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ــان داده است که شرکت های کوچک  مطالعات نش
ــعه  ــش مهمی را در توس ــط )SMEs( نق و متوس
اقتصادی کشورها ایفا کرده اند. اما با این وجود، این 
ــرکت ها باید برای افزایش عمر خود در بازار و در  ش
مقابل رقبای بزرگ، یا از طریق اتحاد با شرکت های 
ــازار و کاهش  ــش نرخ نفوذ در ب ــابه برای افزای مش
ریسک های مالی، یا از طریق استفاده از فناوری های 
ــان و  ــه بر مقیاس غیراقتصادی ش ــد برای غلب جدی
ــته ای  ــن نوآوری که آن ها را به طور برجس همچنی
ــکالت ناشی  از رقبای بزرگ تر متمایز می کند، مش

از اندازه ی خود را مرتفع کنند.
ــان برای  ــد قابلیت های فناوری ها ی نو، کفایتش بای
ــرداری از مزایای آن و  ــکان بهره ب ــب و کار، ام کس
تالش در جهت کسب ذهنیتی نو از مدیریت درک 

شود.
ــی عمده که  ــار چالش ابتدای ــتار، چه در این نوش
ــط در رابطه با توسعه  ــرکت های کوچک و متوس ش
ــتند مطرح و  ــاب فناوری با آن مواجه هس و اکتس
ــای بالقوه ای که می تواند آن ها را در جهت  راهبرده

مقابله با این چالش ها یاری کند، ارایه شده است.
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۱.مقدمه
ــعه ی صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه ی  توس
ــي ها نشان  ــت. بررس اقتصادي در دهه ی آینده اس
ــط از چهار  ــت که صنایع کوچک و متوس داده اس
ــاوري و در  ــوآوري و تغییر فن ــیر کارآفریني، ن مس
ــغلي و افزایش درآمد  ــاد فرصت هاي ش نهایت ایج
ــه عالوه،  ــتند. ب ــاد جهاني تأثیرگذار هس ــر اقتص ب
ــي، افزایش بي اطمیناني  ــدت یافتن رقابت جهان ش
ــوالت متنوع باعث  ــاي فزاینده براي محص و تقاض
ــتر شود.  ــت که توجه به این صنایع بیش ــده اس ش
ــتن مزیت هاي  هر چند صنایع بزرگ به جهت داش
ــي از اثر مقیاس انبوه، دامنه ی تولید، تجربه و  ناش
اثر سازماندهي، هنوز هم مورد توجه سیاستگذاران 
ــتند؛ اما مزیت هاي صنایع کوچک و  اقتصادي هس
ــل و نقل، اندازه ی  ــط به علت وجود اثر حم متوس
ــرل، این صنایع را  ــازار، مؤثر بودن انتخاب و کنت ب
ــاخته  در تولید اغلب کاالها به انتخاب اول مبدل س

است.
ــاي  دارایي ه ــک  کوچ ــدي  تولی ــرکت هاي  ش
ــي نوعاً از  ــه اي دارند ول ــل مالحظ ــوس قاب نامحس
ــرمایه ی محدودي براي تولید و بازاریابي  منابع و س
ــان دایم در  ــد. به عالوه بازار محصوالتش برخوردارن
ــت. وجود تمام این  ــدن اس حال تغییر و جهاني ش
ــد نرخ شکست کسب  محدودیت ها، به نظر مي رس
ــتر تصور  ــبت به آن چه پیش و کارهاي کوچک نس

مي شد کمتر شده است. 
ــرکت های  ــت که ش ــان داده اس ــات نش مطالع
ــش مهمی را  ــطSMEs( 1( نق ــک و متوس کوچ
ــورها ایفا کرده اند. اما با  در توسعه ی اقتصادی کش
ــرای افزایش عمر  ــرکت ها باید ب این وجود، این ش
ــود در بازار و در مقابل رقبای بزرگ، یا از طریق  خ
ــرکت های مشابه برای افزایش نرخ نفوذ  اتحاد با ش
ــا از طریق  ــک های مالی، ی ــازار و کاهش ریس در ب
استفاده از فناوری های جدید برای غلبه بر مقیاس 
ــان و همچنین نوآوری که آن ها را به  غیراقتصادیش
ــته ای از رقبای بزرگ تر متمایز می کند،  طور برجس

مشکالت ناشی از اندازه ی خود را مرتفع کنند. 
ــرکت های  ــاوری، ش ــعه ی فن ــه منظور توس ب
ــدود و  ــل منابع مح ــه دلی ــط ب ــک و متوس کوچ
ــک  ــا و ریس ــن هزینه ه ــبی در تأمی ــی نس ناتوان
ــرکت، باید  ــعه ی فناوری در داخل ش همراه با توس
ــتفاده کنند. ــال فناوری اس ــد انتق ــاً از فرآین  غالب

