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  نوآوری جذب ظرفیت افزایش درها دولت حمایتیهای سیاست قشن

 متوسط و کوچکهای شرکت در

 5البنین آقاخانی، ام* 2یمهشید جهان، 1مهدی گودرزی

 حسابداری دانشگاه عالمه طباطباییگروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و  ت علمیعضو هیأ. 1

  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری دانشگاه عالمه طباطبایی. 2

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری دانشگاه عالمه طباطبایی. 5

 

 چکیده

های سیاست به ملی، سطح در فناوری و نوآوری توسعههای سیاست از مهمی در بسیاری از کشورها، بخش

 یهادر اغلب کشورها شرکت اما در این میان، ،است شده معطوف های داخلیشرکت در جذب ظرفیت کنندهویتتق

 قویتت و حمایت برای گذارانسیاست به همین دلیل،. اقتصاد جهانی را در اختیار دارند سهم بزرگی از متوسط و کوچک

 اصلی این مقاله این پرسش .کنندمی تدوینرا  ایویژه یهاسیاست وها برنامه اقتصاد، و صنعت از حیاتی بخش این

کوچک و متوسط افزایش های در شرکت را ظرفیت جذب نوآوریتوانند میهایی با اتخاذ چه سیاست هادولت است که
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 ایرانی متوسط و کوچکهای شرکت جذب ظرفیت افزایش راهکار برای جذب، چند ظرفیت افزایش زمینه در اروپایی

 .شده است پیشنهاد
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 مقدمه -1

 جایگاه حفظ و جهانی بازارهای به ورود برایها بنگاه

ی هادانش از موقعبه مندیبهره و تشخیص نیازمند خود

در ها شرکت توانایی این که هستند سازمان از خارج

 ،واقع در .شودمی نامیده «1جذب ظرفیت»مفهوم کلی، 

 شناسایی، در راها شرکت توانایی جذب ظرفیت

 همین به ،دهدمی نشان دانش انتقال و ادغام، اکتساب

 اربسی توانایی این تقویت جهت در راهکارها ارائه دلیل

با توجه به نقش فزاینده  گذشته دهه طول در .است مهم

در رشد و توسعه  2متوسط و کوچکهای شرکت

ها بنگاه روی این تمرکز اقتصادهای ملی و محلی،

 ازها دولت تا است شده موجب امر این و یافته افزایش

های شرکت در دانش اکتساب و توسعه توانمندی

 .کنند حمایت متوسط و کوچک

 هایبنگاه به کوچک و متوسط نسبتهای شرکت

 اغلب و هستند روروبه بیشتری مشکالت با بزرگ

های شرکت سایر با اطالعات گذاریاشتراک به تمایلی

 موجود در این راههای چالش به توجه با. ندارند کوچک

 هب اقدام کشورها از زیادی تعداد بازارها، سریع تغییر و

 یتظرف تقویت برای متفاوتیهای سیاست و ابزارها ارائه

 اند که هدفکردهها بنگاه نوآورانه کارکرد بهبود و جذب

 انیبی. به استها از این مقاله نیز بررسی این سیاست

 این استشده در این مقاله مطرح اصلی پرسش دیگر،

را برای حمایت از افزایش هایی استها چه سیکه دولت

 کوچک و متوسطهای در شرکت 3ظرفیت جذب نوآوری

ها توانند اتخاذ کنند تا از این طریق به این بنگاهمی

 یاری رسانند؟

 ادبیات موضوعمروری بر  -2

 4336است که در سال ای واژه« ظرفیت جذب»

دهنده کوهن و لوینهال معرفی شد و نشان توسط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Absorptive Capacity 
2. SME  

جدید،  شرکت در تشخیص ارزش چیزهایتوانایی »

برای ها کارگیری آناطالعات خارجی و جذب و به

ظرفیت جذب و  .[4است ]« ی شرکتاهداف تجار

 همبه و ظرفیت نوآوری تا حد زیادی در هم پیچیده

ظرفیت جذب یکی از ابعاد  ،در واقع ند.هست وابسته

 بسایی، ارزیابی، اکتساظرفیت نوآوری در ارتباط با شنا

آید و می سازی دانش خارجی به حسابو یکپارچه

نوآوری و مفهومی است که نقش مهمی را در مطالعات 

پذیری ایفا کرده و نتایج سازمانی وسیعی را به رقابت

توان به موارد زیر اشاره می جملهآن دنبال دارد که از 

  [:4کرد ]

 ،کارکردمالی، بهترین  کارکردمزیت رقابتی،  -

 اخل سازمان و انتقال دانشجریان دانش د

 کارکرداتخاذ راهبردهای جدید و تنوع در  -

 سازمان

 نوآورانه و توسعه محصول جدید کارکرد -

های و همکاریها یادگیری سازمانی در اتحاد -

 المللیمشترک بین

 . خلق ثروت جدید از طریق کار آفرینی -

 امکانات، کارکنان، در شرکت یک نوآوری توانایی

 بیرونیهای سازمانهای مهارت با ارتباط و سازمان

موضوع با  ،شود. در مفهوم تغییر سریعمی مجسم

توانایی ها است که درون آنهایی فرایند اهمیت

 .[2]بهبود پیدا کند ها شرکت

درجه، ذات و اثربخشی یادگیری و نوآوری در 

صنایع محلی و محیط  توسط طور عمدهبهها شرکت

ر دسترس بودن برای نمونه، د گیرد؛می اجتماعی شکل

در کالس  پژوهشگراندیده، وجود منابع انسانی آموزش

جهانی و نقش برجسته کاربران مرزی نقش کلیدی در 

ولی نسلیکوتوسعه مناطقی مانند کمبریج، بریتانیا و 

ها دارند. با تشخیص نقش مهم نوآوری، دولت

را برای حمایت نوآوری و همچنین هایی سیاست

. ایجاد اتصااالت با منابع دانش خارج از سازمان برای انتقال افکار نو به درون  9

 سازمان.
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گذاری در این وی ساختارهایی برای سیاستوججست

ها اند که در ادامه به بررسی آنخصوص معرفی کرده

 پردازیم.می

 ایجاد ظرفیت جذب در هر برایاصلی های مؤلفه
 : است شرکت شامل موارد زیر

که توانایی شناخت، فهم و ارزیابی  پایه دانشی -

 کند.می دانش و اطالعات جدید را فراهم

بع منا وها که انسان تشکیالت درونی وها فرایند -

کند و می دهیرا ترغیب، هدایت و سازمان

 و به اشتراککرده یکپارچه  همچنین دانش را

 گذارد.می

هایی کارها و ارتباطات خارجی، خلق کانالسازو -

 برای ارتباط و همکاری

که انسجام و حرکت برای کسب دانش  هاراهبرد -

 .[9] دنازسمی و استفاده از آن را میسر

بندی نظرات پژوهش دیگری که با جمعدر 

، اجزای وزه نوآوری در جهان انجام شدهح پژوهشگران

بندی و جمعبیش شامل پنج جز وکم ،ظرفیت جذب

 :[1] ه شده استارائ

 التحصیالن دانشگاهیفارغ ویژهسرمایه انسانی به 

 )دانشمندان و مهندسان(

مهندسان در وجود تعداد مناسبی از دانشمندان و 

 در افزایش ظرفیت جذب یکی از موارد مؤثرها شرکت

هسته اصلی  ،پژوهشگراناست. به اعتقاد بسیاری از 

 ها را سرمایه انسانی تشکیلظرفیت جذب در شرکت

ه در اتحادیه که در همین زمین پژوهشیدهد. در می

که اگر در  اروپا انجام شده، مشخص گردیده است

 پژوهششاغل در حوزه  رکنانکه نسبت کاهایی شرکت

 د،شرکت باال باش هایبخشو توسعه در مقایسه با سایر 

همبستگی با افزایش میزان تولید محصوالت نوآورانه 

 وجود دارد.

