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Abstract 

The law for supporting Knowledge-based 
companies have been approved more than a 
decade and today there are more than 3000 
knowledge-based companies in Iran. More 
than 50 percent of that group are small firms. 
The main purpose of this research is to 
determine the effective factors for 
sustainable growth of small knowledge-
based firms in Iran. We used multi-case 
study method. After investigating the related 
literature and interviewing some expertsin 
this field the basic pattern with 4 dimension 
and 14 factors was designed. The proposed 
pattern examined with 4 firms from 
information technology, bio technology, 
medical instruments and measurement 
instruments. To assess every firm, we use 
triangulation approach includes information 
from documents, evidences, statistics and 
interviews. In addition, the results of 
questionnaire filled some missed parts. The 
Cross-case analysis and Within-case analysis 
were done in selected cases and the 
differentiations and common points were 
analyzed by real and theoretical repetition. 
At last, we find that 7 factor have real 
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repetition and 7 other ones have theoretical 
repetition. In this research founders specifics 
dimension has the most effects in 
stabilization of the firms. 
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 در ایران هاي فناور نوپا شرکت الگوي عوامل مؤثر بر رشد پایدار

  3محمد میثمی علی، *2جعفر حیدري، 1زاده نقی رضا

  استادیار گروه سیاست علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران -1
  دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران -2

  دانشجوي دکتري دانشگاه تهران، پردیس البرز -3
  

  دهیچک
شرکت  3000در حال حاضر بیش از بنیان حدود یک دهه است که به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده و  ها و مؤسسات دانش قانون حمایت از شرکت

هاي  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد پایدار شرکت. هاي نوپا هستند درصد آنها، شرکت 50کنند که نزدیک به  بنیان در کشور فعالیت می دانش
با توجه به پیشینه و نظرات خبرگان این حوزه، الگویی اولیه با چهار ابتدا . اي انجام شده است بنیان نوپا در ایران بوده که به روش مطالعه موردي چندنمونه دانش

هاي فناوري اطالعات، فناوري  بنیان متعلق به حوزه الذکر براي چهار شرکت دانش عامل براي مطالعه طراحی و در ادامه، الگوي نظري پیشنهادي فوق 14بعد و 
گانه اطالعاتی و اطالعات حاصل از مستندات،  ها، از رویکرد سه براي مطالعه شرکت. رسی واقع شدگیري مورد بر زیستی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات اندازه

موردي  موردي و بین در ادامه، تحلیل درون. شده از طریق پرسشنامه نیز موجب تقویت نتایج شد هاي گردآوري شواهد و آمار و همچنین مصاحبه استفاده و داده
در نهایت هفت عامل، داراي تکرار . عوامل موجود در الگوي نظري که داراي تکرار واقعی و تکرار نظري بودند شناسایی شدند ها انجام گرفت و بر روي شرکت

ز اند و ا ها را داشته نظري و هفت عامل نیز داراي تکرار واقعی شناخته شدند که هفت عامل داراي تکرار واقعی، با اطمینان بیشتري قابلیت تعمیم به سایر شرکت
  .هاي مؤسسان شرکت داراي بیشترین اثرگذاري است میان آنها، بعد ویژگی

  بنیان، مطالعه موردي هاي دانش فناور، رشد، شرکت يهاي نوپا شرکت: ها کلیدواژه
  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Naghizadeh, R., Heydari, J., & Meysami, A. M. (2019). The Pattern of Effective Factors on the Stable Growth of 
New Technology-Based Firms in Iran Journal of Science & Technology Policy, 10(4), 77-89. {In Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2019.10.4.539576 

  
  1مقدمه -1

هاي نوظهور دوران کنونی  بنیان یکی از پدیده اقتصاد دانش
هاي یک اقتصاد  بنیان به عنوان پیشران هاي دانش شرکت. است
بنیان اهمیت فراوانی چه در اقتصاد و چه در اشتغال  دانش
ها نقشی کلیدي در اثربخشی تولید، تبدیل  این شرکت. دارند