ــرکت های کوچک و  ــه به ظرفیت بالقوه ی ش باتوج
متوسط در توسعه ی اقتصادی کشورها و همچنین 
ــادی در بقای  ــه تأثیر زی ــوآوری آن ها ک توانایی ن
ــی آن ها در  ــع ابتدای ــن موان ــدت دارد، تعیی درازم
ــعه ی فناوری های جدید و اکتساب  مواجهه با توس
ــت های  ــا و سیاس ــه ی ابزاره ــن ارای آن و همچنی
مناسب برای غلبه بر این چالش ها از اهمیت زیادی 

برخوردار است. 

1. Small and Medium Enterprise

ــعه ی چشمگیر فناوری های جدید،  باوجود توس
برخی سازمان ها نیاز به پذیرش چنین فناوری هایی 
را به طور کامل به دست فراموشی سپرده اند و یا این 
ــاره ی فرآیندهای  ــبت به تصمیم گیری درب که نس
پذیرش مربوطه و اقدام به پیاده سازی آن با سرعت 
ــی از مدیران  ــیار پایینی حرکت می کنند. برخ بس
ــای موجود در  ــن فناوری ه ــل دارند تا بهتری تمای
ــارت را به کار گیرند، در عین حال به نظر  دنیای تج
ــیاری از آن ها گرایش به چشم پوشی  ــد بس می رس
ــازمانی این فناوری ها دارند .  ــانی و س از اثرات انس
ــد و توانایی های  ــای جدی ــت این فناوری ه جامعی
ــوان منبع  ــوان در واقع به عن ــوه ی آن را می ت بالق
ــل این امر  ــف در نظر گرفت. دلی ــوه ای از ضع بالق
ــبت به استفاده از این فناوری ها  ناتوانی مدیران نس
ــان در بهره برداری از  ــر رقبای خود یا ناتوانی ش براب
ــی از این فناوری هاست. جهت حل  فرصت های ناش
ــان  ــأله باید قابلیت های این فناوری ها، کفایتش مس
ــب و کار، امکان بهره برداری از مزایای آن  برای کس
ــو از مدیریت  ــب ذهنیتی ن ــالش در جهت کس و ت
ــال، درک چگونگی ارتباط  ــود. در عین ح درک ش
ــامانه های اطالعاتی و  دقیق فناوری های جدید با س
ــب و کار با توجه به  نیز چگونگی تضمین تداوم کس

امنیت چنین فناوری هایی، بسیار ارزشمند است.
ــب و کارهای کوچک و متوسط  بسیاری از کس
ــتای پرهیز از زوال سازمانی، خود را از نظر  در راس
ــاذ این فناوری ها می کنند.  اقتصادی متعهد به اتخ
ــک های  آن ها باید این کار را از طریق توجه به ریس
ــب  ذاتی فناوری های مزبور و نیز امنیت تداوم کس
ــای غیرمنتظره و  ــود حتی بعد از رویداده و کار خ

سخت انجام دهند.
ــتار، چهار چالش ابتدایی عمده که  در این نوش
ــط در رابطه با توسعه  شرکت های کوچک و متوس
ــتند مطرح و  ــاب فناوری با آن مواجه هس و اکتس
ــای بالقوه ای که می تواند آن ها را در جهت  راهبرده

مقابله با این چالش ها یاری کند، ارایه شده است.

2.چالشهايانتقالفناوريدر
شرکتهایکوچكومتوسط

ــوالت رقابتی،  ــدن بازارها و تح به دلیل جهانی ش
ــد و نوآوری ها هم از  ــا برای فناوری های جدی تقاض
ــط و هم  ــب و کارهای کوچک و متوس ــوی کس س
ــت و حتی  ــوی صنایع بزرگ روبه افزایش اس از س
شرکت های بزرگ هم که قادر به ادامه ی بقای خود 
در بازارهای رقابتی برای سالیان سال هستند و سهم 
ــخصی نیز دارند، دریافته اند که  بازار مطمئن و مش
رقابت در دنیای کسب و کار پرشتاب امروز به طور 
ــکل است و به منظور بقا و کامیابی  فزایندهای مش
ــعه ی فناوری را  باید یاد گرفت که فعالیت های توس
ــت و به تغییرات مرتبط با کسب و کار  زیر نظر داش
خود واکنش سریع نشان داد و به طور مرتب در تولید 
ــازی پدید آورد.  محصوالت و فرآیندها بهبود و نوس

