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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
انتقال بين المللي تكنولوژي و نقش آن در جهاني شدن تحقيق و توسعه

صالح آچاك ، رحمان مهدياني
باشگاه پژوهشگران جوان  عضو - ارشد مديريت تكنولوژي كارشناس

com.Gmail@Achak.ehSal

چكيده
اينترنت و ارتباطات ماهواره اي ، . مبتني بر شبكه طليعه دار قرن بيست و يكم استظهور تكنولوژي هاي 

تكنولوژي دسترسي سريع به . دستيابي به تحقيقات و يافته هاي علمي را در چند دقيقه فراهم مي نمايد

موانع آگاهي از پژوهش هاي روز دنيا براي . تسهيل نموده استمحصوالت، خدمات و بازار هاي سراسر جهان را 

. كشور هايي كه سال ها مجبور به سرمايه گذاري هاي هنگفت در تحقيق و توسعه بودند، از بين رفته است

 و تكنولوژي، زمينه  توسعه،تحقيقجنبه هاي مختلف موجود در پارادايم كنوني، در حركت به سوي جهاني شدن 

هاي در حال توسعه را در يك بستر مناسب و همراستا با اقتصاد دانش مدار جهاني فراهم خواهد مشاركت كشور

.جهاني شدن و نوآوري هاي تكنولوژيك همديگر را تقويت و تكامل مي بخشنددر واقع فرآيند . نمود

ني امروزه اين مطلب آشكار است كه تكنولوژي، تحقيق و توسعه در يك مسير غيرقابل برگشت جها

بديهي است كسب و توسعه تكنولوژي هاي نوين مستلزم به كارگيري روش هاي جديد . شدن قرار گرفته است

حاضر برخي از شاخص مقاله . در تحقيق و توسعه و تغيير ساز و كارها و مدل هاي سنتي انتقال تكنولوژي است

داده و با رويكردي متفاوت به فرآيند مل متقابل تكنولوژي و جهاني شدن را مورد بررسي قرار هاي عمده در تعا

. انتقال تكنولوژي در عرصه بين الملل، به تشريح نقش آن در جهاني شدن تحقيق و توسعه مي پردازد

- انتقال تكنولوژي -شبكه هاي نوآوري– جهاني شدن -تحقيق و توسعه: واژه هاي كليدي
نوآوريباز
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مقدمه 
انقالب عظيم انفورماتيك و اطالعات كه از . و شگفت انگيز استدنياي امروز دنياي تحوالت سريع 

 جهاني در عصر جديد را ت هاي فنĤوري، فعاليت هاي اقتصاددهه هاي آخر قرن بيستم شروع شد، در كنار پيشرف

ظهور و گسترش شركت هاي بزرگ چند مليتي و تشديد رقابت در . وارد عرصه اي منحصر به فرد نموده است

لل، عالوه بر فراهم كردن زمينه هاي تحقق رؤياي دهكده جهاني، باعث شده تا روند جهاني شدن سطح بين الم

با سرعت بيشتري حوزه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي جهان سوم را در نورديده و نقش 

 حال توسعه نيز ناگزير در راستاي اين تحوالت جهاني، كشور هاي در. مهمي در پيشرفت و توسعه آنها ايفا نمايد

به نظر مي رسد شاخص ترين عامل در توسعه اقتصادي، تغييرات و نوآوري هاي . از انطباق با اين تغييرات هستند

به كارگيري اين تكنولوژي ها و انتشار آن در كشورهاي فوق گامي مهم در پيشرفت همه . تكنولوژيك باشد

.جانبه آنها محسوب مي گردد 

 تمامي دانش ها، محصوالت، ابزار، روش ها و سيستم هايي كه به راتكنولوژي مع، در يك تعريف جا

تكنولوژي فرآيند انتقال به اين معني كه .  مي دانندخدمت گرفته مي شود تا محصولي توليد يا خدمتي ارائه شود

 و موثر از تكنولوژي استفاده صحيح.]1[و تبديل منابع به محصول از طريق دانش، تجربه و اطالعات و ابزار است

مديريت تكنولوژي يكي از زمينه . به منظور دست پيدا نمودن به توسعه پايدار نيازمند مديريت تكنولوژي است

.  در كشورهاي صنعتي مورد تحقيق و تدريس قرارگرفته است1980هاي علم مديريت مي باشد كه در دهه 

محصول، (توسعه، بهره گيري و حفظ تكنولوژي هايي مديريت تكنولوژي به شناسايي مؤثر، انتخاب، اكتساب، 

