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   1395اردیبهشت  :رشی، پذ1394 بهمن، اصالحیه: 1394آذر: افتیدر خیتار

  چکیده

بـر کارآمـد   نیز توسعه جمهوري اسالمی ایران  و ششم پنجم در برنامهمحور اصلی ساختار نظام اداري کشور و توسعه پایدار و متوازن است؛  و توسعهحقیق ت
بـا ایـن حـال،    ها، تأکید شـده اسـت؛   پژوهشی توسط سازمانهاي  و استفاده از نتایج فعالیت یا خدمات ها به محصوالت کردن نظام تحقیق و توسعه براي تبدیل ایده

هدف پژوهش  در این راستا،هاي اجرایی کشور وجود دارد. دستاوردهاي آن در دستگاههاي پژوهشی و کاربردي کردن روي فعالیتبسیاري پیش هايچالش
برحسـب  در نظر گرفته شد؛ بنابراین پژوهش حاضر بـه لحـاظ هـدف کـاربردي و     و ارائه راهکارهاي عملی مذکور  هايچالشبندي حاضر شناسایی و دسته

روي هـاي پـیش  اي کـه طـی آن چـالش   بر مطالعات کتابخانـه هدف پژوهش، عالوه جهت تحقق .باشد یمتحلیلی  –از نوع توصیفی ها دادهي گردآوري  نحوه
از طریـق  هاي پژوهشی و بکارگیري دستاوردهاي آن از طریق مروري بر ادبیات تحقیقات داخلی و خـارجی شناسـایی شـد؛ مطالعـات میـدانی نیـز       فعالیت

گیري غیرتصادقی به روش نمونه هاي اجرایی استان گیالندستگاه پژوهشیکارشناسان ان و مدیر میان سؤالی 5 تخصصی يپرسشنامه(توزیع  تکنیک دلفی
هـاي اجرایـی اسـتان گـیالن در حـد      دسـتگاه اي در هاي تحقیق و توسعهها نشان داد، وضعیت موجود فعالیتیافتهصورت گرفت.  )هدفمند از نوع قضاوتی

کارشناسان پژوهشـی  براساس دیدگاه  و ؛شناسایی چالش و تنگنا 101 اي و میدانی گردآوري شده،براساس اطالعات کتابخانه همچنین د؛متوسطی قرار دار
-سازمانی، بـین سازمانی، برونشخصی، علمی و فنی، مدیریتی، درون -فردي هايچالشدسته اصلی  7در بنیاد سازي دادهو به روش کیفی مفهوم هادستگاه

  بندي شد.ناشی از کیفیت تحقیق و نتایج آن طبقه لشچاسازمانی و 
  هاي اجرایی استان گیالنپیش روي فعالیت پژوهشی و کاربردي کردن آنها، دستگاه هايچالشنظام تحقیق و توسعه، : کلمات کلیدي

  1مقدمه -1

یافته، این پرسش با توجه به پیشینه تاریخی کشورهاي پیشرفته و توسعه
اقتصادهاي دنیا رشد و توسعه را دیرتر شود که چرا برخی مطرح می

- تري به سطح کشورهاي قبالً توسعهاند ولی در زمان کوتاهشروع کرده
اند؟ آیا سرعت رشد این کشورها سریع بوده است و یا اینکه یافته رسیده

پاسخ این است که یافته قبلی، کُند شده است؟ رشد کشورهاي توسعه
آورد و کشورها را به حرکت در میهاي اقتصاد امروزه دانش چرخ

ها براي افزایش اثربخشی و توان رقابتی خود به سمت دانش روي سازمان
اند؛ چرا که دانش یک منبع سازمانی حیاتی است که در فضاي آورده

بنابراین آورد. رقابتی و اقتصاد پویا، مزیت رقابتی قابل توجهی فراهم می
یک منبع استراتژیک تبدیل گردیده  در جامعه فراصنعتی امروز، دانش به

   پذیري یادو از آن به عنوان یکی از عوامل موفقیت سازمانی و رقابت
ترین شیوه حرکت به سمت جامعه شود و در این راستا، متداولمی

  هاي پیشرفته است.هاي تحقیقاتی و فناوريدانشی، توجه به فعالیت
  

                                                        
      * m.taleghani454@yahoo.com 

توسعه علمی محسوب  محور پیشرفت وزیرا در دنیاي کنونی، پژوهش 
پویایی یک جامعه شناخته  به عنوان شاخص اصلی تحرك وگردید و 
به عنوان فرایند تبدیل و در سطحی باالتر تحقیق و توسعه را  شده است

و کلید  تر شدن تولیدات موجودها به تولیدات جدید و با کیفیتاندیشه
و توسعه تأمین ي تحقیق کنند؛ زیرا وظیفهرقابت در دنیاي مدرن یاد می

گیري مؤثر، مهم و بهتر جهت تولید دانش مورد نیاز براي تصمیم
محصوالت و ارائه خدمات و تجارت با کمترین هزینه و بیشترین منفعت 

هاي علمی با افزایش شدت رقابت جهانی، ارتقاي توانمندي بنابراین است.
ها این زمینهو فناورانه به راهبردي انکارناپذیر تبدیل شده و پیشرفت در 

عامل اصلی دارد: اول،  2پیشرفتی که بستگی به ناپذیر است؛ اجتناب
گذاري در افزایش ظرفیت خالقیت، نوآوري و ابتکارات از طریق سرمایه

و دوم، برقراري ارتباط بین نتایج حاصل از تحقیق و  تحقیق و توسعه؛
ابتدا باید  آید، یعنیعامل در پی هم می 2توسعه با نیازها. البته این 

هایی براي شناسایی مسائل و مشکالت و متعاقباً تحقیقات و پژوهش
یافتن راهکار صورت گیرد؛ سپس از نتایج بدست آمده به واسطه 

هاي عملیاتی مهتحقیقات صورت گرفته که به صورت راهکارها و برنا
برداري نمود. در متناسب با نیازهاي سازمان و جامعه بهره هستند، باید



 نظام ادارياي در هاي تحقیق و توسعههاي پیش روي فعالیتبندي چالششناسایی و طبقه /و همکار محمد طالقانی 

38  

العالی) و مسئوالن کشور نیز به این راستا، مقام معظم رهبري (مدظله
اند که اهتمام در امر پژوهش، تحقیقات دفعات بر این موضوع تأکید کرده

و نوآوري یکی از مهمترین عوامل اصلی توسعه و پیشرفت هر کشوري به 
آید و گسترش پژوهش و فناوري در مؤسسات دولتی و مراکز شمار می

اتی کشور و در نتیجه تبدیل ایده به محصول منجر به اخذ تحقیق
تصمیمات استراتژیک مبتنی بر واقعیات و حل مسائل نظام اداري و 

جانبه کشور را فراهم خواهد آورد. اجرایی گردیده و نهایتاً توسعه همه
نظام اداري در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثري که در انجام  زیرا

 توجهیبی شود کههاي مهم توسعه محسوب میکی از زیرساختامور دارد؛ ی
هاي نظام ناپذیري در مسیر تحقق آرمانهاي جبرانبه آن موجب آسیب

   .]11[شود... میها، رضایت مردم و، تحقیق برنامهجمهوري اسالمی ایران
هاي پژوهشی از طرفی، اهمیت دادن به امر تحقیقات و افزایش فعالیت 

توسعه و پیشرفت شده و خودکفایی و استقالل واقعی را  در کشور سبب
و موفقیت و توسعه یک کشور بر  ]6[آوردبراي آن مملکت به ارمغان می

ریزان آن به چه میزان از تحقیقات جهت اتخاذ اینکه مدیران و برنامه
 چنانکه جوامع پیشرفته، .]21[گیرند، بستگی داردهایشان بهره میتصمیم

ن گسترش، تعمیق و ارتقاي بیش از هر چیز مرهو موقعیت خود را
دانند؛ و آمارها نیز شکاف اصلی بین کشورهاي پیشرفته و میتحقیقات 

در حال توسعه یا توسعه نیافته، را ریشه در تفاوت بسترهاي تحقیقاتی 
 افتد،دانند. چرا که توسعه به صورت ناگهانی و به یکباره اتفاق نمیمی آنها

برداري بهینه مدت که در نتیجه تحقیق و بهرهبلکه فرایندي است طوالنی
در این راستا، نگاهی به گزارش  .]9[رسدعلوم و فناوري به سرانجام میاز 

در چهار دوره اخیر یعنی،  1پذیري جهانی انجمن اقتصاد جهانیرقابت
-2016، 2013-2014و  2012-2013، 2011-2012و  2011-2010
ها در تحقیق و توسعه را به گذاري سازمانایران در سرمایه رتبه 205

، کشور) 144(از  97کشور)،  142(از  102کشور)،  139(از  107ترتیب 
  دهد که این نشان می کشور) 140از ( 105و  کشور) 148(از  110
هاي نامناسب باعث شده است که ایران در عرصه نوآوري، پیشرفت و رتبه

  را کسب نماید و در پی آن در 86و  77، 83، 82هاي توسعه رتبه
در جایگاهی بهتر از  هاپذیري جهانی نیز نتواند در طی این سالرقابت 

 در مقایسه با سایر کشورها بایستد 90و  82 ،66، 62، 69
ي پیشرفت شود نحوه؛ و همانطور که مشاهده می]24,25,26,27,28[

  آن با نوسان و نزول نیز همراه بود است.
امروزه نقش مهم و کلیدي توان به یقین مدعی شد که بنابراین می

پژوهش در توسعه همه جانبه و پایدار علم و فناوري بر هیچ کس پوشیده 
هاي پژوهشی، پیوندي محکم با توسعه و پیشرفت جوامع نیست و فعالیت

هاي توسعه بر پایه تحقیقات علمی استوار دارد و تحقق اهداف و برنامه
و پژوهش بستري مناسب جهت بروز خالقیت و نوآوري و دستیابی بوده 

  زا است.به توسعه درون
هـاي توسـعه و   در ایران نیز با توجه به اینکه در تدوین و تصـویب برنامـه  

هـاي کمـی کـالن از جملـه رشـد      هاي سالیانه، بایسـتی شـاخص  بودجه
 هـاي توسـعه و اهـداف و   فرهنگ و آموزش و پژوهش متناسب با سیاست

                                                        
1 . World Economic Forum 

ها و اهداف بـه  گردید، این سیاستتعیین می انداز، تنظیم والزامات چشم
   هـاي اخیـر توجـه   سـال  طـی صورت کامل مراعات شد. بدین ترتیب که 