ــاوری جدید،  ــر روی فن ــرمایه گذاری منطقی ب س
ــازد تا به رهبران  ــای اقتصادی را قادر می س بنگاه ه
ــع مربوط به  ــختی در درون صنای ــای سرس و رقب
ــمار فناوری ها  ــوند. از منافع بیش ــل ش خود تبدی
ــی، بهبود  ــره وری و کارای ــه افزایش به ــوان ب می ت
ــات، کاهش هزینه های  کیفیت تولید، کاهش مالی
ــاره کرد.  ــری اش ــش رقابت پذی ــدت و افزای درازم
ــزرگ می توانند  ــک و ب ــرکت های کوچ ــه ش اگرچ
ــوند. اما  ــد منتفع ش ــای جدی ــای فناوری ه از مزای
ــع متعدد و  ــور غلبه بر موان ــه ی آن ها به منظ هم
ــب و کار خود به  ــتیابی به اهداف مختلف کس دس
ــای جدید تمایل  ــرمایه گذاری بر روی فناوری ه س
ــط  ــرکت های کوچک و متوس دارند. برای مثال ش
ــرکت های  ــاً از فناوری برای رقابت مؤثرتر با ش غالب
ــتفاده می کنند. در حالی که شرکت های  بزرگ اس
ــاوری برای ارتقای  ــتند از فن بزرگ غالباً مایل هس
ــتفاده کنند. ــی و حذف الیه های کارکنان اس  کارای
ــد اگرچه  ــای جدی ــرمایه گذاری روی فناوری ه س
ــد، اما  ــرکت مفید باش ــد در نهایت برای ش می توان
ــت به ویژه برای شرکت های  ــی نیز هس کار پرچالش
ــط که عمدتاً دسترسی کمتری به  کوچک و متوس
ــات فناوری دارند و برای تحقیقات مربوط به  اطالع
فناوری به حمایت های مالی و تخصصی نیاز دارند. 
ــرکت های کوچک و  به دلیل محدود بودن منابع ش
ــط و ناتوانی نسبی آ ن ها در جذب هزینه ها و  متوس
ــک های مربوط به توسعه ی فناوری های بومی،  ریس
آن ها غالباً برای کسب مزیت های فناوری های جدید 
و نوآوری ها درگیر فرآیند انتقال فناوری می شوند. 
انتقال فناوری فرآیند اکتساب، شبیه سازی، انتشار 
ــعه ی فناوری است که بــه صورت رسمی از  و توس
ــراکت و توافقات  طریق قرارداد، حق امتیاز2 و یا ش
ــمی انجام می پذیرد. شرکت های کوچک و  غیررس
متوسطی که درگیر فرآیند انتقال فناوری می شوند 
ــد از طریق  ــت مزایای فناوری جدی ــادر به دریاف ق
ــوند  ــازمان های دیگر می ش ــعه ی س تحقیق و توس
ــعه ی  ــراه با توس ــک های هم ــا و ریس و از هزینه ه
ــازمان، اجتناب  ــا درون س ــی  ی ــای بوم فناوری ه
ــی در فرآیند انتقال  ــد. اما با وجود این حت می ورزن
ــکالتی که ناشی از عدم وجود  فناوری، آن ها با مش
ــبکه ای بین آن ها و سازمان های بزرگ  ارتباطات ش
تحقیقاتی و نبود کارکنان متخصص برای شناسایی 

فناوری جدید است مواجه می شوند.

۱.2.ناحیهیچالشاول؛
يادگیریفناوری های جديد

ــد به طور  ــای جدی ــورد فناوری ه ــات در م اطالع
ــبتاً آسان است. این  ــترده ای در دسترس و نس گس
ــارات فنی، دولتی و  ــق انواع انتش اطالعات از طری
ــوع فناوری  ــی مرتبط با موض ــایت های اینترنت س
ــود. با این وجود، شرکت های کوچک  کسب می ش
2. Royalty 

انتقال فناوری راهكاري مؤثر در توسعه ی...

ت
ري
ــ
ديـ

مـ



92
اد 

رد
و م

یر 
/  ت

14
و 6

14
5 

ی 
ـاپ

 پی
/ 5

 و 
4 

اره
ـم

 ش
/16

ال
سـ

21

ـه
ــ
ــ
حبـ

صا
م

ــط غالباً فاقد توانایی ها و منابع کافی جهت  و متوس
ــع یا کفایت الزم  ــب اطالعات صحیح و به موق کس
ــب از این اطالعات هستند  ــتفاده ی مناس جهت اس
ــود مانع  ــات نیز خ ــب این اطالع ــه ی کس و هزین
ــاً دارای منابع و  ــرکت های بزرگ عموم ــت. ش اس
ــترس و متخصص جهت نظارت بر  کارکنان در دس
توسعه ی فناوری خود هستند. در حالی که مدیران 
ــاً نمی توانند  ــط غالب ــرکت های کوچک و متوس ش
ــان را به طور رایگان صرف  وقت خود و یا همکارانش
ــد. به همین  ــای جدید کنن ــتجوی فناوری ه جس
ــیاری از شرکت های کوچک و متوسط به  دلیل، بس
کمک و حمایت در کسب اطالعات در مورد فناوری 
جدید و استفاده ی مؤثر از آن اطالعات نیاز دارند.

