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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
هاهاجهاني شدن تحقيق و توسعه، فرصتجهاني شدن تحقيق و توسعه، فرصت

و چگونگي استفاده از آنو چگونگي استفاده از آن
1فريبا فهيم يحيايي

 خالصه مقاله-1
هاي اخير به كار گرفته جهاني شدن مفهومي است كه براي توضيح و تبيين تحوالت جهان معاصر در ده

رسد شود، به نظر ميظر از مباحثي كه درباره علل موجود و هدف وغايت اين تحوالت ذكر ميصرف ن. شودمي

اين تحوالت عمدتاً شامل رشد سريع تجارت . هاي اساسي اين تحوالت اتفاق نظر وجود دارددرباره مشخصه

ايش سهم آن در گذاري مستقيم خارجي و افزجهاني كاال و خدمات در قياس با رشد توليد، رشد سريع سرمايه

هاي داخلي و خارجي، هاي فراملي، همگرايي قيمتگذاري ناخالص داخلي، اهميت روزافزون شركتسرمايه

هاي تجاري و اقتصادي جهاني، گسترش فناوري اطالعات، توزيع جهاني دانش، اطالعات و گسترش سازمان

.استلوژي و گسترش حقوق مالكيت معنوي تكنو

بعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و علمي است و تحقيق و توسعه را در كنار ساير جهاني شدن شامل تمام ا

بين جهاني شدن اقتصاد، فرهنگ و سياست با جهاني شدن تحقيق و توسعه رابطه دو . گيردموارد در بر مي

هاي جهاني شدن را هاي مناسب براي تحقق شاخصجهاني شدن تحقيق و توسعه زمينه. اي برقرار استسويه

.نمايدهاي جهاني شدن به نوبه خود به جهاني شدن تحقيق و توسعه كمك ميآورد و تحقق شاخصفراهم مي

هاي گوناگون با رويدادهاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و جامعه ايران نيز كه حيات آن به علل و جلوه

جهاني شدن تحقيق و توسعه . شداعتنا باتواند در برابر پديده جهاني شدن بيسياسي جهان پيوند خورده است نمي

ها به سياستگذاري مناسب كند كه شناسايي اين فرصتهاي مختلفي را براي جامعه علمي ايران فراهم ميفرصت

.انجامدبراي استفاده به موقع و درست از آنها مي

ي ايران فراهم هايي كه براي جامعه علماين مقاله به منظور تبيين ابعاد جهاني شدن تحقيق و توسعه و فرصت

.هاي فوق نگاشته شده استآورد و نيز ارايه راهكارهايي براي استفاده از فرصتمي
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 جهاني شدن اقتصاد-2
هاي اقتصادي متقابل كشورها در سطح دنيا از طريق گسترش تعداد جهاني شدن اقتصاد به افزايش وابستگي

المللي و همچنين گسترش سريع و وسيع سرمايه بينهاي و تنوع معامالت بين مرزي كاالها و خدمات و جريان

هاي معامالتي را كاهش اي هزينههاي تكنولوژيكي به طور قابل مالحظهپيشرفت. گرددتكنولوژي اطالق مي

هاي جهاني در زمينه شوند و نيز با ايجاد تالشالمللي ميدهند و همزمان منجر به تغييرات ساختار تجارت بينمي

.كنند تجاري، رشد تجارت جهاني را تسريع ميهايآزادسازي

سازي براي آزادسازي ش به سوي زمينهيارجهاني شدن اقتصاد در زمينه تجارت در قالب گبه طور خالصه 

اي، در زمينه توليد در قالب گرايش اي و غيرتعرفهمبادالت تجاري در اقصي نقاط جهان از طريق رفع موانع تعرفه

گذاري در قالب افزايش سهم سي توليد و افزايش سهم توليدات خدماتي، در زمينه سرمايهبه غيرمتمركز شدن اسا

