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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
زير بناها ، اصول و مباني جهاني شدن تحقيق  و توسعه

ا احساني كي گروه صنعت–محمد رضا زردان : مولف 
ستم ها و روش هاي ، سيزي برنامه ردرر عامل يمعاون مد

www. s – naders@yahoo .com
-ل ي تخ–ق و توسعه ي تحقي هسته ها–ي فن آوري پاركها– برتر يژتكنولو

ق و توسعهيفرهنگ تحق

ده يچك
رقابت  قدرت يارتقاي را برايعلم و تكنولوژ و در حال توسعه افتهيه كشورها اعم از توسعه يامروزه كل

 خود يو فناورم له عكني  با توجه به اه اند خود قرارداديت هاي محور فعال را بعنوانيعلم و تكنولوژيريپذ

 در سطح ،ديتاً تولينهاو توسعه ق و ي شدن تحقيرسد كه مقوله جهاني بنظر م،ق است يمحصول پژوهش و تحق

 مورد يستي باين امر از دو بعد خرد و كالن ميا. ك ضرورت است يي و معدني صنعتي در واحدهايجهان

ي خود واحدهاي داخلي هاي خط مشبعد خرد دولت و درياست گذاريدر بعد كالن س. رد ي قرار گيبررس

 شدن ي جهانيط تلقي شدن شراي جهاني و عمومي كلين مقاله عالوه بر برشمردن روشهايدر ا . ي و معدنيصنعت

ي شدن واحدهاي و جهانيي جوي در خصوص برتريي گردد و پرسشهايك فرصت مطرح ميق و توسعه به يتحق

ق و توسعه ي تحقيت هسته هايل و تقويد بر تشكيد و ضمن تأك گردي مارائهق و توسعه ي و تحقي و معدنيعتنص

. شودياشاره م High Teck به يابي دستيبه چگونگ

مقدمه 
 درك ادبيات جهاني شدن ما را وادار مي سازد كه در دنياي پر شتاب امروز به به سوي جهاني شدن 

بنابراين .موجود در نقشه هاي جغرافيايي است جهان امروز دنيايي بي توجه به مرزهاي متعارف و . گام برداريم 

. در عرصـه كسب و كـار هيچ سازماني نمي تواند بـدون توجه به مقـوله جهـاني شـدن به توسـعه پايـدار بيانديشد 

در آغاز هزاره سوم ميالدي پرسش اساسي اين است كه سازمانها تا چه حد باويژگيهاي حضور در قرن 

پاسخ چندان اميدوار كننده نيست ولي با اراده ملي و ديدگاه سازي مي توان بر مشكالت گرچه .  آشنا هستند 21

. فائق آمد 
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 مفهومي است سنت ستيز مثل پست مدرنيسم كه عده اي معتقدند سنت  Globalizationجهاني شدن 

ورت از طرف ي به صورت يك ضرـدات بين المللـاهـپيوستن به سازمان هاي جهاني و مع. ستيزي مخرب نيست 

دات و كنوانسيون ها و ـاز يك سو پيوستن به معاه. جامعه جهاني به تمام كشورها در حال ديكته شده است 

از سوي مرزي عمل ميكند اقتدار دولتها را تضعيف مي كند وسازمانهاي بين المللي كه به صورت قوانين فرا

ه ر ما را بـاين ام . ديخواهد گردبر كاالهاي ماديگر عدم پذيرش موجب انزواي جهاني و افزايش شديد تعرفه 

يم و از تنوع بكاهيم به عبارتي مراكز ارتوليد كاالهايي بپردازيم كه قابليت دري سوق مي دهد كه بهـوي مسيـس

. توسعه سازمان ها بايد تكنولوژي برتر را براي توليد كاالهايي با مزيت نسبي فراهم آوردند و تحقيق 

تيمزع واسطه ي كشورمان صنايرا برايع واسطه باشد زي صناي بسويستي بايش پژوهش ميه گرا رسد كيبنظر م