راهبردهای بالقوه: تحقیقاتی که در زمینه ی 
ــت، نشان می دهد  انتقال فناوری صورت گرفته اس
که بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط تا حد 
ــیار زیادی از تالش های خود در زمینه ی کسب  بس
اطالعات جدید در مورد فناوری های در دسترس و 
مناسب منتفع گردیده اند. به عالوه تحقیقات نشان 
داده است که شرکت هایی می توانند از این اطالعات 
ــتفاده کنند که به طور روزمره با محیط  ــتر اس بیش
ــازی  ــتند. شبکه س تجاری خــویش در تعامل هس
ــدگان و رقبای نوآور  ــتریان مهم، عرضه کنن با مش
ــرکت های  ــری برای ش ــیار مؤث ــد ابزار بس می توان
ــب  ــط در کاهش هزینه های کس ــک و متوس کوچ
ــبکه ها هنگامی که به  ــد. زیرا این ش اطالعات باش
عنوان یک سامانه ی شراکتی سازماندهی می شوند 
دسترسی رایگانی را برای اطالعات مهمی که غالباً 
ــتند، فراهم  ــترس هس ــازار آزاد غیرقابل دس در ب
ــازند. به عالوه این شبکه ها عاملی برای ایجاد  می س
اعتماد بین شرکت های کوچک و متوسط و شرکای 
ــتند. فهرست منابعی که می توانند به  آن ها نیز هس
ــی از اطالعات مربوط به  ــورت بالقوه، منبع مهم ص

فناوری های جدید باشند عبارتند از:
 .اتحادیه های تجاری؛ 

.اتاق های بازرگانی؛
.رقبا؛ 

.مشتریان؛ 
.سازمان های دولتی؛ 

.عرضه کنندگان؛ 
.انتشارات صنعتی یا فنی؛ 

.اینترنت؛
.دانشگاه ها؛

. انستیتوهای تحقیقاتی.
بسیاری از صاحبان و مدیران شرکت های کوچک و 
متوسط و کسانی که به طور فعال از این شبکه ها به 
ــتفاده می کنند،  عنوان بازار جمع آوری اطالعات اس
ــتریان،  ــه عرضه کنندگان و مش ــزارش داده اند ک گ
ــتند، به ویـژه  مفیدترین منبع اطالعات فناوری هس
اطالعات جمع آوری شده از عرضه کنندگان کلیدی 
ــعه ی محصوالت و روش های  می.تواند برای توس

ت
ري
ــ
ديـ

مـ
انتقال فناوری راهكاري مؤثر در توسعه ی...

مشتریان و مصرف کنندگان قادر می سازد؛
  3. میزان دسترسی به منابع داخلی و خارجی 
کافی )مالی و یا منابع انسانی( برای کسب و اجرای 

فناوری های جدید؛
ــازمانی از انطباق  ــه فرهنگ س ــه ای ک 4. درج
ــهیم  ــاوری حمایت می کند و در موفقیت آن س فن

است؛
ــان داخلی  ــی به متخصص ــزان دسترس  5. می
ــاد هماهنگــی  ــرای ایج ــاز ب ــی مورد نی و خارج

فناوری های جدید یا فناوری های موجود؛
ــطح کنترل شرکت های کوچک و متوسط  6. س
ــود حاصل از فناوری جدید از  ــتفاده از س برای اس

طریق حفظ حق امتیاز و موافقت نامه؛
و  ــک  کوچ ــرکت های  ش ــه  ک ــه ای  درج  .7
ــط برای موضوعات محیطــی در استفاده از  متوس

فناوری های جدید مسؤولیت دارند.
بنابراین، با وجود مشکالت شرکت های کوچک 
ــل فوق، دولت ها  ــط در ارزیابی کامل عوام و متوس
ــتفاده  ــه از بودجه ی دولتی اس ــازمان هایی ک یا س
می کنند، می توانند از طریق فراهم آوردن دسترسی 
ــته ای به  ــان به انواع اطالعات زیر کمک برجس آس

