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Abstract 

Nowadays in Iran's economic, often refers to 
the importance of creation and growth of 
knowledge-based company and the main 
purpose of this has been considered to show 
the position of knowledge and knowledge-
based products in increasing the 
competitiveness level of country. 
Understanding the reasons for the growth of 
these company can help to managers and 
policy makers in order to achieve the 
organizational goals and to formulate 
effective policies. Many of the researchers in 
this field have investigated separately role of 
on individual, organizational, and 
environmental factors in achieving to growth 
of knowledge-based company. This study is 
aimed to identify possible paths for achieving 
to growth of company that have been covered 
by approved law in 2010 about protecting 
knowledge-based company and institutes. In 
order to achieve this purpose, interviews were 
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conducted with 22 managers of the grown 
knowledge-based company. Using the 
thematic analysis, the effective key themes on 
growth process of these company were 
identified and using the qualitative 
comparison analysis technique has attempted 
to determine the possible paths for achieving 
to growth. A designed questionnaire has been 
received from 22 grown company and 8 non-
grown company during the 2013-14 years in 
order to use the qualitative comparison 
analysis method. Obtained data were 
analyzed using FSQCA software. Finally, the 
dominant path for the growth of 
knowledgeable-based company in Iran has 
been identified. According to the findings of 
this research, knowledge-based company will 
be able to achieve growth based on the two 
combination paths from effective factors on 
growth of company, that path based on role of 
government is more likely to happen. 
 
Keywords: Growth of Knowledge-Based Firms, 
Thematic Analysis, Qualitative Comparison 
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  بنیان در ایران با رویکرد تبیین مسیرهاي ممکن هاي دانش واکاوي عوامل رشد شرکت

  4طباطبائیان... ا سید حبیب، 3رضا رادفر، *2نوري قاضیسید سپهر ، 1السادات فرنودي صنم

  دانشجوي دکتري مدیریت فناوري، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران -1
  استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران -2

  اسالمی، تهران استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد -3
  دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران -4

  

  دهیچک
تواند براي مدیران  ها می درك علل رشد این گروه از شرکت. شود بنیان اشاره می هاي دانش در فضاي اقتصادي امروز ایران مکرراً به اهمیت ایجاد و رشد شرکت

شده  ن این حوزه به صورتی تفکیکبسیاري از محققی. هاي اثربخش، مفید واقع شود گذاران جهت تدوین سیاست سازمانی و براي سیاستجهت پیشبرد اهداف 
هاي تحت  به شناسایی مسیرهاي ممکن دستیابی به رشد براي شرکت مقالهاین . اند متمرکز شدهبنیان  هاي دانش عوامل فردي، سازمانی و محیطی رشد شرکترب

براي تأمین هدف مذکور، این مطالعه در گام اول اقدام به مصاحبه با . پرداخته است 1389بنیان مصوب سال  ها و مؤسسات دانش پوشش قانون حمایت از شرکت
تحلیل موضوعی، مضامین کلیدي حاکم بر فرآیند رشد آنها را شناسایی و نهایتاً مسیرهاي هاي رشدیافته کرده که با استفاده از روش  تن از مدیران شرکت 22

شرکت رشدیافته قبلی  22شده، براي  در گام بعد نیز پرسشنامه طراحی. اي کیفی تبیین شده است ها به رشد بر مبناي روش تحلیل مقایسه ممکن دستیابی شرکت
بنیان بر  هاي دانش هاي این مقاله، شرکت بر اساس یافته. مورد تحلیل قرار گرفت FSQCAافزار  ه دست آمده با نرمهاي ب شرکت رشدنیافته ارسال و داده 8و 

قادر به دستیابی به پیامد رشد خواهند بود که البته مسیر مبتنی بر نقش دولت، از احتمال رخداد بیشتري  ،ها اساس دو مسیر ترکیبی از عوامل مؤثر بر رشد شرکت
  .ار استبرخورد

  اي کیفی، شروط الزم و کافی رشد بنیان، تحلیل مضامین، تحلیل مقایسه هاي دانش رشد شرکت: ها کلیدواژه
  :گردد براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Farnoodi, S., Ghazinoory, S., Radfar, R., & Tabatabaeian, H. (2017). Investigating the Growth Factors of 
Knowledge-Based Firms in Iran with Approach to Explaining the Possible Paths. Journal of Science & 
Technology Policy, 9(2), 49-65. {In Persian}. 

 
  1مقدمه -1

تر شدن نقش دانش در تعیین سرنوشت کشورها،  با پررنگ
نفوذ هر چه بیشتر علم و فناوري در عرصه اقتصاد، 

هاي  بنیان و حرکت بنگاه گیري مفهوم اقتصاد دانش شکل
تر،  اقتصادي به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باال

کشورها بیش از پیش شده و براي هاي فناورانه  قابلیتاهمیت 
                                                 
ö DOI: 10.22034/jstp.2017.9.2.188100 

 Ghazinoory@modares.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

هاي نوآورانه مبتنی بر فناوري براي رشد و توسعه  فعالیت
با این مقدمه . اقتصادي به امري ضروري تبدیل شده است

هاي اقتصادي داراي  طبعاً افزایش احتمال رشد و توسعه بنگاه
رویکرد فناورانه و دانشی، اهمیت بسیاري در سرنوشت 

کشورهایی مانند کره جنوبی، ]. 1[کشورها خواهد داشت 
هاي  اند با تقویت شرکت توانسته... سنگاپور، برزیل و 

محور و تولید محصوالت با ارزش افزوده باال، مسیر  فناوري
ایران نیز با . رشد اقتصادي را با سرعت بیشتري طی نمایند
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صاد، محور در عرصه اقت هاي فناوري درك اهمیت حضور بنگاه
اقتصاد مبتنی . سعی بر ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر دانش دارد

بر دانش، مورد تأکید اسناد باالدستی کشور بوده و مسیري 
ها  شرکت. ناپذیر براي توسعه کشور قلمداد شده است اجتناب

به عنوان تاروپود یک اقتصاد  -و مؤسسات مبتنی بر دانش 
اي کشور قرار  اي توسعهه در اولویت برنامه -مبتنی بر دانش 
ها،  ها و مشوق ها با فراهم کردن زیرساخت گرفته و دولت

ها و همچنین  گیري این نوع شرکت شکل در تسهیلسعی 
ساماندهی عوامل حیاتی رشد آنها از طریق ایجاد بسترهاي 

هاي اتخاذشده  شود سیاست اما آنچه باعث می. نددارمناسب 
ها  ن گروه از شرکتبراي تسریع فرآیند خلق و رشد ای

اثربخش باشد شناخت دقیق علل رخداد فرآیند رشد براي 
فضاي اقتصادي، سیاسی و . بنیان است هاي دانش شرکت

اجتماعی ایران، چرایی و چگونگی رشد این گروه از 
ها  چنانچه دولت. نماید ها را متمایز از سایر کشورها می شرکت

از فرآیند طبیعی  هاي حمایتی، فارغ بخواهند از طریق سیاست
منجر به تسریع نرخ رشد و افزایش احتمال موفقیت این 

ها شوند نیازمند شناختی عمیق از مسیرهاي ممکن  شرکت
هاي  باشند تا بتوانند سیاست بنیان می هاي دانش رشد شرکت

ها دخیل  خود را معطوف به عواملی نمایند که در رشد شرکت
بنیان نیز با اطالع  نشهاي دا طور مدیران شرکت همین. هستند

توانند نقاط تمرکز  ها می از عوامل تأثیرگذار بر رشد شرکت
  .خود را جهت رشد و توسعه تعیین نمایند

رزیابی و نامه ا بنیان در ایران بر اساس آئین هاي دانش شرکت
در سه  بنیان ها و مؤسسات دانش تشخیص صالحیت شرکت

خدمات /کننده کاال هاي تولید هاي نوپا، شرکت گروه شرکت
بندي  بنیان صنعتی طبقه هاي دانش بنیان و شرکت دانش
شرکت  1735جمعاً تعداد  1395تا پایان سال . شوند می

خدمات و  شرکت تولیدکننده کاال 865، بنیان نوپا دانش
. اند هشناسایی شد نیان صنعتیب ششرکت دان 400و  بنیان دانش

هاي  شده در خصوص رشد شرکت مرور مطالعات انجام
دهد که بیشترین تحقیقات، بر روي  نشان می] 3و2[بنیان  دانش

بنیان صورت  هاي دانش سازمانی رشد شرکت عوامل درون
گرفته و مطالعات محدودي در خصوص تأثیر عوامل محیطی 

حالی است که  ها انجام شده و این در بر رشد این شرکت
ها را  اي از عوامل در کنار هم، شرکت اهم شدن مجموعهفر

به همین منظور در این مقاله . قادر به رشد خواهد نمود
بنیان و  هاي دانش شناسایی علل تأثیرگذار بر رشد شرکت

تبیین ترکیبات ممکن آنها به عنوان مسیرهاي دستیابی به رشد 
 مدنظر قرار گرفته و سعی شده جنس عوامل نیز از منظر

آنچه باعث شده در این مقاله . شروط الزم و کافی تبیین شود
بنیان در ایران تمرکز شود شرایط خاص  هاي دانش بر شرکت

هاي اقتصادي،  اجتماعی، سیاسی و اقتصادي ایران مانند تحریم
و ... داري حاکم و  وابستگی به نفت، روحیه ضدسرمایه

ها به  رکتکار ش و ها بر محیط کسب تأثیرگذاري این تفاوت
بنیان به لحاظ وابستگی بازارهاي  هاي دانش خصوص شرکت

بر همین اساس علل ]. 4[ فروش آنها به دولت است
بنیان و مسیرهاي ممکن جهت  هاي دانش رشدیافتگی شرکت

ها در ایران تمایزات  دستیابی به رشد براي این گروه از شرکت
فتگی اي با سایر کشورها از لحاظ ماهیت علل رشدیا ویژه

