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چكيده 

 نزديك تر كردن فرهنگ ها و تبادالت منجر به رونق بيشتر امروزه از بين رفتن مرزهاي جغرافيايي ضمن

با شكل گيري سازمان تجارت جهاني و ورود شركت هاي بزرگ و چند مليتي به . اقتصادي نيز شده است

از جمله موضوعاتي كه مورد توجه غالب فعالين اقتصادي مي . بازارهاي خارجي مفاهيم جديدي بوجود آمد

در همين راستا برون سپاري، سرمايه گذاري خارجي و . ن تر به منابع با كيفيت مي باشدباشد دسترسي بهتر و ارزا

امروزه تحقيق و توسعه به عنوان يكي از مهمترين اركان سازمانها نيز از . ساختارهاي توليدي شبكه اي بوجود آمد

.  تا بين المللي شدن را دارداين قواعد مستثني نيست و در شرايط فعلي قصد ورود به بازارهاي جهاني و طي طريق

در اين مقاله سعي شده است تا ابتدا به تشريح ديدگاه هاي موجود پيرامون جهاني شدن، نحوه انتقال تكنولوژي، 

 در دنيا و در R&Dروند جهاني شدن . تاثير آن بر بهره وري و نقش شركت هاي چند مليتي بررسي شود

 R&Dذاشته شده است و در نهايت راهكار مطلوب جهاني شدن كشورهاي در حال توسعه در ادامه به بحث گ

بايد توجه داشت كه رشد تحقيق و توسعه نياز به اعتماد سازي داشته و اين مهم تنها . در ايران  ارائه گرديده است

از طريق رشد و توسعه صنايع كوچك و متوسط امكان پذير است لذا ابتدا بايد اين صنايع را رشد داد و در كنار

.آن فعاليتهاي تحقيق و توسعه را چرا كه اين دو تقريبا از هم ناگسستني هستند

مقدمه 
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 يكي از اساسي ترين پايه گذاران جهاني شدن اقتصاد نقش بارز و شركت هاي چند مليتي به عنوان

دي امروزه حضور اين شركت ها در كشورهاي در حال توسعه مزاياي زيا. آشكاري در دنياي تجارت دارند

البته بهره برداري درست و صحيح از حضور اين شركت ها مستلزم تطبيق سياست هاي كالن . بهمراه داشته است

. با نيازمنديهاي اين سازمان ها مي باشد

 درصد آن را شركت هاي كوچك و متوسط تشكيل 97ايران با ساختار صنعتي خاص خود كه تقريباً 

الزم از سوي دولت تا به امروز شاهد رشد و شكوفايي اين صنايع در مي دهند و با توجه به عدم حمايت هاي 

اگر چه امروز سياست هاي متفاوتي براي رشد اين گونه از صنايع مطرح مي شود اما به . مقياس گسترده نبوده ايم

تها نظر مي رسد كه نمي توان به راحتي نقش سازمان هاي بزرگ و يا چند مليتي را در اجرايي نمودن اين سياس

.ناديده انگاشت

از آنجائيكه شركتهاي كوچك و متوسط معموال با مشكالت عديده اي روبرو هستند براي رشد و 

محدوديتهاي مالي، دسترسي به بازار هاي كوچك و محدود، . توسعه آنها بايد حمايتهاي مناسب دريافت دارند

. انع اين شركتها براي توسعه به شمار مي آيندظرفيت توليد پايين و نداشتن مهارتهاي مديريتي كافي از جمله مو

بنابراين به منظور . اما مهمترين ويژگي اين شركتها وابستگي شديد آنها به نوآوري و ارائه محصوالت جديد است

توسعه اين شركتها و جهاني شدن آنها بايد همگام با ارائه حمايتها و خدمات به اين شركتها نوآوري و خالقيت 

بهمين جهت الزم است تا فعاليتهاي تحقيق و توسعه همگام . سيستماتيك در درون آنها توسعه يابدنيز به صورت 

.با حركت جهاني صورت گيرد

 ها بوده  و ابزاري SMEاز طرف ديگر شركتهاي چند مليتي به عنوان بازيگر اصلي در جهاني شدن 

ت كه پويايي اين شركتها منوط به نوآوري است پس براي توسعه بازار آنها مي باشند و با در نظر گرفتن اين واقعي

بايد اهميت ويژه اي براي فعاليتهاي تحقيق و توسعه با راهبرد ارتباط با شركتهاي چند مليتي و بزرگ در نظر 

 ها و SMEاين موضوع مويد اين نكته است كه با در گير نمودن تحقيق و توسعه در رشد و شكوفايي . گرفت

در اين مقاله سعي بر آن . نها قطعا راه براي جهاني شدن اين شركتها نيز هموار خواهد شدكمك به جهاني شدن آ

 را تشريح نموده و R&Dاست تا ابتدا نحوه فعاليت شركتهاي چند مليتي و نقش آنها در جهاني شدن 

ه در داخل كشور همكاريهاي بين المللي را نيز بررسي نمايد و در انتها با تجزيه و تحليل وضعيت تحقيق و توسع

.راهكارهاي مطلوب را تدوين نمود

R&Dنقش شركت هاي چند مليتي در توسعه جهاني 
 يكي از نيازهاي پوياي شركت هاي چند مليتي و از سوي ديگر اقتصادي ملي كشورها R&Dتوسعه 

يافته بوده، و در سال هاي گذشته سياست اين شركت ها صرفاً انتقال تكنولوژي به كشورهاي كمتر توسعه . است
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اين در حالي است كه اين روند موجب افزايش وابستگي . حركت اقتصادي خود را اينگونه آغاز مي نمودند

تكنولوژيكي كشور ميزبان مي شد اما با گذشت زمان و افزايش شدت رقابت، شركت هاي چند مليتي پي بردند 

زبان از ملزومات مي باشد و اين شركت كه توسعه تكنولوژيك و گسترش نوآوري و خالقيت در كشورهاي مي

چرا . ها مجبورند تا گروهي از فعاليت هاي تحقيق و توسعه را در كشورهاي ميزبان مديريت و برنامه ريزي نمايند

)4.(كه در بسياري از موارد نياز است تا محصوالت بومي شده و اين نيازمند تطبيق نوآوري با محيط مي باشد

اي كسب و كار و از بين رفتن انحصار باعث شده است تا نياز به نوآوري بدون شك افزايش چالش ه

امروز ديگر . اين پديده تاثير خود را بر ساختارهاي سازماني شركتهاي چند مليتي نيز گذاشته است. افزايش يابد

رمي اثري در اين شركتها و رابطه آنها با شركاي تجاري خارجي خود از واژه اختالف طبقات قدرت يا ساختار ه

نيست و بيشتر به شكل همكاري هاي چند جانبه كه فعالين از قدرت مساوي و اختيارات متناسب برخودار ميباشند 

بدين ترتيب ساختارهايي بوجود آمده است كه چند شركت مختلف واقع در ناحيه . به فعاليت ادامه مي دهند

حتي تخصصي . از كسب و كار را بوجود مي آورندهاي متفاوت را با يكديگر پيوند داده و در نهايت شبكه اي 

نمودن اين مناطق در راستاي سودآوري بيشتر در بخش هاي پر ارزش بازار مانند اختصاص نواحي به صادرات از 