شرکت های کوچک و متوسط کنند:
ــای تولید و عرضه  .اطالعات مربوط به رونده

در صنعت؛
.اطالعات مربوط به روندهای بازار؛

ــطوح  ــات فنی و اطالعات مربوط به س .اطالع
کارایی تولید؛

ــی که می تواند برای تعیین مفید  .اطالعات فن

جدید تولید، ارتقای محصوالت و روش های موجود 
ــا در درون  ــب و کاره ــعه ی دیگر کس یا طرح توس
ــتفاده  صنعت برای مقابله با تهدیدات رقبا مورد اس
ــخص با توجه  قرار گیرند. در یک دوره ی زمانی مش
ــرکت های  ــنلی ش ــه محدودیت های مالی و پرس ب
ــتریان و دیگر  ــک، عرضه کنندگان مهم، مش کوچ
ــط تجاری، مؤثرترین  ــای تأثیرگذار در محی مهره ه
ــترس ترین ابزار ممکن است. هنگامی که  و در دس
ــوند  ــتمرانه پیگیری ش این اطالعات مجدانه و مس
ــرکت های کوچک و  ــه ش ــازی می تواند ب شبکه س
متوسط کمک کند که خود را در لبه ی تیز فناوری 
ــت  ــگاه دارند. با وجود این، ممکن اس ــوآوری ن و ن
ــط بخواهند  ــرکت های کوچک و متوس برخی از ش
ــا را در محل  ــات در این زمینه ه ــی از تحقیق بعض
ــرکت خود انجام دهند. این کار می تواند به طور  ش
مؤثری از طریق جستجوی ساختار یافته و هدفمند 
از نشریات تخصصی، دولتی و سایت های اینترنتی و 

آژانس های مرتبط با فناوری صورت گیرد.

2.2.ناحیهیچالشدوم؛
ارزيابیفناوریهای جديد

ــبی به منابع مالی و  ــی نس با توجه به عدم دسترس
ــای بی نهایت باالی تحقیق در فناوری های  هزینه ه
ــرکت های کوچک و متوسط باید ریسک  جدید، ش
کسب این فناوری ها را توسط یک تحلیل راهبردی 
ــاوری در نظر بگیرند.  ــرای هر فن ــق در ابتدا ب عمی
هدف از این تحلیل راهبردی اطمینان از این است 
ــاوری جدید از  ــده ی این فن ــتاوردهای آین که دس
هزینه ها و ریسک های مالی و قانونی آن ارزشمندتر 
ــر خواهد بود. در حالی که انجام این تحلیل  و مهم ت
راهبردی یک قدم ضروری در هر اکتساب یا انتقال 
فناوری جدید است، شرکت های کوچک و متوسط 
ــتند که مانع توفیق  غالباً مواجه با چالش هایی هس
ــتیابی به فناوری های جدید می شود.  آن ها در دس
ــت شرکت های کوچک و  از آن جایی که ممکن اس
ــط زمان کافی را برای انجام تحلیل راهبردی  متوس
ــته باشند، و ناتوانی  در درون مؤسسه ی خود نداش
این تحلیل به دلیل فقدان منابع مالی برای استفاده 
ــرای تحلیل فناوری و  ــه ب از کمک بیرون از مؤسس
ــقم و تکمیل  ــاز برای صحت و س ــی مورد نی توانای

تحلیل نتایج حاصله توسط متخصصان باشد.
ــه ارزیابی راهبردی  راهبردهـای بالقوه: گرچ
ــاص فناوری  ــوع و ویژگی های خ ــاوری باید با ن فن
ــب باشد،  ــط متناس ــرکت های کوچک و متوس ش
ــد  ــردی بای ــل راهب ــک تحلی ــی ی ــا ثمربخش ام
ــد: ــده در ذیل باش ــوان ش ــات عن ــاس درج  براس

1.درجه ای که فناوری، توانایی شرکت های کوچک 
ــردی آن ها  ــداف راهب ــرای تحقق اه ــط ب و متوس

افزایش می دهد؛
ــرکت های کوچک و  2. درجه ای که فناوری، ش
ــی گرفتن از انتظارات  ــط را بر تحقق یا پیش متوس
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ــد یا محصوالت ارتقا یافته،  بودن فناوری های جدی
توسط شرکت های کوچک و متوسط مورد استفاده 

قرار گیرد؛
.اطالعاتی درباره ی برنامه های حمایتی دولتی 
و خصوصی در دسترس برای شرکت های کوچک و 

متوسط در جهت توسعه و اکتساب فناوری.
به عالوه شرکت های کوچک و متوسط می توانند 
از مهارت های شرکای مالی و بانکی که غالباً قادر و 
یا عالقه مند به ارزیابی های مالی و تحلیل یا انتخاب 

فناوری های مختلف هستند، استفاده کنند.