خواهد داشت و تالش این پژوهش، ارائه مسیرهاي ممکن 
متشکل از ترکیبات مختلف علل رشدیافتگی در ایران 

در ادامه پس از مرور مبانی نظري تحقیق، مضامین . باشد می
بنیان در ایران مطرح و  هاي دانش اصلی منجر به رشد شرکت

از طریق روش تحلیل موضوعی، مضامین مرتبط استخراج و 
اي کیفی، انواع  هایتاً از طریق روش تحلیل مقایسهن

هاي متشکل از مضامین فوق جهت دستیابی به رشد  پیکربندي
  .بنیان تبیین خواهند شد هاي دانش شرکت

  
  ها مبحث رشد شرکت مبانی نظري -2

. ها دانست توان محرك مهم رفاه ملت ها را می رشد شرکت
کننده رشد  تعییندرك و شناخت فرآیندها و عوامل اصلی 

ها براي دولتمردان و همچنین مدیران بخش خصوصی  شرکت
و نیز توسعه یک اقتصاد سالم از اهمیت بسزایی برخوردار 

ها نقش  از منظر اقتصاد کالن، رشد شرکت. است
هایی مانند اشتغال، رشد اقتصادي و  اي در مقوله کننده تعیین

ها عامل  د شرکتایجاد بازارهاي رقابتی دارد به نوعی که رش
اصلی افزایش نرخ اشتغال در جامعه و افزایش سطح تقاضا 

هاي  هاي اقتصادي بوده و با ظهور شرکت براي سایر بخش
قطبی و چندقطبی به  جدید و رشد آنها در بازار، بازارهاي تک

بازارهایی رقابتی تبدیل خواهند شد که خود در توسعه 
  ].5[کشورها مؤثر هستند 
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گروهی  :ها بیان شده است ی از رشد شرکتتعاریف مختلف
رشد را از منظر منابع مالی تعریف و گروهی دیگر نگاهی 

داشته و رشد را ناشی از توانمندشدن  آنافزاري به  نرم
اما واژه رشد شرکت در ذهن ]. 6[دانند  نیروهاي انسانی می

در این قالب هر . شود بسیاري از افراد با واژه درآمد تداعی می
ی که درآمد و یا جریان نقدي ایجادي آن با نرخ شرکت
توان  تري نسبت به میانگین صنعت حرکت نماید را می سریع

توان گفت  به طور کلی می]. 7[ شرکتی رشدیافته تلقی نمود
که رشد به وسیله افزایش در متغیرهایی نظیر کل نیروي کار، 

ر و ها، میزان فروش، سود و سهم بازا ظرفیت کارخانه، دارایی
شده به استناد مقایسه وضعیت  همچنین میزان اختراعات ثبت

براي آنکه ]. 8[شود  فعلی سازمان با گذشته آن نشان داده می
شود  مشخص شود چه زمانی شرکتی رشدیافته محسوب می

مشخصی براي ارزیابی رشدیافتگی تعیین   الزم است سنجه
ه را نظران این حوز شده توسط صاحب هاي ارائه شاخص. شود
گروه اول، اندازه : بندي نمود توان در سه گروه کلی تقسیم می

تواند نماد رشد شرکت  اي که می سازمان را به عنوان مؤلفه
 گیري آن نیز نرخ ند که شاخص اندازهکن باشد معرفی می

ي این محاسبه ها از آنجا که داده. کارکنان خواهد بوداستخدام 
بندي  و مقوله به سادگی گردآوري، تعییناین شاخص 

نظران این شاخص را به عنوان سنجه  بسیاري صاحبشوند  می
به عالوه ارقام استخدام تحت تأثیر  .اند رشد معرفی کرده
مطالعات مختلف به کار  تواند در و می نبودهتعدیالت نوسانی 

چند امکان دارد مشکالتی در تعیین اینکه یک  هر .گرفته شود
برآورد را خود ت یا فصلی وق چگونه کارکنان پاره شرکت
اما این شاخص در عین سادگی و ]. 6[به وجود آید  کند می

امکان  در حقیقت این. گستردگی استفاده، معایبی هم دارد
اما  دهدشرکتی سطح استخدام خود را افزایش  وجود دارد که

براي آن توسعه بازار یا موفقیت مالی را  ضرورتاًاین امر 
و یا برعکس، نرخ استخدام ] 5[ باشدشته به همراه نداشرکت 

وري نیروي  کارکنان افزایش نداشته باشد اما به دلیل بهبود بهره
. کار و اثربخشی فرآیندها، فروش سازمان افزایش پیدا کند

را به عنوان  مالی حسابداري و یا ارزیابی هاي گروه دوم، مؤلفه
د دهند و معتقدن ها ارائه می ابزاري براي سنجش رشد شرکت

 بازدهی ها، هایی مانند نرخ تغییرات در دارایی که شاخص
 توانند براي ، درآمد و وجه نقد می، سودها گذاري سرمایه

این نکته را  ولی. شوندبه کار گرفته  ها رشد شرکت سنجش
هاي  سیاست ها به شدت به نباید فراموش شود که این شاخص

ابراین هستند و بنوابسته  ها هاي شرکت حسابداري و رویه
 ها را از گروه سوم، رشد شرکت. یابد امکان مقایسه کاهش می

دهند و در  مورد بررسی قرار میدر بازار آنها طریق عملکرد 
، سهم بازار، ارزش بازار فروش هایی از قبیل این زمینه شاخص

مشکل  اما. ]9[ دهند و تعداد مشتریان را مورد استفاده قرار می
 درها  شرکت تفاوت، به دلیل معیارن کاربرد سهم بازار به عنوا

به  .باشد تگی سهم بازار به تعریف مبنا میوابسو تعریف بازار 
همین ترتیب امکان دارد که حجم فروش افزایش یابد ولی 

طور که گفته شد این امکان  همان]. 10[سهم بازار کاهش یابد 
وري نیروي کار،  وجود دارد که شرکتی به دلیل ارتقاء بهره

ند از لحاظ سهم بازار و میزان فروش رشد نماید ولی در بتوا
نرخ استخدام کارکنان آن تغییري صورت نپذیرد بنابراین 
شاخص تعداد کارکنان، سنجه مورد پذیرش این تحقیق 

هاي  همچنین به دلیل عدم یکپارچگی رویه. نخواهد بود
هایی از قبیل وجه نقد،  ها، شاخص حسابداري در میان شرکت

. نیز مورد استفاده این تحقیق نخواهد بود... ها و  داراییمیزان 
اي در حکم شاخص تعیین رشد  با توجه به اینکه باید سنجه

ها مدنظر قرار گیرد که مبنایی قضاوتی نداشته باشد و  شرکت
سازمانی آنها به  هاي درون ها فارغ از رویه براي تمام شرکت

میزان فروش  شکلی یکسان ارائه شود در این مقاله سنجه
ها در یک بازه زمانی دوساله به عنوان سنجه تفکیک  شرکت
این . هاي رشدیافته و رشدنیافته لحاظ شده است شرکت

ها  شاخص به صورت ارقام رسمی در اظهارنامه مالیاتی شرکت
جمهوري  شود که مورد تأیید معاونت علمی ریاست اعالم می

  .هستنیز 
توان  ها را می شرکت گرفته در خصوص رشد تحقیقات صورت

مطالعاتی که به توصیف  :ذیل دو گروه عمده ارائه نمود
 1اند مانند مطالعات چرچیل چگونگی فرآیند رشد پرداخته

اي را براي رشد  مرحله که یک مدل توسعه پنج) 1983(
نظران در  و تحقیقات دیگر صاحب] 11[ها قائل شده  شرکت

که به ) 1994( 3و گرینر) 2010( 2این حوزه مانند چستن
]. 13و12[اند  ها پرداخته تشریح چگونگی مراحل رشد شرکت

                                                 
1- Churchill 
2- Chaston 
3- Greiner 
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در ) 1988( 1توان به مطالعات کازانجیان در همین حوزه می
بنیان نیز اشاره نمود که  هاي دانش ارتباط با فرآیند رشد شرکت

ها  به طور خاص به بررسی مراحل رشد این گروه از شرکت
سازي،  م و توسعه، تجاريپرداخته و در چهار مرحله مفهو

ها  رشد و نهایتاً مرحله ثبات، فرآیند رشد این گروه از شرکت
نیز در همین راستا، رشد ) 2010( 2لی]. 3[د کن را تعریف می

نهفتگی، رشد و  شامل بنیان را در سه مرحله هاي دانش شرکت
اي را براي هر یک از این مراحل  بلوغ توصیف و شرایط ویژه

  ].2[دارد  بیان می
 فرآیند در خصوصاز مطالعات قبلی  به دست آمدههاي  یافته 

مختلفی را ها مراحل  شرکت که دهد نشان میها  رشد شرکت
و انواع  هاها، ساختار نمایند و استراتژي رشد طی میدر مسیر 

رشد از هاي مدیریتی که براي هر مرحله  مختلفی از فعالیت
  .گزینند میبر را مناسب است
از مطالعات متمرکز بر عوامل تأثیرگذار در رشد  گروه دیگري

رشدي که شرکت در آن واقع شده   ها، فارغ از مرحله شرکت
به دنبال عوامل تأثیرگذار در بهبود پارامترهاي نمایانگر رشد 

 4بندي استوري به تبعیت از دسته 3کاریزوسا. اند شرکت بوده
ها را در قالب سه دسته  عوامل تأثیرگذار بر رشد شرکت

هاي کارآفرین، عوامل مرتبط با ماهیت  عوامل مرتبط با ویژگی
بندي  هاي شرکت طبقه شرکت و عوامل مرتبط با استراتژي

عوامل ) 1990( 5با توجه به تحقیقات شرر]. 10و5[نماید  می
ا تأثیر ه دیگري نیز وجود دارد که بر اندازه و رشد شرکت

