
 

85  

 

 

Examining the Relations between 
Firm’s Growth and the Growth of 
Technological Capabilities in the 

Aerospace Industry: What are the 
Characteristics of High-Growth 

Knowledge based Firms? 

Ebrahim Souzanchi Kashani1*, 
Sina Kamjoo Bagheri2, Ali Anvari2 

1- Assistant Professor, Graduate School of 
Management and Economics, Sharif University of 

Technology, Tehran, Iran 
2- Student of MBA, Graduate School of Management 

and Economics, Sharif University of Technology, 
Tehran, Iran 

 
Abstract 

This research concerns about two critical 
problems. First the relation between firm’s 
growth and the growth of their technological 
capabilities and second the characteristics of 
the high-growth firms. Through case study of 
nine successful companies in the aerospace 
manufacturing industry, the first problem 
shows a meaningful relationship between the 
two aforementioned factors. Our analysis of 
the second aspect reveals that high-growth 
firms are characterized by diversification 
strategy. Therefore, the growth pattern in this 
industry is in contrast to Chandler’s model 
suggesting the volume expansion in the initial 
stages. We divided firms into three distinct 
categories; those with no diversification 
strategy, others with product diversification 
strategy and finally firms with business 
diversification strategy. The differences of 
their pattern of technological capabilities then 
have been analyzed and some 
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recommendations for policy are suggested at 
the end. 
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  :توانمندي فناوري در بخش هوافضا رشد بررسی رابطه رشد بنگاه با
  بنیان با رشد سریع کدامند؟ هاي دانش شرکت
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  دهیچک
هاي فناوري و دوم، پیدا کردن  ها و رشد توانمندي اول، بررسی رابطه میان رشد شرکت: روي محققان قرار داشته است در این مقاله دو مسئله اساسی پیش

بنیان موفق در حوزه هوافضا که  شرکت دانش 9مطالعه موردي . سریع آنها دارند ها چه تأثیري در رشد هاي با رشد سریع و اینکه توانمندي هاي شرکت ویژگی
هاي فناوري برقرار  ها و رشد توانمندي اي معنادار و قابل اعتناء میان رشد شرکت پردازند نشان داد که رابطه وزه میهمه آنها به تولید تجهیزات مختلف در این ح

اند و آنهایی  وکار استفاده کرده هاي با رشد سریع در این صنعت آنهایی هستند که از راهبرد تنوع محصول و کسب اند که شرکت ها همچنین نشان داده یافته. است
به این ترتیب، پارادایم رشد در این صنعت مخالف مراحل . اند از رشد سریعی برخوردار شوند بر توسعه مقیاس محصول قدیمی خود باقی مانده نتوانستهکه 

ها، آنها به سه  شد شرکتبا بررسی میزان ر. هاي این حوزه قلمداد شود تواند راهبرد مناسبی براي شرکت رشد چندلري بوده و اتکاء به باال بردن حجم تولید نمی
هاي  ویژگی. اند وکار روي آورده اند و آنهایی که به تنوع کسب اند؛ آنهایی که از تنوع محصول استفاده کرده آنهایی که هیچگونه تنوعی نداشته: اند دسته تقسیم شده

  .باشند ها بسیار مهم می مدیریت پروژه در ارتقاء رشد شرکت هاي محصول و دهد توانمندي ها بررسی شده که نشان می سه دسته فوق در ارتباط با توانمندي

  ها، توانمندي فناوري، رشد سریع، راهبرد تنوع رشد بنگاه: ها کلیدواژه
  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

اي است که از دیرباز مورد توجه بوده و  ها مسئله رشد شرکت
اینکه چه بنگاهی . امروزه نیز کماکان در کانون توجهات است

تواند رشد کند و این رشد در گرو چه عواملی است  می
همواره یک مسئله جذاب براي محققان و یک مسئله مهم 

هاي  گیري شرکت با شکل. گذاران بوده است براي سیاست
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بنیان در کشور و تصویب قانون حمایت از آنها به عنوان  انشد
یکی از قوانین اصلی حوزه فناوري و نوآوري، مسئله رشد 

در حالی که . تر نیز شده است ها مهم این شرکت
هاي حمایتی از  گذاران به سرعت در حال افزایش بسته سیاست

در حال حاضر بیش از صد نوع حمایت (ها هستند  این شرکت
جمهوري وجود  نگاه معاونت علمی و فناوري ریاست در
ي ها هاي داخلی که نشان دهد شرکت هنوز پژوهش) دارد

کنند و براي رشد آنها چه نوع  در چه شرایطی رشد می مذکور
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که مشخص نیست  فضایی الزم است کمتر صورت گرفته و
ها کارساز و  تا چه میزان براي شرکت شده ي انجامها حمایت
  .است مؤثر بوده
شرکت  9اي روي  ژوهش یک بررسی مقایسهپدر این 

. آمده است بنیان حوزه تولید قطعات هوافضا به عمل  دانش
بنیان معاونت علمی و  ها به وسیله دفتر امور دانش این شرکت

پژوهش با . اند جمهوري به محققان معرفی شده فناوري ریاست
بایست بین رشد  االصول می این دیدگاه آغاز شد که علی

اي معنادار  ا رابطههاي فناوري آنه ها و رشد توانمندي شرکت
وجود داشته باشد و سپس به دنبال پاسخ این پرسش بود که 

. اند هایی بوده هاي با رشد باالتر واجد چه ویژگی شرکت
مسئله موردي این پژوهش هم بررسی الگوي رشد 

در خصوص . بنیان حوزه هوافضا بوده است هاي دانش شرکت
حصاء پرسش اول، پژوهش از یک چارچوب متداول براي ا

کند اما پرسش دوم بیشتر حالت  ها پیروي می توانمندي
  .اکتشافی دارد

گذار مفید و سودمند  هایی که براي نهادهاي سیاست تحلیل
هاي موجود و ایجاد  است مربوط به حمایت از شرکت

. ها است هاي این شرکت هایی براي ارتقاء توانمندي زمینه
ها  رکتهاي ش مسیرهاي رشد و الگوي کسب توانمندي

متفاوت است و در صورتی که آنها در جهت درست هدایت 
از جنبه نظري . مند شوند توانند از رشد باالیی بهره شوند می

هاي  هاي رشد شرکت پارادایم امر نشان خواهد داد که این
هاي  بنیان تا چه حد از پارادایم متداول رشد شرکت دانش

. کنند پیروي میبیان شده  ]14[ 1تولیدي که به وسیله چندلر
ها نیز  هاي فناوري و رشد این شرکت همچنین رابطه توانمندي

اي است که اخیراً در پیشینه به آن پرداخته شده و در  مسئله
  .مرور پیشینه مطرح خواهد شد

  
 مبانی نظري -2

  ها و نگاه مبتنی بر منبع رشد شرکت 1- 2
و ارائه  1959ها به سال  سابقه تحقیق درباره رشد شرکت

ها  در خصوص رشد شرکت 3پنروز 2محور نظریه منبع
پس از آن دانشمندان متعدد درباره این مقوله ]. 1[گردد  بازمی

                                                 
1- Chandler 
2- Resource-Based 
3- Penrose 

یافته در این  اند و پیشینه بسط پردازي پرداخته به بحث و نظریه
در اکثر کتب کالسیک تئوري . زمینه بسیار حجیم است

نگاشته ها  سازمان و سازماندهی نیز بخشی درباره رشد شرکت
هایی  در تدوین این بخش صرفاً مقاالت و پژوهش. شده است

  :اند اند مورد توجه قرار گرفته که دو ویژگی زیر را داشته
هاي  شامل بودن نظریات مهم و مرتبط با حوزه رشد شرکت -

 تأسیس بنیان تازه دانش

  توجه براي نگارنده دارا بودن نکته، ایده یا روشی جالب -
  ختلف درباره رشد بنگاهتعابیر م 1-1- 2

بنیان یک مفهوم کلیدي و مهم در بحث  هاي دانش رشد شرکت
]. 2[درباره نحوه تأثیرگذاري دانش و نوآوري در اقتصاد است 

هاي جدید نقش بسزایی در توسعه محلی  اگر چه رشد شرکت
و دانش ] 3[دارد اما در این زمینه مطالعات کافی انجام نشده 

هاي جدید  ه چگونگی رشد شرکتیکپارچه اندکی دربار
این امر سبب بروز مشکل در بررسی ]. 4[موجود است 

بیان  5و دیوي 4یکپارچه پیشینه موضوع شده و براي مثال گیبز
توان به یک مدل  اند که اشتباه است اگر تصور کنیم می گفته

  ].5[ها رسید  جامع درباره رشد شرکت
نند سازماندهی هاي گوناگون ما دانشمندان مختلف از جنبه

محور، تطابق راهبردي و بهبود اقتصادي  صنعتی، رویکرد منبع
هاي با فناوري باال و  به مفهوم و چگونگی رشد شرکت

براي مثال بررسی رابطه محیط ]. 6[اند  بنیان پرداخته دانش
رقابتی و مدیریت منابع در حاالت مختلف رشد، یک دیدگاه 

در ]. 7[رفی کرده است را درباره مفهوم رشد مع محور منبع
پیشینه اقتصاد نوآوري مفهوم رشد به تغییر و تحولی که 

در پیشینه ]. 8[شود  نیروي محرکه آن نوآوري باشد اطالق می
مدیریت درباره رشد به موضوعات مختلفی اشاره شده مثالً 

و ] 9[هاي رشد شرکت  گیري از نشانه بلوغ و سرعت تصمیم
سازي یک اختراع فناورانه به عنوان  یا در جایی دیگر، تجاري

  ].10[گیري رشد معرفی شده است  پارامتري براي اندازه
از دیدگاه نظري تالش براي رسیدن به یک تعریف جامع از 

نتیجه خواهد بود  ها تالشی بی رشد و دربرگیرنده همه نظریه
و عالوه بر این، عموم مطالعات درباره رشد ] 14-11و3[