اشاره دارد كه براي نگهداري يك موقعيت در بازار و رشد عملكرد كسب و كار مطابق اهداف ) فرآيند و زيربنا

مديريت تكنولوژي، مديريت بهينه منابع داخلي و خارجي براي انعطاف پذيري در . ]2[شركت مورد نياز است 

رگيري آخرين تكنولوژي ها، توليد نوآوري ها و رقابت در بازار براي توسعه پايدار يا بهبود و تطابق و يا به كا

.آمادگي و آگاهي دائم از آخرين تغييرات آن است  و ارتقاء مستمر در محصول و فرآيند

كه در فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي جهان رخ داده است آگاهي ازتوجه به پيشرفت هاي عظيميبا

تكنولوژي دسترسي سريع به محصوالت، . اين تغييرات و همراستا شدن با آن چندان دور از ذهن به نظر نمي آيد

خدمات و بازارهاي جهاني را تسهيل نموده و اين مي تواند به عنوان بخشي از مفهوم جهاني شدن موردتوجه قرار 

م پيوسته محصوالت، بازارها، شركت ها به ه به مفهوم گسترش جغرافيايي، متقابل و"جهاني شدن". گيرد

وبخش هاي بزرگتري كه ازآن مشتق شده اند مي باشد، به طوريكه در اكثر كشورها و مناطق مهم در دسترس 

ي داشته باشد به اين معني ژجهاني شدن مي تواند ارتباط متقابلي با نوآوري هاي فراگير و سريع تكنولو.]3[دنباش

- تكنولوژيك به خلق بازارها و بنگاه هاي جهاني كمك نموده و موسسات سياسيكه تغييرات و پيشرفت هاي

.هاي تكنولوژيك جديد به وجود آمده اندنوآورياقتصادي بيشتري نيز به منظور اصالح و تعديل 
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 تركيبي از روابط"شبكه هاي نوآوري". اين فرآيند تكامل متقابل منجر به تشكيل شبكه هاي نوآوري شده است

بين شركت ها، دانشگاه ها، آژانس هاي دولتي و ساير سازمانها به منظور ايجاد و به اشتراك گذاشتن دانش 

بوده و هر با فرآيند جهاني شدن در ارتباط نزديك اين شبكه ها . ]4[مرتبط به نوآوري هاي تكنولوژيك هستند

نوآوري هاي تكنولوژيك و بين اطياما چه ارتب. دو بوسيله پيشرفت هاي سريع تكنولوژي تقويت مي شوند

جهاني شدن وجود دارد و شاخص هاي عمده تكامل متقابل آنها كدام است؟

 بلكه بايد به  ، نه به عنوان يك بازيگر تنها1براي پاسخ به اين سواالت بايد بر شركت هاي چند مليتي

عث تغيير شكل شبكه هاي سازماني مسلماً نقش اين شركت ها با. عنوان عامل اصلي در جهاني شدن تمركز نمود

با وجود اين، برتري تاريخي شركت هاي چند مليتي باعث بروز مشكالتي براي شاخص . بوجود آمده مي شود

سه گروه عمده از اين شاخص ها در سال هاي اخير مورد تحقيق و بررسي قرار . هاي جهاني شدن گرديده است

ي خصوصاً در تجارت بين الملل، توليد تكنولوژي با استفاده از گرفته اند كه شامل بهره برداري از تكنولوژ

الف هاي استراتژيك بين المللي مي تكردن تحقيق و توسعه و افزايش همكاري هاي تكنولوژيك مثل ائجهاني 

. باشند كه در ادامه به تفصيل تشريح مي گردند

توسعه تكنولوژي هاي نوين
 اقتصادي بوده اند، به صورت وسيعي درقرن آينده جاي خود رابه منابع طبيعي عمده كه پايه گذارتوسعه

 با اين حال تمركز نا همگون اين منابع به سمت كشور هاي تازه صنعتي شده كنوني مي .]5 [دانش فني خواهندداد

ني باشد، به اين معني كه پيشرفت در يك دامنه قابل قبول از اقتصاد آينده ، نيازمند دسترسي جهاني به دانش ف

نوآوري هاي تكنولوژيك واقعيت كنوني به وجود آمده نشانگر ضرورت تغيير سريع اين پارادايم از. است

همچنين رويكردي كه زمينه . متمركز و بومي به سمت كاربرد هاي جهاني راه حل هاي تكنولوژيك مي باشد

براي بهره مندي از استانداردهاي برابر صنعتي شدن و صنعتي كردن كشور ها را فراهم مي كند، بايد پتانسيل الزم 

