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قسمت دوم

پایانی

ــعه ی صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه ی  توس
ــي ها نشان  ــت. بررس اقتصادي در دهه ی آینده اس
ــط از چهار  ــه صنایع کوچک و متوس ــت ک داده اس
ــاوري و در  ــوآوري و تغییر فن ــیر کارآفریني، ن مس
ــغلي و افزایش درآمد بر  نهایت ایجاد فرصت هاي ش
اقتصاد جهاني تأثیرگذار هستند. یکی از راهکارهای 
ــی از مقیاس این شرکت ها  غلبه بر چالش های ناش

استفاده از فناوری های جدید است.
در این مقاله که در ادامه، قسمت دوم و پایانی آمده 
ــرکت های  ــت چهار چالش ابتدایی عمده که ش اس
ــاب  ــعه و اکتس ــط در رابطه با توس کوچک و متوس
ــرح و راهبردهای  ــتند مط فناوری با آن مواجه هس
بالقوه ای که می تواند آن ها را در جهت مقابله با این 

چالش ها یاری کند، ارایه شده است.
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موانع پذيرش برخی فناوری های جديد
ــد که تالش در  ــازمان ها بر این امر واقفن برخی س
ــا و فناوری های  ــرش رویه ه ــوآوری و پذی جهت ن
ــش رقابت پذیری  ــث افزای ــت باع جدید ممکن اس
ــازمان شود. در حقیقت، نوآوران می توانند همان  س
ــند و این زمانی است که آن ها  ــرمایه گذاران باش س
ــعه باشند. به  قادر به اداره ی وظایف تحقیق و توس
عالوه، کارکنان دانشی )سرمایه ی انسانی( می توانند 
با مد نظر قرار دادن بازارهای هدف، قادر به دفاع از 
سازمان در برابر حرکات تهاجمی رقبایشان باشند. 
ــر دارد که درگیر  ــرادی نظ ــت دانش، بر اف مدیری
ــش در میان حوزه های  ــاد، توزیع و تقویت دان  ایج
ــری، پایه ی فرهنگی  ــتند. این درگی وظیفه ای هس
سازمان است که بسته به یادگیری، کار تیمی، تسهیم 
دانش و نوآوری است. مدیران می توانند برنامه های 
تشویقی برای درگیرسازی کارکنانشان در نقش ها، 
ــه تجویز کنند. ــا و فرآیندهای دانش پای  فعالیت ه

ــب وکارهای با اندازه ی  ــیاری از کس به هرحال، بس
ــط قادر به پذیرش سریع فناوری های جدید  متوس
نیستند و این مشکل و یا بی میلی باید بررسی شود. 
ــی عوامل که مانع از پذیرش فناوری های نوین  برخ

هستند عبارتند از: 
ــل مالکان فکر  ــت مالکان: کارکنان مث • ذهنی
ــب و کار تفاوتی  نمی کنند و رابطه ی مالکان با کس
بنیادی با سایرین دارد. بسیاری از مالکان، کسب و 
ــنتی اداره  کارهای خود را با توجه به نگرش های س
ــا فرآیندهای  ــه نوآوری و ی ــد و عالقه ای ب می کنن

جدید ندارند. 
ــازمانی: برای برخی کسب و کارهای  • ابعاد س
ــاری که از  ــای تج ــری فرآینده ــط، بکارگی متوس
ــتفاده بوده اند، کاماًل کفایت می کند.  قبل مورد اس
ــتریان )نیازها،  ــوط به مش ــالوه اطالعات مرب به ع
ــطوح رضایت( بر مبنای روابط  رفتارهای خرید و س

شخصی است.
ــران در بهره گیری از فناوری های  • ضعف کارب
جدید: این مشکل ممکن است منجر به استفاده ی 
ــود. در نتیجه،  ــزات و کاربردها ش ــص از تجهی ناق
ــی از  ــه ی ظرفیت های بالقوه ی ناش بکارگیری هم

فناوری های محاسباتی غیرممکن است. 
ــی کارکنان  ــر: برخ ــر تغیی ــت در براب • مقاوم
تمایلی به تعدیل روش های شخصی اجرای وظایف 
ــت  معمول خود ندارند. این امر دو دلیل دار؛ نخس
آن که، آن ها تمایلی به یادگیری چگونگی سر و کار 
داشتن با فناوری های نوین ندارند. دوم، برای بعضی 
ــت باعث ایجاد حس ناامنی  افراد، تغییر ممکن اس