سعه دانش به محصوالت کاربردي جدید و همچنین تو

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2019.10.4.539576 

  j.heydari@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

هاي نوآوري در  یکی از پایهو  ]1[اقتصادي کشورها دارند 
1از دید کالرك]. 2[روند  محصوالت به شمار می

هاي  شرکت 2
گیري هر چه بیشتر دانش در سازمان  با بهره) فناور(بنیان  دانش

خود قادر خواهند بود که ارزش افزوده بیشتري خلق کنند 
بنیان در  هاي دانش کتاگر قرار بر بررسی تمام اثرات شر]. 3[

هاي نوآوري، کارآفرینی،  توانیم آنها را از جنبه اقتصاد باشد می
مطابق ]. 4[بندي کنیم  ایجاد اشتغال و درآمدزایی دسته

                                                 
12- Clarke 
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هاي فناوري  ها و پیشرفت شده، نوآوري هاي انجام بررسی
هاي کوچک  هاي اخیر عمدتاً حاصل فعالیت شرکت سال
این امر بیانگر میزان اهمیت این محور و نوآور بوده که  دانش
عالوه بر ]. 5[ها است  ها در توسعه اقتصادي کشور شرکت

این، پژوهشگران معتقدند که در شرایط رکود اقتصادي، 
هاي فناورانه  وکارهاي کوچک به خصوص در حوزه کسب

وکارهاي  توانایی ایجاد اشتغال پایدارتري نسبت به کسب
بنیان،  هاي دانش کتبسیاري از شر]. 6[بزرگ دارند 

هدف ]. 7[ها و مراکز پژوهشی هستند  شده از دانشگاه منشعب
سازي  بنیان، تجاري هاي دانش گیري شرکت اصلی از شکل
بنیان و فناور بوده که  هاي دانش وتوسعه در حوزه نتایج تحقیق

سازي نیز فرآیند تبدیل دانش به نتایج  منظور از تجاري
با توجه به ]. 8[باشد  وکار می هاي کسب اقتصادي در بنگاه

سازي،  ها و ارتباط آنها با تجاري هاي اینگونه شرکت ویژگی
که از آنها با  - هاي اخیر  کارآفرینی و توسعه اقتصادي در دهه

در بیشتر  - کنند  هاي طالیی کارآفرینی یاد می نام دهه
ها یکی از  هاي پیشرفته و در حال توسعه این شرکت کشور

  ].9[شوند  وسعه قلمداد میمنابع اصلی ت
انداز  در کشور ما نیز در اسناد باالدستی و از جمله سند چشم

بنیان و  اي براي اقتصاد دانش ساله کشور، جایگاه ویژه بیست
بنیان در این عرصه در نظر  هاي دانش آفرینی شرکت نقش

شده در این  براي دستیابی به اهداف تدوین. گرفته شده است
بنیان، طبعاً درك و شناخت کافی  قتصاد دانشحوزه و توسعه ا

ها و عوامل اثرگذار بر آنها  از چگونگی عملکرد این شرکت
  .ناپذیر است امري ضروري و اجتناب

بنیان  هاي دانش ها حاکی از آن است که موفقیت شرکت تخمین
کنند با  و کارآفرینانی که اقدام به تأسیس شرکت می

افرادي که در آمریکا  درصد 40. هایی همراه است چالش
کنند در سال اول از  اندازي می وکار جدیدي راه کسب
و یا شانس موفقیت ] 10[شوند  وکار خارج می کسب
شان حدود  هاي آلمانی در پنج سال ابتدایی فعالیت شرکت

 ].11[است % 60

هاي باال همگی حاکی از وجود یک عدم قطعیت قابل  مثال
. بنیان است هاي دانش رکتمالحظه در موفقیت و پایداري ش

در همین زمینه تحقیقات گوناگونی در خصوص عوامل مؤثر 
بنیان صورت گرفته که  هاي دانش بر موفقیت و پایداري شرکت

دهد تعیین این عوامل امري پیچیده و مستلزم  نشان می
  ].12[هاي فراوان است  بررسی

هاي  با توجه به تمرکز سیاستی کشور بر حوزه شرکت
بنیان  هاي دانش بنیان، در این پژوهش به بررسی شرکت دانش