 سازی با منابع دانشی خارج از وانایی شبکهت

 سازمان و سایر منابع

یی هادنبال ایجاد روابط با سازمانکه بههایی شرکت

)از طریق روابط مستقیم  اندی یادگیریکه در پهستند 

اکتساب ظرفیت جذب را بهتر  فرایند، (هابا شبکه

 کنند.می مدیریت

 های سازمانیفرایندو ها رویه 

مانی چهار نقش: هماهنگی/ های سازفرایندو ها رویه

سازی تبدیل دانش ضمنی به مندسازی، روالیکپارچه

انی و یادگیری فردی و سازم دانش صریح سازمانی،

ها و منابع منطبق بر یادگیری فرایندپذیری در انعطاف

 د.ندر افزایش ظرفیت جذب دار را اقتصادی

 شناخت(  یادگیری فرایند( 

ای مختلف هفرایندافزایش ظرفیت جذب از طریق 

جو، ویادگیری از طریق جست یادگیری در سازمان نظیر

های برداری، استفاده از پیشرفتانجام در عمل، بهره

 صنعتیاز علم و فناوری، سرریزهای درون گرفتهصورت

 . گیردمی صورت ،و تعامل کردن

 سازی دانش فنیمدون 

 مند و علمیتواند به شکلی نظاممی هنگامی ،دانش

داده شود که از شکل ضمنی و شخصی  انتقالتوسعه و 

ن رو تدویاز این. صریح و جمعی تبدیل شود یبه شکل

 فرایندکی از اجزای مهم در سازی دانش یشیوه مدون

 .است نوآوری

 ؛بعد ظرفیت جذب بسیاری از پژوهشگران، روی سه

 4، 4] اندیص، جذب و استفاده تمرکز کردهیعنی تشخ

شناسی داخلی ظرفیت ر روی پویاییاما برخی دیگ [،0و 

صورت ذب تمرکز کرده و ظرفیت جذب را بهج

کاری روزمره شامل های و روالها فراینداز ای مجموعه

برداری د اکتساب، جذب، تغییر شکل و بهرهبع چهار

 . [0] اندتعریف کرده



 هیافتر کوچک و متوسطهای ها در افزایش ظرفیت جذب نوآوری در شرکتهای حمایتی دولتنقش سیاست

 

56 

همچنین دو مؤلفه کلی برای ظرفیت جذب ها آن

ند که شامل ظرفیت جذب بالقوه )دانش اهپیشنهاد داد

تواند به دست آورد و استفاده کند( می خارجی که شرکت

به شرکت  و ظرفیت جذب بالفعل )دانش خارجی که

 .(4شود )جدول می (دست آورده و استفاده کرده است

 [ 1]ابعاد ظرفیت جذب  -1 جدول

 ظرفیت جذب بالفعل ظرفیت جذب بالقوه

 تغییر شکل اکتساب

 برداریبهره جذب

 

 ظرفیت و نوآوری بین رابطه بسیاری مطالعات

 بر افزایش ظرفیت جذب و نیز مؤثریادگیری ، جذب

 . اندکرده بررسی را نوآوری بر جذب ظرفیت ثیرتأ

 در نوآوری :جمله از گوناگونیهای نوآوریها سازمان

 نوآوری و ساختار و راهکار در نوآوری خدمات، و کاالها

منابع دانش خارج از  .کنندمی دنبالرا فناوری  در

سازمان حیاتی ی در نوآور فرایندسازمان اغلب برای 

های انجام شده در شناخت ریشه هایهستند. پژوهش

نوآوری، نقش برجسته استفاده از دانش محیطی در 

 .[4] نشان داده استنوآوری  فرایند

بنابراین باید به دنبال راهکارها و اقداماتی برای 

باشیم تا به دنبال آن ها افزایش ظرفیت جذب سازمان

زیرا  ،افزایش پیدا کندظرفیت نوآوری در سازمان 

سازمانی که از ظرفیت جذب دانش باالیی برخودار 

ه کند کمی است، اتصاالتی با منابع دانش خارجی ایجاد

برای انتقال افکار نو به درون سازمان هایی مثابه کانالبه

 .[9] کنندمی عمل

شور در ک درونبا مروری بر مقاالت منتشر شده در 

که خالصه آن در جدول  ریزمینه ظرفیت جذب و نوآو

نقش  شود که در زمینهمی آمده است، مشخص (2)

افزایش ظرفیت جذب  آن برایهای دولت و سیاست

بسیار کمی های اقتصادی، پژوهشهای نوآوری در بنگاه

که در این رابطه ای در ایران صورت گرفته و تنها مقاله

است،  جوی نویسندگان انجام شدهوجست برمبنای

و اقدامات در چند شاخص ها ت کلی سیاستصوربه

 وها اما سیاست ،هکردرا بررسی  بر ظرفیت جذب مؤثر

صورت جداگانه و موردی اقدامات دولتی هر کشور به

رو در این مقاله سعی شده تا نبررسی نشده است. از ای

در  ه اروپاکشور عضو اتحادی چندهای با بررسی سیاست

مناسب برای افزایش  کارهایزمینه ظرفیت جذب، راه

حدی  کوچک و متوسط تاهای ظرفیت جذب شرکت

ه گذاران کشور بشناسایی شود تا در آینده اگر سیاست

های کارداشتند، راهتمایل تدوین سیاست در این زمینه 

 ها باشد.در این خصوص در دسترس آنای اولیه

های اقتصاد که اشاره شد، امروزه در گونههمان

( SMEs) متوسط و کوچکهای شرکت نقش پیشرفته

 دلیل همینبه و یافته افزایش در توسعه اقتصادی

 در دانش اکتساب و توسعه توانمندی ازها دولت

 در .کنندمی متوسط حمایت و کوچکهای شرکت

ها استسی کشورها از خیلی بازار سریع تغییرات به پاسخ

 معرفی را شده اصالحهای برنامه و متفاوت ابزارهای و

 ارتقای و جذب ظرفیت تقویت موجب که نداهکرد

 وها سیاست این. شودمی دانش از استفاده و اکتساب

 اجزای و نوآوری سیاست اصلی اجزای شاملها برنامه

 .دشونمی متوسط و کوچکهای شرکت توسعه سیاست

 انتشارهای برنامه توسعه با گذشته دهه طول در

 متوسط و کوچکهای شرکت روی تمرکز، فناوری

 هاتنها با توجه به این برنامه. است کرده پیدا افزایش

 و توانایی متوسط و کوچکهای شرکت از کمی تعداد

 تعداد و را دارند سریع رشد و نوآوری برای تعهد

فظ ح پتانسیل با فناوری فعال کاربرانها آن از بیشتری

 و گذاریسرمایه طریق از موجود وریبهره اصالح و

 .هستند تدریجی نوآوری

های شرکت تجارت،های زیرساخت با ارتباط در

 آوردن دستهب در بیشتری مشکالت با اغلب کوچک

 و صرفهبه مقرون مشاوره خدمات و فروشندگان حمایت

. هستند روروبه بزرگهای شرکت به نسبت مناسب

 اطالعات اشتراک به تمایلی اغلب کوچکهای شرکت
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های شرکت دیگر با( هافناوری و تجاری منابع درباره)

