پژوهش و فناوري برآمده از دانش درونی آنها سازمان

باشند، بنابراین به کارگیري این دیدگاه نوین نیازمند مدیریتی 
. ]32[متفاوت در زمینه پژوهش و نوآوري است

هاي پژوهش و فناوري در کسب و کار بهره برداري، سازمان
بجز تحقیقات مستقل که به اجراي مسیرهاي فناورانه تعیین 
شده اختصاص دارند به اجراي تحقیقات قراردادي و 

نیز ) عالئق شخصی پژوهشگران(تحقیقات خود آغاز 
هاي اصلی کسب پردازند که این موارد در مجموع فعالیتمی
هاي پژوهش و فناوري را تشکیل برداري در سازمانکار بهرهو

.دهندمی
هاي برداري نیز در سازمانهاي فرعی کسب و کار بهرهفعالیت

شامل ارائه خدمات آزمایشگاهی، ارائه فناوريپژوهش و 
اي و تولید خدمات آموزشی، ارائه خدمات علمی مشاوره

.باشدمی) هاي ویژهفرآورده(محصوالت خاص 
شمندي هاي پژوهش و فناوري، هواز مختصات دیگر سازمان

. فوق العاده و داشتن بازخورد لحظه به لحظه از بازار است
ها وقت صرف آن شده، اي که ماهبنابراین ممکن است پروژه

به خاطر ثبت یک پتنت یا ارائه یک فناوري جدید به بازار از 
. شودمتوقفسوي رقیب، به راحتی 

ایجاد و برقراري این هوشمندي رقابتی فناورانه در 
هاي پژوهش و فناوري از جمله کارهاي بخش سازمان

برداري در بخش اکتشاف نیز همانند بخش بهره. اکتشاف است
:شوندها به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم میفعالیت
شامل رصد بازار و مشتریان، هاي اصلی بخش اکتشاففعالیت

5و مسیرهاي فناورانه رقیب و رصد مگاروندهارصد رقبا 

هاي فعالیت. باشدمی) شامل سالمت، محیط زیست و انرژي(
هاي پژوهش و نیز در سازماناکتشاففرعی کسب و کار 

7هايرانتو شبه6هارانتفناوري شامل جستجو و شکار 

2- Strategic partnership
3- Joint venture
4- Open Innovation
5- Mega trends
6- Rents
7- Quasi-rents
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هاي براي اجراي برنامهبرداريحاصل از کسب و کار بهره
ه فناوري و تحقیقات قراردادي و همچنین فرعی توسع

.هاي جدید فناورانه استشناسایی فرصت
همانطور که مطرح شد یکی از کارهاي بخش اکتشاف در 

هاي هاي پژوهش و فناوري شناسایی و تدوین برنامهسازمان
هاي اصلی فرعی توسعه فناوري هم راستا و هماهنگ با برنامه

.توسعه فناوري است
هاي پژوهش و فناوري هاي سازمانبه ماهیت فعالیتبا توجه 

که هم به تحقیقات مستقل و هم به تحقیقات قراردادي 
اجراي تحقیقات (پردازند به منظور تحقق این دو با هم می

و پرهیز از ) مستقل و تحقیقات قراردادي به طور همزمان
هاي اصلی توسعه فناوري بوسیله ایجاد اختالل در برنامه

ها و ات قراردادي، باید با شناسایی و استفاده از رانتتحقیق
سازمان برداريهاي حاصل از کسب و کار بهرههاي رانتشبه

پژوهش و فناوري از طریق ترکیب و بازترکیب دانش فعلی 
سازمان و یافتن کاربردهاي جدید به اجراي تحقیقات 

و یا با ارائه) صنعت(قراردادي براساس درخواست مشتریان 
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هاي پژوهش و فناوريمدل مفهومی فرایند مدیریت راهبردي توسعه فناوري در سازمان) 2شکل 

هاي سازمانمنابع در هاي صورت گرفته براساس بررسی
هاي نامشهود پژوهش و فناوري متشکل از دو گروه سرمایه

هاي مشهود و سرمایه) ايشامل انسانی، سازمانی و رابطه(
هستند که در فرایندهاي ) شامل منابع فیزیکی و مالی(

هاي گیري توانمنديسازمانی جاري شده و منجر به شکل
.شوندهاي پویا میهاي ترکیبی و توانمنديعملیاتی، توانمندي

هاي پژوهش و فناوري در سازمانهاي ارزش پیشرانه
برداري از آنهاست که در هاي نامشهود و بهرهسرمایه

ها فرایندهاي کلیدي سازمان جاري شده و در قالب توانمندي
عنوان ها هشت فرایند بهدر این سازمان. یابندبروز و ظهور می

