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چكيده

لوژي ها و دانش پيشرفته و نوين عقب نمانند مي بايست قادر واگر كشورها مي خواهند كه از قافله تكن

در فعاليتهاي لذا بايستي تصميماتي اتخاذ كنند كه .باشند  تا تكنولوژي ها و دانش مورد نياز خود را بدست آورند

استراتژي هاي ملي و بنگاهي ويژه در . طراحي استراتژي و برنامه ريزي يك سازمان مورد استفاده قرار بگيرد

. حوزه تحقيق و توسعه ، اثري عميق بر وضعيت رقابتي صنعت در هر كشوري دارد

 در حال توسعه ، در اين ميان  كشورهاي در حال گذار  به سمت صنعتي شدن يا به بيان ديگر كشورهاي

بايستي  با استفاده  از ابزار تحقيق و توسعه بتوانند قابليتهاي فني و علمي خود را ارتقا داده تا بتوانند فاصله 

مشكالت بسياري بر سر راه كشورهاي در اما در اين راه  . تكنولوژيكي خود با كشورهاي صنعتي را جبران كنند

ي ساختار هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي موجود در اين كشورها حال توسعه مي باشد  كه ناشي از يك سر
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در اين مقاله سعي شده است تا با اشاره  به برخي  از اين مشكالت  راهكارهايي نيز در جهت بر طرف .مي باشد

.سازي آنها ذكر شود

نوآوري ، تحقيق و توسعه ، تكنولوژي هاي جديد : كلمات كليدي

مقدمه 

ي شناخته شده جهت دست يابي به  علم و تكنولوژي  استفاده از تحقيق و توسعه مي باشد يكي از روشها

كه در آن شركت ها با اتكا بر  منابع انساني و فني خود و يا يك سازمان خارج از  شركت اقدام به دستيابي به 

گ كردن  فعاليت هاي  فعاليتهاي تحقيق و توسعه معاصر مستلزم  هماهن. يك تكنولوژي يا علم خاص مي نمايد

.رشته هاي بسياري است كه در كنار هم در پيشرفت تكنولوژي سهيم هستند

:اصوال  طراحي و توسعه تكنولوژي  به شكل سازمان يافته  از يك  سلسله مراتب پيروي مي كند  كه شامل 

تحقيقات پايه-

تحقيقات كاربردي -

طراحي-

تقويت تكنولوژي است-

.داف خاصي صورت مي پذيرداست كه هر كدام  با اه

تحقيق و توسعه  عالوه بر بنگاه ها در مراكز و موسسات علمي و صنعتي از سوي ديگر  عمليات 

خصوصي ، سازمان هاي غير انتفاعي نظير دانشگاه ها  كه از فرصت هاي تامين مالي دولتي استفاده مي كنند 

.ندصورت مي پذيرد كه هر يك ويژگي هاي منحصر به خود را دار

از سوي ديگر صرف انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه نمي تواند نكته بسيار مثبتي تلقي گردد بلكه 

اثربخشي اين فعاليت ها و تبديل شدن آنها  به يك ثروت  داراي اهميت مي باشد كه اين نكته در كشورهاي 

ظ زماني  و همچنين دسترسي در حال توسعه از اهميت بيشتري برخوردار مي گردد زيرا اين كشورها از لحا

اما از سوي ديگر شاهد  هستيم كه بسياري از پروژه هاي تحقيق و .به منابع مالي و فني در فشار مي باشند 

توسعه در كشورهاي در حال توسعه با شكست مواجه مي شود كه در اين مقاله به بررسي برخي از اين 

.شنهاد مي دهيمعوامل عدم موفقيت  پرداخته و راه كارهايي نيز پي
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به بررسي  مقاله ابتدا به بررسي لزوم توجه به نوآوري در مراكز تحقيق و توسعه پرداخته سپس نايرد

