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 کارهای انتشار نوآوری درصنایع غذایی کوچک دریایی راه

 

 

 چکیده 

 کلیت برای مدتی بلند اقتصادی منافع هیچگونه نیابد، انتشار سیستم کل در اگر تکنولوژیکی، و فنی دستاورد هر

 ،(توسعه حال کشورهای در از برخی همچنین) پیشرفته صنعتی کشورهای تمامی اخیر، های سال در. داشت نخواهد پی در صنعت

 . اند کرده دنبال و تدوین تکنولوژی انتشار ارتقاء هدف با را زیادی بسیار های سیاست و ها برنامه

. تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته شده است انتشار سیاست براساس صنایع غذایی کوچک، تکنولوژیکی سطح ارتقا حاضر، مقاله در

)با  داخلی در بازارهای خصوصا در حیطه صنایع ابزیان کوچک پذیری رقابت افزایش تکنولوژی های نو درصنایع کوچک باعث جذب

 برنامه گروه چهار براین اساس انتشار تکنولوژی های نو می باشد. به نیاز امر این تحقق برای لذا توجه به کمبود منابع ابی ( میشود؛

برنامه  افزایش آگاهی، و آموزشی های برنامه شامل گروه این چهار . شد استخراج متوسط و کوچک های بنگاهبرای  تکنولوژی انتشار

 باشد. فنی می های همکاری و ارتباطی های وبرنامه تحقیقاتی های مالی برنامه های حمایت و انگیزشی های

 

 انتشارنوآوری،صنایع غذایی کوچک،تکنولوژی های نوین کلید واژگان:

 

 مقدمه

 در پذیری ریسک کاهش جدید، های و قابلیت ها فرصت شناسایی جهت در کلیدی ابزاری و پیچیده فرایندی نوآوری مدیریت

 فرایند مستندسازی و آینده در سازمان تجسم راهبردی، تفکر داشتن مدیریت تغییر، و عملکردی مدیریت به تعهد ها، سازمان

 آگاهی از و سازمان اجرایی ساختار مبتکر، و متخصص افراد هماهنگی و ریزی برنامه در مؤثر به قدرت البته که است نوآوری

 (5731)ملیحی،  دارد نیاز اجتماع و صنعت احتیاجات

 دارایی زمینۀ در ها سازمان ابعاد، از بسیاری در که داده افزایش شکلی به بازار و منابع بر سر را رقابت سازی جهانی فرایند همچنین

 با محصوالت عرضه از طریق نیز فروش بازار سر بر رقابت .هستند رقابت حال در شدت به انسانی نیروی مانند نامحسوسهای 
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 فرهنگ کردن نهادینه به ها سازمان توجه ها رقابت نوع این تبعات افزایش از یکی .است یافته افزایش (باالتر عملکرد) جدید کیفیت

 سازمانی می هر عملکرد ارتقای اصلی پایۀ کار محیط در کارکنان فردی نوآوری زیرا است، بوده کاری خود های محیط در نوآوری

 جدید های ایده به واکنش و انتقال، تغییر ایجاد، هدفش که دارد اشاره پیچیده فرایندی به نوآوری نوآوری، فرهنگ عرصۀ در .باشد

 هارائ و مسئله درك ای مرحله سه فرایند یک شامل که است پیچیدهرفتاری  کار محیط در کارکنان نوآوری دیگر، عبارت به است؛

 ایده برای اجرای تجربی نمونۀ یا مدل هارائ نهایت، در و آن از دفاع برای ای قاعده یافتن و جدید های بهبود ایده جدید، های حل راه

 تأثیر مورد در 1997 سال در کالین فار و تسالك،(.  5711است )خسرویان و همکاران،  سازمان یا و گروه در ها حل راه و ها

 بر کنند؛ می تشویق را کردن تجربه دارند؛ مشابهی فرهنگ نوآور های که سازمان رسیدند نتیجه این به نوآوری بر سازمانی فرهنگ

 از اشتباهات دهند؛ می پاداش ها شکست به هم و ها موفقیت به هم جوانب تمامی گرفتن نظر در با نهند؛ ارج می جدید تجربیات