:تعریف شده است که عبارتند از فرایندهاي اصلی شناسایی و 
1فرایند ساخت توانمندي-

فرایند مدیریت دانش-
فرایند توسعه فناوري-
فرایند تجاري سازي و توسعه کسب و کار -
فرایند ارتباط با صنعت -
فرایند مدیریت منابع انسانی-
فرایند شبکه سازي-
هاي فکريفرایند مدیریت مالکیت دارائی-

هاي پژوهش و هاي سازمانتوانمنديهمچنین مهمترین 
، 2توانمندي هماهنگیهاي ترکیبی شامل توانمنديفناوري

.باشندمی4سازيو توانمندي اجتماعی3توانمندي سیستمی

1- Capability building
2- Coordination Capabilities
3- Systems Capabilities

هاي پژوهش و هاي پویاي سازمانبراساس این مدل توانمندي
.فناوري شامل ذوجهی بودن و ظرفیت جذب است

در طی فرایند اجراي مسیرهاي فناورانه هاي سازمان توانمندي
هاي تکامل یابنده، با حصول به موفقیت تبدیل به شایستگی

هاي شایستگی فناورانه در سازمان. شوندمیفناورانه سازمان 
پژوهش و فناوري توانایی بکارگیري دانش علمی و فناورانه 

.هاي محصول یا فرایند استبراي توسعه یا بهبود فناوري
ر حین فرایند اجراي مسیرهاي فناورانه تکامل یابنده و د

توسعه فناوري به منظور حصول به شایستگی فناورانه با 
ها، گذشت زمان و با تغییر درجه عدم اطمینان در مورد چالش

هاي شناسایی شده را هدف هایی که چالشتاکید روي فناوري
این یکی .اند ممکن است کاهش یا افزایش پیدا کندقرار داده

نگاشت و برنامه روزرسانی متناوب رهاز دالیل مرور و به
ها نهایتا از آنجا که هم نیازها و هم فناوري. تکمیل آن است
نگاشت الزم است مستمراً مرور و به کنند رههمواره تغییر می
.روز رسانی شود

تواند براي اطالعات مهمی دارند که می) صنعت(مشتریان 
دن مشتریان در فرایند کروارد . ه کلیدي باشدنوآوري فناوران

ها و الزاماتی نوین براي دستاوردهاي توسعه فناوري، ویژگی
آورد هاي پژوهش و فناوري به ارمغان میفناورانه سازمان

]35[ .
هاي حوزه دیگري که در سیستم مدیریت راهبردي سازمان

پژوهش و فناوري باید مورد توجه ویژه قرار گیرد 

4- Socialization Capabilities
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اهداف 
سیاسی

اهداف 
اجتماعی

اهداف 
علمی

اهداف 
سازمانی

شایستگی
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-

ش
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براین اساس . هاي تحقیقاتی استسازي یافتهتجاري
محصوالت تحقیقات باید براي اقتصاد بهتر و تقویت رشد 

المللی ارسال تولید ناخالص داخلی به بازارهاي ملی و بین
هاي پژوهش و فناوري باید به منظور سازمان. گردد

سازي، زیرساخت الزم را براي انتقال دستاوردهاي تجاري
این زیرساخت شامل . ]36[صه صنعت دارا باشندخود به عر

فرایندهاي تبیین تجاري دستاوردهاي فناورانه سازمان براساس 
.توسعه یک مدل کسب و کار است

تائید الگو3- 4
با توجه به روش تحقیق این پژوهش که روش تئوري 

هاست، محقق براي دریافت تائید مدل طراحی برخاسته از داده
این پرسشنامه . پرسشنامه جدیدي مبادرت کردشده به طراحی 

بخشی از . سوال و متشکل از دو بخش است18شامل 
) نفر12(هاي خبرگان سواالت پرسشنامه، به دریافت دیدگاه

از جهت روابط میان ارکان مدل و اجزاي تعریف شده براي 
در بخش دیگر با توجه به طراحی . ارکان مدل اختصاص دارد

هایی براي تائید اعتبار هبردي جدید، پرسشالگوي مدیریت را
و روایی یک الگوي مناسب و مطلوب، مطرح شده و دیدگاه 
خبرگان در این زمینه دریافت گردیده است که در ادامه مقاله 

.شودبه آن اشاره می
درصد خبرگان الگوي طراحی شده را از جهت 87نزدیک به 

سازمانی با ماهیت دارا بودن ارکان الزم براي تدوین ماموریت 
"خیلی زیاد"و "زیاد"سازمان پژوهش و فناوري به میزان 