شود.
• محدود بودن بکارگیری فناوری های نوین به 
برخی حوزه های وظیفه ای )برای نمونه تولید(: این 
ــوان نیرویی بازدارنده در  محدودیت می تواند به عن

نظر گرفته شود.
ــای نوین به  ــه با فناوری ه ــی از مواجه • نگران

ــازمانی: زمانی که داده ها  عنوان منبعی از ناامنی س
ــنتی مورد پردازش قرار می گیرند،  با توجه فنون س
اطالعات به دست آمده مشهود و احتمال نابودی یا 

سرقت آن ها بسیار پایین است.
ــور کنند که  ــت تص ــی مدیران ممکن اس برخ
ــب و کار،  ــبکه های نوین کس ــی صرف ش پیچیدگ
ــت . به هرحال  ــن ضعف برای سازمان هاس بزرگ تری
ــتند، مجبور به  ــؤول ارزیابی هس ــی که مس مدیران
ــای نوین با  ــل این فناوری ه ــی تعام  درک چگونگ
ــا همچنین باید  ــتند. آن ه ــای موجود هس طرح ه
اطمینان حاصل کنند که منابع کافی برای نگهداری 
ــطوح عملکردی مورد نیاز موجود است. تردیدی  س
ــت که تقریباً همه ی خدمات ارتباطی می تواند  نیس
به عنوان ریسکی امنیتی در نظر گرفته شود، برای 
ــامانه را دارند  آن که مزاحمان توانایی اختالل در س
ــورت حقایقی عام تلقی  ــای امنیتی به ص و بیانیه ه
می شوند. به هرحال، پتانسیل آسیب پذیری به معنی 
ضعف نیست. روش ها و فنونی نیز جهت حفاظت از 

سرمایه های سازمانی وجود دارد.

پذيرش ريسک های نوين
ــری آزمایش ها،  ــامل پیگی ــوآوری ش ن تالش های 
توسعه ی فناوری های جدید ، خدمات یا محصوالت 
ــاختارهای جدید  ــن و س ــای نوی ــد، فرآینده جدی
ــد مدیریتی  ــمندان جدی ــت. اندیش ــازمانی اس س

ــه ی تکامل دانش بوده و  واقفند که اطالعات نتیج
شبکه ای یکپارچه از رابطه میان تالش هوشمندانه 
ــت. با  ــترش اس و نوآوری های فناورانه در حال گس
ــده در این زمینه،  توجه به برخی کارهای انجام ش
ــازی و بهبود  ــه شبیه س ــه قادر ب ــازمان هایی ک س
ــتند، آمادگی  ــانی خود هس ــرمایه ی انس دانش س
ــتری جهت مواجهه با تغییرات سریع امروزی  بیش
ــی که مصمم به  ــه ی نوآوری در جاهای ــز عرض و نی
ــد. مدیران  ــتند، دارن ــرمایه گذاری و رقابت هس س
ــطح  ــانی و س باید بدانند که مهارت های منابع انس
انگیزشی آنان امکان دریافت پیشنهادهای خالق و 
ــن فعالیت های تحقیقاتی مربوط  متفاوت و همچنی
ــا این وجود،  ــه وجود می آورد. ب ــه نوآوری ها را ب ب
سازمان ها در حال تجربه کردن برخی واقعیت های 
ــت که مدیران  ــناخته اند و این به معنی آن اس ناش
ــتند. با توجه  ــک ها هس مجبور به رویارویی با ریس
ــک، می توان گفت که احتمال بروز  به دیدگاه ریس
ــت که  چنین نتیجه ای، تابعی از میزان حفاظتی اس
سازمان در برابر سطح ریسک های رویاروی خود به 
ــه ارتقای مدیریت  ــل می آورد. مدیران مجبور ب عم
ــتند و این امر  ــازمان خود هس امنیتی در داخل س
ــق اتخاذ ارزیابی های جامع  در درجه ی اول از طری
ــازمان های امروزی،  از ریسک صورت می پذیرد. س
ــتر از قبل، نیازمند گزینه های راهبردی  حتی بیش
ــتند .  ــک های اجتناب ناپذیر هس برای کنترل ریس