ابعاد مختلف تكنولوژي هاي جديد و اثر آنها بر فعاليتهي تحقيق و توسعه مي پردازيم در بخش بعدي به 

سي نموده و سپس در مورد لزوم اولويت داليل عدم توانايي جذب بودجه در مراكز تحقيق و توسعه را برر

و در انتها با .بندي فعاليت هاي تحقيق و توسعه و همچنين وجود سيستمهاي اطالعاتي نكاتي را بيان ميكنيم

.بررسي نقش دولت ها در حمايت از فعاليت هاي تحقيق و توسعه مقاله را به پايان مي رسانيم 

وسعهلزوم توجه به نوآوري در مراكز تحقيق و ت

سرعت در حال تغيير و توسعه هستند  نوآوري  را مي توان در دنياي امروز كه تكنولوژي ها و علوم به 

.به عنوان شالوده اصلي  پيشرفت  و توسعه كشوره و بنگاه ها در نظر گرفت

ايده ها و دانش علمي را به واقعيت نوآوري تكنولوژيك مجموعه اي است پيچيده از فعاليت ها  كه 

)2000طارق خليل .(يكي و كابردهايي در دنياي واقعي  تبديل مي كند و تغيير شكل مي دهدفيز

تغييرات تكنولوژيكي گريز ناپذير ، سيستم هاي اخالقي ،اجتماعي و فرهنگي ما را به مبارزه مي طلبد و 

.به شدت تحت تاثير قرار مي دهد و چاره جز نوآوري براي موفقيت وجود ندارد

مشاهده مي كنيم)ا ( نجيره نوآوري كه مارتين ارائه داده است و در شكل شمارهدر معادله ز

=

معرفي موفقيت آميز نوآوري به بازار

)1(شكل شماره

)Martin 1994: (منبع

انتخاب 

نوآوري

توسعه 

مهندسي

كارآفريني مديريت جامعه شناسي 

نيازهاي جامعه

يط مح

حمايتگر
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و ميل به پذيرش  ريسك عرضه محصول به مي باشد كه اين مي بينيم كه اين معادله نيازمند پشتكار 

 در جامعه اي  از نظر فرهنگي  كار آفرين و از نظر ذهني جوان و همگون جستجو پشتكار و تمايل را بايد

نمود كه متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه به لحاظ فرهنگ كارآفريني مشكالت بسياري وجود دارد و 

.دولت ها بايد نقش فعالي  در نهادينه كردن فرهنگ كارآفريني برعهده بگيرند

 حال توسعه  براي كم كردن فاصله خود با كشورهاي صنعتي  بايستي به از سوي ديگر كشورهاي در

سوي يك استراتژي رشد نوآوري محور حركت كنند كه اين استراتژي  بر سرمايه گذاري در بخش تحقيق 

 Michael (.و توسعه  و توليد تكنولوژي و علم به عنوان قوي ترين عوامل رشد اقتصادي تاكيد دارد

Song 2006(

ها نقش مهمي ايفا مي كنند كه دولت ها مي توانند با اعطاي امتيازاتي به آنها  SME اين ميان  در

فرايند كارآفريني را تسريع كند واين كار عمال  شركت ها را به سمت يك فرهنگ ريسك پذير تجاري 

.سوق مي دهد كه مي تواند باعث گذار به يك اقتصاد نوآوري محور گردد

اج است تا در متدها  و روش هاي مربوط به فرايند تحقيق و توسعه نيز نوآوري ها و از سوي ديگر احتي

در جهان رسيده ايم هنوز درحاليكه  امروزه به انتهاي نسل چهارم تحقيق و توسعه. تغييراتي صورت پذيرد

يت هاي  با نگاهي مبتني بر نسل هاي يك و دو موضوعات پيرامون فعالبسياري از كشورهاي در حال توسعه

.تحقيق و توسعه را پي گيري ميكنند

)Larger 2000.( قديمي  توسعه را در نظر بگيريم اصوال اگر مدل

)Larger 2000  (2شكل شماره 
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شاهد هستيم كه اين مدل شامل چهارمرحله است كه به ترتيب شامل 