درصد خبرگان به میزان زیاد و 85. مورد تائید قرار دادند
خیلی زیاد الگوي طراحی شده را از جهت دارا بودن ارکان 

هاي الزم براي تدوین اهداف سازمانی با ماهیت سازمان
هاي ذینفعان فتن خواستهپژوهش و فناوري به خاطر درنظر گر

مختلف در تعیین اهداف دانشی فناورانه مورد تائید قرار 
.اندداده
درصد خبرگان به میزان زیاد و خیلی زیاد الگوي طراحی 75

و وجهی بودن ساختاري با ماهیت دشده را از جهت تناسب 
هاي پژوهش و فناوري مورد تائید قرار هاي سازمانفعالیت

طراحی شده را درصد خبرگان الگوي90به نزدیک. اندداده
از منظر تاثیر هوشمندي رقابتی فناورانه در تعالی عملکرد 

خیلی "و "زیاد"به میزان هاي پژوهش و فناوريسازمان
درصد خبرگان به 70بیش از . مورد تائید قرار دادند"زیاد

طراحی شده را از نظر میزان زیاد و خیلی زیاد الگوي 
هاي پژوهش ها و فرایندهاي کلیدي سازمانارائیدربرگرفتن د

خبرگان درصد 65بیش از .اندمورد تائید قرار دادهو فناوري 
ي تعیین شده هاتوانمنديطراحی شده را از نظر الگوي

هاي پژوهش و در سازمانهاي راهبردي توانمنديعنوان به
.ادندمورد تائید قرار د"خیلی زیاد"و "زیاد"به میزان فناوري 

طراحی شده را از منظر درصد خبرگان الگوي90نزدیک به 
ماهیت تعریف شده براي راهبرد در سازمان پژوهش و 

خیلی "و "زیاد"به میزان ها هاي این سازمانفناوري با ویژگی
درصد خبرگان به میزان زیاد 85.مورد تائید قرار دادند"زیاد

میزان و خیلی زیاد الگوي طراحی شده را از جهت
پذیري با تغییرات فناورانه سریع در محیط به خاطر تطابق
گیري از خاصیت ذو وجهی بودن سازمان مورد تائید قرار بهره
اطالعات ارائه شده حاکی از آن است که تمامی . اندداده

به میزان زیاد و خیلی زیاد الگوي ) درصد100(خبرگان 
مورد تائید قرار طراحی شده را از جهت دارا بودن ارکان الزم

درصد خبرگان به میزان زیاد و خیلی زیاد الگوي 85. اندداده
هاي مشتریان طراحی شده را از منظر فراهم نمودن ارزش

نتایج نشان دهنده آن است که باالتر از . اندمورد تائید قرار داده
درصد خبرگان به میزان زیاد و خیلی زیاد الگوي طراحی 80

مورد تائید قرار "انسجام و یا همگنی داخلی"شده را از منظر 
درصد خبرگان به میزان زیاد و خیلی زیاد 85بیش از . اندداده

الگوي طراحی شده را از منظر جامعیت مورد تائید قرار 
. اندداده

درصد خبرگان الگوي طراحی شده را از منظر 80در حدود 
جیره پذیري الگوي از تغییر در محیط و زنقابلیت تطبیق

. اندبه میزان زیاد و خیلی زیاد مورد تائید قرار دادهنوآوري 
درصد خبرگان به میزان زیاد و خیلی زیاد 85نزدیک به 

الگوي طراحی شده را از منظر بهنگام بودن و قابلیت واکنش 
نتایج نشان دهنده آن است که . اندسریع مورد تائید قرار داده

ن زیاد و خیلی زیاد درصد خبرگان به میزا90در حدود 
و تمایز "منحصر به فرد بودن"الگوي طراحی شده را از منظر 
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درصد 80همچنین باالتر از . اندو نوآوري مورد تائید قرار داده
خبرگان به میزان زیاد و خیلی زیاد الگوي طراحی شده را از 

در عین پویا بودن مورد تائید قرار "داراي ثبات بودن"منظر 
درصد 85ایج نشان دهنده آن است که باالتر از نت. اندداده

خبرگان به میزان زیاد و خیلی زیاد الگوي طراحی شده را از 
. اندمنظر ایجازگرایی و نام گذاري مرتبط مورد تائید قرار داده

به میزان زیاد و ) درصد100(جالب آن که تمامی خبرگان 
ا بودن خیلی زیاد الگوي طراحی شده را از منظر مناسب و گوی

.اندالگوي گرافیکی مورد تائید قرار داده

تبیین مدل توسعه یافته براساس نتایج مطالعه موردي 4- 4
چندگانه

همانطور که در بخش روش تحقیق بیان شد، بعد از طراحی 
مدل تفصیلی الزم است تا ابزاري طراحی گردد که بتواند 