با توجه به شرایط . نوپا در کشور پرداخته شده است
ها را معادل  توان این شرکت ها، می بنیان شدن شرکت دانش
هاي فناور در پیشینه علمی موجود در نظر گرفت لیکن  شرکت
هاي فناور  دهنده تمامی شرکت بنیان، پوشش هاي دانش تشرک

ها همچون الزام به  باشند زیرا برخی محدودیت در ایران نمی
هاي فناور  شود که برخی شرکت خصوصی بودن، موجب می
پس از گذشت قریب به شش . در این فهرست قرار نگیرند

ها و مؤسسات  حمایت از شرکت"سال از اجراي قانون 
شده به این  هاي ارائه ثمرات و اثرات حمایت "بنیان دانش
هاي  در این مدت نهاد. ها تا حدي نمایان شده است شرکت

هاي علم و فناوري،  گوناگونی از جمله مراکز رشد، پارك
هاي پژوهش و فناوري  صندوق نوآوري و شکوفایی، صندوق
اند  جمهوري تالش نموده و معاونت علمی و فناوري ریاست

سترسازي مناسب براي رشد و توسعه تا در جهت ب
اگر دانش ما در خصوص . بنیان، گام بردارند هاي دانش شرکت

هاي کوچک و متوسط کارآفرین و  عوامل مؤثر بر رشد شرکت
افزایش ) همچون عوامل مؤثر بر بازاریابی آنها(بنیان  دانش
اي از ابهام  چگونگی رشد آنها در هاله هکاست  یعیطبنیابد 

در این پژوهش شاخص ارزیابی پایداري، ]. 13[ماند  باقی می
ها از دوران نوپایی به دوران رشد و بلوغ در نظر  انتقال شرکت

بنیان تبدیل  هاي دانش گرفته شده و بر این اساس در شرکت
هاي تولیدي که باید با افزایش  هاي نوپا به شرکت شرکت
نداردهاي عملکردي همراه باشد به عنوان شاخص اصلی استا

دلیل اصلی انتخاب این . سنجش پایداري لحاظ شده است
ها،  شاخص هم آن بوده که در پیشینه بررسی پایداري شرکت

هاي بزرگ و بورسی مطرح است و  مفهوم فوق براي شرکت
هاي نوپا سابقه عملکردي  به عالوه اینکه بیشتر شرکت

خصوصاً (و بنابراین دسترسی به اطالعات  محدودي دارند
مورد نیاز براي تعیین پایداري آنها فراهم ) اطالعات مالی

شاخص گذار از نوپایی به تولیدي از طریق بررسی . نیست
] 12[زمان رشد فروش، رشد تعداد پرسنل و رشد دارایی  هم
هاي نوپا  تواند مبناي مناسبی براي ارزیابی پایداري شرکت می
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مقاله پیش رو به دنبال یافتن عوامل مؤثر بر رشد . شودتلقی 
بنیان نوپا و تعیین میزان اهمیت هر  هاي دانش پایدار شرکت

به این منظور . ها است یک از عوامل بر موفقیت این شرکت
در بخش بعدي، مبانی نظري و پیشینه تحقیق مطرح شده 

بخش سوم به بیان روش تحقیق و بخش چهارم به . است
ها و  بخش پنجم، یافته. پردازد ی روایی و پایایی نتایج میبررس

کند که نهایتاً در  ها را ارائه می بخش ششم نیز تحلیل یافته
  .بندي نهایی موضوع صورت گرفته است بخش هفتم، جمع

  
  مبانی نظري و پیشینه تحقیق -2

هاي  هاي مختلف، عوامل اثرگذار بر رشد شرکت در پژوهش
در اغلب . ر مورد بررسی قرار گرفته استبنیان و فناو دانش

هاي این حوزه، با توجه به موقعیت جغرافیایی و دامنه  پژوهش
هاي مورد بررسی، محققان عوامل مختلفی را در این  شرکت

ترین  ها، مهم در برخی تعریف. اند خصوص بررسی نموده
ها و رسیدن به پایداري  مهارت مورد نیاز براي مقابله با چالش

