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و معادن و توسعه صنايع )1386 تير4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق
؛ همگامي با تغييرات جهاني و توسعه  دپارتمانهاي تحقيق

 فريده حيدري
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف

Faride.heidari@gmail.com 

و توسعه و نتايج،در دنياي امروز، تحقيق  سياست كلي توليد كنندگان در جهان امروز قرار گرفته است

و تبيين مي كنندبدست آمده در دپار و توسعه سياستهاي توليدي را تعريف ها. تمانهاي تحقيق با درك اين ديدگاه

و تشريفاتي نبوده بلكه مرتباً درگير بررسي  و دكوري و بدون مسئوليت و توسعه، دپارتماني جانبي دپارتمان تحقيق

و آخرين دستاوردها فنآخرين وضعيت بازار، آخرين تغييرات در سليقه مشتريان نوآوري در مفهوم. وري مي باشداي

و خدمات را ايجاب مي كند و فروش و نوعي قابليت پويا در توليد  بطوريكه فعاليت اقتصادي،نگرش،كاري حياتي

و درك و شامل تركيبي از ايده ها، كاركنان با انگيزه نوآوري گرا، فراتر از صرف داشتن ايده هاي خوب برداشته

و شعو اين مقاله با در نظر گرفتن استراتژي هاي.ر نسبت به آنچه كه مشتريان مي خواهند، مي باشدهمراه با شناخت

و توسعه در راستاي دستيابي به اهداف سازمان  سازمانها در محيط در حال تغيير شرح وظايفي را از دپارتمان تحقيق

و توسعه، نتايج حاصله از دارا همچنين ضمن بياني از دوره هاي حساس از نظر لزوم فعاليت. بيان مي دارد تحقيق

و شرح  و توسعه در دنياي دائماً در حال تغيير صنعت و توسعه در مجموعه، دغدغه هاي تحقيق بودن دپارتمان تحقيق

و توسعه بيان مي دارد .وظايف مدير تحقيق

و توسعه،: كلمات كليدي و دپارتمانهاي تحقيق ت جهاني شدنجهاني شدن اقتصاد و .وسعهتحقيق
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:مقدمه
و ابزارهاي متعلق به ديروز نمي در محيط پر رقابت امروز پيام اين است كه با راهكارها، ساختارها، رفتارها

و رضايت مشتري اميدوار بود با توجه به ايجاد نگرش نوين. توان نسبت به موفقيت در آينده، پيروز شدن بر رقيب

ف و توليد كنندگان دنيا به مجموعه اي از و با توجه به نگرش توليد كنندگان و توليد عاليتها در كنار فرآيند ساخت

و حتي كاهش قيمت صرف نمي گردد، موارد مهمي نظير  سازندگان فقط به توليد بر اساس بهينه كردن روش توليد

و سرمايه گذاري روي R&Dتوجه جدي صاحبان صنايع به  حي براي طراR&D براي افزايش كيفيت، لزوم توجه

را مي توان از مجموعه فعاليتهاي R&D در يك بيان كلي.و فرايندهاي جديد مورد توجه قرار گرفته است كاال

.[1]هدفدار توسعه بيان كرد

 خودو روند رو به رشد جهاني شدن،هر سازمان پويا با در نظر گرفتن قرار گرفتن در يك محيط قابل تغيير

: ميان آن مي توان عوامل ذيل را برشمردداراي استراتژي هائي مي باشد كه از

 اصل بقا.1

 اصل افزايش بهره وري.2

 اصل رضايت بيشتر كاركنان.3

 اصل رضايت بيشتر مشتريان.4

تر.5  اصل روابط عمومي موفق

و منسجم خود راهكاري است جهت دستيابي به اين اهداف، چه توسعه R&Dدر اين ميان دپارتمان  قوي

و در عين و در عين حال طراحي خود دليلي بر بقاست  حال تحقيقات هدفمند مي تواند خود منجر به بهره وري شده

همه اين موارد منجر به رضايتمندي صاحبان سهام. مبتني بر نياز مشتريان خود رضايت آنها را به همراه خواهد داشت

از.خواهد گرديد .[2]ياد كرد يكي از عوامل رقابت پذيري بنگاه ها به عنوانR&D در واقع مي توان

و نقش دپارتمان گذار سازمان از حال به آينده : در اين ميانR&D، جهاني شدن
و در عين حال ديدي صرفاً استراتژيهاي كميته راهبري سازمان هاي مي توانند داراي ديدي آينده نگر