آزمون آزمايشگاهي •

آزمون كارخانه ي نمونه•

آزمون اثباتي•

نه جديد يا موجودآزمون در يكارخا•

از طرف ديگر اگر يك مدل ادراكي از فرايند توسعه  را مدنظر قرار دهيم مي توانيم سه فاز براي آن در . مي باشد

)Larger 2000.(نظر بگيريم

)Larger 2000  (3شكل شماره 

و مرحله نهايي ) فرايند توسعه(فاز هاي تعريف پروژه و عمومي كردن ايده ، فاز دوم شامل كار روي پروژه 

.كاربرد و پياده سازي آن است

به طور كلي براي  تكنولوژي هاي مختلف باالخص تكنولوژي هاي جديد مثال نانو تكنولوژي يك 

مشاهده مي كنيد كه يك تراكنش  و رابطه متقابل را نشان مي )  4(سيكل توسعه مانند آن چه  در شكل  شماره 

)Lisa 2006: ( منبع .دهد مي تواند مناسب باشد
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 چرخه توسعه–4شكل شماره 

البته گاهي ممكن است  در اهداف اوليه در حين فعاليت تغييراتي ايجاد گردد كه مي توانيم از يك 

(Lisa 2006))5شكل شماره .(روش  چند فازي استفاده كنيم

5شكل شماره 

 به شكل موثري سازمان نعتي در سازماناين فرايند تحقيق و توسعه مي تواند در درون يك مدل  از نوآوري  ص

مدل جامعي از نوآوري صنعتي را مشاهده مي كنيم كه مرتبط با دانش ) 6(را متحول كند در شكل شماره 

.عمومي كه در درون آن دانش ويژه سازماني است مي باشد
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)Rosenbloom 1996 (6شكل شماره 
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تحقيق و توسعه و تكنولوژي هاي جديد

انجام گرفته دانشمندان متوجه شده اند كه بيشتر تكنولوژي هاي موفق از حيث تجاري اتي كه طبق تحقيق

. سال اخير  به شكل اساسي  تغيير كرده اند و اين  تغيير  چيزي جز پيچيده تر شدن آنها نيست25طي 

.ل مي دهندبا فرايند پيچيده و محصول پيچيده تشكيمحصوالتي را محصوالت صادراتي % 60امروز بيش از 

نوآوري و خلق  تكنولوژي هاي .تنوع اساس پيچيدگي است ") 1383 ،طارق خليل( بردگنا مي گويد 

پيچيده معموال همراه است با خلق يا  دسترسي به دانش جديد، دل كندن از دانش موجود و يا پيكره بندي مجدد 

.دانش

اين . ه جا اطالعات حركت مي كنيمما اكنون در عصر  دانش و آگاهي به سر مي بريم و به طرف هم

.موقعيت جديد  بر نحوه  انجام روش هاي تحقيق و توسعه  نيز اثر گذار است

.عموما اگر بخواهيم  از ويژگي هاي  اصلي تكنولوژي هاي جديد نام  ببريم  مي توانيم به موارد زير اشاره كنيم

پيچيدگي در حال افزايش  تغييرات فني •

ال تغيير تكنولوژي هاي جديدانتقال پذيري در ح•

وابستگي در حال افزايش تكنولوژي هاو توليدات جديد به دانش•

اهميت روز افزون تغييرات سازماني متناسب با اين تكنولوژي ها•

اين ويژگي ها همراه با سرعت باالي تغييرات ، پروژه هاي تحقيق و توسعه را به سمت يك فعاليت و 

ديگر نمي توان يرا با توجه به توسعه روز افزون و بسيار سريع اين تكنولوژي ها همكاري آنالين سوق مي دهد ز

در يك فضاي محدود به توسعه محصوالت و خدمات  پرداخت  بلكه بايستي  به سمت يادگيري هاي  پويا 