 می پاسخ رو پیشِ تغییرات به شیوه به بهترین و زمان ترین کوتاه در و نماید می کنترل را محیط نزدیک از کنند؛ می کسب تجربه

 (.  5711دهند)خسرویان و همکاران، 

 جزء و شود نهادینه نوآوری باید بنابراین، .شود می احساس سازمان در دائماً آن لزوم که است امری نوآوری و خالقیت ،حال هر به

 های فعالیت عنوان به نوآوری، و خالقیت به خود سازمان گذاران سیاست عالی و سطوح مدیران هرگاه .گردد سازمان فرهنگ و کار

 سازمان نوآوری در و پژوهشی های هسته ایجاد .یافت نخواهد دوام زمینه این در فعالیتی هیچ باشند، باور نداشته حیاتی، و ضروری

 در تغییر و نوآوری بر مؤثر عوامل از دیگر (. یکی5713کند )علیرضایی و توالیی،  تسریع و تسهیل را نوآوری و خالقیت کار تواند می

 دارد؛ حیاتی نیاز ها آن به سازمان یک که است عواملی دربرگیرندة محیط .کند فعالیت می آن در سازمان که است محیطی سازمان،

همکاران  و دوداو (. آقا5713)هادی پور، ... و امنیت فرهنگ، سیاسی، عوامل انسانی، منابع مالی، منابع مصرف، چون بازار عواملی

 و نوآوری عامل ترین مهم را سازمان در خالقیت فرهنگ پذیرای بزرگ، صنعتی شرکت چند میان پیمایشی مطالعۀ انجام (، با5711)

مالی،  ضعف و اندك گذاری سرمایه را تولید های تعاونی از بسیاری شکست ( علل5717)زاده  وحید .دانند می سازمان در خالقیت

 .کند بیان می سازمانی نظم فقدان و مدیریت ضعیف روابط جدید، های نوآوری به ها تعاونی اعتنایی بی

 و نکرده درك را نوآوری ارزش افرادی حال، هنوز این با ولی رود می شمار به حیاتی امری کارها و کسب موفقیت برای نوآوری امروزه

  (.5711دانند )حسینی و سلطانی،  نمی را آن مدیریت های روش

 دانش با مدیران نوآوری؛ ناآشنایی به تعاونی مدیران توجهی کم مانند مختلفی مشکالت با صنایع کوچک غذایی و بخصوص شیالت

 مدیریتی؛ های مهارت کمبود مدیران؛ انتخاب در مرتبط ضعف غیر و ناکافی تحصیالت نوین؛ های فناوری و مدیریتی جدید های

 مدیریت سرمایه؛ کمبود ها؛ تعاونی در نوآوری مدیریت نحوة و ؛ مدیران نوآوری منابع اهمیت نوآوری، به نسبت ناکافی شناخت
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 در توسعه و تحقیق به منابع دسترسی عدم نوآوری؛ زمینۀ در آموزشی های دوره کمبود متخصص؛ و مجرب افراد ناکارآمد؛ کمبود

 این .کردند مطرح را چندکانالی تعاملی یادگیری ( مدل5711سلطانی ) و حسینی مشکالت این حل برای .رویند روبه نوآوری زمینه

 فرایند می این .است شده مطرح -معاصرند جامعۀ در اقتصادی نوآوری تولیدکنندة مهمترین که- اقتصادی های بنگاه سطح در مدل

 جدید های رهیافت یا و جدید بازارهای ایجاد یا و فرایند یا محصول در نوآوری تواند می یادگیری نتیجۀ .شود شروع هرجا در تواند

 اثرگذار، عوامل به است پاسخی بلکه افتد، نمی اتفاق خأل در فرایند نوآوری همچنین .باشد تولیدی واحد امور سازماندهی برای

 فرایند که در هاست سازمان دیگر و کنشگران شامل که دارد وجود نزدیک محیط یک بنابراین، .محدودکنندهیا  و توانمندساز