، ادغامات و 6صرفه مقیاس در تولید و یا عدم آن: گذارند می
]. 14[ هاي دولت و همچنین ساختار بازار اکتسابات، سیاست

مطالعات اخیر نقش سایر متغیرها مانند سرمایه انسانی، بازار 
نیروي کار محلی، نوآوري محصول و فرآیند، موقعیت، 

ها مورد  شد شرکتوضعیت قانونی و ساختار سرمایه را بر ر
سطح بدهی اولیه، ساختار  7تروواتو]. 5[اند  تحلیل قرار داده

مالکیت و تصمیمات درباره اینکه آیا به بازارهاي خارجی 
گذار بر رشد تأثیرفروش داشته باشند یا خیر را نیز از عوامل 

همچنین سن شرکت نیز یکی دیگر از . داند ها می شرکت

                                                 
1- Kazanjian 
2- Lee 
3- Carrizosa 
4- Storey 
5- Scherer 
6- Economies and Diseconomies of Scale 
7 Trovato 

بانیر ]. 15[ها است  رشد شرکت کننده عملکرد و عوامل تعیین
در جهت تحلیل رشد، بین عواملی که خاص شرکت و  8و متز

و خود فرآیند رشد بوده و همچنین عوامل درونی که شرکت، 
گزیند با  یبرمبر فرآیند رشد آنها را  به منظور تأثیرفعاالنه 

توان آنها را تغییر داد  عوامل بیرونی شرکت و عواملی که نمی
در رابطه با عوامل . شوند اجتناب نمود تمایز قائل مییا از آنها 

بیرونی رشد که تحت کنترل مستقیم مدیریت شرکت قرار 
محیط اقتصاد کالن و : ندارند دو عامل خاص وجود دارند
عوامل داخلی  نظر از. دسترسی شرکت به سرمایه خارجی

هاي شرکت در  هاي رشد، انتخاب ترین محرك رشد هم مهم
ها و ساختار مالکیت و سیاست پرداختی  ئولیترابطه با مس

در میان عوامل ]. 16[باشد  یعنی استفاده از درآمدهاي خود می
دفعات از به ها نیز  گذار بر فرآیند رشد شرکتتأثیراصلی 

از دیگر عوامل ]. 17[شده است  برده ناماندازه و سن شرکت 
که  گذار بر فرآیند رشد و قابل اشاره، صنعتی استتأثیرمهم 

کند و عالوه بر آن منطقه  شرکت در آن زمینه فعالیت می
هاي  حضور تیم]. 18[ شرکت وکار کسبجغرافیایی محل 

گذار بوده و تأثیرتواند در مسیر رشد شرکاء  ترکیبی می
یل تشکاز دو گروه فناورانه و مدیریتی  توأمانها  بایست تیم می

گذار و گرچه قابلیت مدیریت فرد بنیان]. 19[شده باشند 
، داراي اهمیت زیادي است اما هر چه شبکه اجتماعی مؤسس
تر باشد عملکرد شرکت و  در صنایع مربوطه گسترده مؤسس

سرعت شرکت در ]. 20[میزان موفقیت آن باالتر خواهد بود 
دستیابی به فناوري و تبدیل آن به محصول نیز از پارامترهاي 

و  9ندپنال آس. استها  یت در خصوص رشد شرکتبااهم
اند که اکتساب فناوري اولیه و  اظهار داشته ]21[همکاران 

هاي فناورانه از عناصر ضروري براي عملکرد و  ایجاد قابلیت
گرفته در  مطالعات صورت. ها هستند رشد آینده شرکت

ها، بیشتر بر عوامل  خصوص چرایی رشد شرکت
سازمانی تأکید داشته و نقش دولت به عنوان یک بازیگر  درون

بنیان چندان مورد  هاي دانش مهم در رشد و توسعه شرکت
نمایی اجمالی  1در جدول . توجه و تحلیل قرار نگرفته است

شده در خصوص عوامل تأثیرگذار  از مطالعات خارجی انجام
  .ها ارائه شده است بر رشد شرکت

                                                 
8- Bannier and Metz 
9- Aspenlund 
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گرفته در خصوص رشد، موفقیت و یا  مطالعات صورت
نیز ] 27و26و25[ر ایران بنیان د هاي دانش پیشرفت شرکت

اند و عوامل محیطی  بیشتر به بررسی عوامل سازمانی پرداخته
وکار بیان  هاي کسب را هم در سطح فراهم شدن زیرساخت

و نگاهی ترکیبی به عوامل جهت دستیابی به رشد   کرده
بر در این مقاله به دنبال ارائه یک الگوي مبتنی . اند نداشته
بنیان ایرانی بدون  هاي دانش شرکت گذار بر رشدتأثیر عوامل

توجه به فرآیندهاي اکولوژیک آنها و با تمرکز بر شرایط 
  .سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایران خواهیم بود

  
  روش تحقیق -3

بنیان در  هاي دانش استخراج عوامل تأثیرگذار بر رشد شرکت
اي است که از آنها  هاي تحقیقاتی ایران نیازمند استفاده از روش

هاي  روش. بینش دقیقی در خصوص موضوع حاصل شود
. پیشبرد این تحقیق باشندتوانند مسیر مناسبی براي  کیفی می

هاي  شود که یافته نوع تحقیقی اطالق می تحقیق کیفی به هر

دست  سازي به آن از طریق فرآیندهاي آماري و با مقاصد کمی
سازماندهی تحقیقات کیفی مبتنی بر ]. 28[نیامده باشد 

تحلیل موضوعی یا تماتیک، . هاي مختلف تحلیل است روش
از آنجا که این مقاله بر . هاست یکی از این استراتژي

بندي،  آوري، طبقه اي مبتنی بر جمع داده الگوپردازي درون
مصاحبه  22هاي به دست آمده از  سازي و ارزیابی داده مفهوم

بنیان رشدیافته تأکید دارد از روش  هاي دانش با مدیران شرکت
 مهمی اطالعات تم، مبین یا مضمون. مزبور استفاده شده است

 و معنی تا حدي، و است تحقیق سؤاالت و ها هداد درباره
 دهد می نشان را ها داده از اي مجموعه در موجود الگوي مفهوم

 مضمون، تحلیل در مناسب تحلیلی هاي روش از یکی]. 29[
 در معموالً مضامین قالب. است مضامین قالب تحلیل

 زیادآنها  هاي داده و متون تعداد که رود می کار به تحقیقاتی
 مضامین فهرستی از ،روش این). منبع 30 تا 10 مثالً( باشد

به  را ها داده متن از شده استخراج یا نظري پیشینه در موجود
 کلیدي ویژگی .دهد می ارائه مراتبی سلسله و صورتی درختی

  ها از منظر مطالعات مختلف عوامل تأثیرگذار بر رشد شرکت) 1جدول 
  منابع  ها مؤلفه  بعد  ردیف  منابع  ها مؤلفه  بعد  ردیف

1  
هاي  ویژگی

  کارآفرین

 تاریخچه خانوادگی -

  حواشی اجتماعی -
  هاي کاربردي مهارت -

  آموزش -
  سن -

شکست قبلی در  -
  وکار کسب

]22[  5  
توانمندي 
  فناورانه

 دانش ضمنی -

  آموزش ضمن خدمت -
  تنوع -

 ]21و9[

2  
هاي  ویژگی
سازما/شرکت
  ن

  سن -
  حوزه کاري -
  فرم قانونی -

  ساختار بازار  6  ]22[
 هاي بازار گیري جهت -

  سازگاري قیمتی -
 ]24و23[

3  
توانمندي 
  بازاریابی

 ریزي برنامه -

  ارائه محصوالت جدید -
  استخدام افراد توانمند -

  آموزش نیروي کار -
  میزان رقابت -

  استفاده از مشاوره -
 استراتژي بازاریابی -

  منابع فنی -

  ]24و23و15[

 تأمین منابع  7

انسانی دسترسی به نیروي  -
 ]22و19[ کرده تحصیل

 دسترسی به منابع مالی -

8  
تولید و 

روزرسانی  به
  دانش

 نوع دانش ایجادشده -

 ]24و23و5[
هاي  تعداد پروژ -

 وتوسعه تحقیق

 مدیریت دانش -

4  
توانمندي 
سازمانی و 
  تولید

 نوآوري -

  ارائه محصول جدید -
 قوانین 9  ]24و23و21[

  قوانین مالکیت فکري -
]15[  

  قوانین گمرکی -
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 بندي گروه و مضامین مراتبی سلسله سازماندهی روش، این
 مضامین ایجاد و ها خوشه قالب در تر سطوح پائین مضامین
 تواند می در نهایت هم پژوهشگر .استآنها  از باالتر سطوح
  ].30[ کند استفاده سطح 5 یا 4 از مضامین، سازماندهی جهت

هاي  توجه به اینکه واحد تحلیل در این مقاله شرکت با
بنیان مورد پذیرش معاونت علمی و فناوري  دانش
تن از  22در مرحله اول این پژوهش با  استجمهوري  ریاست

بنیان که بر مبناي سنجه مورد  هاي دانش مدیران عامل شرکت
شدند مصاحبه عمیق  قبول این مقاله رشدیافته محسوب می

نیمه ساختاریافته صورت پذیرفت و از آنها خواسته شد که در 
این . هاي خود توضیح دهند خصوص علل رشد شرکت

هاي مرحله اول مقاله  مبناي استخراج دادهها به عنوان  مصاحبه
سؤاالت مصاحبه به دو بخش کلیدي تقسیم و . انتخاب شدند

هاي رشدیافته خواسته شد فرآیند  ابتدا از مدیران عامل شرکت
شان به رشد را تشریح نمایند و در مرحله  دستیابی شرکت

هاي پیشین آنها و همراه  دوم، سؤاالتی هدفمند بر اساس گفته
هاي مرتبط مطرح  ر پیشینه شرکت جهت استخراج دادهمرو
هاي مورد  جامعه هدف در این مرحله شامل کلیه شرکت. شد