. زندگي و مصرف را نيز داشته باشد

انتقال تكنولوژي برخاسته از اقتصاد هاي بومي، نيازمند ارزيابي مجدد بر مبناي معيارهاي جهاني است تا 

وند به بتوان تكنولوژي هايي را كه به عنوان فرصت هاي خاص براي توسعه، در بازارهاي غير بومي عرضه مي ش

از نظر تاريخي چند مانع براي انتقال موثر تكنولوژي به كشور هاي در . صورتي موثر و كارآمد به كار گرفت

:حال توسعه وجود دارد

گزارش هاي اخير درمورد .  ظرفيت تكنيكي كشور دريافت كننده براي جذب و به كارگيري تكنولوژي -اول

ولوژي مدار، نشان مي دهد كه كشور هايي كه داراي وضعيت تحصيالت علمي و شاخص هاي رقابتي تكن

1 -Multi National Corporate
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بيشترين رشد در ظرفيت هاي تكنولوژيك هستند، در رديف اقتصادهاي نوظهور مبتني بر تكنولوژي طبقه بندي 

.مي شوند

نتايج .  اهميتي كه تجارت بين المللي دانش فني به منظور انتقال منابع با ارزش اقتصاد هاي مولد دارد-دوم

-مولد( در اين زمينه  نشان مي دهد كه منافع حاصل از نوآوري هاي تكنولوژيك عايد هر دو اقتصاد تحقيقات

.خواهد شد) گيرنده تكنولوژي

تكنولوژيبين المللي انتقال رويكرد جديد به 
انتقال ". انتقال تكنولوژي، فرآيندي ضروري براي استفاده و كاربرد گسترده تكنولوژي است

به عنوان فرآيند آماده كردن تكنولوژي طراحي شده براي يك هدف سازماني ، جهت ي توان م را "تكنولوژي

در انتقال بين المللي تكنولوژي، . هاي ديگر و براي اهداف بالقوه مفيد ديگر تعريف نموداستفاده در سازمان

ر هاي صنعتي به كشورهاي  انتقال تكنولوژي از كشو بارز آننمونه. انتقال فراتر از مرزهاي ملي صورت مي گيرد

بيشتر كشور ها در تالش . فرآيند فوق از كانال ها و روش هاي مختلفي صورت مي گيرد.استدر حال توسعه 

هستند تا پايه تكنولوژيك خود را توسعه دهند و دانش خود را به كاالها و خدمات داراي ارزش افزوده تبديل 

 و يا شتاب ، مي تواند رشد و توسعه اقتصادي را در پي داشتهبديهي است يك انتقال تكنولوژي موفق. نمايند

مدل هاي سنتي انتقال تكنولوژي، براي مولدين آن از قبيل دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي، عموماً بر مبناي . بخشد

.]6[اقتصاد هاي بومي شكل مي گيرند

: منبع- و تكنولوژي هاي سودمند تجاريچرخه توسعه كنوني، تمركز بر بازار داخلي) 1(شكل

Ph.Gardner,1999

كشور هاي در حال توسعه

توسعه تكنولوژي هاي تجاري

بازار داخلي

ساير كشور هاي صنعتي

تكنولوژي موجوددرآمد تجاري
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 ناچيز است، تجربه در حال توسعهيك به اقتصادهاي ژاگر چه انتقال بين المللي نوآوري هاي تكنولو

باز نو آوري ، نوآوري در جهت .  مي داند1"باز نوآوري" انتقال تكنولوژي را يك  ،كشور هاي تازه صنعتي شده

ن به باال، انتقال تكنولوژي از مهندسي معكوس محصوالت وارداتي از يي پاك روندين در  كه در آعكس است

 اين كار عملي بوده و منوط به داشتن دانش الزم از سوي كشور ميزبان و .رديكشورهاي صنعتي صورت مي گ

د ي تولقات و توسعه بهي از تحق"ن برخالف روال معمولي بنابر ا.حفظ حقوق مالكيت فكري مولد آن است

د شده يدر جهت عكس و از محصول تولدر حال توسعه مي تواند ، تكنولوژي در اقتصادهاي ")مصرف(ع يوتوز

 .]7[ق و توسعه منتهي مي گردد يبه تحق

در حال تحت اين شرايط ، عمومي ترين روند انتقال تكنولوژي بين كشور هاي صنعتي و اقتصاد هاي 

در حالي كه تقريباً هر نوع دانشي مي تواند براي اقتصادهاي . لوژي خواهد بودك نوع انتقال افقي از تكنويتوسعه

 مفيد باشد، منافع كشور دريافت كننده در راستاي ارتقاء سطح پيچيدگي و كاربرد دانش ، افزايش در حال توسعه