اي براي  و انگیزه شده گاهیان منفرد انجامها توسط دانش شرکت

                                                 
4- Gibb 
5- Davies 



  1397 ، بهار1سال دهم، شماره فناوري، 

. در مقاله دیگري به بسط نظریه پنروز پرداخته است
 محور منبعها با نگاه  پنروز از پیشتازان مطالعه رشد شرکت

شده از رشد در این مدل در بخشی  مفهوم معرفی
ها به  از پیشینه مدیریت که از طریق مطالعه موردي شرکت

طبق ]. 19[شود  شده نیز تأیید می صورت جدا از هم بسط داده
هاي سازمان به  العمل این نظریه، مراحل رشد حاصل عکس

. مشکالت موجود در هر مرحله و شرایط محیطی خود است
ارائه و در  3ها طبق این نظریه در شکل  مراحل رشد شرکت
  ]:17[اند 

  
  ها مراحل رشد شرکت) 3شکل 

در شروع به کار هر گروه، مجموعه، : دسترسی به منابع
هایی به  بنگاه، شرکت و سازمانی طبعاً مشکالت و سختی

ترکیب و آوري،  این مرحله حاصل جمع. وجود خواهد آمد
 .دهی سازمان است سازماندهی منابع مختلف در آغاز شکل

در این مرحله به چگونگی استفاده از : استفاده از منابع
گرفته در  منابع شکل

مرحله قبل پرداخته 
نوع بکارگیري . شود می

منابع و تصمیمات این 
دهنده  شکل ،مرحله

آینده سازمان خواهد 
این مرحله نقشی . بود

گیري  اساسی در شکل
 .سازمان دارد

این : تولید منابع) ج
رشد مرحله نقطه عطف 

                                                 
2- Garnsey 

شد 
ر

داد 
تع دان
رمن
کا

 
شد 

ر
یی
دارا

 ها 

فناوري،  و فصلنامه سیاست علم؛ ابراهیم سوزنچی کاشانی، سینا کامجو باقري، علی انواري
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یک مطالعه یکپارچه و سیستماتیک در این زمینه وجود نداشته 
ضمناً رشد یک مفهوم چندپارامتري و داراي 
زوایاي گوناگون بوده که این امر عموماً از سوي محققان 
شده و هر پژوهشگر براي تحقیق در این زمینه 

ترین دلیل  رایج. تري متفاوت از سایرین را برگزیده است
هاي ارزیابی رشد  آن نیز نبود تفاهم عمومی درباره شاخص

16.[  
نکته دیگري که در بیان مفهوم رشد باید به آن توجه کرد این 

] 6[است که رشد، فرآیندي تدریجی و وابسته به زمان است 
فرض ضمنی را مدنظر  نگاه باید این پیش

به این معنا که در بررسی رشد بنگاه در یک بازه زمانی 
مشخص، عالوه بر بررسی ابتدا و انتهاي دوره زمانی، فرآیندي 

بایست مورد  که شرکت در این بازه زمانی طی کرده نیز می
توجه به توضیحات فوق یک سؤال را در 
پروراند و آن اینکه آیا براي رشد 
سازمان یک چرخه و الگوي عمومی وجود دارد 
سازمان چرخه رشد مخصوص به 

  بررسی الگوهاي مختلف رشد
ها معرفی  الگوهاي مختلفی براي تبیین چگونگی رشد شرکت

هاي در حال  عموماً به رشد شرکت
ها مورد غفلت قرار  فعالیت توجه شده و رشد اولیه شرکت

تقدم و تأخر چهار  2و  1هاي 
پارامتر رشد تعداد کارمندان، رشد فروش، رشد سود و رشد 

                                        
1- High-Growth Firms 

در مقاله دیگري به بسط نظریه پنروز پرداخته است 2گارنزي
پنروز از پیشتازان مطالعه رشد شرکت

مفهوم معرفی. بوده است
از پیشینه مدیریت که از طریق مطالعه موردي شرکت

صورت جدا از هم بسط داده
این نظریه، مراحل رشد حاصل عکس

مشکالت موجود در هر مرحله و شرایط محیطی خود است
مراحل رشد شرکت
اند  ادامه تشریح شده

شکل 

دسترسی به منابع) الف
بنگاه، شرکت و سازمانی طبعاً مشکالت و سختی

وجود خواهد آمد
سازماندهی منابع مختلف در آغاز شکل

استفاده از منابع) ب

سود
شد 

ر
یی 

دارا
شد 

ر
ش ها 
فرو

شد 
ر

 

 هاي با رشد معمولی شرکت) 1شکل 

شد 
ر

داد 
تع دان
رمن
کا

 

شد 
ر

ش
فرو

 

شد 
ر

 سود

 سریعهاي با رشد  شرکت) 2شکل 

ابراهیم سوزنچی کاشانی، سینا کامجو باقري، علی انواري

یک مطالعه یکپارچه و سیستماتیک در این زمینه وجود نداشته 
ضمناً رشد یک مفهوم چندپارامتري و داراي ]. 15[است 

زوایاي گوناگون بوده که این امر عموماً از سوي محققان 
شده و هر پژوهشگر براي تحقیق در این زمینه   نادیده گرفته

تري متفاوت از سایرین را برگزیده استپارام
آن نیز نبود تفاهم عمومی درباره شاخص

16و14و13و11[ها است  شرکت
نکته دیگري که در بیان مفهوم رشد باید به آن توجه کرد این 

است که رشد، فرآیندي تدریجی و وابسته به زمان است 
نگاه باید این پیشو در مطالعه رشد ب

به این معنا که در بررسی رشد بنگاه در یک بازه زمانی . داشت
مشخص، عالوه بر بررسی ابتدا و انتهاي دوره زمانی، فرآیندي 

که شرکت در این بازه زمانی طی کرده نیز می
توجه به توضیحات فوق یک سؤال را در ]. 3[توجه قرار گیرد 

پروراند و آن اینکه آیا براي رشد  هن میذ
سازمان یک چرخه و الگوي عمومی وجود دارد /شرکت/بنگاه

سازمان چرخه رشد مخصوص به /شرکت/یا اینکه هر بنگاه
  خود را خواهد داشت؟

بررسی الگوهاي مختلف رشد 1-2- 2
الگوهاي مختلفی براي تبیین چگونگی رشد شرکت

عموماً به رشد شرکت شده اما در این مقوله
فعالیت توجه شده و رشد اولیه شرکت

هاي  در شکل]. 17[گرفته است 
پارامتر رشد تعداد کارمندان، رشد فروش، رشد سود و رشد 

ها براي دو نوع  دارایی
هاي با رشد  شرکت

هاي  معمولی و شرکت
ئه ارا 1با رشد سریع

 ی کهدر صورت( اند شده
از  ها رشد داراییمرحله 

 دو چرخه حذف شود
این دو مراحل رشد 
به  ها گروه از شرکت

عکس یکدیگر رخ 
  ]).18[دهند  می
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در این مرحله سازمان در یکی از دو مسیر کلی . سازمان است
تداوم رشد یا توقف رشد و ادامه تولید و تجدید منابع به 

البته در بررسی موردي، شکست . صورت پایدار خواهد افتاد
 .سازمان نیز به عنوان سناریوي سوم پرتکرار بوده است

رخ نخواهد ها  این مرحله براي همه سازمان: تقویت رشد) د
هایی که داراي رشدي سریع در دو مرحله  داد و تنها سازمان

خط (ابتدایی باشند قادر خواهند بود به این مرحله برسند 
هایی که به رشد سریع دست  البته برخی شرکت). مقطع
ریزي قبلی و استفاده به موقع از منابع  یابند نیز با برنامه نمی
 ].20[رسند توانند به این مرحله از رشد ب می

این مرحله از رشد به انشقاق و چندتکه : انحراف از رشد) هـ
هاي  هنگامی که یکی از بخش. شدن سازمان اشاره دارد

سازمان از آن منفک و به صورت جداگانه مدیریت و کنترل 
  .و تداوم فعالیت بدهد این مرحله از رشد رخ داده است هشد

بنیان  ي دانشها چرخه رشد شرکت پژوهشی دیگر به بررسی
در این . بر اساس توسعه منابع و عملکرد آنها پرداخته است

تحقیق چرخه رشد به چهار مرحله تقسیم و بر اساس یک 
اي طی پنج سال، گذار از این  جامعه آماري هفتصد نمونه

مراحل به یکدیگر در قالب یک زنجیره مارکف رصد و تالش 
چهار  ].6[شده الگوي رایج حرکت بین مراحل شناسایی شود 

مرحله مذکور چهار خانه از ماتریس ابداعی مقاله مورد اشاره 
عد این ماتریس عبارتند از  عملکرد"و  "منبع"است که دو ب" .

