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Abstract 

The importance of SMEs is highly recognized 

for economical development. 

This study is about technology acquisition in 

small sized enterprises in selected industries in 

Iran with the view to highlight sources and 

methods mostly used by these enterprises in 

acquiring technologies. 

The significance of the issue raised here is 

apparent in the light of growing policy concern 

on the importance of SMEs in economic growth 

and technology development. 

The findings of this research show that in 

addition to "informal R&D" that all firms were 

concerned, "the purchase of machinery from 

local industrial companies" was the most popular 

method of technology acquisition adopted by the 

enterprises. "Consultation services received from 

engineering companies" was the second most 

frequent mechanisms of technology acquisition 

and "purchase of license right" and "R&D 

outsourcing" was the least popular one.  

The evidence shows that there was very low 

level of interaction between studied firms and 

universities or research institutes.  
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  هاي كوچك منتخب ايران در بنگاه فناوريها و منابع كسب  بررسي روش
 

  ؛ محمد تقي انصاري  ∗بهمن فكور

  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران -هيات علمي مؤسسه مطالعات و تحقيقات فناوري اعضاي

  

  چكيده
سزايي كه در ايجاد اشتغال دارند نقش مهمـي در اقتصـاد كشـورها    ههاي كوچك و متوسط با توجه به ويژگي ها و مزيت هاي خاص خود و سهم بامروزه بنگاه

رو كسـب   از ايـن  .برحسب ميزان نوآوري و رقابت پذيري ميتوانند بطور پايدارتري در عرصه اقتصاد ملي ايفاي نقش نمايند ها در واقع اين بنگاه. بازي مي كنند
ها و منابع مختلف كسب فناوري در منتخبـي از   پژوهش حاضر با هدف بررسي روش. ها اهميت مي يابد ها و  منابع كسب فناوري در اين بنگاه شناخت از روش

هاي غير رسمي تحقيق و توسعه كه در تمامي شركت هاي مـورد بررسـي    در كنار فعاليت نتايج بررسي نشان مي دهد. ايران به اجرا درآمده است صنايع كوچك 
ان هاي صنعتي  به عنو االت و تجهيزات است كه از شركت هاي مختلف، مهمترين روش كسب فناوري در اين شركت ها خريد ماشين جريان دارد، از ميان روش

اي از شركت هاي خدمات مهندسـي دومـين روش ترجيحـي آنهـا بـراي       استفاده از خدمات مشاورهمهمترين منابع كسب فناوري تهيه مي كنند و در مرحلة بعد 
هاي خريد  ها برخوردار است و روش از رواج بسيار كمتري در اين شركت برون سپاري تحقيق و توسعهخريد ليسانس و روشهايي از قبيل . استفناوري  بكس

هـاي   ها نشان مي دهد تعامل شـركت  يافته. ها اساساً مورد استفاده نمي باشند كل يا بخشي از ساير شركت ها و يا خريد اطالعات يا خدمات ويژه از ساير شركت
  .ن يكي ازمنابع كسب فناوري در سطح بسيار پائيني قرار داردات تحقيقاتي به عنوامؤسسها و  مورد بررسي با دانشگاه

  هاي كسب فناوري، منابع فناوري روشهاي كوچك،  بنگاه: ها  واژهكليد

  

  'مقدمه - 1
هاي كوچك و متوسط صنعتي بين  تعريف واحدي از بنگاه

هاي مختلف مرتبط با  ها، مؤسسات و سازمان خانه وزارت
تعريف وزارت براساس . هاي صنعتي ايران وجود ندارد بنگاه

هاي كوچك  صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاه
 50و متوسط، واحدهاي صنعتي و خدماتي هستند كه كمتر از 

  ].  1[نفر كارگر دارند 
بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايجاد و افزايش اشتغال و  

ها نقشي اساسي دارند، بطوري كه  در  رشد اقتصادي كشور
  65كسب و كارها و  تعداد درصد از كل  9/99جامعه اروپا  

                                                            
  bfakour@gmail.com :مكاتباتنويسنده عهده دار *

ها به بنگاه هاي كوچك و متوسط  درصد از گردش مالي بنگاه
سط توجه به بنگاه هاي كوچك و متو].  2[  اختصاص دارد

. شودها محسوب مي رويكرد مهمي جهت توسعه پايدار كشور
منابع ناچيز و تامين احتياجات  بكارگيري ها با  اين بنگاه

بازارهاي داخلي يكي از مهم ترين بخش ها در حوزه اقتصاد 
داري در توليد هر كشور به شمار مي روند و بطور معني
وسعه يافته هاي ت ناخالص داخلي آنها موثر هستند و در كشور

. در كسب ارز از طريق صادرات مشاركت قابل توجهي دارند
مطالعات متعددي نشان مي دهد كه در كشورهاي در حال 

درصد از كل ارزش افزوده  60تا  40بين "توسعه نيز معموال
در ]. 2[در اقتصاد ملي ، ناشي از عملكرد اين بنگاه ها است 
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هاي  را بنگاه ها كسب و كارتعداد رصد از د 9/99ايران 
درصد كل  60كوچك و متوسط تشكيل مي دهند، بيش از 

ها در  ها كار مي كنند و سهم اين بنگاه نيروي كار در اين بنگاه
  ]. 1[درصد است  34ارزش افزوده بيش از 

ها در مسير نوآوري عموماً نيازمند دانش، مهارت،  بنگاه
 هاي جديد هستند و با ايجاد شبكهها و تجهيزات  روش

كنندگان، مؤسسات  اي با مشتريان، تأمين ارتباطي پيچيده
، در حل بسياري از  هاي صنعتي و مانند آن تحقيقاتي، انجمن

مسائل فني، سازماني و مالي خود از اين ارتباطات استفاده 
  ].3[كنند  مي

بنگاه هاي كوچك و متوسط را از نظر رويكرد آنها به نوآوري 
هنـدگان  دي، ارتقافنـاور دهندگان توسعه : توان به سه دسته مي

هـاي توسـعه يافتـه توسـط      فنـاوري تطبيق دهندگان ( فناوري
  ]. 4[تقسيم نمود آنكنندگان و استفاده) ديگران با نيازهاي خود

هاي نوآوري براي بنگاه هاي  بديهي است كه يكي از مسير
به عبارت ديگر . كوچك و متوسط، انتقال فناوري است

فناوري يكي از عوامل كليدي است كه در موفقيت يا شكست 
  ].  5[يك بنگاه تاثير اساسي مي گذارد 

ها در كشورهاي در حال توسعه معموالً با بكارگيري  اين بنگاه
يمي، محصوالت و خدماتي با كيفيت متوسط هاي قد فناوري

توليد مي كنند و به اين لحاظ در حال مواجه شدن با رقابتي 
اين وضعيت مي تواند در . شديد با محصوالت وارداتي هستند

تر نيز بشود چرا كه با توجه به روند جهاني شدن،  آينده سخت
ها  اي، اين بنگاه  گسترش تجارت آزاد و رفع موانع تعرفه

اين شرايط .  بور به رقابت با رقباي بين المللي خواهند بودمج
زا بودن مي تواند حاوي فرصت ها  متحول در عين چالش

  . وچشم انداز بازارهاي جديد براي اين بخش نيز باشد
در كشور ما نيزصنايع كوچك و متوسط تقريباً براي رقابت در 

عضويت  در چشم انداز آينده، با. بازار جهاني آماده نيستند
هاي كوچك و متوسط ايران در معرض  ، بنگاهWTOايران در 

گرچه با . هاي شديداً رقابتي جهاني قرار مي گيرند بازار
هاي بيشتر در  گذاري هاي سرمايه گسترش بازار، فرصت

ها در  اما اين بنگاه شودوري فراهم مي نوآوري و بهبود بهره
و تجربه  فناورانههاي  خارجي كه از توانايي  رقابت با  بنگاه