 برای اغلب اجتماعی زیرساخت و ندارند کوچک

 و آموزش که طوری به ،است بهتر تربزرگهای شرکت

 نیازهای گویپاسخ کمتر اغلبها سازمان پژوهش

 .هستند کوچکهای شرکت

 یسازمان ینوآور و جذب تیظرف حوزه در یرانیا اتینشر در شده چاپ مقاالت مرور - 2 جدول

نویسندگان و سال 

 انتشار
 هایافته پژوهشروش  پرسش پژوهش

  مرادی، محمود

  و صفردوست عاطیه

 عبداللهیان فرزانه

(4934) [3] 

بررساای رابطه بین یادگیری 

مااانی و از خطاااهااای سااااز

ظاارفاایاات جااذب دانااش  

  نوآوری سازمانی. کارکنان و

تعیین نقش ظرفیات جذب  

دانش در رابطه بین یادگیری 

از خطاااهااای ساااازمااانی و  

 نوآوری سازمان

 توصیفی

 همبستگی

 نامهپرسش

ذب ظرفیت ج ییاادگیری از خطااهای ساااازمانی موجب ارتقا   .4

 شود.می کارکناندانش در 

 دارد.بر نوآوری  یثیر مستقیمنش تأظرفیت جذب دا .2

خطاهای سااازمانی  دار بین یادگیری ازرابطه مثبت و معناوجود  .9

 و نوآوری سازمان

 ادگیری از خطاها و نوآوری سازمانرابطه مثبت بین ی .1

گری عنوان متغیر میانجی نقش تسهیلظرفیت جذب کارکنان به .4

 بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی ایفادر رابطه 

کند و این بدان معناساات که یادگیری از خطاهای سااازمانی از  می

طریق تأثیر مثبت و مسااتقیمی که بر ظرفیت جذب کارکنان دارد 

 شود.میموجب بهبود و ارتقای نوآوری در سازمان 

 مرادی، محمود

 یاکیده، کیخسرو

  و صفردوست عاطیه

 عبداللهیان فرزانه

(4939) [46] 

بین فرهنااگ ای چااه رابطااه

 کااارکردماادیریاات خطااا و 

رفتن ساااازمانی با در نظر گ

نقش ظرفیت جذب دانش و 

 نوآورانه وجود دارد؟ کارکرد

 توصیفی

 رگرسیون

 نامهپرسش

 ه،دشااا فرهناگ مدیریت خطا موجب ارتقای ظرفیت جذب دانش 

ه طراب و هیید شااادتاأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارکرد نوآورانه تأ 

بین فرهناگ مادیریت خطا و کارکرد نوآورانه مثبت و معنادار بوده   

ه دش سازمانی ورانه موجب بهبود و ارتقای کارکردنوآ است. کارکرد

 .است

  و حسینی محمود سید

 (4990) پورحاجی بهمن

[9] 

اثری بر چه ذهنیت مشترک 

 ؟ت جاذب دانش دارد ظرفیا 

ظرفیاات جااذب دانش چااه 

 اثااری باار نااوآوری دارد؟ 

ظرفیاات جااذب دانش چااه 

پااذیری اثاری بار اناعطاااف   

 سازمانی دارد؟

 نامهپرسش

درباره ارتباط بین ذهنیت مشااترک و ظرفیت  پژوهشی هایافته .4

از تفاوت در  در حدود چهل درصااددهد که جذب دانش نشااان می

تأثیر ذهنیت های داروسااازی تحتظرفیت جذب دانش در شاارکت

مؤید آن است ها این یافته د.ها قرار دارمشترک اعضای این سازمان

که میزان همگرایی ذهنیت اعضاااای ساااازمان درباره منابع دانش 

نگرش سازمان به منابع دانش  خارج از مرزهای سازمان بر تفسیر و

ی که موجود در محیط و اهمیت آن تأثیر داشااته اساات و با میزان 

 کنند، رابطه دارد.می از این منابع استفادهها سازمان

یت تأثیر ظرف آشکارسازی ی مهم تحقیق درهایکی دیگر از یافته .2

 ز اهمیتنچاه این یاافتاه را حائ   آ جاذب دانش بر نوآوری اسااات. 

جذب دانش به عنوان یک فعالیت کند، نشان دادن تأثیر ظرفیت می

تر از رویکردی بینشااای عمیق آوری اسااات. چنینچندبعدی بر نو

 دهد.می جذب دانش و نوآوری به دسترابطه ظرفیت 

تاأثیر ظرفیاات جااذب دانش بر   بااه پژوهشآخرین نتیجااه این  .9

پذیری تا حد بساایار زیادی به اساات. انعطافمربوط پذیری انعطاف

  .بستگی داردظرفیت جذب دانش 
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نویسندگان و سال 

 انتشار
 هایافته پژوهشروش  پرسش پژوهش

 رمضانیان، محمدرحیم

  و مرادی محمود

 زادهبساق نرجس

(4934 )[44] 

میان تساااهیم ای چه رابطه

توانایی جذب دانش و  دانش،

 قابلیت نوآوری وجود دارد؟

 پیمایشی

 تحلیلی -توصیفی

 نامهپرسش

دهاد کاه توانایی جذب دانش، متغیری   می نشاااان پژوهشنتاایج  

قابلیت نوآوری است و همانند یک  میان تسهیم دانش و واسطه در

معنی که اگر توانایی جذب  کند. بدینمی پال میاان این دو عمال   

یر ثدانش در شرکت بر قابلیت نوآوری تأتسهیم  باشد،نکافی دانش 

  کمتری خواهد گذاشت.

  و رحمانیان سعید

( 2646) نصر مهدی

[42] 

 ظرفیت ارتقای راهکااارهای

کوچک های در شرکت جذب

 چیست؟ و متوسط

 مطالعات انجام .4

 بخشی میان میدانی در

 و کوچک صنایع از

 مرکزی استان متوسط

 (نامهپرسش)

 مطالعات هایگزارش.2

 هایخوشه شناختی

 مرکزی استان صنعتی

 (SWOT آنالیز)

 رد حتی استان صانایع  جذب ظرفیت بودن پایین از حاکی مطالعه

 .است بیرونی دانش شناسایی همان یا جذب ظرفیت اولیه سطح

 

 هارائ هدف با کلی بندیتقسیم یک ، در(9) جدول

 خرد سطح سه در مناسبهای سیاست از ترکیبی

 وها خوشه شرکتی،بین) میانی ،(شرکتیدرون)