 نیروهای کالن، اقتصاد سازمانی، از ساختارهای تر وسیع مجموعه یک در خود کوچک محیط این .گذارند می تأثیر ها شرکت نوآوری

 (.5711دارد )حسینی و سلطانی،  قرار کالن محیطدر  دیگر، عبارت به و شناختی بوم اجتماعی، سیاسی،

 

 دریایی کوچکغذایی در صنایع  های نوین تکنولوژی انتشار ضرورت و اهمیت

 توسعه پایه کشوری هر در تکنولوژی ارتقای همچنین . است بشری جامعه در تحول کننده تعیین عاملی تکنولوژیکی های پیشرفت

 این . است گذار تاثیر رشد بر تکنولوژی و علوم کاربرد شک، بدون دارد اشاره همزمان تغییر و رشد به توسعه .است شده شناخته

 یا و انجامد می جدید ای تجربه یا روش ایده، یک توسعه به نوآوری ارتقاء و کار نیروی وری بهره افزایش طریق از ویژه به اثرگذاری

 از یکی تکنولوژی ارتقای .دهد می نشان را خود و شود می ذهنی جدید فعالیت یا و جدید های تکنیک جدید، محصولی شامل

 ، توسعه اصلی متغییر عنوان به تکنولوژی گرفتن نظر در با .کشورهاست اقتصادی -اجتماعی سریع توسعه ضروری های ویژگی

 انتشار . کنند می عمل تکنولوژی و اقتصادی -اجتماعی توسعه محرکه نیروی مانند یکدیگر همراه به انتشار و نوآوری ارتقای

 به تکنولوژیکی دانش و نوآوری که فرآیندی یعنی انتشار تکنولوژی، .دارد وسیعی مفهوم تکنولوژی مدیریت مباحث در تکنولوژی

 منتقل اجتماعی سیستم یک اعضای به مشخص هایی کانال طریق از زمان، طی در و آن واسطۀ به آمده وجود

 .(subrahmanya, 2003)شود

 .سیستم-4زمان؛-7انتشار؛ -2نوآوری؛ -5 :است جزء چهار شامل تکنولوژی انتشار فوق، تعریف طبق

 فقط شدن منتفع امکان انتقال تکنولوژی در که چرا است؛ تکنولوژی انتقال از مراتب بیشتر به ملی، توسعه بر تکنولوژی انتشار تأثیر

 خاص یک مورد در تکنولوژی توسعه دیگر سوی از .شوند منتفع می بنگاه چندین تکنولوژی انتشار در ولی وجود دارد بنگاه یک

 .داشت خواهد مهمی تأثیر اقتصادی، توسعه ، در کشور تمام در تکنولوژی انتشار صورت در ندارد، ولی کشور اقتصاد بر چندانی تاثیر
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 مهم آنها برای ملی یا و بخشی در سطح توسعه چراکه ؛ است دولتی بزرگ های و دستگاه دولت توجه مورد بیشتر تکنولوژی انتشار

 خود داخلی تهای مهار با و منطبق گذشته در شده داده توسعه های از تکنولوژی استفاده بر ترجیح کوچک مؤسسات اکثر . است

 به آنها اما .دارند دانش بیرونی و تکنولوژی منابع به بیشتری تر وابستگی بزرگ مؤسسات به نسبت تر کوچک موسسات .میدهند

 جهت یا ابزارآالت تکنولوژی به دسترسی ناچیز، یا اطالعات بیرونی مالی منابع بر تکیه تولید، میزان در نامساعد خود شرایط واسطه

 مهارت ، هزینه، زمان قبیل از مشکالتی با کوچکتر های مدیران شرکت شدن و روبر امکان مؤسسه، سطح در .ندارند تکنولوژی جذب

فرایند،  کنترل افزاری، نرم افزاری، سخت پذیر، خواه امکان های حل راه و موجود های اطالعات تکنولوژی به دستیابی در فنی های

صنایع هنگامیکه  حتی .است خارجی موجود اطالعاتی منابع عرضه امکان در حالیکه . دارد وجود آموزشی یا مدیریتی روشهای