1به طور خالصه مي توان گفت  كه ما بايستي  به سمت يك  يادگيري همراه با تعامل . حركت نمود 

اين همان حلقه گمشده اي است  كه در بسياري از  .  كنيم تا از قافله علمي  دنيا عقب نمانيم حركت

 كه  70 و 60كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد و اين كشورها هنوز با ديدگاهي مبتني بر تفكرات دهه 

بايستي  به سمت اصالح تكنولوژي را نوعي مالكيت مي شمارد  به فعاليت هاي تحقيق و توسعه نگاه مي كنند و

.آن حركت نمود

1Learning by interaction
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توانايي جذب بودجه تحقيق و توسعه 

انجام تحقيقات به منابع مالي و انساني بسياري احتياج دارد و اصوال  اين فعاليت ها براي گرفتن  منابع 

يي جذب بودجه عدم توانا. رقابت كنند ) مواد، نيروي كار، تجهيزات و فروش(بايد با بقيه حوزه هاي توليد مانند 

جهت رفع اين مشكل ، .  است كافي يكي از مشكالت عمده مراكز تحقيق و توسعه در كشورهاي در حال توسعه

متوليان امر تحقيق و توسعه بايستس طرحها و برنامه هاي تحقيق و توسعه انجام شده و در حال انجام در 

اصوال در .ن فعاليت ها عمدتا مخاطره آميز استآزمايشگاه هايشان را توجيه كنند كه كار دشواري است زيرا اي

تمام موارد  تصميمات مربوط به تامين مالي پروژه هاي تحقيق و توسعه به روش توجيهي وابسته است كه توسط 

.مديران تحقيق و توسعه در راستاي تاييد مديريت ارشد  سازمانها مورد استفاده قرار مي گيرد

ن مالي پروژه هاي تحقيق و توسعه وجود دارد كه شامل  نوع روش جهت تامي2از طرف ديگر 

.تحقيق و توسعه به عنوان يك هزينه سربار تلقي و حمايت شود•

.تحقيق و توسعه به عنوان يك سرمايه گذاري تلقي و حمايت شود•

روش اول  مناسب آن دسته از پروژه هايي است كه با هدف ايجاد دانش انجام مي گيرد و روش دوم بيشتر 

.راي مواردي استفاده مي شود كه ميزان نا اطميناني نتايج آنها بسيار كم يا صفر شده استب

باالخص در كشورهاي در حال (در اين ميان بسياري از پروژه هاي تحقيق و توسعه  با فرصت هاي بالقوه 

سمت آنها امتناع ممكن است وجود داشته باشد كه به علت هزينه هاي باالي آن  شركت ها از رفتن به ) توسعه

براي چنين پروژه هايي مي بايست از روشهاي ديگر چون تامين مالي پروژه ها توسط دولت ، تسهيم . ورزند

.هزينه ها با سازمانهاي ديگر ، يا تشكيل ائتالف هاي مالي و تكنولوژيك براي عملي كردن پروژه ها بهره گرفت

د با طراحي يك سياست ملي تكنولوژي و تحقيق و وانناما دولت ها در اين ميان نقش مهمي دارند و مي ت

اين سياست مي تواند تشكيل كنسرسيوم ها و ائتالف ها را . توسعه مناسب بسياري از مشكالت را حل نمايند

تشويق كرده و گسترش فعاليتهاي تحقيق و توسعه را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر اين سياست ها مي 

.ر بخش تحقيق و توسعهرا سمت پروژه هاي مهمتر تحقيق و توسعه سوق دهد تواند سرمايه گذاريها د

يكي ديگر از روش هاي برون رفت از  اين مشكل كمبود بودجه ، تشكيل مراكز تحقيق و توسعه جداگانه 

است كه شركت ها به جاي سرمايه گذاري هاي كالن در بنگاه هاي خود جهت انجام فعاليت هاي تحقيق و 