هاي اي که در برنامهاي به امر گسترش تحقیق صورت گرفته به گونهویژه
هـاي  سوم و چهارم توسعه کشور عنایت خاصی به امر تحقیقات در بخش

 بـر پـنجم توسـعه نیـز     در برنامـه مختلف اقتصادي و اجتماعی گردیده و 
کارآمد کردن نظام تحقیـق و توسـعه بـراي     ،افزایش بودجه تحقیق و پژوهش

توسـط   هـاي تحقیقـاتی   ها به محصوالت و استفاده از نتایج فعالیت تبدیل ایده
ي عهدر کشـور ایـران توسـ   بـدین ترتیـب کـه     ؛ها، تأکید شده استسازمان
در انداز بیست سـاله بـه شـمار آمـده و     محور از ارکان برنامه چشمدانایی

، 16مـاده  » ه«و » د«فصل دوم قانون برنامه پـنجم توسـعه در بنـدهاي    
، نسـبت بـه   18ماده » ي«و » ط«، »ز«به طور کامل و بندهاي  17ماده 

سـازي  برنامه چهارم توسعه تأکید بیشتري بر کـاربردي کـردن و تجـاري   
و  هـاي علمـی  ایج پژوهشی، حمایت از فراینـد آن و اسـتفاده از یافتـه   نت

اما اینکه آیا با توجه به تأکیدات  .]10[فناوري در توسعه کشور شده است
ها هاي صورت گرفته در راستاي تحقیق و توسعه، سازمانگذاريو سرمایه
خیـر و  برداري نمایند یا هاي کاربردي بهرهاند از دستاورد پژوهشتوانسته

انـد یـا خیـر؛ سـؤالی     یا تاکنون از همین بودجه تخصیصی استفاده کـرده 
گذاران کشوري و استانی را است که ذهن بسیاري از مسئوالن و سیاست

به خود مشغول کرده و اغلب بر سر این موضوع توافق دارند کـه فعالیـت   
منـد و متشـکل از شناسـایی    تحقیق و توسعه که به عنوان فرایندي نظام

ها، آفرینش، طراحی، تولیـد، معرفـی و انتشـار یـک     یاز، پیدایش اندیشهن
شـود، بـه   مـی ي جدید تعریـف  خدمت، محصول و فرایند یا نظام فناورانه

هاي درونی و بیرونی، به طور ناقص و ابتر باقی مانـده  دلیل وجود برخی چالش
تبـدیل  فاصله زمانی گران و کارشناسان معتقدند تحلیل است. به دیگر سخن،

 محـور ي دانـایی هاي علمی به کاربرد و دانش عملـی در جهـت توسـعه   یافته
باالست و اکنون بیش از هر زمان دیگر این پرسش مطرح است که چرا بخـش  

  تحقیقات از رشد و بالندگی کافی برخوردار نیست؟
هاي هاي پیش روي رشد فعالیتبراي پاسخ به این سؤال، باید چالش

بندي کردن دستاوردهاي پژوهشی شناسایی و طبقهپژوهشی و کاربردي 
موجود در مسیر  هايچالششوند؛ زیرا به طور مسلم با شناخت تنگناها و 

. اي برداشتتوان گامی مؤثر در ارائه راهکارهاي توسعهعلوم و فناوري، می
هاي اجرایی استان گیالن به صورت پایلوت با براي این منظور، دستگاه

هاي پژوهشی روي فعالیتپیش هايچالشبندي ستههدف شناسایی و د
و کاربردي کردن دستاوردهاي آن مورد مطالعه قرار گرفتند و قرار بر این 

 شد براي دستیابی به هدف تحقیق به سؤاالت زیر پاسخ داده شود.
  پـیش   هـا و تنگناهـایی  چالشاز دیدگاه محققان پیشین، چه

 هاي آن وجود دارد؟تههاي پژوهشی و بکارگیري یافروي فعالیت
 هاي اجرایی استان، در راسـتاي  از دیدگاه کارشناسان دستگاه

هاي علمی برداري از نتایج پژوهشهاي پژوهشی بهرهانجام فعالیت
 -هایی (اعـم از اقتصـادي، سیاسـی، قـانونی    و کاربردي، چه چالش

 نظارتی، فناوري، اجتماعی، فرهنگی و ...) وجود دارد؟
  هـاي  تـوان در راسـتاي بهبـود انجـام فعالیـت     میچه راهکارهایی

 توان ارائه نمود؟هاي کاربردي آن میبرداري از یافتهپژوهشی و بهره
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براي پاسخ به سؤاالت فوق، چارچوبی براي پژوهش در نظـر گرفتـه شـد؛    
مـروري بـر مبـانی    اي بـراي  مطالعات کتابخانه باید بدین ترتیب که ابتدا،

هـاي  هاي پـیش روي فعالیـت  ناسایی چالششنظري و پیشینه تحقیق و 
-د؛ دوم، آسـیب واي از دیدگاه محققان پیشین انجـام شـ  تحقیق و توسعه

هـا  چالشسوم، ؛ یردها به کمک تکنیک دلفی صورت گشناسی از دستگاه
؛ و در نهایـت،  دوبندي شسازي بنیادي طبقهبه کمک روش کیفی مفهوم
  ارائه شود.ها و تنگناها راهکارهایی براي رفع چالش

  ادبیات پژوهش -2

  یا تنگنامفهوم چالش  2-1
، چالش یا تنگنا، شرایطی است کـه در هنگـام   1نامه کمبریجاساس واژه بر

بـه   هـا ذهنی و فیزیکی از سـوي انسـان   هايرویارویی با آن نیاز به تالش
، 1384در سال ذوعلم  باشد.آمیز عمل مورد نظر میمنظور انجام موفقیت

شرایط و وضعیت جدیدي که مسیر آینـده را از بیـرون مـورد    «چالش را 
حفظ تعادل آن را دچار مشکل و مستلزم تالشی سخت  ،هجوم قرار داده

، در ایـن  »چـالش «خصوصـیات  ، تعریف نمـود.  »سازد ساز می و سرنوشت
نـاظر بـه    )3، جدیـدبودن وضـعیت  ) 2 ،بودن عینی) 1تعریف عبارتند از: 

اقتضاي تالشی سخت و  )5، و بودن آن غیراراديبودن و  بیرونی) 4، آینده
 .کننده تعیین

  مفهوم تحقیق  2-2
مند براي کشف، تعبیر و بازنگري تحقیق روندي است فعاالنه و سامان

هاي موجود براي ها، رخدادها و فرضیات که براي استفاده از پدیدهپدیده
 تحقیق یا .]9[روددست یافتن به راهکارهاي علمی و فناوري به کار می

مند براي خلق دانش نوین تعریف شده که به پژوهش، فرایندي نظام
ي اطالعات جهت تدوین سازي یا ارائهعنوان ابزاري قوي براي فراهم

؛ پس ترویج و انتشار اثربخش نتایج تحقیقات به کندها عمل میسیاست
  .]21[آیدمداران، یکی از اهداف هر تحقیق به شمار میسیاست

  کارگیري تحقیقهتعریف ب 2-3
شـده از طریـق   اثبـات گیري از دانـش  توان بهرهبکارگیري پژوهش را می

در زمینـه   هـا چـالش شناسی و رفـع  تحقیق و پژوهش در راستاي آسیب
گیـري از دانـش از ایجـاد آگـاهی از     مورد بررسی تعریف کرد. ایـن بهـره  

 هـاي سیاسـت  یجـاد ها موجود یا امسائل و مشکالت آغاز و تا اصالح سیاست
  .]29[شودهاي خاص را شامل میجدید و بهبود فعالیت

  تعریف تحقیق و توسعه 2-4
عنوان شده است، که برخی از  2تعاریف متعددي براي تحقیق و توسعه

  باشند:آنها به شرح زیر می
هرگونه فعالیت منسجم و خالق در جهت افزایش سطح ، تحقیق و توسعه

                                                        
1.Kambridge Dictionary 
2 . Research and Development: R&D 

فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش براي دانش مربوط به انسان، 
کاربردهاي جدید است. به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرایند تبدیل 

  .]1[تر شدن تولیدات موجود استها به تولیدات جدید و با کیفیتاندیشه
همچنین تحقیق و توسعه عبارتست از کار خلّاقی که به طور منظم براي 

فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و  افزایش ذخیره علمی و دانش
تر، مجموعه شود. در یک تعریف جامعطرح کاربردهاي جدید، انجام می

اي که به ریزي شدهیافته و برنامههاي بدیع، خالق، نوآورانه، نظامفعالیت
ي دانش طور کلی با هدف گسترش مرزهاي شناخت علمی و گنجینه

هاي گوناگون براي ربرد این دانش در عرصهانسان و جامعه انسانی و کا
بهبود زندگی جامعه انسان و به طور خالصه در جهت نوآوري و ایجاد 

هاي جدید ها، خدمات و روشها، فرایندها، وسایل، ابزار، نظامفرآورده
  .]4[(بهبودیافته) صورت پذیرد را تحقیق و توسعه گویند

از شناسایی نیاز یا استعداد، از دیدگاهی دیگر، تحقیق و توسعه عبارتست 
ها، آفرینش، طراحی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول پیدایش اندیشه

  .]8[ي جدیدو فرایند یا نظام فناورانه

  انواع تحقیق و توسعه و رابطه آنها با یکدیگر 2-5
هاي ، در گزارشی تحت عنوان سنجش دانش و فعالیتOECD3مؤسسه 

توسعه را به سه دسته تحقیقات پایه، هاي تحقیق و فنی، فعالیت
  اي تقسیم کرده است.تحقیقات کاربردي و توسعه

: این تحقیقات داراي علمی معین و یا کاربري مشخص 4تحقیقات پایه
نمایند. ها و قوانین کلی را ارائه میهاي جدید، نظریهنیستند و فرضیه

د و در نشریات اننتایج حاصل از این تحقیقات معموالً غیر قابل مبادله
گیرند. رسند و یا در اختیار مراکز پژوهشی قرار میعلمی به چاپ می

تحقیقات پایه خود به دو دسته تحقیقات پیاه محض و تحقیقات پایه 
  شوند.دار تقسیم میجهت

: این تحقیقات، تحقیقاتی ابتدایی هستند که به 5تحقیقات کاربردي
گیرند و از جدید، صورت می منظور به دست آوردن دانش علمی و یا فن