. خواهد يافت

Steenhuis and de Boer, 1998 :منبع–مان تكنولوژي ساخت) 2( شكل

رويكرد جديد، نيازمند تغيير مدل هاي تجاري و اقتصادي انتقال تكنولوژي به مدل هايي كه حول 

نوآوري موفق به صورتي مداوم وابسته به منابع . تكنولوژي موجود و شبكه دانش جهاني متمركزند، مي باشد

و در حال توسعه اقتصادهاي . عاتي منسجم استخارجي دانش فني است كه آن هم خود نيازمند يك شبكه اطال

در .  در بازار جهاني در كنار مفاهيمي از توسعه تكنولوژي پايدار ، در هم آميخته خواهند شد2تكنولوژي مدار

1 - Exnovation
2- Technology-based

تحقيق

توسعه

)مصرف(توزيع )مصرف(توزيع

توليد توليد

توسعه

تحقيق

نوآوري صنعتي شده باز نوآوري صنعتي شده
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د ، انتقال دانش از تمام سطوح اقتصادي كشور هاي صنعتي به تمام سطوح نهادهاي يكرد جديرو

ستم ، عوامل خاص و موثر ين سيوب به كار رفته در اچچار. شنهاد مي شوديل توسعه پادر حاقتصادي كشور هاي

در چنين سيستمي ، . را شناسايي مي كندقاتي جهاني يك مراكز تحقيبر دسترسي به انواع نوآوري هاي تكنولوژ

.]8[مبادله نوآوري هاي تكنولوژيك بايد در تمام مراحل تحقيق و توسعه تا توليد و مصرف وجود داشته باشد

به منظور تكنولوژي مدار شدن، كشورهاي در حال توسعه نيازمند انتقال بين المللي و مؤثر تكنولوژي بنابراين 

براي موفقيت در اين فرآيند، بايد تكنولوژي مداري اقتصادهاي در حال توسعه را از منظر . هاي مناسب هستند

تكنولوژي شاخص هاي ي در جهت شناسائي و تعيين در سال هاي اخير تحقيقات زياد. جهاني شدن ارزيابي نمود

: مداري انجام گرفته كه يك نمونه بارز از آن به شرح زير است

يشاخص هاي جهاني شدن تكنولوژي مدار
نه تنها تعيين راه هائي براي جهاني شدن فرآيند هاي . جهاني شدن مفهوم ساده اي براي پژوهش نيست

آسان نيست ، خود جهاني شدن هم تنها از توليد، مصرف و انتقال تكنولوژي تاثير اقتصادي ، سياسي و اجتماعي 

با تاكيد بر شبكه هاي نوآوري سه گروه وسيع از اين شاخص ها را شناسائي نموده است،1رايكرافت. نمي پذيرد

ي، فرآيندي در قالب زير شاخص هاي ورودهر گروه از اين شاخص ها داراي زير مجموعه هائي هستند كه . ]9[

. و خروجي نوآوري طبقه بندي شده اند

در تالش براي كسب ) به ويژه شركت هاي چند مليتي (  اكثر سازمان ها -2بهره برداري از تكنولوژي) 1

سود از نوآوري در محصوالت و فرآيندهاي تكنولوژيك هستند، كه به نظر مي رسد اينها بيشترين فعاليت هاي 

همانگونه كه از پتنت ها و تجارت خارجي رو به گسترش در كشورهاي مختلف بر . ندتكنولوژيك در جهان باش

به طور كلي اين فرآيند، همانند درهم آميختگي . مي آيد، بازارها با يك شتاب سريع در حال جهاني شدن هستند

هره برداري هاي ببازارهاي بين المللي، بسيار برجسته تر از روندي است كه تحليل گران جهاني شدن آن را در

اغلب تغييرات . متاسفانه چشم انداز مناسبي به نقش تكنولوژي وجود ندارد. تكنولوژيك تعريف نموده اند

به عنوان مثال فرآيندي كه طي آن نوآوري . ( تكنولوژيك به يك كاركرد تسهيالتي محدود نسبت داده مي شود

. )دانش و كاالها را پايين آورده استتكنولوژي هاي اطالعاتي و ارتباطي، هزينه هاي جابجائي 

: زير شاخص هاي مرتبط به اين گروه عبارتند از

تجارت بين الملل�

تجارت بين شركتي�

1- Robert W. Rycroft, Professor of International Science and Technology Policy, The George Washington 
University
2 - Technological Exploitation
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تجارت تكنولوژي�

عمده فروشيبه صورت تجارت �

پتنت هاي گسترش يافته در كشورهاي خارجي�

دركشورهائي هستند كه در آن  شركت هاي چند مليتي اغلب متعهد به انجام نوآوري -1توليد تكنولوژي) 2

خلق تكنولوژي بيرون از كشور مبدأ ، براي شركت هاي مذكور در يك روند متعادل در حال . فعاليت مي كنند

همانگونه كه در سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي ديده شده است، جابجا كردن تسهيالت . گسترش است

شركت هاي چند مليتي  خارجي حاميانيزبان توسط شده براي كشور متحقيق و توسعه و پتنت هاي ايجاد

در حاليكه گروهي از توليدات تكنولوژيك اهميت زيادي براي تمام جنبه هاي يك نوآوري . صورت مي گيرد

هيچ دليل نظام مندي براي اين نظريه . دارند، در اين مرحله بهره برداري كمتري از تكنولوژي صورت مي گيرد

. ر باعث وقوع توليدات تكنولوژيك مي شود، وجود نداردكه جهاني سازي فرآگي

فرآيند جهاني شدن توليدات تكنولوژي فقط در شركت هاي چند مليتي بسيار بزرگ رواج يافته و تنها 

در واقع . مصداق پيدا كرده است) مثل آمريكاي شمالي، اروپا و شرق آسيا (در كشورهاي تازه  صنعتي شده

در .  شدن توليدات تكنولوژي به صورت خاص در رخدادهاي اروپائي نمايان شده استبيشتر فرآيندهاي جهاني

راستاي بهره برداري از تكنولوژي، اكثر شركت هائي كه محصوالت خود را در خارج توليد مي كنند در بخش 

آنها در بخش هائي كه پوشش بازارهاي محلي براي آنها مهم است، فعاليت. ي پيشرفته فعاليت نمي كنندژِتكنولو

) .. .نظير مصالح ساختماني، تنباكو، خوراكي، نوشيدني و. ( مي كنند

:زير شاخص هاي مرتبط به اين گروه عبارتند از

 كنترل شده توسط يك موسسه خارجي2سرمايه گذاري مستقيم�

سرمايه گذاري مستقيم با مالكيت خارجي تمام تسهيالت �

سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه بين المللي شده�

پتنت هاي توليد شده توسط حاميان خارجي شركت هاي چند مليتي�

 شايد امروزه بارزترين ويژگي نوآوري هاي تكنولوژيك اين است كه تنها -3همكاري تكنولوژيك) 3

 مهندسي  مثل(مي توانند خصوصاً در بخش تكنولوژي هاي پيچيده تر اي اندكي شركت ها و سازمان ه

 مي گيرد مبيشتر نوآوري ها توسط همكاري سازمان هائي انجا. نوآوري كنند.. )  .ژنتيك، ميكرو الكترونيك و

شاركت دارند اين شركت ها و ساير فعاالني كه در اين عرصه م. كه تعداد زيادي از آنها بين المللي هستند

: زير شاخص هاي مرتبط به اين گروه عبارتند از.مالكيت و هويت ملي خود را حفظ مي نمايند

1 - Technological Generation
2 - Foreign Direct Investment (FDI)
3 - Technological Cooperation
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. كارگروه هائي كه دانش ضمني يا مدون را يكپارچه مي نمايند-

)ژي لومثل توليد و بهره برداري از تكنو(  اهداف شبكه هاي نوآوري -

)هاي دولتي، شركت ها و دانشگاه ها مثل نهاد (  اعضاي شبكه هاي نوآوري -

)مثل يادگيري از طريق تعامل (  عملكرد تحقيق و توسعه بين المللي و ساير فعاليت هاي يادگيري -

انتقال سرمايه اجتماعي-

آن نقشي جداگانه در تعريف به هرگروه از فعاليت هاي تكنولوژيك و مجموعه شاخص هاي منظم 

توليد و بهره برداري از تكنولوژي اساساً محدود به گروه هائي مفهومي . نمايندمي ايفاماهيت جهاني شدن

فعاليت هاي توليد و بهره . شاخص هاي ورودي و خروجي هستندزيرهستند، چراكه به طور كلي آنها مبتني بر 

روجي هاي هاي فرآيند نوآوري مثل مخارج تحقيق و توسعه يا خ هميشه به وروديبرداري از تكنولوژي تقريباً

هيچكدام از اين مثال ها به فراواني وقايعي كه در خود نوآوري رخ مي دهند . آن مثل پتنتها و تجارت مرتبط اند

. شكل گيري و تكامل شبكه هاي نوآوري بين سازماني به طور ذاتي به فرآيند نوآوري ارتباط دارندنيستند، زيرا