سرعت  به تکنولوژی سریع پیشرفت علت به ممکن است دارند، خوبی سنتی محصوالت یا ها، فرایندها مهارت غذایی کوچک دریایی

به  تکنولوژی انتشار اجتماعی های الکتریکی زیرساخت به های الکترومکانیکی تکنولوژی از تغییر مثال، برای . شوند بالاستفاده

 شرکت .ناچیز است ، دولتی خدمات دیگر و تکنولوژی های انتقال برنامه ، آموزشی های سیستم شامل صنایع غذایی کوچک دریایی،

 آموزشی مؤسسات اما .کنند می عرضه کارمندان خود به بزرگتر های شرکت به نسبت رسمی کمتری آموزش معموالً کوچک های

 با  اتحادهایی به ایجاد یا و کنند تاکید آموزش و تحقیقات روی ممکن است ها دانشگاه .نیستند ها آن نیازهای همیشه جوابگوی

فقدان  امکان .بپردازند مالی های حمایت ارائه افرادی برای همچنین و پیشرفته های تکنولوژی به جذب قادر که بزرگتر مؤسسات

 .  (Da Silveira.,2001)هست کوچک های شرکت به ها تکنولوژی برای انتشار دولتی های آزمایشگاه در تجاری محرکهای

کوچک در ایران بوجود آورده اند. در این محیط بحرانی،  غذایی جدی را برای صنایع اخیرا شرایط اقتصادی چالش آفرین، مشکالت

 ,Huang & Chenورانه شرکت ها می تواند منبع اساسی ایجاد مزایای رقابتی باشد )شرکت ها در استمرار فرایندهای نوآتوانایی 

ین مدیران، سیاست گذاران، و محققان پذیرفته شده (. اهمیت فناوری جدید برای رشد  و توسعه نیز واقعیتی است که در ب2010

یند که به چالشهای سازمانی یا تکنولوژیک پاسخ دهند. آری ها اغلب به این دلیل بوجود می آو(. نوKoellinger, 2008است )

 & Kraatzرند )وری ابتدا در شرکت هایی بوجود می اید که برای پاسخ به این چالشها تحت فشار شدیدتری قرار داآبنابراین نو

Zajac, 1996.) 

 سیاستهای تدوین بحران اقتصادی، شرایط در پایداری به رسیدن برای کوچک صنعتی شرکتهای به کمک راه یک دیدگاه این از

 و کوچک اقتصادی موسسات در نوآوری از برای حمایت مناسب سیاستهای تدوین در گام اولین .باشد می نوآوری از حمایتگر

باشد  می عوامل این تاثیر چگونگی بررسی همچنین و میگذارند اثر نوآورانه شرکتها تالشهای بر که عواملی بررسی متوسط،
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(Keizer et al., 2002 .)زمینه  میتوانند تکنولوژیک نوآوری رشد طریق از کوچک صنعتی شرکتهای که واقعیت این به توجه با

 آورند، وجود به حاضر اقتصادی نامطلوب شرایط در را خود پایداری

 ,Galamakisبه طور کلی نواوری به مفهوم تولید محصوالت جدید، کاربرد فرایند ها، دانش، تکنولوژی یا خدمات جدید می باشد )

این گونه تعریف شده است : نوآوری  .Bjorn et al(. نواوری تکنولوژیک به عنوان یک نوع خاص از نواوری توسط 2006

امل انواع فناوری های ارتباطات و اطالعات، شوژی های جدید یا ارتقا یافته در سازمان است. تکنولوژی تکنولوژیک استفاده از تکنول

 (.Bjorn et al.,  2006و همچنین تکنولوژی های فنی مورد استفاده در یک صنعت خاص می باشد )

Radas & Bozic (2111 )منابع می توان به برخی منابع بین دو نوع نواوری رادیکال و تدریجی تمایز قائل شده اند. ازجمله این 

اشاره کرده که نواوری رادیکال را ان دسته نواوری هایی می دانند که برای شرکت کامال جدید هستند و نواوری تدریجی را نوعی از 

شرکت می  ی های موجودژنواوری با سطح کمتری از تازگی برای شرکت می دانند که شامل تغییرات جزیی در محوالت یا تکنولو

 باشد.