ش. منحصر به نيازهاي حال داشته باشند :امل مي شودمقايسه اي از اين دو ديدگاه، عملكردهاي ذيل را
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و در سازماني كه تنها شرايط حال را مدنظر قرار مي دهد، فعاليتهاي سازمان محدود به محيط بسته كسب

و رقابت در سطح محدود ملي ميگردد  سازمان، شاهد تصدي گري دولت در عرصه اقتصاد هستيمي وضيعتدر.كار

و مقرار و سازمان تنها ميتواند در سطح ملي به رقابت بپردازددرگير قوانين و پاگير است با.ت دست در سازماني

و توسعه رقابت در سطح بين المللي سرلوحه كار سازمان قرار  و كار عملكرد آينده نگر، مبحث جهاني شدن كسب

و افزايش نقش نظارتي آن هستيم  و مي گيرد؛ در اين حالت شاهد كاهش تصدي گري دولت و قوانين محدودكننده

و پاگير توسط دولت اصالح گرديده اند .دست

و داراي عدم تنوع محصول سازماني كه تنها وضعيت حال را مد نظر قرار مي گيرد، محصولي استاندارد

و تنها به ارائه محصوالت موجود بسنده مي كند در اين وضعيت. است در اين حالت سازمان فرآورده محور است

م فن. حصول طوالني استعمر در مقابل در سازماني با نگرش آينده نگري، مبحث توسعه محصوالت به كمك

و در اين ميان سعي در ارائه. آوري نوين مد نظر قرار مي گيرد سازمان در صدد گسترش مفهوم مشتري مداري است

ه. محصوالت منطبق با نياز مشتريان مي كند اي فرامرزي را نيز مد نظر قرار داده سازمان در اين وضعيت نياز مشتري

و سليقه ساير كشورها گام بر مي دارد قاعدتاً با چنين. ودر جهت تطبيق محصوالت خود با توجه به فرهنگ

.[3]رويكردي محصوالت سازمان در بازه هاي زماني كوتاه تري منسوخ مي شوند

، شاهد عدم وجود نگرشن حال مي كند خود را محدود به زمابرنامه ريزي فعاليتهايسازماني كه در

در. بازاريابي كه محدود به مرزهاي داخل مي گردد. بازاريابي نوين در سازمان هستيم در مبحث مديريت سازمان

كميته راهبري

 Presentتيم Futureتيم

 بهبود وضع فعلي

و نگهداري  تعمير

 تنظيم

 تداوم مسير

 حفظ كيفيت

حفظ مشتري

 ايجاد شرايط جديد

 طراحي

 ساخت

 تعيين جهت

 ارتقاء كيفيت

خلق مشتري جديد

و ديدگاه معطوف به زمان:1شكل مقايسه ديدگاه آينده نگر
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و شاهد عدم وجود يكپارچكي فرايند بازاريابي با ساير چنين سازماني، برنامه ريزي كوتاه مدت صورت مي گيرد

 ها را مد نظر قرار مي سازمان در اين حالت فروش غير مستقيم محصوالت از طريق واسطه. فرايندهاي سازمان هستيم

و اقدام به ارائه محصوالت استاندارد، در سطح وسيعي از بازار مي نمايد به. دهد برنامه در مقابل سازماني كه اقدام

اي نهادينه كردن تفكر نوين بازاريابي در ريزي فعاليتهاي خود با مدنظر قرار دادن تغييرات آتي مي نمايد، در تالش بر

در. انجام مي دهدو استراتژيكدر افق بلند مدتمديريت بازار را چنين سازماني برنامه ريزي. گستره سازمان است

و R&Dچنين سازماني است كه ما شاهد يكپارچگي ميان فرايند بازاريابي با فرايندهاي ، طراحي، توليد، فروش

و يكپارچگي سازمان ها در سازمانهائي از اين دست است كه رخ مي دهد.ش هستيمخدمات پس از فرو ارائه. ادغام

در سازماني با نگرشي رو به آينده،. محصوالت تنها به بخشهاي ويژه اي از بازار در چنين سازماني صورت مي گيرد

و فروش مجازي هستيم و گسترش خريد .[1]شاهد حذف واسطه ها

بر تنها انهائي كه فعاليتهاي خود را مشتريان سازم مي نيازهايورده سازيآدر راستاي  زمان حال جهت دهي

مي. كنند، مشترياني قانع هستند در چنين سازماني است كه تالش هاي سازمان معطوف به افزايش در تعداد مشتريان