، (هاچارچوب) کالن و( بخشی وای منطقههای برنامه

 این. جذب انجام داده استهای سیاست بر مفید مروری

 و ابزارها مشخص،ای مداخله اهداف تنوع چارچوب

 ظرفیت با مرتبط اقدامات برای که را هاییمکانیسم

این جدول  .دهدمی نشان ،شوندمی استفاده جذب

( از طریق مروری 4330کار شپیرا و روزنفلد ) برمبنای

بهبود های و برنامه فناوریانتشار های بر سیاست

کوچک و های در سازمان فناورانهجذب های توانمندی

 .استتهیه شده  (SMEs) متوسط

 ناورانه دهنده انتشار فناوری در ظرفیت جذب فهای بهبودو برنامهها مروری بر سیاست -5 جدول

 [ 15ط ]های کوچک و متوسدر شرکت

 خرد در سطح بنگاههای سیاست

 زنیمحک فناوری نمایشو  امکانات بازدید خدمات، طریق از فناوری استفاده بهترین افزایش آگاهی از

 ارزیابی فناوریهای فرصت شناسایی و فناوریهای شرکت نیازهای تشخیص در کمک

 راهکار توسعه هستند فناوری ارتقای بلندمدت مسیر که درهایی شرکت توسعه به کمک

 اطالعاتی نیازهای به پاسخ وها فرصت ،ها، روندهااطالعات درباره فناوری جمله از شرکت، دسترس در اطالعاتی سازی منابعغنی

 خاص
 تهیه اطالعات

 وصی،خص مشاوران مانند ؛ها را در گسترش فناوری کمک کندنتشخیص منابع دیگری که بتواند آ درها کمک گرفتن از شرکت

 هادیگر شرکت و عمومی خدمات دهندگانارائه
 مبادله

 اجرا مسئله حل فنی وهای کمک هطریق ارائ از جدیدهای وریافن سازیپیاده در متوسط و کوچکهای شرکت به کمک

 ،مالیهای مکانیزم دیگر و وام مالی،های کمک، هزینه گذاریاشتراک طریق به از فناوری سازیپیاده راه در مالی موانع کاهش

 جدیدهای فناوری در متوسط و کوچکهای شرکت به کمک گذاری برایسرمایه هزینه توجیه همچنین

تسهیم و توجیه 

 گذاریهزینه سرمایه

 آموزش و پرورش متوسط و کوچکهای شرکت در هااستفاده از آن و جذب، متخصص و انسانی سرمایه افزایش

 همکاری نیف مشکالت وکار وعملیاتی و کسب مشترکهای حلراهیافتن  برای متوسط و کوچکهای شرکت کارکنان و مدیران به کمک

 ریقط از جدید مبتنی بر فناوری، محصوالت ویژهبه جدید،های فناوری تجاری کردن برای متوسط و کوچکهای شرکت به کمک

 و خرید محصول بازاریابی آزمایشی، تولید
 بازاریابی



 69، زمستان 96شماره  هیافتر
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 خرد در سطح بنگاههای سیاست

برای  ازطریق ایجاد فرصت جدیدهای فناوری متوسط در کوچک وهای شرکت برای مداوم طوربه فراهم کردن فرصت یادگیری

 سمینارها یاها نمایشگاه همچنین شرکت در و هاانجمن وها گروه در عضویت
 یادگیری و مبادله

 کسب و کار در سطح میانیهای ساختزیر

 شرایط متوسط و کوچکهای به شرکت کمک برای مکمل خصوصی خدمات دهندگانارائههای قابلیت رسانی روزبه

از  حمایت برای پشتیبانی خدمات هائار مشتریان، فروشندگان و میان فناوری در انتشار شیوه بهترین اشاعه و ترویج شناسایی،

 کوچک و متوسطهای شرکت
 بهترین شیوه

 انجمن فناوری انتشار درها آن دخالت افزایش صنعتی در جهت و صنفیهای اتحادیه با همکاری

کننده و کنسرسیوم تأمین –مانند انجمن مشتریان ها بخشتقویت روابط و جریان اطالعات در صنایع و های ارتقای مکانیزم

 صنعت

 جریان و وگوگفت

 اطالعات

فاده و است به اشتراک گذاری، متوسط در و کوچکهای شرکت تشویق برای مشترک،های پروژه دیگر و صنعتیهای ایجاد شبکه

 جدیدهای سازی از فناوریتجاری
 همکاری و شبکه

 در سطح میانیاجتماعی های زیرساخت

 امکانات فنی منابع دیگر و افزارنرم جدید، تجهیزات،های فناوری دسترسی و فیزیکیهای زیرساخت، بهبود امکانات

 کوچک و متوسطهای توسعه شرکتهای از برنامه مالی حمایت
 گذاریاشتراک به

 هزینه

 فنیهای کمک عملیات و برنامه توسعه برای فنیهای کمک

 اموزش و پرورش کوچک و متوسطهای پرسنل خدمات شرکتآموزش 

مطابق ها به این شرکت ه بازخوردئارا و کوچک و متوسطهای شرکت کاربران و فناوری دهندگانتوسعه بین نزدیک ارتباط توسعه

 جدیدهای وریافن توسعه روند با

 بازخورد و ارتباط

 صنعت

 ارتقای متوسط و همچنین و کوچکهای شرکت به هماهنگی و کمک برای مختلف خدمات دهندگانارائه میان همکاری توسعه

 یلالملبین وای منطقهبین اطالعات جریان مشارکت و
 مشارکت

 نواوری آزمایشیهای جدید در پروژه نوآورانههای روش نگاشت

 بهترین شیوه متوسط و کوچکهای شرکتفناوری در  جذب قابلیت افزایش برای شیوه برنامه بهترین گذاریاشتراک به و توسعه

 کوچک و متوسط و به اشتراک گذاشتنهای نیازهای شرکت تشخیص به کمک مانند تحلیلی ابزارهای گذاریاشتراک به و توسعه

 دهندگان خدماتها در میان ارائهآن
 ابزار

 اطالعات مبادله و انتشار فرصت برای توسعه اطالعات، دهندگان خدمات و ایجادموقع منابع اطالعات فنی برای ارائهدر دسترس بودن به

 و نظارت برنامه، مشاورههای و مشارکت در طراحی و عملیات برنامه از طریق مکانیسم متوسط و کوچکهای نمایندگی شرکت

 متمرکزهای گروه
 نظارت و مشارکت

 بررسی و ارزیابی خارجی و داخلی ارزیابیهای از روش استفاده با برنامه کارکرد بررسی و مداوم ارزیابی

 در سطح کالنها و نگرشها سیاست

 رهبری یخصوص و دولتی منابع در تمرکز وها آن فناوری نیازهای و متوسط کوچک وهای شرکت به توجه بردن باال در رهبری سیاست

 گووسیاست گفت دننیاز دار کوچک و متوسطهای که شرکتای مبادلههای های صنفی و فرصتترویج انجمن

 کوچک و متوسطهای روی شرکتپیشهای فرصت و فناوری نیازهای مورد در تحلیل و تجزیه تحقیقات و
 و تحلیل و تجزیه

 نظارت

 هماهنگی خدمات و ارائه برنامه اجرایی هدایت برای هماهنگ سیاست چارچوب توسعه

وچک و کهای بازار کار از انتشار فناوری شرکتهای تجارت و یا سیاست دیگر مانند مالیات،های سیاست اطمینان یافتن از اینکه

