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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
 ؟سازي  و تحقيق و توسعه، تعامل يا تقابلجهاني

كيااكبر سعيديعلي
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت كارنگارروش

سردبير مجله روش
KIA@KARNEGAR.COM

مقدمه-1
شد، شايد غير قابل باور بود، همانگونه كشوري سوسياليستي  ميروزگاري اگر صحبت از توليد خودروي آمريكائي در 

!  در دانشگاههاي آمريكائي BMWكه اگر دهسال پيش صحبت از انجام تحقيقات خودروي 

با توجه به ( سال پيش در كشورمان هيچ كس باور نداشت كه امروز15بهرحال همانگونه كه در بكارگيري اينترنت در 

. در همين حد هم از اينترنت استفاده بعمل آيد) با كشورهاي جهان اول وجود داردفاصله بسيار زيادي كه

وجود دارد در كشور هاي آن امروز ي موضوعاتي كه توانمنديبنابراين اگر حضور در يك شبكه تحقيق جهاني درباره

و ها انداز، بررسي چالش اين چشمازولي موضوع مهمتر . يا در اينده شكل داده خواهد شد، مطرح شود، دور از انتظار نيست

اين مقاله سعي دارد كه به بحثي درباره كليات اين موضوع .  بايستي انجام شودبا آن است كهريزي براي همراهي برنامه

.بپردازد و عنوان مقاله نيز در همين ارتباط انتخاب شده است

واقعيات موجود -2
سازي را موضوعي ونها و ماهواره و اينترنت توجه كنيم موضوع جهانياگر به نشريات، اخبار اقتصادي راديو و تلويزي

:مطرح خواهيم يافت  كه واقعياتي در رابطه با آن وجود دارند

.گيري استسازي در حال شكلاي به نام جهانيپديده: واقعيت اول

.داري سرچشمه گرفته و در حال گسترش است سرمايهاين پديده از نظام: واقعيت دوم

. مواجه استايهاي گستردهسازي خود با چالش جهاني:اقعيت سومو

تنها انفعال . ريزي نمايند تعريف و براي آن برنامه خود را در رابطه با اين پديده كشورها بايستي رويكرد:واقعيت چهارم

.است كه خطرناك است

. روشن خواهد شد" تعامل يا تقابل"اگر واقعيات فوق را مبناي بررسي قرار دهيم، آنگاه موضوع سئوال اصلي 
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نگاهي به گذشته و آينده اقتصاد-3
اي هاي آن بايستي بگونهبنابراين با چالش. باشدفرآيند تحقيق و توسعه، يك فرآيند مبتني بر نوآوري و خالقيت مي

لذا محقق استو  كه كاشف تواند ادعاي اين را داشته باشداز آنجا كه همه كس نمي.ريزي شده برخورد نمودبرنامهنوآور و 

 بهترين دانش روز را درباره دهند، دارند گوش ميخاص خود راكاشفان موفق نگرش ".همه كس در اين راه موفق نيستند

توفيق و ناكامي ديگران را . نشينند كه حوادث اتفاق بيفتد به  انتظار نميكنند، موضوع مورد اكتشاف كسب ميچند و چون 

-يز ديگران در هر جاي دنيا كه باشد استفاده ميآماز تجربه توفيق. تر كنندا بخت كاميابي خويش را بيشكنند تمطالعه مي

شكست براي اين است كه راه پيروزي را ياد . افتندگيرند و دوباره راه مياگر شكست خوردند از شكست خود ياد مي. يندنما

".بگيرند

اين رويكرد يك رويكرد فردي. كننديند وليكن متدولوژي تحقيق را ارايه ميآاين جمالت اگر چه بيشتر اديبانه بنظر مي

 جايگاه تحقيقات و توسعه در اين اجتماع و .نيز نسبت دادتوان آن را به خصوصيات يك اجتماع و اقتصاد آن  ميباشد ومي

ها و قات در سطح جهاني در حوزهتحقي بايستي به اين نكته توجه نمود كهوالئبراي پاسخ به اين ساقتصاد چگونه است؟ 

.  است اوو ذاتيبوده  ذهنيت تحقيق و توسعه اصوالٌ در خوي بشر تلف در حال پيگيري و انجام هستند وموضوعات و علوم مخ

 اينكه نتايج به بار  اين خصلت طبيعت را تغيير داده است و.كردهنوز در غارها زندگي مياين خصلت را نداشت، ايشان اگر 

-ي زمينهبحث متحول بودن زندگي بشر است در همه. راي بشريت و نظام طبيعي خوب يا  بد بوده موضوع بحث نيستآمده ب

كننده مجموع  تمامي فعاليتهاي دهنده و ارزيابيعلم اقتصاد تنظيم كننده، جهت. ي اقتصاد استها حوزهيكي از اين حوزه. ها

هاي محدودي شناخته شده بود روزگاري اين علم در حوزه. استامع انسانيهاي جوو ساير فعاليتتوليدي، خدماتي، صنعتي 

.جغرافياي علم اقتصاد جغرافياي بدون مرز شده است. ولي امروزه علم اقتصاد در سرتاسر كره زمين شناخته شده است