ب سازمانهائييانرمقابل مشتدر. گردد مي كه فعاليتهاي خود را نيز در راستاي رآورده سازي نيازهاي آتي جهت دهي

و انتخابگر مي باشند كه اين امر رشد سازمان را نيز در بر دارد در. كنند، مشترياني متوقع، آگاه سازماني از اين دست

و تأمين نياز آنها در تمام مدت عمر است .تالش براي وفادار نگهداشتن مشتريان

خود را معطوف به زمان حال مي كند، تنها منحصر به محصوالت در سازماني كه اهداف R&D فعاليتهاي

و توسعه در چنين سازماني طوالني است. مشابه است در مقابل در سازماني كه آينده را مد نظر. چرخه فرايند طراحي

و توسعه محصوالت خالقانه با تأكيد بر نيازهاي مشتريان هستيم چنين، در سازماني اين. قرار مي دهد، شاهد طراحي

و توسعه محصوالت بسيار كوتاه است زمانيكه به اين باور برسيم كه سازمان ما در حال گذر.چرخه فرآينده طراحي

و عملكردها است .[4]از حال به آينده است، اين خود مستلزم ايجاد تغيير در ديدگاه ها

:R&Dدوره هاي حساس از نظر لزوم فعاليت
R&Dو توسعه، مجمو مي يا تحقيق و منسجمي است كه باعث عه اي از فعاليتهاي سازمان يافته، هدفدار

و فن آوري هاي بيروني به  و بهره گيري از نوآوريها و عوامل دروني شود يك بنگاه اقتصادي با استفاده از منابع

.[5] يابدهدفهاي توسعه خود دست 

و افول سازمان تقسيم بندي كرد را مي توان به دوره هاي معرفي، رشد، بلوR&Dدوره هاي حيات در.غ

و توسعه درگير آن است را مي توان نسبت به اين دوره ها طبقه بندي كرد . اين ميان حجم فعاليتهائي كه واحد تحقيق
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و توسعه مربوط به زمان بلوغ يك سازمان طبق بررسي هاي صورت گرفته بيشترين حجم فعاليت دپارتمان تحقيق

.است

.R&Dدوره هاي حساس از نظر لزوم فعاليت:2شكل

م : يعنيرحله رشد به بلوغانتقال از

 حركت از وضع موجود به وضع مطلوب•

آل•  تغيير شرايط فعلي با شرايط ايده

 كم كردن فاصله با رقبا•

ها•  كم كردن فاصله تا بهترين

و نوآوري•  تحقق خالقيت

 مديريت تغيير•

 R&Dلمس•

و توسعهجهان :R&Dدغدغه هاي=؛ تهديد هاي آيندهي شدن فعاليتهاي تحقيق
و جند كشور كوچك اروپائي نشان داده است كه يك رشد تند در فعاليتهاي, تحقيقات در انگليس آمريكا

يك دليل. رخ داده است1950 مبحثي است كه از سال R&Dجهاني شدن.[1] وجود داردR&Dبين المللي 

افول بلوغ رشد معرفي

حجم
فعاليتهاي

R
&

D

زمان
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و مهم براي اين و منطقه اي و توليدي است كه با احتياجات مشتريان ملي  امر رشد در توسعه هاي سيستمي

.[6]استانداردهاي تكنيكي تطبيق يافته است

و توسعه:3شكل .روند رو به رشد جهاني شدن فعاليتهاي تحقيق

و توسعه را در كشوره  شاهد، با گذشت زمان،اي مختلفدر شكل باال روند رو به رشد جهاني شدن فعاليتهاي تحقيق

و توسعه غير قابل انكار هستند. هستيم و توسعه منجر. مزاياي بالقوه جهاني شدن تحقيق تحقيقات در مديريت تحقيق

و توسعه گرديده است .[7]به درك بهتر جهاني شدن تحقيق

و توسعه داراي در عين حال با در نظر گرفتن ورندهائي كه اقتصاد جهاني در پي گرفته است، دپ ارتمانهاي تحقيق

:[8]دغدغه هائي از اين دست ميباشند

 كاهش نسبي سهم بخش كشاورزي در اقتصاد ملي.1

 افزايش قيمت محصوالت كشاورزي.2

آب.3 و جيره بندي  كمي

و توليدات صنعتي.4  كاهش قيمت مصنوعات

 لزوم استفاده از مواد بازيافتي.5

ها.6  افزايش قيمت انواع انرژي
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)جهاني شدن اقتصاد(ها به صادرات فشار همه كشور.7

