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مقدمه
نگرش ذهنی معمول درباره ي نقش تحقیق و توسعه ایجاد محصوالتی نو براي جهان است، ولی  •

.فعالیت تحقیق و توسعه جنبه هاي فراوانی دارد
...در یک محیط جایگزینی واردات، تحقیق و توسعه می تواند بومی سازي معنی دهد •
این  . اغلب فعالیت ها در کشورهاي اندك و در صنعت ها و شرکت هاي اندکی متمرکز شده است•

. فعالیت بسیار پرهزینه است
تالش در زمینه ي تحقیق و توسعه حتی بزرگ ترین و از نظر فناوري پیشرفته ترین کشورهاي در  •

خوشبختانه نیازي به  . حال توسعه نمی تواند به پاي کشورهاي صنعتی یا شرکت هاي بزرگ برسند
.  این کار نیست

.  مهم این است که این تحقیق و توسعه چگونه متمرکز می شود•
چطور می توان تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده را بر فعالیت هایی متمرکز 

کنیم که شرکت ها را به باالي زنجیره ي ارزش هدایت کند؟ 
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)ادامه(مقدمه 
:نقش اساسی براي تحقیق و توسعه در کشورهاي در حال توسعه متصور است5بطور کلی •

 میالدي80و 70هند در دهه هاي (تحقیق و توسعه به شکل بومی سازي  (

 کره در (تحقیق و توسعه به شکل یادگیري از شرکت هاي دیگر بمنظور رسیدن به رقبا
)  80و 70دهه هاي 

 تحقیق و توسعه به شکل ارتقاي محصوالت موجود

 تحقیق و توسعه به شکل کسب و کار

 تحقیق و توسعه به شکل تحقیق
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
)میالدي80و 70هند در دهه هاي (تحقیق و توسعه به شکل بومی سازي -1
تقریبا تمام کشورهاي تازه صنعتی شده مرحله ي جایگزینی واردات را تجربه کردند، با •

اینکه کشورهاي آسیاي شرقی خیلی زودتر از آمریکاي التین، آفریقا، یا هند به ترویج 
.هند بیش از همه ي کشورها جایگزینی صادرات را پیش برد. صادرات روي آوردند

.اغلب تحقیق و توسعه در هند توسط دولت و در موسسات مستقل دولتی انجام می شود•
اگر توسعه وارداتی است، آن . بومی سازي: توسعه در هندوستان معناي کامال متفاوتی داشت•

.  را بومی کنید
.تمام پاداش هاي حوزه تحقیق و توسعه به جایگزینی واردات تعلق می گرفت•
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
)ادامه(تحقیق و توسعه به شکل بومی سازي -1
اینکه آیا محصول رقابت خوبی با معادل جهانی خود داشت یا با قیمتی به فروش می رسید •

اصال : که بازتاب دهنده ي رقابتی بودن در سطح بین المللی باشد یک دغدغه ي فرعی نبود
وظیفه ي تحقیق و توسعه بومی سازي محصول بعدي بود، نه بهبود یک . اهمیتی نداشت

محصول موجود یا تولید بهتر آن
.طی فرآیند بومی سازي، توانمندي هایی که مفید و بی فایده بودند همزمان توسعه یافتند•
پیشنهاد عملی نهرو نخست وزیر هند درباره ي 1999موفقیت هاي تکنولوژیک هند تا سال •

.  تولید کاالهاي درجه دو در کشور به جاي واردات کاالهاي درجه ي یک را برآورده کرد
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
)مطالعه موردي یک شرکت هندي(تحقیق و توسعه به شکل بومی سازي -1
بیل مکانیکی هیدرولیکی تولید کردند 65.000، بیست تولیدکننده ي پیشگام در جهان 1980در سال •

.ولی شرکت هاي کره اي و هندي با حق امتیاز شروع کردند. درصد تولید جهانی را تشکیل می داد90که 
.با شرکت پروکلن فرانسه همکاري را شروع کردند) هندي(L&Tو ) سامسونگ کره(SHIدو شرکت •
قیمت محصول کره اي . رسیدL&Tبه نه برابر SHIچند سال پس از تاسیس کسب و کار جدید، تولید •