بيشتري برخوردار هستند قرار خواهند گرفت كه ادامه بقاء در 

هاي جديد در  ها و برنامه اين شرايط، نيازمند اتخاذ سياست
هاي كوچك و  هاي فناورانه بنگاه جهت افزايش توانمندي
  ]. 2[متوسط ايران خواهد بود 

چـك  با  توجه  به اهميت كسب و انتقال فناوري در صنايع كو
و متوسط كشور، هرگونه سياست گذاري و برنامـه ريـزي در   

هـا،   تري از وضعيت اين بنگـاه  اين جهت مستلزم تصوير دقيق
. ها خواهد بود هاي كسب و انتقال فناوري در آن منابع و روش

در اين راستا اين سؤال كه صنايع كوچك و متوسـط، فنـاوري   
مـي كننـد   مورد نياز خود را از چه منـابعي و چگونـه كسـب    

با بررسي سوابق موجود مشاهده مي شود . اهميت پيدا مي كند
. مطالعات خاصي در اين خصوص در كشور انجام نشده است

ــازمان      ــده در س ــام ش ــژوهش انج ــاس پ ــر اس ــه ب ــن مقال اي
هاي علمي و صنعتي ايران تالشي محدود براي ايجـاد   پژوهش

  . شناخت در اين زمينه است
هاي كسب و انتقال  پيشينه پژوهشدر اين مقاله با مرور بر 

فناوري در بنگاه هاي كوچك و متوسط، به بررسي منابع و 
هاي كسب فناوري توسط اين بنگاه ها پرداخته شده روش
هاي سپس با توضيح روش تحقيق،  نتايج و يافته. است

حاصل از بررسي ميداني در مورد بنگاه هاي كوچك منتخب 
  . واقع شده استمطالعه و مورد تجزيه و تحليل 

  
  وسطتمهاي كوچك و بنگاه منابع كسب فناوري در - 2

دانشي است كه براي طراحي و يا توليد يك محصول  فناوري،
تواند تكنولوژي مي. يا مجموعه اي از خدمات مورد نياز است

در قالب ماشين آالت، محصوالت يا خدمات تجسم يابد و به 
بطور ] . 6[صورت ضمني يا غير ضمني يعني مدون باشد 

فرآيندي است كه طي آن دانش فني  فناوريكلي انتقال 
فناورانه از يك انتقال دهنده مانند دانشگاه يا مركز پژوهشي 

مستقيماً از  به يك يا چند دريافت كننده مانند بنگاه هايي كه
كنند يا آن را مشتركاً توسعه مي دهند انتقال  فناوري استفاده مي

در پارادايم جديد، برخالف پارادايم سنتي و ]. 7[يابد   مي
، حضور و تعامل همه عوامل و بازيگران فناوريخطي انتقال 

  ].8[شود  ذيربط در عرصة ملي نوآوري ضروري تلقي مي
بنگاه هاي كوچك و متوسط  محققان ضمن ارائه نوع شناسي

در ارتباط با رويكرد آنها به نوآوري از جمله منابع كسب 
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ها را دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي دولتي يا  فناوري، اين بنگاه
خصوصي و شركت هاي بزرگ عرضه كننده فناوري و 

  ]. 4،9[شركت هاي مشاور مي شناسند 
عه يافته، از نظر  نپال و همكارانش، در كشورهاي كمتر توس

بنگاه هاي كوچك و متوسط به شدت به فناوري وارداتي 
ها منابع عمده كسب فناوري  د و براي اين كشورانوابسته 

  ].5[منابع خارجي است 
كوندو معتقد است بسياري از كشورهاي در حال توسعه 
عمدتاً با انتقال فناوري  از سايركشورها توانايي فناورانه خود 

از نظر او سطح معيني از توانايي فناورانه . را تكميل مي نمايند
ها ضروري است به عبارت ديگر آنها بايد بدانند كه  در بنگاه
هاي مختلف فناوري را دركجا جست و جو كرده و اين  گزينه

  ]. 6[ها را چگونه ارزيابي و با هم مقايسه نمايند  فناوري
رون از منبع تامين فناوري نسبت به بنگاه مي تواند داخل يا بي

بنگاه باشد، منابع بيرون از بنگاه نيز نسبت به كشور مي تواند 
هر بنگاه دو گزينه اساسي در . داخل يا خارج از كشور باشد
درونزا و با سرمايه گذاري  -1: ارتباط با تامين فناوري دارد

كسب فناوري از منابع بيرون از بنگاه  - 2بر تحقيق و توسعه، 
كشوركه اساساً تصميم گيري در اعم از داخل يا خارج از 

مورد نوع منبع كسب فناوري بستگي به راهبرد رهبري شركت 
در همين راستا ناروال معتقد است كه ]. 10[خواهد داشت

رجوع به منابع بيروني و برون سپاري تحقيق و توسعه تنها 
زماني اعمال مي شود كه از نظر هزينه توجيه داشته و مزاياي 

  ]. 11[هديد نكندرقابتي بنگاه را ت
در اثر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، دسترسي به 

]. 6[اطالعات فناوري ها در سراسر جهان آسان تر شده است
هاي بيروني را مي توان  اي كه اطالعات منابع فناوريبه گونه

بطور مستقيم يا غير مستقيم از منابع اطالعاتي گوناگون شامل 
ري، مشتريان، پتنت ها، شركت هاي عرضه كننده فناو

نمايشگاه هاي تجاري، فن بازارها و انجمن هاي تجاري 
  ]. 12[بدست آورد 

ايزوتا به نقل از كميسيون جامعه اروپا بيان مي كند كه در دو 
دهه گذشته، سياست انتقال فناوري جهت پشتيباني از بنگاه 
هاي كوچك و متوسط، به سمت توسعه توانايي هاي نوآوري 

بنگاه ها و ايجاد واسطه هاي انتقال فناوري به آنها  در درون

چرا كه انتقال فناوري، نه يك پديده  .  تغيير پيدا كرده است
بلكه يك فرآيند يادگيري مستمر   "يك بار براي هميشه"

تشخيص : مراحل بنگاه ها در اين فرآيند الزم است  . است
دانش و فرصت يا نياز، تحقيق، مقايسه و انتخاب منابع كسب 
دار شوند  فناوري، اجرا و استفاده بلند مدت از فناوري را عهده

و اين امر مستلزم وجود ظرفيت الزم در بنگاه هاي كوچك و 
  ]. 13[متوسط مي باشد 

هاي  بندي سه منبع عمده كسب فناوري براي بنگاهدر جمع
 ها و مؤسسات تحقيقاتي،  دانشگاه توانكوچك و متوسط را مي

هاي خدمات مهندسي و تحقيق  صنعتي و شركتهاي  شركت
مبناي مدل  ،و توسعة داخل شركت شناخت كه اين سه منبع

مفهومي اين  پژوهش را در بعد منابع كسب فناوري تشكيل 
  .دهدمي
  
 متوسطوكوچكهاي بنگاهدركسب فناوريهاي روش - 3

با توجه به اينكه بنگاه هاي كوچك و متوسط با مجموعه 
نيازهاي تخصصي و فناورانه مواجه بوده و با متنوعي از 

عرضه كنندگان، مشتريان و رقباي مختلفي سروكار دارند، از 
اين رو به لحاظ روش هاي كسب فناوري يك گروه همگن 

  ]. 14[محسوب نمي شوند 
براي كسب فناوري توسط بنگاه هاي كوچك و متوسط از 
دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي و بطور كلي از عرضه 

بعضي از . كنندگان فناوري سازوكارهاي گوناگوني وجود دارد
آنها فناوري مورد نياز خود را از طريق تحقيق و توسعه داخلي 

هزينه هاي . و بعضي ديگر از منابع بيروني تامين مي كنند
فزاينده سرمايه گذاري مورد نياز جهت توسعة فناوري درونزا 

-به برون هاي كوچك و متوسط موجب مي شود كه بنگاه

يا به ] 12[سپاري فعاليت هاي تحقيق و توسعه متوسل شده 
مطالعات نشان مي دهد كه . خريد فناوري آماده روي آورند