به ترتيبي كه شعبات شركتهاي چند مليتي كه داراي توانمندي توليدي . جمله تصميم گيري هاي اخير بوده است

)2.(ن مركز صادرات انتخاب مي شوندبااليي بودند به عنوا

بهمين جهت بودجه هاي تحقيق و توسعه شركت هاي چند مليتي افزايش خيره كننده اي داشته و در اين 

: عمده ترين داليل اين رشد عبارتند از . راستا بيشتر اين بودجه ها را به شكل غير متمركز صرف نموده اند

)11 (ا آن نياز به تطابق كشورهاي ميزبان با تكنولوژي هاي پيشروافزايش نرخ توليدات خارجي و متناسب ب-1

)12( افزايش پرسنل تحصيل كرده در سبد استخدامي كشورهاي ميزبان -2

) هم زباني صنعتي(تسهيل ارتباط بين دفتر مركزي و شعبات -3

افزايش رقابت در كشورهاي ميزبان-4

ظهور پديده اي بنام فناوري اطالعات و ارتباطات-5

)10( هزينه هاي استخدام نيروي كار تحصيل كرده كاهش-6

به شكلي كه امروزه صنعت در . يكي از موارد جديد تغيير منابع مالي فعاليت هاي تحقيق و توسعه مي باشد

بواسطه شكل گيري سازمان . سرمايه گذاري براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه خيلي از دولت پيشي گرفته است

 رفتن محدوديت هاي تجارت خارجي، تحرك نيروي انساني و سرمايه در سطح دنيا تجارت جهاني و از بين

تسهيل شده و اين امر موجب افزايش روند سرمايه گذاري خارجي توسط صنعت در بخش تحقيق و توسعه شده 
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اين منابع به مناطقي كه داراي فرصت هاي مطلوب كسب و كار . است شكل زير اين موضوع را ثابت مي نمايد

) 9(.ي باشند حركت خواهند نمود و در طول زمان رشد مي كنندم

 به نسبت تحقيق و توسعه دولتيR&Dميزان سرمايه گذاري خارجي در  : 1شكل 

شركت هاي چند مليتي براساس چند مشخصه بارز استراتژي هاي سرمايه گذاري خارجي خود را در قالب 

.همكاريهاي صنعتي انتخاب مي نمايند

 دسترسي به مواد اوليه استاندارد براي ورود به فرآيندهاي توليدي تعريف شده، اين ويژگي به ميزان-1

در آينده نيز فعاليتها به سمت كشورهاي . عنوان اصل تمايز بين كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد

.انتخاب شده به منظور انتقال و تطبيق تكنولوژي حركت خواهد كرد

تمايل مشتريان معموالً ممكن است با . ر بين كشورها از ديگر وجوه تمايز مي باشدشرايط متفاوت نياز د-2

توليدات موجود تفاوت هاي بنيادي داشته باشد كه اين امر بروز تغييرات گسترده اي را در محصوالت 

لذا مقدار تقاضا، نوع آن و شرايط بازار قطعاً در انتخاب محل . استاندارد شده شركت باعث مي شود

اين تغييرات و مزاياي اقتصادي آن با يكديگر مقايسه شده و تجزيه و . عاليت اثر گذار خواهد بودف

. فايده انجام مي شود-تحليل هزينه 

دو نكته ذكر شده در باال باعث تخصصي شدن بسياري از كشورها  در زمينه توليد محصوالت خاص -3

فعاليت مي كنند اما متاسفانه آنها را تبديل به مي شود كه هر كدام ممكن است در بخشي به عنوان رهبر 

بهمين دليل شركت هاي چند مليتي به . وابستگاني مي كند كه در زمينه هاي ديگر كامالً وابستگي دارند
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جداسازي كشورها به دو دسته توليد كننده و مصرف كننده مي پردازند كه موجب مي شود تا سمت و 

چرا كه دسته اي از كشور ها تكنولوژيهاي وابسته .  دار شود نيز جهتR&Dسوي سرمايه گذاري هاي 

به توليد را نياز خواهند داشت و دسته ديگر تمايل به بكار گيري نوآوريهاي مرتبط با سيستم هاي توزيع 

)3. (و انجام فعاليتهاي بازار يابي را پيگيري خواهند نمود

ازماندهي مي گردد را به سه گونه مستقل  كه در دنيا توسط شركتهاي چند مليتي سR&Dفعاليت هاي 

. مي توان تقسيم نمود

a–آزمايشگاههاي پشتيبان 
اين دسته از آزمايشگاهها در راستاي نوآوري در توليدات فعلي و به قصد بهره ور تر نمودن سيستم 

را طي نموده و اثر  صنعتي آن –توليدي يا بهبود محصوالت به موفقيت هايي دسته يافته اند و كليه مراحل علمي 

از طرفي اين آزمايشگاهها به هنگام انتقال كارخانه . گذاري مطلوبي روي محصوالت مي توانند داشته باشند

توليدي اين شركت ها به كشوري ديگر وظيفه تطابق تكنولوژي با محيط كاربري و تطبيق تكنولوژي را بر عهده 

.دارند

زي مي كنند و كمتر درگير فعاليت هاي پوياي صنعتي شده و اين آزمايشگاهها بيشتر نقشي ايستا را با

)8(. تغييرات زيادي در صنعت انجام نمي دهند

b–آزمايشگاههاي محلي 
آزمايشگاههاي محلي نقش مهمي را در ارتقاء محصوالت شركت هاي چند مليتي در كشورهاي ميزبان 

بدون توجه به علم محور بودن يا نياز محور . ودبر عهده دارند كه به عنوان يك هدف ميان مدت انگاشته مي ش

. بودن نوآوري، شركت هاي چند مليتي احساس مي كنند كه اين دستاورد بايد در محصوالت آنها اثر گذار باشد

لذا با اتصال اين آزمايشگاهها به بخش هاي حرفه اي مانند مهندسي و بازاريابي و مديريت، همكاري نزديكي بين 

ه و موجب مي گردند تا نقش اين دسته از آزمايشگاهها پوياتر باشد اگر چه حضور آنها منوط به آنها ايجاد كرد

اما بهرحال تا آنجائي كه اين آزمايشگاهها توان ايجاد ارزش را براي . موافقت مديران رده باالي شركت است

.شركت هاي چند مليتي داشته باشند قادر به همكاري خواهند بود

.ن نقش اين آزمايشگاهها را به دو صورت در شركت هاي چند مليتي تثبيت نموددر واقع مي توا

.يافته هاي آنها در كوتاه مدت باعث ارتقاء كاري شركت هاي چند مليتي گردد) الف 

.يافته هاي آنها باعث ارتقاء توانمنديها و ظرفيت هاي شركت چند مليتي گردد) ب 

ليت ها تا زماني ادامه خواهد داشت كه موجب افزايش رقابت البته بايد توجه داشت كه اينگونه فعا

پذيري شركت هاي چند مليتي گردد و به محض كم رنگ شدن اين ويژگي همكاري هاي آنها با آزمايشگاه 
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محلي و يا حتي بطور كل با كشور ميزبان قطع شده، چرا كه ممكن است بازار و يا سيستم توليدي در مقايسه با 