در پژوهش روي بیش از ]. 14[اند  ارت کارآفرینی دانستهرا مه
اثر سرمایه انسانی بر  1شرکت ایتالیایی، کلمبو و گریلی 500

ان ]. 15[اند  هاي فناور را بررسی کرده رشد و پایداري شرکت
بنیان داراي رشد زیاد در  هاي دانش شرکت 2جی و همیلتون

هار عامل رقابت، مالزي و نیوزلند را بررسی و در این زمینه چ
مسئولیت محدود بودن شرکت، سرمایه انسانی محدود و 
ها  تأمین مالی را از مشکالت مهم پیش روي رشد شرکت

و همکاران توانایی مدیریت  3رایت]. 16[اند  برشمرده
مؤسسان هنگام رشد شرکت را در پایداري و بقاء آن یک امر 

  ].17[اند  ضروري دیده
انجام شد وي اثرات دو  4رانیکو در تحقیقی دیگر که توسط

هاي  عامل گرایش کارآفرینانه و بسیج منابع را بر رشد شرکت
و  5کاموریو]. 18[بنیان مورد بررسی قرار داده است  دانش

شرکت فناور انگلیسی حوزه فناوري  69همکاران بر روي 
هایی انجام و به این نتیجه رسیدند که دستیابی  زیستی بررسی
سازمانی و توسعه دانش، نقش بسزایی در  برون به منابع دانش
عوامل دیگري ]. 19[کنند  ها بازي می تر این شرکت رشد سریع

                                                 
1- Colombo and Grilli 
2- Ng and Hamilton 
3- Wright 
4- Rannikko 
5- Kamuriwo 

هم در برخی تحقیقات مورد توجه قرار گرفته و براي مثال 
به اثرات کارآفرینی، راهبرد، فناوري و  6چورف و اندرسون

بنیان اشاره  هاي دانش بازاریابی بر رشد و پایداري شرکت
شده در این حوزه  بسیاري از تحقیقات انجام]. 20[اند  ردهک

هاي فناور را در سه گروه  عوامل اثرگذار بر رشد شرکت
توان به مقاالت آلموس  اند که از آن جمله می بندي کرده دسته

تحقیقاتی . اشاره کرد] 22[ 8و استوري و تتر] 21[ 7و نرلینگر
هاي  با رشد شرکت نیز در زمینه بررسی ارتباط قانون گیبرات

پس از بررسی  9فناور انجام گرفته که در یک نمونه، واگنر
هاي  شرکت نتیجه گرفته که رشد شرکت 7000حدود 

 10لوفستن]. 23[هاي بزرگ است  تر از شرکت کوچک، سریع
هاي شخصیتی  وکار و ویژگی اثر دو عامل شبکه کسب

مورد بنیان نوپا  هاي دانش کارآفرینان را بر موفقیت شرکت
شرکت را به  131هاي  ارزیابی قرار داده و براي این کار داده

سایر عوامل پیشنهادي وي . سال بررسی کرده است 9مدت 
گذاري و پتنت  شامل روابط با رقبا، تأمین مالی، راهبرد قیمت

توسعه منابع  11میوزو و دیویتو]. 24[در محصوالت است 
هاي  بحرانی را در سرعت بخشیدن به رشد اولیه شرکت

آنها منابع بحرانی را . اند بنیان نوپا مؤثر دانسته دانش
اي شامل تیم مدیریتی، تأمین مالی اولیه و توسعه  مجموعه

 2002در سال  12روون و تویودا]. 25[اند  فناوري تلقی کرده
ناوري پیشرفته را تأسیس ژاپنی در حوزه ف هاي تازه شرکت

مورد بررسی قرار دادند و به شش عامل مهم اثرگذار در رشد 
از جمله عوامل مذکور، . ها دست یافتند و پایداري این شرکت

پذیري و تعامل مناسب  وجود محیطی مناسب براي ریسک
نیز با پژوهش در زمینه  13هگزا]. 26[دانشگاه و صنعت است 