. شود ي محسوب مينسب

ه باشد و آن فروش ـري هم داشتـادن مي تواند بعد ديگـالبته تحقيق و توسعه در واحدهاي صنايع و مع

 . باشدي مرجيپروژه هاي تحقيقاتي نو آوريها و اطالعات به مشتريان داخلي و حتي خا

 براي دستيابي به تحول مستمر و .امني را به همراه آورده استسرمايه داري  شتاب و دگرگوني و نا

و براي حضور در عرصه جهان به مراكز . امني بايد درجهت غني سازي سازمانهاي پژوهشي كوشيد كاهش نا

رنده نوآوري و بهبود مداوم را بعنوان يك امروزه سازمانهاي يادگي. توليد انديشه از ديدگاه جهاني نگريست 

 بنابراين بايد پارادايم .تحول اساسي در ساختارهاي تحقيقاتي استزير بناي جهاني شده ، . قي مي كنند ارزش تل

.بايد استراتژي تحقيقات تدوين نمود . پژوهش را جهاني كرد د يبابا تغيير چهارچوبهاي ذهني . تغيير كند 

ير وضع جهانيي هستند كه منجر به تغيق كشورها از عواملي عميه ، كاهش فاصله ها و وابستگارتباطات چند جانب

،دو بي آرمانيياي روي مك لوهان كه زمانيظهور دهكده جهان. ك به هم شده است يگان نزديبه شكل همسا

. در شرف تحقق است يامروز در پهنه شگرف تكنولوژ

ق حذف ي است كه از طري كار در سطح جهانيرويه و نيسرماان آزاد كاال ، ي شدن هدف جريدر جهان

البته در . ابد يي در سطح جهان تحقق مين انسايرويه و ني گمرك و حركت آزاد كاال ، سرماي تعرفه هايجيتدر

 شوند يان آزاد آن مي مانع جرياسيق مقرارت سي از طري صنعتي كشورها،ي انسانيرويخصوص حركت آزاد ن

ق ي شدن تحقي روند جهانامر ن يكه ا.  كنند ين ميمغزها دستچفرا ده ينظر خود را با توجه به پدد ر مويروهايو ن

.       كند ي در حال رشد را كند ميو توسعه در كشورها

ي فن آورينقش پاركها
مورد توجه د ي بايموسعه پاركهاي فن آوري از هر سه  نوع تحرك علمي ، كشش تقاضا و تجمعي ت

دولت بايد از طريق ، البته در كشورهاي در حال توسعه چون خصوصي سازي هنوز در ميانه راه است .قرار گيرد 



3

.ز تجربيات ساير كشورها بهره گيردايجاد پارك علمي از نوع تجمعي  با معيار جهاني گامهاي اساسي بردارد و ا

.و آن را از قالب صرف كاريابي براي جوانان خارج نمايد 

 و معدني بايد نيروي محركه الزم را براي فعاليتهاي تحقيق و توسعه در زمينه هاي  توليد و واحدهاي  صنعتي

.   كسب نمايند  Demand pushرا از طريق كشش تقاضا .. فروش ، خدمات دهي و 

ق و توسعه ي شدن تحقي و رابطه آن با جهاني و معدني صنعتي شدن واحدهايجهان
 و ي صنعتيق و توسعه را در چهار چوب واحدهاي تحقيوان واحدهاتي نميامروزه در عصر جهان شدن

.د ي سنجي جهانيارهايد آنها را با معين بايبنابرا.  بهم وابسته است يرا مسائل بشري  محدود كرد زيمعدن

و نهايتاً تحقيق و توسعه مي توان گفت كه جهاني شدن با توجه به رابطه مستقيم توسعه با علم و دانش

وان  تيح پژوهش مـن با ارتقاء سطيابراـق و توسعه است بني شدن تحقانيـرو جهگصنعتي و معدني در واحدهاي 

استاندارد سازي و نهادينه كردن مراكز پژوهش موجبات هوشمندي د با يبا.  مناسب را فراهم آورد يتكنولوژ