)13(. وياي الزم برخوردار نباشدديگر رقبا از پ

C–آزمايشگاههاي مستقل بين المللي 
اين آزمايشگاهها بطور كلي با دو دسته ديگر كامالً تفاوت دارد چرا كه هيچ گونه ارتباطي با بخش 

تجاري شركت هاي چند مليتي ندارند و صرفاً به تحقيقاتي مي پردازند كه همگي داراي وجه اشتراك پايه اي 

اين . اشند و به نوعي باعث تغييراتي شگرف در كل محصوالت ارائه شده در يك صنعت خاص مي شوندبمي

.آزمايشگاهها عموما علم محور مي باشند

بهمين جهت شركت هاي چند مليتي براي بهره گيري از اين تحقيقات و با توجه به تخصصي بودن اين 

ها را در نقاط مختلف جهان بوجود بياورند تا بتوانند از نوع از آزمايشگاهها مجبورند تا يك شبكه اي از آن

. دستارودهاي آنها در كليه بخشهاي توليدي خود بدرستي استفاده نمايند

 همانطور كه در بخش هاي قبلي ذكر شد، شركت هاي چند مليتي نقش به سزايي در توسعه اقتصادي، 

 از يك سو و R&Dنقش اين شركت ها در جهاني شدن امروزه . فرهنگي، اجتماعي در سطح دنيا ايفا مي نمائيد

اين شركت ها .  ها به بازارهاي بين المللي از سوي ديگر غير قابل انكار استSMEابزاري براي دست يابي 

براساس ميزان استاندارد بودن محصوالت خود و توان كشور ميزبان و همچنين تركيب و ميزان تقاضا بهمراه 

اين شركت ها در برقراري .  راستاي توليدات شركت تصميم گيري مي نمايندتخصصي بودن كشور فوق در

بعضي از .  روش استراتژيك عمل مي كنند3ارتباط با كشورهاي ميزبان به منظور ارتقاء تكنولوژيك به 

دسته اي ديگر را براي نوآوري هاي مرتبط با آزمايشگاهها را صرفاً براي ارتقاء كيفي محصوالت موجود، 

دات و خلق محصوالت جديد، دسته اي ديگر از آزمايشگاهها را در راستاي تغييرات شگرف در كنه و كل تولي

)7(. صنعت بكار مي برند

همكاريهاي بين المللي تحقيق و توسعه
همانطور كه در بخش هاي قبل ذكر شد يكي از راه هاي ورود به بازارهاي بين المللي استفاده از شركت 

 درصد صنايع ايران در گروه شركت 97با توجه به ساختار صنعت كشور كه در حدود . ستهاي چند مليتي ا

هاي كوچك و متوسط طبقه بندي مي شوند بنابراين با ساختاري مواجه هستيم كه بايد از آن براي رشد و توسعه 

ظور تقويت مزيت  آورد كه در آن به منبراي جذب شركت هاي چند مليتي بايد محيطي را بوجود. استفاده نمود

با توجه به محيط پيرامون و تغييرات تكنولوژيك . رقابتي اين شركت ها عوامل تاثيرگذاري وجود داشته باشد

از آنجائي كه تمركز اين مقاله بر . موجود مهمترين ابزار جذب اين شركت ها، توانمندي توليد نوآوري مي باشد
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ي بايد داراي توانمندي هاي ويژه اي براي ارائه روي بخش خصوصي است لذا اين بخش به لحاظ ساختار

. خدمات تحقيق و توسعه اي به اين شركت ها باشد

در .  استراتژي با مراكز تحقيق و توسعه همكاري مي نمايند3قبالً ذكر شد كه شركت هاي چند مليتي با 

ين شركت ها با محيط بومي استراتژي همكاري با مراكز پشتيبان كه همان تطبيق توليدات و تكنولوژي موجود ا

از مي باشد بايد به اين نكته توجه داشت كه اين روش همكاري از ارزش افزوده بااليي برخوردار نبوده و مضافاً 

علي رغم تمام اين موضوعات اين استراتژي براي .  مطلوب نيز برخوردار نيستR&Dتوانمند سازي ساختار 

. تواند نقطه خوبي باشدآغاز همكاري و اعتماد سازي دو طرفه مي 

استراتژي ديگري كه مورد استفاده اين شركت ها قرار مي گيرد همكاري با مراكز تحقيق و توسعه بين 

 محور مي -المللي مستقل مي باشد از آنجائيكه اين مراكز داراي هويت علمي بوده و اكثر فعاليت هاي آنها علم

اين نوع همكاري . ي ارائه تحقيقات وجود نخواهد داشتباشند هيچگونه جذابيت تجاري در اين مراكز برا

با توجه به هزينه باالي اين نوع . صرفاً به توانمنديهاي علمي مرتبط مي باشد و بيشتر جنبه تحقيقات پايه اي دارد

به عبارت ديگر تامين منابع مالي. تحقيقات معموالً وابستگي اقتصادي اين مراكز به دولت قابل مالحظه مي باشد

چرا كه سرمايه گذار بخش خصوصي . براي اين مراكز براي انجام تحقيقات پايه اي بر عهده دولت مي باشد

تمايلي براي انجام اينگونه تحقيقات نداشته ترجيح بيشتري بر روند كاربردي تري در تحقيقات را دنبال مي 

. نمايند

اكز تحقيق و توسعه محلي كه هم اما استراتژي سوم شركت هاي چند مليتي مبني بر همكاري با مر

سطحي از تطابق و بومي شدن تكنولوژي شركت و هم ارتقاء نوآوري در محصوالت را به همراه دارد به نظر 

البته در برقراري اين ارتباط اعتماد بين دو طرف بايد از سطح بااليي . كارآترين نوع استراتژي به حساب مي آيد

. برخوردار باشد

اكنون . ك از اين استراتژيها مشاهده مي شود كه نوعي از همكاري شكل گرفته استدر واقع در هر ي

البته الزم به ذكر است كه كليه تعامالت . بايد به دنبال راهكاري براي ايجاد و توسعه اين نوع از همكاريها بود

 شركتهاي چند مليتي اقتصادي بر مبناي نياز شكل مي گيرد به همين دليل در اين استراتژيها سعي شد تا نياز

.تعريف شده و اكنون به انواع و اشكال متفاوت همكاري اشاره مي گردد

همانگونه كه عنوان شد اساسي ترين اصل شكل گيري همكاريهاي دو طرفه اعتماد متقابل است 

 اي شركتهاي چند مليتي با توجه به سوابق و اعتبار باالي اقتصادي در بازار معموال از صداقت كاري ويژه

از اين رو در طرف ديگر يعني بخش تحقيق و . باشند و ساختار هاي قانوني خاص خود را دارندبرخودار مي

عالوه بر اين . توسعه نياز است تا اعتماد اين شركتها را چه به لحاظ كارايي و چه به لحاظ اخالقي جلب نمايند

يم و جهاني شدن آنها روي داده است پس در حال مطالب شاهد بين المللي شدن فعاليتهاي تحقيق و توسعه بوده ا
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براي ورود به اين فضا نيز بايد قبل از هر چيز تمرين مناسب نمود كه طبق . حاضر با فضاي رقابتي روبرو مي باشيم