از ] 4،12[خريد فناوري يا پتنت و خريد حق ليسانس 
  . است شدهها استفاده  روشهايي است كه توسط اين بنگاه

و سپاري تحقيق هاي خريد ليسانس، برون ساندون روش
هاي  اي، خريد كل يا بخشي از شركت توسعه، خدمات مشاوره

ها،  ديگر، خريد خدمات و اطالعات ويژه از ساير شركت
خريد تجهيزات و بكارگيري افراد متخصص را جزو 
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هاي كوچك و متوسط  هاي كسب فناوري در بنگاه روش
  ].  3[معرفي مي كند

ك بيسكوف براي كسب فناوري، روش تحقيق و توسعه مشتر
و منابع ديگري در اين ارتباط بر روش ] 15[را مطرح مي كند 

كاپوتا و ديگران در ]. 4،12،16[شبكه سازي تاكيد مي ورزند 
كنند كه برخي از بنگاه هاي كوچك و  عين حال بيان مي

متوسط براي بهبود فرآيندهاي خود صرفاً اقدام  به خريد 
  ]. 4[كنند ماشين آالت و تجهيزات جديد  مي

ايوان در مطالعه خود،  مدلي را جهت روش  كامب و مك سليپ
دهند كه ارائه مي هاي كوچك و متوسطبنگاه به انتقال فناوري

از نظر آنها، اين روش، . مبتني بر مشاركت و همكاري است
هاي در واقع بنگاه]. 1[ها موثرتر است بويژه در مورد اين بنگاه

و رگير تحقيقكوچك و متوسطي كه با منابع محدود خود د
توانند ظرفيت تحقيق و توسعه خود را از شوند ميتوسعه مي

كوندو درتوجيه . طريق مشاركت در يك ائتالف، توسعه دهند
اي بودن ضرورت اين روش به ماهيت تركيبي و چند رشته

هاي مختلف صنعت،  ها، نياز به همكاري بين بخشفناوري
چرخه عمر  شتاب و سرعت توسعه فناوري ها، كوتاه شدن

-توسعه اشاره ميومحصوالت و محدوديت منابع براي تحقيق

اي، اشتراك مجالت استفادهاز خدمات مشاوره]. 6[كند
هاي كسب از ديگر روش ،تخصصي و خريد اسناد مرتبط

  ].  6،12[به خريد اطالعات موسوم استكال فناوري است كه 
هاي  هاي متعدد اشاره شده براي كسب فناوري در بنگاه روش

. استبندي  هاي مختلفي قابل طبقه كوچك و متوسط از ديدگاه
هاي كسب  از ديدگاه استفاده از تحقيق و توسعه ميتوان روش

فناوري را به سه روش انجام تحقيق و توسعه در داخل بنگاه، 
حقيق و توسعه انجام تحقيق و توسعه مشترك و برون سپاري ت

در موفقيت تحقيق و توسعه مشترك، شبكه سازي . تقسيم كرد
  . نقش مهمي دارد
هاي كوچك و  هاي كسب فناوري در بنگاه مي توان روش

متوسط را به صورت طيفي در نظر گرفت كه در يك انتهاي 
ها  قرار دارد و با قرار  آن خريد كل يا بخشي از ساير شركت

  آالت و تجهيزات، خريد ماشينگرفتن خريد حق ليسانس، 
در اين  ها خريد اطالعات يا خدمات ويژه از ساير شركت

برون سپاري تحقيق و  ،استفاده از خدمات مشاوره ايطيف به 

در انتهاي توسعه و انجام تحقيق و توسعه در داخل شركت 
هاي مطرح شده در اين  روش. ديگر طيف منتهي مي شود

لي قابل شناسايي است، مبناي طيف كه در مطالعات مشابه قب
  .   مدل مفهومي تحقيق حاضر را تشكيل مي دهد

فناوري هاي بيروني را با  بنگاه هاي كوچك و متوسطمعموالً 
] 4،7،12،15[كمك گرفتن از واسطه ها يا كارگزاران فناوري 

هاي توسعه يافته  چنانكه در كشور. توانند بدست آورندمي
علم و فناوري، مراكز نوآوري مؤسساتي از قبيل پارك هاي 
هاي دولتي بعنوان يك واسط بين  كسب و كار و بعضي از نهاد

هاي واسط. انتقال دهنده و انتقال گيرنده فناوري عمل مي كنند
فناوري  در تشخيص نيازهاي فناورانه، جمع آوري اطالعات 
مربوط، تسهيل در تبادل اطالعات بين دو طرف و به حداقل 

مراحل اجراي فناوري مي توانند نقش  رساندن مشكالت
  ].  7[موثري برعهده داشته باشند 

عامل ديگري كه در پيشينه تحقيق نوآوري مورد تاكيد قرار 
اساس مطالعات . دارد نقش اندازه بنگاه در نوآوري است

دانشگاهي در مورد ارتباط بين اندازة بنگاه و نوآوري 
هاي بزرگ تر به نسبت  مبني بر اينكه بنگاه "فرضية شومپتر"به

ضمن . تر هستند بر مي گردد تر نوآور هاي كوچك  از بنگاه
اينكه ديدگاه تكاملي نيز با اين استدالل كه نوآوري پايدار 
نيازمند منابع بيشتر است با فرضية شومپيتر همسويي نشان 

هاي نظري، تحقيقات تجربي  در كنار اين ديدگاه. دهدمي
دازة بنگاه و نوآوري را مورد بررسي وسيعي نيز ارتباط بين ان

اند كه نتايج حاصل از آنها همسويي كامل با  قرار داده
  ] . 17[هاي نظري اشاره شده ندارند  ديدگاه

جريان مالي قوي تر، امكان بهره گيري بيشتر از وام ها، 
، ]18[دسترسي وسيعتر به دانش و مهارت هاي سرمايه انساني 

ي در مقياس تحقيق و توسعه، مزيت استفاده از صرفه جوي
توانايي به كارگري كاركنان بيشتر براي تحقيق و توسعه، 

برداري از  هاي فناورانه و بهره امكان اندوختن دانش و توانايي
هاي بزرگتر براي نوآوري  هاي فني مزيت بنگاه پيشرفت

  ].17[محسوب مي شوند
تشخيص سريع تر فرصت ها، انعطاف پذيري بيشتر در مرحله 
اجراي نوآوري و سهولت در انگيزش كاركنان براي فعاليت 

 ، اجتناب از بروكراسي و توانايي در تطبيق]18[هاي نوآورانه
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باتغييرات بازار مزيت بيشتري را براي نوآوري در بنگاه هاي 
  .]17[كوچك ايجاد مي كنند 

  
  روش پژوهش - 4

هـا و منـابع كسـب     هدف اصلي ايـن پـژوهش بررسـي روش   
هاي كوچك منتخب كشور مي باشـد، عـالوه    بنگاهفناوري در 

هـاي مـورد    بر اين به عنوان يك هدف فرعي تاثير اندازة بنگاه
ها و منابع مورد استفاده جهت كسـب   مطالعه در انتخاب روش

  .فناوري نيز مورد بررسي قرار گرفته است
اين پژوهش از نظر هدف از نوع كـاربردي و از نظـر روش از   

در ايـن پـژوهش از مطالعـات    . نوع توصيفي، پيمايشي اسـت 
كتابخانه اي براي تدوين پيشـينه تحقيـق و مبـاني نظـري واز     
روش مصاحبه با مسئوالن  شركت ها از طريق پرسشنامه هاي 

ش نيمه ساخت يافته، براي گردآوري داده هاي ميـداني پـژوه  
هــاي حاصــل از  تجزيــه و تحليــل داده. اســتفاده شــده اســت

پژوهش در دوسطح آمار توصيفي و آمار استنباطي بـا اسـتفاده   
 .صورت گرفته است SPSSاز نرم افزار 