درهر . ي تصميم گيري قرار گيرد مبناو گرددتجزيه وتحليل ، شودرقابتي فراهم آيد تا اطالعات سريعتر دريافت

ات تحت تأثير مصورت بايد اطالعات جمع آوري ، مستندسازي ، سازماندهي و ذخيره سازي شود تا تصمي

با ارتباط منطقي با مراكز علمي و پژوهشي ديگر از فعاليتهاي تحقيقاتي تكراري . ضعف اطالعات قرار نگيرد 

. جلوگيري شود 

ه سمت رقابت و تالش رهنمود مي كند كه نتيجه آن رفاه و آسايش براي جامعه اطالعاتي جهان را ب

و دنياي سه بعدي . عصر اطالعات پايه ورود به عصر مجازي است كه بزودي شاهد آن خواهيم بود . همه است 

. جايگزين دنياي دو بعدي اينترنت مي شود 

 ،است بايد واحدهاي تحقيـق و توسعهدر عصر اطالعات جايي كه اصل و مبنا بر ايده ها و انديشـه ها 

توليد كنندگان انديشه هاي ناب را در خود گرد آورد و امكانـات شكـوفايي هر چه بيشتر آنهـا را فراهـم سازند  

 بنابراين بايد اين امكان را در قالب مركز تحقيقـاتي ،هوشمنـدان مي خواهند محلي براي شكوفايي داشته باشند 

.مهمترين خواسته هوشمندان ممكن است بورس هاي مطالعاتي و آموزشي باشد . م آورد پويا برايشان فراه

د ـوي باشـتار واحدهاي تحقيقاتي بايد به نحـ ساخ،اتـاني در تحقيقـبراي دستيابي به شاخص هاي جه

يدن توسعه درواحدهاي صنعتي و مع و تحقيق،كه طرحها و ايده هاي جهاني ارائه شود و ساختار متحول شده

بايد از چهارچوب واحد تحقيقاتي محلي  . ش گردد  و در جهت ارتقاء استانداردهاي موجود كوش.تثبيت گردد

فرصتهاي فرا ملي از قابليتهاي موجود در سا ير كشور ها نيز ت و بانگرش عميق براي دستبابي به حتي ملي گذش

 مالك دسترسي به موقع  به بازار جهاني بهره گرفت و توجه داشت كه سرعت در تبديل اطالعات به دانش فني
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 سطح آموزش ،اقتصاد پايدار،  بي شك دستيابي به اهداف جهاني به عوامل متعددي از جمله ثبات سياسي .است

.  رهبري ،  از همه مهمتر رقابتي بودن اقتصاد بستگي دارد  و عمومي و تخصصي ، دانش فني

:مورد توجه قرارگيرد يستي بايم موارد ذيل ، فرصتيكبهق و توسعه يتحقجهاني شدن ي تلقيبرا

 سرعت در درك شرايط و تغييرات محيطي -

  جذب نخبگان فكر آفرين و كاركنان بلند پرواز و خالق  -

  بهره گيري از سرمايه گـذاري سازمانهاي تحقيقاتي بين المـللي در اجراي پروژه هـاي پژوهشي  -

لمي و تكنولوژي با معيارهاي فرا ملي عي  توسعه پاركها-

 مديريت صحيح در ايجاد بستر مناسب پژوهش -

 ساختار تحقيقاتي پويا در ارتباط تنگاتنگ با مراكز پژوهشي و ساير بخشهاي جامعه -

 روشن شدن استراتژي توسعه كشور و تسريع در امر خصوصي سازي به منظور ايجاد رقابت -

 امر پژوهش و اجراي طرحهاي مشترك با صنايع هت گرايش بيشتر بجه دانشگاهها م ياپاراد تغيير -

 انجام كارها يد براي جديجاد روش هايو محصوالت و اندها يت در فرآيخالق :ي نو آور-

نه يجه كاهش هزيندها و در نتي و بهبود فرآيش بهره وريافزا:يي كارآ-

ده ها يم ايعمت ها و شكست ها و تيوفق از ميريادگي : ييت دانايري مد-

م يشياندياقبال نا مساعد با ي و ي شود تا فراتر از اشتباهات فردي كه خود موجب ميستمي نگرش س-