بهمين جهت و براي اعتمادسازي . نظريه الماس مايكل پورتر رقابت داخلي به عنوان پيش فرضي حتمي است

توان صنايع زار هاي ديگري نيز در جهاني سازي تحقيق و توسعه استفاده نمود كه آن را ميالزم است تا از اب

.كوچك و متوسط داخلي نام برد

امروزه شركت هاي كوچك و متوسط در دنيا به سمت همكاريهاي چند جانبه رو آورده كه درون و برون 

: ت چرا كهاين مهم در چند سال اخير بسيار تسهيل شده اس. صنعتي مي باشد

 هزينه هاي ناشي از اين نوع همكاري ها را كاهش داده ICTرشد توسعه -1

 حركت سرمايه و نيروي كار را تسهيل نموده WTOشكل گيري -2

. كشورهاي مختلف نياز به يكسان سازي تكنولوژي را در دنيا به عنوان هدف مي دانند-3

.دخوشه هاي صنعتي با تكنولوژي هاي پيشرفته شكل گرفته ان-4

.تكنولوژي هاي چند رشته اي ظهور يافته اند-5

. ريسك و هزينه نوآوري نيز بدين صورت كاهش مي يابد-6

. شكل مختلف تعريف نمود3ساختار همكاري هاي شركتهاي كوچك و متوسط را مي توان به 

مي تواند در سطح افقي و عمودي انجام گيرد در سطح افقي بين رشته اي است و) Linkage( پيوند -1

. براي تامين مواد اوليه مورد نياز مي باشددر سطح عمودي معموالً

انجام )  دانشگاه مراكز تحقيقاتي( كه بين دو بخش خصوصي و يا بخش دولتي و خصوصي : مشاركت-2

مي گيرد در حالت دوم اين همكاري صرفاً به دليل دست يابي به دانش جديد مي باشد و در حالت اول 

 R&Dاوالً دو شركت هم اندازه باشند كه به منظور شركت در هزينه .  داردباز هم دو حالت وجود

است و اگر در اندازه هاي متفاوت باشند به دنبال انتقال تكنولوژي و منابع و توليد محصوالت جديد مي 

.باشند

)4. (اين نوع همكاري غير ساختاري است و بيشتر بر مبناي روابط فردي صورت مي گيرد: تيمي-3

:مكاري اين شركت ها با يكديگر به دو گروه كلي تقسيم بندي مي شودنوع ه

توافقات يكسان-1

-J.V 
شعبات -

توافقات غيريكسان -2

شبكه -

پروژه هاي مشترك-

معامالت بازاري-
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در ماتريس زير اين نوع همكاري ها را با شكل همكاري در تقابل قرار داده تا بدانيم در هر شرايطي چه نوعي از 

)6.( تواند مورد استفاده قرار گيردرويكرد مي

نوع همكاري

معامالت بازاري
پروژه هاي 

مشترك
شبكه شعبات J.V

شكل همكاري

* *
* *

افقي ونديپ

* * هم اندازه

* متفاوت

-خصوصي

خصوصي

* عمومي-خصوصي

مشاركت

*
مي و يت

فردي

 نشان داده شده هر شكلي از همكاري مي تواند در قالب نوعي خاص از همكاري همان طور كه در ماتريس باال

. در ادامه به تشريح داليل اين نوع از همكاري ها پرداخته خواهد شد. بگنجد

پيوند -1

همانطور كه ذكر شد پيوند بر دو نوع است و هر كدام از آنها با توجه به نيازهايي كه دارند نوعي از همكاري را 

.بندمي طل

 پيوند افقي1-1

به عنوان مثال . در اين پيوند دو شركتي كه به نوعي با يكديگر وجه اشتراكي دارند همكاري مي نمايند

اگر دو شركت در كانال هاي توزيع يا بخشي از تكنولوژي توليد خود مشتركند تصميم مي گيرند كه با يكديگر 

 هر دو واحد دليل اصلي مشاركت است ضمن اينكه بدليل در اين نوع از همكاري نياز مشترك. همكاري نمايند

عدم همپوشاني در بخش هاي بازار با يكديگر رقابتي احساس نمي كنند از طرفي در فرآيند تحقيق و توسعه اين 

دو شركت صرفاً در بخش تحقيق با يكديگر مشاركت داشته و بخش توسعه را خود با توجه به سيستم داخلي 

پس بنابراين بخش جديدي بوجود مي آيد به عنوان واحدي مستقل كه صرفاً براي انجام . دشركت انجام مي دهن
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حال اگر اين همكاري داراي افق كوتاه مدت باشد مي . تحقيقات بر روي موضوعات مورد توافق طرفين باشد

.توان آن را در قالب پروژه مشترك به صورت برون سپاري به يك واحد سومي واگذار نمود

پيوند عمودي-2-1

در اين پيوند دو شركت رابطه اي در قالب تامين كننده و مصرف كننده داشته و با توجه به اين كه در 

نهايت معرفي محصول به بازار و به دست آوردن سهم مطلوب از بازار نيازمند رابطه تنگاتنگي بين دو شركت 

قدام به ادغام و يا تصاحب مي نمايند و اگر در محل  شركت هاي بزرگتر ا در اين موارد معموالًاست لذا معموالً

 Stockجغرافيايي متفاوت نيز باشند به صورت شعبات آغاز به كار مي كنند البته در اين بين مي توان بحث 

option اين رابطه در بخش هاي تحقيق و توسعه نيز به همين .  را نيز به عنوان راهكار ايجاد انگيزه به كار بست

 يعني يك مركز تحقيق و توسعه توان خلق تكنولوژي را دارد كه به طور مستقيم در فرآيند توليد ترتيب است

. درگير باشد

شركت ها تمايل دارند تا كليه فرايندهاي به همين دليل چون به مزيت رقابتي شركت مرتبط است معموالً 

يزه در واحد تحقيق و توسعه و شراكت آنها اما به واسطه ايجاد انگ. تحقيق و توسعه در مالكيت خود قرار بگيرد

 مطلوب به نظرstock option يا  stock spilitدر اين پروسه و از طرفي مشاركت در هزينه ها، راهكار 

. مي رسد

مشاركت -2

:مشاركت بين شركت ها خود بر دو نوع مي باشد

 خصوصي- مشاركت خصوصي-1-2

حال ممكن است كه . ر به مشاركت مي پردازنددر اين نوع مشاركت دو شركت خصوصي با يكديگ

. لذا در اين دسته نيز دو گروه خواهيم داشت. اين دو شركت به لحاظ اندازه با يكديگر يكسان نباشند

زماني كه دو شركت هم اندازه باشند و بنا به داليلي بخواهند با يكديگر همكاري نمايند بايد :  هم اندازه-1-1-2

تواند  افق همكاري هم ميتراك گذاري منابع خود همكاري كنند به همين دليل معموالًضمن مالكيت در به اش

بلند مدت و هم كوتاه مدت باشد و از آنجائي كه در نوع شبكه و پروژه هاي مشترك با حفظ حق مالكيت صرفاً 

.منابع به اشتراك گذارده مي شود به همين جهت بهترين نحوه همكاري به حساب مي آيند

دراين نوع از همكاري دو شركت غير يكسان مشاركت مي كنند اين در حالي است كه :  اندازه متفاوت-2-1-2