هاي  ایده نظري کلی پژوهش اخیر هم این است که شرکت
هاي ماتریس  تأسیس در آغاز کارشان در یکی از خانه تازه

هاي  شرکت گیرند و در پژوهش، جابجایی جاي می 4شکل 
هاي ماتریس در طی زمان بررسی  مورد مطالعه در بین خانه

  .شده است

  
  ]6[بنیان  هاي دانش ماتریس رشد شرکت) 4 شکل

بیانگر برآیند پارامترهاي  عملکرددر تحقیق مذکور، شاخص 
درآمد عملیاتی، درآمد جاري، درآمد خالص، جریان مالی و 

دهنده  نشان منبع،و شاخص است مطلوبیت عملکرد کارگران 
نتیجه مطالعه . باشد میزان سرمایه آورده صاحبان سهام می

ها از هفت  درصد شرکت 59موردي اخیر نشان داده که 
این هفت الگو به همراه میزان . اند الگوي رشد تبعیت کرده

  .اند تشریح شده 5و شکل  1فراگیري هر کدام در جدول 
هاي  ه چرخهها به دو دست شده غالب در شرکت هاي طی چرخه

اند که منظور از چرخه پایدار،  پایدار و ناپایدار تقسیم شده
سکون شرکت در یک خانه ماتریس پس از گذشت دوره 

شود سه  طور که در شکل مشاهده می همان. باشد تحقیق می
اند و نکته قابل توجه  چرخه ناپایدار عمومیت بیشتري داشته

آغاز  بذرز فاز ها ا دیگر هم این است که هر سه این چرخه
دهنده ظرفیت بالقوه این نوع چیدمان  این امر نشان. شوند می
  .در پویایی سازمان است عملکردو  منبع

هاي حوزه  در یک مطالعه دیگر با مطالعه موردي شرکت
تجهیزات پزشکی کشورهاي انگلیس و هلند، الگویی درباره 

. بنیان تدوین شده است هاي دانش سرعت رشد اولیه شرکت
زمان  در این الگو مدت زمانی که مصروف ترکیب و توسعه هم

 تیم مدیریت با تنوع کارکرد و تخصص؛(سه منبع کلیدي 
شود به عنوان  می) افزایش سریع سرمایه و توسعه فناوري

توسعه هر کدام از این . زمان رشد اولیه تعریف شده است
بر منابع امري مجزا از بقیه نبوده و رشد و توسعه هر کدام 

  ].21[عوامل دیگر تأثیرگذار است 
بندي از  نکته حائز اهمیت در این بررسی، ارائه یک دسته

تأسیس  بنیان تازه هاي دانش شده توسط شرکت هاي طی مسیر
هاي  ایده کلی این بوده که شیوه. باشد براي رسیدن به رشد می

منابع کلیدي رشد اعم از تیم مدیریت متشکل   مختلف ترکیب
هاي متفاوت، سرمایه اولیه و  ها و توانمندي با تخصص از افراد

شده متفاوتی را براي رشد  رشد فناورانه، مسیرهاي طی
اگر داشتن یا رسیدن به یک رشد . نماید ها معرفی می شرکت

ناپذیر براي ادامه فعالیت چنین  فناورانه اولیه را امري اجتناب
مل هایی لحاظ کنیم در خصوص دستیابی به دو عا شرکت
دستیابی به منبع با : توان دو حالت کلی را متصور شد دیگر می

دستیابی به منبع بدون کمک عوامل  یاکمک عوامل بیرونی 
که در ادامه با جزئی کردن هر کدام از این دو حالت  ؛بیرونی

 منبع

کرد
عمل

 

 ستاره بذر

 بوتیک عالمت سؤال
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در اکوسیستمی که در آن مراکز رشد و . 
درباره موضوعات ها به تعداد باال و با آزادي 

پردازند رسیدن به رشد با سرعت بسیار  مختلف به فعالیت می
 .بیشتري رخ خواهد داد

رسیدن یا نرسیدن به فناوري اولیه در رسیدن به دو عامل 
بنگاهی که در رسیدن به . کند دیگر نقشی پررنگ بازي می

فناوري اولیه موفق باشد در جذب تیم مدیریت مطلوب و 
تر از بنگاهی خواهد بود که موفق  نیز بسیار موفق
  .به توسعه فناوري نشده است

 
  بنیان هاي دانش هاي رشد شرکت چرخه) 

 

  مثال  تکرار

هایی که به منظور رسیدن به نقطه  بنگاه
 دهند سر، افزایش سرمایه می سربه

 پتانسیل رشد باالهایی با  بنگاه

هایی که در مسیر رشد شکست را  بنگاه
 اند تجربه کرده

با محدودیت  يها سرویس سودزا بنگاه
 سرمایه

هاي گروه بذر که قبل از رسیدن  بنگاه
شان را به باد  هسر سرمای به نقطه سربه

 دهند می

هاي گروه بذر که در راستاي  بنگاه
 روند سودآوري پیش می

هاي گروه بذر که شوق کمتري  بنگاه
 پیروزي دارندبراي 

 

فناوري،  و فصلنامه سیاست علم؛ ابراهیم سوزنچی کاشانی، سینا کامجو باقري، علی انواري

57  

  .کلی، مسیرهاي مختلف رشد ترسیم خواهند شد
در تحقیق فوق همچنین از طریق مصاحبه با شصت بنگاه، 

ها به دست آمد که به آنها  هاي مهمی درباره رشد شرکت

افتد سه عامل کلیدي تیم مدیریت با 
هاي فناورانه و توفیق در  هاي متفاوت، رشد توانمندي

بدیهی . اند جذب سرمایه اولیه در کنار یکدیگر جمع شده
است که این سه عامل بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند و 

مؤثر رسیدن به سرمایه اولیه در جذب تیم مدیریت مطلوب 
در رسیدن به سرمایه اولیه نقشی 

مسیرهاي رشد بسیار متنوع است و هر سازمان، شرکت و 
. بنگاه از مسیري متفاوت و منحصر به فرد توسعه یافته است

بنابراین بسط یک چارچوب تئوري که بتوان در قالب آن به 
 .ناپذیر است

وکار که عموماً از  قوانین و مقررات و اکوسیستم کسب
گذار و مجریان قانون تأثیر  گذار، قانون
 -رسیدن به سه عامل کلیدي  -

. نقشی مهم دارند
ها به تعداد باال و با آزادي  شتابدهنده

مختلف به فعالیت می
بیشتري رخ خواهد داد

ü  رسیدن یا نرسیدن به فناوري اولیه در رسیدن به دو عامل
دیگر نقشی پررنگ بازي می

فناوري اولیه موفق باشد در جذب تیم مدیریت مطلوب و 
نیز بسیار موفق سرمایه اولیه

به توسعه فناوري نشده است

) 5 شکل

  بنیان هاي دانش هاي رشد شرکت چرخه) 1جدول 

 شرح
  مسیر حرکت

  )5هاي شکل  خانه(
تکرارمیزان 

عملکرد  ومنابع باال (مانند گروه بذرها 
 )پائین

S2222 22% 

 S4444 5% )منابع و عملکرد باال(ستاره  مانند گروه

منابع و (مانند گروه عالمت سؤال 
 )عملکرد پائین

S1111 5% 

 ومنابع پائین (مانند گروه بوتیک 
 )عملکرد باال

S3333 3% 

بذر به سمت عالمت رشد از گروه 
 سؤال

S2111 
13% S2211 

S2221 

 رشد از گروه بذر به سمت ستاره

S2444 
7% S2244 

S2224 

 ها رشد از گروه بذر به سمت بوتیک

S2333 
4% S2233 

S2223 

 کل
  

59% 

 

ابراهیم سوزنچی کاشانی، سینا کامجو باقري، علی انواري

کلی، مسیرهاي مختلف رشد ترسیم خواهند شد
در تحقیق فوق همچنین از طریق مصاحبه با شصت بنگاه، 

هاي مهمی درباره رشد شرکت یافته
  ]:21[شود  اشاره می
ü افتد سه عامل کلیدي تیم مدیریت با  هر جا رشد اتفاق می

هاي متفاوت، رشد توانمندي مهارت
جذب سرمایه اولیه در کنار یکدیگر جمع شده

است که این سه عامل بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند و 
رسیدن به سرمایه اولیه در جذب تیم مدیریت مطلوب 

در رسیدن به سرمایه اولیه نقشی  فناورانهاست یا توسعه 
 .غیرقابل انکار دارد

ü  مسیرهاي رشد بسیار متنوع است و هر سازمان، شرکت و
بنگاه از مسیري متفاوت و منحصر به فرد توسعه یافته است

بنابراین بسط یک چارچوب تئوري که بتوان در قالب آن به 
ناپذیر است بررسی رشد پرداخت اجتناب

ü قوانین و مقررات و اکوسیستم کسب
گذار، قانون نهادهاي سیاست

-پذیرد در رسیدن به رشد  می

شرح

هاي  چرخه
 پایدار

B 
مانند گروه بذرها 

D مانند گروه

A 
مانند گروه عالمت سؤال 

C 
مانند گروه بوتیک 

هاي  چرخه
 ناپایدار

E 
رشد از گروه 

G رشد از گروه بذر به سمت ستاره

F رشد از گروه بذر به سمت بوتیک
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اي دیگر به بررسی رابطه ظرفیت فناورانه و رشد در  مطالعه
ظرفیت  که در آن،تأسیس پرداخته  هاي کوچک تازه شرکت

رد  فناورانه به سه پارامتر جزئی   ]:22[شده است تر خُ
ها و  بیانگر ظرفیت شرکت در پروژه: هاي پروژه قابلیت ?

 .استآن در فرآیند نوآوري مورد اجرا  اي فرآیندهاي فناورانه

گذاري  ظرفیت اجرایی و سرمایهشامل : قابلیت تولید ?
شرکت از قبیل تمرین نوآوري، بررسی و تأیید کیفیت و 

 گذاري براي تجهیزات جدید سرمایه

سطح یادگیري سازمان از منابع با دسترسی : توانایی پیوند ?
 .سازمانی گیري مؤثر از روابط برون آزاد و همچنین قدرت بهره

هاي پژوهش فوق جامعیت داشته باشند  براي اینکه یافته
آالت و ابزارآالت،  هاي فوق در صنایع ماشین شاخص

ی فرآیندهاي غذایی، شیمیایی و محصوالت الکترونیک بررس
  ]:22[که نتایج مبین این نکات بوده است  شدند
هاي پروژه  آالت و ابزارآالت، اگر قابلیت در صنایع ماشین ■

با قابلیت تولید تکمیل شود این امر در رشد شرکت نقشی 
 .مؤثر بازي خواهد کرد

هاي پروژه به همراه توانایی  در صنایع شیمیایی، قابلیت ■
 .پیوند در رشد شرکت مؤثر خواهد بود

در صنایع محصوالت الکترونیک و همچنین صنایع  ■
فرآیندهاي غذایی، این سه عامل هیچ ارتباط مشخصی با رشد 

 .شرکت ندارند

و  2015هاي  منتشرشده در سال(هاي دو مقاله اخیر  یافته
هاي فناوري و  دهد که رابطه میان توانمندي شان مین) 2016

اي مهم تبدیل شده است  ها اکنون به مسئله رشد شرکت
با این مقدمه، در این مقاله به دنبال بررسی رابطه ]. 22و21[

هاي فناوري آنها  بنیان و توانمندي هاي دانش میان رشد شرکت
اي ه در صنعت هوافضا هستیم تا بر اساس آن بتوان ویژگی