 کنند.می متوسط حمایت
 مکمل کالن اقدامات
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 پژوهشروش  -5

 مطالعه در این مقاله، کار رفتهبه پژوهشروش 

 ترینمهم از یکی روش این .است (1ایمقایسه) تطبیقی

 تاس نگرکالن اجتماعی علوم یهاروش پرکاربردترین و

 مورد را مشاهده یهاواحد کالن و میانی سطح در که

روش  این اجتماعی علوم در ،واقع در. دهدمی قرار بحث

 وها کل بین در تشابه و تفاوت بررسی پی در ،پژوهش

 درها تحلیل .[41] شودانجام می اجتماعی ترتیبات

 وها مشابهت تبیین و توصیف بر عالوه تطبیقی، روش

 کالن اجتماعی واحدهای یهاپیامد و شرایط ،هاتفاوت

نیز را  کشورها و جوامع ،هاملت همچون مقیاس بزرگ و

  .دهدمی قرار مطالعه مورد

 است استوار امر این بر تحقیق این پژوهشی منطق

 مبنایبر تواننمی را اجتماعی یهاپدیده ماهیت که،

 ایدب بلکه ،کرد سازگار انگارانهساده و کانیکیم رویکرد

 لیعل ایزنجیره روابط درک و پیکربندی یک مبنایبر

 و تاریخی یهاتحلیل به وابسته رویکرد یک با همراه

 ،هگرایاناحتمال و ایزنجیره تحول سیر قالب در اجتماعی

 [.41] داد قرار تبیین و تشریح تفسیر، مورد

 وها شباهت فهم بر مبتنی که تطبیقی روش»

 اندیشه درها روش ترینقدیمی از یکی است،ها تفاوت

 میان مقایسه به ارسطو .است اجتماعی علوم و اجتماعی

 انمی مقایسه به هردوت و یونان گوناگون شهرهایدولت

 [.44] «ه استپرداخت غیریونانی و یونانی جهان

 از را تطبیق نوع دو روش این مبنای بر دورکیم

 مبنایبر مقایسه ،یکی. »کندمی متمایز یکدیگر

 و ماهیت دارای که جوامعی مقایسه مانند ،هامشابهت

 همقایس دیگری و هستند مشابهی و یکسانهای ساخت

 دارای که جوامعی مقایسه مانند ،هاتفاوت مبنایبر

 روش نتیجه در. هستند متفاوتیهای ساخت و ماهیت

 میان درها افتراق وها اشتراک کشف روش تطبیقی

 تحلیل پس. است اجتماعی هایفرایند وها واقعیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. comparative analysis  

 چند یا یک بینها افتراق وها اشتراک بررسی تطبیقی

 است مختلف مکانی و زمانی فضاهای در اجتماعی واحد

 یعرض و طولی تطبیقی تحلیل عنوان تحت آن از که

 مورد اجتماعی واحدهای که است بدیهی. شودمی یاد

 خرد، تحلیلی سطوح و مقیاس در توانندمی مطالعه

 روش مندی ازبهره البته. شوند اختیار کالن و میانی

 طرفداران و مقبولیت از کالن مقیاس در تطبیقی

 انتخاب اساس و پایه. [40« ] است برخوردار بیشتری

 یا «مشابه و یکسانهای ساخت مبنایبر مقایسه»

 معیارهای. است مهم «هاتفاوت مبنایبر مقایسه»

 و یکسان ماهیت باهایی ساخت مقایسه برای مختلفی

 جوامع متفاوت ماهیت باهایی ساخت مقایسه و مشابه

 مرزهای بُعد معیارها این از یکی. گرفت نظر در توانمی

ی اصل مناطق مطالعات ،مثال عنوانبه ؛است جغرافیایی

 ینه،پیش مبنایبر مشترکیهای ویژگی که کشورهایی

 در و دارند غیره و سیاسی نهادهای مذهب، فرهنگ،

 «همشاب و یکسانهای ساخت مبنایبر مقایسه» نتیجه

 بررسی به که روپیش مطالعه مانند ،دارند نام

 این مقایسه و اروپا اتحادیه کشورهایهای سیاست

 .پردازدمی جذب ظرفیت حوزه درها سیاست

 پژوهشهای تحلیل اطالعات و بررسی یافته -9

 هایاین بخش ابتدا به تعداد محدودی از سیاستدر 

از کشورهای اتحادیه  افزایش ظرفیت جذب در برخی

 با یکدیگر مقایسهها اروپا اشاره و سپس، این سیاست

 .شده است

 بریتانیا 

  کار  و کسب برنامه پیوند 

 پذیریرقابت بهبود این برنامه، اصلی هدف

 ازای بسته ارائه طریق از کوچکهای شرکت

این طرح  .است وکارکسب پشتیبان جامعهای حمایت

کجای ه یتوسط رئیس هیأت تجاری بریتانیا با هدف ارائ
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کارهای کوچک از جوالی وبه کسبها خدمات و حمایت

دهنده نه مجموعه پیوند. در ابتدا شدآغاز  4332

 4339کارها به صورت آزمایشی تا جوالی وکسب

ها از این مجموعهای پذیرفته شدند و به تدریج شبکه

ایان به طوری که تا پ ،در سراسر بریتانیا گسترش یافت

نقطه از  214مجموعه همکاری که در  39، 4330سال 

 ، شکل گرفت.دادندمی هکشور خدمات خود را ارائ

کار در وعامل پیونددهنده کسب 14 ،2669سال  در

 از یک هر ایجاد شد که مختلفهای شهرها و شهرستان

 بین مشارکت میزان مشخصی ازها مجموعهاین 

وکارها را کسب از پشتیبانی در محلیهای سازمان

ا ب همچنین. ندشدمی شامل کاربردی سطح در ویژهبه

نفعان ذی ،کاروکسبهای دهندهپیوند همکاری، ترویج

ن بی خودمنابع  گذاریاشتراک به شرکای مختلف را و

 .کردندمی تشویق همدیگر

 یک تأسیسبا  خدمات، ازای شبکه هئارابر  عالوه

 و شروع چگونگی مورد در اطالعاتی ،1مرکزی سایتوب

در خصوص موارد زیر  جدیدهای شرکت سازیپایدار

 : شد هارائ

 تأمین چگونگیو  شرکت نوپا یک اندازیراه -

 مالی آن

 استخدام و مالیات -

 بازاریابی و الکترونیک تجارت -

 المللیبین تجارت -

 فروش شرکت و اکتساب، رشد -

  عتصن برای دانشگاه/ مستقیم یادگیری برنامه -

 اب تعامل هدف اولیه با صنعت برای دانشگاه برنامه

 و وریبهره اشتغال، افزایش و همکاری جهت شرکا

تشکیل شده  زیر موارد طریق ازها سازمان اثربخشی

 : است

 هامهارت توسعه برای یادگیری سمت به گرایش -

 زندگی در یادگیری به دسترسی دگرگونی -

 کار و روزمره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. http://www.businesslink.gov.uk 