. جمهوري بوده است پذیرش معاونت علمی و فناوري ریاست
 93و  92هاي  شرکت مورد پذیرش معاونت در سال 1555از 

بیش از سال  93شرکت، میزان فروش سال  99که تنها براي 
اساس سنجه مورد پذیرش این مقاله رشدیافته  و بربوده  92

  .شدند محسوب می
] 31[ طلبانه نظري و فرصت گیري در این پژوهش از نمونه

استفاده و افراد به صورتی کامالً هدفمند و مبتنی بر اهداف 

 22شرکت به شکلی قضاوتی،  99از . پژوهش انتخاب شدند
شرکت جهت انجام مصاحبه و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر 

به منظور ). 2جدول (بنیان انتخاب شد  هاي دانش رشد شرکت
ها، همچنین سابقه فعالیت هر کدام نیز براي  انتخاب شرکت

نها اطمینان از انتزاعی و مقطعی نبودن افزایش نرخ فروش آ
هاي  سازي مصاحبه پس از پیاده. مدنظر قرار گرفت

 11گرفته و تحلیل مضامین حاکم بر رشدیافتگی،  صورت
هاي  مضمون کلیدي شناسایی شد که عالوه بر تبیین توانمندي

هاي  آفرینی سازمانی به عوامل محیطی به خصوص نقش
در تحلیل مضامین پس از انجام . متفاوت دولت تأکید داشت

. گیري متوقف شد به، اشباع نظري حاصل و نمونهمصاح 22
دستیابی به حداکثر اطالعات در مورد یک پدیده و بروز 

. ها است هاي تکراري، به معناي لزوم پایان گردآوري داده داده
شود که در این  این معیار در پژوهش کیفی، اشباع نامیده می

شود  هاي تکراري مواجه می مرحله، پژوهشگر مرتباً با داده
هر زمان که طی دو مصاحبه پی در پی، داده جدیدي ]. 31[

حاصل نشود آخرین مصاحبه به عنوان نقطه اشباع نظري 
در ارزیابی حصول اشباع نظري، هر مصاحبه . شود قلمداد می

سازي و کدگذاري و پس از تحلیل  پس از انجام، پیاده
مضامین، اقدام به شناسایی شرکت منتخب بعدي جهت ادامه 

در مرحله دوم این تحقیق براي . شد ها می رآیند مصاحبهف
اي تدوین  اي کیفی، پرسشنامه استفاده از روش تحلیل مقایسه

شرکت  8شرکت رشدیافته قبلی و همچنین  22و میان 
هاي استخراجی از این  بنیان رشدنیافته توزیع شد که داده دانش

 .مورد تحلیل قرار گرفت FSQCAافزار  مرحله توسط نرم
  اي کیفی بنیان مورد مصاحبه و تحلیل مقایسه هاي دانش شرکت) 2جدول 

  تعداد پرسنل )سال(عمر شرکت   کد شرکت  ردیف  تعداد پرسنل )سال(عمر شرکت   کد شرکت  ردیف
1 F1 10 28 12 F12 5 10 

2 F2 17 117 13 F13 12 13 

3 F3 11 79 14 F14 9 11 

4 F4 11 15 15 F15 24 189 

5 F5 4 18 16 F16 14 52 

6 F6 27 62 17 F17 12 72 

7 F7 22 33 18 F18 12 15 

8 F8 12 56 19 F19 11 128 

9 F9 4 213 20 F20 10 120 

10 F10 14 92 21 F21 12 15 

11 F11 11 73 22 F22 11 128 
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هاي ناموفق بر اساس میزان دسترسی به  انتخاب شرکت
هاي قبل از مقطع مورد  ها در سال هاي فروش شرکت داده

. بررسی و آگاهی از روندهاي داخلی آنها انجام شده است
نیافتگی براي افزایش روایی و پایایی روش تحلیل  موارد رشد

 روش تحلیل. اند اي کیفی مورد بررسی قرار گرفته مقایسه
ها است به ویژه  اي کیفی که از فنون تحلیل علّی پدیده مقایسه

بین (هاي در اندازه متوسط  هاي با تعداد نمونه مناسب پژوهش
نظیر (هاي متداول کمی  که روش] 32[باشد  می) 35تا  10

ابزارهاي ) مطالعه موردي(و کیفی ) هاي پارامتري روش
ذکور مقایسه مبناي روش م. مناسبی براي تحلیل آنها نیست

 یروشاي کیفی  تحلیل مقایسه]. 33[موارد با یکدیگر است 
سازي اصول مقایسه براي  تحلیلی مبتنی بر جبر بولی و پیاده

از تئوري این روش ]. 34[ است هاي اجتماعی مطالعه پدیده
 و جبر بولی براي تجزیه و تحلیل چگونگی) فازي(جمع 
 عدم یا رحضو مسئله که این چگونگی و عوامل ترکیب
برد  بهره میشود  یک نتیجه خاص می به منجر آنها حضور

براي شناسایی مسیرهاي ممکن دستیابی  مقالهدر این ]. 35[
اي  بنیان به رشد از روش تحلیل مقایسه هاي دانش شرکت

در واقع با استفاده از این روش . کیفی استفاده شده است
ر بر رشد امکان شناسایی ترکیبات مختلف عوامل تأثیرگذا

ها که تحقق هر یک از آنها منجر به رخداد پیامد رشد  شرکت
  .شود مشخص خواهد شد شرکت می

هاي  هاي این پژوهش، رویه براي تأمین روایی بیرونی یافته
هاي آن با هدف فراهم آمدن امکان  آوري و تحلیل داده جمع

همچنین تمرکز بر . رجوع به آنها در مواقع لزوم، ثبت شد
ابل و رویدادهایی که بر خالف جریان محوري نقاط مق

ها توسط یک فرد  پژوهش بودند و نیز انجام ممیزي داده
تنها  ،تعمیم آمارياز آنجا که ]. 36[بیرونی هم انجام شد 

ها مناسب  و براي همه موقعیت نبودهپذیري  شکل تعمیم
پذیري متعادل  در این تحقیق با تکیه بر تعمیم] 37[ باشد نمی

بنیان  هاي دانش یقات کیفی، نتایج صرفاً براي شرکتدر تحق
جمهوري مورد  مورد تأیید معاونت علمی و فناوري ریاست

  ].38[ اتکاء قرار گرفته است
  
 هاي تحقیق یافته -4

هاي  به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند رشد شرکت

بنیان، مضامین حاکم بر این امر با استفاده از تحلیل و  دانش
ها مشخص و ارائه  هاي به دست آمده از مصاحبه تفسیر داده
مفاهیم به دست آمده در سطح نخست کدگذاري، . شده است

هایی هستند که به شکل مستقیم از متن مصاحبه  عنوان
 نخستاستخراج و در دو سطح قابل مشاهده در جدول 

این مفاهیم در واقع محتواهاي ذیل . اند سازي شده ممفهو
اي هستند که داراي سطوح باالتري از انتزاع  عناوین نظري

هاي  بوده و به عنوان مضامین اصلی تأثیرگذار بر رشد شرکت
شده در  مضامین کلیدي شناسایی. اند بنیان شناسایی شده دانش

بندي  تهدس ،طبقه 11بنیان در  هاي دانش فرآیند رشد شرکت
هاي  ترین مضامینی که شرکت یکی از مهم. شده است

اند  بنیان بر تأثیرگذاري آن بر فرآیند رشد تأکید داشته دانش
توان براي  مفهوم خلق دانش را می. است  "خلق دانش"مقوله 
بنیان ایرانی به عنوان حرکت بر روي لبه  هاي دانش شرکت

ها بر  در شرکتدر واقع مضمون خلق دانش . دانش تعبیر کرد
هاي تحقیقاتی، یادگیري حین کار،  شان در پروژه اساس تجربه

نکته قابل . بررسی است ارائه محصول و بهبود مستمر آن قابل 
توجه در خصوص مضمون خلق دانش، اهمیت ویژه یادگیري 
است که حتی از ارائه محصول ناموفق به بازار و تولید 

این مفهوم . باشد خراج میمحصول مبتنی بر بازار نیز قابل است
سازي  سازمانی و هم در سطح شبکه هم در سطح درون

در واقع . شود ها مطرح می سازمانی براي شرکت برون
اساس دانش فنی موجود در  هایی که توانسته بودند بر شرکت

شرکت، محصوالت مبتنی بر نیاز بازار را تولید نمایند و به 
ها به  ه سایر شرکتهاي خود و تجرب طور مستمر از شکست

هاي خارجی در توسعه محصول جدید  خصوص شرکت 
مند شوند در مقوله خلق دانش از توانمندي بیشتري  بهره

ها  برخوردار و نهایتاً امکان دستیابی به رشد در این شرکت
شرکتی  مقوله خلق دانش تنها جنبه درون. تر شده بود محتمل

نعت و دانشگاه نداشته و میزان حمایت دولت از ارتباط ص
براي تجاري شدن دانش فنی نیز در این مقوله واجد اهمیت 

هاي دولت در جهت تجاري شدن  اساس برنامه بوده که بر
هاي دانشگاهی و حمایت از حضور اساتید در  نامه پایان

هاي  ها از نتایج سیاست و شرکت بودهبررسی   صنعت قابل
  .شوند مند می دولت در این راستا بهره

هاي نوین بازاریابی، واحد فروش فعال،  اده از روشاستف
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برقراري ارتباط مستمر و اثربخش میان واحد تولید و فروش 
هاي مدون در جهت توسعه برند و صادرات  و داشتن برنامه

همراه با مطالعه و تحلیل بازار به منظور ارائه محصوالت 
جدید و نوآور یکی دیگر از موضوعاتی است که تحت قالب 