شوند. نتایج ابتدا به سمت یک هدف علمی مشخص، سوق داده می
- تحقیقات کاربردي که معموالً در پی تعیین کاربردهاي معین براي یافته

هاي تحقیقات پایه است، اساساً به منظور افزایش کارایی یک محصول، 
  شود.ها به کار گرفته میها و روشفرایند یا سیستم
: عبارت است از کاربرد دانش علمی به منظور تولید 6ايتحقیقات توسعه

ها و یا خدمات جدید. تحقیقات مواد، ابزار، محصوالت، فرایندها، سیستم
اي، کاري منظم است که با استفاده از دانش به دست آمده از توسعه

  .]4[شودتحقیقات کاربردي، به سمت تولید یا خدمت هدایت می
  

                                                        
3.OECD: The Organisation for Economic Co-operation and 
Development  
4 . Basic Research 
5 . Applied Research 
6 . Experimental Development 



 نظام ادارياي در هاي تحقیق و توسعههاي پیش روي فعالیتبندي چالششناسایی و طبقه /و همکار محمد طالقانی 

40  

  
  ]4[: فرایند تحقیق و توسعه)1(شکل 

شود، تحقیق و توسعه همچون مشاهده می )1(اما همانطور که در شکل 
فرایند تبدیل ایده به محصول و خدمت است و در کلیه مراحل آن چه در 

 هاییچالشمرحله تحقیق و چه در مرحله کاربردي کردن دستاوردها 
و خارجی بسیاري  که توسط پژوهشگران داخلی هاییچالشوجود دارد؛ 

مورد شناسایی قرار گرفته و در قسمت پیشینه تحقیق به هریک از آنها 
  پرداخته شده است. 

  پیشینه تحقیق 2-6

  پیشینه تحقیق داخلی 2-6-1
 چالش 12هاي پژوهشی کشور را در ، محدودیت1380در سال صافی 
 هاي قانونی وبندي کرد. او معتقد است با وجود آنکه محدودیتدسته

هاي علمی، اطالعاتی، ارتباطاتی، مالی، سازماندهی و مقرراتی، محدودیت
شوند اما پژوهش محسوب می هايچالشهاي ابزاري از جمله محدودیت

بر سایر  ترین مشکل، باورها و نوع نگرش جامعه به پژوهش است کهمهم
  .]3[گذارد ها تأثیر میحیطه

موجود در  هايچالشدر تحقیق خود،  1382در سال علمداري و افشون 
شخصی (کمبود  هايچالشهاي پژوهشی را در دو دسته انجام فعالیت

هاي اجتماعی، ناآشنایی با اصول و وقت و مشغله زیاد، وجود مسئولیت
- هاي خانوادگی، دانش ناکافی از روشهاي آماري، وجود مسئولیتروش

اطالعی هاي قابل تحقیق، بیهشناسی تحقیق، عدم توانایی شناسایی عرص
از موضوعات قابل تحقیق، نداشتن مهارت کافی افراد در انجام تحقیق، 

سازمانی (کمبود امکانات و  هايچالشعالقگی به امر پژوهش) و بی
تجهیزات الزم، مقررات دست و پا گیر اداري در خصوص اجراي 

نگیزه کافی در ها، عدم ایجاد اتحقیقات، عدم استفاده از نتایج پژوهش
پژوهشگران از طرف مسئولین در امر پژوهش، در دسترس نبودن 

اي اي تحقیقاتی، ضعیف بودن نیروهاي مشاورهنیروهاي مشاوره
ها، تحقیقاتی، درآمد ناکافی از محل پژوهش در مقایسه با سایر فعالیت

نبودن بودجه کافی براي تحقیق، عدم دسترسی به منابع کسب اطالعات 
ابخانه، عدم دسترسی به منابع کسب اطالعات مثل اینترنت و مثل کت

ها و واحدهاي اجرایی و اداري، مشکالت ژورنال، عدم همکاري سازمان
هاي زمانی جهت انجام تحقیق، گیري و آمار، محدودیتمربوط به نمونه

اجبار استفاده از یک روش و چهارچوب خاص، در دسترس نبودن نمونه 
بندي کردند در انجام پژوهش) طبقهي اخالقی هاپژوهش، محدودیت

]6[.  

کالن مؤثر بر روند  هايچالشاي، در مطالعه 1383در سال قورچیان 
هاي پژوهشی و تولید علم در ایران را در هفت دسته کلی: فعالیت

اجتماعی، آموزشی، مدیریتی، اقتصادي، قانونی، و  -سیاسی، فرهنگی
ود. به زعم وي حاکمیت روند آموزشی بندي نمالمللی دستهبین -جهانی

ها و مراکز آموزش عالی و فقدان ارتباط مستمر آموزش و بر دانشگاه
ا بیرون از دانشگاه از تنگناها پژوهش در کشور و نبود ارتباطات منسجم ب

  .]7[موجود در این حوزه استهاي و چالش
در  هاي اساسی پژوهش و توسعه علمی، چالش1383در سال هداوندي 

سیاسی، فرهنگی، مدیریت مؤسسات دسته تنگنا و چالش  9ایران را در 
رسانی و تبادل علمی، اعتبارات تحقیقاتی، علمی پژوهشی، سیستم اطالع

ها، انگیزه عدم مشارکت با بخش خصوصی، ساختار تحقیقاتی دانشگاه
کند. وجود پژوهشگران، دولتی بودن پژوهش و نیروي پژوهشگر بیان می

هاي پژوهشی نیز از جمله عوامل ر سواد علمی و توانمنديضعف د
اي است که هم در انجام و هم در کاربست نتایج کاهنده و بازدارنده

  .]13[هاي پژوهشی تأثیرگذار استفعالیت
هاي پیش روي واحدهاي ، چالش1388در سال عرب مازار و همکاران 

) اعتماد 1کردند:  هاي دولتی را چنین معرفیتحقیق و توسعه در سازمان
) غیرمرتبط بودن رشته 2و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق؛ 

) ضعف 3تحصیلی و سابقه تخصصی مدیران واحدهاي تحقیقاتی؛ 
) مشکالت 4ها؛ هاي انجام شده توسط محققین خارج از سازمانپژوهش

) عدم مقبولیت 5جذب و نگهداري نیروهاي کیفی در بخش پژوهش؛ 
) ساختار 6ي تحقیقاتی از طرف سایر واحدهاي اجرایی سازمان؛ واحدها

رسانی و دسترسی به آمار و ضعف سیستم اطالع )7سازمانی نامناسب؛ 
) فرایند طوالنی 8اطالعات و نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده؛ 

هاي پیشنهادي و در نهایت ها، بررسی و تصویب طرحتعیین اولویت
) نبود مشارکت و همکاري واحدهاي 9جام شده؛ هاي انارزیابی طرح

  .]5[ها اجرایی در بکارگیري نتایج طرحتحقیق و توسعه با واحدهاي 
شناسایی «اي تحت عنوان در مقاله 1389سالمی و همکاران در سال 

هاي تحقیقاتی در عملکرد بالینی پرستاران به کارگیري یافته هايچالش
که اهمیت انتقال دانش و استفاده از مدعی شدند » مراکز درمانی کشور

گیران بخش سالمت، در کشورهاي پیشرفته و نتایج پژوهش براي تصمیم
در حال پیشرفت در حال افزایش است؛ اما پی بردند که براي امور 

- چالشهاي آنها در عملکرد بالینی کشور تحقیقاتی و به کارگیري یافته
به  هايچالشی وجود دارد؛ لذا هدف پژوهش خود را شناسایی های

، آنها هاچالشهاي تحقیقاتی قرار دادند و پس از شناسایی کارگیري یافته
 8بندي نمودند که عبارتند از حیطه سازمانی (حیطه طبقه 4را در 
) چالش 8)، آگاهی و مهارت پرستاران (چالش 6)، کیفیت تحقیق (چالش

 7ت و در دسترس بودن آنها (بوط به ارائه نتایج تحقیقامر هايچالشو 
  .]2[) چالش

اي تحت عنوان در مقاله 1391در سال میري غفارزاده و همکاران 
هاي تحقیقاتی از دیدگاه اعضاي  موثر بر فعالیت هايچالشبررسی «



 37 -50 )1395( 25مجله مدیریت توسعه و تحول 
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هدف شناسائی با » 89هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 
 -از روش تحقیق توصیفی هاي تحقیقاتی موثر بر فعالیت هايچالش

 هايمؤثر پیش روي فعالیت چالش 3مقطعی بهره گرفتند و پی بردند که 
سازمانی و محتوایی سازمانی، بروندرون هايچالشتحقیقاتی عبارتند از 

بازنگري قوانین، طراحی مؤثر،  هايچالشو در راستاي حل این 
هاي منسجم در زمینه توانمندسازي  ظیم برنامههاي کارگشا و تن سیستم

  .]12[را پیشنهاد نمودند و ایجاد شرایط انگیزه و عالقه به تحقیق
 هايچالش، 1392هاي اخیر، مرادي و همکاران در سال یکی از پژوهش

هاي تحقیقاتی پس از مروري بر ادبیات پیشین شناسایی و انجام فعالیت
ضعف علمی  ،(فقدان رغبت و عالقه سطح فردي 4بندي در پس از جمع

و فقدان روحیه علمی، فردگرایی پژوهشی)، سازمانی (ضعف سازماندهی 
فقدان ارزشیابی، فقدان روابط سازمانی مناسب،  ،و مدیریت تحقیق

هاي غیر مسئوالنه)، محیطی (فقدان جو علمی مشکالت اداري و دخالت
فقدان  ،شدن امر پژوهشنیافتگی جامعه، نهادینه نتوسعه ،جوییو حقیقت

فقدان اعتبارات و  ،فرهنگ تحقیق، احتیاط سیاسی و کارفرمایی دولت
عدم دسترسی  ،امکانات مالی) و فنی (کمبود پژوهشگر و محقق کارآمد

 هاي تحقیق و نتایج آنها،به یک رویکرد جامع، عدم اتمام گزارش
  .]9[بندي نمودندپیچیدگی سنجش) طبقه

  پیشینه تحقیق داخلی 2-6-2
 هايچالشدر تحقیق خود درباره  ،1995در سال  1فانک و همکاران

هاي تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که برخی مواقع کاربست یافته
کاربران از ارزش علمی پژوهش اطالع ندارند، به سودمندي تحقیق باور 

وضع ندارند، تمایلی به تغییر شرایط جدید ندارند و در جهت حفظ 
کنند، فاقد مهارت الزم براي انطباق با شرایط جدید موجود تالش می