یکی از علل این اختالف  ! بیشتر از سطح جهانی ولی از نصف قیمت محصول هندي کمتر بود% 25
.  چشمگیر قیمت، حجم تولید کم و از دست دادن صرفه جویی به مقیاس بود

اما، عامل مهم تر تاکید بیش از حد بر بومی سازي بود، در عین حال که خروجی شرکت یک نهم بود، •
.محتواي بومی تقریبا دو برابر بود

L&Tتعداد مهندسین شرکت . تعداد مهندسین طراحی منعکس کننده ي انگیزه براي بومی سازي است•

رتبه ي  1980که در سال (نه تنها نسبت به شرکت کره اي بلکه نسبت به شرکت سوئیسی آکرمان 
به طرز قابل توجهی بیشتر بود) نوزدهم را داشت
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
)مطالعه موردي یک شرکت هندي(تحقیق و توسعه به شکل بومی سازي -1
درحالیکه هم  . سیاست هاي دولت نقش مهمی را در عملکرد صنعت در این دو کشور ایفا کرده است•

.کره و هم هند سیاست کنترل واردات و بومی سازي را پیش گرفتند، هند افراط به خرج داد
دولت کره به تولیدکنندگان بیل مکانیکی وام هاي ویژه اعطا کرد ولی حمایت دولت هند از کار در  •

.راستاي سیاست کاهش بیکاري باعث شد که تقاضا براي بیل مکانیکی کم باقی بماند
به جاي رقابت بین المللی به فکر خودکفایی L&Tشرکت «: اظهار داشتL&Tیکی از کارکنان شرکت •

»است و پیش بینی می کنم هرگز نتوانیم در سطح بین المللی رقابت کنیم
دامنه و شهرت  : خرید1998شرکت ولوو در سوئد بخش تجهیزات ساخت سامسونگ را در سال •

.بیل هاي مکانیکی هیدرولیک ساخت شرکت سامسونگ بود که ما را مجاب به جذب این شرکت می کرد
صنعت تولید بیل مکانیکی هیدرولیک : همچنان مدل هاي شرکت پوکلن را تولید می کندL&Tشرکت •

.هند امروزه به واردات فناوري و محصول نهایی نیازمند است
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
تحقیق و توسعه به شکل یادگیري از شرکت هاي دیگر بمنظور رسیدن به -2

)80و 70کره در دهه هاي (رقبا 
، دانش )مونتاژ(اول موافقت نامه بهره برداري : مسیر شرکت ال جی براي تولید تلوزیون رنگی•

فنی قطعات و اجزا، آموزش و کارشناسان فنی بود، سپس ال جی و دو شرکت بزرگ دیگر با 
موسسه علوم و فناوري کره قرارداد تحقیقاتی مشترك امضا کردند و سرانجام به تولید انبوه 

.رسیدند
مهندسین کره اي که تیم هاي انتقال فناوري تشکیل دادند به هسته ي واحدهاي تحقیق و •

شرکت ها پروانه ي فناوري اعطا کرده و . توسعه ي جدید در شرکت هاي خود مبدل شدند
.سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه ي داخلی را گسترش دادند
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
)ادامه(تحقیق و توسعه به شکل یادگیري از شرکت هاي دیگر -2
به سرعت افزایش یافت و تقریبا به حدود سیزده برابر 90در کره، واردات فناوري طی دهه ي •

.به سرعت رشد کرد90رسید و پس از آن تحقیق و توسعه در دهه ي 
.همگام با رشد تحقیق و توسعه، واردات فناوري نیز به رشد خود ادامه داد•
:تجربه هیونداي موتورز•
 شروع به کار کرد1967هیونداي به عنوان شرکت مونتاژکننده ي خودروهاي فورد در سال.
 برنامه ي بلندمدت دولت براي ارتقاي صنعت اتومبیل از سه شرکت خودروسازي بزرگ کشور یعنی 1973در سال ،