  :سئواالت پژوهش عبارتند از
هـاي مـورد    هاي مورد مطالعه جهت كسب فناوري شركت -1

  هايي استفاده مي كنند؟  نياز خود از چه روش
هاي مورد نياز خود را از چه منـابعي   ها فناوري اين شركت -2

  كسب مي كنند؟
در راستاي هدف فرعي پژوهش، سئوال فرعـي پـژوهش ايـن    

هاي مورد مطالعه در انتخاب منـابع   شركت است كه آيا  اندازة 
  دارد يا خير؟  و روش هاي كسب فناوري تاثير

اي جامعه آماري اين پژوهش شامل آن دسته از شركت ه
المللي صنعت  صنعتي كوچك مي شود كه در نمايشگاه بين

در اين پژوهش  تهران، شركت داشته اند، 1384مهرماه 
هاي  نفر بنگاه 49تا  10هاي صنعتي با تعداد شاغلين  واحد

واحدهاي انتخاب شده براي  .اند كوچك محسوب شده
با . آالت و تجهيزات مي باشند بررسي عمدتاً از گروه ماشين

هاي واحدهاي صنعتي انتخاب شده  جعة حضوري به غرفهمرا
و با استفاده از روش مصاحبه با مسئولين بنگاه ها، 

اگرچه در . اند هاي نيمه ساخت يافته تكميل گرديده پرسشنامه
بيشتر موارد مراجعات با واكنش مثبت جهت پاسخگويي 

همراه بوده است ولي در برخي موارد نيز شركت ها پذيرشي 
تعداد اين موارد تقريباً يك چهارم . حبه نداشتنداز مصا

تكميل پرسشنامه بصورت . مراجعات را تشكيل مي داد
ها  گفتگوي دوطرفه اين مزيت را به همراه داشت كه برداشت

هاي نارسا از سؤاالت پرسشنامه را كاهش داده و  و تلقي
  . ساخت ابهامات احتمالي پاسخ دهنده را مرتفع مي

پرسشنامة تكميل شده را به همراه داشت  40تاً اين بررسي نهاي
هـا و   اي در تكميـل پرسشـنامه   كه با توجه بـه روش مصـاحبه  

اهداف موردنظر از بررسي كه صنايع كوچك را شامل مي شد، 
نفر بودند از مصـاحبه   50نفر و باالي  10هايي كه زير  شركت

نفـر بـه    49تـا   10هاي بـين   كنار گذاشته شده و صرفاً شركت
تعـداد  . هاي كوچك مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد     وان بنگاهعن

گـروه  (شركت هاي مـورد بررسـي در سـطح جامعـة آمـاري      
  70حـدود  ) كننده درنمايشگاه آالت و تجهيزات شركت ماشين

درصد از حجم جامعه را تشكيل مي دهد كه حجم نمونة قابل 
گـردد و نتـايج اسـتنتاج شـده از ايـن بررسـي        قبولي تلقي مي

تواند تقريب يا شمايي از منابع و روش هاي كسـب   مي آماري
و انتقال فناوري در صنايع كوچك كشور از گروه مورد نظر را 

  . اند به دست دهد كه در نمايشگاه شركت داشته
سـؤال  . سؤال تشكيل شده اسـت  3پرسشنامة مورد استفاده از 

ها، تعداد شـاغلين دائـم    اي شركت بندي اندازه اول جهت دسته
بندي  دهنده بين دو دسته پاسخ. دهد آنها را مورد سؤال قرار مي

ها را متناسب با تعداد شاغلين شركت خود انتخاب  يكي از آن
  :هاي انجام شده از اين قرار هستند بندي دسته. كند مي
شـركتهاي   -2نفـر ،   29تـا   10بـين  : شركتهاي دسته اول  -1

 نفر،  49تا  30بين :  دسته دوم

هـا، در   وجود فعاليـت نوآورانـه در ايـن شـركت     جهت تعيين
سال اخير شركت به  5سؤال دوم مطرح شده است كه آيا طي 

هاي زير اقـدام نمـوده يـا در حـال حاضـر در       يكي از فعاليت
  دست اقدام خود دارد يا خير؟

 جديد ) فرآيند(عرضة محصول يا روش توليد  -1

ــا روش توليــد   -2 انجــام بهبــود اساســي در محصــول ي
 موجود با بكارگيري يك تكنولوژي جديد) فرآيند(

تواند به اين  پاسخ دهنده برحسب وضعيت شركت خود مي
  . سؤاالت جواب مثبت يا منفي داشته باشد
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هـاي   ها و منابع كسب فناوري در شـركت  سؤال سوم به روش
با استفاده از جمـع بنـدي حاصـل از    . مورد بررسي مي پردازد

ها و منابع كسب فناوري،  ورد روشبررسي پيشينه تحقيق در م
هاي مورد بررسي سئوال شده است كـه از كـداميك    از شركت

  اند؟  از روش ها و منابع زير جهت كسب فناوري استفاده كرده
  هاي كسب و انتقال فناوري روش -الف
  خريد ليسانس - 1   
  آالت و تجهيزات  خريد ماشين -2   
  شركت انجام تحقيق و توسعه در داخل  -3   
  برون سپاري تحقيق و توسعه  -4   
  استفاده از خدمات مشاوره اي  -5   
  خريد كل يا بخشي از ساير شركت ها  -6   
  ها خريد اطالعات يا خدمات ويژه از ساير شركت -7   
  )از داخل و خارج كشور(منابع كسب فناوري  -ب

 ها و مؤسسات تحقيقاتي  دانشگاه -1

 ي خدمات مهندسيها هاي صنعتي و شركت شركت -2

 تحقيق و توسعة داخل شركت -3

الزم به توضيح است كه در پرسشنامه به عنوان سـئوال بـاز از   
هـاي كسـب    سـاير روش "مصاحبه شونده سئوال شده بود كه 

مورد استفاده خـود را   "ساير منابع كسب فناوري"و  "فناوري
-نيمـه سـاخت   "بنابراين پرسشنامه مورد استفاده. توضيح دهد

  .تلقي مي شود "يافته
گيري پژوهش اصلي اشـاره شـده در مقدمـه     با توجه به جهت

مقاله، مبني بر اطالع از وضعيت فعلي استفادة صنايع كوچـك  
ها و مؤسسـات تحقيقـاتي جهـت كسـب فنـاوري،        از دانشگاه

ها  منابع كسب فناوري از خارج بنگاه به دو دسته كلي دانشگاه
هـاي   صـنعتي و شـركت  هـاي   و مؤسسات تحقيقاتي و شركت

  .خدمات مهندسي تقسيم گرديده است
  
  ه ها و نتايج پژوهشتياف -5
  : اندازه شركتهاي مورد مطالعه   5-1

در اين پژوهش شركتهاي مورد مطالعه با توجه به معيار تعداد 
  :بندي گرديد شاغلين به دو دسته ذيل طبقه

o  پرسنل  نفر 29 تا 10داراي( شركتهاي دسته اول(  
o  نفر پرسنل   49 تا 30داراي(شركتهاي دسته دوم(  

داراي ) درصد 65(شركت  26شركت مورد مطالعه  40از ميان 
نفـر   49تـا   30داراي ) درصد 35(شركت  14نفر و  29تا  10

  .باشند پرسنل مي

  : فعاليتهاي نوآورانه  5-2
شـود بيشـترين فراوانـي     مشاهده مي 1همانگونه كه در جدول 

ورانه شركتهاي مورد مطالعه در هر دو زمينه ارائه فعاليتهاي نوآ
) درصـد  62.5(محصول جديد و بهبـود محصـوالت موجـود    

وكمترين آنها در زمينه ارائه صرفاً محصول جديد بـوده اسـت   
درصد  نيز صـرفاً بـه بهبـود محصـوالت      27.5و ) درصد 10(

  .موجود اختصاص داشته است
فعاليت هاي  هاي آماري، شاخص به منظور انجام آزمون

نوآورانه به عنوان متغير  وابسته براي هريك از شركتهاي مورد 
  :دهي زير محاسبه مي گردد مطالعه با استفاده از امتياز