معموالً در اين نوع همكاري رابطه تامين كننده و مصرف كننده وجود دارد اما به دليل عدم هم پوشاني بازاري 

. لب شعبه انجام مي گيردتمايل به ادغام و يا تملك وجود ندارد و در مقطع كوتاهي همكاري در غا

 عمومي- مشاركت خصوصي-2-2
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در اين نوع همكاري نهادهايي مانند دانشگاه و يا مراكز تحقيقاتي متعلق به دولت و يا حتي بخش خصوصي 

توانمندي خاصي داشته و براي برطرف نمودن نياز خاصي از صنعت با شركت هاي موجود در بخش خصوصي 

اين همكاري كوتاه مدت بوده و به دليل نياز خاصي شكل يافته است به همين جهت به همكاري مي پردازند افق 

. مناسب ترين روش آن تعريف پروژه هاي مشترك است

تيمي و انفرادي-3

اگر اين تيم ها و افراد در لواي شبكه با شركت هاي خصوصي ارتباط برقرار كنند نوع همكـاري مـي توانـد                        

. ت به شكل معامالت بازاري انجام خواهد شدمانند شبكه باشد در غير اين صور

 برروي سياست هاي علوم و تكنولوژي ملي R&Dاثر جهاني شدن 
 در كشورهاي توسعه يافته اثرات ويژه اي از خود بر جاي گذاشته و اين موضوع R&Dروند جهاني شدن 

 جهت سياست هاي اين كشورها بهمين. از روند رو به رشد بودجه هاي تحقيق و توسعه به خوبي قابل درك است

. در اين حوزه عموماً بر محورهاي زير استوار است

تامين منابع مالي براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه پايه اي-1

مديريت، كنترل، هماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي توسعه تكنولوژي در سراسر كشور-2

حصول اطمينان از عبور موفقيت آميز تحقيقات به حوزه كاربرد و صنعت-3

مشورتهاي مالياتي و مالي براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي-4

سياست هاي جذب و حفظ نخبگان خود و ديگر كشورها-5

سياست هاي آموزشي مطلوب در جهت توزيع نرمال دانش آموزان بر گرايش هاي علوم و رياضي-6

ت هايي كه در دولت هاي توسعه يافته دنبال مي شود تالش براي يافتن فرصت هاي همكاري با يكي از سياس

در حال حاضر مطالعات نشان مي دهد كـه حركـت بـه سـوي شـكل                . كشور هاي كمتر توسعه يافته مي باشد      

ر اختيار به عبارت ديگر مزيت هاي رقابتي از سمت ارتقاء منابع د. گيري اقتصاد دانش محور انجام شده است

 نـشان  90تجربيات دهـه  . شركت به سمت استفاده تجاري مطلوب از دانش و تكنولوژي هاي جديد مي باشد   

مي دهد كه دولت ها، شركت ها و افراد در محيط نوآوري محور بيشتر ترجيح مي دهند تا دانش خـود را بـا       

بهمين دليل . ن وسيله فراهم مي آيديكديگر تقسيم نمايند چرا كه زمينه رشد در كليه فعاليت هاي صنعتي بدي

با توجه به ايـن واقعيـات       . دولت ها سعي مي كنند تا با تدوين سياست هاي مناسب به اين روند كمك نمايند               

امروزه جهاني شدن به عنوان يكي . معموال  در اين سياست ها، برنامه ريزي ها داراي افق بلند مدت مي باشند

 بهمين دليل شركت هاي چند مليتي نيز بـه دنبـال جهـاني نمـودن فعاليـت                  .از عوامل محرك اقتصاد مي باشد     

 و  R&Dبـه دنبـال ايـن موضـوع جهـاني شـدن             . هاي خود به بهره ورترين شـكل موجـود خـود مـي باشـند              
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 و اقتـصاد بـا يكـديگر ارتبـاط     R&Dدر هر حال جهاني بـودن      . توانمنديهاي آن نيز نبايد دور از انتظار باشد       

در حال حاضر نيز جنگ عليه تروريسيم باعث شده است تا روند جهاني سازي اقتصاد به طور مستقيم دارند و 

 در سـطح دنيـا مـي    R&Dمتوازن در تمام مناطق دنبال نشود و اين خود نيز عاملي براي توقف فعاليت هـاي                

جـايگزين  باشد به گونه اي كه بعضي از كشورها دوباره به سياست تكنولـوژي ملـي روي آورده انـد و آنـرا             

اما بهرحال حركت آغاز شده را نمي توان بازگشتي برايش قائل بود بهمين دليل . تكنولوژي جهاني نموده اند

بهمين دليل كشورها بايـد بـين سياسـت      . در آينده اين روند از سر گرفته خواهد شد و رو به رشد خواهد بود              

براسـاس اطالعـات   .  تطـابق ايجـاد نماينـد   ها، استراتژي ها و ديدگاههاي اقتصادي خود و فـضاي بـين الملـل       

 شـده و زيرسـاختارهاي مناسـب بـراي ايـن      R&Dرسيده كشورهاي زيادي هستند كه درگير فعاليـت هـاي         

)15. (فعاليت را فراهم آورده اند اين خود امكان همكاريهاي گسترده اي را فراهم مي آورد

1)14(بررسي وضعيت تحقيق و توسعه در ايران

كر شد تحقيق و توسعه نيز بمانند ديگر فعاليت هاي اقتصادي جهاني شده است و امروزه همانگونه كه ذ

براي ورود به اين بازار ابتدا بايد زير ساختهاي . به عنوان يكي از فرصت هاي پيش روي كشورها مطرح مي باشد

 در اين بخش زير .الزم را آماده نمود، سپس به سياستگذاري مناسب جهت كسب سهم از بازار مطلوب پرداخت

بديهي است كه عوامل مورد توجه از نگاه . ساختهايي كه در كشور وجود دارد بررسي شده و ارزيابي مي گردد

. گسترش فعاليت تحقيق و توسعه مي باشد و با زير ساختهاي اقتصادي مقداري متفاوت است

GDPسهم بخش هاي مختلف از 

 آنها بواسطه GDPكشورهاي مختلف اينكه چه ميزاني از با توجه به ميزان توسعه يافتگي اقتصادي 

بطور طبيعي كاهش مشاركت .  تاثير گذار استR&Dفعاليت كدام بخش تامين مي گردد در سياست هاي 

كشاورزي در توليد و افزايش سهم بخش هاي خدمات و صنعت يكي از اصول توسعه يافتگي به شمار مي رود 

.يسه اي بين سه كشور ايران، مالزي و كره صورت گرفته است مقا1بهمين دليل در جدول شماره 

در بخش صنعت كشور .  برابر كشور هاي ديگر است3در اين مقايسه ميزان مشاركت كشاورزي در ايران تقريباً 

البته رشد خدمات نيز به دليل بزرگ بودن . به مراتب عقب تر بوده اما در بخش خدمات از مالزي بهتر است

همچنين در زمينه صادرات توليدات صنعتي و سرمايه . د و دليلي بر رشد خدمات در كشور نيستدولت مي باش