 افزايش قيمت انواع انرژي.8

و تغييرات تكنولوژيكي دو پديده اي هستند كه به طور عمده اين باور عميق وجود دارد كه جهاني سازي اقتصاد

و فرصتهائي جهت سازمانها هستند و به نوبه خود داراي چالش ها در. اي فضاي كسب وكار را دگرگون نموده اند

و نياز به افزايش بهره وري اي و فرايندهاي جديد با بوجود آمدن تقاضاهاي جديد ن ميان نوآوري در محصوالت

در همان زمان تغيير. [9]به رقابت شديد ناشي از جهاني شدن، امري اجتناب ناپذير شده استجهت پاسخگوئي

و در صدد بهره گيري  تكنولوژيكي قادر است در حالي كه سازمانها در جستجوي كسب درآمد از قابليتهايشان هستند

و بين المللي را شدت ببخشد در همين راستا، قابليت نوآوري سازمان. كامل از چنين فرصتهائي هستند، رقابتهاي ملي

و چالشهاي ناشي از جهاني شدن، مزيتهاي يك فاكتور حياتي در توانائي سا زمان در پاسخگوئي به تقاضا ها

و رشد علم است ي اهميت گشته است؛ بدين معنيا دارR&D در دوران جهاني شدن اقتصاد،.[10]تكنولوژيكي

و تكنولوژي به آنجا خواهد رفتR&Dكه هر جامعه اي داراي .[11] قوي تري باشد، سرمايه، نيروي كار

و نقل، قابلي و افزايش ميزان همساني بازار در ICTت جابجائي سرمايه، هزينه هاي پايين حمل  بسيار اثر بخش تر

اي. ميان ملل مختلف، منجر به بروز پديده جهاني سازي شده است جهاني سازي نه تنها بوسيله كاهش فشار هزينه

 شود بلكه موجب مي شود كه سازمانهاي موجب كاهش موانع ورودي براي رقابت كنندگان جديد بين المللي مي

و تطبيق بهتر با فرصتهائي جهت مزيت رقابتي هستند بهتر شكل بگيرند صنايع جهاني. كه قادر به ايجاد نوآوري

مدلهاي نوآور را بهتر پذيراست چرا كه آنها به نسبت به مدلهاي بسته سنتي مي توانند بهتر به مزيتهاي اقتصادي دست 

و طرحهاي و استانداردهاي قويتر را توسعه دهنديابند قرار گرفتن در مسير فرايند نوآوري شامل وجه هاي. موفق تر

خالقيت)4يكپارچگي با تأمين كننده،)R&D،3برون سپاري)2جهاني شدن نوآوري،)1: مختلفي است از قبيل

و  و كاربرد فناوري)5مصرف كننده و جهاني شدن در صنايع، بازارها روند رو به رشد رقاب. [12]تجارت خارجي ت

و داخل مرزهاي يك سازمان شده است .[13]و فناوري ها، منجر به ايجاد تقاضا براي بروز خالقيت در خارج

: در مقوله جهاني سازيR&D مديرفشرح وظاي
، شركتهائي به مانند و فليپس1و نووارتيزABBدر مبحث جهاني شدن نوآوري ا2 در سوئيس ز در هلند

 خود R&Dاز هزينه هاي%30به طور متوسط، شركتهاي اروپائي. مي باشند R&Dجمله پيشگامان جهاني سازي

و در اين ميان شركتهاي سوئيسي بيش از از هزينه هاي خود را در خارج%50را در خارج از مرزها صرف مي كنند

 
1 .Novartis. 
2 .Philips. 
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و درجه جهاني سازي در بيا. [12]از مرزهاي خود به مصرف مي گذارند ن عدد به عنوان سهم كلي بودجه تحقيق

عامل اصلي پديد آورنده مبحث بين.[6]توسعه صرف شده وراي مرزهاي كشوري كه سازمان به آن تعلق دارد

و بازارهاي خارجي استR&Dالمللي سازي  در حالي كه فرايندهاي خالقانه احتياج ارتباطات. دسترسي به منابع

 غير متمركز با چالشهائي از قبيل عدم وجود اعتماد بين محققان خود R&Dتار فردي دارد، سازمانهائي با ساخ

. [12]روبرويند

بويژه دو مفهوم. هماهنگي نقش عمده اي را در بسياري از رويكردهاي تئوري سازمان دهي ايفا مي كند