يكار گروه : يمي كار ت-

يقاتي تحقير در طرحها و پروژه هايي در خصوص تغيريانعطاف پذ : يري انعطاف پذ-

د وبخنه مربوطه پژوهش را يهز% 34پژوهشگران و % 42دهد كه در كشور ژاپن دانشگاهها يآمار نشان م

. اختصاص داده اند 

ن رقم يران اي است حال آنكه در اGDP % 5/2شتر از يشرفته بي پيقات در كشورهاينه تحقيمتوسط هز

 . باشديمGDP درصد5/0حداكثر 

 و 2139،5000بيران به ترتي ، اياپن ، كره جنوبژيوهشگر در كشورها تعداد پژ1996طبق آمار سال 

 . باشديمون يلي نفر در م338

ق و توسعه ي مراكز تحقتيقو پژوهشگران موجبات تيفي و كيتقاء كمش بودجه پژوهش و اريبا افزا

ي تحول اساسي جهاني استانداردهاي بر مبنايد بر استاندارد سازين رهگذر با تأكي و در اديآيمراهم ف

 و بذر انديشه را در اذهان گرددگ تحقيق و پژوهش مي بايستي در سازمانها نهادينه نفره.خواهد آمدديپد

. كاركنان كاشت 
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 جهاني شدن را به معناي انتقال زمان و مكان مي داند كه ، شناسي يكي از جامعه شناسان بعد روشدر

ان شده ـهق و چند جانبه موجب تغيير وضع جارتباطات عمي. ناشي از متحول شدن وسايل ارتباط جمعي مي باشد 

. ك در آمده اند يگان نزدي كه كشورها بصورت همساياست به نحو

 با  ،ميشياندي بيش توان پژوهشيد به افزاي باي خارجيا نشانهاب عرضه محصوالت يبجايبطور كل

ك ي نوآور كار خود را با ياد توجه داشت كه شركتهيبا.  كرد يجهانراان مسازتوان ي نم رقباي برايمانكاريپ

كروسافت و اپل با ي ، ماكي با تجارت الكترونآمازون ، همراه يبا گوشا ينوك ، آغاز كردندينوآور

 .ي شخصيوترهايكامپ

:ل مطرح استي ذيپرسشهاي و معدني صنعتيق و توسعه و واحدهايتحق شدن ي و جهانيي جوي برتريبرا

د؟ شويتوجه مت هايبل محصوالت تا چه حد به قايدر طراح-1

؟ميريگي بهره م.High Tec شود و چگونه از آنها در ي بها داده م حدبه كاركنان خالق تا چه-2

؟د در ارتباطات كاركنان را ارتقاء بخشي است كه آگاهيآموزش در جهت-3

34ن رايدر ان رقم ي حال آنكه ا است درصد67يني آفر ثروت دريه انسانيسرما منتشره نقش يطبق آمارها

 . باشد يمدرصد

؟ شودي از مشاوران خبره استفاده مي و الگوسازينه سازي بهيم سازيا در تصميآ-4

؟زان بودجه پژوهش و نحوه اختصاص آن چگونه استيم-5

؟ شودي آن به نحو سودمند كوشش ميره سازيل و ذخيه و تحليتا چه حد در جذب اطالعات ، تجز-6

جانش فزون خبر  افزونركه را ه خبر در آزمون جزجان نباشد 

) موالنا ( 

 مشاور و ي مهندسيا از خدمات شركتها يآ؟ ارتباط وجود داردي و جهاني مليقاتيا بامراكز تحقيآ-7