ها به عنوان یک متغیر  وله توانمندي بازاریابی در شرکتمق
هاي رشدنیافته،  در شرکت. شود بندي می الزم براي رشد دسته

نقش این مقوله به وضوح نمایان بوده که به دلیل عدم 
توانمندي بازاریابی، آنها امکان فروش محصوالت خود در 
ت بازارهاي داخلی و جهانی را پیدا نکرده و دچار مشکال

از آنجا که بیشتر . اند اي در فرآیند رشد خود شده عمده
آموختگانی هستند که  بنیان، متشکل از دانش هاي دانش شرکت

حوزه تخصصی مربوطه خود داراي دانش و تجربه بوده اما  در
باشند عمده  مند نمی هاي بازاریابی و مدیریتی بهره از مهارت
اورمحور، در ها حتی پس از تولید محصوالت فن این شرکت

اي  بازارسازي و فروش این محصوالت با مشکالت عدیده
شده به عنوان  یکی دیگر از مقوالت شناسایی. شوند روبرو می

. بنیان، توانمندي تولید است هاي دانش شرط الزم رشد شرکت
هاي مشتري، آشنایی فنی  اساس خواسته بهبود محصوالت بر

توسعه براي رفع و افزارهاي تولید و توان تحقیق با سخت
  .دهنده این مقوله است ضایعات، نشان

بخشی  شده مقوله مشروعیت از دیگر مضامین کلیدي شناسایی
ها، در مقوله  نقش دولت در فرآیند رشد شرکت. است

هاي  بیشتر شرکت. کند بخشی نمود پیدا می مشروعیت
اي برخوردار  بنیان که این مقوله در آنها از جایگاه ویژه دانش
توان فعال . اند مند شده از یک رشد نسبی باثباتی هم بهره بوده

کردن بازیگران اصلی دولتی در حوزه تخصصی شرکت، 
هاي البی فعال در سیستم ملی نوآوري، افزایش  قدرت گروه

ها،  دانش عمومی و ایجاد موج اطالعاتی از طریق رسانه
. دهند بخشی را شکل می مواردي هستند که مقوله مشروعیت

ها در داخل ایران اغلب  آنجا که بازار این گروه از شرکتاز 
خود دولت است بدون ارتباط با دولت امکان توجیه مناسب و 

هاي دولتی براي خرید محصوالت  جلب رضایت سازمان
ها به  در دوران تحریم. فناورمحور داخلی بسیار مشکل است

هاي جهانی، شرایط براي آن دسته از  دلیل محدودیت
اي داخلی که روابط خوبی با دولت داشتند یا در ه شرکت

بسترهاي دولتی شکل گرفته بودند مساعد شده ولی با حضور 

هاي  المللی این مسیر بار دیگر سختی هاي بین مجدد شرکت
یکی از نقاط تمایز اصلی . خاص خود را پیدا خواهد کرد

محور با  يهاي فناور هاي رشدیافته ایرانی در حوزه شرکت
طی نمودن . گردد شورها نیز به همین مقوله اخیر بازمیسایر ک

ها  مراحل قانونی و رفع موانع قانونی براي این گروه از شرکت
تر بوده و این  سیستم دولت دارند سهل که روابط غیررسمی با

توانند  ها با توجه به سرمنشاء دولتی خود می گروه از شرکت
  .در بازار ایران باقی مانده و رشد نمایند

باشد  توجه به اینکه ایران عضو سازمان تجارت جهانی نمی با
گذاران خارجی و  قوانین مرتبط با ورود کاالها و سرمایه

قوانین گمرکی هم به دلیل تأثیرگذاري مستقیم بر روي بازار 
ها به رشد  ها و قیمت محصوالت، در دستیابی شرکت شرکت

ن گروه از محور بودن ای يتوجه به فناور با. اهمیت دارند
ها، قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکري نیز جزء  شرکت

موضوعات با نقش کلیدي در فرآیند دستیابی به رشد در 
موضوعات اخیر در مقوله بسترهاي قانونی به . ها است شرکت

عنوان یک متغیر تأثیرگذار در رسیدن به دستاورد رشد 
دستیابی  یکی دیگر از موضوعاتی که براي. اند شناسایی شده

بنیان به رشد اهمیت دارد میزان آشنایی آنها  هاي دانش شرکت
اساس نیازهاي بازار، رعایت  به بازار و اختراع بر

هاي ارزیابی کیفیت و همچنین برقراري ارتباط  استاندارد
مناسب بین واحد طراحی و استاندارد است که تحت قالب 

ذار بر رشد این مقوله توانمندي فنی به عنوان یک متغیر تأثیرگ
  .شناسایی شده است ها گروه از شرکت

در اقتصادهاي در حال گذار، کماکان دولت رکن اساسی را در 
ها  اقتصاد دارد و به عنوان یک بازار مهم براي شرکت

هاي دولتی و  شود آگاهی از خریدها و مناقصه محسوب می
تواند  هاي کالن علم و فناوري هم می ها و استراتژي اولویت

دهی به بازار بر  دهی به سیستم و شکل تحت قالب جهت
مضامین اصلی . ها به رشد تأثیرگذار باشد دستیابی شرکت

کننده هر یک از مفاهیم  شده و کدهاي مرتبط شفاف شناسایی
هر  ،فرآیند کدگذاريجهت انجام  .اند تشریح شده 3در جدول 

سازي به جمالت مشخصی  ها پس از پیاده یک از مصاحبه
) کدهاي اولیه(به چند کلمه خالصه  هبندي و هر جمل سیمتق

گذاري آنها،  از همگرایی چند کد اولیه و مفهوم. اند تبدیل شده
  .اند ابتدا مضامین فرعی و سپس مضامین اصلی ایجاد شده
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   بنیان دانشهاي  شده بر رشد شرکت مضامین تأثیرگذار شناسایی) 3جدول 
  مضمون
 اصلی

  مضمون
 فرعی

 کد اولیه مفهوم

توانمندي فردي 
هاي  و فعالیت

 کارآفرینانه

 اي مدیریت سابقه حرفه

 وکار تجربه قبلی در کسب
  وکار شکست قبلی در کسب -
 وکارها تجربه در سایر کسب -

  تجربه مدیریتی

  سابقه مدیریت اجرایی -
  سابقه مدیریت پژوهش -

  مدیریت توسعه محصول جدیدسابقه  -
 شبکه فردي -

  تجربه فنی
  دانش فنی الزم براي انجام کلیه مراحل توسعه محصول -

  دانش فنی الزم جهت مهندسی معکوس -

  هاي کاربردي مهارت

  هاي اداري مهارت -
  آگاهی به امور حسابداري -

  دانش مالی و مالیاتی -
  آگاهی از امور بیمه -

  مدیریتسابقه تحصیلی 
تحصیالت مرتبط مؤسس با زمینه 

 فعالیت

  تجربه آزمایشگاهی مدیریت -
  نامه با حوزه کاري ارتباط پایان -

  دانش ضمنی مرتبط با صنعت شده هاي آموزشی مدیریتی گذرانده دوره -

  فرهنگ کاري

  پشتکار و سماجت تیم اولیه - پشتکار تیم
  هسته اصلی حضور فرد داراي سن و سال و باتجربه در -

  همکاري اولیه مناسب میان اعضاء اصلی -
  وحدت میان مؤسسان -

 تالش مداوم و مستمر براي پیشبرد اهداف -

  روحیه کار تیمی

   روابط غیررسمی با دولتمردان
  سابقه فعالیت در دولت -

 آشنایی خانوادگی با فعاالن دولتی -

 -  هاي کارآفرینی تنوع در تجربه

 فنیتوانمندي 

 آشنایی با بازار و اختراع بر اساس نیاز بازار -   توسعه محصوالت مبتنی بر بازار

سنجی محصوالت مبتنی  توان امکان
 بررسی امکان تولید محصول از ایده -   بر بازار

   هاي آینده رصد فناوري

هاي مشابه در سایر  بررسی وضعیت محصوالت و فناوري -
  کشورها

  فناوريبررسی روند آتی  -
  هاي مشابه بررسی پتنت -

 تحلیل پتنت -

  مهندسی معکوس
هاي  ساخت محصول از نمونه

 مشابه

  امکان ساخت محصول از نمونه خارجی -
  یادگیري در حین تحصیل از نمونه خارجی -

 بهبود محصوالت مشابه در جهت رفع نیاز بازار -

  انتشار دانش

المللی و ملی با  تعامالت بین
   NISو  SISبازیگران اصلی 

 هاي تخصصی عضویت در انجمن -

 گذار هاي سیاست حضور در سازمان -

هاي  مبادله اطالعات در گردهمایی
ها و  رسمی مانند کنفرانس

  ها نمایشگاه
 

  بازار عضویت در فن -
المللی با پشتیبانی  هاي بین حضور در نمایشگاه -

 هاي دولتی سازمان
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   بنیان هاي دانش شده بر رشد شرکت مضامین تأثیرگذار شناسایی) 3جدول ادامه 
  مضمون
 اصلی

  مضمون
 فرعی

 کد اولیه مفهوم

توانمندي 
 بازاریابی

  مطالعه و تحلیل بازار

  توانایی سنجش نیاز بازار -
  سنجی فروش امکان -

 هاي بازار گیري شناسایی جهتتوان  -

  سازي فرآیندهاي بازاریابی پیاده

 واحد فروش و بازاریابی

  اهمیت واحد فروش -
  وجود دیدگاه تجاري -
 آگاهی با فنون فروش -

  هاي نوین بازاریابی روش
  هاي جدید تبلیغات آشنایی با شیوه -
 هاي بازاریابی آموزش پرسنل به شیوه -