 1امتياز= هاي موجود فعاليتهاي نوآورانه براي بهبود محصوالت يا فرآيند -

  2امتياز=  فعاليتهاي نوآورانه براي ارائه محصول يا فرآيند جديد  -
فعاليتهاي نوآورانه براي ارائه محصول يا فرآيند جديد به همراه بهبود  -

  3امتياز=  هاي موجود محصوالت يا فرآيند

سال  5ه طي مطالع مورد شركتهاي فعاليتهاي نوآورانه فراواني )1دولج
  اخير

هاي  مؤلفه
  نوآوري

 درصد فراواني
 درصد

 معتبر

 درصد

 تجمعي

ارائه محصول 
 جديد

4 10 10 10 

 37.5 27.5 27.5  11 بهبود محصول

هر دو مورد 
 فوق

25 62.5 62.5 100 

شركت مورد  40ميانگين  امتياز شاخص فعاليتهاي نوآورانة 
 0.679با انحراف معيار )  3تا  1در مقياس( 2.52مطالعه برابر 

محاسبه ميانگين امتياز شاخص فعاليتهاي نوآورانه . باشد مي
شركتهاي مورد مطالعه برحسب اندازه شركت نشانگر آن است 

تري در  كه شركتهاي دسته اول،از سطح نوآوري نسبتاً پائين
با ). 2جدول(اند مقايسه با شركتهاي دسته دوم برخوردار بوده

اي نوآورانة بين اين وجود اين، اختالف ميانگين امتياز فعاليته
دار  درصد معني 5ها از نظر آماري در سطح  دو دسته از شركت
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براي بررسي  tبكارگيري آزمون ). 3جدول (باشد  نمي
هاي نوآورانه  داري اختالف بين ميانگين شاخص فعاليت معني

هاي مورد استفاده  شركت هاي مورد بررسي بر حسب روش
براي كسب فناوري مؤيد آن است كه اين اختالف از نظر 

  ).4جدول (باشد دار نمي درصد معني 5آماري در سطح 

  : هاي مورد استفاده براي كسب فناوري   روش 5-3
هاي  هاي مورد استفاده شركت جهت تجزيه و تحليل روش

هاي توصيفي شامل  تحت بررسي در كسب فناوري از شاخص
  .شدهاي فراواني، درصد و درصد تجمعي استفاده  آماره

شركتهاي  هاي نوآورانه شاخص فعاليت هاي گروهي آماره) 2 جدول
  مورد مطالعه برحسب اندازه شركت

 ميانگين فراواني  اندازه شركت
انحراف از
 استاندارد

 

شاخص 
  نوآوري

   

 29 تا 10

 نفر
26  2.46 0.706 

 49 تا 30

 نفر
14 2.64 0.633 

 0.679 2.52 40 كل

هاي مورد  ازشركت يكدهد كه غالباً هرنشان مي هنتايج حاصل
بررسي تنها از يك روش كسب فناوري استفاده نكرده بلكه 

چنانچه جدول . اند بطور همزمان از چند روش استفاده نموده
 2.35ها بطور متوسط از  شركت دهد ايننشان مي 5شمارة 

.اند روش مختلف، فناوري مورد نياز خود را بدست آورده

هاي  شاخص فعاليت ميانگينداري اختالف  آزمون معني) 3 جدول
    شركتهاي مورد مطالعه برحسب اندازه شركت نوآورانه

شاخص فعاليتهاي  داري اختالف ميانگين آزمون معني )4 جدول
  هاي مورد بررسي برحسب روش كسب فناوري شركت نوآورانة

  

آزمون برابري 
 واريانس

  آزمون برابري واريانس

F 
سطح 

  داري معني
درجه 
 t  آزادي

سطح 
  داري معني

اختالف 
  ميانگين

  

شاخص 
  نوآوري

 

فرض 
برابري 
 واريانس

11.6 0.002 38 1.15 - 0.257 0.25 - 

فرض 
عدم 

برابري 
 واريانس

    26.03 1.09 - 0.284 0.25 - 

  
) درصـد  17.5(شـركت   7شـركت مـورد مطالعـه     40از ميان 

در  ،اند ازروش خريد فناوري براي كسب فناوري استفاده كرده
آالت  خريد ماشـين ) درصد 55(حالي كه بيش از نيمي از آنها 

درصد از شركتهاي مـورد مطالعـه    5/97. اند و تجهيزات داشته
در مسيركسب فناوري مبادرت به فعاليتهاي تحقيـق و توسـعه   

درصد  از آنها نيز از طريق  17.5اند  و  در داخل شركت نموده
همچنـين حـدود   . ندا برون سپاري تحقيق و توسعه عمل كرده

اي  نيمي از شركتهاي مورد بررسي از روش خـدمات مشـاوره  
هـاي پـژوهش،     بر اسـاس يافتـه  ) .  5جدول (اند  استفاده كرده
هاي كسـب فنـاوري چنـدان مـورد اسـتفاده قـرار        ساير روش

  

آزمون برابري 
 واريانس

 آزمون برابري ميانگين

F 
سطح 

  داري معني
درجه 
 t  آزادي

سطح 
  داري معني

اختالف 
  ميانگين

شاخص 
  نوآوري

 

فرض 
برابري 
  واريانس

1.068 0.308 38 0.802 0.428 0.18 

فرض 
عدم 

برابري 
 واريانس

    29.379 0.829 0.414 0.18 
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هـاي   لحاظ ناچيز بودن داده ها از درج آمـاره هنگرفته است و ب
  . صرفنظر شده است 5مربوط در جدول 

  منابع مورد استفاده براي كسب فناوري   5-4
هـاي تحـت    جهت تجزيه و تحليل منابع مورد استفاده شركت

هـاي توصـيفي شـامل     بررسي در كسب فنـاوري  از شـاخص  
. ده استهاي فراواني، درصد و درصد تجمعي استفاده ش آماره

 6شـركت مـورد مطالعـه     40نتايج نشان مي دهد كه از ميـان  
 31ها و مؤسسات تحقيقاتي و  از دانشگاه) درصد 15(شركت 
از  شركتهاي صنعتي و خدمات مهندسـي  ) درصد 85(شركت 

همچنـين  . اند براي كسب فناوري مورد نياز خود استفاده كرده
ركت بـه  هاي تحقيق و توسـعة درون شـ   شركت از فعاليت 39

به . اند عنوان يكي از منابع در مسيركسب فناوري  استفاده كرده
منبـع كسـب    1.9عبارت ديگر اين شركت ها بطور متوسط از 

  ) 6جدول (فناوري بطور همزمان استفاده كرده اند 

فراواني استفاده از روش هاي مختلف كسب فناوري در  )5جدول
   مطالعه مورد شركتهاي

 درصد فراواني  پاسخ شركتها
 درصد

 معتبر

 درصد

 تجمعي

  خريد ليسانس
 17.5 17.5 17.5 7 بلي

 100 82.5 82.5  33 خير
آالت و  خريد ماشين

 تجهيزات
 55 55 55 22 بلي

 100 45 45  18 خير
انجام تحقيق و توسعه 

 داخلي
 97.5 97.5 97.5 39 بلي

 100 2.5 2.5  1 خير

برون سپاري تحقيق و 
  توسعه
 

 17.5 17.5 17.5 7 بلي

 100 82.5 82.5  33 خير

استفاده از خدمات 
 اي مشاوره

 45 45 45 18 بلي

 100 55 55  22 خير
 مجموع روش هاي مختلف

  94 استفاده شده 

 ميانگين تعداد روش هاي
استفاده شده براي  مختلف

 كسب فناوري
2.35  

  

  