 شود ؟ي استفاده ميمانكاران حرفه ايپ

؟د ي معتبر داشته ايقاتيا تاكنون پروژه مشترك با مراكز تحقيآ-8

؟ شود يمت جامع عمل يفيفرهنگ كه حد باچتا -9

؟شودي عملكرد انجام ميابي ارز؟چشم انداز سازمان مشخص است-10

 چگونه يات و سود آوري اخالقي ، تندرستي ، خدمات به مشتريكار گروه،تيفيكيهايژگينقش و-11

؟است
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ه را با توجه به عمر كوتايابند زي برتر دست ي تالش كنند به تكنولوژيستي بايق و توسعه ميمراكز تحق

ده است ي فايتاً بي كهنه نهايك تكنولوژي كردن نهيبهيرادن بيسخت كوش، ي تكنولوژيرا سال ب5حدود 

.م يباش جلوتر  از رقبا  .High Tec ارائه دريستيباك قدميو همواره 

 گذر ي در جنگليـيكاي و آمريـان ژاپنـدو بازرگيند روزي گويم . ديده باشـين داستان را شنيد ايشا

ود ـت خيونسف سامي فوراً كيبازرگان ژاپن. دند ي شن را يوان درنده اي غرش حيردند كه ناگهان صدا كيم

ي وقتيكني با طعنه گفت فكر مييكايبازرگان امر. د ي در آورد و پوشيك جفت كفش كتانيرا باز كرد و

دانم كه هنگام فرار ي مير ولي گفت خينبازرگان ژاپ . ي فرار كني توانين كفش مي برسد با ايوان وحشيح

ي ميي شد و من رهاي خواهيوان وحشيآنوقت تو گرفتار ح. ك قدم از تو جلوتر باشم ي است فقط يكاف

.. ابم ي

 شود ؟يتوجه م شدن ي جهانينبامل بعنوان ي تا چه حد به مواد ذ-12

ستم حمل و نقل يرشد و توسعه س-

رشد ارتباطات -

نترنت ي برابر سرعت ا112نترنت در سنگاپور يسرعت ا.  دارند ينترنت دسترسيارد نفر به ايلي م2/1ا يدر دن

 داد ينه هاي هزكيبا تجارت الكترون . ابديش يافزارعتيران هر چه سري باند در اي پهنايستي بايم. ران است يدر ا

 . ديخواهد رس درصد 5/2صد به ر د7و ستد از 

سود جويي سرمايه داران -

ياليستي امپر مقاصد-

ار ـ بكMulti Disciplineوله چند تخصصي ـوان يك مقـه به عنژريت پروـد اصول مديـه حـ تا چ-13

رده ـب

 ؟ي شودـم

ي ـ آيا ديد جامعه نگر در خصوص مديريت تحقيق و توسعه با آميزه اي از مسائل تكنولوژي مديريت-14

فرهنگي و دانش فني وجود دارد ؟

 تا چه حد انجمن صنفي وعلمي از مديران تحقيق و توسعه در ارتقاي مديريت تحقيق و توسعه موثرند؟ -15

يق و توسعه با علم و فن آوري تحقيرابطه هسته ها
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ينه هاي زميق فراهم آوري از طريافتگيدن به توسعه ي در حال توسعه و رسيز از محدوده كشورهايگر

ر يكسب و كار امكان پذ مناسب يجاد فضاي ا همچنين  وي اقتصادوياسيت س ثبا،يري رقابت پذيالزم برا

. است

ق و توسعه يرا رقبا از لحاظ تحقيست زيرفتن عاقالنه ن High Teckكباره سراغ يد توجه داشت كه يبا

ق و ي تحقيه هاد به هستين بايق و توسعه است بنابراينه تحقياردها دالر هزيلي و م از سالها تجربهين خود ناشيكه ا

.  است ي پژوهشيت هاين خود محصول فعالي را محور توسعه قرارداد كه ايو علم و فناور. د يشيتوسعه اند

 دانند ي را برتر از دانش م ( Imagination )ل ين تخيشتي چون انيشمندانيد توجه داشت كه انديبا

. الت قرار داد ي تخي و اجرايد كانون بررسيرا باق و توسعه ي تحقين هسته هايبنابرا

ي مين فن آوري به عنوان باالتريتكنولوژدر نانو رسد كه پژوهش ي بنظر ميرانيت ايخالقبه با توجه 