راهبرد شرکت هیونداي . هیونداي، دوو، و کیا خواست تا برنامه هاي دقیقی براي توسعه ي اتومبیل کره اي تدوین کنند
شرکت در پنج کشور مختلف و یکپارچه سازي آن توسط خود شرکت تا 26عبارت بود از کسب فناوري خارجی از 

.استقالل خود از عرضه کنندگان خارجی را حفظ کند
 سهم شرکت هیونداي از بازار  . درصد محتواي بومی تولید شد90با 1975در سال ) پونی(اولین خودروي کره اي

صادر 1980تا 1976خودرو را طی سال هاي 62.000رسید و 1979درصد در 74به 1970درصد در سال 19کره از 
10.کرد

)ادامه(تحقیق و توسعه به شکل یادگیري از شرکت هاي دیگر -2
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:تجربه هیونداي موتورز•
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راهبرد شرکت هیونداي . هیونداي، دوو، و کیا خواست تا برنامه هاي دقیقی براي توسعه ي اتومبیل کره اي تدوین کنند
شرکت در پنج کشور مختلف و یکپارچه سازي آن توسط خود شرکت تا 26عبارت بود از کسب فناوري خارجی از 

.استقالل خود از عرضه کنندگان خارجی را حفظ کند
 سهم شرکت هیونداي از بازار  . درصد محتواي بومی تولید شد90با 1975در سال ) پونی(اولین خودروي کره اي

صادر 1980تا 1976خودرو را طی سال هاي 62.000رسید و 1979درصد در 74به 1970درصد در سال 19کره از 
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
)ادامه(تحقیق و توسعه به شکل یادگیري از شرکت هاي دیگر -2
):ادامه(تجربه هیونداي موتورز •
  در دومین بحران نفت، درحالیکه فروش خودرو در جهان سقوط کرد، شرکت هیونداي بحران را به یک فرصت

در این زمان برنامه عبارت بود از توسعه ي یک خودروي دیفرانسیل جلو و کم مصرف براي عرضه به بازار . مبدل نمود
.آمریکاي شمالی

 مجوز تولید سیستم ها و قطعات پیشرفته را از  54تعداد ) 1981-1985(سال 4با تالش گسترده این شرکت طی
.شرکت هاي مطرح و تراز اول دنیا به امضا رساند

رعایت استانداردهاي ایمنی و زیست محیطی ایاالت  ) 1: (یادگیري در این مرحله نیازمند سه جنبه ي مهم بود
.ساخت یک آزمایشگاه) 3(اجزا، و /کامپیوتري کردن کامل طراحی، تولید، و جابجایی قطعات) 2(متحده، 
 شرکت هیونداي کارخانه ي تولید خودروي دیفرانسیل جلو را به پایان رساند و صادرات به ایاالت 1985در سال ،

هزار خودرو در ایاالت متحده به فروش  170تنها در همان سال حدود . صورت پذیرفت1986متحده در اوایل سال 
.مبدل شد1987به پرفروش ترین خودروي وارداتی در سال FF Excelرسید و 
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
)ادامه(تحقیق و توسعه به شکل یادگیري از شرکت هاي دیگر -2
):ادامه(تجربه هیونداي موتورز •
 با حرکت هیونداي به باالي منحنی یادگیري، هرچه بیشتر در تحقیق و توسعه سرمایه گذاري کرد، میزان فروش از

هزینه هاي صرف شده براي تحقیق و  . رسید1986میلیون دالر در سال 220.7به 1975میلیون دالر در سال 6.2
افزایش یافت، و طی همان  ) درصد فروش4.2(میلیون دالر 9.3به ) درصد فروش3.5(میلیون دالر 0.23توسعه  از 