اينكه داراي زير شاخص هائي در هر سه بخش ورودي، در مقابل، شاخص همكاري هاي تكنولوژيك، به علت 

.  جهاني شدن تحقيق و توسعه فراهم مي كندتفسيرهاي جامع تري از پديده، استفرآيندي و خروجي نوآوري 

تحقيق و توسعهمفهوم 
 درعصرمدرن .بيشتر مباحث علم و تكنولوژي ملت ها به وسيله تحقيق و توسعه احاطه گرديده است

در سازمان هاي بزرگ و پيچيده، به منظور انجام و هدايت فعاليت هاي تحقيق و سازمان يافته ايياتالش ه

فعاليت هاي تحقيق . توسعه صورت گرفته و نگرش علمي به حل مشكالت به شكل گسترده اي اعمال مي گردد

 در پيشرفت تكنولوژي و توسعه معاصر، مستلزم هماهنگ نمودن فعاليت رشته هاي بسياري است كه در كنار هم

.سهيم هستند

سلسله فعاليت هاي منظم، خالق و مبتني بر دانش و تجربه موجود در  مجموعه اي از "تحقيق و توسعه"

 از مرحله تأمين ورودي ها و منابع تا ارائه  ( تدريجي، بهسازي و نوآوري در توليد كاال و خدماتاتتغيير

اي كه به نتايج  قابل بهره برداري و يا افزايش گنجينه دانش موجود  به گونه است) محصول يا خدمات به محيط

شركت هائي كه آنها را به كار مي از منظر  اگر چه تحقيق و توسعه با هم مرتبط هستند، اما  .]10 [منجر گردد

در تكنولوژي صنعتشركت هاي تحقيق محور سعي در پيشگام بودن . داراي وجوه تمايزي هم مي باشندگيرند 

كنولوژي تثبيت ، در حاليكه شركت هاي توسعه محور ، شركت هائي هستند كه ت)رهبران تكنولوژي(خود دارند 

 طراحي و توسعه نوآوري هاي تكنولوژيك، از ديدگاه .) تكنولوژي هايرودنباله(  مي گيرند شده را به كار
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تحقيقات كاربردي  ) 2 تحقيقات پايه  )1: ، از يك مسير پيشرفت گام به گام و زنجيره اي پيروي مي كند1خليل

.تقويت تكنولوژي) 4طراحي و ) 3

تحقيقات پايه با هدف دست يابي به دانش جديد با دركي جديد انجام مي گيرد، اين نوع تحقيق با 

در حاليكه هدف از تحقيقات كاربردي تبديل ايده ها به شكل عملياتي هدف عملي خاصي انجام نمي شود 

 طراحي شامل استفاده منظم از دانش براي بهره .تحقيقات آميخته اي از علم و مهندسي هستنداين نوع . است

برداري تجاري از ايده هاست و تحقيقات تكنولوژيك با هدف بهبود تكنولوژي هاي موجود و يا در حال 

تگي به  تعيين نوع تحقيق و توسعه اي كه يك شركت در پيش مي گيرد بس.طراحي و توسعه صورت مي گيرد

اهداف طرح تحقيق و توسعه شركت، نوع و بخش فعاليت، پايه تكنولوژي، مشتريان، منابع مالي و فني شركت و 

.بسياري از عوامل ديگر دارد

هدف تحقيق و توسعه، رسيدن به نقطه مطلوبي است كه يك فرد، سازمان يا جامعه در تالش براي رسيدن به 

س درك ضرورت ها، اولويت ها و نيازها در چارچوب فردي، سازماني و اين نقطه مطلوب براسا. آن مي باشد

در اين راستا اهداف اصلي نظام تحقيق و توسعه خصوصاً براي كشور هاي در حال توسعه . ملي تعين مي گردد

]11[: موارد زير باشدلمي تواند شام

.ه اندتغييرات اصالحي و تطبيق با تكنولوژي هائي كه در جوامع ديگر توليد شد.1

 تكنولوژيك كشور–پيشرفت در توانائي هاي علمي .2

ايجاد فضائي در جامعه كه نياز به دانش و تكنولوژي جديد را بپذيرد.3

تأثير بلند مدت در بهبود كيفيت زندگي.4

بهره گيري از تكنولوژي هاي جديد .5

جهاني شدن تحقيق و توسعه 
پويائي فعاليت هاي تجاري و تنوع بازارها، پيچيدگي فرآيند تحقيق و توسعه مبتني بر تكنولوژي، 