ارزیابی هاي مورد مطالعه را براساس این مدل مورد سازمان
ها بر مبناي براین اساس پروتکل بررسی این سازمان. قرار دهد

.مدل پیشنهادي در این تحقیق طراحی شد
هاي بدین منظور وضعیت هریک از ارکان مدل در سازمان

براساس این مقایسه وضعیت . مورد مطالعه بررسی شد
مدیریت راهبردي توسعه فناوري در سه سازمان مورد مطالعه 

توسعه یافته مورد ارزیابی قرار گرفت و یک تصویر با مدل 
بزرگ از چگونگی مدیریت راهبردي توسعه فناوري در این 

. ها حاصل گردیدسازمان
نزدیکی تقریبی الگوي مدیریت راهبردي توسعه فناوري در 
پژوهشگاه صنعت نفت به الگوي پیشنهادي توسعه یافته در 

سازمان را از فضاي این تحقیق توانسته است تا حدودي این 
آکادمیک متمایز کرده و آن را به عنوان یک سازمان توسعه 

فاصله زیاد الگوي مدیریت . دهنده فناوري مطرح نماید
راهبردي توسعه فناوري در دو سازمان دیگر با الگوي 
پیشنهادي در این تحقیق، تبیین کننده شباهت اندك این 

وري و شباهت ها با یک سازمان توسعه دهنده فناسازمان
.ها با فضاي دانشگاهی استبیشتر آن

بندي توانست در قالب یک تصویر تیم پژوهشگر بعد از جمع
بزرگ نشان دهد که وضعیت استقرار نظام مدیریت راهبردي 

از . ها در چه وضعیتی استتوسعه فناوري در این سازمان
هاي آمده، فهرست کاملی از توصیهعملمحل ارزیابی به

. ها تعریف گردیدندي براي بهبود در این سازمانراهبرد
اي از ها امکان تحلیل مقایسـه هتجزیه و تحلیل بین موردي داد

رفتار عناصر مدل فرایندي مدیریت راهبردي توسعه فناوري را 
هـاي پـژوهش و فنـاوري مـورد     هاي سـازمان در رابطه با داده

میـزان  تـوان  نمایـد کـه بـه وسـیله آن مـی     مطالعه فـراهم مـی  
تاثیرگــذاري وضــعیت هــر یــک از ارکــان بــر رفتــار مــدل را 

.مشخص نمود
تجزیه و تحلیل ابعاد مشترك و متفاوت در سه سـازمان مـورد   

دهد که تعیـین مسـیرهاي فناورانـه در قالـب     مطالعه نشان می
تحقیقات مستقل به صورت تحقیقات رقابتی یا پـیش رقـابتی   

اهبـردي توسـعه   موثرترین رکن و هسـته مرکـزي مـدیریت ر   
.هاي پژوهش و فناروي استفناوري در سازمان
یکی از ارکـان مـوثر مـدیریت    ترکیبیِ هاي همچنین توانمندي

هـاي پـژوهش و فنـاروي    راهبردي توسعه فناوري در سازمان
کـه یکـی از   ترکیبـیِ همـاهنگی  به خصوص توانمندي . است

و هاي پـژوهش  هاي راهبردي و کلیدي براي سازمانتوانمندي
فناروي و بخصوص آنهایی که از رویکرد نـوآوري بـاز بهـره    

.گیرند، استمی
در مجموع مقایسه میزان نزدیکی الگوي مدیریت راهبردي 

هاي مورد مطالعه با توسعه فناوري در هریک از این سازمان
مدل توسعه یافته و تطبیق این میزان با امتیاز حاصل از ارزیابی 

ها در سه سال گذشته که انعملکرد هر یک از این سازم
توسط وزارت علوم، تحقیقات فناوري انجام شده است نشان 

ها که الگوي مدیریت راهبردي دهد که هر کدام از سازمانمی
اند از توسعه فناوري نزدیکتري به مدل توسعه یافته داشته

عملکرد باالتري نیز براساس ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات 
.اندودهفناوري برخوردار ب

این موضوع حاکی از همگرائی مثبـت مـدل توسـعه یافتـه بـا      
بـدین معنـی کـه هـر چقـدر الگـوي       . عملکرد سازمانی است

مدیریت راهبردي توسـعه فنـاوري یـک سـازمان پـژوهش و      
فناوري تطابق بیشتري با مـدل توسـعه یافتـه داشـته باشـد از      