عوامل موثر بر فعالیت های نواورانه بنگاههای زود بازده در یک اقتصاد در حال گذر  2111در سال  Bozic & Radasدر مطالعه 

)کشور کرواسی( بررسی شد. در زمان بررسی شاخص های نواوری ، محققان بین محصوالت جدید با سطح پایین نو بودن )نواوری 

ی های با سطح باالی نو بودن )نواوری های رادیکال( تمایز قایل شدند و مشخص شد که این دو نوع نواوری های تدریجی( و نواور

به وسیله سیاست های مختلف حمایت می شوند. در بین عوامل بیرونی، همکاری با دیگر شرکت ها یا سازمانها، اثر مثبت بر نواوری 

ا موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی تنها بر نواوری در محصول اثر مثبت دارد. اگر در فرایندو نواوری در محصول دارد داشتن پیوند ب

مثبتی  چه همکاری بین بخش صنعت و دانشگاهی محدود بوده و با مشکالت زیادی مواجه است، اما باعث می شود که نتایج

 (.Radas& Bozic, 2009بوجود اید و باید توسط سیاست گذاران ترغیب شود )

تکنولوژیک یک فاکتور تعیین کننده در تکامل جوامع انسانی بوده و ارتقای سطح تکنولوژی ریشه توسعه در هر کشوری پیشرفت 

وری تکنولوژیکی، موسسات اقتصادی را قادر به کسب یا آ(. پیشرفت تکنولوژیک از طریق نوkamal-Uddin, 2006می باشد )

وری دارد یا نه و این که تا چه آا موسسات اقتصادی در فناوری های خود نوافزایش مهارت های رقابتی می شازد. این امر که ای

( که موضوع تحقیقات مختلف از جمله تحقیق Subrahmanva, 2005وری دارند به عوامل متنوعی وابسته است )آحدی نو

  حاظر می باشد.
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در بنگاههای اقتصادی زود بازده نشان دهنده وجود در رابطه با عوامل موثر بر نواوری تکنولوژیک  5711مطالعه روزبهانی در سال 

ی تکنولوژیک بود. این تحقیق نشان داد که در بین سایر آوروری در فرایند و نوآوری در محصول، نوآارتباط مثبت معنی دار بین نو

از داشتن واحد تحقیق و وری تکنولوژیک دارد. دیگر عوامل موثر عبارت بودند آعوامل، وسعت بازار بیشترین تاثیر را بر روی نو

 (.5711موزشی، ارتباط با موسسات تحقیقاتی، سیاست ها و مقررات، و ویژگی های شرکت )روزبهانی، آتوسعه، دوره های 

نشان داد که پذیرش تکنولوژی های جدید می تواند منجر به افزایش نواوری ها در فرایند یا  2111در سال  Koellingerمطالعه 

 (.koellinger, 2008محصول شود )

ژی در صنعت مرغداری پرورش ودر رساله خود تحت عنوان مطالعه تغییرات کارایی و پیشرفت تکنول 5711محمدی نژادی در سال 

درصد از پیشرفت ها در کارایی بوده است. ویژگی های  11مرغ گوشتی ایران به این نتیجه رسید که تکنولوژی به تنهایی منبع 

 (.5711نولوژیک موثر بوده اند )محمدی نژاد، کشرکت بر پیشرفت های ت شرکت و ویژگی های مدیر

Tomlinsn  دراین مطالعه  به بررسی ارتباط بین پیوند های همکاری و نواوری در صنایع انگلستان پرداخت 2151در سال

ارتباط مثبت معنی دار بین  وری فرایندی و محصولی تلفیق شد. نتایج این مطالعه تایید کننده وجودآوری تکنولوژیک با نوآنو

ورانه و اندازه شرکت، واحد تحقیق  و آهمکاری درون شرکت ها و عملکرد نواورانه بوده است. همچنین وجود ارتباط بین عملکرد نو