  .هاي با رشد سریع را در این حوزه مشخص کرد شرکت
  ها سنجش رشد بنگاه 1-3- 2

گیري رشد  هاي مورد استفاده براي اندازه شاخص 2در جدول 
تکرار استفاده از هر کدام در پیشینه ) درصد(ها و میزان  شرکت

  ].11[ارائه شده است 
فراوانی تکرار دو شاخص مهم، یک شاخص مرتبط با مسائل 

و شاخص دیگر مرتبط با مسائل مدیریت، کنترل و ] 21[مالی 
دهنده  در تعریف رشد، طبعاً نشان] 15و1[گیري  تصمیم

مطابق پیشینه، رسیدن به بلوغ و . اهمیت بیشتر آنها است
دهنده رشد نسبی شرکت و  تکامل در این دو شاخص نشان

در این ]. 21و11[باشد  رسیدن به ثبات نسبی براي بقاء می
ها به عنوان شاخص اصلی رشد آنها  حقیق، رشد مالی شرکتت

براي سنجش ارتباط توانمندي فناوري با رشد شرکت در نظر 
ها از ارائه دقیق اطالعات  گرفته شد اما از آنجا که شرکت

اطالعات را به صورت این  آنها(فروش خود امتناع ورزیدند 
ها از  تبنابراین جهت مقایسه شرک) شده ارائه کردند نرمال

  .ها استفاده شد شاخص رشد نیروي انسانی شرکت
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي فناوري توانمندي 2- 2

ارتباط با مفهوم توانمندي فناوري، مباحث مبسوطی چه در در 
و چه در پیشینه فارسی بیان شده ] 29- 23[پیشینه انگلیسی 

رابطه میان توانمندي فناوري و رشد را  1مالربا]. 32-30[است 
هاي  بنا نهاده اما به صورتی که آنها با داده 2مبتنی بر مدل لل

العات داخلی نیز نشان در مط]. 22[کمی قابل محاسبه باشند 
 3یافته به وسیله فیگوریدو داده شده که چارچوب لل و توسعه

هاي  چارچوب مناسبی براي بررسی توانمندي شرکت] 31[
در این مطالعه نیز از همین چارچوب استفاده . بنیان است دانش

  ]:29[شده که مبتنی بر چهار نوع توانمندي کلیدي است 
Ã توانمندي مدیریت پروژه 

Ã توانمندي تجهیزات و ابزارآالت 

Ã توانمندي فرآیند و سازماندهی تولید 

Ã توانمندي موارد مرتبط با خود محصول 

هاي فناوري در  چارچوب تحقیق براي بررسی توانمندي
  .قابل مشاهده است 3جدول 

                                                 
1- Malerba 
2- Lall 
3- Figueiredo 

  ها رکتشگیري رشد  هاي اندازه شاخص) 2جدول 
 شاخص تعداد تکرار

 گردش مالی 17

 میزان استخدام 16

 هاي مختلف شاخص 10

 عملکرد 7

 سهم بازار 3

 ها دارایی 1

 نشده گزارش 1

 مجموع 55
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  )رزیابی پژوهشچارچوب ا(هاي فناوري  بندي توانمندي دسته) 3جدول 
  انواع توانمندي

  توانمندي
  مدیریت پروژه  تجهیزات و ابزارآالت  فرآیند و سازماندهی تولید موارد مرتبط با خود محصول

کنترل کیفیت عادي براي استانداردهاي 
بازرسی محصوالت نهایی و مواد : اولیه

  ها اولیه و خروجی

: شود منفصل دریافت و سرهم می قطعات نیمه
SKD (semi knocked down) ؛ جداسازي

ریزي تولید  ها؛ برنامه کردن مجدد کیت و سرهم
و کنترل؛ ساماندهی جریان فرآیندي ابتدایی؛ 

  تست چشمی

نگهداري و تعمیرات اولیه در 
کنندگان  حالی که تأمین

  تجهیزات در دسترس هستند

استفاده از مشاور؛ آمادگی 
هاي اولیه؛  ریزي پروژه طرح

ل فیزیکی شرکت، برپاکردن مح
تأسیسات عمرانی مورد نیاز و 
هاي  تجهیزات اولیه؛ انجام استخدام

  اولیه

  1سطح   عملیاتی مقدماتی

همانندسازي محصوالت مشخص؛ کنترل 
: هاي جاريدکیفیت عادي براي استاندار

کنترل کیفیت برخط؛ اصالحات اولیه بر 
  طراحی براي تطبیق با شرایط بازار

فرآیندي؛ تعادل خط به وجود آمدن جریان 
 :تولید؛ مونتاژ قطعات مجزا در یک قطعه کامل

CKD (Complete Knocked Down( ؛
مونتاژ مدار چاپی و مونتاژ محصوالت؛ افزایش 

وري از سطح تجربه در کارها؛ تست دائمی  بهره
  و عادي

نگهداري و تعمیرات عادي 
تجهیزات و ابزارآالت؛ 
نگهداري و تعمیرات 

نندسازي پیشگیرانه؛ هما
  تجهیزات اولیه و مرسوم

اندازي و نگهداري  نصب، راه
کردن ساده  دهی؛ سفارشی خدمات

  اندازي کارگاه سیستم موجود؛ راه
  2سطح   عملیاتی مقدماتی

اندازي مهندسی تولید و  نصب و راه
طراحی تولید؛ تولید بر اساس طراحی 

؛ صرف هزینه کارا؛ (DFM)براي ساخت 
براي بازارهاي توسعه جزئی تولید 

  خاص؛ طراحی زیبا و مکانیکی محصول

طراحی و نصب فرآیندها؛ روند تولید یا 
بندي خط  ها؛ ارتقاء طرح مهندسی صنعتی بخش
؛ 9002سازي تولید؛ ایزو  تولید جهت بهینه

هاي کنترل  ؛ هسته(SPC)کنترل فرآیند آماري 
؛ مدیریت کیفیت جامع (QCC) کیفیت
(TQM)مدار در کوره  ؛ تست مدار؛ آزمایش

(burn in)ریزي منابع ساخت  ؛ سیستم برنامه
(MRP)  یا درست به موقع(JIT) 

یابی مشکالت  تعمیر و عیب
تجهیزات؛ کپی و اصالحات 
ساده در طراحی و جزئیات 

اندازي  تجهیزات؛ راه
تجهیزات طراحی ابزارها؛ 

هاي فلز و  مهندسی بخش
  پالستیکی

سازي سیستم؛ تهیه  یکپارچه
پروژه خدمات براي  مدیریت

افزارهاي  مشتریان؛ فراهم کردن نرم
  خاص راهگشاي مدیریت پروژه

توانمندي نوآوري 
  پایه

  3سطح 

 ارتقاء مرکز طراحی به شرکت مجزا؛

طراحی محصول منحصر به فرد براي 
شاسی،  ،PCBبازار خاص؛ طراحی 

؛ طراحی براي on-boardپلتفرم و تراشه 
 9001یابی ایزو  توان تست و عیب

DFT/DFD نمودار جریان اطالعات؛ ،
  توسعه محصول و مهندسی سیستم

ها؛  فرآیند اتوماتیک؛ تولید منعطف و چندمهارت
وکار؛ طراحی و توسعه  بازطراحی فرآیند کسب

توانایی انتقال  هاي جدید فرآیندها؛ مشخصه
  وتوسعه به تولید مستقیم از تحقیق

طراحی و توسعه تجهیزات 
اتوماتیک؛ ارتقاء بخش 

طراحی تجهیزات به یک 
شرکت مستقل؛ طراحی 

ریزي؛ تجهیزات بسیار  قالب
ریزي فلزي  دقیق؛ قالب
گیري پاششی  پیوسته؛ قالب

  پالستیک

افزارهاي  پیشرفت و توسعه نرم
مدیریت پروژه؛ مدیریت 

هاي بزرگ؛  گذاري پروژه سرمایه
  المللی بینگذاري  سرمایه

توانمندي نوآوري 
  میانی

  4سطح 

سازي سریع؛ طراحی و تولید  نمونه
یکپارچه در مقیاس بزرگ؛ طراحی 

اي تجهیزات الکتریکی؛ طراحی و  بسته
تولید ماده اصلی و قطعات ریز مورد نیاز؛ 

اي یا  تحلیل مواد؛ ارتقاء به سطح منطقه
  جهانی و توان تولید جهانی

نوآوري اساسی در سازماندهی؛ تولید یکپارچه 
کنندگان و  با مشتریان؛ تأمین (CIM)کامپیوتري 
  هاي مخصوص خود سازمان گروه

وتوسعه براي جزئیات  تحقیق
تجهیزات؛ طراحی و تولید 

تجهیزات با دقت باال؛ 
تجهیزات اتوماتیک پیچیده؛ 
سیستم تولید؛ اختراعات؛ 
ها  برقراري رابطه با دانشگاه
  در مورد تجهیزات

مدیریت پروژه در سطح جهانی؛ 
حل کلید در دست؛ مراکز  ارائه راه
دهی و ارتباط با مشتریان و  خدمات

  کنندگان تأمین

توانمندي نوآوري 
  پیشرفته

  5سطح 

وتوسعه؛  اي یا جهانی تحقیق رهبري منطقه
توسعه و ارتقاء محصوالت؛ برخورداري 

توسعه و افزار؛ تحقیق از مرکز طراحی نرم
بر روي نسل جدید محصوالت با استفاده 

و  HDDاز لبه فناوري؛ تولید 
هاي با کارایی باال؛ استفاده از  چیپست

  مواد پیشرفته

افزارها براي تولید و  توسعه فرآیندها و نرم
تست دقت و کارایی بسیار باال؛ تولید 

ها؛ تولید به حجم زیاد؛  ها و چیپست هارددیسک
پیشرفته؛ کاالهاي جدید تحقیقات براي مواد 

  براي تولید محصوالت آینده بازار

    
توانمندي نوآوري 

  تحقیق پایه
  6سطح 
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  روش تحقیق -3
به که  از منظر راهبرد یک پژوهش موردي است مقالهاین 