.عملکرد باالتري برخوردار است
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هاي مشترك در مطالعه داراي چالشهر سه سازمان مورد 
در این . زمینه مدیریت راهبردي توسعه فناوري هستند

اي از موانع شامل درك ناقص توان به مجموعهها میسازمان
فلسفه وجودي سازمان و مفهوم مدیریت راهبردي در 

هاي پژوهش و فناوري، نبود نگرش مدیریت ارشد در سازمان
راهکار براي حل تضاد شدید مورد اهمیت مشتریان، نداشتن

مدت و بلندمدت را به عنوان عوامل اصلی بین اهداف کوتاه
ها در ضعف مدیریت راهبردي توسعه فناوري در این سازمان

.هاي راهبردي آنها در نظر گرفتو عدم موفقیت برنامه
ریزي راهبردي و ها با برنامهدر واقع هرچند این سازمان

تدوین راهبرد قصد بکارگیري رویکرد راهبردي در مدیریت 
اند اما قرار گرفتن بلوغ مدیریت آنها در سازمان خود را داشته

باعث شده برنامه راهبردي ) رویکرد سیستمی(نسل دوم 
تاثیري بر عملکرد آنها نداشته باشد و بسیاري آن را نپذیرند، 

فقط یک رکن از مدیریت ضمن اینکه برنامه راهبردي 
راهبردي بوده و اجرا و کنترل راهبردي نیز براي استقرار 

. مدیریت راهبردي مورد نیاز است
در تحلیل علت فاصله زیاد الگوي مدیریت راهبردي توسعه 

هاي مورد مطالعه با مدل توسعه یافته، فناوري در سازمان
ها به سازمانتوان اینگونه بیان نمود که عدم ورود کامل این می

تواند هاي پژوهش و فناوري مینسل سوم مدیریت سازمان
مهمترین دلیل براي اختالف زیاد آنها با فرایند تدوین شده در 

. مدل توسعه یافته باشد

گیرينتیجه-5
هاي پویا به در این مطالعه، تحقیق براساس رویکرد توانمندي

. بنا نهاده شدهاي پژوهش و فناوري مدیریت راهبردي سازمان
هاي پژوهش و فناوري بررسی شد و سپس ماهیت سازمان

هاي پژوهش و فناوري ارائه روند تکامل مدیریت سازمان
بر مبناي نظرات مدیران ارشد در سه سازمان پژوهش . گردید

و فناوري مرتبط با صنعت نفت با استفاده از تئوري برخاسته 
توسعه فناوري در ها فرایند مدیریت راهبردي از داده
.هاي پژوهش و فناوري به تصویر کشیده شدسازمان

ترین بهبودهایی که این مطالعه در مسیر تعالی یکی از مهم
هاي دانش مدیریت راهبردي توسعه فناوري در سازمان

وجود آورد، تبدیل نمودن چارچوب پژوهش و فناوري به
اي پویا همفهومی مدیریت راهبردي براساس رویکرد توانمندي

تر قابل سازي و از آن مهمبه یک مدل اجرایی و قابل پیاده
هاي چندي نیز در ارزیابی بوده است که البته متضمن نوآوري

هاي پژوهش و سازمان. باشدعرصه ادبیات این حوزه می
فناوري عموما از فقدان این مدل عملیاتی و اجرایی رنج 

ومی با اقتضائات و هاي مفهبرند و در تفسیر و توضیح مدلمی
همچنین در . شوندنیازهاي خاص خود با دشواري مواجه می

هاي یابی مشکالت و معضالت سازمانفرایند تحلیل و عارضه
پژوهش و فناوري، فقدان این مدل اجرایی یک نقطه خال 

.گردیدمشهود در عرصه تئوري و اجرایی قلمداد می
ل پویا بین دستاورد بزرگتر این مطالعه توسعه یک تعام

هاي پژوهش و برداري در سازمانهاي اکتشاف و بهرهبخش
بندي طور خاص بر مبناي تئوري پیکرهفناوري است که به

این مدل در بستر سه . هاي ذووجهی بنا شده استسازمان
سازمان پژوهش و فناوري مورد مطالعه موردي قرار گرفت و 

ه سازمان مورد برخی شواهد پشتیبانی کننده از وجود آن در س
تر از آن بود در حالیکه نمونه بسیار کوچک. مطالعه یافت شد

که به صورت تجربی این مدل را تست کند، اما این امکان را 
تجزیه . فراهم کرد که تفسیرها به یک سطح باالتري ارتقاء یابد

تر هاي حاصل در بخش دوم تحقیق، یک درك عمیقو تحلیل
بینشی براي ،نمود و این درك عمیقاز مدل و ارکان آن فراهم 