  .]17[از سودمندي تحقیقات آگاهی ندارندهستند و 
 هايچالشهاي مختلف، نیز در تحقیقات خود طی سال 2گروهی از محققان

  سازي دستاوردهاي تحقیقاتی را به ترتیب زیر برشمردند:روي پیادهپیش
 گذاري بر روي تحقیق نه بر روي توسعه سرمایه 
 فرهنگ انجام دادن به جاي سؤال و تفکر 
  فقدان وجود ساختارها و فرایندهاي شفاف براي مدیریت دانش و

 نوآوري
 هاي ها براي به کارگیري یافتهعدم پشتیبانی و بکارگیري مشوق

 پژوهشی
 ربط با نیازها و عالئق تیمیکیفیت و بینظام آموزشی بی 
  هاي چندگانهف کار تیمی با تخصصضع 

                                                        
1 . Funk, Tornquist, & Champagne, (1995) 
2.Closs & Cheater (1994), Rodgers (1994), Dunn et al. 
(1997), Donald & Milne (1998), Haines & Donald (1998), 
Haynes & Haines (1998), Le May et al. (1998), Newman et 
al. (1998), Upton (1999) 

 هاي پژوهشی، دسترسی کم با پایگاه عدم دسترسی به شواهد و یافته
 اي ضعیفداده و خدمات کتابخانه

 کمبود زمان 
  فقدان آموزش و در پی آن کمبود تجربه و تخصص در تعیین و

 وجوي ادبیات تحقیقتدوین سؤاالت پژوهشی و جست
 فقدان منابع مالی 
  هاي برداري از دستاوردهاي مورد نیاز براي بهرهمهارتفقدان

 پژوهشی به طور اثربخش
  فقدان انگیزه، رهبري غیرمتعهد تیم، شک و تردید داشتن نسبت به

سازي دستاوردها، ترس از به کارگیري مزایاي حاصل از پیاده
 .رویکردهاي جدید و نوین

پیش  هايشچال«، در تحت خود تحت عنوان 2002در سال  3سیتزیا
پیش روي کاربست  هايچالشاي از ، خالصه»برداري از نتایجروي بهره

تحقیقات در سطوح فردي، تیمی و سازمانی تهیه کرد و سپس تالش 
کرد تا راهکارهایی کلیدي جهت توسعه اثربخش بکارگیري تحقیقات 

  پیش رو را به شرح زیر بیان نمود:هاي چالشارائه نماید. سیتزیا، برخی 
اختار، فرایندها و تجهیزات معمولی و سنتی به کارگیري س - 1

  سازد:روش مسدود می 2تحقیقات را، حداقل، به 
اینکه وقتی فاقد یک سیستم روشن و شفاف براي اشاعه و کاربست  -

 هاي پژوهشی باشیم؛ یافته
هنوز یک آرمان و آرزو تلقی شود تا  4اینکه چندتخصصی بودن -

 هاي گوناگون) واقعیت (ضعف کار تیمی با تخصص
برداري از ها و دانش الزم: براي به کارگیري و بهرهفقدان مهارت - 2

ها اي از مهارتي وسیع و پیچیدهدستاوردهاي پژوهشی، مجموعه
وجوي هاي حیاتی، جستالزم است؛ به عنوان نمونه، یکی از مهارت

هاي پژوهشی و سپس دانستن چگونگی خواندن ربخش براي یافتهاث
  اسناد و شواهد پژوهشی در شرایط بحرانی است. 

-سازي یافتهها: پیادهفقدان حمایت و پشتیبانی، انکیزه و مشوق - 3
ي مورد انتظار بوده و نیازمند دقت ذهنی، هاي پژوهشی یک وظیفه

سازي و شاید تیم هاي ارتباطی ونظم و انضباط، خالقیت، مهارت
است. لذا در صورت عدم حمایت و پشتیبانی و  تر از همه پشتکارمهم

 یابد.فقدان انگیزه، تمایل به انجام وظایف کاهش می
هاي پژوهشی از سازي یافتهفقدان زمان کافی براي مطالعه و پیاده - 4

 اولیه به کارگیري تحقیقات است. هايچالشدیگر 
 هايهاي پژوهشی؛ چرا که معتقدند یافتهیافتهعدم باور و اعتقاد به  - 5

 پژوهشی با اعتقادات آنان مغایرت دارد.
  .]23[عدم برخورداري از استقالل کافی -6

تسهیل «اي تحت عنوان ، در مقاله2004در سال  5همسلی براون
                                                        
3 . Sitzia, (2002) 
4 . multiprofessionalism 
5  . Hemsley-Brown, (2004) 
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، بیان کرد که براي اغلب پژوهشگران، بکارگیري »بکارگیري تحقیقات
ند بسیار مهم است؛ زیرا مزیت رقابتی پایدار ادانشی که آنها خلق کرده

بیش از آنکه به داشتن اطالعات بستگی داشته باشد، بر توانایی جهت 
ي خود بر پاسخ بهترین استفاده از آن اطالعات بستگی دارد. لذا در مقاله

پیش روي بکارگیري  هايچالشبر روي این سؤال متمرکز شد که 
  تحقیقات چیست؟
به سؤال فوق، همسلی براون، پس از مروري بر ادبیات در راستاي پاسخ 

برداري از شواهد و مستندات پژوهشی هاي پیش روي بهرهتحقیق، چالش
  را در قالب چند مورد کلیدي به ترتیب زیر مطرح نمود:

 هاي انجام شدهعدم دسترسی آسان به پژوهش 
  بهبود میزان ارتباط پژوهش؛ زیرا هدف کلیدي از انجام تحقیقات

ارتباط بین تئوري و عمل است؛ همچنین عناوین پژوهشی باید با 
گیران منطبق باشد و نیازهاي مدیران را برآورده کند، عالئق تصمیم

پیامدهاي ناشی از اجرا را تعیین کند (مزایاي حاصل از اجرا را تا حد 
گرایانه باشد؛ در غیر این بسیار باالیی تضمین کند)، دقیق و واقع

 برداري با چالش رو به رو خواهد شد.به هنگام بهره صورت
 هاي پژوهشی؛ اخیراً مقاالت آکادمیک و اعتماد و عدم اعتماد به طرح

هاي پژوهشی ي کیفیت طرحدانشگاهی موجب بروز نگرانی درباره
اند که در صورت شده است. همچنین مطالعات تجربی نیز نشان داده

 تقیمی ندارند. ها، تأثیر مسبه کارگیري یافته
 هاي عوامل سازمانی نظیر: ساختار رسمی سازمانی (زیرا سازمان

سازي نتایج بسیار متمرکز و به نوعی رسمی ممکن است در پیاده
هاي غیرمتمرکز مشکل بیشتري داشته تحقیقات نسبت به سازمان

باشند)، تعامل بین مدیران و پژوهشگران، استقالل، توانمندسازي و 
 نی.فرهنگ سازما

 ها (از کارکنان تا اندرکاران سازمانشکاف بین پژوهشگران و دست
  .]20[متخصصان و مدیران)

اساسی پیش روي  چالش 3نیز  2004در سال  1هاتچینسون و جانتسون
برداي از دستاوردهاي تحقیقاتی را فقدان زمان کافی براي مطالعه یا بهره

هاي نوین و سازي ایدهخواندن تحقیق، زمان ناکافی در شغل جهت پیاده
  .]22[اآشنا بودن از تحقیقات نام بردندناآگاه یا ن

برداري از نتایج بهره هايچالشنیز  2008در سال  2و همکارانآتکینسون 
س ها و فقدان زمان در دسترفقدان استقالل جهت تغییر رویه راپژوهش 

  .]14[، برشمردندهاي نوینسازي ایدهجهت پیاده
ر ادبیات محققان نیز پس از مروري ب 2010در سال  3همکارانبراون و 

ی و روانی (احساسی)، نگرش منفی به تحقیق و پیشین، خستگی روح
پژوهش، استقالل ناکافی جهت تغییر عملکرد، عدم پشتیبانی اداري و 
مدیریتی، فقدان زمان، عدم دسترسی به منابع، درك ضعیف از آمارها، 

                                                        
1. Hutchinson and Johnston (2004) 
2. Atkinson et al. (2008) 
3. Brown et al. (2010)  

 هايچالشناسازگار و تجربه تحقیق را به عنوان  برخورداري از دانش پایه
  .]15[از تحقیق و پژوهش گزارش نمودند برداريروي بهرهپیش

بر سر راه  چالشنیز پی بردند که چندین  2012در سال  4گرانت و همکاران
فقدان «ها وجود دارد که دو مورد از مهمترین آنها برداري از پژوهشبهره

  .]18[است» فقدان حمایت سازمانی«و » شیدانش درباره نتایج پژوه
در تحقیقی تحت عنوان  2013در سال  5کنااین اواخر نیز، دیتل و مک

برداري بهره هايچالش، »رایج استفاده از تحقیقات هايچالشغلبه بر «
  اثربخش از دستاوردهاي تحقیقات را چنین برشمردند:

 ناتمامهاي نتیجه و یا گزارشهاي پژوهشی بییافته -
 ها به زبان قابل درك و فهمناتوانی در تبدیل یافته -
 کمبود زمان -
 فقدان بودجه و کمبود منابع مالی -
 فقدان دانش، عالقه و مشغله بسیار پژوهشگران -
 ها دنیاي واقعیغفلت جهت برقراري ارتباط بین یافته -
 هاي نوین ارتباطیاستقبال و تمایل اندك در به کارگیري از فناوري -
 .]16[اعتماد و باور ضعیف بر عملیاتی شدن دستاوردهاي ارائه شده -

اي و مروري بر تحقیقات داخلی و خارجی در در پایان مطالعات کتابخانه
کارگیري ههاي پژوهشی و بروي فعالیتپیش چالش 73مجموع 

هاي مختلف شناسایی شد. اما با توجه به دستاوردهاي آن در سازمان
هاي در دستگاه هاچالشاضر شناسایی و استخراج اینکه هدف تحقیق ح

رسید اجرایی استان گیالن بود، مطالعات میدانی نیز ضروري به نظر می
که از دیدگاه محققان پیشین شناسایی  هاییچالشتا زوایاي پنهان و 

پیشین قرار گیرد و در  هايچالشنشده بود، شناسایی شود و در کنار 
هاي شناسی پژوهش، یافتهپس از تبیین روش بندي شود. لذانهایت دسته

  اي و میدانی آورده خواهد شد.حاصل از مطالعات کتابخانه

  شناسی پژوهشروش -3

  روش اجراي پژوهش 3-1
است. زیرا به دنبال  کاربرديتحقیق حاضر براساس هدف، از نوع 

هاي پژوهشی و بکارگیري پیش روي فعالیت هايچالششناسایی 
هاي اجرایی استان گیالن و ارائه راهکارهایی دستگاه دستاوردهاي آن در

هایی است برداري بهینه از نتایج پژوهشو بهره هاچالشدر راستاي رفع 
  هاي اجرایی اجرا شده و یا قرار است اجرا شود.که در سازمان

(طرح تحقیق)،  ها دادهي گردآوري  نحوهبندي براساس در تقسیم
ي مورد نیاز ها دادهنگی بدست آودن تحقیقات علمی را براساس چگو

ي تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیق آزمایشی  دسته 2به  توان یم
از نوع  ها دادهي گردآوري  نحوهتقسیم کرد. تحقیق حاضر برحسب 

  .باشد یمتحلیلی  –توصیفی
                                                        
4. Grant et al., (2012) 
5.Dietel & McKenna, (2013) 



 37 -50 )1395( 25مجله مدیریت توسعه و تحول 

43  

  جامعه آماري پژوهش 3-2
پژوهشی و کارشناسان جامعه آماري تحقیق حاضر، مدیران یا معاونین 

پنجاه و پنج  .هاي اجرایی استان گیالن در نظر گرفته شده استدستگاه
  دستگاه اجرایی در استان گیالن مشغول به فعالیت هستند.