صورت چندمتغیره انجام و به دنبال بررسی رابطه رشد و 
هاي  و همچنین تعیین ویژگیهاي فناوري  توانمندي
بیان  1گونه که یین همان. هاي با رشد سریع بوده است شرکت

کرده تحقیقات موردي بسیار مناسب پاسخ به سؤاالتی از 
  ].33[جنس فوق هستند 

بنیان حوزه هوافضا با  هاي داخلی دانش قلمرو تحقیق، شرکت
عمر کاري بیش از پنج سال و داراي حداقل یک محصول 

به وسیله ) شرکت 9(ها  این شرکت. نیان بوده استب دانش
بنیان معاونت علمی و فناوري  دفتر امور دانش

  .جمهوري به محققان معرفی شدند ریاست
از آنجا که در این تحقیق به دنبال اطالعات و تجربیات 

هاي  ایم مصاحبه شده در طول چرخه عمر شرکت بوده کسب
ها روش مناسب  رکتحضوري عمیق با افراد تأثیرگذار در ش

این مطالعه به دنبال آزمون فرضیه . آوري داده بوده است جمع
کننده با در اختیار داشتن  مصاحبه. نبوده و حالتی اکتشافی دارد

هاي فناوري به منظور  چارچوب تحلیلی اولیه درباره توانمندي
دسترسی به مسائل مورد نظر خود با استفاده از سؤاالتی مانند 

کنون روند رشد این توانمندي  أسیس شرکت تااز زمان ت"
چه عوامل داخلی و بیرونی در کسب "، "چگونه بوده است؟

زمان "و یا  "ها توسط بنگاه مؤثر بوده است؟ این توانمندي
تقریبی براي کسب و عبور به مرحله بعدي هر کدام از این 

سعی در استخراج  "ها چه اندازه بوده است؟ توانمندي
شونده اجازه داده  همچنین به مصاحبه. ه استاطالعات داشت

شد که تحلیل و برداشت خود از مسائل و نیز تجربیات 
شرکت را بیان کند چون این تجربیات نشانگر جهت فکري و 

 .ها است گیري شرکت مدل تصمیم

ها با دو شاخص رشد فروش و رشد نیروي انسانی  رشد بنگاه
لمی و فناوري بر اساس اطالعات پایگاه داده معاونت ع

جمهوري سنجیده و ضمناً اطالعات موجود سه یا  ریاست
سازي  گانه ها مجدداً در یک فرآیند سه چهار سال اخیر شرکت

با اطالعات ) ها و مشاهدات اسناد، مصاحبه(منابع اطالعات 
در . هاي مالیاتی تطبیق داده شد پایگاه مذکور و اظهارنامه
براي ) اظهارنامه مالیاتی(د ها و اسنا مجموع از ترکیب مصاحبه

                                                 
1- Yin 

از آنجا که . ها استفاده شده است کسب اعتبار بیشتر داده
شده در اختیار  ها به صورت نرمال هاي رشد در مصاحبه داده

ها چک شد  کنندگان قرار گرفت این اعداد با اظهارنامه مصاحبه
از آنجا که تمامی . و صرفاً عدد دقیق فروش مبنا نبوده است

هاي فناوري را از  گرفته در دنیا توانمندي رتمطالعات صو
اند در این پژوهش نیز  ها سنجیده طریق پرسش از خود بنگاه

ها قرار گرفت لیکن  مصاحبه مالك عمل سنجش توانمندي
براي حصول اطمینان از صحت سنجش، هم در ابتداي فرآیند 

شوندگان در  ها مفاهیم به صورت کامل با مصاحبه مصاحبه
  .ده و هم در انتها نتایج به آنها ارائه شدمیان گذار

در خصوص رابطه توانمندي فناوري و رشد چون این ارتباط 
به صورت علّی و معلولی بررسی نشده و بیشتر فهم الگوي 

مالك بوده بنابراین بحث تأمین ) چگونگی(ارتباطی آنها 
روایی درونی در این زمینه مصداق ندارد اما در زمینه 

شده در پیشینه به  هاي مطرح رشد سریع، تئوريهاي با  شرکت
هاي ارتباط میان راهبردهاي تنوع یا مقیاس با  طور کامل یافته
  .اند رشد را نشان داده

بنیان حوزه  هاي دانش این پژوهش شرکتمورد مطالعه 
بنیان و همچنین  هوافضا بوده چرا که این حوزه، دانش
دانشی متنوع است تولیدکننده محصوالت و تجهیزات با منابع 

اما چون ) گیرد کنندگان خاص پویت قرار می در دسته تأمین(
هاي آن را  توان یافته بازار محصوالت آن دولتی است صرفاً می

هاي مشابهی از جنبه ظرف و زمینه  به صنایعی که ویژگی
  .)بیرونیروایی (داشته باشند تعمیم داد 
عینی بوده و با هاي ناظر به رشد و تنوع  از یک سو چون داده
ها، صاحبان آنها نیازي به  نگاري شرکت فرض اینکه در واقعه

اند و از سوي دیگر هم  وارونه جلوه دادن واقعیات نداشته
ها مشخص و هر محقق دیگري  چارچوب ارزیابی توانمندي

نیز از همین چارچوب استفاده خواهد کرد بنابراین نتایج 
رود سایر محققان نیز به  تحقیق پایا خواهد بود و انتظار می

  .همین نتایج دست پیدا کنند
در اینجا راهبرد کلی تحلیل اطالعات به این صورت بوده که 

االمکان  ابتدا هر مورد به صورت جداگانه بررسی و حتی
اي میان توانمندي فناوري و رشد  مشخص شود که چه رابطه

ها در میان  در مرحله بعد نیز داده. ها وجود دارد شرکت
ها فهم  شود از این مقایسه موردها مقایسه و تالش می
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این فرآیند جستجو براي یافتن یک . تري حاصل شود عمومی
ها تا رسیدن به نتیجه نظري مطلوب  الگوي مشابه میان بنگاه

  .یابد ادامه می
  
  ها یافته -4
  هاي منتخب تاریخچه مختصر شرکت 1- 4

بنیان  سامانه دانشهاي مورد بررسی در  گرچه نام همه شرکت
هاي هوافضا ثبت شده اما لزوماً همه فعالیت آنها  جزء شرکت

  .در حوزه هوافضا نیست
ú  الف"شرکت" 

در منطقه  1375از ابتداي سال  الفشرکت صنعتی و تولیدي 
تجربیات . آباد شیراز شروع به فعالیت نموده است صنعتی عادل

رشته ساخت و ساله متخصصین و مدیران این شرکت در  چهل
 يها که زیر نظر متخصصان آلمانی دوره یقطعات صنعت دیتول

 ه به نحوي کهاند این شرکت را توانمند نمود هگذراندالزم را 
آالت مدرن و استفاده از  اکنون با در اختیار داشتن ماشین

فراهم نمودن حجم قابل قبولی از  در کنار فناوري روز دنیا
این شرکت را  ،فزارهاي پیشرفتها افزاري و نرم امکانات سخت

نیاز روزافزون کشور به . نموده است رآمددر استان و کشور س
نفت، گاز،  عیصنا برايتولید قطعات دقیق و پیچیده 

موجب شده این شرکت فعالیت خود را به  ...و  یمیپتروش
اکنون  هم .سوق دهد دهیچیو پ قیدق اریتولید قطعات بس

اقالم غیرقابل ساخت در زمره ه ک صنایع از نیازهايبسیاري 
و به شده داخل بوده با کمک این شرکت طراحی و ساخته 

  .نیاز کشور را مرتفع نموده استهم میزان قابل توجهی 
ú  پ پ"شرکت" 

با مشارکت شرکت تعاونی توزیعی  1389این شرکت در سال 
فضایی نوین ایرانیان تأسیس و مأموریت اصلی - صنایع هوایی

آن مدیریت زنجیره تأمین در گستره صنعت هوافضا کشور 
افزاري و  افزاري، نرم با ایجاد و توسعه توان سخت. باشد می

مغزافزاري زنجیره تأمین فعال در صنعت هوافضا کشور، ارائه 
هاي مرتبط شامل مشاوره،  دمات در حوزهطیف وسیعی از خ

سپاري، تأمین، توزیع،  طراحی، ساخت، تعمیر، نظارت بر برون
گذاري و  خرید و فروش، صادرات و واردات، سرمایه

هاي پرنده،  ها، قطعات و لوازم دستگاه سامانه(بازرگانی 
هاي گازي، تجهیزات هوایی و  هاي بادي، توربین توربین

این شرکت . ستور کار خود قرار داده استرا در د) فرودگاهی
با توانمندسازي و ایجاد مزیت رقابتی در زنجیره تأمین تحت 
پوشش و همچنین ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی، 
پژوهشی و دانشگاهی، توسعه صادرات خدمات و قطعات در 

 .کند هاي مختلف صنعت هوافضا را دنبال می حوزه

ú  ر"شرکت" 

تدوین فناوري و  ا هدف مدیریت تحقیقات،شرکت باین 
ساخت قطعات و تجهیزات توربین توسط شرکت توانیر و با 

هاي وابسته به وزارت نیرو  شرکت گذاري تعدادي از سرمایه
در و هاي بعد  این شرکت در سال .دشتأسیس  1375در سال 

بخشی از سهام خود را به  ،رشد و شکوفایی راستاي توسعه،
همکاران و ": گوید میشرکت مدیر . ار کردواگذ "ر"شرکت 

هاي معتبر  دانشگاه هاي این شرکت و مشاوران ما در کارگاه
اند بخشی کوچک از توانمندي مهندسان  کشور پیوسته کوشیده

که حاصل آن تدوین فناوري بگذارند نمایش  بهایرانی را 
سازي بیش از صد قطعه مختلف از قطعات  ساخت و بومی
هاي جدید و  ما همواره در جستجوي راه .ستتوربین بوده ا

هاي نو براي بهبود کیفیت کار خود بوده و هستیم و  اندیشه
اندیشی متخصصان  امیدواریم در این مسیر با همکاري و هم