هاي پتانسیل اقداماتی که باید در راستاي کارآمدي سازمان
.پژوهش و فناوري مورد مطالعه اتخاذ گردد ایجاد نمود

از متخصصان مطالعه کانونی مدل طراحی شده به روش 
و اعتبار هنظرسنجی شدمدیریت راهبردي توسعه فناوري 

هر چند براي بدست آوردن اعتبار . محتوایی پیدا کرده است
مدیریت کاربردي باید چنین مدلی را در صحنه عملی 

.آزمودهاي پژوهش و فناوري راهبردي سازمان
نشان 2مقایسه مدل توسعه یافته با ادبیات مطابق جدول 

مدل مدیریت یک دهد که این مدل سه رکن اصلیمی
راهبردي رل کنتشامل برنامه ریزي راهبردي، اجرا و راهبردي

. را دارد
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مقایسه مدل توسعه یافته با ادبیات موضوع) 2جدول 
توضیحاتاجزاءمبناي مقایسه

مقایسه از لحاظ ارکان 
یک مدل مدیریت 

راهبردي

ریزي برنامه
راهبردي

نگاري نگاشتبرداري، رههاي اکتشاف و بهرهفعالیتسازي تعیین ماموریت، چشم انداز، اهداف، متوازن
گیرندریزي راهبردي قرار میترکیبی مسیرهاي فناورانه در بخش برنامه

گیري و کارباشد در واقع بخش بهاي اصلی و فرعی میبرداري که شامل فعالیتهاي بهرهاجراي فعالیتگیري و اجراکارب
. و فناوري استهاي پژوهش اجراي راهبرد در سازمان

راهبرديکنترل 
هاي پژوهش و فناوري نیز بر عهده بخش اکتشاف است که شامل راهبردي در سازمانکنترل اجراي 
.باشدهاي اصلی و فرعی میفعالیت

مقایسه از لحاظ ارکان 
رویکرد راهبردي به 

هاي مدیریت سازمان
پژوهش و فناوري

مدیریت 
هامشارکت

هاي متنوع و متعددي وجود دارد که تنها یکی از هاي توسعه فناوري راهبراي انجام پروژهبراساس این الگو 
براین اساس الگوي توسعه یافته دربرگیرنده ذینفعان مختلف . ها انجام فرایند به شکل درونزا استاین راه

.هاي هوشمندانه در فرایند توسعه فناوري استو مشارکت

مدیریت 
راهبردي

هاي جدید توسعه یافته در برگیرنده فرآیندي است که از طریق آن مسیرهاي فناورانه و پروژهالگوي 
هاي موجود ممکن است تسریع، حذف و یا از ها و پروژهبندي شده و طرحارزیابی، انتخاب و اولویت

.اولویت خارج شوند

مدیریت ارزیابی
فرآیند مرور و . باشدمستمر استراتژي تحقیقات میالگوي توسعه یافته در برگیرنده یک نظام بازبینی 

.آیداي جامع به اجرا در میبازبینی بخشی از این الگوي مدیریت راهبردي است و به شیوه

مقایسه از لحاظ دارا 
بودن ارکان رویکرد 

هاي پویا به توانمندي
مدیریت راهبردي

.  گرفته شده استفرایندهاي کلیدي سازمان شناسایی و در مدل در نظرفرایند

.هاي مشهود و نامشهود در مدل در نظر گرفته شده استهاي سازمان در دو بخش دارائیداراییهاجایگاه

.نگاشت ترکیبی حاصل خواهد شدنگاشت آنها رهسازي رهمسیرهاي فناورانه تکاملی که از یکپارچهمسیر

هاي تطابق با رویکرد راهبردي به مدیریت سازمانهمچنین در 
پژوهش و فناوري، با توجه به تاکید این رویکرد بر سه مفهوم 

ها، مدیریت راهبردي و مدیریت پایه مدیریت مشارکت
.ارزیابی، این مدل نیز کلیه این مفاهیم را در درون خود دارد

هایی مواجه بودهاین پژوهش در مسیر انجام با محدودیت
روش تحقیق استفاده شده براي توسعه مدل کیفی بوده . است

است و لذا نتایج آن براي تعمیم و توسعه نیازمند آزمودن در 
همچنین ترکیب دو هدف . هاي دیگر و پرتعدادتر هستندزمینه

طراحی و ارزیابی مدل پیشنهاد شده با اتکاء به چند مورد 
بی اقتضاء یکسان، ممکن است تا حدودي نتیجه را از جهت

.پذیر سازدبودن و عدم انحراف آسیب
این تحقیق مسیرهاي تحقیقاتی مختلفی را براي آینده پیشنهاد 