.گذاري خارجي نيز از اين دو كشور بسيار عقب مانده تر هستيم

رفته استكليه مطالب اين بخش عينا از منبع ذكر ترجمه شده است و صرفا خالصه نويسي صورت گ1
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 بين كشورهاي ايران، مالزي و كرهGDPمقايسه سهم بخش هاي مختلف از  : 1جدول 

سهم بخش هاي مختلف از 

GDP % 
نام 

كشور
خدماتصنعتكشاورزي

 توليدات صنعتي درصدي صادرات

از كل صادرات

سرمايه گذاري خارجي 

دالر آمريكا

1926547120ايران

44154913752مالزي

85042802474كره

توسعه نيروي انساني

2 در جدول همانطور كه. يكي از پيشرفت هاي ايران در زمينه توسعه اجتماعي و نيروي انساني مي باشد

اين پديده به دنبال سياست هاي فقر . نشان داده شده است رشد زيادي در زمينه آموزش و بهداشت رخ داده است

بطوريكه ايران از لحاظ شاخص توسعه انساني سازمان ملل رشد . زدايي دولت و افزايش سطح زندگي بوده است

سعه نيافته به رده كشورهاي ميان توسعه يافته ارتقاء اين رشد ايران را از كشورهاي تو. قابل توجهي داشته است

. مي بخشد

شاخص هاي توسعه انساني : 2جدول 

19601980198819972003سال

5/148/411/575/741/77نرخ با سوادي بزرگساالن

5/492/516/615/698/69متوسط عمر

19854976371552227000درآمد سرانه به ازاي هر فرد

562/0566/0646/0690/0732/0شاخص توسعه نيروي انساني

)UNDP) 2002: منبع 

اين اطالعات نشان مي دهد كه ايران تالش زيادي را براي كاهش نرخ بي سوادي در كشور انجام داده 

.  رسيده است2001 در سال 2/94 به 1990 در سال 3/86به ترتيبي كه اين نرخ از . است

-2004در سال تحصيلي .  اختالف بين زن و مرد نيز به لحاظ با سوادي كاهش يافته استعالوه بر آن

در حاليكه در .  درصد آنها را دختران تشكيل مي دهند49 ميليون دانشجو در كشور وجود دارد كه 20052/2

.  درصد بوده است87/30 اين رقم در حدود 1978سال 
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ظرفيت هاي تكنولوژيكي 

ارغ التحصيالن علوم و مهندسي باال بوده و تعداد زيادي از دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در ايران نرخ ف

 كه به عنوان ميزان  TAI(Technology Achievement Index)با بازگشت به شاخص . تشكيل شده اند

2001ر سال  كشور د72 از بين 50گيري توسعه يافتگي تكنولوژيكي كشورها بكار مي رود ايران در رده اندازه

. قرار دارد

كشورهايي كه در رده هاي اول قرار مي گيرند به عنوان رهبران تكنولوژي ناميده مي شوند در رده 

ايران در اين دسته و به عنوان اولين ها در اين . بعدي رهبران پتانسيل دار و در نهايت مطابقين پويا قرار مي گيرند

يران و ديگر كشورها كه از دسته هاي مختلف مي باشند صورت  مقايسه بين ا3در جدول . دسته مطرح است

. پذيرفته است

2003شاخص هاي مرتبط به نوآوري و دانش  : 3جدول 

نام كشورها

هزينه هاي 

% تحصيل

بودجه كل 

كشور

استفاده 

كنندگان 

10اينترنت 

نفر

نسبت توليد 

علم

بودجه 

R&D از 

GNP

صادرات 

توليدات 

تكنولوژيكي
RoyaltyPatentTAI

8/118/100124/0156/0436آرژانتين

9/126/464/38/0186/0343برزيل

7/252/30/1211/0245-چين

3/92/30/1211/0245-مصر

250-4/206/155/65/02ايران

7/128/67/12/1111/0163هند

4/171/5212/237/2396/149315كره

30-7/261/2733/34/0679/0مالزي

6/222/3654/0334/0132مكزيك

4/114/986/67/0122/12629لهستان

1210-6/235/4112/249/171سنگاپور

آمريكاي 

جنوبي
39-2/1؟8/259/644/37/0

7/96/3734/145/2263/3822911آلمان
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3/92/384100/3384/8215574ژاپن

5/5019/137/2445/1352982-آمريكا

 نشان مي دهد كه فارغ التحصيالن مهندسي و علوم رشد داشته است اما با توجه به جمعيت 4جدول 

علي رغم اين . كشور درصد فارغ التحصيالن مهندسي و علوم در مقطع فوق ليسانس و باالتر كم مي باشد

اگر چه هنوز هم به نسبت اقتصادهاي تازه صنعتي . قابل مالحظه اي در حال رشد استموضوع نرخ رشد بطور 

شده در جايگاه پائين تري قرار داريم اما افزايش خيره كننده اي نيز در زمينه چاپ مقاالت علمي روي داده 

60ا توجه به وجود اين موضوع بيانگر آماده بودن شرايط براي انجام تحقيقات علمي در ايران مي باشد و ب. است

. دانشگاه و تعداد متنابهي مراكز تحقيقاتي پتانسيل افزايش حتي بيش از اين را نيز دارد

آمار فارغ التحصيالن دانشگاهي علوم مهندسي بصورت ساالنه : 4جدول 

مهندسيعلوم
سال

BSCMSCPhDكلBEMEPhDكل

92-19914204452114667510654125649

97-96733286137823080751469399583

2000-99107631058128119491049719146512476

2001-

2000
1251613001431395911467224113013838

زير ساخت هاي تكنولوژي

. دامروزه دسترسي به اينترنت به عنوان يكي از تاثير گذارترين عوامل ايجاد ظرفيت تكنولوژيك مي باش

با . شوداينترنت به عنوان يك پيش نياز براي توليد دانش در نظر گرفته مي) شبكه تلفني(زيرساخت هاي ارتباطي 

در . ايران در توسعه آنها بسيار فعاالنه ظاهر شده است) شبكه تلفني(در نظر گرفتن زير ساخت هاي ارتباطي 

نتي در مقايسه با ديگر كشورهاي توليد كننده نفت حالي كه در زمينه تعداد استفاده كنندگان از خدمات اينتر

اما با توجه به طرح تكفا و سرمايه گذاري انجام شده پيش بيني مي شود كه در آينده نه چندان . عقب تر هستيم

. دور در اين زمينه ايران شاهده رشد و شكوفايي خوبي خواهد بود
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ظرفيت هاي تكنولوژيكي در بخش صنعت

 و فعاليت R&Dت صنايع شركت هاي بزرگ و متوسط را تشويق به راه اندازي  وزار1990در دهه 

 شركت اقدام به ثبت فعاليت هاي 158، تعداد 96اكثر اين شركت ها دولتي بوده و تا سال . هاي نوآورانه نمود

R&D مركز خصوصي تحقيق و توسعه ثبت شده است76، تنها 2003 خود نمودند و در سال  .