هاي فراملي و در تر شدن بازارهاي مالي و پولي و گسترش نقش شركتهاي خارجي، برجستهگذاريسرمايه

.پذيرتر توليد تجلي پيدا كرده استزمينه سازماندهي توليد در قالب گرايش به الگوهاي انعطاف

تر تجارت جهاني كاال و خدمات در قياس با رشد توليد هاي اصلي جهاني شدن اقتصاد رشد سريعشاخص

گذاري ناخالص داخلي، ادغام و تملك گذاري خارجي و سهم آن در سرمايهجهان، رشد سريع سرمايه

از بودن ها و افزايش درجه بهاي فراملي، كاهش محدوديتهاي خارجي، اهميت روزافزون شركتشركت

هاي تجاري و ها و سازمانهاي داخلي و خارجي و گسترش نظامبازارهاي تجاري و مالي، همگرايي قيمت

2.باشدهاي شمول آنها مياقتصادي جهاني و حيطه
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ه در شرايط جهاني شدن تحقيق و توسع. جهاني شدن تحقيق و توسعه از مظاهر اصلي جهاني شدن است

هاي دسترسي آزاد براي دسترسي جهاني به دانش براي همه ايجاد و انتشار اطالعات علمي و فني شامل فعاليت

.يابدانتشارات علمي رشد و توسعه مي

به عبارتي .آوردگيري از آن در همه ابعاد موجبات دانش محوري اقتصاد را فراهم ميافزايش دانش و بهره

انش صحنه اصلي را اشغال خواهد كرد و به اين ترتيب توانايي همه در دسترسي اقتصاد دانش محور و مديريت د

و شدت علم يعني ميزان دانش به كار گرفته شده در يافته ها و دانش تحقق  در اطالعات، ايدهو مشاركت

ي دانش پايگاه گسترده خود را تثبيت كرده و براي بقا. 3فرآيندها، توليدات و خدمات افزايش خواهد يافت

. گردددانش پژوهي و خلق نظريه شأني پايدار تضمين مي
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كند و سرتاسر رغبت به يادگيري عموميت بيشتري پيدا مي. برداشت نويني از آموزش ظهور خواهد كرد

. زندگي افراد با آموختن عجين خواهد شد

يش خواهد داد و از دانش بر شدن علم و دانش پژوهي ظرفيت فناوري را براي توزيع و توليد اطالعات افزا

هاي تكنولوژيكي ايجاد المللي براي پيشرفتاين طريق يك محيط رشد و توانمندسازي در سطح ملي و بين

اهداف تكنولوژيكي را . گيردريزي و نظارت انساني قرار ميهاي تكنولوژيك در حوزه برنامهپيشرفت. شودمي

بدين ترتيب ديگر تكنولوژي .  آن اهداف هماهنگ نمودها را براي دسترسي بهتوان تعيين كرده و فعاليتمي

اي كه به گونه. شود، بلكه تكنولوژي فكري حايز اهميت استترين تكنولوژي محسوب نميمادي مهم

.4شودتصميمات انساني بر مبناي محاسبات منطقي فرموله مي

هاي شود، تغييرات سريع فناوريسابقه تغذيه ميدر يك جامعه دانش محور كه از طريق تحوالت فناورانه بي

اي گرفته و انتقال دانش فني تسهيل ها رونق گستردههمكاري تكنولوژيكي ميان شركت. دهدنوين رخ مي

. گرددمي

ي اطالعات و دسترسي جهاني، هاي ارتباطي مؤثر و ارزان، ايجاد پي بستر پويا براي توسعه فناورايجاد شبكه

اخت و خدمات فناوري ارتباطات و اطالعات در كنار ايجاد سيستم مؤثر براي رشد پذير به زيرس و انعطافدائمي

بايست به در كنار اينها مي. هاي جهاني شدن تحقيق و توسعه استها از ديگر شاخصها و نوآوريخالقيت