موضوع اول اثبات سودمند بودن مدل توسعه یافته و . کندمی
ها و حتی در خارج از محیط تحقیق و ارکان آن در سایر حوزه

محققان را به بکارگیري مدل ،براین اساس. توسعه است
هاي سازمانی توسعه یافته در این مقاله در سایر صنایع و حوزه

تر براي تحقیقات آینده یک موضوع جدي. کنیمتشویق می
آزمون مدل توسعه یافته با استفاده از یک نمونه بزرگتر از 

.هاي پژوهش و فناوري استسازمان
توان با را میمحدودیت حجم کم نمونه در این مطالعه 

آوري تر به منظور جمعمطالعات بیشتر در یک مقیاس وسیع
.هاي تجربی بیشتر براي تست کاربردي مدل برطرف نمودداده

Referencesنابعم

دانش نوآوري و توسعه دانائی محور؛ نگاهی ، 1379ضیائی، مظاهر، ]1[
پژوهشکده مهندسی ، انتشارات هاي پژوهش و فناوريبه نقش سازمان
.جهاد کشاورزي

[2] Edet Nsa, L., 2003, “An analysis of the
management of research and technology organizations
in Nigeria”, Ph.D thesis, Clements University,
available from: www.stclements.edu/grad/gradnsa.pdf.

مروري بر مدیریت "، 1389بندریان، رضا و بندریان، مهدي، ]3[
فصلنامه توسعه تکنولوژي ، "هاي پژوهش و فناوري مستقلسازمان
.، در دست چاپ16، صنعتی

[4] Rush, H., Arnold, E., Bessant, J. and Hobday, M.,
1997, “Strategies for Best Practice in Research and



1391بهار ، 3، شماره چهارمفناوري، سال فصلنامه سیاست علم و،رضا بندریان، داود کریمی دستجردي، احمد جعفر نژاد

55

Technology Institutes”, WAITRO, available from:
www.waitro.com.
[5] Pike, S., Roos, G. and Marr, B., 2005, “Strategic
management of intangible assets and value drivers in
R&D organizations”, R&D Management, 35(2), pp.
111-124.
[6] Arnold, E., Rush, H, Hobday, M. and Bessant, J.,
1998, “Strategic planning in research and technology
institutes”, R&D Management, 28(2), pp. 89-100.
[7] Thuriaux-Alemán, B., Webster, P., Eagar R. and
Ku, B., 2010, “Research & Technology Institutes
Meeting the Challenges of the Post-Recession World”,
Arthur D. Little’s London office, available from:
www.adlittle.com/downloads/tx_adlreports/ADL_Rese
arch_Technology_Institutes.pdf.

نقدي بر "، 1387بندریان، رضا، صدرائی، ساسان و بهرادي، رضا، ]8[
ها و موسسات کتابچه خالصه عملکرد پژوهش و فناوري دانشگاه

، )17(5، فصلنامه رشد فناوري، "1385و 1384هاي پژوهشی در سال
.51- 55. صص

[9] Nath, P. and Mrinalini, N., 2000, “Benchmarking
the best practices of non-corporate R&D
organizations”, Benchmarking an International
Journal, 7(2), pp. 86-97.
[10]Hsieh, L-H., 2006, “The Role of RTO's in South
East Asia”, ERTO 2006 Annual Conference, Lisbon.
[11]Leitner, K-H., 2005, “Managing and Reporting
Intangible Assets in Research Technology
Organizations”, R&D Management, 35(2), pp. 125-
136.
[12]Barge-Gil, A., Lemus-Torres, A.B., Nunez-
Sanchez, R. and Modrego-Rico, A., 2007, “Research
and technology organizations: how do they manage
their knowledge?”, International Journal of
Entrepreneurship and Innovation Management, 7(6),
pp. 556-575.

رویکردي تحلیلی به "؛ 1390بندریان، رضا و بندریان، مهدي، ]13[
فصلنامه رشد ، "هاي پژوهش و فناوري مستقلچیستی و چرائی سازمان

.43-50. ، صص)28(7،فناوري
[14]Bozeman, B. and Rogers, J., 2001, “Strategic
Management of Government-sponsored R&D
Portfolios”, Environment and Planning C: Government
and Policy, 19(3), pages 413-442.
[15]Lansley, P., 2010, “Strategic challenges for the
organization of building research”, Unpublished paper,
Department of Construction Management and
Engineering, The University of Reading, United
Kingdom, available from: http://heyblom.websites.Xs4
all.nl/website/newsletter/9804/strategic_challenges.pdf
[16]Teece, D.J., Pisano, G. and Shuen, A., 1997,
“Dynamic capabilities and strategic management”,
Strategic Management Journal, 18(7), pp. 509-533.
[17]Eisenhardt, K.M., Martin, J.A., 2000, “Dynamic
capabilities: What are they?”, Strategic Management
Journal, 21(10-11), pp. 1105-1122.