.افزایش پیدا کرد2.247به 197دوره تعداد محققین از 
  شرکت هیونداي یک موسسه ي تحقیق و مهندسی پیشرفته را تاسیس کرد تا موتور و جعبه دنده را خود تولید

مراکز تحقیق و  1986پس از آن در سال . کند و مرکز فناوري تولید را براي طراحی سیستم تولید خود بنا نمود
.توسعه در آن آربور و فرانکفورت تاسیس شدند که هدف اصلی آنان نظارت بر تغییرات فناوري بود

 نزدیکی به بازارهاي ایاالت متحده و اروپا بدین منظور انجام شد تا به طراحی و مهندسی خودروهاي جدید براي
.این بازارها کمک کند

  رمز موفقیت شرکت هیونداي پیگیري یک مسیر یادگیري عمدتا مستقل بود؛ مسیري که مستلزم سرمایه گذاري
سنگین و مداوم در کسب فناوري خارجی، یادگیري فعال از سایر شرکت هاي جهان با تالشی فشرده، و گسترش  

.سریع تحقیق و توسعه ي داخلی براي تکمیل فناوري کسب شده بود 12
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
تحقیق و توسعه به شکل ارتقاي محصوالت موجود-3

.توسعه، هسته ي اصلی تحقیق و توسعه ي صنعتی است•
در کشورهاي تازه در حال صنعتی شدن، نقش اصلی تحقیق و توسعه براي مدت هاي مدید •

.تطبیق فناوري خارجی با شرایط بومی بوده است
در هند، چند شرکت موفق شدند از طریق معرفی محصوالت ارزان قیمت بازار را گسترش •

)همچون هندوستان لور. (دهند
اغلب، دستیابی به این موفقیت نیازمند سرمایه گذاري شدید در تحقیق و توسعه بود؛ نه •

نوآوري اساسی، بلکه تغییرات بسیار کوچک در بسته بندي مواد و ماشین آالت که تولید 
.کاالهاي ارزان قیمت را از لحاظ اقتصادي امکان پذیر ساخت
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
تحقیق و توسعه به شکل کسب و کار-4
جابجایی تشکیالت تحقیق و : تحقیق و توسعه تحت سه شرط کسب و کار محسوب می شود•

شراکت با دانشگاه هاي محلی در آزمایشگاه هاي ، و تحقیق قراردادي، توسعه در سطح فراملی
.  تحقیقاتی

شرکت هاي پیشروي بین المللی بطور فزاینده فعالیت توسعه اي خود را در سطح جهان •
کشورهایی چون هند به عنوان موقعیت هاي عالی براي انجام تحقیق و . مستقر می کنند

.ارزان به متخصصین است) بویژه در هند(توسعه پدیدار شده اند و دلیل آن دسترسی آسان و 
هدف، انجام تحقیق و توسعه براي شرکت مادر خارجی است و اغلب از عملیات بومی بطور •

)در سایر کشورهاGEهمچون مراکز تحقیقاتی شرکت . (کلی کنار گذاشته می شود
دسترسی به گروه هاي بزرگی از پرسنل تحقیق با حقوقی بسیار پایین  ونیز زیرساخت هاي •

کافی در این کشورها فرآیند جهانی سازي تحقیق و توسعه را تسهیل بخشید
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
)ادامه(تحقیق و توسعه به شکل کسب و کار -4
در کشورهاي در حال TNCجدول زیر سهم فعالیت هاي تحقیق و توسعه ي کاربردي شرکت •

)توجه به تمرکز بر هند(توسعه ي آسیا را نشان می دهد 
مجموعهندسنگاپورمالزيچینکره تایواناندرونزيهونگ کونگ

:  زیست فناوري
غذا و ژنتیک گیاهی

----76343
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:  زیست فناوري
غذا و ژنتیک گیاهی