3.2.ناحیهیچالشسوم؛
انطباقموفقفناوریهایجديد

ــدم  ــن ق ــد اولی ــاوری جدی ــاب فن ــه اکتس گرچ
شرکت های کوچک و متوسط برای ارتقای عملکرد 
رقابت پذیری از طریق نوآوری است. اما توانایی های 
اجرای نهایی، نه تنها به کسب فناوری بستگی دارد 
بلکه به توانایی شرکت های کوچک و متوسط برای 
ــد و فعالیت های کلیدی  اداره ی مؤثر فناوری جدی
ــق فناوری از قبیل  ــط به آن برای انطباق موف مرتب
ــرمایه گذاری مالی و... بستگی  آموزش، بازاریابی، س
ــط نه تنها باید  ــرکت های کوچک و متوس دارد. ش
ــوق را یاد  ــک از فعالیت های ف ــخصاً هر ی خود ش
ــی از  بگیرند بلکه باید ظرفیت تقویت عملکرد ناش
ــانند.  ــاق فناوری جدید را نیز به حداکثر برس انطب
ــک اتصال  ــط باید ی ــرکت های کوچک و متوس ش
ــردی میان همه ی ابعاد یک فرآیند نوآوری به  راهب
ــرایطی که شرکت های  وجود آورند. به عالوه در ش
ــط باید منابع فناورانه را از شرکای  کوچک و متوس
بیرونی )به طور مثال مؤسسات دولتی، شرکت های 
ــرمایه گذاری موفق  بزرگ و نمایندگی ها( بگیرند س
ــی در تنظیم،  ــه توانای ــتگی ب ــر فناوری بس در ام
ــازماندهی، مدیریت مؤثر و روابط همکاری با این  س

شرکا دارد. 
سرانجام مدیریت فناوری نیازمند این است که 
ــبت به  مدیران، یک دیدگاه درازمدت راهبردی نس
کسب و کار اخذ کنند و برای نظارت و کنترل تأثیر 
ــرات فناورانه بر روی موقعیت بازار خود تالش  تغیی

آگاهانه ای داشته باشند.
راهبرد بالقوه: بسیاری از شرکت های کوچک 
و متوسط دارای محدودیت منابع برای فعالیت های 
ــتند و غالباً فقدان تجربه و مهارت های  نوآوری هس

مدیریتی مورد نیاز در درون مؤسسه برای تضمین 
ــاب فناوری  ــی از اکتس ــود( اساس یک موفقیت )س
ــرکت های کوچک و متوسط  ــتند. بنابراین، ش هس
ــتفاده از برنامه های همیاری  ــد اس ــاالً نیازمن احتم
هستند که برای کمک به آن ها در زمینه های منابع 
انسانی و فناوری مدیریت به کار می روند. به عالوه، 
ــتگی به  ــه این دلیل که مدیریت فناوری مؤثر بس ب
ــای جدید و رویدادهای نوآوری  آگاهی از فناوری ه
ــی دارد که فناوری  ــناخت و درک محیط درون و ش
را به کار خواهد گرفت. توانایی شرکت های کوچک 
ــاوری از طریق  ــرای مدیریت مؤثر فن ــط ب و متوس
ــاختن آنان  ــده برای آماده س برنامه های طراحی ش
از طریق دسترسی سریع به بازارهای قابل استفاده 
ــد.  ــتر خواهد ش ــات فناوری بیش ــط و اطالع  مرتب
همچنین، فعالیت های متعددی وجود دارد که باید 
ــر از یک فناوری و دانش فناوری  برای حمایت مؤث
جدید توسط مدیران شرکت های کوچک و متوسط 

صورت پذیرد، فعالیت هایی از قبیل:
ــوزش کارکنان یکی از  آمـوزش کارکنان: آم
ــاب فناوری  مهم ترین فعالیت های حمایتی از اکتس
جدید است. بسته به نوع فناوری، ممکن است برای 
ــط استخدام  ــرکت های کوچک و متوس برخی از ش
کارکنان با مهارت باالتر ضروری باشد. با این وجود، 
علیرغم محدودیت های مالی، بسیاری از آن ها ممکن 
است برای کسب دانش فناوری مورد نیاز، برنامه های 
ــازمان را انتخاب کنند.  آموزشی درون یا بیرون س