 (Tomlinson, 2010توسعه، سن شرکت، همکاری با تامین کنندگان مواد خام، همکاری با خریداران و رقبا تایید شده است )

Zeng et al.   ورانه بنگاههای زود بازده اقتصادی در چین آبه بررسی ارتباط بین شبکه های همکاری و عملکرد نو 2151در سال

ورانه شرکت ها ندارد، چرا که سیاست آپرداخت. یافته های مطالعاتی او نشان داد که همکاری با موسسات دولتی اثری بر عملکرد نو

وری تلقی می شود. آورانه شرکت ها نداشته و مسایل بروکراسی اداری در واقع مانعی برای نوآهای موجود دولت اثری بر عملکرد نو

ورانه شرکت ها آرابطه مثبت معنی دار بین  همکاری نزدیک با مشتریان و تامین کنندگان نهاده ها اثر مثبت معنی دار بر عملکرد نو

 (.Zeng etal., 2010داشت)

   دریایی کوچکغذایی در صنایع  ینتکنولوژی های نو جذب های توانائی افزایش های روش

 نسبت .دارند جدید های گسترش تکنولوژی و جذب برای ها، انگیزه و ها در توانائی هایی تفاوت متوسط و کوچک های شرکت

قابلیت های توسعه تکنولوژیکی داخلی قوی، از قبیل مدیران و کارمندان خیلی ماهر دارند  صنایع غذایی کوچک دریاییکوچکی از 

، تکنولوژی را )بجای توسعه، از آن صنایع غذایی کوچک دریاییو ممکن است در صنایع و بازارهای خودشان پیشرو باشند. اکثر 
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دیگر مخصوصا در  صنایع کوچکمی کنند. در صورتی که استفاده می کنند( با یک محدوده مختلطی از مهارت های داخلی دنبال 

حرفه ها یا صنایع کاربر نسبتا به تکنولوژی های جدید بی تفاوت هستند. اکثر روشهای انتشار تکنولوژی روی دو گروه اول از 

ید و شیوه های شرکت ها تمرکز دارند. شاید در سومین گروه بتوان یک نقش مهم برای تکنیک های نرم از قبیل، مدیریت، تول

 . (Martin, 2002)نیروی کار اصالح شده، قائل شد. این تکنیک ها می تواند موسسات را نسبتا با هزینه کم ارتقا دهند

سیاست های انتشار تکنولوژی اساسا برای ایجاد ساختار های کامال جدید نیست بلکه برای بهیود عملکرد ارتقا، انتشار از عناصر رایج 

صنایع اری موثرتر با یکدیگر می شود. اقدامات ویژه ای که دولت ها برای افزایش قابلیت های جذب کنندگی است و موجب همک

ازقبیل :زیرساخت های کسب وکار و یا زیر ساخت های موجود موسسه دنبال می کنند، نیاز به کار در سطح غذایی کوچک دریایی

 . وزیرساخت های اجتماعی خواهد داشت

 ایران در دریایی صنایع غذایی کوچک در تکنولوژی انتشار بر موثر عوامل

 آگاهی افزایش و آموزشی های برنامهالف(

و  آنها بین دائمی ارتباط ایجاد همچنین و علمی -آموزشی های کارگاه طریق کارآفرینان از و مدیران به ویژه های آموزش ارائه -

 باشدمی  توسعه تکنولوژی امر در آگاه و متخصص، مشاوران

 عمالً امکانی چنین وجود که بدون چرا ؛ فناوری اطالعات جامع های بانک ای و رایانه رسانی اطالع های شبکه توسعه و ایجاد -

 .شد خواهد آنها نیاز مورد به اطالعات دسترسی و آوری جمع صرف ها امکانات شرکت و ها توانائی ها، فرصت از قابل توجهی بخش

 مالی حمایتهای و انگیزشی های برنامه ب(

 .جدید های تکنولوژی پذیرش و جاری اولیه های هزینه با ارتباط در .... و ها ضمانت وام کم، بهرة نرخ با بلندمدت های وام ارائه