انتقال فناوری راهکاري مؤثر در توسعه ی...
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ــناخت دقیق ریسک  این فرآیند کنترلی نیازمند ش
و تشخیص طیف هایی است که ممکن است جهت 
ــک  ــا بکار روند. ارزیابی ریس ــدی کنترل ه طبقه بن
ــداد و تأثیر بر بهره وری  باید بر مبنای احتمال روی
ــت که  ــرد. همچنین مهم اس ــازمان صورت گی س
ــه منابعی می توانند  ــازمان ها بدانند مدیران از چ س
ــنهادهای فنی را  ــات مربوط به امنیت و پیش اطالع
ــت که آن ها  ــد. این به دلیل آن اس جمع آوری کنن
قادر به ارایه ی پیشنهادهایی درباره ی آسیب پذیری 
امنیتی و روش های کاهش ریسک آسیب های ویژه 
ــات رایانه ای  ــامانه های مختلف عملی ــبت به س نس
ــتمر را در نظر  ــی مس ــتند. مدیران باید چالش هس
بگیرند. در محیط کسب و کار امروزی حفظ اعتماد 
ــب و کار خویش به  ــتیبانی از کس ــتریان و پش مش
ــبکه ها و ارتباطات با طیف  معنی تأمین امنیتی ش
ــته به اتخاذ گام هایی  ــت. موفقیت ما بس وسیع اس
جهت محافظت از داده های حیاتی است . زمانی که 
ــد می یابند و به طور متناوب از  ــب و کارها رش کس
ــتریان و دست  اینترنت جهت ارتباط با ادارات ، مش
ــازمان ها خود را در  ــتفاده می شود، س اندرکاران اس
ــد. این به  ــدات بزرگ تری قرار می دهن ــر تهدی براب
ــد مجموعه ای از  ــه آن ها نیازمن ــت ک  معنی آن اس
ــتند.  ــای معتبر برای امنیت اینترنتی هس راه   حل ه
ــده ای را برای  ــت تثبیت ش ــا امنی ــی برنامه  ه برخ
ــراه راه حل های  ــط به هم ــب و کارهای متوس کس

ــه می دهند. برپایی برخی از آن ها  فنی مختلف ارای
ــاده بوده و از طریق ابزارهای  به طرزی استثنایی س
ــتند. این امر  ــتجوگر قابل اداره هس مبتنی بر جس
ــان  ــه مدیران اجازه می دهد تا امنیت شبکه هایش ب
ــال کاربران را  ــازند. برای مث را به راحتی برقرار س
ــبکه های اختصاصی  ــه ایجاد ش ــازد تا ب قادر می س
مجازی مبادرت نمایند. فعالیت این شبکه ها مانند 
ــبکه های تجاری خصوصی پر هزینه است، اما از  ش

زیرساختار اینترنتی کم هزینه بهره می برند.

مديريت ريسک
فعالیت های اقتصادی در شرایط پرتالطم محیطی، 
ــی از موج  ــت تا اثرات ناش ــد تمهیداتی اس نیازمن
تغییرات بر بدنه ی سازمان را به حداقل برساند. در 
ــد  ــده طی این تحقیق مالحظه ش موارد مطالعه ش
ــازمان ها با قصد نوآوری در محصول  که رهبران س
و خدمات ازطریق شکار فرصت ها اقدام به تأسیس 
ــرمایه ی اندکی  ــرکت می نمایند. اما اغلب، با س ش
ــتند، توان چنین گام بزرگی  که در شروع کار داش
ــا توجه به  ــوی دیگر ب ــود نمی دیدند. از س را درخ
ــازمان، تبعات ناشی از شکست  خانوادگی بودن س
ایده های نو، آثار بسیار ناگواری می توانسته در سایر 
ــان ایجاد نماید. در نهایت این که  ابعاد زندگی ایش
ــازمان هایی مورد  ــی چنین س ــران به طور کل در ای
حمایت های مالی از سوی شرکت های سرمایه گذاری 

ــت تا این  ــد. بنابراین الزم بوده اس ــرار نمی گیرن ق
ــاندن  ــازمان ها برای حفظ خود و به حداقل رس س
آثار تالطم های محیطی و ریسک ناشی از نوآوری، 
ــک داشته باشند.  مدیریت دقیقی در زمینه ی ریس