----76343

497------مواد دارویی
6444-----مواد شیمیایی

5050226320312--الکترونیک
10010033331460713طراحی آي سی و نیمه رسانا

296114937----تحقیق و توسعه ي نرم افزار
216112017----مخابرات و شبکه ها

61146-1717--کامپیوتر
1-6-7----مهندسی
100100100*100100100100100100(%)مجموع 

تعداد تشکیالت، واحدها، یا فعالیت هاي 
تحقیق و توسعه

196286؟11661416



نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
)ادامه(تحقیق و توسعه به شکل کسب و کار -4
فعالیت هايانواعجذبعواملمهم ترینکمهزینه يآنازپسوپرسنلبودندسترسدر•

استصنایعوتوسعهوتحقیق
داشتهچشمگیريافزایشخاصفناوري هايبرخیدرموجوددانشسطحاینکهبدلیل•

اززیاديتعداددرراداخلیمهارتبتوانندکهاستدشواربسیارسازمان هابراياست،
.کنندحفظودادهتوسعهفناوري ها

شکاف هاییآننتیجه يومی کنندتمرکزاصلیقوتنقاطبرخیرويبربیشترشرکت ها•
شاملمسئلهاین.آورندرويسازمانازخارجمهارت هاییبهمی سازدمجبورراآنانکهاست

.می شودنیزتوسعهوتحقیق
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نقش تحقیق و توسعه در کشورهاي تازه صنعتی شده
تحقیق و توسعه به شکل تحقیق-5
تحقیق نسبت به توسعه ي محصول لزوما در شرکت انجام نمی شود، و نوآوري اختصاصی در •

یک شرکت شاید تا حد زیادي به دانش کسب شده از طریق تحقیق در شرکت یا دانشگاهی 
.دیگر یا به تحقیق انجام شده در کشوري دیگر بستگی داشته باشد

تقویت : ، نقش دوم و گسترده تري نیز براي تحقیق وجود دارد»سرچشمه هاي فناوري«مانند •
.پیشرفت تکنولوژیکی در یک زمینه ي خاص

.  نقش هاي تحقیق و توسعه  در پیشروان فناوري نیازي به تالش تحقیقاتی بزرگی ندارد•
همچون تحقیقات (برخی استثناها وجود دارد و پیشروان فناوري باید به تحقیق بپردازند

دانشگاهی براي ارتقاي آموزش علم به افراد فنی یا تحقیق سازمان یافته در حوزه هاي خاص 
.، ولی این موارد خیلی محدودند)که در غیر اینصورت در سطح جهانی انجام نخواهد شد
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همچون تحقیقات (برخی استثناها وجود دارد و پیشروان فناوري باید به تحقیق بپردازند

دانشگاهی براي ارتقاي آموزش علم به افراد فنی یا تحقیق سازمان یافته در حوزه هاي خاص 
.، ولی این موارد خیلی محدودند)که در غیر اینصورت در سطح جهانی انجام نخواهد شد



تحقیق و توسعه در کشورهاي رهرو
گزینه اي پرهزینه: تحقیق و توسعه

توسعه يوتحقیقهزینه هايازدرصد95حدود.داردزیاديجهانیتمرکزتوسعهوتحقیق•
فراترنیزاینازحتیامتیازحقمیزانواستیافتهتوسعهکشورهايبهمربوطجهانی
.می رود

پنج،1998سالدرتوسعه وتحقیقبرايشدهصرفجهانیهزینه يدالرمیلیارد526از•
توسعهوتحقیقکشورها،اینداخلدر.دادنداختصاصخودبهرادرصد87دنیااولکشور
اطالعات،فناوريسخت افزارهاي(اولصنعتپنج:داردصنایعبرخیدرزیاديتمرکز

.می دهدتشکیلرامجموعدرصد77)شیمیاییموادوالکترونیک،داروسازي،خودروسازي،
ودرصد20اولشرکتبیست:داردوجودشرکتچنددرزیاديتمرکزنیزصنایعداخلدر•

.داده انداختصاصخودبهراجهانصنعتیتوسعه يوتحقیقدرصد60اولشرکت300
)بعدياسالیدجدول(
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تحقیق و توسعه در کشورهاي رهرو
صنعتمجموعکشورصنعتمجموعکشور
6.7003.000چین227.900171.300متحدهایاالت