مطالعات نشان مي . شركت ها را وادار به بررسي و مالحظه مقياس، قلمرو و جهت فعاليت هاي آنها مي نمايد

تحقيق و توسعه، نياز به تشكيل تيم هاي چند رشته اي و چند دهد كه به دليل مخارج نسبتاً سنگين فعاليت هاي 

بنابراين ديگر نمي توان با تبديل شدن به يك جزيره تكنولوژي به بقاي خود . ستبخشي در حال افزايش ا

تنوع نيازهاي . بلكه بايد به دنبال تشكيل تيم ها ، فعاليت هاي مشترك و گروه هاي تحقيقاتي بود. اميدوار بود

مدل شبكه ارتباطي جهاني، بنابراين . انجام چنين پروژه هائي را توجيه مي نمايدبازار و خواسته هاي مشتريان نيز 

اين امر تلويحاً به معناي ضرورت وجود گروه هاي هسته اي . موج آينده تحقيق و توسعه به شمار مي رود

1 - Tarek Khalil, 2000
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اتي در كشورهاي ديگر، همچنين ق تأسيس مراكز تحقي.تكنولوژي در هر بازار بوده كه بايد مديريت گردند

سعه شركت هاي چند مليتي مبين جهاني شدن تحقيق و توسعه ، استفاده از افراد نخبه در برنامه هاي تحقيق و تو

.توليد و بازاريابي در آينده است

براي بيشتر  بوده و1970تحقيق و توسعه خارجي، مبحث كوچكي در مراكز دانشگاهي دنيا در دهه 

ص هاي علم و  به شاخ1989به عنوان مثال تا سال .  اولويتي نداشته است1980كشورهاي صنعتي تا اواسط دهه 

 تمركزي بر روي شاخص هاي علوم و 1991 اشاره اي نشده بود، همچنين تا سال OECDتكنولوژي از ديدگاه 

 .]12[صورت نگرفته بود، مهندسي توسط بنيان علوم ملي اياالت متحده 

برنامه هاي تحقيق و توسعه به شمار مي جهاني شدن گسترش فرصت هاي مطالعاتي دليل قاطعي براي 

در حاليكه بين مخارج تحقيق و توسعه و نوآوري هاي تكنولوژيك همبستگي وجود دارد، ارتباط بين آنها . ودر

. عالوه بر اين تحقيق و توسعه ، تنها مسير توليد و كسب دانش و زيربناي نوآوري است. هميشه مستقيم نيست

 بخش ها و كشورها به ويژه از طريق اهميت يادگيري از طريق دنبال نمودن پيشرفت علم و تكنولوژي در ساير

ممكن است به اندازه اهميت يادگيري از طريق تحقيق و ) مثل تعامل تأمين كنندگان با مصرف كنندگان  (تعامل

اكثر شركت هاي بزرگ بين المللي كه داراي واحد هاي تحقيق و توسعه هستند، هنوز دنباله رو . توسعه باشد

. تكنولوژي هاي بارز در كشور مبدأ هستنداستراتژي حفظ شايستگي برمبناي 

كشورهاي كوچك توسعه يافته اي نظير سوئد، هلند و سوئيس، بيشتر فعاليت هاي تحقيق و توسعه خود 

بيشتر كشورهائي هم كه تمركز بر بخش هائي از تكنولوژي هاي بارز را مورد مالحظه . را بين المللي نموده اند

در سالهاي اخير حجم انبوهي از تحقيق و .  توسعه موفق خارجي   قرار مي گيرندقرار مي دهند در كانون تحقيق و

مطالعات نشان مي دهد . توسعه هاي خارجي توسط موسسات وابسته به شركت هاي چند مليتي افزايش يافته است

اي تحقيق و تحقيق و توسعه خارجي را ، با تأكيد بر واحد هاز )  درصد30(كه كشور هاي اروپائي باالترين سهم 

 درصد از تحقيق و توسعه هاي آمريكا 10–12در مقايسه با آن . توسعه واقع در اروپا ، به خود اختصاص داده اند

اين آمار ها به روشني اهميت جهاني شدن تحقيق و .  شده استجهاني درصد از تحقيق و توسعه ژاپن 10و 

. توسعه را نشان مي دهند

خ داد كه با توجه به واقعيت هاي فوق، براي همراستا شدن با فرآيند جهاني شدن اكنون بايد به اين سوال پاس

تحقيق و توسعه چه اقداماتي بايد انجام داد؟ آيا روش ساختار يافته و منظمي براي حل مسائل مرتبط با جهاني 

وسعه را در مي تواند مديران تحقيق و ت تحقيق و توسعه وجود دارد؟  توصيه هاي زير واحد هايشدن براي 