ــازمان ها به نتایج جالبی  با مطالعه ی تاریخچه ی س
رسیدیم. این سازمان ها علیرغم وجود پتانسیل های 
ــروع  ــری، هرگز به تولید یک محصول جدید ش فک
ــی از صدمات  ــد، چرا که به خوب ــه کار نمی نماین ب
ــت به خوبی آگاهند. این سازمان ها  حاصله از شکس
ــیه  ــدام به ایجاد حاش ــک، اق ــرای مدیریت ریس ب
ــی پرفروش در  ــد محصوالت ــت از طریق تولی امنی
ــود می نمایند. ــب و کار خ ــه ی مرتبط با کس  زمین

شرکت های موفق فعالیت خود را با محصولی شروع 
ــت  ــتنند در بازار با شکس می کنند که مطمئن هس
مواجه نمی شود، یعنی به دنبال شرایطی هستند، تا 
ــب و کار، در وضعیت امنی  در محیط پرتالطم کس
ــر، آن ها همزمان مترصد  ــرار گیرند. از طرف دیگ ق
ــود را برای  ــه ایده های اصلی خ ــتند ک فرصت هس
ــب به اجرا  ــا در موقع مناس ــردن از رقب ــز ک متمای
ــروع کسب و کار با محصولی  گذارند. برای مثال ش
ــود قابل توجهی  ــه در بازار فروش می رود و از س ک
ــد بود. با این کار  ــد، همراه خواه برخوردار نمی باش
ــود به وجود  ــه فرصتی برای خ ــالش می کنند ک ت
ــای خود را به  ــب نوآوری ه آورده تا در زمان مناس

عرصه ی ظهور رسانند.
ــطح   تولید محصوالت و خدماتی متداول در س
بازار، محصوالتی با مشخصات نه چندان پیچیده و 
ــوآوری مصادیق موجب ایجاد  اغلب بدون نیاز به ن
ــود. درسطحی  ــیه امنیت در کار می ش نوعی حاش
ــت نگرش این  ــوان گفت که در حقیق ــر، می ت باالت
ــت کاری، نگاه  ــیه ی امنی ــرکت ها به ایجاد حاش ش
ــورت جامع تر، مدیریت  ــک یا به ص به موضوع ریس
ــت، که از جمله دالیل اثربخشی راهبرد  ریسک اس

آن ها تلقی می گردد.

خلق ارزش برای مشتری
ــی ترین و حیاتی ترین مرحله در  ــع اساس این مقط
کسب و کار این سازمان هاست. رهبر سازمان با فراهم 
ــتر مورد نیاز جهت پیاده سازی راهبرد و  آوردن بس
ــتگی های کلیدی در سازمان به عنوان  ایجاد شایس
ابزار بکارگیری راهبرد بر آن است تا راهبرد خود را 
 که همانا خلق ارزش برای مشتری است بکار بندد.

ــتری در این کسب و کارها  ــاره نمودیم که مش اش
ــت که هنور  ــگاه ویژه ای دارد. این در حالی اس جای
ــال و هوای  ــع ح ــب صنای ــران و در اغل ــم در ای ه
ــت که  ــاد بر این اس ــت و اعتق ــنتی حکمفرماس س
ــا تولید کرده ایم،  ــتری چیزی را می خرد که م مش
ــرایطی اگر موفقیتی هم حاصل  حتی در چنین ش
ــتقبال مشتریان مواجه شود،  شود و محصول با اس
ــول را کاهش می دهد تا  تولیدکننده کیفیت محص
ــاً نقطه ی مقابل  ــود بیفزاید و این دقیق ــود خ بر س
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ــازمان های مورد نظر ما می باشد. آن ها نه  راهبرد س
تنها تولید را بر پایه ی نیاز مشتری بنا می نهند بلکه 
ــتند تا با بکارگیری شیوه های نوین،  در پی آن هس
ــت محصوالت خود را افزایش داده و یا قیمت  کیفی
تمام شده خود را کاهش دهند تا از این طریق برای 

مشتریان خود خلق ارزش نمایند.