هاي معنوي اشاره نمود كه براي تشويق نواوري و خالقيت در جامعه حفاظت و حمايت از مالكيت،گسترش

همچنين اشاعه و انتشار گسترده و تبادل دانش براي تشويق ابتكار و خالقيت، تسهيل مشاركت . ضروري است

.باشدسازي مهم ميدار توسط همه و تبادل دانش از طريق آگاهي كامل و ظرفيتمعني

 ارتباطات دو سويه جهاني شدن اقتصاد و جهاني شدن تحقيق و توسعه-4
هايي است كه هم تأثير فراواني برگسترش جهاني شدن داشته و هم از اين فرآيند تكنولوژي يكي از مؤلفه

اين پيشرفت . پيشرفت سريع تكنولوژي اطالعاتي در روند جهاني شدن نقش به سزايي داشته است. پذيردتأثير مي

ت همچون توانسته فواصل فيزيكي و جغرافيايي را بسيار كوتاه نمايد و با گسترش اشكال جديدي از تجار

.تجارت الكترونيكي و روابط بين فعاالن اقتصادي در رونق توليد و تجارت جهاني نقش داشته است

دهند و همزمان منجر هاي معامالتي را كاهش مياي هزينههاي تكنولوژيكي به طور قابل مالحظهپيشرفت

هاي تجاري، جهاني در زمينه آزادسازيهاي شوند و نيز با ايجاد تالشالمللي ميبه تغييرات ساختار تجارت بين

هاي تكنولوژيكي كه منجر به افزايش بنابراين اثرات خارجي نوآوري. كنندرشد تجارت جهاني را تسريع مي
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ترين منابع رشد توليد جهاني و تحقق شرايط جهاني شدن اقتصاد شود از مهمالمللي در سطح دنيا ميتجارت بين

.است

ترين از يك سو اثرات خارجي تكنولوژيكي مهم. جهاني شدن اقتصاد در دنيا استتوسعه تكنولوژي موتور 

باشد و از سوي ديگر شكاف تكنولوژيكي المللي ميگيري ساختار تجارت و فرآيند تخصيص بينعامل در شكل

ميان كشورهاي صنعتي و در حال توسعه كه منبع تجارت جهاني است، به دو دليل توجه در افزايش مخارج 

نعتي به ساير كشورها، تحقيق و توسعه در كشورهاي در حال توسعه و اشاعه مستمر اطالعات از كشورهاي ص

.دگردكمتر مي

هاي نوين وضعيت جديدي را به جهان حاكم كرده و شكل رفتارهاي اقتصادي سنتي تغييرات سريع فناوري

هاي نوين از بعد عملي به جهاني شدن اوريفن. هاي جهاني شدن اقتصاد استشرطنمايند كه از پيشرا عوض مي

ها به روند نمايند، براي مثال اينترنت يكي از بزرگترين كمك كنندهآن هم نه فقط از نظر آموزش كمك مي

. شتابان جهاني شدن چند سويه است

هت رشد ورسد، نقش مديريت دانش در ايجاد بستر مناسب جآنچه در اين ميان بسيار اساسي به نظر مي

كند تا اطالعات مهم را بيابند، ها كمك ميمديرتي دانش به سازمان. وري استتعالي سازماني و خلق نوآ

هدف مديريت دانش تبديل دانش شفاهي به دانش صريح و انتشار مؤثر آن . گزينش سازماندهي و منتشر كنند

.5دهديها انجام ماست و اين كار را از راه اعمال فرآيند دانش مداري در سازمان

گيري از آن در همه ابعاد و استيالي مديريت دانش اقتصاد دانش محور را ايجاد افزايش دانش و بهره

.كند كه جهاني شدن از پيامدهاي دانش محور شدن اقتصاد استمي

افتد، اين هاي معنوي اتفاق ميگسترش حمايت از حقوق مالكيترايط جهاني شدن تحقيق و توسعه در ش