5.9002.400برزیل122.30088.100ژاپن
5.3003.300تایوان49.80034.000آلمان

2.300450هند31.10019.200فرانسه
1.500900سنگاپور24.00015.700انگلستان

890180مکزیک13.0007.000ایتالیا
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35030هونگ کونگ9.4006.000کانادا
20040تایلند8.8006.600سوئد
195270مالزي8.3004.200هلند
19090اندونزي8.1005.900کره

526.000368.200جهانکشور46برايمجموع
8789)%(اولکشورپنجسهم
9698اولکشوردهسهم
65شدنصنعتیحالدرتازهکشورهايسهم



)ادامه(تحقیق و توسعه در کشورهاي رهرو 
حق.بردبکارتوسعهوتحقیقخروجیمعیارهايازیکیعنوانبهمی توانراامتیازحق•

حقتعدادجدول(کشورهاحسببربیشتريتمرکزتوسعهوتحقیقبهنسبتامتیاز
.داردشرکت هاو)آمریکااختراعات

.کرده اندقبضهراامتیازحقژاپنومتحدهایاالتمختلف،کشورهايحسببر•

20

مجموع سال ها1984-19631986199019941998
1.416.60070.86090.366101.680147.5202.770.440مجموع
970.24038.13047.39056.07080.2901.701.090متحدهایاالت

105.51013.21019.53022.38030.840390.340ژاپن
108.8506.8607.6106.7309.100211.760آلمان

57.4802.4102.7902.2303.46094.440انگلستان
5702107301.4403.10016.290تایوان
170502309403.26011.290جنوبیکره ي

1.7001903003507506.640اسرائیل
1.190403040601.760مکزیک

3003050601601.170هونگ کونگ
400304060701.080برزیل
11010505070720چین
26020203090700هند

5031050120600سنگاپور



)ادامه(تحقیق و توسعه در کشورهاي رهرو 
نسبتبهتوسعهحالدرکشورهايدرتوسعهوتحقیقمورددرشدهانجاممطالعاتاغلب•

می کننداشارهمعامالتگردشیاملیناخالصتولیدازدرصديصورتبهتوسعهوتحقیقکم
افزایشبایدتوسعهوتحقیقمخارجکهاستایندرباره يبحثمطالعاتاینازهدفاغلبو

.یابیمدستبومیفناوريتوانمندي هايبهتایابد
آیا این مقایسه ها فایده خاصی دارند یا معناي خاصی دارند؟

صرفدالرمیلیون5/4کرهیعنیشدنصنعتیحالدرتازهکشورمهم ترینمقیاس،نظراز•
توسطشدهصرفهزینه يبابرابرتقریبامقداراینکهکرد،سازمانیتوسعه يوتحقیق
.استسالهماندرموتورزجنرالشرکت

1.000ازبیشبرايتوسعهوتحقیقدرهندکشورتوسطشدهصرفهزینه ي1998سالدر•
دانشگاهتوسعهوتحقیقبودجه يسالهماندر.بوددالرمیلیون450صنعتیآزمایشگاه
.رسیددالرمیلیون410سقفبهاستنفورد
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)ادامه(تحقیق و توسعه در کشورهاي رهرو 
هزینه هاينظرازفناوريپیشروانباخودمقایسه يبهامیدينمی توانندفناوريرهروان•

وتحقیقنقشچراکهندارند،کاراینبهنیازيخوشبختانه.باشندداشتهتوسعهوتحقیق
.استمتفاوتکامالرهرويمحیطدرتوسعه

تفاوت:می گیردنشاتفناوريپیشرواندرنوآوريدرباره يقبلیتحلیلازامرایندلیل•
هزینه يکهاستنوآوريدرموجودقطعیتعدماست؛نامشخصآیندهکهاستایناساسی