 نوآوري و رشد بیش از داخلی و خارجی موفق به پویایی،
 ."یمشوپیش شرکت 

ú  س ا"شرکت" 

را در زمینه طراحی و هاي خود  فعالیت 1370شرکت از سال 
صنعت برق به عنوان  ونیاتوماس ی وساخت تجهیزات مخابرات

هاي مذکور آغاز  یکی از پیشگامان طراحی و ساخت دستگاه
رغم  تالش فراوان مدیران و کارشناسان شرکت علی. نمود

 ...، خرید قطعات و هیزاتتج در زمینه تهیهمشکالت متعدد 
خود بتواند  سال فعالیت 25 طیموجب شده شرکت 

کشور را براي مورد نیاز هاي مهم ارتباطی  تجهیزات و سیستم
جویی فراوان ارزي کاربران  اولین بار عرضه و عالوه بر صرفه

خدمات و پشتیبانی فنی مناسب و  هاي مذکور را از دستگاه
هاي فرسوده قدیمی با  ارتقاء و جایگزینی دستگاه نامکا

 .دمند نمای هاي کاراتر بهره سیستم

ه ب همو در مواردي  ETOت صوره ب فعالیت شرکت 
که پس از عقد  به این صورت. 1باشد می ETS صورت

                                                 
1- Engineering to order & Engineering to stock 
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هایی را در  هپروژ ،صنعتی و قرارداد با مراکز مختلف پژوهشی
شرکت تعریف و متخصصین مربوطه پس از مطالعات و 
تحقیقات اولیه اقدام به تولید نمونه آزمایشگاهی محصول 

اصالحات و تعدیالت مورد نیاز انجام نمایند و پس از  می
پس . ندشو هاي مهندسی و صنعتی محصول نیز ارائه می نمونه

ورد نظر قابل محصول م ،صنعتی واز تولید اولین نمونه نهایی 
قابل . دشو ارائه و تولید بوده و به تعداد سفارشات تولید می

ذکر است که اکثر محصوالت به دلیل فناوري پیشرفته و 
مطابق نیاز از و هاي خاص تنها به تعدادي محدود  استفاده

  .شوند شده تولید می پیش تعیین
ú  س"شرکت" 

برق  لیسانس رشته مؤسس شرکت که آن زمان دانشجوي فوق
مخابرات دانشگاه خواجه نصیر و کارآموز شرکت رستافن بود 

محصولی را ساخت و وقتی تقاضاي بازار را  1390در سال 
حدود . این شرکت را بنیان نهاد 1391مشاهده کرد در سال 

درصد کار شرکت در حوزه هوافضا و طراحی و ساخت  70
ها از طریق هاي مخابراتی مرتبط با رادار ها و زیرسامانه سامانه

  .باشد مهندسی معکوس می
ú  س ه"شرکت" 

توسط چهار دانشجوي فنی و دو  1386این شرکت در سال 
نفر داراي تجربه کاري در سازمان هوایی ایران ثبت و از سال 

با گرفتن اولین پروژه که تأمین مالی آن بر عهده  1387
در اوایل . مؤسسان شرکت بوده کار خود را شروع کرده است

درصد  30یس، شرکت توسط شرکت دیگري که صاحب تأس
کل سهام  1389شده که در سال  سهام آن بوده پشتیبانی می

از  1390قبل از سال . شرکت توسط آن خریداري شده است
کرده ولی  هاي دیگر براي ساخت استفاده می خدمات شرکت

ساخته اما پس از سال  هاي تست مورد نیاز را خود می دستگاه
. رود دهد و به سمت ساخت داخل می ر رویکرد میتغیی 1390

تمام کار شرکت در حوزه دفاعی  1390همچنین قبل از سال 
درصد فعالیت شرکت در  80بوده ولی در حال حاضر حدود 

درصد نیز در حوزه نفت و هواپیماهاي  20حوزه هوافضا و 
  .غیرنظامی است

ú  پ ت"شرکت" 

تولیدات مختلف ه زمیندر  1368از سال  شرکت کار خود را
 استفاده و سازمانی ساختار اصالح با. است نموده آغاز صنعتی

 همچنین بکارگیري و دقیق و پیشرفته امکانات و تجهیزات از
فعالیت جدید خود در  ،کرده نیروهاي متخصص و تحصیل

با کیفیت  هاي برتر و سایر محصوالت صنعتی عرصه فناوري
به  برايمؤثري  هاي گام 1386تا سال  و پیگیريمطلوب را 

مناسب در صنایع خودرویی و لوازم  یدست آوردن جایگاه
معاونت توسعه  ایجادبا  1387در سال . خانگی برداشته شد

هاي با فناوري نوین باب جدیدي  صنعتی جهت انجام پروژه
هاي قابل  نفت و گاز تالش صنایعرا باز و با ورود به حوزه 

ملی و قطع وابستگی انجام اهداف بزرگ  براي تحققتوجهی 
 .داده است

ú  ش"شرکت" 

به منظور کارمند هوافضا یک  توسط 1373شرکت در سال 
شرکت  .شده است تأسیس تأمین قطعات حساس و دقیق

 .کند اي تولید می همان قطعات را به صورت پروژه اکنون

ú  ص"شرکت" 

 این فیشرصنعتی دانشگاه بسیجی  اندانشجویاز تعدادي 
تأسیس به نیت خدمت به کشور  1389در سال را  شرکت
فضا بوده هوا هاي آن در حوزه تمام فعالیت در ابتدا. ندا هکرد

هاي نفت و  که با گذشت زمان و پیشرفت شرکت، به حوزه
 يها پروژهاساس کار شرکت انجام . گاز نیز ورود کردند

قطعات و تجهیزات  يساز یوزارت دفاع و بوم يبرا یقاتیتحق
به صنعت به سال  شرکتفعالیت جدي و ورود . پیشرفته است

بنیانی و حمایت معاونت علمی و  و متعاقب دانش 1392
  .گردد فناوري از آن بازمی

  ها ها و مقادیر همبستگی محاسبه شاخص 2- 4
شده آنها در  ها و فروش نرمال هاي فناوري شرکت توانمندي

ارتباط رشد  .مشاهده استقابل  4طول زمان در جدول 
. فروش با توانمندي فناورانه به صورت کلی تأیید شده است

هاي فناوري  در ابتدا انتظار ما این بود که برخی از توانمندي
به نسبت سایرین اهمیت بیشتري داشته باشند اما از نتایج 

به عبارت دیگر، اگر . توان چنین استنباطی داشت جدول نمی
نشان داده بود در برخی صنایع بعضی از  چه تحقیقات گذشته

اما براي صنعت هوافضا هر ] 22[ها مهم هستند  این توانمندي
ها  ها به صورت کلی در رشد بنگاه چهار نوع این توانمندي

توان رابطه علت  گرچه از این نتایج نمی( اند مهم قلمداد شده
  ).ها را نتیجه گرفت و معلول میان رشد و توانمندي
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  هاي منتخب شده شرکت توانمندي فناوري و فروش نرمال) 4جدول 

  شده فروش نرمال  سال  نام شرکت
  میزان توانمندي

  موارد مرتبط با محصول  فرآیند و سازماندهی تولید  تجهیزات و ابزارآالت  مدیریت پروژه

  "الف"

1375  1 0 1 1 2 
1385 8 1 2 2 2 
1395 25 3 4 4 4  

 95/0 99/0 99/0  99/0  شده همبستگی با فروش نرمال

  "پ پ"

1389  1 3 0 2 4 
1391 5 3 0 3 4 
1393 30 3 1 3 5 
1395 60 5 3 4 5 

 90/0 88/0 98/0  88/0  شده همبستگی با فروش نرمال

  "ر"

1375  1 1 1 1 1 
1385 12 1 2 2 2 
1395 250 3 4 4 4 

 95/0 95/0 95/0  99/0  شده همبستگی با فروش نرمال

  "س ا"

1370  1 1 1 1 1 
1375 3 3 2 2 2 
1385 7 3 3 2 3 
1395 14 4 4 4 5 

 99/0 95/0 96/0  84/0  شده همبستگی با فروش نرمال

  "س"

1391  1 0 0 0 1 
1392 1 1 1 1 2 
1393 2 1 2 2 3 
1394 12 2 2 3 3 
1395 19 2 3 3 4 

 80/0 82/0 80/0 84/0  شده همبستگی با فروش نرمال

  "س ه"

1387  1 1 0 1 1 
1389 2 2 1 2 2 
1391 5 2 2 2 2 
1393 17 3 2 3 3 
1395 21 4 4 4 4 

 94/0 94/0 85/0  94/0  شده همبستگی با فروش نرمال

  "پ ت"

1375  1 1 1 1 2 
1385 25 2 2 2 3 
1395 35 3 4 3 4 

 97/0 97/0 91/0  97/0  شده همبستگی با فروش نرمال

  "ش"

1375  1 0 0 0 1 
1385 4 1 2 1 2 
1395 12 1 2 2 2 

 71/0 96/0 71/0 71/0  شده همبستگی با فروش نرمال

  "ص"

1389  1 1 0 0 0 
1391 2 1 1 2 2 
1393 25 3 1 2 2 
1395 100 4 4 4 4 

 86/0 86/0 96/0  90/0  شده همبستگی با فروش نرمال
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ها و الگوي رشد  ارتباط شرکت ،پرسش همچنان مطرحاما 
توان از فروش  براي این ارزیابی نمی. ها است توانمندي
ها استفاده نمود چرا که قابلیت مقایسه  شده شرکت نرمال

ها به چه صورت  نداشته و مشخص نیست هر کدام از شرکت
ها از  براي مقایسه شرکت. اند فروش خود را نرمال کرده

نیروي انسانی که آن را به شاخص دوم رشد یعنی افزایش 
به این . ایم استفاده شده است نسبت سن شرکت نرمال کرده

ها به طور نسبی هر سال چند  شود شرکت ترتیب مشخص می
از این منظر سه . اند نفر به نیروي انسانی خود اضافه کرده