اليت هاي خود را در اين بخش را به اين مراكز واگذار نمايند كه عالوه بر كاهش هزينه ها سبب توسعه ، فع

.اشاعه علم و تكنولوژي نيز در كل جامعه صنعتي مي گردد
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اما با تمام اين مباحث نبايد از اين نكته غافل شد كه  كشورهاي در حال توسعه بايستي سهم تحقيق و توسعه خود 

. كشور خود باال ببرندالص ملي در توليد ناخرا 

اولويت بندي پروژه هاي تحقيق و توسعه

شايد يكي از مهمترين مسائلي كه مديران تحقيق و توسعه با آن درگير هستند  اين باشد كه كدام نوع 

اين مسئله در كشورهاي در حال توسعه بسيار نكته مهمي است زيرا اين كشورها با. تحقيق را بايد انجام دهند

كمبود منابع مالي و انساني  زيادي مواجه هستند كه آنها را ملزم به اولويت بندي دقيق فعاليت هاي تحقيق و 

.توسعه ميكند

اصوال نحوه انتخاب پروژه ها مي تواند به پايه تكنولوژيك شركت ، فعاليت آن ،مشتريان ، منابع مالي و 

.انساني و غيره برگردد

. دسته زير تقسيم كردند5 فعاليت هاي تحقيقات آزمايشگاهي صنعتي را به ديمرتن و ريو در يك تقسيم بن

تحقيقات پايه•

تحقيقات اكتشافي•

توسعه فعاليت هاي تجاري جديد •

توسعه فعاليت هاي تجاري موجود•

خدمات فني•

در اين جا توجه به اين نكته ضروري است  كه يك شركت بايستي يك پرتفوي تكنولوژي را براي خود 

ص كند تا بر اساس آن  يك پرتفوي تحقيق و توسعهرا تهيه كند و همچنين بايد در چند زمينه به جاي يك مشخ

زمينه سرمايه گذاري كند تا ريسك سرمايه گذاري خود را پايين بياورد اين استراتژي منعكس كننده همان 

." تمام تخم مرغهايت را در يك سبد نگذار"ضرب المثل معروف است كه 

شركت ها از تحقيق و توسعه براي هدايت و پشتيباني از فرايند نوآوري استفاده مي كنند كه شاملعموما 

نوآوري هاي محصول•

نوآوري هاي مواد•

نوآوري هاي فرايند•
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نوآوري هاي بازار جهت ايجاد و توسعه فعاليت هاي جديد•

نوآوري خدمات•

 صنايع مختلف گوناگون است  مثال  صنايع البته بايد توجه داشت كه اصوال نوع تحقيق ها در. مي شود

.كل مخارج تحقيق و توسعه آمريكا را شامل مي شود% 60داروسازي و الكترونيك به تنهايي 

 ها و خوشه هاي صنعتي غافل شد زيرا اين بنگاه ها توان بالقوه اي در SMEدر اين ميان نمي توان از نقش مهم 

.هدفمند دارندحركت به سمت  پروژه هاي تحقيق و توسعه 

سيستم اطالعاتي و هماهنگي ميان مراكز مختلف

شايد بتوان يكي از مهمترين مشكالتي را  كه كشورهاي در حال توسعه در زمينه پروژه هاي تحقيق و توسعه

وجود دارد را فقدان يك سيستم جامع اطالعاتي و يا يك بانك اطالعاتي  جامع نام برد كه سبب دوباره 

امروزه در كشورهاي توسعه يافته ، نظام اطالعاتي جامعي . ان و صرف هزينه هاي گزاف مي گرددكاريهاي فراو

وجود دارد كه اطالعات جامعي را به سازمان هاي تحقيق و توسعه ارائه مي كند در حاليكه در كشورهاي در 

.سيار ضعيف استحال توسعه عمال شاهد نشر تكنولوژي و دانش كمي هستيم و مكانيزم هاي تقسيم دانش ب