شود دارندگان اين حقوق بيشتر عالقمند و خواستار شوند تا از حقوق آنها در بيرون از مرزها  ميگسترش باعث

دهد كه مراحل مختلف توليد، ها اجازه ميهاي معنوي به شركتسازي رژيم مالكيتهماهنگ. حمايت شود

معنوي را به خطر هاي بدون آنكه حمايت از حقوق مالكيت. المللي كنندتوزيع و فروش محصوالت را بين

توانند توليدات خود را در كشورهاي مختلف مستقر ساخته و مطمئن باشند كه مالكيت ها مياين شركت. اندازند

.شودمعنوي آنها حفظ و حمايت مي

هاي فراصنعتي نوع جديد از شركت. ها و مؤسسات تجاري و توليدي اساساً در حال تغيير و تحولندشركت

هاي فراصنعتي تغييرات ساختاري در شركت. در آينده گسترش پيدا خواهد كرددر حال ظهور است و 

اي فراصنعتي داراي هشركت. كنندهاي توليدي و خدماتي و نيز پيوند متقابل آنها را منعكس ميفعاليت

هاي قابل يل ساز و كارهاي دروني و بيروني براي رشد مانند منابع انساني و شبكه ارتباطي، شكلب از قهاييويژگي
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تري از تشكيالت، شكل جديدي از مديريت با سلسله مراتب كمتر، الگوهاي جرح و تعديل نوين، انعطاف

گرايش به اينكه به عنوان يك شركت جهاني فعال در بازارهاي جهاني، هم از جنبه توليدات و هم از جنبه مواد 

.باشندباشند، ميخام مطرح 

هاي تحقيق و توسعه يك اي به فعاليتهاي فراصنعتي، به طور ويژهالزامات و پيامدهاي ظهور شركت

هاي فراصنعتي تمايل دارند تا بخش وسيعي شركت. شودسازمان و مديريت فناوري و منابع انساني آن مربوط مي

پذيري در وضعيت  رساندن انعطافهدف آنها به حداكثر. ها متمركز سازندهاي خود را در اين زمينهاز فعاليت

هاي آشكارشان را دارا روي كاركردها و فعاليتدر همان حالي كه سطح ضروري كنترل . متغير جهاني است

.6هستند

هاي مناسبي بود كه جهاني شدن تحقيق و توسعه براي تحقق جهاني شدن مواردي كه مطرح گرديد زمينه

هاي جهاني  نيز بيان گرديد اين ارتباط دو سويه است يعني تحقق شاخصهمانطور كه قبالً. آورداقتصاد فراهم مي

. آوردشدن اقتصاد نيز تحقق جهاني شدن تحقيق و توسعه را فراهم مي

به اين ترتيب كه جهاني شدن اقتصاد كه با تحوالت فناورانه همراه است به جهاني شدن تحقيق و توسعه 

در . شود زيرا جامعه دانش محور از تحوالت فناورانه تغذيه ميكنديعني تحقق جامعه دانش محور كمك مي

ها، المللي شدن در نوع فعاليتالمللي شدن سازمان يافته در كليه سطوح تشديد شده، بين فرآيند بينجهاني شدن، 

ينها شود كه اهاي تحقيقاتي متبلور ميها و فعاليتسازي دانشگاههاي مشترك و نوع شبكهگذارينوع سرمايه

فشارهاي جهاني شدن اقتصاد و . هاي اين هستند كه مديريت دانش صحنه اصلي را اشغال كندنيازمندي

. شودهاي جديد باعث افزايش رقابت و خالقيت ميفناوري

هاي خارجي، انتقال تكنولوژي و گذاريالمللي حمايت كننده از سرمايهيك محيط پويا و تواناي بين

ي خصوصاً در حوزه مالي، بدهي و تجارت همچنين مشاركت مؤثر و كامل كشورهاي در المللهاي بينهمكاري