  نمونه آماري پژوهش 3-3
کارشناسان  مدیران وبایست از با توجه به اینکه نظرخواهی فقط می

حاضر گرفت، نمونه پژوهش اجرایی استان انجام میهاي پژوهشی دستگاه
درباره نحوه انتخاب متخصصان و  2009براساس دیدگاه گریشام در سال 

 هاي تخصصی (تکنیک دلفی)جهت توزیع پرسشنامه تعداد متخصصان
تعیین گردید. وي درباره انتخاب متخصصین و کارشناسان (یا گروهی از 
آنها) این چنین بیان کرده بود که: آنچه در انتخاب این افراد مهم است 

ها، عالقه آنان به موضوع یا عنوان مورد بحث و از همه طرف بودن آنبی
ي مورد بررسی است؛ وي مهمتر اطالع یا دانش کافی آنان در زمینه

نفر و در برخی  60همچنین افزود که در برخی مطالعات تعداد حداکثر 
لذا  .]19[شوندنفر به عنوان متخصص در نظر گرفته می 15دیگر حداقل 

دستگاه اجرایی براي انجام پژوهش حاضر مورد  30به طور متوسط 
نفر از هر دستگاه دو  60در مجموع و بر این اساس  مطالعه قرار گرفت؛

گیري غیرتصادقی نمونهپژوهشی، به روش کارشناس مدیر و نفر؛ یعنی 
  انتخاب شدند. هدفمند از نوع قضاوتی 

  
  پژوهش هاي اجرایی مورد مطالعه): فهرست دستگاه1جدول (

  

تعداد مدیران و   هاي اجرایی مورد مطالعهدستگاه  ردیف
  کارشناسان پژوهشی

  نفر 2 سازمان امور اقتصادي و دارایی  1
  نفر 2 اي سهامی آب منطقهشرکت   2
  نفر 2 ادارة کل راه و شهرسازي  3
  نفر 2 شرکت آب و فاضالب شهري  4
  نفر 2 استانداري  5
  نفر 2 شرکت آب و فاضالب روستایی  6
  نفر 2 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  7
  نفر 2 سازمان جهاد کشاورزي  8
  نفر 2 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیالن  9
  نفر 2 توسعه و تجهیز مدارس اداره کل نوسازي،   10
  نفر 2 شرکت توزیع برق  11
  نفر 2 ادارة کل منابع طبیعی  12
  نفر 2 اداره کل صدا و سیماي مرکز   13
  نفر 2 اداره کل ورزش و جوانان  14
  نفر 2 اي شرکت سهامی برق منطقه  15
  نفر 2 ادارة کل شیالت  16
  نفر 2 محیط زیست ادارة کل حفاظت  17
  نفر 2 هاي عمومی اداره کل کتابخانه  18

  نفر 2 اداره کل هواشناسی  19
  نفر 2 اداره کل آموزش و پرورش   20
  نفر 2 اداره کل بهزیستی   21
  نفر 2 فرماندهی نیروي انتظامی  22
  نفر 2 مؤسسه تحقیقات برنج  23
  نفر 2  اي اداره کل آموزش فنی و حرفه  24
  نفر 2 اداره کل پست   25

26  
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزي؛ مجتمع آموزش جهاد کشاورزي و 
 پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي شمال

  نفر 2

  نفر 2 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اداره  27
  نفر 2 دانشگاه گیالن  28
  نفر 2 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی  29
  نفر 2 علم و فناوريپارك   30

  
دستگاه  30ها: جمع کل دستگاه

  اجرایی
  نفر 60

  

  هاي گردآوري اطالعاتروش 3-4
جهت گردآوري مبانی نظري و پیشینه اي: در این پژوهش روش کتابخانه

   .ي استفاده شدا کتابخانهاز روش  پژوهش
بدین  ؛روش میدانی: در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد

اي و سؤاالت باز اي متشکل از سؤاالت چندگزینهترتیب که پرسشنامه
  ).2بین کارشناسان و متخصصان توزیع گردید (جدول 

  

  ): ابزار گردآوري اطالعات میدانی پرسشنامه2جدول (
5- 
بسیار 
خوب 
انجام 
  میشود

4- 
به خوبی 

  انجام 
-می

 شود

3- 
به اندازه 
کافی 
انجام 
 میشود

2- 
بطور 
ضعیف 
-انجام می

 شود

1- 
 خیلی

ضعیف 
انجام 
 میشود

  
  امتیازات                                          

  
 هاگزاره           

  
5 

  
4 

  
3 

  
2 

  
1 

میزان حمایت و پشتیبانی مدیران عالی  -1
هاي پژوهشی و ها از انجام فعالیتدستگاه

 بکارگیري نتایج آنها در سازمان

- توجه به تحقیق و توسعه در برنامهمیزان  -2 1 2 3 4 5

 هاریزي استراتژیک دستگاه

  
5 

  
4 

  
3 

  
2 

  
1 

هاي اجرایی از جمله میزان آمادگی دستگاه -3
هاي زیرساختی، فناوري، مالی، منایع در زمینه

هاي انسانی متخصص و ... براي انجام فعالیت
 پژوهشی و کاربست دستاوردهاي آن 

برداري از هاي پژوهشی و بهرههاي اجرایی استان در راستاي انجام فعالیتسرکار، دستگاهاز نظر جنابعالی /  -4
هایی(اعم از اقتصادي، سیاسی، قانونی، نظارتی، فناوري، هاي علمی و کاربردي با چه چالشنتایج پژوهش

 ه شود)اجتماعی، فرهنگی و ...) روبرو هستند؟ (به صورت موردي و به ترتیب اهمیت به آنها اشار

برداري بهینه از هاي پژوهشی و بهرهراهکارهاي پیشنهادي جنابعالی/ سرکار براي بهبود انجام فعالیت -5
  دستاوردهاي آن چیست؟
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وضع موجود
وضع مطلوب

  روش تجزیه و تحلیل اطالعات 3-5
به منظور تبیین ؛ ابتدا، به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري شده

هـاي اجرایـی از   اي دسـتگاه هـاي تحقیـق و توسـعه   وضع موجود فعالیت
-)؛ دوم، چالش3تا  1(براي تحلیل سؤاالت  استفاده گردید تحلیل شکاف

هاي دیگري که در مطالعات پیشین به آن اشاره نشده بود، شناسایی شد 
سازي بنیادي (روش کیفی) براساس رویکرد مفهوم (تکنیک دلفی)؛ سوم،

واسـطه مطالعـات    هاي شناسایی شده بـه چالش براساس دیدگاه خبرگان
   .شدندبندي طبقهاي و میدانی، کتابخانه

  هاي پژوهشیافته -4

هاي اجرایی اي دستگاههاي تحقیق و توسعهتبیین وضع موجود فعالیت 4-1
  استان

مدیر و کارشناس پژوهشی  60ها از بین پس از گردآوري پرسشنامه
، 3تا  1هاي اجرایی، امتیازات تخصیص داده شده به سؤاالت دستگاه

گردید. همچنین امتیازات  )3(تجمیع گردید و نتایج به صورت جدول 
تخصیص داده شده و نشان دادن وضع موجود در برابر وضع مطلوب، در 

  نشان داده شده است. )2(قالب شکل 
  آمار توصیفی مربوط به سؤاالت امتیازي ):3جدول (

  
  

هاي اجرایی استان : شکاف بین وضع موجود و مطلوب دستگاه)2(شکل  
  توسعهگیالن در امر تحقیق و 

  
نتایج حاصل از تجمیع و ارزیابی امتیازات تخصیص داده شده و تحلیل 

هاي اجرایی استان گیالن در امر تحقیق دهد که دستگاهشکاف نشان می
داشته و در حد متوسطی و توسعه نسبت به وضع مطلوب فاصله بسیاري 

ها، قرار دارد؛ زیرا امتیازات حمایت و پشتیبانی مدیران عالی دستگاه
میزان ها و ریزي استراتژیک دستگاهتوجه به تحقیق و توسعه در برنامه

هاي زیرساختی، فناوري، از جمله در زمینههاي اجرایی آمادگی دستگاه
هاي پژوهشی و براي انجام فعالیت مالی، منابع انسانی متخصص و ...

، 169، به ترتیب امتیازات 300کاربست دستاورهاي آن از امتیاز مطلوب 
مورد در حد متوسط  3را کسب نمودند که تقریباً هر  165و  149

  هستند.