.می دهدافزایشبسیارفناوريپیشروانبرايراتوسعهوتحقیقانجام
تکمیلکهآنهاییازبسیاريومی شوندلغوتوسعهوتحقیقطرح هايتمامازنیمیازبیش•

ازبیشحتی.باشداختراعحقدریافتشایستهکهنمی آورندبدسترامفیديچیزمی شوند
موردهیچگاهمی شوند،امتیازحقدریافتبهموفقسرانجامآنچهدرصد90حدوداین،

.نمی گیرندقرارتجارياستفاده ي
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)ادامه(تحقیق و توسعه در کشورهاي رهرو 
کاربهشروعبخواهدرهروشرکتیاکشوراینکهازپیشضرربیشترفناوري،رهرواندر•

.داردمتفاوتیشدتموجودقطعیتعدمبنابراینوافتادهاتفاقکند

انجامتوسعهوتحقیقچقدر«فناوريرهرواندرتوسعهوتحقیقبراياساسیمسئله ي•
.می باشد»دهیم؟انجامتوسعهوتحقیقنوعچه«بلکهنیست،»دهیم؟

بهرارهرواناینتاشودمتمرکزطریقپنجبهبایدفناوريرهرواندرتوسعهوتحقیق•
:دهدارتقاارزشزنجیره يباالترموقعیت هاي
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حوزه هاي تمرکز تحقیق و توسعه در کشورهاي رهرو
باشدفرآیندهادرنوآوريکننده يکاملمی تواندتوسعهوتحقیقرسمیتالش.

وکردهایفاشرکت»فراگیران«عنوانبهراحیاتینقشمی توانندتوسعهوتحقیقتیم هاي
.نمایندکسبرادیگرنقاطدرشدهایجاددانش

باشدداشتههمراهبهسازماندرسایرینبرايناملموسیمزایايمی تواندتوسعهوتحقیق.

داخلیتالش هايبادانشاینهماهنگ سازيوخارجیدانشمنابعبهدستیابی.

توسعه يدرشرکتتواناییبهجذاب تربازارهايسويبهوارزشزنجیره يبااليبهحرکت
.داردبستگیانحصاريمحصولطراحی هاي

24
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نقش و ساماندهی تحقیق و توسعه در رهروان فناوري
)کارخانهصحن(تولیدفرآینددرنوآوريبرايمکملیعنوانبهتوسعهوتحقیق- 1
وهستند»اشکالرفع«نوعازاغلب...شدهانجامابتکاريتالش هاي:)1987(پنیشوپرز•

خوددرگیرراشرکت هانوآوريظرفیتتمامتقریباتولیددرتازهوقبلیمشکالت«اینکه
می کند

.شده اندتاسیساشکاالترفعهدفهمینباتخصصیآزمایشگاه هاياغلب•
ومتخصصافرادتمرکزبهتخصصیتوسعه يوتحقیقآزمایشگاهیکفناوري،رهرواندر•

روزمرهروال هايازکافیاندازه يبهکهافراديانجامید؛خواهدکافیصالحیتباحالعیندر
.نمایندبرطرفراکارخانهصحندرازمدت تروبزرگترمشکالتبتوانندکههستنددور

یکیافناوريپیشروانتوسعه يوتحقیقآزمایشگاهدرنمی توانندافرادازگروهاین•
رهروشرکتیکقالبدربایدآنهاباشند؛داشتهحضوردانشگاهیکیاوملیآزمایشگاه

.نمایندفعالیت
25
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نقش و ساماندهی تحقیق و توسعه در رهروان فناوري
شرکترسمیفراگیرندهواحدیکشکلبهتوسعهوتحقیق- 2
.شودساماندهیمجزاداخلیواحدیکعنوانبهبایدتوسعهوتحقیق•
رسمیمبتکرواحدعنوانبهمعموالسازمان یافتهتوسعهوتحقیقفناوري،پیشرواندر•

واحدعنوانبهعوضدربایدتوسعهوتحقیقفناوري،رهرواندر.می شوددیدهشرکت
.کندعملشرکترسمیفراگیرنده ي