هاي نوين به اي در رابطه با فناوريهاي توسعههاي جهاني براي تكميل فعاليتگيريحال توسعه در تصميم

زي به عبارت ديگر يك محيط رشد و توانمندسا. خصوص فناوري ارتباطات و اطالعات حياتي و ضروري است

المللي براي تحقق جهاني شدن تحقيق و توسعه الزم است كه با جهاني شدن اقتصاد دسترسي در سطح ملي و بين

.شودبه محيط مزبور ميسر مي
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كند و هايي كه جهاني شدن تحقيق و توسعه براي جامعه ايران فراهم مي فرصت-5
هاراهكارهاي استفاده از اين فرصت
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المللي براي جامعه علمي ه يك محيط رشد و توانمندساز در سطح ملي و بينجهاني شدن تحقيق و توسع

كند كه در آن دسترسي جهاني به دانش علمي، ايجاد، اشاعه و انتشار گسترده و تبادل دانش و اطالعات فراهم مي

المللي  بينهاي علميپردازي و پروژهتبادل اطالعات علمي و مشاركت در نظريه. علمي و فني فراهم خواهد بود

پذير به فناوري ارتباطات و اطالعات از ديگر شرايط اين دسترسي جهاني، دايمي و انعطاف. يابدگسترش مي

سازي از ديگر دار و تبادل دانش از طريق آگاهي كامل و ظرفيتتسهيل مشاركت معني. محيط خواهد بود

.هاي بنيادين جهاني شدن تحقيق و توسعه استفرصت

اي ها رونق گستردههاي تكنولوژيكي ميان شركتشدن تحقيق و توسعه همكاري با جهاني از طرف ديگر

دانش بر شدن علم و دانش پژوهي ظرفيت فناوري را براي توليد و . گرددگرفته و انتقال دانش فني تسهيل مي

.يدنماهاي ارتباطي مؤثر و ارزان به اين امر كمك ميايجاد شبكه. توزيع افزايش خواهد داد

دهند و همزمان منجر ميهاي معامالتي را كاهشاي هزينههاي تكنولوژيكي به طور قابل مالحظهپيشرفت

هاي تجاري، هاي جهاني در زمينه آزادسازيشوند و نيز با ايجاد تالشالمللي ميبه تغييرات ساختار تجارت بين

هاي تكنولوژيكي كه منجر به افزايش آوريبنابراين اثرات خارجي نو. كنندرشد تجارت جهاني را تسريع مي

ترين منابع رشد توليد جهاني است كه در شرايط اشاعه مستمر شود، از مهمالمللي در سطح دنيا ميتجارت بين

.هاي اساسي فراهم شده خواهد بوداطالعات و انتقال دانش فني از فرصت

تجربه . ور كردن اقتصاد بايد تسريع شودهاي ذكر شده حركت به سمت دانش محگيري از فرصتبراي بهره

ثابت كرده است كشورهايي كه توجه بيشتري به تحقيق و توسعه و كاربرد و انتشار دستاوردهاي آن نشان 

كنند در حركت به سمت دانش محور كردن اقتصاد خود توفيق دهند و در توليد دانش نقش بيشتري ايفا ميمي

يش مخارج تحقيق و توسعه و كاربرد و اشاعه دستاوردهاي آن و توجه به لذا افزا. آورندبيشتري به دست مي

ها بايد نقش كليدي داشته باشد از ريزيها و برنامهگيرياي كه در تصميمدانش به عنوان سرمايه معنوي و مؤلفه

.گردد تشديد ميهااهم موارد است كه با اعمال فرآيند دانش مداري در سازمان

المللي در تبادل هاي بينگذاري خارجي، انتقال تكنولوژي و همكاريزم براي سرمايهايجاد بسترهاي ال

ي ارتباطي مؤثر و ارزان، باال بردن اههاي علمي، ايجاد شبكهپردازي و پروژهاطالعات علمي، مشاركت در نظريه