و بنيادي در تفكيك كار به وظاي و هماهنگي اين وظايف مي تواند به عنوانفاساسي  چارچوبي براي مختلف

بر همين اساس ساختار كي سازمان مي تواند به تحت. اجراي وظايف در هر فعاليت انساني سازمان يافته بشمار آيد

و هماهنگي ميان آنها بشمار رود .[6]عنوان عباراتي ساده از يك كل يكپارچه شامل كليت وظايف تخصصي شده

و اين ضروري است كه عالوه بر شخصي سازي به دنبال جهاني سازي بازارها  R&Dجهاني سازي است

و مد نظر قرار دادن تقاوتهاي فرهنگي  محصوالت براي همخواني با تقاضاي داخلي، در جهت كسب دانش جديد

و رهبري دپارتمانهاي. گام برداشت   R&Dبنابراين سوال زمان يا چرائي نيست بلكه چگونگي سازمان دهي

.[14]است

و توس و در راستاي R&Dعه در ابتدا مي بايست به تثبيت جايگاه مدير تحقيق  در ساختار سازماني بپردازد

و اساسي براي مقابله با محيط متغيير است فعاليتهاي خود را R&Dتفهيم اين مفهوم در سازمان كه  عنصر اصلي

ب. [15]جهت دهي كند و مديريت فناوري و بويژه در مقوله جهاني شدن، در مباحث توسعه تكنولوژي ازارها

 به عنوان راهكاري R&Dسايتهاي بين المللي. يكپارچگي را در سطح جهاني شاهد هستيم،R&Dمديريت منابع 

و تكنولوژي جهاني مد نظر قرار گرفته اند ماحصل مهم از اين امر اين است كه قابليت يادگيري. در يادگيري بازار

.[16]د يافته استسازمانهاي مبنا در مديريت فناوري بسيار بهبو

 به نظر مي رسد به خوبي پايه گذاري R&Dاستفاده از تيمهاي مجازي، بويژه در پروژه هاي بين المللي

و ادامه دارد و توسعه. شده و اطالعات، افزايش تجارب با مديريت فرايندهاي تحقيق فناوري هاي قدرتمند ارتباطات

 كه مدير شده استR&Dاندارد بين المللي جديد در ساماندهيو جهاني سازي فناوري موجب پديد آمدن يك است

R&D[17] مي بايست آنها را در نظر گيرد.
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:نتيجه گيري
و تغييرات بوجود آمده در مباحث دغدغه هاي آتي كه جوامع با آن در ارتباطند،جهاني شدن اقتصاد

و تعبير خود از مف و فناوري، سازمان ها را وادار به تغيير تعريف و وظايف دپارتمانهاي تحقيق و توسعه هوم تحقيق

و توسعه به عنوان راهكاري جهت روياروئي با چالشهاي.توسعه كرده است در اين ميان مفهوم جهاني سازي تحقيق

و توسعه راهبردي است كه بقاي سازمان را تضمين مي كند. پيش رو معرفي مي شود . جهاني شدن تحقيق

و كار، در گذار سازمان از حا و توسعه، مي توان به تغيير مرزهاي كسب و مبحث جهاني سازي تحقيق ل به آينده

و شخصي سازي محصوالت، كاهش طول عمر محصول، ايجاد نگرش نوين بازار يابي، يكپارچگي متنوع شدن

و كوتاه تر شد و متوقع تر ن چرخه فرآينده فرايند بازاريابي با ساير فرايندهاي سازمان، وجود مشترياني آگاه تر

و توسعه محصوالت اشاره كرد .طراحي

 در مديريتIT ضروري به نظر مي رسد كه به نقش R&Dبا توجه به درك لزوم ابزارهاي كاري دپارتمان

در اين ميان استفاده از اينترنت همچنين مي تواند.و نقش آن به عنوان يك ابزار ضروري پرداختR&D دپارتمان

م مدر توليد صنعتي و باالترين درجه انعطاف را دارا باشد، نقش ايجاد پيوند ميانيدرن كه به شدت مشتري گرا بوده

و از طريق R&Dدپارتمان   كه در واقع چيزي جز هسته اصلي توليد نمي باشد با بازارهاي جهاني را برقرار نموده

و نظارت بر آنها از طريق كوتاه تري و اعمال كنترل و توليد را حول اداره پايلوت توليد ن فاصله ممكن ميان بازار

. برقرار سازدR&Dمحور
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