  ايهاي تحقیق و توسعههاي پیش روي فعالیتبندي چالشطبقه 4-2
هاي دستگاهپژوهشی رشناسان کامدیران و هاي آوري دیدگاهپس از جمع

هاي پژوهشی و هاي پیش روي فعالیتچالشاجرایی استان گیالن درباره 
؛ پرسشنامه 5و  4از طریق پاسخ به سؤاالت  کارگیري دستاوردهاي آنه ب

چالش شناسـایی شـده بـه واسـطه مطالعـات       73سازي آنها با و یکپارچه
  دید.مشخص گر فرعیچالش  101 ، در نهایتايکتابخانه

-گیري از رویکرد مفهـوم چالش با بهره 101 به روش کیفی، در گام بعد،
شخصی، مدیریتی،  -فردي هايچالشدسته از جمله  7 در سازي بنیادي

مربوط به تحقیق و کیفیت  هايچالشعلمی و فنی، سازمانی، محیطی و 
) 4سازمانی به صـورت آنچـه کـه در جـدول (    بین هايچالشنتایج آن و 

   بندي گردید.شود، طبقهمیمشاهده 
  

هاي پژوهشی و پیش روي فعالیت هايچالش: مجموعه نهایی )4(جدول 
  هاي اجرایی استاناجراي دستاوردهاي آن در دستگاه

  

  ردیف
و  تنگنا
هاي چالش

  اصلی
  هاو چالش تنگناهاشرح 

1  

تنگناها و 
 هايچالش

 -فردي
  شخصی

 کمبود وقت و مشغله زیاد .1

 هاي خانوادگی و اجتماعیوجود مسئولیت .2

 خستگی روحی و روانی (احساسی) .3

ــی .4 ــا فقــدان رغبــت و ب ــژوهش ی ــر پ ــه ام   عالقگــی ب

 پژوهشگران انگیزگیبی
 فردگرایی در امر پژوهش .5

 فقدان زمان کافی براي مطالعه یا خواندن تحقیق  .6

هـاي  سـازي ایـده  زمان ناکافی در شغل جهت پیاده .7
 نوین

 مقاومت در برابر تحقیق  .8
تمایل و ترس افراد به تغییر شـرایط و تـالش   عدم  .9

 براي حفظ وضع موجود

عدم آگاهی از سودمندي تحقیق و پژوهش/ ناآگـاه   .10
  یا ناآشنا بودن از تحقیقات
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2  

تنگناها و 
 هايچالش

  مدیریتی
  

 ضعف سازماندهی و مدیریت تحقیق .11

هاي غیرمسئوالنه و کاهش اسـتقالل جهـت   دخالت .12
دلیـل وجـود تفـاوت میـان     ها بـه  تغییر عملکرد و رویه

هاي مدیران و پژوهشگر که سبب شده تا تولیـد  دیدگاه
بـرداري از آن در دو مسـیر جداگانـه قـرار     دانش و بهره

بگیرند و هر یـک بـر منـافع شخصـی بـه جـاي منـافع        
 سازمانی تمرکز کنند.

 اي عمل کردن مدیران اجراییسوء مدیریت و سلیقه .13

مایت کم مدیران عدم پشتیبانی اداري و مدیریتی/ ح .14
از پژوهش هاي اجرایی و مسئولین پیشین و فعلی دستگاه

  و اجراي دستاوردهاي آن 
پذیر به جاي استفاده از استانداردهاي ثابت و کمیت .15

 گرایی براي اعمال کنترل از سوي مدیرانکیفیت

-ضعف نظام و ساختار نظارتی و ارزشیابی فعالیـت  .16

ه کارگیري نتایح دستگاهی ناظر بر نحوه بهاي پژوهشی/ 
هـا نیسـت و اگـر هـم هسـت،      پژوهش ها در دسـتگاه 

 ابزارهاي نظارتی الزم براي چنین دستگاهی وجود ندارد.

 گذاري مدیرانعدم وقت .17

 نقص در توانایی مدیران اجرایی .18

عدم باور به پژوهش و نگـرش منفـی مـدیران بـه      .19
پژوهش و گاه تضعیف بخش پژوهش/ اعتمـاد و بـاور   

 مان به امر تحقیقضعیف مدیریت ساز

عدم ایجاد انگیزه کـافی در پژوهشـگران از طـرف     .20
 مسئولین در امر پژوهش

-بـی  فقدان سابقه تخصصی از سوي مدیران/ گاهـاً  .21

 سوادي مدیران و مسئولین اجرایی

نارسایی در ساماندهی و استفاده اثربخش از نیروي  .22
هاي ها و توانمنديانسانی کارآمد/ عدم استفاده از قابلیت

 کنان تحصیلکردهکار

مشکالت جـذب و نگهـداري نیروهـاي کیفـی در      .23
 بخش پژوهش

هاي طرح ها براي اجرايعدم ثبات مدیریت سازمان .24
 تحقیقاتی

هـاي  طـرح  جهـت اجـراي   مـدیران  زمـان محـدود   .25
مـدت  هاي کوتاهحلتحقیقاتی و در پی آن تمرکز بر راه

به جاي بلندمدت/ تمایـل مـدیران اجرایـی بـراي حـل      
عدم حمایت از تحقیقات اساسی مدت/ کوتاهمشکل در 

مدت و بلندمدت و لذا رها کردن طرح در میانه راه/ میان
مدت را معیار موفقیت در سازمان دانستن پیشرفت کوتاه

مدت هاي کوتاهو تمرکز مدیران عالی بر تنظیم استراتژي
  که این موضوع با روح پژوهش منافات دارد.

لف سیستم اجرایی را نبود مدیري که بازوهاي مخت .26
 به سیستم علمی پیوند بزند

 باز و غیرمتعهدزده و سیاستوجود مدیران سیاست .27

  

3  

تنگناها و 
 هايچالش

  علمی و فنی
  

 ضعف علمی و فقدان روحیه علمی پژوهشگران .28

 شناسی تحقیقدانش ناکافی از روش .29

هاي آماري/ درك ضعیف ناآشنایی با اصول و روش .30
 آمارها

هاي کـافی در انجـام   فقدان مهارت کمبود تجربه و .31
 پژوهش

 فقدان دانش درباره نتایج پژوهشی .32

فقدان مدرك تحصیلی مناسب و مرتبط با تحقیق و  .33
 پژوهش

 عدم برخورداري از سابقه تخصصی .34

 اطالعی از موضوعات قابل تحقیقبی .35

 هاي قابل تحقیقعدم توانایی شناسایی عرصه .36

نبودن کمبود پژوهشگر و محقق کارآمد/ در دسترس  .37
 اي تحقیقاتینیروهاي مشاوره

 عدم دسترسی به یک رویکرد جامع .38
 هاي تحقیق و نتایج آنهاعدم اتمام گزارش .39

 پیچیدگی سنجش .40

عدم درك روشن محققان و پژوهشگران از عملیات  .41
داخلی صنایع (شناخت ناکافی پژوهشگران از فرایندهاي 

 سازمانی)

نبود تیمی شامل متخصصین با دیدگاه تخصصـی و   .42
درت تحلیلی باال/ نبود سطحی از عوامل متخصـص و  ق

 مشاورین داراي صالحیت

هاي پژوهشـی چـه در مـورد کـار     عدم توسعه تیم .43
سازمانی و چه استفاده از نتایج پـژوهش  پژوهشی درون

 کاربردي خارج از آن دستگاه
میان تخصص پژوهشـگران و  دانش پایه ناسازگار/  .44

دهد، تناسبی وجـود  فعالیتی که سازمان اجرایی انجام می
  ندارد.

4  

تنگناها و 
 هايچالش

 درون
  سازمانی

ها و کارکنان آنها براي آمادگی متوسط یا کم سازمان .45
 سازي دستاوردهاي پژوهشیپیاده

-کمبود امکانات و تجهیزات الزم براي اجراي طرح .46

هاي پژوهشی/ تخصیص نامناسب منابع/ عدم دسترسی 
بینـی  و عـدم پـیش   هـا مهیا نبـودن زیرسـاخت  به منابع/ 

  ظرفیت اجرا براي امور پژوهش
هـاي اجرایـی از   تجهیز نبودن و بروز نبودن دستگاه .47

 نظر الکترونیکی

عدم دسترسی به منابع کسب اطالعات مثل کتابخانه،  .48
ــال/ ضــعف سیســتم اطــالع  رســانی و اینترنــت و ژورن

ــات و   ــایج مطالع ــار و اطالعــات و نت ــه آم دسترســی ب
 تحقیقات انجام شده

 هاي زمانی جهت مطالعه و انجام تحقیقمحدودیت .49

 اجبار استفاده از یک روش و چهارچوب خاص .50
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قوانین و مقررات نامناسب فعلی در حوزه تحقیق و  .51
پژوهش طوري که آن را به امري اجباري تبـدیل کـرده   

هاي تحقیقاتی صرفاً به منظور انجام است و عمده فعالیت
وه استفاده از نتایج یک فعالیت و بدون در نظر گرفتن نح

  گیرد.آن صورت می
نادیده انگاشتن باورهاي فرهنگی و اعتقادي در امر  .52

 پژوهش 

 هاي اخالقی در انجام پژوهشمحدودیت .53

درآمد ناکافی از محل پژوهش در مقایسه بـا سـایر    .54
 ها فعالیت

ساختار ناسالم اقتصادي که ساختار اداري را از یک  .55
 کندتبدیل میحالت مولد به یک حالت منفعل 

تـک روي در امـر   فقدان رویکرد اجرایی مناسـب/   .56
هـا براسـاس   پژوهش و فقـدان برنامـه مسـتمر دسـتگاه    

وظایف ذاتی/ فقدان یک برنامه مدون تحقیقاتی بر اساس 
 نقشه راه مشخص تحت مدیریت واحد

تعریف نکردن صـحیح و روشـن عوامـل مختلـف      .57
 دخیـل در اجـراي تحقیقـات/ عـدم شـفافیت در میـزان      

 مسئولیت عوامل دخیل در اجراي تحقیقات

 ساختار سازمانی نامناسب .58

ارتباطات ناقص و ناکافی/ فقدان روابـط سـازمانی    .59
 مناسب

استقبال نکردن و تمایل انـدك در بـه کـارگیري از     .60
 هاي نوین ارتباطیفناوري

تشــریک مســاعی غیراثــربخش/ نبــود مشــارکت و  .61
جرایی همکاري واحدهاي تحقیق و توسعه با واحدهاي ا

 هادر به کارگیري نتایج طرح
محـور، کـاربردي و   فقدان نظام آموزشـی پـژوهش   .62

برپایه حل مسأله و در نتیجه عدم شکوفایی توان بـالقوه  
 هاکارکنان سازمان

ــا روش  .63 هــاي عــدم همــاهنگی فرهنــگ ســازمان ب
نهادینه فقدان فرهنگ سازمانی مناسب (محور یا پژوهش

فرهنـگ  هـا/  ازماننشدن مقوله تحقیق و پژوهش در سـ 
هاي اجرایـی  ها، در دستگاهبرداري از نتایج پژوهشبهره