 درصد كل تحقيقات در بخش خصوصي انجام 18ي خيلي فعال نبوده اند و تنها اين مراكز خصوص

اگر چه ايران در صنايع ارتباطات، خودرو و داروسازي رشد داشته اما دانش محوري در اين صنايع . پذيرفته است

. خيلي موفق نبوده است و در نهايت سيستم نوآوري مناسبي طراحي نشده است

ت هاي پيش روي سازمان هاي بزرگ براي نوآوري انتظار فعاليت هاي نوآورانه اما با توجه به محدودي

بهمين دليل در سياستگذاري ها اشتغال و نوآوري را به صنايع . داشتن از آنها خيلي نمي تواند مطلوب باشد

. كوچك واگذار مي نمايند

نگ بوده و اساساً  ها به نظر مي رسد كه نقش آنها كم رSMEاما به علت عدم حمايت صحيح از 

جايگاهي در سياستگذاري ها گذشته نداشته اند البته چند سالي است كه شركتهاي كوچك و متوسط به شدت 

. مورد توجه قرار گرفته اند

. در جدول زير به بررسي وضعيت اين صنايع پرداخته خواهد شد

 هاي تحت نظر وزارت صنايعSMEآمار  : 5جدول 

 كارمند50-6كوچك كارمند1-5فرد اندازه سازمان
150-50متوسط 

كارمند

17376904522704تعداد شركت ها

68328541997207961افراد در استخدام

در انتها ايران بايد به منظور افزايش ظرفيت تكنولوژيك خود نه تنها به انتقال تكنولوژي پرداخته بلكه به 

اده بودن زير ساختها و بازار براي فعاليت تعدادي از محقيق و اما آم. خلق دانش و نوآوري بومي نيز بپردازد

جدول زير . سرمايه گذاران مطلوب بوده و اين بيانگر فرصتي است كه ايران مي تواند از آن بهره برداري نمايد

. اين نظريه را ثابت مي نمايد
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ثبت پتنت در ايران طي سال هاي اخير : 6جدول 

19981999200020012002

496543616993148/1كاربردي ها

337366410691859بومي

159177206302289غيربومي

241322448881805ثبتي ها

64152241529405بومي

177170207352400غيربومي

نمايي كلي از سيستم نوآوري درايران : 2شكل 
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ه در ايران معموالً از سمت دولت تعريف مي گردد و به بخش هاي مختلف فعاليت هاي نوآوران

بهمين دليل سياست هاي تدوين پروژه . تحقيقاتي مثل مراكز و دانشگاهها به صورت دستوري واگذار مي شود

هاي تحقيقاتي معموالً كوتاه مدت بوده و بدون در نظر گرفتن نيازهاي مشتريان و استراتژي هاي بلند مدت مي

. باشد

از طرفي موسسات تحقيقاتي نيز بدليل درگير شدن در مسائل حاشيه اي نمي توانند پروژه ها را در مدت 

بطور كلي نكات زير به عنوان نقاط ضعف سيستم ملي نوآوري ايران مطرح مي . تعيين شده قبلي انجام دهند

. باشد

كمبود ارتباطات و همكاريهاي بين المللي-1

رفيت كم شركت ها براي تحقيق و توسعهفعاليت  محدود و ظ-2

عدم وجود سرمايه گذاري خارجي در اين فعاليت ها-3

عدم وجود شبكه مناسب كاري با تامين كنندگان-4

عدم وجود سازمان مناسب حمايت كننده مالي-5

عدم فعال بودن انجمن هاي كسب و كار-6

 منابع انساني و طبيعي هنوز نتواسته از ايران علي رغم داشته ها و زير ساخت هاي به نسبت مطلوب در دو بعد

اقتصاد وابسته به نفت به سمت اقتصاد دانش محور حركت نمايد و اين عمدتاً به دليل ضعف آشكار سيستم ملي 

 R&Dبه عبارت ديگر دولت ايران در زمينه ايجاد زير ساختارهاي مناسب براي توسعه . نوآوري مي باشد

شايد بتوان عمده .  استفاده از اين امكانات عملكرد قابل قبولي وجود نداردعملكرد مطلوبي داشته اما در بخش

.  در ايران را عدم وجود رابطه مناسب بين صنعت و مراكز تحقيقاتي ذكر نمودR&Dترين مشكل عدم توسعه 

شايد بتوان هدايت تحقيق و توسعه در ايران را منوط به دو اصل سياست گذاري هاي دولت و ساختار مناسب

اگر چه سياست هاي دولت مانند ارائه تسهيالت مالي، مشوقهاي مالياتي، قانون حمايت . بخش خصوصي دانست

از مالكيت معنوي، اقدام به مالكيت خصوصي و در نهايت استفاده از مكانيزم هاي كاهنده ريسك و بهمراه 

 گذاري خارجي در گسترش ديپلماسي بين المللي كشور در كاهش نرخ ريسك سرمايه گذاري و جذب سرمايه

فعاليتهاي تحقيق و توسعه دخالت دارد و پرداختن به اين موضوعات و ارائه راهكارهاي مطلوب قطعاً از ملزومات 

 در كشور مي باشد اما در اين مقاله بيشتر به اصل دوم يا به عبارت ديگر ساختار مناسب بخش R&Dتوسعه 

اري و حل مشكالت آن در حيطه اختيارات دولت بوده و چرا كه سياست گذ. خصوصي پرداخته خواهد شد

شايد بخشي آسان تر از مجموعه فرآيند توسعه نوآوري در كشور باشد سياستگذاري در اين زمينه نياز به التزام به 

اي به دو اصل اساسي دارد اوال باور به اهميت تحقيق و توسعه و نقش آن در رشد و پيشرفت در ثاني نگاه سرمايه

R&D داشتن يا به عبارت ديگر فعاليتهاي تحقيق و توسعه سرمايه گذاريهايي هستند كه بازگشت اقتصادي دارند 
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به هر حال در اين زمينه نقايص قانوني، حمايتي، . لذا بايد به دقت براي مديريت آنها تالش و برنامه ريزي نمود

. دفرهنگ سازي و ساختاري وجود دارد كه دولت بايد به آنها بپرداز

در بخش خصوصي نيز با توجه به سياستهاي پيشين دولت مبتني بر جايگزيني واردات، ساختارها به منظور 

اما امروزه با تغيير رويكرد به سمت . توليد انبوه و تزريق محصوالت به بازار تشنه داخلي طراحي شده بودند

ه مي توان از آن جمله به افزايش توسعه صادرات شركت هاي داخلي با چالش هاي جديدي مواجه شده اند ك

 بيانگر نقش كم 3آمار ذكر شده در جدول . كيفيت،  كاهش قيمت، ازدياد تنوع محصوالت و غيره اشاره نمود

رنگ ايران در بازارهاي بين المللي به دليل صادرات بسيار اندك محصوالت تكنولوژيك ايران است كه منتج از 

ين منظور نياز است تا بخش خصوصي در اين مورد بازنگري كلي صورت بهم. همين موارد و مشكالت مي باشد

. دهد

تجزيه و تحليل و ارائه راهكار

با توجه به گزارش ارائه شده از كشور در زمينه وضعيت تحقيق و توسعه، نقاط قوت و ضعف بطور كلي 