ــاوری کارا نیاز به  مدیریـت فناوری:  مدیریت فن
حمایت مؤثر )نه فقط درگیر شدن( مدیریت ارشد 
ــی زمینه های فناوری  ــامان و ارزیاب ــارت بس در نظ
ــرکت و یک تالش خودآگاه برای تفکر  مربوط به ش
ــاره ی تأثیر تغییر فناوری بر موفقیت بازار بنگاه  درب
ــر فناوری های جدید  ــه عالوه، مدیریت مؤث دارد. ب
ــردی و یک آمادگی  ــری راهب ــد انعطاف پذی نیازمن
ــرای به کارگیری فناوری های جدید در تولیدات و  ب
فرآیندهای شرکت به منظور حفظ موقعیت رقابتی 
آن است. سرانجام ممکن است فکر شود که درگیر 
ــدن مدیریت فناوری در ایجاد یک واحد تحقیق  ش
ــاوری امری  ــک مدیر فن ــتخدام ی ــعه یا اس و توس
ــد. با توجه به آن که برای بسیاری از  ضروری نباش
ــرکت های کوچک و متوسط ممکن است توجیه  ش
هزینه ی ایجاد یک واحد یا یک پست جدید مشکل 

باشد.
سـازی:  شـبکه 
باال  در  ــه  ک همان طور 
ــد، شبکه سازی  ذکر ش
ــرکت ها و  ــا دیگر ش ب
ــه  ــاری ب ــرکای تج ش
ــک منبع مهم  عنوان ی
ایده سازی  و  اطالعاتی 
ــای  نوآوری ه ــرای  ب
فرآیند و تولید است، دو 

ــورد از مهم ترین منابع اطالعـاتی عرضه کنندگان  م
ــه ارتباطات  ــتند. این عامل نیاز ب ــتریان هس و مش
ــتریان  ــی در بین واحدهایی دارد که با مش حمایت
ــاس دارند مانند )فروش و بازاریابی( و همچنین  تم
ــا عرضه کنندگان. ــا و تماس منظم ب  میان واحده

ــی مؤثر یک عامل کلیدی برای  راهبردهای بازاریاب
ــرکت های کوچک و متوسط در  ــدن ش کامیاب ش
ــعه ی فناوری هاست. فقط از طریق  اکتساب و توس
ــرایط می تواند  ــتریان جدید است که ش جذب مش
ــود. توانایی  ــاوری جدید فراهم ش ــرای انطباق فن ب
ــتریان  ــرای ارتباط مؤثر با مش ــران بازاریابی ب مدی
ــتریان  ــوه و برگرداندن نیازهای مش ــل و بالق بالفع
ــه از طریق  ــا بهبود یافت ــوالت جدید و ی ــه محص ب
ــت که عاملی برای موفقیت  ــتفاده از فناوری اس اس
ــرکت های کوچک و متوسط در یک بازار جهانی  ش

رقابتی محسوب می شود.

4.2.ناحیه یچالشچهارم؛
گزينه هایتوسعهفناوری

ــه اهمیت  ــورها، دولت ها که ب ــیاری از کش در بس
ــط در  و متوس ــک  ــرکت های کوچ ــزون ش روزاف
ــی و اهمیت نوآوری  ــعه ی اقتصادی و اجتماع توس
ــده اند، تعداد  ــی آن ها برای رقابت واقف ش در توانای
ــوق هایی  ــادی برنامه های بودجه ای فدرال و مش زی
ــعه ی فناوری در  ــت از توس ــرای ارتقای حمای را ب
ــدارک دیده اند.  ــط ت ــرکت های کوچک و متوس ش
ــای فناوری درون  ــبی قابلیت ه به دلیل فقدان نس
ــط و  ــک و متوس ــرکت های کوچ ــازمانی در ش س
ــرای اختصاص  ــترس ب ــع در دس ــت مناب محدودی
ــی دادن در  ــاوری، آگاه ــعه ی فن ــب و توس به کس
ــای مختلف  ــی به گزینه ه ــورد چگونگی دسترس م
ــی برای تحقیق و  ــعه ی فناوری و وجوه خارج توس
ــتند که می توانند نقش  توسعه، مکانیسم هایی هس
ــته ای در ایجاد توانایی شرکت های کوچک و  برجس
ــوآوری بازی کند.  ــط برای رقابت از طریق ن متوس
ــا در آمریکا، برنامه ی تحقیق  مثالی از این برنامه ه
ــرکت های کوچک است. این برنامه  و نوآوری در ش
ــعه ی فدرالی را  درصدی از بودجه ی تحقیق و توس
برای همکاری با کسب و کارهای کوچک و کمک به 
 ایجاد مشارکت بین صنعت و دولت پوشش می دهد.