. افته كم كند يممالك توسعه   توسعه كشور را با تواند

ط يجاد شرايق ايق و توسعه از طري تحقي متخصص و خالق در هسته هايروهاي نيحفظ و نگهدار

يو توسعه ، فراهم آورق ي تحقيت هسته هايتقو. ر است يزه امكان پذيجاد انگين امكانات الزم و ايممناسب و تأ

ويتاليژيدتواند موجب كاهش شكاف ي ميستميك نگرش سي در قالب يي جوي و برتريريامكانات رقابت پذ

. افته گرددي توسعه ي در صف كشورهاتن قرار گرف

جه ينت
ي شدن واحدهاي از عوامل عمده جهاني قوي و نام تجاريدر سطح جهانعه ق و توسي تحقيت هايفعال

.د يل بعمل آي ذي جهت رفع چالشهاياست گذاري سيستي باين راستا ميدر ا.  است ي و معدنيصنعت

ت دانشمندان و محققان منزل به يعدم توجه مقتض�

 توسعه كشور يشفاف نبودن استراتژ�

قاتي بعلت كمبود بودجه وجه تحقي و معدنيصنعتيواحدهايرينه رقابت پذيفراهم نبودن زم�

يي اجراي و دستگاههاين مراكز پژوهشيشكاف ب�

 در امر پژوهش ي سازي روند خصوصيكسر�

ق و توسعه ي تحقيت مناسب بر واحدهايري مديبستر سازق ي از طريو معدني صنعتيگر واحدهاياز طرف د

ق يز از طريق و توسعه ني تحقيو واحدها. هم آورند فرايقاتي تحقيوژه هاشبرد پري پيانه الزم را بري زميستي بايم

، ق يه تحقيجاد روحي و بسط فرهنگ پژوهش و ايمي ، كار تي پروژه ها و انتقال دانش فنيآموزش ، مستند ساز

دارند  شدن بري در جهاني بلندي گامهاي پروژه اي آوردن به ساختارهاي و روت يجاد خالقي ايل برايتخب يترغ

 .
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جاد يا و ي جهانيقاتيم با ارتباط مراكز تحقي توانيم ميرا فرصت بدانق و توسعه ي شدن تحقياگر جهان

قات بعمل آمده در يج تحقي در خارج از كشور به سرعت از نتاي خارج و يراني ايا نخبگان علميي ارتباطيراهها

سطح جهان 

 جهان يمنطقه و حت در سطح ياتقي تحقي پروژه هاينه اجرايان در زميم و با درخواست مشتريآگاه شو

ت ي و بعضاً عدم موفقيقاتي تحقي پروژه هاير در اجرايد موجب تأخي آن به عنوان تهدياما تلق. م يردگمواجه 

يقاتي تحقي پروژه هاي ممكن است موجب اجرايو در موارد. ج مورد نظر خواهد شد ي به نتايابي دسترد

. شود يتكرار

خوشبختانه در . ابد ي خود را در سطح جهان باز ي و علميگاه  پژوهشي جايستي بايران ميرت ادر هر صو

م و طبق اعالم ي داشته ايوبشرفت خي پين المللي در سطح بي و پژوهشي علمير در ارائه مقاله هاي اخيسالها

ه با حدود ينطقه بعد از كشور تركو در مم يد ه اي در سطح جهان رس37م ا به مق39م امقن لحاظ از يچر از ايمجله ن

ن يست كه چني نيرانيابنده يزي ول،در در مقام دوم قرار داي مقاله جهان500حدود با  ايرانين المللي مقاله ب1700

ي از ارائه مقاالت داخلي ناش امر نيت مسئول اما البته طبق اظهار نظر مقا.ميه داشته  باشيترك كشور باياختالف

.ران بوده است ي از اي مقاله فارس500 و عدم احتساب يسيه زبان انگله بيكشور ترك
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