 :]13 [روياروئي با چالش هاي مذكور كمك نمايد

 ذهنيت مبتني بر پارادايم كالسيك آزمايشگاه هاي تحقيق و -تغيير ذهنيت ها و تعريف دوباره نقش ها.1

توسعه صنعتي بايد كنار گذاشته شده و با باورهاي ذهني كه بينش، اهداف و ارزش هاي جهاني شركت 
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 بنابراين تعريف مجدد و با .      قرار مي دهد، جايگزين گردد"به علوم و مهندسي وفاداري "را بر محور 

.نقش واحدهاي تحقيق و توسعه در حوزه ذهني دروني شركت يك اقدام مهم به شمار مي روداحتياط 

ي نظير جهاني در مقابل هايشركت هاي امروزي در تقابل با دوگانگي -نگاه جديد به مسائل جهاني.2

، اولويت ها شكالتداخلي در مقابل خارجي نيازمند يك نگرش جهاني، يكپارچه و منسجم به مبومي يا 

.سيستم ها و ابزارهاي جديدي را مي طلبدچنين بينشي به نوبه خود . و منابع هستند

 بسياري از ابزارها و سيستم هاي فعلي در واحد -طراحي سيستم ها، توليدات، فرآيندها و ابزارهاي جديد.3

ي تحقيق و توسعه بايد مجدداً طراحي ، تنظيم و به روز گردند به طوري كه بتوان به واقعيت هاي ها

:مهمترين اقدامات الزم در اين راستا عبارتند از. جديد پاسخ دهند

برقراري يك فرآيند ارتباط با مشتري�

برنامه ريزي جديد براي فعاليت هاي تحقيق و توسعه�

م گيري و عملكرد تحقيق و توسعهافزايش شفافيت فرآيند تصمي�

ايجاد و برقراي سيستمي براي ترغيب بهبود مستمر�

بهبود و اصالح نظام مديريت منابع انساني�

 رقابت بر سر برتر شدن در سطح جهان ، به موقع و سريع  واكنش نشان -افزودن ارزش و پافشاري بر آن.4

نتيجه اين ضرورت، تمركز زدائي . تدادن و انعطاف پذيري براي سازمانها را ضروري ساخته اس

بنابراين واحدهاي تحقيق و . مديريتي در فعاليت هاي شركت از جمله فعاليت هاي تحقيق و توسعه است

توسعه همواره بايد با در نظر گرفتن اين مسأله كه چقدر مي توانند در افزايش ارزش هاي شركت موثر 

.كرد خود اقدام نمايندباشند، هدفگذاري كرده و  نسبت به ارزيابي عمل

نتيجه
ند ين فرآيا. اتي استيدار كشور هاي در حال توسعه حين المللي براي توسعه پايانتقال تكنولوژي ب

مدل هاي سنتي انتقال تكنولوژي است كه از اقتصاد هاي بومي نشأت گرفته ك ي تكنولوژ–ر فرهنگي ييازمند تغين

را در) تحقيق و توسعه جهاني (موجودركيبي از آخرين فناوري هاي در مدل نوين انتقال تكنولوژي بايد ت. اند

گسترش شبكه هاي نوآوري به فعاليت هاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه . بازار هاي جهاني به كار گرفت

روابط و همكاري هاي بين شركتي يك ساز و كار . مي تواند دستيابي به تحقيق و توسعه جهاني را تسهيل نمايد

چنين روابطي مي تواند شامل سرمايه گذاري هاي . ثر براي شكل گيري شبكه هاي نوآوري مي باشندمو

، توليد مشترك و همكاري هاي تحقيق و توسعه ، قراردادهاي مديريتيواگذاري حق امتيازمشترك، توافقات 

.باشد
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لمللي تكنولوژي، مستلزم فرآيند بازنوآوري تكنولوژي هاي نوين به عنوان رويكرد جديد در انتقال بين ا

شاخص هاي مهمي كه براي .  است در فعاليت هاي تحقيق و توسعهجهاني شدنبازنگري و توجه به مفاهيم 

ارزيابي جهاني شدن تكنولوژي مداري در اين مقاله مورد بررسي واقع شده اند، مويد اين مطلب است كه 

) ورودي، فرآيند و خروجي   ( نكه هرسه بخشولوژيك به علت ايزيرشاخص هاي مربوط به همكاري هاي تكن

  ايفا مي در جهاني شدن تحقيق و توسعهفرآيندهاي نوآوري تكنولوژيك را در بر مي گيرند نقش بارزتري 

.نمايند
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