از  ــترده ای  گس ــه ی  دامن ــورها،  کش از  ــدادی  تع
ــاوری را ایجاد کرده اند که  ــعه ی فن گزینه های توس
ــد برای کمک به ایجاد منابع مورد نیاز برای  می توان
توسعه ی فناوری یا انطباق فناوری، مفید واقع شود. 
ــکا موافقت نامه های تحقیق و  بـرای مثال، در آمری
ــگاه های دولتی و  ــترکی بین آزمایش توسعه ی مش
ــرکای بیرونی و معموالً خصوصی طراحی و اجرا  ش
ــت که تا حد زیادی فرآیند انتقال فناوری  شده اس
را برای این شرکت ها، آسان تر می سازد. گزینه هایی 
که می تواند برای کمک به تولید منابع برای توسعه 
ــود، عبارتند از: ــد واقع ش ــاوری مفی ــاق فن و انطب
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ــب  ــیله ای برای کس ــرارداد وس ــک ق قـرارداد: ی
ــک پیمانکار  ــت و ی ــن دول ــت که بی ــاوری اس فن
ــکار ملزومات یا  ــه در آن پیمان ــود ک منعقد می ش
ــاوری برای  ــعه ی فن ــی را برای اهداف توس خدمات
ــا می توانند برای  ــی آورد. قرارداده ــت فراهم م دول
ــعه ی  ــرای توس ــعه و ب ــق و توس ــه ی تحقی بودج
ــرار گیرند. ــتفاده ق ــد مورد اس ــای جدی  فناوری ه
قرارداد با هزینه ی مشترک: قراردادی است که در 
آن هزینه های توسعه و اکتساب فناوری بین دولت 
و یک پیمانکار تقسیم می شود. این قرارداد، معموالً 
ــب است که فناوری مورد  برای موقعیت هایی مناس
ــعه هم برای صنعت و هم دولت منفعت دارد. توس

ــت که یک  توافقات حـق امتیاز: توافقی اس
ــاوری و یا  ــق تولید یک فن ــگاه یا یک دولت ح بن
استفاده از فرآیند تولیدی را در اختیار خود می گیرد 
و در بازگشت، اعطاکننده ی حق امتیاز، برای دادن 
ــاس فروش یا مدت  امتیاز، پولی را که معموالً براس

توافق است به عنوان حق امتیاز می گیرد.
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توافقات استفاده از تجهیزات علمی: توافقی 
است که امکان استفاده از تجهیزات آزمایشگاه های 
فدرال را برای بخش دولتی یا خصوصی امکان پذیر 
ــن تجهیزات را به  ــت ای می کند. صنعت ممکن اس
ــه( در مواردی که با  ــورت غیراختصاصی )مالکان ص
ــار نتایج یا محافظت از آن ها موافقت می کند،  انتش

مورد استفاده قرار دهد. 
مبادلـه ی کارکنـان تخصصـی: برنامه هایی 
ــگاه های فدرال  ــتند که در آن کارکنان آزمایش هس
ــرای مبادله ی  ــای خصوصی ب ــان بنگاه ه و کارکن
ــد و تجمیع  ــورد فناوری های جدی ــات در م اطالع
ــفانه  ــوند. متأس ــه می ش ــه مبادل ــش و تجرب دان
ــاً از دامنه ی  ــط غالب ــک و متوس ــات کوچ مؤسس
ــارکتی توسعه ی فناوری  گسترده ی گزینه های مش
یا برنامه های تشویقی آگاه نیستند. به عالوه، برای 
ــعه ی قابلیت های  ــای کوچک، توس ــب و کاره کس
ــا جریان ورود  ــا در مواجهه ب ــازمانی آن ه درون س

فناوری های جدید و کاربرد آن مشکل است.
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ــت ها و برنامه های  راهبردهـای بالقوه: سیاس
ــرکت های کوچک و  ــوزش ش ــی که برای آم دولت
متوسط درخصوص گزینه های در دسترس طراحی 
ــرکت های کوچک و متوسط  شده است، توانایی ش
ــعه ی فناوری  ــب و توس ــت از طریق کس را در رقاب
تسهیل می کند. ارتقای آگاهی در مورد گزینه های 
ــیوه هایی که  ــترس، همچنین ش توسعه ای در دس
ــهم  ــد در قابلیت های رقابتی س ــای جدی فناوری ه
ــزه ی کمی  ــرکت هایی که انگی ــز برای ش دارند نی
ــا بقای درازمدت  ــان می دهند و ی برای نوآوری نش
ــیار مهم است. آگاهی  ــت، بس آن ها مورد تهدید اس
ــامل انتشار مستندات،  از این موضوع ها می تواند ش
ــرکت های  ــی، بازدید از ش ــگاه های تخصص نمایش
کوچک و متوسط توسط متخصصان و کسانی باشد 
ــازمان های علمی، فنی و  که آن ها را در تماس با س

مالی مربوطه قرار می دهند.
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