شرکت هاي تولیدي موفق
ــق ارزش، به  ــازمان های موفق بحث خل ــن س در ای
ــود.  کاهش قیمت و افزایش کیفیت خالصه نمی ش
آن ها درپی کسب اعتماد مشتری از طریق برآورده 
ــته ها و رعایت حقوق وی از یک طرف  کردن خواس
ــن نوگرایی مورد نظر، رعایت  و از طرف دیگر تأمی
ــت محیطی و  ــایل زیس ــه و صالح از نظر مس صرف
ــتند. الزم  ــبت به محصول هس افزایش دانش او نس
ــرای خلق ارزش،  ــت که عالوه بر این، ب به ذکر اس
اعتماد مشتری در این شرکت ها نیز جلب می گردد، 
ــابقه ی درخشان کیفیت از گذشته  به صورتی که س
تاکنون هر گونه تردید را از نگاه مشتری برداشته و 
ــرایط جذاب و متمایز این  ارایه ی خدمات ویژه با ش

اعتماد را قوی تر نموده است.
ــرکت هاي تولیدي موفق، داراي ویژگي هایي  ش
ــرکت هاي ناموفق متمایز  ــتند که آن ها را از ش هس
مي کند و به آن ها اجازه مي دهد که در محیط بازار 
ــدت طوالني تري دوام آورند. آن ها در زمینه ی  به م
بهبود مستمر کیفیت محصوالت، خدمت رساني به 
ــتریان، پرداخت دستمزد به کارکنان و آموزش  مش
کارکنان، ممتاز شده اند. شرکت هاي تولیدي موفق 
به طور طبیعي از یک سامانه ی بازرسي پیش، حین 
و بعد از فرآیند تولید استفاده مي کنند. به هر حال 
ــنهاد مي کند که  ــي )Bentley,2003( پیش بنتل
ــاي تولیدي  ــرکت هاي کوچک باید از تکنیک ه ش
ــراي عملکرد  ــیگما و ایزو9000 ب ــش س مانند ش
ــرداري کنند.  ــود بهره ب ــق و بهبود کیفیت خ موف
شرکت هاي تولیدي موفق روابط دوستانه ی خود را 
با مشتریانشان گسترش داده، نسبت به شرکت هاي 
ــازگار کردن خود با  ــتري به س بزرگ، توانایي بیش

عالیق مشتریانشان دارند. 
شرکت هاي تولیدي کوچک موفق، داراي امتیاز 
رقابتي هستند که به آن ها اجازه مي دهد که موقعیت 
ــر در آمیخته ی محصوالت،  ــود را در بازار با تغیی خ
ــتریان مستحکم کنند.  براي برآوردن نیازهاي مش
ــرکت هاي  پلهام )Pelham,2000( دریافت که ش
ــري بوده اند؛ به  ــدي بازارگرا اجراکنندگان بهت تولی
خاطر این که به بازخوردهاي منفي مشتریان، تنوع 
فعالیت هاي رقابتي و مشتریان زودتر پاسخ داده اند. 
از یک جهت خدمت رساني خوب به مشتریان مهم 
ــرکت هاي تولیدي باید  ــت اما از طرف دیگر ش اس
ــه ی باکیفیت و اطالعات  ــا فراهم کردن مواد اولی ب
موجود براي کارکنانشان، آن ها را شاد و راضي نگه 
ــرکت،  دارند. ارتباطات به اندازه ی عملکرد خوب ش

 )Dossenhach, 2005( مهم است.  دوسن هاچ
ــد مي کند و  ــوب کارکنان را تأیی ــاز به روابط خ نی
ــرکت هاي تولیدي، به  بیان مي دارد که موفقیت ش
ــرکت که از طریق ارتباطات باز،  وحدت نظر کل ش
ــتگي و قدرتمندي کارکنان حاصل مي شود،  همبس