- در صدد يافتن مكان شركتها.شودها تبيين ميوزه عمليات شركتتعريف جغرافيايي هر اقتصاد بر پايه حدر عصر حاضر 

ترين قيمت توليد كنند و در جستجوي جاهايي هستند كه كاالها و خدمات خود را  ارزان بههايي هستند كه كاالهاي خود را

چه چيزهايي را بايد خود ساخت . دهدتهيه و تدارك مواد و قطعات جريان امر را به خوبي نشان مي. تر بفروشندبا سودي بيش

هاست توان ساخت؟ پاسخ به اين پرسش اينها را در كجاي دنيا مي هر يك از سفارش داد وبايد به ديگرانو چه چيزهايي را 

 فروش را در خيلي قطعات، سراسر دنيا فرا گرفته است وهاي تهيه وساخت زنجيره. كندكه حيطه عمليات جهاني را ديكته مي

.توان راه انداختاز كشورها مي

 چنانچه دستاورد بشر برمبناي آنچه كه تاكنون ذكر شد،. گيرد شكل ميسازيوع جهانيبرهمين اساس است كه موض

هاي پيشرفته جديد، و دارا بودن ظرفيت آوريامروز را در دانش متمركز كنيم آنگاه منشاء توفيق اقتصادي آينده در خلق فن

.ا در فرآيند جهاني شدناين يعني همان كاشف موفق ام.باشددر جوامع مياجتماعي، فرهنگي و  ذهني 
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استيالي آسان و آرام قدرت فرهنگي، آموزشي . برداري از معادن را گرفته است حقوق مالكيت فكري جاي حقوق بهره

جان كالم اين كه فتح .  نظامي را گرفته استهايآوري جاي استيالي خشن و دشوار حكمراني استعماري و لشكركشيو فن

.نشسته استفكري به جاي فتح جغرافيايي 

اند و اين شدهها و دژهاي قديمي ها جايگزين قدرتاي از شركت شبكه،زنجيره ارزش افزوده در سطح جهانيدر ايجاد 

. عمومي طرح و ارايه شده استيزنجيره با نگاه اقتصادي به بنگاههاي توليدي، صنعتي، خدماتي و ساير موارد بصورت مدل
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نيتحقيق و توسعه جها-4
. .باقي خواهند ماندو خدمات جهاني خواهند شد آيا تحقيق و توسعه هنوز در درون مرزهاي جفرافيايي كاال وقتي توليد 

ب صنعتي قالي پديد آورند كه اناند تا اوضاعهاي جديد پيدا شدهاي از فناوري مجموعه اينكهدليل اول. نيستمطمئناٌ چنين 

 متكي به اقتصادبه عصر وري گيري دوران بهرهو اوجنقالب صنعتي مبتني بر منابع طبيعي جهان از عصر ا. شودميسوم ناميده 

دانشمندان . عصر متكي به دانش برپايه تحصيالت، تخصص، مهارت، و تحقيق و توسعه استوار خواهد بود. كنددانش گذر مي

ع برق و به كارگيري گسترده آن و يك ايده مهم  انقالب صنعتي دوم بر پايه اخترا19در اواخر قرن گويند علم و اقتصاد مي

تحقيق و . دوباره نظام اقتصادي را از هم گسست) سرمايه گذاري منظم در تحقيق و توسعه صنعتي بر پايه علم روز(آلماني 

براي نخستين بار وجود نيروي كاري . كردبخشيد و ماهيت آن را عوض توسعه صنعتي منظم گام تحول فني را سرعت 

. گذاري كردند؛ انگليس نكردآلمان و آمريكا در اين زمينه سرمايه. ل كرده الزم آمد تا توفيق اقتصادي به دست آيدتحصي

دهند كه  نسبت ميياين را كه درآمد سرانه امريكا جنگ جهاني اول به سطح درآمد سرانه انگليس رسيد به نيروي كار

بريتانيا باز هم در باشگاه ثروتمندان بود اما موضع خود را به عنوان . وري آن بيشتر بودتحصيالتي بهتر داشت و در نتيجه بهره

شود و امروز در طي اين فرآيند، از قول دانشمندان اقتصاد نقل مي اين جمالت .رهبر اقتصادي و فنĤوري جهان از دست داد

.شوداي شدن زنجيره ارزش افزوده تبديل ميمبتني بر شبكهسازي جهاني
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هاي تحقيق و توسعه    در جستجوي موضوعات پروژهپيوندندبراي همين است كه زنجيره ارزش به شبكه جهاني مي

.نمايندهاي بزرگ و كوچك فعاليت ميمند، شركتنظام

؟ پاسخ به اين سئوال نيز اهميت خاص خود را آيد چرا اين تغيير به وجود ميست اماهنده اين تغيير و تحول ا نشان د3نمودار 

.دارد

. در عصر اكتشاف علمي ما، كشورها بايد عالقه نشان دهند كه خرج سفر به ديارهاي نشناخته علم و دانش را تأمين كنند

اين نوع . جوامع ترسو ثروتمند نيستند. ست عصر اكتشاف علمي به جاي آن نشسته اصر اكتشاف جغرافيايي به سر آمده وع