از طرف ديگر ارتباطات بين بخشي و درون سازماني ضعيفي هم وجود دارد كه بايستي به سرعت  

بسياري از اين نقاط ضعف به ساختارهاي نامناسب اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اين كشورها باز .اصالح گردد

ثال مي توانيم به ناهماهنگي هاي موجود در به طور م. مي گردد كه بايستي به طور جدي مورد بازبيني قرار گيرد

انگيزه هاي محرك نوآوري ، توانايي نوآوري و كاربرد نوآوري اشاره كنيم كه يكي از كليدي ترين عوامل 

.موفقيت يك سازمان در به وجود آوردن فضاي نوآوري است
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نوآوري نشان داده شده است كه يك رابطه منطقي بين سه عنصر انگيزه ، توانايي و كاربرد ) 7(در شكل شماره 

.بايستي  به صورت جدي در سطوح كالن و سازمان ها به اجرا در آيد

Daniel (7شكل شماره  2006(

 نمايانگر اين موضوع است كه بين فاكتورهاي  انگيزاننده و تواناييهاي سازمان يك H1در اين شكل 

بين فاكتورهاي توانايي و كاربردي كردن نوآوري است  نمايانگر ارتباط عميق H2و . ارتباط مهمي وجود دارد 

. رابطه بين فاكتورهاي انگيزاننده و كاربردي كردن نوآوري استH3و 

 براي نوآوري تكنولوژيكي "صحه گذاشت كه ) Claver 1998(در واقع بايد به اين گفته كالور 

شامل يك دپارتمان  تحقيق و توسعه بزرگ كه به عنوان يك منبع رقابتي در نظر گرفته مي شود ، نه تنها بايد 

راجع به زيرساختارها شود، بلكه بايد شامل  كاركناني آموزش ديده و آگاه نسبت به مزاياي رقابتي موجود در 

."نوآوري باشد

و خارجي شركت ها و از طرف ديگر بايد ارتباطات گسترده اي بين بخش هاي داخلي  شركت ها 

زيرا در تكنولوژي هاي جديد لزوم يك همكاري . و سيستم هاي نوآوري باشدهمچنين  ميان موسسات مالي 

 OECD(1999 در سال OECDدر اين ميان  يك مدل  كه توسط . گسترده به طور جدي احساس مي شود 
. ارائه شده است مشاهده مي شود)1999
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)8(شكل شماره 

نقش دولت ها

 فعاليت هاي تحقيق و توسعه در كشورها به خصوص دولت ها نقش بسيار مهمي در هدايت و ساماندهي 

كشورهاي در حال توسعه دارند زيرا در كشورهاي در حال توسعه با توجه به كمبود منابع و لزوم اولويت بندي 

.مناسب فعاليت هاي تحقيق و توسعه ، بايستي دولت نقش مناسبي را ارائه كند

يك نقش سياست گذار و ناظر باشد تا يك مجري و اما بايستي توجه نمود كه نقش دولت بايد بيشتر 

پر هزينه باالخص تحقيقات بنيادي كه ريسك آن ها باالست به تنها دولت در مواردي كه احتياج به تحقيقات 

عنوان مجري عمل كند زيرا به تجربه ثابت شده است كه در كشورهايي كه امور تحقيق و توسعه را در دست 

متاسفانه در اكثر كشورهاي در حال . به مرحله كاربرد و پياده سازي  نمي رسندعمال تحقيقات . گرفته است

.توسعه  مجري امور تحقيق و توسعه دولت ها مي باشد كه خود سبب مشكالت متعددي گرديده است
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از طرف ديگربايد دولت ها به عنوان حاميان بخش هاي تحقيق و توسعه عالوه بر يك سياست گذاري 

.ي براي ترغيب صنايع خصوصي به سرمايه گذاري در بخش هاي تحقيق و توسعه خود بنمايدصحيح ، تسهيالت