 تعداد افزایش ، شاملبرنامه این ثانویه اهداف

 ارائه و متوسط و کوچکهای شرکت ویژهبهها شرکت

 و کمیت بهبود و کارکنان برای یادگیریهای فرصت

 توسط برنامه این همچنین. است یادگیری کیفیت

های شرکت در اشتغال برای پروش و موزشآ وزارت

 در کارکنان مهارت افزایش هدف با متوسط و کوچک

 .است شده تهیه اشتغال ایجاد یا فعلی شغل

 مشارکتی دانش انتقال  

 وها دانشگاه بین تعامل افزایش رویکرد این هدف

 ریکدیگ باها آن همکاری چگونگی به کمک وها شرکت

 کی روی کار برای التحصیالنفارغ رویکرد این در .است

 سال دو مدتبه کوچکهای شرکت در راهبردی پروژه

 مراجع از استفاده با اقدام این در شوند.می استخدام

 و قالانت به مربوطهای هزینه از بخشی، بریتانیا دانشی

 .یابدمی کاهش پروژه در دانش ترکیب

 الانتق در که میلیون پوندیک هر میانگین طوربه

 00 ایجاد به شودمی گذاریسرمایه مشارکتی دانش

 همچنین و کارمندان از نفر 209 آموزش جدید، شغل

 جرمن تجارت محیط در دانشجویان توسط تجربه کسب

 .شودمی

 هلند 

 پروژه WBSO 

 و پژوهش فعالیت تشویق ،WBSOاز پروژه  هدف

 مالیات کاهش طریق از هزینه کاهش توسط توسعه

 ارائه به توسعه و پژوهش افزایش هدف با است که

 بنیاندانش مؤسسات وها شرکت به مالی تسهیالت

 اهداف به رسیدن در پی WBSO همچنین .پردازدمی

 کاهش جدید، محصوالت معرفی مانند نوآورانه

 فنی دانش سازیپیاده و کسب نوآوری،های هزینه

 سرعت بردن باال و باالتر کیفیت با محصوالت

 برای WBSO همین دلیلنوآوری است. به هایفرایند

  .است جذاب و مهم متوسط و کوچکهای شرکت
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 کارآفرینان برای نوآوری شبکه (Syntens) 

 مرکز با 44 شامل ،کارآفرینان برای نوآوری شبکه

 متوسط و کوچکهای شرکتهای نوآوری افزایش هدف

 به نوآوری برنامه یک طراحی با Syntens مراکز. است

 در متوسط و کوچکهای شرکت به مشاوره و پشتیبانی

این  ارزیابی به توجه با. پردازندمی نوآوری و فناوری

 : است شده حاصل زیر نتایج ،2662 سال شبکه در

- Syntens و کوچک شرکت 49466 به سال هر 

 هاآن چهل درصد که یابدمی دسترسی متوسط

 .هستند جدید مشتریان

 ،هاشرکت سی درصد در Syntens کارگیریبه -

 وها شرکت سایر با همکاری افزایش به

 در مشارکت چهل درصد در دانش،های مؤسسه

 آگاهی به سی درصد در و منطقههای پروژه

 .ه استشد منجر نوآوری اقدامات از بیشتر

 از پس را خودهای پروژهها شرکت از نیمی -

 .نداهکرد آغاز Syntens با مشاوره

 با گرفتهتماسهای شرکت از درصد شصت -

Syntens کار نیروی وریبهره در افزایش با 

 .اندشده روروبه

 فنالند 

 تخصصی مراکز  

 در 4331 سال در فنالند تخصصی برنامه مراکز

 هب توجه با. شد اندازیراه تخصصی مختلف بخش هشت

 گسترش به تصمیم دولت ،دست آمدهبههای موفقیت

 جدید مراکز ایجاد با 2662 و 4339 سال در طرح این

 رد که گرفت تخصصیهای رشته از تعدادی افزایش و

تخصصی در سراسر  رشته 14 با مرکز 22 حاضر حال

 .دارد وجود این کشور

 و دانش از استفاده تخصصی وظایف مراکز 

 عیمنب عنوانبه المللیبین رقابتی در سطحهای مهارت

 و جدید مشاغل ایجاد کار و و کسبهای فعالیت برای

اقدامات این  . به همین منظوراست ایمنطقه توسعه

 :دشومی موارد زیر شامل مراکز

 و خلق برای نیاز موردهای حداقل سازیفراهم -

 نوآوری سازیتجاری

 مراکز بین مشترکهای پروژه اندازیراه -

 صنایع و پژوهشی

 نوآور و خالقهای محیط ترویج -

 وها آخرین دانش دادن دسترس قرار در -

 ها شرکت برایها تخصص

 در مختلف فعالهای نهاد بین همکاری افزایش -

  بنیاندانشکسب و کارهای  و پژوهش توسعه

 آموزش و متخصص انسانی منابع از استفاده -

  هاآنای دوره

 در توسعه و تحقیق بخش سازیفعال -

های زمینه در متوسط و کوچکهای شرکت

 تخصصی

 4333های شده بین سال انجام ارزیابی به توجه با

 : شده است منجرموارد زیر  به طرح این ،2662تا 

 جدید محوردانش شغل 0466ایجاد -

 موجودهای شغل در بنگاه 3666 حفظ -

های شرکت مبتنی بر فناوری 466ایجاد  -

  پیشرفته

 و کوچکهای شرکت در نوآوری 4966خلق  -

 متوسط

 .[9] نفر 16666 آموزش -

( 1) جدول، هابندی این سیاستمنظور جمعبه

 رایب سیاستی اصلی ابزارهای بررسی طور خالصه بهبه

اروپایی مورد مطالعه  کشورهای در جذب ظرفیت ترویج

این جدول ذکر  در توضیح .است پرداخته در این مقاله

دلیل رعایت ، بهاول اینکه دو نکته ضروری است؛

یات موجود در نوشتن مقاله، تنها جزیهای محدودیت

مل ااما عناوین ک چند سیاست در متن مقاله بیان شده،

شده کشورها برای افزایش ظرفیت اتخاذ هایسیاست

که، واژه ارائه شده است. دوم آنجذب در جدول 
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ی امعندر ستون عمودی جدول به« سازیظرفیت»

است که به هایی افزایش تدریجی منابع شرکت

 و بیشتر امری کیفی در اندپرداختهنوآورانه های فعالیت

شود. می محسوبها شرکتهای تغییر توانمندی

نیز در برگیرنده خدمات  «تشخیص» همچنین واژه

که  است گیری فناوری در بنگاهدر شکل اولیه حمایتی

موجود، به های از طریق شناسایی نیازها و فرصت

 کندمی کمکها فناوری شرکتهای افزایش توانمندی

 گذارد.می مستقیم بر ظرفیت جذب اثرطور غیرو به

 [3] های ارتقای ظرفیت جذبالمللی سیاستبررسی بین -9 جدول

سرمایه ایجاد 

 انسانی

شبکه ایجاد 

 لمیع

 ایجاد 

 دیگرهای شبکه

 هایرویه

 سازمان
 شرح تشخیص سازیظرفیت یادگیری

 بریتانیا

 کسب و کار برنامه پیوند *      

 مشارکتی و توسعه پژوهشکمک به  فناوریبرنامه       * 

 انتقال دانشهای شبکه *     * *

 نوآورانههای ایده مالی برای بررسیهای کمک * *     

 و توسعه پژوهشمالی برای های کمک  *     

 انتقال دانش در مشارکت  *    * 

 در کسب و کار شیوهدسترسی به بهترین برنامه  *  *    

 برنامه مدیریت و رهبری   * *   

 LINK-OSTبرنامه       * 

 Faraday در برنامه مشارکت   *  * * 

 ایمنطقه افزاییمهارت در برنامه مشارکت       *

 Phoenix مالی تأمینصندوق   * *    

 هلند

  یآموزشامکانات        *

 انگیزانندههای آموزش *      *

     * * 
های بزرگ و برای سازمانانتقال دانش  واحدهای

 های کوچک و متوسطشرکت

*     * * 
کوچک و های کارآفرینان شرکت به انتقال دانش

 متوسط

     * * 
 نوپای فناورهای شرکت برنامه حمایت از

Dreamstart  
 WBSO و توسعه پژوهشتخفیف مالیاتی        *

 O&O مالی تأمین   * *   *

 فنالند

 کارآفرینی توسعهبرنامه        

 TE - مراکز *      *

 مراکز تخصصی *  *    

 ناوریف توسعههای برنامه  *    * 

 ها رای شرکتب و توسعه پژوهش مالی تأمین  *     
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سرمایه ایجاد 