تولید  در نوآوری و ابداع جدید، اختراع به انجام موفق که متوسطی و کوچک های برای شرکت % 70 سقف تا مالیاتی های تخفیف

 .اند شده خود از های جدید روش طراحی و ضایعات کاهش جدید،

 کشور داخل در گذاری جهت سرمایه بزرگ خارجی های شرکت منظور جذب به ... و گمرکی مالیاتی، های معافیت

 شدن سهیم و صنایع غذایی کوچک دریایی قبولی برای سازی فرهنگ سرمایه خطرپذیر و کننده تأمین خصوصی مؤسسات تأسیس

 .شده حمایت های طرح آتی سود و درسرمایه مؤسسات این

 مانند اقتصادی نوسانات در مقابل جدید، های تکنولوژی در گذاری برای سرمایه اشتغال خود افراد های سرمایه کردن بیمه

 .مترقبه غیر حوادث بروز هرگونه یا و ها فعالیت و ها طرح خوردن ورشکستگی، شکست
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  تحقیق و توسعه یهای همکار و تحقیقاتی های برنامه ج( 

 باید خصوصی و دولتی بخش مشترك بین تحقیقاتی های مکانیزم انواع بکارگیری تکنولوژی، و توسعه بین شکاف کاهش برای -

 حوزه در را تحقیقات مشارکت صنایع، طریق از و داده کاهش را های تکنولوژی نوآوری سازی، تجاری زمان شها رو این . شود برقرار

 .کند می متمرکز اصلی های و فرصت نیازها

 مشارکت و جدید های تکنولوژی برای یادگیری المللی، بین سطح در همچنین و دولتیصنایع غذایی کوچک  بین پرسنل تبادل -

 .و پیشرفته جدید های تکنولوژی جذب جهت نیروی متخصص تأمین منظور به مشترك در تحقیقات

 اتاق ، آزمایشگاهی تحقیقاتی، های در زمینه ها شرکت این ؛ تولیدی غیر متوسط صنعتی و کوچک های شرکت توسعه و ایجاد -

 .دارند فعالیت کشی نقشه طراحی و صنعتی، رسانی مشاوره کنترل، و های تست

 و علمی مراکز از استفاده هدف متوسط با و کوچک صنایع مخصوص صنعتی - علمی های پژوهش و تحقیقات مراکز تأسیس  -

 دانشمندان

 نتیجه گیری

 وام، اخذ طوالنی بسیار فرایندهای از قبیل مالی موانع همچون)کشور در متوسط و های کوچک بنگاه یافتگی توسعه موانع به توجه با

 همچون اطالعاتی دسترسی به عدم از ناشی موانع و وارداتی های زیاد فناوری هزینه وام، اخذ برای سنگین بانکی های ارائه وثیقه

 و داخلی بازارهای آنها در پذیری رقابت عدم و ...( و جدید تولیدات تکنولوژیک ها، نوآوری جدید، های ، تکنولوژی بازاریابی اطالعات

صنایع  برای گذاری سیاست امر در متولی عنوان صنعتی به های شهرك و کوچک صنایع سازمان بطور اخص و دولت خارجی،

 جدید های تکنولوژی جذب بهبود ظرفیت به کمک و موانع این رفع خصوص اقداماتی در اجرای به ناگزیر کشور، متوسط و کوچک

 برنامه گروه چهار براین اساس . است ها بنگاه این بین در تکنولوژی تسریع انتشار به کمک اقدامات این از یکی .باشد آنها می در

 افزایش  و آموزشی های برنامه شامل گروه این چهار . شد استخراج متوسط و کوچک های برای بنگاه تکنولوژی انتشار

 . باشد می فنی های همکاری و ارتباطی های وبرنامه تحقیقاتی های برنامه مالی های حمایت و انگیزشی های برنامه آگاهی،

 اهمیت صنعت در تکنولوژی مکانیزم انتشار به دولت که است این تکنولوژی و توسعه انتشار مسیر در مهم فاکتورهای از همچنین