 شركتهايفراواني استفاده از منابع مختلف كسب فناوري در  )6جدول
  مطالعه مورد

 درصد فراواني  پاسخ شركتها
 درصد

 معتبر

 درصد

 تجمعي

  ات تحقيقاتيمؤسسو  ها دانشگاه
 15 15 15 6 بلي

 100 85 85  34 خير

شركتهاي صنعتي و خدمات 
 مهندسي

 77.5 77.5 77.5 31 بلي

 100 22.5 22.5  9 خير

 تحقيق و توسعة داخل بنگاه
 97.5 97.5 97.5 39 بلي

 100 2.5 2.5  1 خير

مجموع  منابع مختلف استفاده 
 شده براي كسب فناوري

76  

ميانگين تعداد منابع مختلف 
 استفاده شده براي كسب فناوري

1.9  

  

بررســي تــأثير انــدازه شــركت و شــاخص فعاليــت  5- 5
  ها و منابع كسب فناوري نوآورانه آن بر انتخاب روش

تأثير اندازه شركت و شاخص فعاليت نوآورانـة آن بـر     5-5-1
  : انتخاب روش كسب فناوري 

بـر انتخـاب نـوع روش      به منظور ارزيابي تأثير اندازه شـركت 
مورد استفاده براي كسب فناوري با در نظـر گـرفتن شـاخص    
فعاليتهاي نوآورانة آنها از جداول متقاطع اسـتفاده گرديـد كـه    

هاي  با بررسي يافته. درج شده است 7جدول نتايج حاصل در 
  :گيري هستند مندرج در اين جدول موارد زير قابل نتيجه

شـركتهاي دسـته    خريد ليسانس،در ارتباط با روش  •
دوم بطور نسبي كمتر از شركتهاي دسته اول از ايـن  

 .اند روش استفاده كرده

آالت و تجهيـزات،   در ارتباط با روش خريد ماشـين  •
ه دوم بطورنسبي بيشـتر از شـركتهاي   شركتهاي دست

  .اند دسته اول از اين روش استفاده كرده
داخلـي،   تحقيـق و توسـعه   در ارتباط با روش انجام •

شركتهاي دسته دوم اگـر چـه بطورنسـبي بيشـتر از     
انـد   شركتهاي دسته اول از اين روش اسـتفاده كـرده  

 .ولي اين اختالف ناچيز است
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خـارج از  توسـعه  تحقيـق و   در ارتباط بـا مكـانيزم   •
شركت، دسـته دوم بطورنسـبي بيشـتر از شـركتهاي     

 .اند دسته اول از اين روش استفاده كرده

سـته دوم  اي، د در ارتباط با مكانيزم خدمات مشاوره •
بطورنسبي كمتر از شركتهاي دسته اول از اين روش 

ــرده ــتفاده كــــــــــ ــد اســــــــــ .انــــــــــ
 

 

  هاي نوآورانه هاي مورد بررسي و شاخص فعاليت هاي كسب فناوري، اندازة شركت جدول متقاطع  روش -  7جدول

اندازه 
  شركت

  شاخص نوآوري
خريد امتياز
  ليسانس

آالت وخريد ماشين
  تجهيزات

 انجام تحقيق و توسعه
 داخلي

برون سپاري تحقيق و 
 توسعه

استفاده از خدمات 
 اي مشاوره

  كل  خير  بلي  كل  خير بلي  كل  خير بلي كل خير بلي كل خير بلي

  

 تا 10
29 

 نفر
  

ارائه محصول 
  )2امتياز(جديد

0 3 3 0 3 3  7  0  7  0  3  3  1  2  3  

بهبود محصوالت 
 )1امتياز(موجود

1 7 8 5  3  8  3  0  3  0  8  8  6  2  8  

  8  8  7  15  11  4  16  1 15 15 9 6 15 12 3 )3امتياز(هردو مورد
  26  12  14  26  22  4  26  1 25 26 15 11 26 22 4  كل

  

 تا 30
49 

 نفر
  

ارائه محصول 
  )2امتياز(جديد

0 1 1 0 1 1  3 0 3  0 1 1  0 1 1  

بهبود محصوالت 
 )1امتياز(موجود

2 1 3 3  0  3  1  0  1  1  2  3  0  3  3  

  10  6  4  10  8  2  10  0 10 10 2 8 10 9 1 )3امتياز(هردو مورد
  14  10  4  14  11  3  14  0 14 14 3 11 14 11 3  كل

تأثير اندازه شركت و شاخص فعاليـت نوآورانـة آن بـر     5-5-2
   انتخاب منابع كسب فناوري

بـر انتخـاب نـوع منـابع       به منظور ارزيابي تأثير اندازه شـركت 
مورد استفاده براي كسب فناوري با در نظـر گـرفتن شـاخص    

د كه نتـايج  شليتهاي نوآورانة آنها از جداول متقاطع استفاده فعا
هاي منـدرج   با بررسي يافته. مندرج است 8حاصل در جدول 

  :گيري هستند در اين جدول موارد زير قابل نتيجه
و مؤسسـات   هـا  دانشـگاه  در ارتباط با كسب فناوري از •

نتايج حاصل نشـان مـي دهدكـه در هـر دو      تحقيقاتي،
دسته از شركتهاي مورد مطالعه گـرايش كمتـري بـراي    

و مؤسسـات تحقيقـاتي    هـا  دانشـگاه كسب فنـاوري از  
لحاظ ميزان استفاده از اين منبـع  هوجود داشته است و ب
 .تقريباً يكسان هستند

در ارتباط با كسب فنـاوري از شـركتهاي صـنعتي و     •
دهـد كـه در هـر     ها نشان مي خدمات مهندسي، يافته

دو دسته شركتهاي مورد مطالعه براي كسب فناوري 
گــرايش بيشــتري بــه ســمت شــركتهاي صــنعتي و  
خدمات مهندسي وجود داشـته انـد و بطـور نسـبي     

هاي دستة دوم از اين منبع اسـتفادة بيشـتري    شركت
 .اند كرده

طريق تحقيق و توسعه  در ارتباط با كسب فناوري از •
 نتايج بررسي نشان مـي دهـد كـه    كت،در داخل شر

هاي مورد بررسي تقريباً بطـور   هردو دسته از شركت
اند و اخـتالف آنهـا    يكسان از اين منبع استفاده كرده

 .ناچيز است
 

  
  بحث و نتيجه گيري -6
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هاي مورد استفاده جهت كسب فنـاوري   ها در مورد روش يافته
ها براي  هاي مورد بررسي نشان مي دهد اين شركت در شركت

انـد   كسب فناوري بطور همزمان از چندين روش استفاده كرده
فعاليتهاي تحقيـق و توسـعه    كه در ميان اين روشها استفاده از

بيشترين فراواني را به خـود اختصـاص داده    در داخل شركت
هاي كوچك موضـوع   انجام تحقيق و توسعه در شركت. است
با  1و زاويسالكانگيزي است ولي همانطور كه گرازياديو بحث

بررسي مشروح خود در پيشينه تحقيق نشان مي دهند، اگرچه 
هاي كوچك داراي ساختار، پرسـنل و بودجـة رسـمي     شركت

براي تحقيـق و توسـعه نيسـتند و بـراي برخـورداري آنهـا از       
هاي رسمي تحقيـق و توسـعه، توجيـه اقتصـادي نيـز       ساختار

هـاي   تهـا بـه عنـوان فعاليـ     وجود نـدارد، ولـي ايـن شـركت    
هـاي   هـا و تـالش   غيررسمي تحقيق و توسـعه داراي فعاليـت  

اي بر بهبود يا اصالح مشخصات فني محصـوالت   متمركزشده
هاي جديد  خود يا كسب فرآيند جديد توليد يا معرفي فناوري

. ]19[شوندهايي را نيز متحمل مي ند و در اين مسير هزينههست
هـاي مـورد    تبنابراين اين يافته تحقيق حاضر كه همـة شـرك  

هاي كسب فنـاوري  در   بررسي در كنار استفاده از ساير روش
 فعاليتهـاي تحقيـق و توسـعه در داخـل شـركت      وهلة اول به

. اي طبيعي و منطبق با پيشينه تحقيق مي باشد اند پديده پرداخته
هاي مـورد   اما در كنار اين نوع فعاليت كه تقريباً غالب شركت