  فروشارتباط تولید و 
  تولید محصوالت مبتنی بر نیاز بازار -

 سازگاري قیمتی -

   توسعه برند
  تبلیغات براي توسعه برند -

 ارائه خدمات باکیفیت جهت ایجاد جایگاه مناسب براي برند -

  توسعه صادرات
 صادرات

  توسعه محصوالت با قابلیت صادرات -
 فروش محصوالت با برند خارجی -

  صادراتتولید مبتنی بر 
  افزایش اعتماد مشتریان پس از صادرات -
  تمرکز بر محصوالت داراي بازار خارجی -

ارتباط مناسب با مشتري و ارائه 
   خدمات مناسب پس از فروش

ارتباط مناسب با مشتري و ارائه خدمات مناسب پس از  -
 فروش 

ساختار و 
 دهی به بازار شکل

  خریدهاي دولتی
  )ها با توجه به تحریم(ساخت محصول سفارش دولت، قبل از  -

 فروش اولین محصوالت به دولت -

 -   ارائه یارانه به محصوالت

هاي  جلوگیري از ورود شرکت
خارجی و یا دولتی به بخش 

  تولید
 

  سازي از طریق انعقاد قرارداد با دولت تجاري -
  منع واردات محصوالت مشابه -

 تعرفه باال براي ورود محصوالت مشابه -

هاي بازار داخلی و  قابلیت
   خارجی

 امکان فروش محصوالت به خارج از کشور -

 افزایش سهم بازار به دلیل قیمت پائین و کیفیت مناسب -

هاي مناسب بیان تقاضاي  راه
   فناوري

  هاي شفاف برگزاري مناقصه -
  ها ها و رسانه رسانی در سایت اطالع -

  بازارها وجود فن -

  توانمندي تولید

انعطاف در تولید بر اساس نیاز 
 بازار

 
  نامه توان ساخت پروتوتایپ از ایده پایان -
 بهبود محصوالت بر اساس خواسته مشتري -

 فعالیت در حوزه مشابه و یادگیري در جهت رفع مشکل بازار -   یادگیري

  افزارهاي تولید هنگام تحصیل در خارج آشنایی فنی با سخت -   افزار تولید سخت
وتوسعه مبتنی بر بازار و  تحقیق

   شرایط فنی
  وتوسعه براي رفع ضایعات تحقیق -

 هاي مرتبط سابقه کاري در حوزه اختراع و آزمایش -

  کیفیت محصوالت و کنترل آن
 کیفیت باالي محصوالت

  تولید محصوالت باکیفیت -
 بهبود مستمر کیفیت -

  رعایت استاندارد
  ارزیابی کیفیترعایت استانداردهاي  -

  وجود ارتباط مناسب میان واحدهاي طراحی و استاندارد -
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  بنیان هاي دانش شده بر رشد شرکت مضامین تأثیرگذار شناسایی) 3جدول ادامه 
  مضمون
 اصلی

  مضمون
 فرعی

 کد اولیه مفهوم

تأمین و 
 تخصیص منابع

کرده و  تحصیلدسترسی به نیروي انسانی  -
 متعهد و حفظ آن

دسترسی به نیروي انسانی کارآفرین و  -
 مدیر

  جذب نیروهاي نخبه -
  آموزش نیرو به صورت مستمر -

 کرده حفظ نیروي تحصیل -

  هاي استخدامی نیروهاي نخبه وجود مکانیزم -
  هاي حفظ نیروهاي متعهد وجود مکانیزم -

  جذب نیروها از بدو ورود به دانشگاه -
  تربیت نیروي انسانی با توجه به نیازهاي شرکت -

  میزان باالي نیروي انسانی تحقیقاتی به کل پرسنل شرکت -
  آموزش مستمر -

 نیروي انسانی مجرب -

  دسترسی به منابع مالی

  بهره دولتی وام کم - گذاري خطرپذیر سرمایه
  وام ارزي -

  ها گذاري صندوق سرمایه -
  دولتیهاي  گذاري سازمان سرمایه -

 هاي دولت و تخصیص بودجه اولویت -

 وتوسعه بودجه تحقیق

 اعتبارات پژوهشی

  خلق دانش

  نوع دانش ایجادشده

  اختراع -
  تحقیقات بنیادي در دانشگاه -

 وتوسعه شرکت تحقیقات کاربردي در واحد تحقیق -

 تحقیقاتی متعدد در حوزه اختراعهاي  تجربه پروژه -   وتوسعه هاي تحقیق تعداد و درجه تنوع پروژ

برقراري ارتباط بین عرضه دانش فنی در 
   دانشگاه و تقاضا در صنعت

  نامه سازي پایان حمایت دولت از تجاري -
 فعالیت اساتید در صنعت -

توسعه دانش اولیه تولید محصول مبتنی بر 
   بازار

  صنعت نامه بر اساس تجربه کاري اساتید در انتخاب عنوان پایان -
 شده دولت نامه بر اساس نیازهاي اعالم انتخاب پایان -

   مدیریت دانش

  یادگیري حین کار -
  ارائه محصول و بهبود مستمر آن -

 یادگیري از ارائه محصول ناموفق به بازار -

 بخشی مشروعیت

هاي البی فعال در سیستم ملی  قدرت گروه
 نوآوري

 
  گذاري ویژه براي سرمایهایجاد فضاي فکري مناسب در دولت  -

  فعال کردن بازیگران اصلی در میان دولتمردان -
  ایجاد موج اطالعاتی در خصوص فناوري -

ها در خصوص  افزایش سطح دانش عمومی افراد از طریق رسانه -
 فناوري

   گذاري در فناوري مشروعیت دادن به سرمایه
ها و  نحوه به تصویرکشیدن فناوري در رسانه

   عمومیافکار 

دهی به  جهت
 سیستم

  انداز اهداف علم و فناوري و اسناد چشم
  ارائه نیازهاي خرید دولتی -

 هاي کالن علم و فناوري ها و استراژي بیان اولویت -

   شفافیت در تقاضاهاي دولتی
  خرید دولتی -

 هاي دولتی مناقصه -

مقررات خاص مرتبط با صنعت که توسط 
   دولت تعیین شده

  هاي خرید از خارج اولویت -
  ...هاي مالی، مالیاتی و  تعیین قوانین مرتبط با انواع حمایت -

  بسترهاي قانونی

  قوانین وارداتی محصوالت مشابه
  منع ورود کاالهاي مشابه خارجی -

 گذار در حوزه فعالیت به شکل مستقل منع حضور سرمایه -

   قوانین مالکیت فکري
  تخصصی براي حقوق مالکیت فکريهاي  وجود دادگاه -

 هاي معنوي حفاظت از دارایی -

 تسهیل امور واردات تجهیزات فنی براي تولید محصوالت -   قوانین گمرکی
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شده در دستیابی  هاي شناسایی نکته حائز اهمیت، جایگاه مقوله
اي از این  ها به رشد است به این معنی که مجموعه شرکت

. ها رقم بزند تواند رشد را براي شرکت عوامل در کنار هم می
هاي  در گام دوم این تحقیق به منظور تشخیص علیت

ابه یعنی اي که منجر به دستاورد مش چندگانه) هاي پیکربندي(
افزار  شوند از نرم ها می همان رشد در این گروه از شرکت

FSQCA 22هاي  آوري داده پس از جمع. استفاده شده است 
شرکت رشدنیافته مبتنی بر  8بنیان رشدیافته و  شرکت دانش

افزار، دو پیکره براي دستیابی  پرسشنامه و تحلیل از طریق نرم
پرسشنامه . سایی شدها شنا به رشد در این گروه از شرکت

مذکور همچنین به بررسی میزان تأثیر هریک از عوامل 
ها  شده در مرحله اول تحقیق بر رشدیافتگی شرکت شناسایی

ها از جنبه شرط الزم یا  نوع علیت مقوله ضمناً. پرداخته است
 .کافی بودن در دستیابی به مقوله رشد نیز تعیین شده است

گرفته توسط  حلیل صورتمبناي ت بر 2و  1  هاي در شکل
، ترکیبات ممکن شرایط علّی منجر به FSQCAافزار  نرم

) مسیرهاي دسترسی(هاي ممکن  دستاورد رشد به عنوان پیکره
در هر دو پیکره، شروط الزم در دستیابی . اند ارائه شده
ها به رشد یکسان بوده اما آنها در شروط کافی با  شرکت

الگو براي دو گروه شرکت  دو نوع. باشند یکدیگر متمایز می
گروه اول، که در این مقاله به : بنیان شناسایی شده است دانش

لحاظ اهمیت روابط غیررسمی آنها با دولت، آن را مسیر مبتنی 
بر نقش دولت نامیده داراي الگو رشدي مطابق مسیر اول 

ها با تحقق توأمان شروط الزم و کافی  هستند و شرکت
هاي  براي شرکت. د دست پیدا کنندتوانند به مقوله رش می

هاي فناورمحور، شبکه تعامالت این  ایرانی فعال در حوزه
ها با دولت و روابط غیررسمی آنها با دولتمردان است  شرکت

که نقش مهمی را در بازارسازي، معرفی محصوالت شرکت، 
تأکید بر نقش دولت . نماید ایفاء می... تسهیل مراحل قانونی و 

ور و مالکیت آن نبوده و دولت توانسته صرفاً منحصر به حض
با فراهم کردن بازارهاي شفاف دولتی و تسهیالت مالی بدون 
هیچگونه رانتی و تنها بر اساس شفافیت و کاهش بروکراسی، 

در . هاي مذکور ایفاء نماید نقش بسزایی را در رشد شرکت
گروه دوم، که روابط مشهودي با دولت نداشته تحت قالب 

یکی از . اند به رشد دست پیدا نموده) مسیر دوم(دوم  پیکره
ها توانمندي  ترین علل رشدیافتگی این گروه از شرکت مهم

مؤسسین و نیروي انسانی فعال آنها است که اصوالً این 
هاي قبلی افراد،  اي و تجربه توانمندي از سابقه حرفه

این گروه از . گیرد تحصیالت و فرهنگ کاري آنها نشأت می
ها از مسیر دوم امکان دستیابی به مقوله رشد را  کتشر