دسته اول : ها را خواهیم داشت دسته متفاوت از شرکت
، دسته )اشتغال در سال 8تا  6حدود (هاي با رشد باال  شرکت

اشتغال در  6تا  5حدود (هاي با رشد متوسط  دوم شرکت
با اشتغال حدود (هاي با رشد پائین  و دسته سوم شرکت) سال

ها  رشد سطح توانمندي شرکت 5جدول ). نفر در سال 2تا  1
هاي  را مقایسه نموده و سؤال این است که تفاوت میان شرکت

  هاي با رشد پائین در چیست؟ با رشد باال و شرکت
رشد بسیار کم نیروي انسانی،  "ش"و  "س"هاي  شرکت
نفر در سال و  6تا  5رشد  "ص"و  "ر"، "الف"هاي  شرکت
رشد  "ت پ"و  "ه س"، "ا س"، "پ پ"هاي  شرکت

نفر را در حجم نیروي انسانی خود تجربه  6ساالنه باالي 
از سطح  هاي با رشد کم نیروي انسانی شرکت. اند کرده

هاي با  توانمندي کمتري هم برخوردارند و در مقابل، شرکت
با توجه به . رشد بیشتر سطح توانمندي باالتري نیز دارند

همبستگی باالي رشد فروش و رشد توانمندي این امر چندان 
  .هم دور از انتظار نیست

تواند باال یا پائین بودن رشد  دهد آنچه می ها نشان می یافته
. هاست ا توضیح دهد میزان تنوع در این شرکتها ر شرکت
هایی هستند که تنوع زیادي در  هاي با رشد باال شرکت شرکت

هاي با  اند و شرکت وکار خود داشته محصول و سپس کسب
اند و  رشد پائین آنهایی هستند که سراغ راهبرد تنوع نرفته

هایی که راهبرد تنوع  شرکت. اند صرفاً در صنعت هوافضا مانده
اند داراي بیشترین میزان رشد نیروي انسانی  محصول داشته

هایی هستند که به دنبال  اند و در مرتبه بعدي هم شرکت بوده
دو شرکتی داراي کمترین میزان رشد، . اند وکار رفته تنوع کسب

جالب . اند هایی هستند که از راهبرد تنوع استفاده نکرده شرکت
هم هاي با سن کم و  شرکتهم اینکه در هر سه دسته، 

  .شوند زیاد مشاهده میهاي با سن  شرکت
هاي  کنند داراي ویژگی هایی که راهبرد تنوع را طی نمی شرکت

راستاي  وتوسعه شرکت در  فعالیت واحد تحقیق: زیر هستند
بهبود محصول تولیدي است و سطح توانمندي موارد مرتبط با 

از آنجا که . ها ثابت است در این دسته شرکتخود محصول 
است و ساختی  توانمندي مدیریت پروژه یک توانمندي زیر
هایی که سطح  اثر مستقیمی در تولید ندارد بنابراین در شرکت
اي براي رشد  طراحی و تولید در آنها ثابت است انگیزه

در واقع توانمندي . توانمندي مدیریت پروژه وجود ندارد
در . رنگ است ها بسیار کم مدیریت پروژه براي این شرکت

محصول،  خود  با  مرتبط  هاي موارد  ها توانمندي این شرکت
سازماندهی تولید  و  ابزارآالت و همچنین فرآیند  تجهیزات و 

کنند و بعد از مدتی نیز  از سطح مقدماتی شروع و رشد می
ها براي تولید محصولی  این شرکت. شود رشد آنها متوقف می

  ها مقایسه رشد سطح توانمندي شرکت) 5جدول 

 سال تأسیس نام شرکت
سال (سابقه 

1395( 
 رشد نیروي انسانی اندازه شرکت

ها  مجموع توانمندي
  95در سال 

  تنوع

  وکار کسب 15 6 120 20 1375 "الف"
  محصول 17 5/8 50 6 1389 "پ پ"

  وکار کسب 15 6 120 20 1375 "ر"
  محصول 17 8 200 25 1370 "س ا"
  --- 12 5/1 5 4 1391 "س"
  محصول 16 5/6 60 9 1386 "س ه"
  محصول 14 5/7 200 27 1368 "پ ت"

  --- 7 1 20 22 1373 "ش"
  وکار کسب 16 5 30 6 1389 "ص"
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  با مرتبط   موارد  کنند و از آنجا که توانمندي خاص تالش می
نمندي طراحی، تولید و ساخت مشتمل بر توامحصول  خود 
باشد ابتدا خود را در ساخت توانمند کرده و پس از رسیدن  می

به محصولی با کیفیت مورد نظر، به تجهیز کارگاه و رشد 
در ادامه این روند . پردازند ابزارآالت می توانمندي تجهیزات و 

هاي قبلی، در طول زمان  براي استفاده حداکثري از توانمندي
سازماندهی تولید را  و  شرکت به توانمندي فرآیند  نیازمندي

کنند اما  نیز احساس کرده و براي رفع آن خود را توانمندتر می
به دلیل محدود بودن فناوري محصول تولیدي، رشد 

  .شود هاي شرکت پس از مدتی متوقف می توانمندي
ها، مشخص  با نگاهی دوباره به مقادیر همبستگی شاخص

که کمترین میزان رشد  "ش"و  "س"هاي  شود که شرکت می
تري را نیز بین رشد  اند همبستگی پائین نیروي انسانی را داشته

متوسط . اند توانمندي فناوري و فروش خود نشان داده
هاي مدیریت پروژه، تجهیزات و  هاي میان توانمندي همبستگی

 "ش"ابزارآالت و موارد مرتبط با محصول براي شرکت 
این . بوده است 8/0حدود  "س"ي شرکت و برا 7/0حدود 

هایی هستند که در این سه دسته از انواع  دو تنها شرکت
را به صورت  9/0هاي فناوري، عددي کمتر از  توانمندي

دارد که این واقعیت اند و این داللت بر  تؤامان نشان داده
هاي با رشد پائین، تمرکز بسیار کمتري بر توسعه  شرکت

هاي مرتبط با محصول  نتیجه توانمندي محصوالت جدید و در
  .و مدیریت پروژه دارند

چندین کنند  هایی که راهبرد تنوع محصول را طی می شرکت
دلیل توانایی . کنند محصول براي صنعت هوافضا تولید می

زمان چند محصول نیز توانمند بودن مؤسسان شرکت  تولید هم
ها قبل  مؤسسان اصلی این شرکت. در زمان تأسیس بوده است

هاي پژوهشی، دانشگاهی و یا  از تأسیس شرکت با انجام کار
ولید، داشتن تجربه کاري در زمینه طراحی، ساخت و ت

دانش طراحی و تولیدي . اند هاي خود را افزایش داده توانایی
مرتبط   شده توسط مؤسسان، به صورت توانمندي موارد کسب

از آنجا که دانش . کند محصول در شرکت بروز پیدا می  خود  با 
طور که در  پذیري دارند همان و توانمندي، خاصیت انباشت

توانمندي موارد ها،  جداول نیز مشخص است اغلب شرکت
محصول را از سطح دوم مقدماتی شروع  خود  با  مرتبط  

اند به این معنا که مؤسسان با کسب تجربه در سطوح  کرده

اند نقش کارآفرینی براي سطوح باالتر را  پائین تولید توانسته
و  ابزارآالت و نیز فرآیند  هاي تجهیزات و  توانمندي. ایفاء کنند

ها تنها زمانی اهمیت پیدا  این شرکت سازماندهی تولید در 
کند که ظرفیت تولید آنها باال رفته و خط تولید با مقیاس  می

ها براي تولید  از طرف دیگر شرکت. تولید باال داشته باشند
محصول جدید نیازي جدي به رشد توانمندي مدیریت پروژه 

توانند با بکارگیري نیروي انسانی و کمترین  ندارند زیرا می
این . امکانات، واحد جدیدي براي تولید احداث کنندحد 

ها به نیروي انسانی براي تولید طیف  وابستگی شرکت
اي از محصوالت و به خصوص محصوالت جدید  گسترده

ها رشد باالیی در نیروي انسانی خود  شرکتکه سبب شده 
  .داشته باشند

هاي دسته دوم طیف  هاي دسته سوم مانند شرکت شرکت
کنند با این تفاوت که  از محصوالت را تولید می اي گسترده
در واقع این . تري از صنایع مختلف دارند هاي متفاوت مشتري
هاي دسته دوم هستند که در طول  ها بسیار شبیه شرکت شرکت

عمر خود به علت رکود حوزه هوافضا، جذابیت و سود باالتر 
صنایع دیگر مانند نفت و گاز و دالیل دیگر راهبردهاي 
شرکت در فروش را تغییر داده و وارد تولید محصوالت براي 

رونق  ها ابتدا یک دوره کم این شرکت. اند صنایع دیگر نیز شده
اند و به این دلیل نیز تصمیم به  در فروش خود داشته

اند که پس از اتخاذ رویکرد  وکار خود گرفته سازي کسب متنوع
اما . اق افتاده استاي از رشد سریع براي آنها اتف مزبور، دوره

وکار تا چه میزان  دقیقاً مشخص نیست که راهبرد تنوع کسب
تر از راهبرد تنوع محصول است و اتخاذ هر کدام از این  موفق

ها در  روي شرکت هاي پیش راهبردها بیشتر به فرصت
بازارهاي مختلف بستگی دارد تا اینکه یک تصمیم از پیش 

  .شده باشد ریزي طرح
  
  ريگی نتیجه -5

بررسی موردي صنعت هوافضا در ایران نشان داد که ارتباط 
میان رشد فروش و رشد توانمندي فناوري در این صنعت 

ی و  به صورت قطعی اما نمی. برقرار است توان یک رابطه علّ
معلولی میان آنها برقرار نمود زیرا گرچه تئوري این نگاه را 

ها در  ديکند اما الگوي انباشت و رشد توانمن حمایت می
دهد که در صنعت هوافضا  ارتباط با رشد فروش نشان می
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ها تولیدکننده قطعات براي  با علم به اینکه این شرکت(کشور 
. هر چهار نوع توانمندي الزم هستند) مشتري دولتی هستند