بيشـترين روش اسـتفاده شـده     انـد  بررسي از خـود بـروز داده  
 55(آالت و تجهيــزات  جهـت كسـب فنــاوري خريـد ماشـين    

بوده كه اين يافته هماهنگ با يافتة حاصـل از مطالعـه   ) درصد
  .در اين زمينه در ايران مي باشد ]1[انجام شده توسط يونيدو 

بررسي نشان مي دهد خريد ليسانس يا برون سپاري تحقيق و 
روش اسـتفاده شـده بـراي    ) درصد 7(توسعه كمترين فراواني 

انـد، ايـن نتيجـه در     كسب فناوري را به خـود اختصـاص داده  
هاي كوچـك كشـور    شرايط فعلي كشور و به ويژه در شركت

تايج اما از طرف ديگر ن. چندان دور از انتظار  نمي تواند باشد
در سـطح   اي استفاده از خـدمات مشـاوره  بيانگر آن است كه  

درصد از آنها در  45تر است و  شركت هاي مورد بررسي رايج
اند بـه عبـارت    مسير كسب فناوري از اين روش استفاده كرده

االت و تجهيزات اين روش بيشترين  ديگر بعد از خريد ماشين

                                                            
1 - Graziadio, T. Zawislak 

سب فناوري هاي تحت بررسي در مسير ك ياري دهنده شركت
هاي توسعه يافته حمايت هاي انجام شده  در كشور. بوده است

هـاي خـدمات    از صنايع كوچـك و متوسـط از طريـق شـبكه    
هـاي بررسـي    گيراست، يافته اي بسيار گسترده و چشم مشاوره
در محيط صنعتي ايـران ضـمن تأكيـد بـر اهميـت       ]1[يونيدو

ران، مشاوران مديريت و مهندسي موجود در عرصة صنعت ايـ 
كميت و كيفيت استفاده از اين مشـاوران را نـامطلوب و قابـل    

  .بهبود مي شناسد

هاي مورد  جدول متقاطع  منابع كسب فناوري، اندازة شركت) 8جدول
  هاي نوآورانه بررسي و شاخص فعاليت

كت
شر

زه 
اندا

 

شاخص 
 نوآوري

ها و  دانشگاه
مؤسسات 
 تحقيقاتي

شركتهاي صنعتي و 
 خدمات مهندسي

توسعة  تحقيق و
 داخل شركت

لي
ب

لي كل خير 
ب

لي كل خير 
ب

 كل خير 

 تا 10
29 

 نفر

ارائه 
محصول 
 جديد

2 5 7 7 0 7 7 0 7 

بهبود 
محصوالت 
 موجود

1 2 3 1 2 3 3 0 3 

 1 15 16 11 5 16 15 1 16 هردو مورد

 4 22 26 19 7 26 25 1 26 كل

 تا 30
49 

 نفر

ارائه 
 محصول
 جديد

1 2 3 3 0 3 3 0 3 

بهبود 
محصوالت 
 موجود

0 1 1 0 1 1 1 0 1 

 1 9 10 9 1 10 10 0 10 هردو مورد

 2 12 14 12 2 14 14 0 14 كل

  

هـاي   نتايج حاصل از بررسي نشان مي دهـد اسـتفاده از روش  
و يـا   "خريد كل يا بخشـي از سـاير شـركت هـا    "ديگر يعني 

در  "هـا  يـا خـدمات ويـژه از سـاير شـركت     خريد اطالعات "
هاي كسـب فنـاوري    هاي تحت بررسي به عنوان روش شركت

رايج نيست، از علل تأثيرگذار در اين پديده مي تواند كوچكي 
هاي  هاي تحت بررسي و عدم شكل گيري شبكه اندازه شركت

  .ها باشد همكاري بين شركت
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ي در هاي بررسي حاضـر در مـورد منـابع كسـب فنـاور      يافته
 15شركت يا  6هاي تحت بررسي، نشان مي دهد فقط  شركت

ها و مؤسسـات   هاي تحت بررسي از دانشگاه درصد از شركت
علـت  . اند تحقيقاتي به عنوان منابع كسب فناوري استفاده كرده

هـا و   پايين بودن اين فراواني را بايد در عـدم وجـود ظرفيـت   
حقيقـاتي بـراي   ها و مؤسسـات ت  توانمنديهاي الزم در دانشگاه

كارآفريني دانشگاهي، انتقال فناوري هاي دانشگاهي و تجاري 
سازي نتايج تحقيقات، از يكسـو و از سـوي ديگـر ضـعف و     

هاي اجرايـي واسـط در سـطح ملـي      كمبود در نهادها و برنامه
براي انتقال دانش و فناوري از بخش دانشگاهي به صـنايع بـه   

كمبـود هنگـامي    ايـن . ويژه صنايع كوچك و متوسط دانسـت 
هـاي طراحـي    آشكارتر مي شود كه عليرغم اسـتفاده از برنامـه  

هاي دانشگاهي به صنايع  شده به منظور انتقال دانش و فناوري
هاي توسعه يافته حتي يـك   كوچك و متوسط در اغلب كشور

برنامه طراحي شده براي اين منظـور را در كشـور نمـي تـوان     
  .سراغ گرفت

هـا از   درصـد شـركت   85شركت يا  31ها نشان مي دهد  يافته
شركتهاي صنعتي و خدمات مهندسي به عنـوان منـابع كسـب    

اين شدت استفاده از منابع ذكر شده . فناوري استفاده كرده اند
آالت و  متناظر با شدت اسـتفاده از روش هـاي خريـد ماشـين    

بـه عنـوان روش هـاي كسـب      اي استفاده از خدمات مشـاوره 
هاي  هاي صنعتي و شركت فناوري مي باشد و در واقع شركت

تـرين منـابع كسـب     خدمات مهندسي در حال حاضر دسترس
هاي تحت بررسي محسوب مي شوند تـا   فناوري براي شركت

هاي مالي خود  بتواننـد از ايـن    در صورت غلبه بر محدوديت
  . منابع استفاده كنند

قيق و توسـعه داخـل   تحنتايج حاكي از آن است كه استفاده از 
به عنوان يك جريان مستمر براي نوآوري  با توضيحات  بنگاه

ذكر شـده بـراي تحقيـق و توسـعة درونـزا در شـركت هـاي        
كوچك، در كنار ساير منابع مورد استفاده براي كسب فنـاوري  

  .باشد هاي مورد بررسي مرسوم و رايج مي در اغلب شركت
هـاي   دوم از شـركت  دستة كهنشان مي دهد  ههاي حاصل يافته

از  شـود هـاي بزرگتـر را شـامل مـي     تحت بررسي كه شـركت 
هاي نوآورانة بيشتري برخوردار هستند، اگرچه  ميانگين فعاليت

هـاي   هـاي نوآورانـة آنهـا بـا شـركت      اختالف ميانگين فعاليت

در پيشينه تحقيق در تـاثير  .  دار نيست كوچكتر دستة اول معني
اي  هـاي گسـترده   هـا بحـث   بنگاه اندازة بنگاه بر سطح نوآوري

هاي نظـري مختلـف بـر     مطرح است و عليرغم داللت ديدگاه
تاثير مثبت اندازة بنگـاه بـر ميـزان نـوآوري آنهـا، مشـاهدات       
تجربي متعددي نيز خالف چنين ارتباطي را تائيـد كـرده و از   
تاثيرگذاري ساير عوامل از قبيل ساختار بازار و رژيم فناورانـه  

  .  ]20[ارتباط بحث مي كنند بنگاه در اين
هـاي نوآورانـه    در بررسي تاثير اندازة بنگاه و شاخص فعاليـت 

هاي مورد استفاده براي كسب فنـاوري يافتـه هـا     بر نوع روش
هاي بزرگتـري   هاي دسته دوم كه شركت دهد شركتنشان مي

هاي  هاي دسته اول از تمامي روش هستند در مقايسه با شركت
ررسـي بطـور نسـبي اسـتفادة بيشـتري      كسب فناوري مـورد ب 