  .خواهند داشت
دهی به  شود مقوله ساختار و شکل طور که مشاهده می همان

کماکان بر  امر،این . است یافتهبازار در مسیر دوم نیز اهمیت 
به این . بنیان تأکید دارد هاي دانش نقش دولت در رشد شرکت

وجود نبود روابط  ها با معنی که در گروه دوم شرکت
غیررسمی با دولت، همچنان نقش بازارسازي توسط دولت و 

با توجه به . شفافیت در خریدهاي دولتی بسیار پررنگ است
شده در بخش اول این تحقیق، انتشار دانش از  عوامل شناسایی

المللی و ملی، مبادله اطالعات در  طریق تعامالت بین
به عنوان متغیرهاي  ها و برخی عوامل دیگر نیز گردهمایی

ها شناسایی شدند که  تأثیرگذار بر رشد این گروه از شرکت
اي  هاي پرسشنامه به روش تحلیل مقایسه پس از تحلیل داده

ها در هیچکدام از دو پیکره مورد اشاره  این مقوله کیفی فازي،
ها به رشد  قبلی به عنوان شروط الزم و کافی دستیابی شرکت

  .از الگو نیز حذف شدند شناسایی نشده و تبعاً
و  1باید به دو معیار سازگاري مورد بحثهاي  در تفسیر پیکره

درجه سازگاري یک پیکره، نشان از . توجه داشت 2پوشش
یا (از ادعاي رابطه بین شروط  3ها میزان پشتیبانی مجموعه داده

سازگاري یا میزان . و دستاورد است) یا ترکیبی از شروط(
حل، یعنی تا چه اندازه مواردي که  پشتیبانی تجربی از راه
) معلول(را دارا هستند دستاورد ) علل(ترکیب شرایط خاص 
درجه پوشش یک پیکره میزان . دهند مورد نظر را نشان می

زمانی که چندین مسیر . دهد اهمیت آن پیکره را نشان می
ی( به دستاورد مشابهی منجر شوند پوشش یا میزان ) ترکیب علّ

. ک ترکیب علّی خاص ممکن است کم باشدحل ی اهمیت راه
حل یا  باید توجه داشت که پوشش تنها اهمیت تجربی راه

دهنده اهمیت نظري آن نیست  دهد و نشان علت را نشان می
درجه سازگاري و پوشش هر یک از  4در جدول ]. 34[

شده براي دستیابی به دستاورد رشد در  هاي شناسایی پیکره
  .استها نشان داده شده  شرکت

                                                 
1- Consistancy 
2- Coverage 
3- Dataset 
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هاي حاصل از  سازگاري و پوشش پیکره) 4جدول 
  اي کیفی تحلیل مقایسه

    پوشش  سازگاري
  مسیر اول دستیابی به رشد  68/0  00/1
  مسیر دوم دستیابی به رشد 48/0  00/1

  
باشد لذا  75/0با توجه به اینکه درجه سازگاري باید حداقل 

این  شده از میزان حداکثري هر دو این مسیرهاي شناسایی
دهنده میزان پشتیبانی آنها  شاخص برخوردار هستند که نشان

درجه . ها و دستاورد رشد است از ادعاي رابطه بین مقوله
پوشش مسیر اول به مراتب بیشتر از مسیر دوم بوده که این 

دهنده اهمیت نقش دولت در تحقق دستاورد رشد در  نشان
  .بنیان است هاي دانش شرکت

  
  بحث -5

 توسعهرشد و  براي کشورها بومی شرایط لحاظعدم 

 و قانونی فضاي نبودن آماده وبنیان  هاي دانش شرکت
 تا شده موجب ،فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، هاي زیرساخت

 مؤثر شکلی به را خود هاي ظرفیت نتوانند ها شرکت نگونهیا
 بومی رشد الگوي یک توسعه جهت همین به. کنند آشکار

 دولتمردان با آگاهی شود میها باعث  براي این گروه از شرکت
 بر رشد و توسعه آنها در تأثیرگذاري ها مقولهکافی از 

هاي  سیاست هاي مبتنی بر فناوري، اقدام به توسعه حوزه
  .تر نمایند اثربخش

، عوامل هاي قبلی از جمله تمایزات این تحقیق با پژوهش
هاي  شده به عنوان علل تأثیرگذار بر رشد شرکت شناسایی
هاي فردي  در خصوص توانمندي. ندهستبنیان در ایران  دانش

هاي کارآفرینانه، بسیاري از پژوهشگران از علوم  و فعالیت
یت، مطالعاتی درباره تأثیرگذاري این مهم شناسی تا مدیر روان

توانمندي افراد ]. 39و24و20[ اند ها انجام داده بر رشد شرکت
بنیان  هاي دانش کلیدي یا به نوعی مؤسسین در دستیابی شرکت

دانشخلق 
توانمندي تولید
توانمندي فنی
توانمندي بازاریابی
تأمین و تخصیص منابع

هاي کارآفرینانه توانمندي فردي و فعالیت
  

 رشد

 بخشی مشروعیت

 قانونی بسترهاي

 ربازا به دهی شکل و ساختار

 مسیر اول

 مبتنی بر نقش دولتمسیر  :شده جهت دستیابی به مقوله رشد شناساییاول مسیر ) 1شکل 

 شروط الزم

 کافیشروط 

خلق دانش
توانمندي تولید
توانمندي فنی
توانمندي بازاریابی
تأمین و تخصیص منابع

هاي کارآفرینانه توانمندي فردي و فعالیت
  

 رشد

 دهی به سیستم جهت

 قانونی بسترهاي

 ربازا به دهی شکل و ساختار

 دوممسیر 

 هاي فردي نقش توانمنديمبتنی بر مسیر  :شده جهت دستیابی به مقوله رشد شناساییدوم مسیر ) 2شکل 

 شروط الزم

 کافیشروط 
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ایرانی به پیامد رشد یکی از نتایج به دست آمده در مرحله اول 
 از دیگر فرآیندهاي مهم در. باشد این تحقیق نیز می

شود  بنیان که منجر به رخداد پیامد رشد می هاي دانش شرکت
مقوله خلق دانش است که با توجه به ماهیت این گروه از 

ها، طبیعتاً شالوده اصلی فعالیت آنها هم به این مقوله  شرکت
توانمندي در خلق دانش به عنوان یکی از علل . وابسته است

ایران شناسایی بنیان در  هاي دانش تأثیرگذار بر رشد شرکت
شد که در سایر مطالعات این حوزه نیز به آن پرداخته شده 

بنیان رشدیافته در ایران  هاي دانش شرکت]. 24و23[است 
لزوماً نیازمند توانمندي فنی توسعه محصول جدید و توانایی 

باشند که در سایر مطالعات به  تولید آن بر اساس نیاز بازار می
اي مهم سازمانی اشاره شده است ه آنها با عنوان توانمندي

از دیگر کارکردهاي مهم سازمانی که براي دستیابی ]. 23و21[
ها به پیامد رشد شناسایی شده مقوله  این گروه از شرکت

تعامل توأمان این واحد سازمانی . توانمندي بازاریابی است
با بخش تولید از نکات کلیدي افزایش احتمال ) بازاریابی(

د خواهد بود که مطالعات متعددي هم به رخداد پیامد رش
شده  همه اقدامات بیان]. 39و20[ اند شکل مجزا به آن پرداخته

ها  وابسته به مقوله تأمین و تخصیص منابع در شرکت
چنانچه نیروي انسانی توانمند و منابع مالی مورد . باشند می

بنیان در زمان  هاي دانش هاي شرکت نیاز براي انجام فعالیت
ها به رشد دچار  خود تأمین نشود فرآیند دستیابی شرکتمقرر 

این نتیجه با سایر مطالعات این حوزه نیز . مشکل خواهد شد
  ].23و16[مشابه است 

 ،شده انجامحاصل از این مقاله با دیگر تحقیقات  جینتامقایسه 
دهد که برخی محققین تا حدودي به نقش دولت در  نشان می

اند اما در  داشته اشارهمحور ورفناهاي  رشد و توسعه شرکت
 به عنواننه ] 22[ وکار کسبهاي  زیرساخت تأمینحد 
. ها مقوله در رشد و توسعه این گروه از شرکت نیتر يدیکل

گرفته در خصوص چرایی رشد  بیشتر تحقیقات صورت
اقتصاد آزاد، نقش حداقلی  فرض شیپبنیان با  هاي دانش شرکت

و بازارهاي رقابت کامل  ها دولت در فرآیند داخلی شرکت
اند  کرده تأکیدی سازمان درونانجام گرفته و بر موضوعات 

و این در حالی است که فضاي ] 40و39و24و23و20[
. کند اقتصادي و سیاسی ایران شرایط متفاوتی را ایجاد می

ي این تحقیق با سایر مطالعات ها افتهی زیتمادیگر وجه 

بنیان،  انشهاي د گرفته در خصوص رشد شرکت صورت
دولت در الگوي رشد  میرمستقیغجایگاه و نقش 

دهند  گرفته نشان می هاي صورت تحلیل. هاست شرکت
ها براي دستیابی به رشد نیازمند مدیریت بهینه عوامل  شرکت

ی مانند توانمندي فردي، سازمان درونداخلی و مدیریتی 
منابع، توانمندي  تأمینهاي کارآفرینانه، تخصیص و  فعالیت

هستند  فنی و تولید، توانمندي بازاریابی و همچنین خلق دانش
متغیرهاي الزم،  به عنوان شده ییشناساکه در هر دو مسیر 

شوند اما همچنان که قبالً نیز بیان شد ارتباط با  مشاهده می
کننده در سطح علم و فناوري  و گروهاي البی دولتمردان

ایی در یک مشتري کلیدي، اهمیت بسز به عنوانکشور، 
یک شرط کافی در  به عنواندستیابی به رشد دارد که 