 وجود ندارد)

نـاتوانی  فقدان سیستم انگیزشی و پـاداش مناسـب (   .64
اي هـاي دولتـی، زمینـه   هاي انگیزشی در سـازمان سیستم

-براي ایجاد تفکر سیستمی و کار پژوهشی به وجود نمی
 )آورد

 فقدان حمایت سازمانی .65

ســی اداري در جهــت هزینــه کــردن وجــود بروکرا .66
 وجود بروکراسی افسار گسیختهبودجه مصوب/ 

 هاي تحقیق و توسعه در سازمانهاناکافی بودن هسته .67

ها، بررسی و تصـویب  فرایند طوالنی تعیین اولویت .68

هاي انجام هاي پیشنهادي و در نهایت ارزیابی طرحطرح
 شده

محققان و هاي اجرایی با عدم همکاري کارکنان دستگاه .69
 در اختیار قرار ندادن تجارب عملی خود به آنها

نبود یک بانک جامع اطالعاتی جهت ایجاد ارتباط و  .70
فقـدان پایگـاهی   هاي پراکنـده/  گیري متقن از دادهنتیجه

  آوري کلیه دستاوردها و تحلیل آنهابراي جمع

5  

تنگناها و 
 هايچالش

  محیطی
  

 جوییفقدان جو علمی و حقیقت .71

 نیافتگی جامعهتوسعه .72

 نهادینه نشدن امر پژوهش .73
 فقدان فرهنگ تحقیق .74

 احتیاط سیاسی و کارفرمایی دولت .75

هاي بیش از حد جریانات سیاسی در ساختار دخالت .76
 هاي اجراییاداري دستگاه

مقررات دست و پا گیر اداري در خصوص اجـراي   .77
ها و مققـرات  نامهتحقیقات/ نارسائی تدوین و تهیه آئین

منظور تسهیل انجام تحقیقات/ مقررات دسـت و  الزم به 
 پاگیر در خصوص اجراي تحقیقات

ها بـودن و انجـام   تابع مقررات و ضوابط وزارتخانه .78
هرگونه اصالحات منوط به دریافت مجوز از وزارتخانه 
بودن که این قوانین در بسیاري از موارد با نتایج پژوهش 

  همخوانی ندارد
کافی جهت تداوم  عدم تخصیص بودجه و اعتبارات .79

فقـدان اعتبـارات و امکانـات مـالی/      مباحث تحقیقاتی/
نبودن بودجـه کـافی بـراي تحقیـق/ کمبـود تخصـیص       
اعتبارات تحقیقاتی از بودجه عمومی دولت به تحقیقات 

  سازمانی

6  

تنگناها و 
 هايچالش

مربوط به 
تحقیق و 

کیفیت نتایج 
  آن

 هاي تحقیقاتیطوالنی شدن زمان انجام پروژه .80
ها به دلیل اینکه کاربردي نبودن تحقیقات در سازمان .81

نتایج تحقیقات قابل اطمینان نیستند، صحت کافی ندارند 
 شناسی آنها مناسب نیست.و روش

تفسیر تجزیه و تحلیل آماري در کارهاي تحقیقاتی  .82
 غیرقابل درك است.

 متن گزارشات تحقیقاتی روشن و روان نیست. .83
تحقیقـات بسـیار    حجم اطالعات به دست آمـده از  .84

 .زیاد است

هاي انجام شده کـه  پراکنده و نظري بودن پژوهش  .85
درصد بسیاري از آنها به جاي تمرکز بر حل مسـأله، بـر   

 اند.بیان مسأله تمرکز کره
 ها به کاربردي بودن تحقیقاتعدم اعتماد سازمان .86

هاي علمی بـا  منطبق نبودن بخش زیادي از پژوهش .87
 هاي مختلف.ههاي موجود در زمینواقعیت

هـاي کـالن   دار نبودن تحقیقـات در برنامـه  اولویت .88
  کشوري/ عدم همخوانی با اهداف برنامه توسعه
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هاي عملیاتی خارج از بسیاري از دستاوردها و برنامه .89
حیطه وظایف دستگاه انجام دهنده پژوهش بوده و عمالً 
توسط آن دستگاه قابل اجرا نیست و الزامی براي انجـام  

 اردآن وجود ند
هـاي جدیـد کشـف    دستاوردهاي پژوهشی و شیوه .90

هـا و قـوانین جـاري    شده ممکن است بـا دسـتورالعمل  
مغایرت نتایج ها هماهنگی الزم را نداشته باشد/ سازمان
 شده یک سازمانها با استانداردهاي تعریفپژوهش

دستاوردهاي پژوهشی فاقد جامعیت هستند؛ یعنـی   .91
ــ بررســی ــانونی، سیاس ــاي اقتصــادي، ق ــاعی، ه ی، اجتم

محیطی و ... در آنها لحاظ نشده فرهنگی، رقابتی، زیست
 است.

ها اغلـب  دار نیستند/ پژوهشها هدفمند و ادامهپژوهش .92
تحقیق و باشند/ هاي قبلی میموردي و غیرمرتبط با پژوهش

 ايپژوهش کردن به صورت منفک و جزیره

اي که منجر به اسـتفاده  نحوه تعریف پروژه به گونه .93
 به طور کامل و شفاف وجود ندارد. شود

سـازي  ضعف در زنجیره پژوهش تا اجرا و تجاري .94
 .خوردها به چشم میدر پژوهش

  

7  

تنگناها و 
 هايچالش

  بین سازمانی
  

هـاي کـه   ها و سازمانعدم هماهنگی بین دستگاه .95
  بر روي یک موضوع مشترك و مشابه فعالیت دارند.

علمـی و  هـاي  عدم وجود تعامل در بین دستگاه .96
ها و اجرایی استانی، باعث تعلل در همه جانبه بودن طرح

 گردد.بکارگیري دستاوردهاي آن می

و  مانـد ها باقی میها اغلب در سطح دستگاهپژوهش .97
  رسدربط نمیهاي ذيبه اطالع سایر دستگاه

عدم دسترسی به اطالعاتی از مطالعات انجام شده  .98
شـود بـدون   مـی هاي تکراري که منجر به انجام پژوهش

 اینکه به راهکارهاي کاربردي بتوان دست یافت

عدم ارتباط بین واحـدهاي تحقیقـاتی سـازمانها     .99
جهت ارائه اطالعات به یکدیگر/ ضعف حلقه ارتباط بین 

 هامراکز پژوهشی و تحقیقاتی در دستگاه
هـا بـه در اختیـار    عدم تمایل برخـی از دسـتگاه   .100

ها به خاطر ستگاهگذاشتن بانک اطالعاتی خود به سایر د
-هاي احتمالی و همچنـین هزینـه  نگرانی از سوء استفاده

 اندهایی زیادي که براي کسب اطالعات نموده

هاي پژوهشی عدم هماهنگی و ناهمخوانی بودجه .101
دو دستگاه اجرایی که فصل اشتراك زیادي بـا یکـدیگر   

سازي دستاوردها به دارند و لذا متوقف شدن فرایند پیاده
  ن ناهماهنگیدلیل ای

 

  گیري نتیجه -5

امروزه نقش مهم و کلیدي پژوهش در توسعه همه جانبه و پایدار علم و 
هاي پژوهشی، پیوندي فناوري بر هیچ کس پوشیده نیست و فعالیت

هاي محکم با توسعه و پیشرفت جوامع دارد و تحقق اهداف و برنامه
بستري مناسب توسعه بر پایه تحقیقات علمی استوار بوده و پژوهش 

زیرا  زا است.جهت بروز خالقیت و نوآوري و دستیابی به توسعه درون
مطالعه و پژوهش به منظور بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهاي 

ها و ارائه راهبردهاي مناسب براي حل مسائل صورت گوناگون سازمان
 هاي مطالعاتی وگیرد؛ همچنین اهتمام به کاربردي نمودن نتایج طرحمی

- ریزيها و برنامهتحقیقاتی جهت استفاده از نتایج آنها در سیاستگذاري
هاي پژوهشی در ارتقاي زیرا اگرچه یافتهها امري مهم است. هاي سازمان

کنند؛ ي سطح رفاه جامعه نقش بسزایی ایفا میکیفیت زندگی و توسعه
سترس ي کاربردي پیدا نکنند و در دها تا زمانی که جنبهاما این یافته

هاي زیادي متقاضیان قرار نگیرند از اهمیت الزم برخوردار نشده و هزینه
لذا در  شود را جبران نخواهند کرد.که صرف پژوهش و تولید علم می

هاي پیش روي انجام فعالیت هايچالشتحقیق حاضر هدف شناسایی 
هاي اجرایی استان پژوهشی و بکارگیري از دستاوردهاي آن در دستگاه

هایی از نظام اداري کشور در نظر گرفته شد. گیالن به عنوان زیرمجموعه
اي و میدانی صورت گرفت و پس از براي این منظور مطالعات کتابخانه

هاي اجرایی استان بلحاظ مشخص شدن اینکه وضع موجود دستگاه
ریزي میزان حمایت مدیران عالی، توجه به امر تحقیق و توسعه در برنامه

ها و میزان آمادگی زیرساختی، مالی، منابع انسانی، یک دستگاهاستراتژ
از طریق  چالش 101فناوري و ... در حد متوسطی است، در نهایت 

دسته از  7اي و مطالعات میدانی شناسایی شد و در مطالعات کتابخانه
رغم بندي شد. این نتیجه حاکی از آن است که علیطبقه هاچالش

ها و چالشهاي اجرایی در اغلب دستگاه اهمیت تحقیق و پژوهش،
بایست در صدد رفع آنها بر آمد زیرا منافع وجود دارد که می تنگناهایی

آمیز پژوهش و در پی آن اجراي مطلوب حاصل از انجام موفقیت
- دستاوردهاي پژوهشی؛ در وهله اول، نصیب مدیران، سهامداران، دست

به عبارتی دیگر، به کُل مجموعه  ها شده و یااندرکاران و کارکنان سازمان
محوري و گردد؛ در وهله دوم، ارتقاء پژوهشدستگاه اجرایی بر می

هاي تحقیق و توسعه، بهبود کمی و کیفی محصوالت پرداختن به فعالیت
شود و خدمات به مشتریان را به دنبال خواهد داشت که این امر باعث می

مند شوند ز مزایاي آن بهرهمردم جامعه به طور مستقیم و غیرمستقیم ا
(یا منجر به رفاه حال جامعه خواهد شد)؛ در وهله سوم، این امر منجر به 