هــا در  انــد و نســبت درصــدهاي اســتفاده از ايــن روش كــرده
ايـن يافتـه   . هاي دستة دوم  در تمام موارد باالتر اسـت  شركت

هـاي بزرگتـر در    مي تواند نشانگر توانايي نسبي بيشتر شركت
هاي مختلف كسب فناوري باشـد و بـه    استفادة بيشتر از روش

هاي كوچكتر به حمايت  ر نياز بيشتر شركتعبارت ديگر بيانگ
شـاخص  . و پشتيباني در مسير كسب فناوري و نوآوري است

فعاليــت نوآورانــة ايــن دو دســته شــركت نيــز در اســتفاده از 
آالت و تجهيـزات،   خريـد ماشـين  هاي خريد ليسـانس،   روش

يكســان ولــي در  در داخــل شــركتتحقيــق و توســعه انجــام 
سپاري تحقيق و توسعه و اسـتفاده  هاي برون  استفاده از روش

متفاوت هستند ولي همانطور كه جـدول   اي خدمات مشاورهاز
نشان مي دهد اختالف ميانگين شـاخص فعاليـت نوآورانـه     4

هـاي مـورد اسـتفاده     هاي مورد بررسي برحسب روش شركت
  .دار نيست براي كسب فناوري معني

رانـة آن  هـاي نوآو  بررسي تاثير اندازة بنگاه و شاخص فعاليـت 
بر نوع منابع مورد استفاده براي كسب فناوري نشان مي دهـد  

هـاي مـورد بررسـي در اسـتفاده از      تفاوت دودسته از شـركت 
منابع مختلف چندان نيست و اين دو دسته شـركت بيشـترين   

 شركتهاي صنعتي و خدمات مهندسـي تفاوت را در استفاده از 
عامـل بيشـتر   درصد نشان مي دهند كه نشانگر ت 13با اختالف 

آالت و تجهيـزات و   هاي بزرگتر با فروشندگان ماشـين  شركت
هـر دو دسـته   . اي مـي باشـد    ارائه دهندگان خدمات مشـاوره 

ها و مؤسسات تحقيقـاتي ضـعيف    شركت در تعامل با دانشگاه
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اند كه عوامل تاثيرگذار بر اين موضـوع قـبالً مـورد     عمل كرده
هاي نوآورانـه   عاليتمقايسه شاخص ف. اشاره قرار گرفته است

هـايي را    دو دسته شركت در استفاده از منابع مختلـف تفـاوت  
و مؤسسـات تحقيقـاتي و    هـا  در استفاده از دو منبـع دانشـگاه  

نشان مي دهند كه حاكي شركتهاي صنعتي و خدمات مهندسي 
هاي دسته اولي كه فقط ارائـة محصـول    از آن است كه شركت

هـاي دسـتة دوم از ايـن     ركتاند نيز بر خالف شـ   جديد داشته
  . منابع استفاده برده اند

هاي اصلي بررسي حاضر را اينگونه مي توان جمع بنـدي   يافته
هاي غير رسمي تحقيق و توسعه كـه در   نمود، در كنار فعاليت

تمامي شركت هاي مورد بررسي جريان دارد مهمتـرين روش  
ــد ماشــين   ــا خري ــن شــركت ه ــاوري در اي االت و  كســب فن

هاي صنعتي تهيه مـي كننـد و در    ت است كه از شركتتجهيزا
اي از شـركت هـاي    اسـتفاده از خـدمات مشـاوره   مرحلة بعد 

 بخدمات مهندسي دومـين روش ترجيحـي آنهـا بـراي كسـ     
بـرون  خريـد ليسـانس و   روشهايي از قبيـل  . فناوري مي باشد

ــعه  ــق و توس ــپاري تحقي ــن   س ــري در اي ــيار كمت از رواج بس
هاي خريد كل يا بخشـي   ت و روشهاي برخوردار اس شركت

از ساير شركت ها و يا خريد اطالعـات يـا خـدمات ويـژه از     
  . ها اساساً مورد استفاده نمي باشند ساير شركت

هـاي ميـداني از    دادن داده ويژگي متمايز اين پژوهش، به دست
هــاي  منــابع و روش هــاي كســب فنــاوري در ســطح شــركت

جهيـزات  و همچنـين   االت و ت كوچك ايراني در گروه ماشين
هـا   مشخص كردن  تاثير شاخص نوآوري و  اندازة اين بنگـاه 

  .در منابع و روش هاي كسب فناوري آنها است
هـاي مـورد    ها از نگاه سياسـتي بيـانگر نيـاز شـركت     اين يافته

هاي الزم براي افـزايش توانمنـدي آنهـا در     بررسي به حمايت
اوري و از هاي مطـرح بـراي كسـب فنـ     استفاده از ساير روش

هـاي   طرف ديگر نياز به ظرفيـت سـازي و گسـترش سـازمان    
ها  توسعه نوآوري در سطح ملي و نيز ضرورت تجلي دانشگاه

و مؤسسات تحقيقاتي در سطح ملي به عنـوان منـابع دانـش و    
فناوري هاي قابل ارائه به بخـش صـنعت بـا اتخـاذ رويكـرد      

ش كارآفريني دانشگاهي، و تجـاري سـازي تحقيقـات در بخـ    
  . دانشگاهي است

گـذاران   هاي پژوهش حاضر بـه سياسـت   بر اين اساس توصيه
 هــاي كارآمــد و همچنــين طراحــي و تــدوين اتخــاذ سياســت

هـاي   هاي اجرايي موثر براي افزايش توانمنـدي شـركت   برنامه
هـاي مختلـف كسـب     كوچك كشور جهـت اسـتفاده از روش  

-قابتفناوري بر حسب اقتضاء، به منظور افزايش نوآوري و ر

هـاي   پذيري آنها است، همچنين ايجاد و ارتقاي كـارايي نهـاد  
ها و مؤسسـات   توسعة نوآوري دركشور و نيز رويكرد دانشگاه

پژوهشي به كارآفريني دانشگاهي و انتقال فناوري، فضاي ملي 
از . هاي كوچك فراهم مـي سـازد   را براي توسعه فناوري بنگاه
وصيه مـي شـود بـا    هاي كوچك ت طرف ديگر به مديران بنگاه

هـا بـا رويكـرد     توجه به اهميت دانش و فناوري بـراي بنگـاه  
ــابع و     ــتفاده از من ــود را در اس ــايي خ ــي توان ــادگيري دائم ي

  . هاي متعدد كسب فناوري گسترش دهند روش
بديهي است حجم نمونه در   ،هاي پژوهش محدوديتدر مورد

هـاي شـركت كننـده در     تحقيق حاضر با توجه به تعداد بنگـاه 
عالوه بـر   ،تهران محدود بوده است 84نمايشگاه صنعت سال 

اينكه اين نمونه گيري از يك گـروه خـاص صـنعتي شـركت     
محـدوديت ديگـر ايـن    . كننده در نمايشگاه انجام گرفته است

تواند مي تيتحقيقات آ. پژوهش توصيفي بودن روش آن است
هاي مختلف صـنعت   هاي گروه با حجم نمونة بزرگتر در بنگاه

  .ها  به اجرا درآيد اي بيشتر اين بنگاه كشور و با تفاوت اندازه

  قدرداني و تشكر -1
بررسي و تدوين "اين مقاله مبتني بر طرحي پژوهشي با عنوان 

كارهاي اجرايي انتقـال دانـش فنـي هـاي كسـب شـده در        راه
اسـت كـه در سـازمان     "ها به صنايع كوچك  سازمان پژوهش

هـاي علمـي و صـنعتي  ايـران، مؤسسـة مطالعـات و        پژوهش
تحقيقات فناوري وبا حمايت مالي اين سـازمان انجـام گرفتـه    

نويسندگان مقاله بدين وسيله مراتب قدرداني خود را از . است
.حمايت هاي سازمان در انجام طرح فـوق اعـالم مـي دارنـد    
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