هاي سال  بررسی دقیق نمودارها هم با توجه به محدودیت داده
ها، خیلی  شرکت به سال در ارتباط با فروش و توانمندي

دهد که رشد فروش و رشد  راهگشا نیست ولی نشان می
توانمندي فناوري در این صنعت قطعاً پا به پاي همدیگر جلو 

ها ناگزیرند همواره بخشی از  به این ترتیب، شرکت. روند می
هاي خود کنند و  درآمد خود را صرف ارتقاء مجدد توانمندي

این در . زار باقی بمانندتوانند در با در غیر این صورت نمی
اي مشاهده  حالی است که در برخی صنایع دیگر چنین رابطه

تر قلمداد  ها براي بعضی از آنها مهم نشده و برخی توانمندي
مبتنی  مقاله حاضرالبته باید توجه نمود که ]. 22[شده است 

در حالی که  استهاي عمیق  بر مطالعه موردي و مصاحبه
هاي پیمایش نوآوري و خوداظهاري  دادهمبتنی بر ] 22[تحقیق 
هاي آن کمتر است بوده اگر چه  که دقت دادهبوده ها  بنگاه

  .هاي بیشتري انجام شده است تعداد نمونه
هاي با  هاي با رشد باال و شرکت در خصوص تفاوت شرکت

هاي با رشد باال  رشد پائین، این تحقیق نشان داد که شرکت
اند  تنوع در این صنعت بهره گرفتهآنهایی هستند که از راهبرد 

هایی که کماکان فعالیت خود را به این بخش محدود  و شرکت
آنچه . اند از رشد قابل قبولی برخوردار شوند اند نتوانسته کرده

تکرار (مشاهده شده حاکی است که سه الگوي تکرارشونده 
در سه نوع شرکت با سه نوع راهبرد مختلف رشد ) واقعی

  :برقرار است
اند؛  هایی که هیچ نوع تنوعی را در پیش نگرفته شرکت) الف

ها با رشدي پائین مواجه هستند سطح عمومی  این شرکت
هاي فناوري آنها به اندازه سایرین رشد نکرده و  توانمندي

براي آنها توانمندي مدیریت پروژه به دلیل عدم اتکاء به 
مقابل  تر بوده و در اهمیت هاي جدیدتر، کم توسعه در حوزه

  .براي آنها توانمندي فرآیند تولید اهمیت بیشتري دارد
اند؛ این  هایی که به دنبال تنوع محصول رفته شرکت) ب

ها معموالً توانمندي اولیه بیشتري داشته و توانمندي  شرکت
ها  این شرکت. محصول براي آنها اهمیت باالتري دارد

ت همچنین از دانش فنی موجود خود براي توسعه محصوال
  .گیرند متنوع بهره می

اند؛ به دلیل  وکار رفته هایی که به دنبال تنوع کسب شرکت) ج

ها  کاهش رشد فروش در دوران اولیه، به جاي اینکه شرکت
. اند تنوع محصول را در پیش بگیرند به دنبال تنوع حوزه رفته

تر بوده و به  ها توانمندي مدیریت پروژه مهم براي این شرکت
هاي جدیدتر  ارتباطات مدیران در ورود به حوزه احتمال زیاد

  .باید در این خصوص مدنظر قرار گیرد
بنیان لزوماً از  هاي دانش دهد که شرکت این مسئله نشان می

چندلر توضیح ]. 34[کنند  الگوي رشد چندلري تبعیت نمی
هاي بزرگ تولیدي در آمریکا  دهد که فرآیند رشد شرکت می

  :ه استاز پنج مرحله عبور کرد
 ایجاد کارخانه اولیه -

 افزایش حجم تولیدات -

  افزایش گستره جغرافیایی -
 تجمیع عمودي -

 وکار تنوع محصول و کسب -

هاي بزرگ آمریکایی  مطالعه موردي وي در مورد شرکت
این مراحل را تأیید کرده ) شامل دوپونت و جنرال موتورز(

و دو  (Scale)سه مرحله اول با نام افزایش حجم . است
شناخته  (Scope)مرحله بعدي با نام افزایش محدوده 

ها ابتدا باید تا حد امکان  به زعم چندلر شرکت. شوند می
حجم خود را افزایش دهند و سپس به سراغ گسترش محدوده 

دهد که  هاي هوافضا نشان می اما مطالعه شرکت. بروند
. اند ها از طریق افزایش حجم قادر به توسعه خود نبوده شرکت

یک دلیل آن، عدم گستردگی بازار است و بنابراین در بخش 
ها ناگزیرند سریعاً رو به راهبرد تنوع آورده  هوافضا، شرکت

  .وکار بتوانند رشد کنند تا از طریق تنوع محصول و تنوع کسب
هاي چندلر براي اعم  در حالی که چارچوب توانمندي

اهبردهاي رشد رسد ر ها قابل استفاده است به نظر نمی شرکت
مبتنی بر اقتصاد مقیاس و افزایش حجم تولید بتواند چندان 

بنیان حوزه هوافضا کارآمد باشد و از  هاي دانش براي شرکت
گذاران باید بتوانند  ها و چه سیاست رو چه بنگاه همین
از . ها فعال نمایند هاي دیگر رشد را براي این بنگاه مکانیزم

عد نظري نمی لزوماً این الگو براي هیچ نوع از توان گفت که  ب
بنیان صادق نیست اما با توجه به بستري که  هاي دانش شرکت
کنند  هاي تولیدکننده قطعات هوافضا در آن کار می شرکت

مشتري دولتی، نبودن بازار با مقیاس باال، نیاز به (
الگوي ) هاي فناورانه محصول، فرآیند و تجهیزات توانمندي
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تواند از  ها نیز نمی واجد این ویژگیهاي  رشد سایر بخش
) ابتدا افزایش مقیاس و سپس افزایش تنوع(الگوي چندلر 

پیروي کند مگر اینکه شرکت خاصی بتواند از طریق توسعه 
که این (بازارهاي صادراتی به مقیاس باالي تولید دست یابد 
رو  از این). امر حداقل براي صنایع هوافضا قابل تحقق نیست

وکار از همان ابتدا براي  به محصول و حوزه کسب بخشی تنوع
  .آنها حیاتی است

احتماالً تولیدکنندگان قطعات خودرو در صورتی که بازار آنها 
خودرو و سایپا بوده و مقیاس باالیی از تولید را هم از  ایران

آنها طلب کنند بتوانند از طریق باال بردن افزایش ظرفیت تولید 
کم رقباي خود را حذف و در  کمو کیفیت محصول نهایی، 

با فرض عدم وجود فساد (بلندمدت به رشد خود ادامه دهند 
هایی که تجهیزاتی  اما شرکت) در تدارکات شرکت خریدار

توانند از  سازند قطعاً نمی خاص براي بازارهایی کوچک می
هاي  رود این الگو براي حوزه انتظار می. این الگو تبعیت کنند
زات مخابراتی، تجهیزات پزشکی و دیگري نظیر تجهی
  .آالت خاص هم صادق باشد تولیدکنندگان ماشین
هاي  ها نیز مشخص شد که توانمندي از منظر توانمندي

هاي با رشد کمتر،  محصول و مدیریت پروژه براي شرکت
به . هاي با رشد بیشتر دارد اهمیت کمتري در مقایسه با شرکت

ها تنها از طریق  شرکت عبارت دیگر هنگامی که مکانیزم رشد
هاي توسعه محصول و  افزایش مقیاس تولید باشد توانمندي

مدیریت پروژه در فازهاي ابتدایی چندان مهم تلقی نشده و در 
کنند  برابر، توانمندي تولید و تجهیزات اهمیت باالتري پیدا می

توان صرفاً به  اما براي رشد سریع در صنعت هوافضا نمی
د و تجهیزات به منظور باال بردن حجم هاي تولی توانمندي

ها از همان ابتدا به  تولید اکتفاء نمود و ضروري است بنگاه
  .هاي توسعه محصول و مدیریت پروژه مجهز شوند توانمندي

در این صنعت، دولت نیازمند توجه به دو عامل کلیدي براي 
گذاري بر روي  اول اینکه، سرمایه: هاست حصول رشد شرکت

ها شود و دوم  تواند منجر به رشد شرکت ي آنها میتوانمندساز
تواند صرفاً منحصر به یک حوزه  ها نمی اینکه، این توانمندي

هاي صنعت فوق  باشد چرا که طبق این مطالعه، حداقل شرکت
در واقع عدم . براي رشد نیازمند راهبرد تنوع هستند

شود که این  برداري از مقیاس باالي بازار، باعث می بهره
ها نتوانند براي رشد سریع از اقتصاد مقیاس استفاده  رکتش

نموده و در نتیجه پارادایم رشد آنها به کلی متفاوت خواهد 
هاي مختلف با هدف  بنابراین به کار بردن مکانیزم. بود
ها، از ضروریات اساسی  بخشی به بازار هدف شرکت تنوع

یز باید به ها ن گذاري در این حوزه خواهد بود اما بنگاه سیاست
این نکته توجه داشته باشند که در این بخش همواره ناگزیر 

هاي خود در  به استفاده از راهبرد تنوع و باال بردن توانمندي
  .زمینه محصول و مدیریت پروژه هستند
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Abstract 

This research concerns about two critical 
problems. First the relation between firm’s 
growth and the growth of their technological 
capabilities and second the characteristics of 
the high-growth firms. Through case study of 
nine successful companies in the aerospace 
manufacturing industry, the first problem 
shows a meaningful relationship between the 
two aforementioned factors. Our analysis of 
the second aspect reveals that high-growth 
firms are characterized by diversification 
strategy. Therefore, the growth pattern in this 
industry is in contrast to Chandler’s model 
suggesting the volume expansion in the initial 
stages. We divided firms into three distinct 
categories; those with no diversification 
strategy, others with product diversification 
strategy and finally firms with business 
diversification strategy. The differences of 
their pattern of technological capabilities then 
have been analyzed and some 
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recommendations for policy are suggested at 
the end. 
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