العات، ايجاد سيستم كيفيت كاالها از طريق كسب دانش و ارزش افزوده مناسب، پشتيباني از مراكز توليد اط

.اندها در زمينه اقتصادي از ديگر راهبردهاي اساسي در اين زمينهها و نوآوريمؤثر براي رشد خالقيت

هاي خارجي منجر به سرعت و جذب سرمايهمعنوي پذيرش و اعمال قواعد جهاني در زمينه حقوق مالكيت 

.گرددنتقال اطالعات و فناوري ميهاي جهاني اتحوالت تكنولوژي در كشور و استفاده از فرصت
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ها مستلزم توانايي همه در دسترسي و مشاركت در ها و نوآوريايجاد سيستم موثر براي رشد خالقيت

هاي هر كسي بايد برخوردار از فرصت براي به دست آوردن مهارت ها و دانش. ها و دانش استاطالعات، ايده

.داري از اقتصاددانش محور باشدبرالزم براي درك، مشاركت فعاالنه و بهره

هاي كاربردي در اين زمينه  و اجراي برنامه(ICT)هاي فناوري ارتباطات و اطالعات ايجاد زيرساخت

.پذير از موارد اساسي ديگر استاي و ملي با قابليت دسترسي آسان و انعطافمنطبق با شرايط منطقه

بيني و ثبات در تمام سطوح ايجاد  عادالنه قابل پيشهايي كه محيط مساعدي را براي رقابتاعمال سياست

هاي خصوصي بيشتري را براي توسعه كنند بايد به صورتي توسعه يافته و اجرا شوند كه نه تنها سرمايهمي

 جذب كند بلكه تعهدات خدمات جهاني را در جاهايي كه بازارهاي سنتي كارآمدي الزم ICTهاي زيرساخت

 در اماكني مانند ادارات پست، ICT در نواحي محروم، استقرار نقاط دسترسي عمومي .را ندارند، فعال سازد

بايست كه مي.  باشدICTهاي تواند ابزارهاي مؤثري براي توسعه زيرساختها ميها و بايگانيمدارس، كتابخانه

تماد و امنيت در استفاده هاي قانوني جديد در اين زمينه باشد كه در كار ايجاد ظرفيت، اعهمراه با تهيه چارچوب

ها را شناسانده و ابعاد اخالقي  را افزايش داده، يك محيط فعال در تمام سطوح ايجاد كرده، نقش رسانهICTاز 

.گيردجامعه اطالعاتي را در نظرمي

 يك شر است و مزاياي زيادي مانند پروICTعمومي غني يكي از عناصر اساسي براي رشد فناوري دامنه 

اطالعات در دامنه . كندهاي تجاري، پيشرفت علمي را ايجاد ميهاي جديد، خالقيت، فرصتته، شغلملت فرهيخ

ها حمايت عمومي بايد به راحتي قابل دسترسي باشد تا از جامعه اطالعاتي حمايت كند و در برابر سوءاستفاده

.شود

هاي ها به ويژه براي شركتارآمديوري و ك يك ابزار تواناساز رشد از طريق افزايش بهرهICTاز آنجا كه 

ها هاي سودمند را تقويت كند و شركتگذاريهايي كه سرمايهباشد، لذا سياست مي(SME)كوچك و متوسط 

 را ايجاد نمايند، سودمندترين ICTكند تا تغييرات الزم براي استفاده از منافع كوچك و متوسط را فعال مي

.ها خواهد بودسياست

گردد كه استفاده از فناوري ارتباطات و اطالعات در تمام مراحل تحصيلي، آموزش و د ميدر خاتمه تأكي

هاي معلولين، افراد محروم و گروهتوسعه منابع انساني بايد با توجه خاص به نيازهاي ويژه زنان، دختران، 

.پذير رشد و افزايش يابدآسيب
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