 از و باشد در صنعت تکنولوژی انتشار تسم به سیستماتیک مند و نظام حالتی برقراری برای تالش در باید همچنین دولت . دهد

 و گذاری سطوح سیاست در تکنولوژی مدیریت از متخصصین باید منظور این به .شود خارج ای و سلیقه موردی و تصادفی حالت

 .شود استفاده کشور صنعتی ریزی برنامه
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 پیشنهادها

 پیشنهاد فرآیند، و در محصول نوآوری انواع سایر و تکنولوژیک نوآوری بین معلولی و علّت و همبستگی رابطه وجود به توجه با

 مطالعه مورد شرکتهای در فرآیندها و محصول نوآوری در توسعه و رشد به تکنولوژیک، نوآوری سطح افزایش منظور به که میشود

 مورد اینکه شرکتهای به توجه با .اند بوده نوآورتر تکنولوژی، زمینه در بیشتر سابقه با شرکتهای تحقیق، نتایج اساس بر .شود توجه

 عمل به تکنولوژیک نوآوری از زمینه حمایت در بیشتری توجه میشود پیشنهاد دارند، کمتری سابقه و اند بوده جوان نسبتاً مطالعه

 تقویت منظور به .باشد داشته رادیکال نوع از نوآوری تکنولوژیک بر کمتری منفی تاثیر تجربه و سابقه کمبود که نحوی به آید،

 و ای مشاوره خدمات که میشود باشند،پیشنهاد داشته تکنولوژیک نوآوری بر مثبت اثر که نحوی به توسعه و تحقیق واحدهای

 صنایع مدیران برای آموزشی های دوره کیفیت و کمیت ارتقاء به نیاز تحقیق نتایج اساس بر .شود ارایه واحدها این به آموزشی

 و تعداد بیشتر در آموزشی های دوره و شود تشکیل منظور این به کارگروهی که میشود پیشنهاد .دارد وجود غذایی کوچک دریایی

 .شود اجرا و برنامه ریزی باالتر کیفیت با

 منابع

 

 و تحقیق مرکز تخصصی انجمن .معادن و توسعه صنایع و تحقیق مراکز همایش اولین .صنعت در نوآوری مدیریت .( 1375 ) .ف ملیحی،

 .تهران .معادن و صنایع توسعه

 کارکنان در نوآوری فرهنگ زمینه اجرایی با سازمانی جو های مولفه رابطه .( 1388 ) .ح.س پور، آتش و .م پرور، گل ،.ا خسرویان،

  103-41.118 شمارة .،روانشناسی کاربردی در پژوهش و دانش .اصفهان سپاهان سیمان شرکت

 نفت، صنعت در انسانی منابع و مدیریت مجله .سازمان در شکوفایی و نوآوری تقویت راهکارهای .( 1387 ) .ا.ر توالیی، و .ا علیرضایی،

  ،3 67-96.شمارة

 41-67.43شمارة .تهران دانشگاه ماهنامۀ .سازمان در نوآوری شناسی آسیب .( 1387 ) .م پور، هادی

 ارشد مدیران موردی مطالعه) مدیران در میان سازمانی نوآوری بر موثر عوامل بررسی .( 1389 ) .ب نیا، حکیمی و .م حاتمی، ،.ر آقاداود، .

 (11)، 127-4.170 ،شوشتر واحد اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم فصلنامه .(اصفهان استان مخابرات

 159 شمارة ، 60- 64.تعاون، .(صنعتی)تولید تعاونی های شرکت در مدیریت شناسی آسیب .( 1383 ) .ع وحیدزاده،

 معلم تربیت واحد جهاد دانشگاهی، انتشارات :تهران .کشاورزی نوآوری مدیریت .( 1390 ) .ش سلطانی، و .ج.س حسینی،
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 رشته کارشناسی ارشد نامه- پایان ط . متوس و کوچک موسسات در تکنولوژیک نوآوری بر موثر وامل ع بررسی .( 1388 ) . ش روزبهانی،

 .تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه تکنولوژی، مدیریت
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