[18]Helfat, C.E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf,
M.A., Singh, H., Teece, D.J. et al., 2007, Dynamic
capabilities- understanding strategic change in
organizations, Blackwell Publishing.

براي برتررویکردي:آمیختهتحقیقروش"؛ 1387بازرگان، عباس، ]19[
.19-36. ، صص)81(21، مدیریتدانش، "مدیریتمطالعات

علی پارسائیان و سید : ، ترجمهتحقیق موردي، 1382، رابرتیین، ]20[
.هاي فرهنگی، چاپ دوم، تهرانمحمد اعرابی، دفتر پژوهش

[21]Creswell, J.W. and Plano Clark, V.L., 2007,
Designing and conducting mixed methods research,
Thousand Oaks, CA: Sage.
[22]Pandit. N.R., 1996, “The Creation of Theory: A
Recent Application of the Grounded Theory Method”,
The Qualitative Report, 2(4), available from:
http://www.nova.edu/ssss/QR/QR2-4/pandit.html
[23] Jonker, J. and Pennink, B., 2010, The Essence of
Research Methodology A Concise Guide for Master
and PhD Students in Management Science, Springer
Heidelberg Dordrecht London New York.
[24]Riege, A.M., 2003, “Validity and reliability tests
in case study research: a literature review with “hands-
on” applications for each research phase”, Qualitative
Market Research: An International Journal, 6(2), pp.
75-86.
[25]March, J.G., 1991, “Exploration and exploitation
in organizational learning”, Organization Science,
2(1), pp 71-87.
[26]Cohen, W.M. and Levinthal, D.A., 1990,
“Absorptive capacity: a new perspective on learning
and innovation”, Administrative Science Quarterly,
35(1), pp. 128-153.
[27]Kogut, B. and Zander, U., 1996, “What firms do?
Coordination, identity, and learning”, Organization
Science, 7(5), pp. 502-518.

و سیدمحمدصادقباقري مقدم، ناصر، صحاف زاده، مهدي، امامیان، ]28[
هاي مناسب در تعیین اولویتانتخاب رویکرد"، 1387خواه، عبداله، ایران

فصلنامه ، "ایرانفناوري غشا در شرکت ملی گاز: تحقیقاتی فناوري 
.1-10. ، صص)4(1، علم و فناوريسیاست

[29]Leydesdorff, L., 2000, “The triple helix: an
evolutionary model of innovations”, Research Policy,
29(2), pp. 243-255.
[30]Khalil, T.M., 1998, Management of Technology:
The key to Competitiveness and Wealth Creation,
McGraw Hill, Singapore.
[31]Cassiman, B. and Veugelers, R., 2002,
“Complementarily in the Innovation Strategy: Internal
R&D, External Technology Acquisition, and
Cooperation in R&D”, CEPR (Centre for Economic
Policy Research), Discussion Paper 3284, available
from: http://ssrn.com/abstract=303562 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.303562.

هادي، رضاپور، مرتضی و رشتچی، باقري، سیدکامران، نیلفروشان،]32[
: رویکردي جدید به نقشه راه فناوري در فضاي نوآوري باز"، 1388مریم، 



موردي از پژوهش آمیخته: هاي پژوهش و فناوري در صنعت نفتالگوي مدیریت راهبردي توسعه فناوري در سازمان

56

فصلنامه سیاست ، "غشا در پژوهشگاه صنعت نفتمطالعه موردي فناوري
.81-92. ، صص)1(2، فناوريعلم و

[33]QUE´ LIN, B., 2000, “Core Competencies, R&D
Management and Partnerships”, European
Management Journal, 18(5), pp. 476-487.
[34]McEvily, S.K., Eisenhardt, K.M. and Prescott,
J.E., 2004, “The global acquisition, leverage, and
protection of technological competencies”, Strategic
Management Journal, 25(8-9), pp. 713-722.

[35]Chesbrough, H.W., 2003, Open innovation: the
new imperative for creating and profiting from
technology, Harvard Business School Press.

گودرزي، مهدي، بامداد صوفی، جهانیار، اعرابی، سیدمحمد و امیري، ]36[
سازي فناوري در موسسات الگوي فرآیند تجاري"، 1390مقصود، 

. ، صص)2(4، فصلنامه سیاست علم و فناوري، "تحقیقاتی دولتی ایران
56-41.