.)Kim et al,2006(  بستگي دارد
ــرکت هاي کوچک و متوسط انواع  نوآوري در ش
ــه، بازاریابي، اجرایي و  ــد از فناوران نوآوري، عبارتن
ــوان ایجاد  ــاي فناروانه به عن ــردی. نوآوري ه راهب
ــا خدمات معرفي  ــول، فرآیند ی ــرات در محص تغیی
ــامل معرفي  ــي ش ــاي بازاریاب ــوند. نوآوري ه مي ش
ــازار جدید و  ــب ب ــد، کس ــاري جدی ــام تج یک ن
ــتند. نوآوري هاي  رویکردهاي جدید در فروش هس
ــاختار سازمان یا فرآیندهاي  اجرایي به تغییر در س
ــود و نوآوري هاي راهبردی بر  اجرایي مربوط مي ش
ــت رقابتي دایمي  ــي براي ایجاد یک مزی معیارهای
ــد. گومینگز و  ــد قوانین رقابتي تأکید دارن و تجدی
ــان  ــا )Cummings & Paramita( بی پارامیت
ــد،  ــازمان بزرگ تر باش ــد که هر اندازه یک س کردن
کارآیي و اثربخشي آن هم بیشتر است. ولي با توجه 
به سن شرکت، شرکت هاي جوانتر نوآورتر هستند. 
ــرکت هاي  ــزارش کردند که ش ــگران گ اما پژوهش
ــطي که به ثبت رسیده اند  تولیدي کوچک و متوس
ــتري به افزایش آگاهي درباره ی نوآوري  تمایل بیش
ــده که سن سازمان عموماً  دارند. همچنین گفته ش
ارتباط مثبتي با عملکرد آن دارد )در این جا منظور 
ــرکت  ــداد کل کارکنان ش ــرکت، تع از اندازه ی ش
است(. شرکت هاي تولیدي کوچک و متوسطي که 
داراي سرمایه گذاري هاي خارجي بوده اند، عملکرد 
بهتري در رابطه با فروش داشته اند. رقابت، در یک 
ــرکت براي  ــود که ش محیط بین المللي باعث مي ش
داشتن خالقیت و نوآوري بیشتري به چالش بیفتد، 
ــراي ماندن در  ــوآوري کلید اصلي ب ــرا امروزه ن زی
ــدن براي بعضي  ــت. جهاني ش صحنه ی رقابت اس
ــرکت هاي تولیدي کوچک و متوسط که فاقد  از ش
ــاني کافي، منابع مالي، مهارت در زبان و  نیروي انس
ــتند، یک امر هولناک و  ــم انداز بین المللي هس چش
ــت. هم ویژگي هاي مبتني بر راهبرد و  دلهره آور اس
هم عوامل مرتبط با رقابت، تأثیر مستقیم بر نوآوري 
.)Yeh-yun &Yi-chiy ,2007( سازماني دارند 

ــود ویژگي هاي راهبردی خاص، قدرت  تصور مي ش
ــور کلي فرض  ــش مي دهند. به ط ــوآوري را افزای ن
ــت  ــه بازار مداري، آموزش و سیاس ــت ک بر این اس
فناوری، رفتار نوآورانه ی شرکت را افزایش مي دهد. 
ــي، عوامل محیطي  ــالوه بر این ویژگي هاي داخل ع
ــرکت  هم به عنوان اجزاي اصلي رفتار نوآورانه ی ش
ــي قرار مي گیرند. ویژگي هاي مربوط به  مورد بررس
ــي و موانع ورود به بازار  رقابت، مانند تمرکز صنعت
ــازمان در مورد نوآوري  به طور مستقیم برنگرش س
ـــازماني  ــد. نوآوري س ــر مي گذارن ــول تأثی  محصـ
ــت که  ــده ی تک بعدي اس ــي یک پدی ــور کل به ط

ــاد و اجـراي انواع مختلف  ــرکت را به ایج تمایل ش
نوآوري ها، مانند فناورانه، اجرایي، محصول و فرآیند 

بیان مي کند.

امنیت، برای تداوم کسب و کار
ــن امنیت دارایی های  ــران زمانی که برای تأمی مدی
ــول امنیتی  ــد با اص ــم می گیرند، بای ــود تصمی خ
ــترکی که در  ــا اقدامات مش ــروع کنند و ب ــام ش ع
ــی رود، ادامه دهند.  ــامانه ها به کار م ــت از س حفاظ
ــخص کننده ی امنیت  ــامانه ای مش اصول امنیت س
ــطح باال بوده و  فیزیکی و منطقی از یک دیدگاه س
ــیعی مانند پاسخگویی،  دربردارنده ی حوزه های وس

اثربخشی هزینه و تلفیق است.
به هر حال مراقبت از اثربخشی مدیریت امنیت 
ــر، هزینه های بالقوه ی  ــت. دلیل این ام ضروری اس
ــت،  ــی از امنیت غیراثربخش یا ناکافی اس زیاد ناش
ــا نقش های مهمی در  ــرای آن که برخی دارایی ه ب
ایجاد درآمد یا ارایه ی خدمات بازی می کنند. برای 

نمونه آن ها می توانند شامل این موارد زیر باشند:
• هزینه ی تجدید ساخت، تعمیر یا جایگزینی 

سامانه های آسیب دیده؛
• سازش یا از دست دادن دارایی های تجاری؛

• هزینه ی اختالالت تجاری به دلیل توقف های 
کاری ناخواسته؛

ــت دادن  ــب و کار به دلیل از دس ــول کس • اف
اعتماد مشتریان، دست اندرکاران و شرکا.