 انسانی

شبکه ایجاد 

 لمیع

 ایجاد 

 دیگرهای شبکه

 هایرویه

 سازمان
 شرح تشخیص سازیظرفیت یادگیری

 سنجیمطالعات امکان *      

 (TULI) هاپژوهشکسب و کار از  ایجاد *      

 های فناورینیکیکل *     * 

 

نده از کنبانییشتپهای مقایسه سیاست با (4)شکل 

های یژگیوظرفیت جذب در کشورهای اروپایی، 

در  ینوآور تیقابل بر مؤثر یتیحماهای برنامه کارکردی

 [.9] دهدرا نشان می متوسطو  کوچکهای شرکت

های شرکترشد  بیشتر برباید ها سیاست -

 .شوندنوآور متمرکز  متوسطو  کوچک

کنندگان خدمات باید در نزدیکی ارائهمکان  -

 محلی پیوندهای شبکه ند، باقرار گیرها شرکت

ی اطالعات حمایتی وهای داشته باشند و با شبکه

 یکپارچه شوند. ملی

ها باید بر توسعه تأکید اصلی سیاست -

های نوآوری قرار گیرد و همراه با آن توانمندی

 .شودبه حوزه فناوری و دانش بازار نیز توجه 

ودشان باید خ متوسطو  کوچک یهاشرکت -

ی های ارتقابیشترین سهم از هزینه

 های نوآورانه خود را بپردازند.توانمندی

سیعی از خدمات ها باید به طیف وشرکت -

 ای دسترسی داشته باشند.مشاوره

های خاصی برای تسهیالت تسیاسباید  -

منابع اطالعاتی  ارتباطی جهت دسترسی به

دهندگان خدمات، المللی، ارائهمحلی، ملی و بین

 پژوهشیهای شرکای تجاری بالقوه و سازمان

 .شودفراهم 

 وای سبد متنوعی از خدمات مالی، شبکهباید  -

محور و متناسب با به شکل مشتریای مشاوره

ه ارائ متوسطو  کوچکهای شرکتنیازهای 

 شود.

هر سیاست و برنامه اجرایی آن باید از طریق  -

 و متوسطهای شرکتمتخصصان خبره به 

 ه شود. ارائ کوچک

 شده نشانقایسه نتایج مطالعه تطبیقی انجامم

ا، یعنی بریتانی ؛دهد که در هر سه کشور مورد بررسیمی

 اجرا شده در راستایهای فنالند و هلند تمام برنامه

ب بیشتر در دو فاز تشخیص و ارتقای ظرفیت جذ

سازی صورت گرفته است. بریتانیا در فاز ظرفیت

یادگیری و هلند در فاز ایجاد سرمایه انسانی هم 

 فنالند نسبت به دواما  ،نداهزیادی پیاده کردهای برنامه

 تر ظاهر شده است.کشور فوق ضعیف

 



 69، زمستان 96شماره  هیافتر

 

65 

 
 [5] کوچک و متوسط یهاشرکت ینوآور تیقابل بر ثرؤم یتیحما یهابرنامه کارکردی یژگیو -1 شکل

 گیری نتیجهبندی و جمع -3

 اهمیت افزایش موجب رقابتی فشار امروزه افزایش

، خدمات و هاشدن فعالیت تخصصی و نوآوری

هرچه ها شرکت نتیجه در شده وها محصوالت شرکت

 همچنین .هستند خارجی جذب دانش دنبالبیشتر به

 ابها شرکت همکاری میزان افزایش موجب رقابتی فشار

به این  .شده است پژوهشیهای سازمان با و یکدیگر

 یادیز تعامل نیازمند نوآوری و یادگیری فرایند ،ترتیب

 و( هاکنندهتأمین مشتریان و) نفعانذی دیگر با

 ،هابا توجه به این نیاز بنگاه .است پژوهشیهای سازمان

 نهزمی این درای ویژه جایگاه دولتی اقدامات وها سیاست

های سیاست پژوهش، این به همین دلیل در ،داشته

 در متوسط و کوچکهای شرکت جذب ظرفیت تقویت

 ایمبنبر .شده است بررسی اروپا اتحادیه چند کشور در

و مقایسه این کشورها با یکدیگر،  تطبیقیروش مطالعه 

 ظرفیت بر مؤثرهای شاخص در همه این کشورها، تمام

 اقداماتیها آن براساس و شده شناسایی ابتدا در جذب

 هگرفت صورت المللیبین یاملی ، ایمنطقه سطح در

  است.

 دانشی منابع شامل جذب ظرفیت اساس و پایه

 دهیچگونگی سازمان و ساختار ،(قبلی دانش) شرکت

 ارتباطات و( روابط الگوهای و هافرهنگ ،هاروال)

 یفعالیت محتوای با باید موارد این تمام که است خارجی

 گنجانده شرکت راهبرد در درون و بوده مرتبط شرکت

مانی زها شرکتکه داشت  یاداین، باید به عالوه بر .دنشو

 روروبه خارجی دانش اکتساب درای ویژههای چالش با

 :شوند کهمی

 هک دارندهایی سازمان یاها شرکت با کمی روابط -

 .هستندها دانش از آن کسب دنبال به

 جدید شرکت برای نوآوری و دانشهای شاخه -

 .است

 غیرقابل و سریع فناوری در تغییر سرعت -

 .است بینیپیش

 (صریح) مدون دانش شامل نوآوری با مرتبط دانش

 برای مناسبهای مکانیسم و است ضمنی دانش و

 و کوچک هایشرکت

 دستیابی به اهداف: متوسط

 نوآورانه مبتنی بر رشد

ه خدمات به شکل: ارائ

 یشایستگ برمبنایمنعطف و 

 پایدار،: ی رابطه به شکلربرقرا

 تربیش هایشبکه با پیوند و محلی

تمرکز بر: بازرگانی و 

 پذیریرقابت

نده کنمنابع مالی: پشتیبانی

 هاو مکمل منابع شرکت
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 دیگری برای است ممکنها دانش این از یکی اکتساب