هاي فناوري كشورهاي در بحبوحه انقالب. زننداي كه به آن نياز دارند دست نميجوامع به سفرهاي اكتشافي شجاعانه

زم را در هاي الگذاريماند كه سرمايهكانادا  براي اين عقب مي. ها پيشتاز باشندثروتمند بايد از نظر فنĤوري در بعضي از زمينه

كه بخواهند در اثناي انقالب اقتصادي ثروتمند بمانندبايد بتوانند يكشورهاي ثروتمند. دهدسعه انجام نميتحقيق و تو

ي آمده و زنجيرهها در  اينجاست كه ارتباطات شركتها بصورت ارتباط ذينفع.شركتهاي جديد بزرگ آينده را ايجاد كنند

-ها تقسيم ميمفهوم مشاركت دانش در ارتباط با منافع حاصله بين شركت. شودانش ميفوق االشاره تبديل به يك زنجيره د

.يابدسازي بر بستر تحقيق و توسعه استمرار ميشود و جهاني

�&�ز �� �3وژ8 
�"رد �@�

ق و توسعهالمللي تحقيهاي بينشماي كلي طراحي و مديريت پروژه
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سازيهاي تحقيق و توسعه در فرآيند جهانيرويكرد تعامل فعاليت

تعامل يا تقابل-5
هاي متفاوت ظاهر كل جهاني شدن تحقيق و توسعه نيز به ش.ي عظيم، كار آساني نيستع در رابطه با اين پديدهتعيين موض

هيچ . امري چند جانبه است موضوع  كه ند، زيرانشكل دلخواه خود را برگزيدر كشورهاي هر يك بايستي اما . شودمي

ها درباره اما تصميم. فقط يك گزينه وجود خواهد داشت . تواند به تنهايي شكل دلخواه خويش را برگزيندكشوري نمي

تر بر قواعد جهاني شدن خواهند گذاشت كشوري مانند چين تأثيري بيش. واهند داشتاشكال جهاني شدن كنش و واكنش خ

فقط انفعال است كه بطور حتم كشورها را دچار بحران . تواند تعامل يا تقابل  باشد اين گزينه مي.تا كشوري مانند فرانسه

.خواهند نمود

راهكار پيشنهادي-6
ها هاي ارزش افزوده از طريق خوشهخلي مرزهاي خود را بصورت زنجيرهريزي دامثالي از كشور ژاپن كه برنامهذكر

-طرحتوان در درون مرزهاي جغرافيايي اي را ميدهد كه تمركز بر تحقيق و توسعه زنجيرهطراحي نموده است، نشان مي

.ريزي نمود و لي اتصال آن با جهان خارج نيز از اهميت ويژه برخوردار است
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راهكار مطلوب براي .  نيست به اين فرآيند در نهايت مسئله واقعي پيوستن يا نپيوستن.  موضوع اصلي باقي مانده استاما

يا خود به خود و يا بصورت  كه اي اقتصادي جهاني، متفاوت با چيزي است طراحي و بناز آنجاكه. كشورمان وجود دارد

:رو عبارتند ازهاي پيشگزينهق اثرات در اين تلفي. بدون طراحي و نقشه ما ساخته شود

پذيرفتن•
رد كردن•
. طرح و نقشه را عوض كردن•

 سرنوشت .شودمياين كه جهاني شدن وضع بشر را بهتر كند يا بدتر منوط به اين است كه چه نوع اقتصادي جهاني بنا 

.سازداست كه ميهايي  و سيستمشودميگذشته تابع راهي است كه در پيش ما و گيرد شكل ميبشر اقتصاد جهاني به دست 

هاي توليدي متكي بر دانش  شركت از آنجاكه.باشد، هدف نقش آفرينان اصلي اين عرصه ميمديريت دانش در اين فرآيند

 طراحي، بازاريابي، امور  ودنياز داريترفروش، و مديران بيش طراحان، مهندسان، تري نياز دارند،تخصص كمرگران بيبه كا

 كارگران متخصص در عين حال كارگران .شوديابند و از اهميت توليد كاسته مياهميتي بيشتر ميو توسعه و تحقيق مالي 

گذاري الزم براي پرورش كارگر متخصص، اين تحول در تقاضا به عالوه سرمايه. نان سرمايه انساني دارندآ. دار هستندسرمايه

.دسازترين عامل توليد ميرا كميابكارگران متخصص 
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گذاري هاي عظيم سرمايههاي متفاوتي از جريان، نسبتاين معاني را درك نمايندآيد كه اقتصادهايي كه به نظر مي

هاي نمايند و به موازات آن كانالي براي انتقال مهارتخارجي را كه پتانسيل خلق تكنولوژي در درون خود دارند، جذب مي

دهد و در هاي مديريتي، كارايي كل را افزايش ميثبت، يعني تكنولوژي و مهارتهاي ماين جريان. ويژه مديريتي هستند

تحقيق و توسعه در . باشدتمامي اين موضوعات تحقيق و توسعه مي زيربناي .شود سبب افزايش رشد اقتصادي ميلمقاب

.زنجيره ارزش افزوده جهاني
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