- رفع مشکالت استان و در سطحی کالن رفع مشکالت کشور در زمینه
شود و توسعه پایدار استان و به تبع آن کشور را به هاي مختلف می

ري در امر پژوهش و گذاي پایانی، سرمایهدنبال خواهد داشت؛ و وهله
- برداري بهینه از نتایج آن، زمینه را براي بهبود رقابتتالش جهت بهره

  المللی فراهم خواهد آورد.هاي بینپذیري کشور در عرصه
هاي هاي پیش روي فعالیتدر پایان براي بهبود وضعیت و رفع چالش

ي هابرداري از دستاوردهاي آن از کارشناسان دستگاهپژوهشی و بهره



 نظام ادارياي در هاي تحقیق و توسعههاي پیش روي فعالیتبندي چالششناسایی و طبقه /و همکار محمد طالقانی 

48  

اجرایی استان گیالن، درخواست شد تا راهکارهایی ارائه نمایند، که پس 
  به صورت ذیل به آنها اشاره نمود:توان بندي میاز گردآوري و جمع

دستگاهی از هاي تخصصی هماهنگی و همکاري میانتشکیل کمیته - 1
  :نخبگان سازمانی

 ان ها و ایجاد اتحاد استراتژیک میتقویت همکاري بین دستگاه
اندازهاي مشترك هستند هایی که داراي رساالت و چشمسازمان

 افزایی و دستیابی به نتایج مطلوبجهت هم
 هاي اندیشی در قالب جلسات مشترك و گردهماییتعامل و هم

 تخصصی با حضور کارشناسان مجرب
 هاهماهنگی و انسجام دستگاه 
 هاي متولیهمگرایی دستگاه 
 تحقیقاتی موجود در سطح استانهاي ادغام برخی از سازمان 
 هاي مختلف و شناسایی متخصصان آگاه، با تجربه، دلسوز از حوزه

ها جهت ارائه دعوت آنان به عنوان مشاور براي حضور در کمیسیون
  نظرات کارشناسانه و پیگیري نتایج

پذیر مطابق با نیازهاي هاي مطالعاتی قابل اجراء و امکانتهیه طرح - 2
  :داررایی و داراي قابلیت ارزش افزا و اولویتهاي اجدستگاه
 هاي پژوهشی و انتخاب بهترین سنجی طرحنیازسنجی و امکان

 پیشنهاد
 هایی اجرایی براي تبدیل تعیین اولویت با توجه به نیاز روز دستگاه

 شدن به دستگاهی پیشرو
 هاي هاي پژوهشی در حوزه تخصص و فعالیت دستگاهتعریف طرح

 اجرایی
ایجاد یک بانک اطالعاتی جامع مجازي براي دسترسی پژوهشگران و  - 3

هاي اجرایی براي جلوگیري از موازي کاري و دستیابی آسان به دستگاه
؛ و به عبارتی، ایجاد پیشینه اطالعات و کارهاي تحقیقاتی در حال اجرا

  .سازي اطالعاتآوري و یکپارچهپرتالی جامع براي جمع
 بیش از آنچه که در حال حاضر تخصیص دادهتخصیص منابع مالی  - 4

دار و داراي برداري بهینه از نتایج دستاوردهاي اولویتشود براي بهرهمی
  :ارزش افزوده

 بندي و کاربردي تخصیص بودجه مورد نیاز در جهت پردازش، جمع
 نمودن نتایج حاصل از تحقیقات

  حداقل تخصیص اعتبارات ویژه براي اجراي دستاوردهاي تحقیقاتی
مدت تحقیقی در کوتاه -مدت؛ زیرا تصور اینکه موضوعات علمیمیان

  لوحانه است.دهد بسیار سادهجواب می
گسترش فرهنگ پژوهش و جلب مشارکت نیروهاي توانمند براي  - 5

  اجراي دستاوردهاي پژوهشی:
 بسترسازي فرهنگی به منظور ایجاد اعتقاد در مدیران و تصمیم -

  هارایی در راستاي استفاده از نتایج پژوهشهاي اجسازان دستگاه
 هاجاري کردن فرهنگ تحقیق در سطح سازمان 

  طراحی ساز و کار مناسب براي استفاده از توان بالقوه نیروهاي
 داخلی سازمان در امر تحقیقات

 هاهاي پژوهش محور در سازمانتوسعه تیم 
 ایجاد تفکر گیري از تخصص و توانمندي نیروهاي سازمانی در بهره

  خالق و تشویق نوآوري
ها و تخصص آنان در زمینه انتخاب درست افراد متناسب با آگاهی -6

  :هاي علمی مرتبطپژوهش
 سازمانی و برونشناسایی و تشویق پژوهشگران در حوزه درون -

جانبه از پژوهشگران و سازمانی براي انجام پژوهش و حمایت همه
  مجریان

 سازمانیي نیروهاي توانمند درونکلیه تالش براي ایجاد تعهد در 
 شناسایی نخبگان مرتبط 
  به کارگیري افراد متخصص و استفاده از دانش و تجارب پژوهشی

 .آنها
هـاي  تعیین سازو کـار پیگیـري و نظـارت مسـتمر بـر رونـد فعالیـت        -7

 پژوهشی؛ به عبارتی دیگر، پیگیري و نظارت مستمر از سوي مقـام ارشـد  
ی در خصوص عملی کردن نتـایج توسـط کارشناسـان    هاي اجرایدستگاه

  .ربطذي
سازي ارزش اقتصادي پژوهش و دستاوردهاي آن نگري و شفافآینده -8

  در صورت اجراء:
 ریزي مدون براي انجام مطالعاتی با موضوعات مشخص و برنامه

 کاربردي
 هاي تحقیقاتی تنها زمانی صورت گیرد که وضعیت فـاز  تعریف پروژه

 مشخص باشد. اجرایی آن
 هـا بـه صـورت    برداري از نتایج پـژوهش مشخص نمودن مزایاي بهره

 .یافتنی پیش از انجام پژوهشواضح، قابل درك، ملموس و دست
نگرانه براي تداوم و یکپارچگی اقدامات و ریزي راهبردي و آیندهبرنامه -9

  .ها با امکان بازنگري مجددپژوهش
-هـا و خـط  نادرست و تهیه چـارچوب ها و حذف موارد تحلیل یافته -10

سـازي  هـا؛ بـه عبـارتی دیگـر، شـفاف     مشی در زمینه بـه کـارگیري داده  
هـاي  هاي پژوهش و ابالغ آنها به صورت دقیق در قالب سیاسـت خروجی
  مدون.

گذاري و اعتبارسنجی دستاوردهاي بدست آمده و بندي، ارزشدسته -11
ابی از کـل مطالعـات   سپس تدوین و هماهنگ کردن دسـتاوردها؛ ارزشـی  

  .انجام شده، بازنویسی و اصالح آنها براساس نیازهاي کاربردي
اي تخصصی جهت نظارت بر اجراي دسـتاوردهاي  تشکیل دبیرخانه -12

  .برداري بهینهوري مطالعات و بهرهپژوهشی با هدف ارتقاي بهره
اصالح ساختار اداري و در صورت امکـان اصـالح قـوانین خشـک و      -13

  غیرمفید یا تعریف الزامات قانونی جدید.
اجرایـی و عملیـاتی مشـترك بـا مشـارکت       -تهیه نقشه تحقیقـاتی  -14

هاي اجرایی که بر روي یک موضوع مشترك یا موضوعات متنـوع  دستگاه
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کنند با بررسی دقیق موضوع و تلفیق آن با اعتبـارات، معیارهـا و   کار می
  .قوانین

ه عنوان یک جریان منطقی تا تغییـرات  ایجاد یک ساختار سیاسی ب -15
هـاي  در سطوح مدیریتی به عنوان یک پدیده عادي تلقـی شـده و نظـام   

مدیریتی را تحت تأثیر قرار ندهد؛ زیرا بسیار اتفاق افتـاده کـه بـا تغییـر     
  شوند.کاره رها میمدیران، بسیاري از کارهاي پیشین نیمه

سازي کامل دستاوردهاي ههایی که براي پیاداشتراك بودجه دستگاه -16
اند یا در حال انجـام  هایی با اهداف مشترك که از قبل انجام شدهپژوهش
  .هستند

هاي اجرایـی  هاي پژوهشی در داخل سازمانارزیابی عملکرد فعالیت -17
  .ي دستاوردها در درون سازمانو بسترسازي مناسب براي اشاعه

ه هر دستگاه در بهتر است به جاي تخصیص بودجه جداگانه ب -18
هاي ها که ممکن است به نسبت کم یا زیاد باشد، وزارتخانهاستان

مربوطه، بودجه پژوهشی را به مراکز تحقیقات خود تخصیص دهند، 
سازي به ها براي پیادههاي پژوهشی از طریق وزارتخانهسپس یافته

ت هاي اجرایی استانی ابالغ گردد. البته براي این کار بهتر اسدستگاه
هاي هر استان را نیز براي آگاهی از کارشناسان و متخصصانی از دستگاه

شرایط اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، آب و هوایی و ... هر استان در 
هاي آنان آگاه شوند. از هاي تحقیقاتی دعوت کنند و از دیدگاهکارگروه
  هاي این راهکار:ویژگی

 ودجهجلوگیري از تکه تکه شدن بودجه و هدر رفت ب -
کاهش زمان تصویب طرح پیشنهاد، اجراي طرح و اخذ مجوز قانونی  -

 سازيبراي پیاده
ها و اطمینان خاطر از ایجاد الزامات قانونی براي اجرا توسط دستگاه -

 اجرایی شدن
هـا؛ بـدین ترتیـب کـه هـر      سازي براي ارزیابی هرچه بهتر دسـتگاه زمینه

هـاي  شـدند، جـز سـازمان   سازي این دستاوردها موفـق  سازمانی در پیاده
  پیشرو و برتر معرفی شوند و از آنان تقدیر به عمل آید.

  نابع و مأخذم -6
هاي تحقیق اثربخشی هزینه ،)1386( .عبدي، محمد .خردمند، کامران .دهقانی، علی ]1[

هاي تولیدي استان خراسان رضوي و صنایع و توسعه (بررسی موردي تعاونی
 .99-114، 2، شماره 4اقتصادي، دوره هاي فصلنامه بررسی ،ایران)

 .کاشانی، هما .نجات، سحرناز .پوش، سانازعیب .شکوهی، مصطفی .سالمی، صدیقه ]2[
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