 افراد استخدام توسعه، و پژوهش انجام. نباشد مناسب

 در شرکت و دانشهای شبکه با روابط توسعه شایسته،

 .کندمی تسهیل را مدون دانش به دستیابی ،هاکنفرانس

 به مربوط مسائل نوآوری، از ریتوسیع زمینه در

 و همکاری مدیریت جدید، دانش ارزیابی و شناسایی

توسعه  و پژوهش طریق از ،مثال برای) دانش اکتساب

 دانش موجود، دانش سازییکپارچه و( دریافت امتیاز و

ها ندفرای این مدیریت برایهایی توانایی توسعه و جدید

 قابل پوشانیهم. است شده پژوهش گسترده طوربه

 تظرفی با مرتبط آشکار و صریح ادبیات بین توجهی

 .دارد وجود تروسیع نوآوری ادبیات و جذب

خورد که می چشمبه  پژوهشیدر ایران کمتر 

دولت را از منظر افزایش ظرفیت جذب در های سیاست

بررسی قرار داده باشد. اقتصادی مورد نقد و های بنگاه

نوری و همکارانش با تحلیل محتوای اسناد تنها قاضی

 سند فناوری، و علم کالنهای سیاست )سند

 اندازچشم سند مقاومتی، اقتصاد کالنهای سیاست

ر از منظ کشور( علمی جامع نقشه کشور، ساله بیست

در سند  تنهااند که اهداف سیاستی نشان داده

 محتوایی کالن اقتصاد مقاومتی تمرکزهای سیاست

 تکرار روی ارتقای فراوانی بیشترین منظر از سند

نوآوری بوده  و فناوری کارکرد بهبود جذب و فیتظر

ارتقای های از دیدگاه ایشان، سیاست. [40] است

 منظر از توسعه پنجم ظرفیت جذب دانش در برنامه

 :شامل موارد زیر است سیاستی اهداف

 فناوری انتشار از حمایت -

 خصوصی متوسط و کوچکهای شرکت توسعه -

 تعاونی و

 جهت در علمیهای ظرفیت از استفاده -

 کشاورزی صنعت،های بخش نیاز به گوییپاسخ

 خدمات و

 کشور مشکالت حل و وریبهره ارتقای -

 بخش در دانش کاربران برای تقویتی هایسیاست

 ابزارهای منظر از توسعه پنجم خصوصی در برنامه

 :شامل موارد زیر است سیاستی

 کوچک،های بنگاه بین مناسب پیوند ایجاد -

 و( هدفمند هایکمک اعطای) بزرگ متوسط و

 ا فنی توان تقویت برای الزم تمهیدات انجام

 و توسعه و پژوهش تخصصی، ا مهندسی

 و متوسط و کوچکهای بنگاه در بازاریابی

 الکترونیک تجارت و رسانیاطالع مراکز توسعه

  هاآن برای

 و کوچکهای شرکت تبدیل و بلوغ به کمک -

 پذیررقابت و بزرگهای بنگاه به متوسط

 بزرگهای بنگاه گیریشکل و ادغام تمهید -

  [40] پذیررقابت

جامعی که اثربخشی این  پژوهش، این با وجود

ه ب ،انجام نشده است را در ایران بسنجد هنوزها سیاست

برای بهبود و هایی همین سبب در انتها راهکار

عه نتایج مطال با توجه بهها سازی مناسب سیاستپیاده

 هائ)ملی( ار )بنگاه( و کالن دوسطح خرداخیر در 

 شود. می

 ایرانی پیشنهادهای به شرکت، در سطح خرد

اقدامات زیر را  ،برای افزایش ظرفیت جذب که شودمی

 در دستور کار خود قرار دهند:

های ابتدا ارتباط بین دانش بیرونی با توانمندی -

 .مورد نیاز در شرکت را بسنجند

 نیروی انسانی برای شرکت،به هنگام استخدام  -

از مهندسان و دانشمندان با کیفیت استفاده 

 کنند. 

در سازمان خود ای از مدیریت مدرن و حرفه -

 بهره ببرند. 

بیرونی ارتقا های روابط شرکت را با شبکه -

 .بخشند و شرکت را از انزوا خارج کنند

دهنده توسعههای میزان ارتباط خود را با شبکه -

 . دهندفناوری افزایش 



 69، زمستان 96شماره  هیافتر

 

67 

برای کسب دانش جوی شرکت وحیطه جست -

 . جدید را گسترش دهد

دهنده اهمیت سه بعد؛ تشخیص، این بررسی نشان

طور که در )همان سازی و ایجاد سرمایه انسانیظرفیت

کشورها هم به همین نتیجه  سایرهای مقایسه سیاست

ارتقای ظرفیت جذب برای تمام های در برنامه رسیدیم(

 ز جمله کشور عزیزمان ایران است کهکشورها و ا

را برای افزایش ظرفیت جذب هایی خواهند سیاستمی

 تدوین کنند.

اما از آنجا که مراحل تدوین برنامه ششم توسعه  

ت برای تقوی آغاز شده است در ایجا پیشنهادهایی کشور

طالعه انجام شده این برنامه بر پایه م ظرفیت جذب در

 :ودشمی هدر سطح کالن ارائ

یافته به حوزه علم، فناوری و در فصل اختصاص -

نوآوری در برنامه ششم، یک ماده ویژه به 

اقتصادی ایران های جذب بنگاه افزایش ظرفیت

 .اختصاص یابد

 سازی و ارتباطی بینشبکههای از فعالیت -

نوآور و فناور متخصص در یک حوزه های شرکت

 . صنعتی حمایت الزم به عمل آید

و نوپا از  کوچکهای شرکت به الزمهای مشاوره -

ها طریق مراکز رشد و مراکز کارآفرینی دانشگاه

 .شود ارائه

چند های بینی ورود شرکتبا توجه به پیش -

یران، اای المللی پس از توافق هستهملیتی و بین

اقتصادی و های و کمک گذاریسرمایهسازمان 

 رایب ایویژه ه برنامهموظف به ارائ فنی ایران

به ها این شرکتهای مهارت و دانش از استفاده

  ایرانی شود.های شرکت

 گذاریاشتراک تشویقی الزم برایهای مکانیزم -

 ژهویبهکوچک و متوسط های شرکت بین منابع

لحاظ  محروم کشور در برنامههای در استان

 .شود

و ها دانشگاه بین تعامالت منظور افزایشبه -

ایجاد مشاغل جدید، صنایع کشور و کمک به 

اجتماعی  تأمینیا هزینه بیمه  بخشی از حقوق

نشگاهی که در این التحصیالن برتر دافارغ

شوند، از سوی معاونت میکار صنایع مشغول به

علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی 

 .شودمالی  تأمیننخبگان تا دو سال 
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Abstract 

In many countries, an important part of technology and innovation policies is focused on strengthening 

the absorption capacities of local firms. Meantime, in many countries, small and medium- sized 

enterprises possess a large share of the world economy. Therefore, the policymakers set special 

programs and policies to support and strengthen this vital part of economy and industry sectors. The 

main question of this article is: what kind of governmental policies can increase the innovation 

absorption capacity of small and medium- sized enterprises? In order to answer this question, we 

conducted a comparative study to compare the policies of some European countries for increasing the 

absorption capacity. Then several recommendations are made for boosting the absorption capacity of 

Iranian small and medium-sized enterprises  

Keywords: Innovation, Absorption capacity, Technology and innovation policies, Small and medium– 

sized enterprises.  
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