در  آنچه. یی شده استشناساگرفته  هاي صورت تحلیل
خورد  بنیان رشدیافته در ایران به چشم می هاي دانش شرکت

به این معنی که  استترکیب عوامل گوناگون با یکدیگر 
توانند به رشد  عوامل می توأمانهاي فوق با تحقق  شرکت

دست پیدا کنند که در این مقاله تحت عنوان مسیر دستیابی به 
نگاه به لزوم تحقق برخی عوامل در . رشد از آن یاد شده است

کنار یکدیگر و تعیین ماهیت الزم و کافی بودن عوامل از 
باشد و  هاي این مقاله با سایر مطالعات می وجوه تمایز یافته

علل و  ،شده انجامهاي  است که سایر پژوهشی حال دراین 
اند و  مقوالت مطرح کرده انیب باها را تنها  چرایی رشد شرکت

بخشی و  حتی در این سطح نیز مقوالتی مانند مشروعیت
بر . آنها قرار نگرفته است توجه مورددهی به سیستم  جهت

بنیان براي  هاي دانش اساس نتایج به دست آمده، شرکت
هاي  پیامد رشد لزوماً نیازمند توسعه توانمنديدستیابی به 

باشند ولی نکته حائز اهمیت، کافی  سازمانی خود می درون
بنیان  هاي دانش ها براي دستیابی شرکت نبودن این توانمندي
بسترهاي محیطی و حضور متفاوت . ایرانی به رشد است

ها  دولت به عنوان شروط کافی رشد این گروه از شرکت
ر ایران با توجه به دولتی بودن بازار اصلی د. باشد می

ها با ایفاء نقش  بنیان، دولت هاي دانش محصوالت شرکت
مستقیم و یا غیرمستقیم باعث ایجاد بازار و شفافیت در آن 

هاي  شوند و این امر به عنوان شروط کافی دستیابی شرکت می
  .شود بنیان به پیامد رشد محسوب می دانش

بنیان در ایران در سطح توانمندي  هاي دانش بیشتر شرکت
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صادرات نیستند و دقیقاً به همین دلیل نیز، بازار  تولید با هدف
این در حالی . داخلی براي رشد و بقاء آنها بسیار کلیدي است

است که بازار این گروه از محصوالت و خدمات صرفاً در 
بخشی  و همین امر اهمیت متغیر مشروعیت استاختیار دولت 

بررسی روند رشد . دهد ها افزایش می رشد شرکترا در 
 رهیمد تیأهها در ایران نشان داده که چنانچه ترکیب  شرکت

فعالیت دولتی در  باسابقهها شامل افراد  این گروه از شرکت
هاي شرکت باشد که داراي دانش  هاي مرتبط با فعالیت بخش

آنها . یابد تخصصی نیز باشند احتمال رشد شرکت افزایش می
ي ابتدایی فعالیت شرکت، ها سالارتباط با دولت در  واسطه به

بازار و منابع مالی را فراهم نموده و موازي با آن  تأمینزمینه 
مندي از توان مدیریتی،  به دلیل خصوصی بودن شرکت و بهره

اقدام به ارتقاء سطح توانمندي فناورانه خود براي عبور از 
تاً بر این اساس، شرایط رشد که نهای ندینما یمبازارهاي داخلی 

در بسیاري از . کنند پایداري را براي خود ایجاد می نسبتاً
تحقیقات به نقش دولت در سطح فراهم کردن بسترهاي 

لیکن در ایران بین ] 39و24و23و5[است  شده اشارهقانونی 
حضور و نقش دولت در فضاي اقتصادي و ایجاد 

به . وجود داردفاصله معناداري  وکار کسبهاي  زیرساخت
همین دلیل نیز دو موضوع کلیدي بسترهاي قانونی و 

 توجه با. اند شدهیی شناسابخشی به شکلی جداگانه  مشروعیت
در حال هاي کشورهاي  به میزان شفافیت در عملکرد دولت

ي توسط آنها، در معدودي از گر یتولو ایفاء نقش  توسعه
ر و در خصوص ساختا] 14[تحقیقات در دیگر کشورها 

... شفافیت در خریدهاي دولتی و  به عنواندهی بازار  شکل
  .است شدهدهی به سیستم، مطرح  مقوله جهت

  
  گیري نتیجه -6

هاي عمیق و بررسی  در این تحقیق تالش شده با مصاحبه
بنیان به رشد،  هاي دانش مستندات مربوط به دستیابی شرکت

بر این فرآیند مورد شناسایی قرار گیرد  تأثیرگذارعوامل اصلی 
هاي  مسیرهاي ممکن دستیابی به رشد مبتنی بر ترکیبنهایتاً و 

ی  تأکیدمختلف عوامل فوق با  بر تبیین ماهیت رابطه علّ
هاي  ، شرکتبه دست آمدهنتایج  اساس بر. موجود ارائه شود

بنیان در ایران بر مبناي مسیرهاي رشدشان به  دانش رشدیافته
ها براي  بخش عمده این شرکت: شوند و گروه تقسیم مید

نه رشد نیازمند نوعی وابستگی هوشمندانه به دولت هستند که 
شود  اي کلیدي در فرآیند رشد آنها محسوب می مقولهتنها 

بلکه محرك اصلی و یا به عبارتی پیشران نوآوري آنها نیز 
الزم  حضور افراد وابسته به دولت که داراي دانش فنی. سته

ضمانت موفقیت رشد به نوعی هاي مدیریتی باشند  و مهارت
بنیان در فضاي فعلی اقتصادي و سیاسی  هاي دانش شرکت

بنیان در  هاي دانش اما گروه دوم شرکت. ایران خواهد بود
د  ایران، وابستگی اي به دولت نداشته و نیروي انسانی مولّ

 اریاختکه در ه یا منابع مالی سودمندي زکنندیمتمادانش فنی 
در . استعامل اصلی و مقوله کلیدي آنها در رشدشان  دارند

بنیان ایرانی عالوه بر اهمیت  هاي دانش گروه اخیر شرکت
 ونوآوري، ساختار  شبردیپمنابع مالی و انسانی براي 

بنا بر . شود ی به بازار هم پیشران رشد محسوب میده شکل
تیابی به رشد ها براي دس گرفته، شرکت هاي صورت تحلیل

ی سازمان دروننیازمند مدیریت بهینه عوامل داخلی و مدیریتی 
هاي کارآفرینانه، تخصیص و  مانند توانمندي فردي، فعالیت

منابع، توانمندي تولید، توانمندي بازاریابی و نیز خلق  تأمین
 به عنوان شده ییشناسادانش هستند که در هر دو الگوي 

ند اما در اقتصاد در حال گذاري شو متغیرهاي الزم مشاهده می
محوري را به  قطبی بودن و دولت مانند ایران که مسیر تک

نماید تأسیس و اداره شرکت  سمت بازارهاي رقابتی طی می
ها  بر مبناي اصول مدیریتی به تنهایی منجر به رشد شرکت

کننده در سطح  هاي البی نشده و ارتباط با دولتمردان و گروه
ور به عنوان یک مشتري کلیدي، کماکان از علم و فناوري کش

اهمیت بسزایی برخوردار است که به عنوان یک شرط کافی 
حتی براي . هاي صورت گرفته شناسایی شده است در تحلیل

شوند باز  مند نمی ها که از چنین روابطی بهره گروهی از شرکت
شود  ها انجام می دهی به بازار که توسط دولت ساختار و شکل

  .باشد هاي قانونی، در الگوي رشد حائز اهمیت میو بستر
در حال اقتصاد سایر کشورهاي  مشابهدر اقتصاد ایران، 

به و  شته، دولت نقشی اساسـی در صـنایع مختلـف داتوسعه
گـذاري در سهام  با سرمایه غیرمستقیممستقیم یا طور 
 گذاري سرمایهسهامی، کنترل بخش بانکی و  هاي شرکت

 رشدیافتههاي  عمده شرکت .دارددسـت  درنهادي را 
خصوصی هستند چرا که دولت از  ظاهر بهبنیان در ایران  دانش

و افراد حقیقی  تأسیسطریق افراد معتمد خود شرکت را 
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هایی که در اقتصاد امروز  شرکت. آنها هستند دار سهامدولتی 
بازار محصوالت خود و  تأمیناند رشد کنند براي  ایران توانسته

اند و این رشد بدون روابط  مالی به دولت وابسته بوده تأمینیا 
  .شد یررسمی با دولت محقق نمیغ

شناسایی و تحلیل چرایی و چگونگی رشد و توسعه  قطعاً
به  در حال توسعهبنیان در کشورهاي  هاي دانش شرکت

گذاري مانند ایران نیازمند در حال در اقتصادهاي خصوص 
ی ابعاد جدیدتري از ماهیت تر و بررس مطالعات گسترده

هاي این  یکی از محدودیت. ها است وجودي این شرکت
بنیان به  هاي دانش پژوهش لزوم محدود نمودن شرکت

معاونت علمی و فناوري  مورد پذیرشهاي بالغ  شرکت
بوده که دایره جامعه  93و  92هاي  جمهوري براي سال ریاست

هاي  تهدف را محدودتر نموده است و با بررسی شرک
هاي آتی، نتایج این  محور به طور کلی و براي سال يفناور

ترکیب مطالعات . مجدد خواهد بودقابل بررسی تحقیق 
اکولوژیک رشد که به چگونگی فرآیند رشد آنها پرداخته و 

توانند از مواردي باشند که  مطالعات مشابه این تحقیق، می
طح کالن همچنین به لحاظ س. سایر محققین به آن بپردازند

هاي فناورانه به  شده در این مقاله ماهیت حوزه عوامل شناسایی
عنوان متغیر تأثیرگذار مدنظر قرار نگرفته که در تحقیقات آتی 

تواند مسیرهاي جدیدي را جهت دستیابی به  تمرکز بر آن می
  .رشد نمایان سازد
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