ــی از فرآیندهای  صرفه جویی های هزینه ی ناش
ــک می تواند  ــی و بهبود مدیریت ریس ــود کارای بهب
ارزش ارزیابی امنیت را دقیق تر سازد. سازمان هایی 
که قادر به اعمال فناوری امنیتی پیشرفته هستند، 
ــد داش.   ــل اعتبارتری خواهن ــر و قاب ــرای بهت اج
ــی به طور منظم  ــی امنیت اطالعات ــن، بررس بنابرای
ــی نیز با پیشنهادهای  ــده و گزارش بررس انجام ش
ــود. این امر  ــرای بهبود امنیت، آماده می ش کافی ب
ــازمان، شرکای آن  منجر به افزایش ارزش برای س
ــبکه های عمومی در مقیاسی بزرگ  و در نهایت ش

می شود.

نتیجه گیری
ــرکت هاي تولیدي  ــگران براین باورند که ش پژوهش
ــه ی نوآوري خالق تر از  ــط در زمین کوچک و متوس
ــتند. مزایاي نسبي آن ها در  شرکت هاي بزرگ هس
ــرکت هاي بزرگ درزمینه ی نوآوري،  ــه با ش مقایس
ــرعت واکنش آن هاست.  قابلیت انعطاف پذیري و س
در نتیجه این شرکت ها معموالً به خاطر قابلیت هاي 
ــان، نقش اقتصادي و اجتماعي باارزشي  نوآورانه ش
ــط  ــرکت هاي کوچک و متوس ــا مي کنند. ش  را ایف
ــراي محصول فاصله  ــنتي ب ــد از تمرکز س مي توانن
ــعه ی  ــد و با بکارگیري فناوري جدید در توس بگیرن
ــي  کل ــور  به ط ــد.  بردارن گام  ــول  محص ــوآوري  ن
ــا رقابت باال  ــي ب ــه در محیط های ــرکت هایي ک ش
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ــتري در  ــد، تمایل دارند نوآوري بیش عمل مي کنن
ــند. اگر با دید وسیع تري  محصوالتشان داشته باش
ــه عوامل محیطي  ــم فهمید ک ــگاه کنیم، خواهی ن
ــر مي گذارند. بنابراین به  ــازمان اث هم بر نوآوري س
ــمت نوآوري هاي  ــش به س ــد که گرای نظر مي رس
ــاختار رقابتي که شرکت در حوزه ی  محصول به س
ــه این ترتیب  ــتگي دارد. ب ــود عمل مي کند بس خ
 سیاست هایي که در جهت کاهش تمرکز و برداشتن 
ــا توجه به عملکرد  ــود، ب محدودیت ها اعمال مي ش
ــرکت هاي کوچک و متوسط، منجر  و نوآوري در ش
ــد. جداي از راهبرد بازار  به ارزش افزوده خواهد ش
مداري و ساختاري هاي رقابتي، ویژگي هاي شرکت 
ــوآوري دارد. به  ــي در بکارگیري ن ــم نقش مهم ه
ــزان تملک بازار و مقدار  ــن،  می طور کلي اندازه، س
ــل تعیین کننده مهمي در  تولید هم از جمله عوام
ــرکت هاي  ــمار مي روند. ش ــازماني به ش نوآوري س
ــل دارند در زمینه ی  ــوآور کوچک تر و جوان تمای ن
ــند. نتایج  ــول نوآورتر باش ــرش خالقیت محص پذی
 حاصل از تحقیقات یه یون لین و یي چي چر نشان 
مي دهد که تمرکز راهبردی بر ایجاد یک بازار قوي 
ــوزش در ارتقاي نوآوري محصوالت  و مبتني بر آم
ــرکت هاي کوچک و متوسط، با ارزش خواهد  در ش
بود. بنا بر این به منظور توسعه ی  نوآوري محصول، 
تأکید بر بازار و آموزش، به جاي تکیه بر بکارگیري 