از طرف ديگر ميزان مخارج تحقيق و توسعه اي تحقق يافته توسط هر كشور كه درصدي از توليد 

كه از اين لحاظ كشورهاي در حال توسعه بايستي برنامه هاي تحقيق. ناخالص ملي هر كشور است مهم مي باشد

بايد از طرف ديگر دولت ها در كشورهاي در حال توسعه . و توسعه را جزء برنامه هاي اصلي خود قرار دهند

فضايي را براي حضور شركت هاي چندمليتي به همراه مراكز تحقيق و توسعه آنها فراهم نمايند تا شركت هاي 

.داخلي بتوانند سطح خود را باال ببرند

نتيجه گيري 

اله به برخي از مشكالت مهم كشورهاي در حال گذار به سمت صنعتي شدن را در در طول اين مق

به موارد بسياري از جمله . راستاي فعاليت  تحقيق و توسعه اشاره شده و راهكارهايي پيرامون هر يك پيشنهاد شد

 هاي جديد  ، اولويت بندي پروژه هاي تحقيق و توسعه ، تكنولوژيلزوم اشاعه فرهنگ نوآوري و توجه به آن

،راه هاي جذب بودجه تحقيق و توسعه و لزوم سيستم هاي اطالعاتي و نقش دولت ها در پيشرفت اين مراكز 

وهمچنين لزوم تقسيم و اشاعه دانش اشاره گرديد اما موارد موثر بسيار ديگري نيز از جمله تجاري سازي فعاليت 

عه ، لزوم مديريت صحيح منابع انساني و غيره نيز مي هاي تحقيق و توسعه ، ارزش يابي فعاليت هاي تحقيق و توس

.تواند مهم باشد كه در قالب مقاله مذكور مجالي براي پرداختن به آن نبود

 در مجموع مي توان گفت كه رمز موفقيت فعاليت هاي تحقيق و توسعه در لزوم توجه به فرهنگ 

ف ملي و سازماني  مي باشد و در اين ميان نوآوري و همكاري هاي نزديك و تنگاتنگ ميان  بخش هاي  مختل

داشتن يك سياست كلي علم و تكنولوژي كه در آن به خوبي روابط ميان نهادهاي  مختلف تحقيقاتي ، علمي و 

به خصوص كشورهاي كاربردي مشخص شده باشد و اجراي صحيح اين سياست ها مي تواند به كمك كشورها  

ه داشت كه نگاه يك بعدي به فعاليت هاي تحقيق و توسعه يكي از همچنين بايد توج.در حال توسعه بيايد

.مهمترين عوامل شكست و يا حتي شكل نگرفتن اين فعاليت ها است

همچنين فعاليت هاي تحقيق و توسعه به خصوص در كشورهاي در حال توسعه بايستي با يك رويكرد 

در اين ميان . ي بخش خصوصي افزايش يابدكاربردي انجام پذيرد و سپس تجاري شود تا جذابيت هاي آن برا

دولت ها بايستي با ترويج .نقش تاثيرگذار دولت ها به عنوان مراكز سياست گذاري نيز نبايد فراموش شود

فرهنگ كارآفريني در جامعه به توسعه فعاليت هاي تحقيق و توسعه كمك كنند و در نهايت بايستي اذعان داشت 
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يك نسخه واحد پيچيد بلكه هر كشوري بايد با توجه به مسائل فرهنگي ، كه نمي توان براي همه كشورها 

.اجتماعي و سياسي  خاص خود يك روش مناسب را برگزيند

تحقيقات آتي

در آينده عالوه برپرداختن به ابعاد ديگر موثر بر فعاليت هاي تحقيق و توسعه بايستي بر روي هر يك از 

 و عميق تر واكاوي نمودهرسي موشكافانه آن ، ابعاد مشكالت را اين موارد تمركز بيشتري يافت و با بر

.ي را ارائه نمودكاربردپيشنهادهاي 
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