: عبارتند از

نقاط قوت-1

رشد شاخص توسعه انساني1-1

افزايش ظرفيت هاي تكنولوژيكي1-2

رشد و بالندگي كمي و تنوع توليدات شركت هاي كوچك و متوسط1-3

رشد علوم آكادميك1-4

نقاط ضعف-2

 عدم فعاليت مطلوب انجمن هاي كسب و كار 2-1

 عدم وجود ارتباط مناسب با شركت هاي بزرگ و چند مليتي 2-2

 فعال نبودن واحدهاي تحقيق و توسعه در زمينه هاي كاربردي2-3

هاي مالي مناسب نبودن حساسيت 2-4

 دسترسي به بازارهاي محدود2-5

از نقاط قوت مي توان به آماده بودن زير ساختهاي رشد تكنولوژي در ايران پي برد، اما ابزارهاي الزم 

گذشته از وضعيت بين المللي كشور . براي شكل گيري حركت پوياي صنعتي در ايران به خوبي تعريف نشده اند

ي دارد در داخل نيز شرايط براي رشد و نوآوري در صنعت مهيا نيست به عبارت كه چالشهاي بزرگي پيش رو

لذا در صورت حل شدن . ديگر صنعت در ايران مانند كشورهاي ديگر در امر تحقيق و توسعه فعال نمي باشد



20

از و تقاضا مشكالت بين المللي الزم است تا صنعت را درگير فعاليتهاي تحقيق و توسعه نمود براي اين امر بايد ني

اين مهم نيز تنها با جهاني نمودن فعاليتهاي صنعتي مقدور مي باشد چرا كه در . را در بخش صنعت بوجود آورد

بهمين دليل در صورت حل شدن مشكالت . محيط رقابتي است كه شركتها ارزش نوآوري را درك مي نمايند

اين ساختار بايد از مجموعه اي از . ردديپلماسي كشور الزم است تا ساختارهايي در بخش خصوصي شكل بگي

واحد هاي شكل دهنده اين ساختار . واحدهاي مختلف كه در ارتباط با يكديگر مي باشند تشكيل شده باشد

خوشه هاي صنعتي، شركتهاي تحقيق و توسعه، شركتهاي چند مليتي و بزرگ، انجمنهاي كسب و : عبارتند از

اما ارتباط اين واحد ها در شكل زير به نمايش در آمده . به عنوان هدفكار و در نهايت بازار هاي بين المللي 

. است

حمايت هاي مالي، سياسي، قانوني، دولتي و اداري

شركتهاي تحقيق و توسعه

تامين كنندگان

فروشندگان

توزيع كنندگان

توليدكنندگان

انجمنهاي كسب و كار

شركتهاي بزرگ

شركتهاي چند مليتي

مراكز تحقيقاتي

دانشگاهها

خوشه صنعتي

ار 
از

ب
ي

ملل
ن ال

ي بي
ها
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هر كدام از اين واحد ها در اين مجموعه وظايف خاصي را بر عهده خواهند داشت كه در ادامه به ذكر آنها 

.پرداخته خواهد شد

شركتهاي تحقيق و توسعه
اري ارتباط با مراكز تحقيقاتي و دانشگاههابرقر-1

توسعه نتابج حاصله از طرحهاي تحقيقاتي در مراكز و دانشگاهها در داخل صنعت-2

برقراري ارتباط با شركتهاي صنعتي به منظور ارتقاء كبفي توليدات فعلي-3

برقراري ارتباط با انجمنهاي كسب و كار براي دريافت اطالعات محيط بين الملل-4

اي صنعتيخوشه ه
خوشه هاي صنعتي معموال متشكل از شركتهاي كوچك و متوسط بوده كه با يكديگر ارتباط برقرار

مي كنند و به منظور كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري با يكديگر همكاري مي نمايند در يك جمله شبكه 

الت و در واقع هسته عمده ترين وظيفه اين مجموعه توليد محصو. هاي همكاري را به وجود مي آورند

:مركزي مي باشند اما از آنجاييكه اين شركتها در متن و به عنوان بستر توسعه نوآوري قرار دارند بايد

اعتماد الزم را به شركتهاي تحقيق و توسعه داشته باشند•

نهايت همكاري را با شركتهاي ديگر و انجمنهاي كسب و كار داشته باشند•

را رعايت نمايندمسائل اخالقي دركسب و كار •

روحيه نوآوري و توان ريسك پذيري داشته باشند•

در اين صورت مي توان اميد داشت كه نوآوري و فعاليتهاي تحقيق و توسعه مي توانند نتايج عملياتي خود را در 

بازار هاي بين المللي شاهد باشند

انجمنهاي كسب و كار
ننده، برنامه ريز و رهبر اين مجموعه بوده كه عمدتاً در واقع انجمنها به عنوان هماهنگ كننده، كنترل ك

چه شركتهاي تحقيق و توسعه و چه شركتهاي موجود در خوشه هاي صنعتي امكان و . وظايف مديريتي دارند

بهمين . توان برقراري ارتباط با شركتهاي بزرگ را به تنهايي نداشته و بايد در قالب مجموعه وارد تبادالت شوند

ي كسب و كار بايد ظرفيتهايي را در خود ايجاد نمايند تا امكان برقراري ارتباطات بين المللي فراهم دليل انجمنها

عمده وظايف انجمنها عبارتست از. شود

تدوين  نوع و شكل همكاريهاي درون مجموعه•

ارائه اطالعات از محيطها و بازار هاي بين المللي•

هاي بزرگبرقراري ارتباط با شركتهاي چند مليتي و شركت•
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كنترل و نظارت بر روي همكاريهاي تعريف شده توسط اين انجمن•

تعريف پروژه هايي كه منجر به ايجاد فرصتهاي جديد مي شود•

برنامه ريزي براي مجموعه در داخل كشور•

ايجاد مهارتها و ارائه آموزشهاي الزم به شركتها•

ايتهاي قانوني، مالي، اداري و سياسي دولت بايد عنوان نمود كه شكل گيري چنين همكاريهايي در سايه حم

:ميتواند مزاياي زير را به دنبال داشته باشد

رونق و توسعه خوشه هاي صنعتي كه خود منجر به اشتغال زايي و  پايداري اقتصاد محلي و توسعه �

.متوازن جغرافيايي نيز مي گردد

 در نهايت منجر به ايجاد مشاغل مناسب رشد و رونق تحقيقات علمي و استفاده از نتايج اين تحقيقات كه�

براي افراد تحصيل كرده نيز شده و تا حدي ممكن است از فرار مغز ها نيز جاوگيري نمايد

جذب سرمايه گذاران خارجي و در نتيجه حل مشكل تامين مالي�

افزايش پويايي و خالقيت در صنعت�

ر داخل كشور و چه در خارج از كشورايجاد اعتماد به بخشهاي توليد كننده علم و تكنولوژي چه د�

دسترسي بهتر و بيشتر به بازار هاي بين المللي�

رشد شركتها كه منجر به بزرگتر شدن آنها خواهد شد�

بين المللي شدن فعاليتهاي تحقيق و توسعه�

بايد در نظر داشت كه جهاني سازي تحقيق و توسعه مقدور نمي گردد مگر نتايج آنها در سطح وسيعي در 

خل و توسط بخش صنعتي مورد استفاده واقع شود و در واقع ارتباط دو طرفه اي بين صنعت و مراكز تحقيقاتي دا

.در داخل كشور شكل گيرد كه اين خود نيازمند حمايتهاي قانوني و مالي و اداري توسط دولت مي باشد
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