سایرتوسطشدهانجامکاربهبتواندتابردباالراخودجذبظرفیتبایدتوسعهوتحقیق•
امکانکهاستقبلیمرتبطدانشازتابعیجذبظرفیتاین.کندپیدادسترسیشرکت ها

.بریمبکارتجاريمقاصدبرايوشناخته،راآنفهمیده،راجدیداطالعاتارزشمی دهد
فنیدانشخارجیمخازنبهکهمی کندبازيرانگهبانیکنقشتوسعهوتحقیقبنابراین•

.دارددسترسی
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تحقیق و توسعه کارآمد براي گذار بسوي موسسه  پیشگام فناوري

تعریف مجدد مسیر و هدف تحقیق و توسعه1.
تولید محصوالتی که پیش تر در خارج از کشور (گذار از تحقیق و توسعه به شکل تولید محتوایی 

به سوي تحقیق و توسعه براي تولید محصوالتی با فروش در سطح جهانی نیازمند ) تولید می شده
.تغییرات فراوان است

هماهنگی در داخل2.
ایفاي نقش دیدبانی فناوري نیازمند این است که سیستم هایی براي ثبت و به اشتراك گذاشتن 

.دانش تاسیس شوند
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تولید محصوالتی که پیش تر در خارج از کشور (گذار از تحقیق و توسعه به شکل تولید محتوایی 

به سوي تحقیق و توسعه براي تولید محصوالتی با فروش در سطح جهانی نیازمند ) تولید می شده
.تغییرات فراوان است
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تحقیق و توسعه کارآمد براي گذار بسوي موسسه  پیشگام فناوري
هماهنگی فراتر از شرکت. 3

نقش نگهبانی و هماهنگ سازي دانش خارجی با تالش بومی، مستلزم آنست که تحقیق و توسعه 
سیستم هایی را براي پیگیري آنچه در نقاط دیگر انجام می شود، برپا کرده و تالش داخلی را با منابع 

.خارجی فناوري تطبیق دهد که کار ساده اي نیست
مهندسی همزمان.  4

حتی در دوره اي که شرکت ها بسوي پیشگامی فناوري حرکت می کنند، تا زمانیکه در قالب الگوي 
یکی از منابع . رهروي فناوري عمل می کنند، توجه ویژه به کارآمدي براي موفقیت حیاتی است

شرکت هاي . حیاتی این کارآمدي، وجود یک میانجی بین توسعه ي کارآمد محصول و تولید است
ژاپنی و کره اي سال ها الگوي مهندسی همزمان بوده اند زیرا خیلی زود سایر عملکردها را در 
فرآیند توسعه محصول درگیر می کنند تا زمان ورود به بازار کم شده و کارآمدي اولیه تولید 

.افزایش یابد
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تحقیق و توسعه کارآمد براي گذار بسوي موسسه  پیشگام فناوري
خالقیت و نوآوري.  5

با حرکت شرکت بسوي آفریدن مفهوم براي محصوالت جدید خود، ترکیب اجراي کارآمد آنچه 
پیشتر بدست آمده و نوآوري تدریجی و مداوم، باید بوسیله چندین جهش در ویژگی هاي محصول 

گاهی تمرکز زیاد بر . است) مدیریت نوآوري ناپیوسته(این مساله نیازمند خالقیت . تکمیل شوند
)همچون برخی ژاپنی و کره اي ها(نوآوري هاي تدریجی، شرکت را از جهش هاي خالقانه باز می دارد 

ظرفیت توسعه مستقل محصول.  6
این محصوالت . شاید مهم ترین هدف شرکت را بتوان توسعه فناوري منحصر به فرد آن دانست

شرکت : جدید مبتنی بر فناوري جدید نخواهند بود ولی مفهوم هاي جدیدي از محصول هستند
.باید توانایی هاي خود در طراحی محصوالت را افزایش دهد
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با تشکر از توجه شمابا تشکر از توجه شما

30