فناوري مناسب تر است.
براساس یافته ها، شرکت های کوچک و متوسط 

موفق در ایران دارای نگرش ایجاد حاشیه ی امنیت 
ــک  ــورت جامع تر، مدیریت ریس ــه ص ــا ب کاری، ی
ــی راهبرد  ــتند که از مهم ترین دالیل اثربخش هس
ــود. آنان با تمرکز بر روی گرایش  آن ها تلقی می ش
ــروکاردارند  ــی از حوزه ی صنعتی که با آن س خاص
ــان  ــا دانش، تجربه و قابلیت های ایش ــب ب  و متناس
می باشد، توانسته اند یک الگوی کسب و کار مناسب 
بیافرینند. ضمن این که، برخورداری از تنوع مرتبط 
ــکل گیری  ــت به ش ــته اس ــب و کار توانس در کس
ــب آن ها غنای بیشتری ببخشد.  کسب و کار مناس

ــتر  ــازی خود، بس ــازمان های موفق با توانمندس س
ــتریان  ــخگویی به نیازهای مش ــبی برای پاس مناس
ــازی به  ــن توانمندس ــد. ای ــم می کنن ــود فراه خ
ــا مدیران  ــر کارآفرین ب ــاط عمیق رهب کمک ارتب
ــتگی های  شایس ــاد  ایج ــا  ب ــازمان،  س ــی  اجرای
ــع  ــوه و رف ــای بالق ــایی فرصت ه ــدی، شناس کلی
ــود می آید. ــل نمودن آن ها بوج ــای بالفع  گلوگاه ه

ــازمان ها داشتن بینش   ویژگی های رهبران این س
ــت زا، عالقمند  ــه عوامل موفقی ــاده ولی عمیق ب س
بودن به کار و یادگیری آن، احساس تعهد و سخت 
کوشی، خلق ایده و تصمیم گیری محوری در قالب 
ــلط آن ها به کسب و  ــتن نقش مرجعیت و تس داش
کار، تأثیر وجود آن ها را به شدت افزایش می دهد.

ــنجیدگی  ــه نیازمند س ــای برتری ک فعالیت ه
ــت راهبردی  ــیع تر و مدیری ــی وس یکپارچه، بینش
ــتند، باید متهورانه و ریسک پذیر در نظر گرفته  هس

شوند. به هرحال ، در بسیاری از مواقع، ریسک ها دو 
بعد عمده را ارایه می کنند:

1. همراهی با پذیرش فناوری های نوین؛
2. عدم همراهی.

ــر فرآیندهای قدیمی  ــه در حالت اخی با آن ک
ــوند؛  ــب و کار بکارگرفته می ش ــت اجرای کس جه
ــران مجبور به تعدیل  ــه این معنی که برخی مدی ب
ــیدن به آن  ــز عمق بخش ــود و نی ــای خ ذهنیت ه
ــتند. در واقع اعمال  نکردن نوآوری، مترادف با  هس

خود کشی خواهد بود.
ــکارا   ــب و کارهای کوچک آش اگر مدیران کس
نیاز به نوین سازی سازمان های خویش را در نیابند، 
نه تنها قـادر به بهره مندی از مزایای بالقوه ی منابع 
ــود نخواهند بود، بلکه از ویژگی ها و ظرفیت های  خ
ــودی نخواهند برد. اخیراً  ــان نیز س منابع انسانی ش
ــازمانی، ویژگی های  بسیاری از دست اندرکاران س
ــب  ــه خود کس ــوط ب ــه ی مرب ــی را در حیط  خاص
ــیرهای  ــایش مس ــه گش ــد ب ــد و می توانن کرده ان
سرنوشت ساز جدیدی برای رشد کسب و کار کمک 
ــه هر فناوری نوینی با  ــت ک کنند. باید در نظر داش
ــک همراه است. با این حال ،  منابع جدیدی از ریس
ــک ها لزوماً دارای اثرات منفی و بدی نیستند.  ریس
ــب اداره کرد تا  ــا روش هایی مناس ــا را باید ب آن ه
ــتیابی به ارتقای بهره وری و تقویت توان رقابتی  دس

سازمان امکان پذیر شود.
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