مل بر اساس قانون خصوصیات کارآفرینان و تحلیل عوا
هاي فناور موفق، عواملی از جمله  گیبرات در شرکت

تحصیالت دانشگاهی، تعداد مؤسسان، داشتن شریک خارجی، 
موقعیت مکانی و موانع رسمی را به عنوان عوامل مؤثر بر 

در سوئد ]. 27[ها برشمرده است  رشد و پایداري آن شرکت

                                                 
6- Chorev and Anderson 
7- Almusand and Nerlinger 
8- Storey and Theter 
9- Wagner 
10- Lofsten 
11- Miozzo and DiVito 
12- Rowan and Toyoda 
13- Hoxha 
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هاي  شد شرکتو همکاران عوامل مؤثر بر ر 1نیز دیدویدسون
توان به سن  ترین آنها می اند که از مهم فناور را بررسی نموده
وکار و شکل حقوقی شرکت اشاره نمود  شرکت، اندازه کسب

هاي  در بررسی عوامل مؤثر بر رشد شرکت 2اسکالتن]. 28[
بنیان زایشی در هلند، تأثیر تیم شرکت و شبکه اجتماعی  دانش

و  3اوشی]. 29[ی دانسته است آن بر رشد را داراي اثر بسزای
بنیان را در قالب  هاي دانش همکاران عوامل موفقیت شرکت

هاي  هاي فردي، ویژگی ویژگی: اند بندي کرده چهار گروه دسته
بر اساس ]. 30[هاي محیطی  سازمانی، منابع سازمان و ویژگی

شده، عوامل مؤثر بر رشد پایدار، ناشی از  مطالعات انجام
ی کلیدي شرکت شامل کارآفرینان و مؤسسان هاي درون ویژگی

، ]23و2و1[هاي مرتبط با محصول  ، ویژگی]26و23و18و17[
و اثرات محیط پیرامونی ] 17و16و10و6[نوع مدیریت درونی 

  .است] 26و25و20و10[
  
  روش تحقیق -3

به دنبال یافتن عوامل اثرگذار بر رشد پایدار  مقالهاین 
بنیان و چگونگی اثرگذاري آنها بوده که  هاي دانش شرکت

علت . بدین منظور از روش مطالعه موردي استفاده کرده است
استفاده از این روش آن است که اینجا در جستجوي عواملی 

بنیان نوپا را  هاي دانش باشیم که چرایی پایداري شرکت می
ها، مطالعه موردي روش  نماید و در اینگونه پژوهش ریح میتش

اي هم قابلیت  مطالعه موردي چندنمونه]. 31[مناسب است 
و به همین دلیل ] 32[دهد  پذیري پژوهش را افزایش می تعمیم

. اي بهره گرفته شده است از روش مطالعه موردي چندنمونه
یق و کند که با بررسی دق مطالعه موردي همچنین کمک می

                                                 
1- Davidsson 
2- Scholten 
3- O’Shea 

ها بتوان تحلیلی عمیق از عوامل اثرگذار بر  موشکافانه شرکت
مراحل انجام پژوهش با استفاده از الگوي . آنها به دست آورد

  ).1شکل (شود  دنبال شده که در ادامه تشریح می] 31[ین 
  مراحل اجراي مطالعه موردي 1- 3

مطالعه موردي داراي مراحل مشخصی است که در ادامه 
  :دان مطرح شده

هایی براي پژوهش و ذکر اهداف آن  اولین گام، طرح سؤال ?
سؤاالت اصلی این . ها روشن شود است تا نقطه تمرکز تحلیل

  :پژوهش عبارتند از
بنیان  هاي دانش عوامل اثرگذار بر رشد پایدار شرکت) الف

  نوپا با توجه به شرایط بومی ایران کدامند؟
 گر چگونه است؟الگوي اثرگذاري این عوامل بر یکدی) ب

بایست پیشینه  هاي مورد نظر، می پس از تعیین سؤال ?
هاي گذشته را به منظور یافتن الگوي اولیه  موضوع و پژوهش

پس از بررسی و مطالعه موشکافانه . عوامل بررسی نمود
هاي پیشین، عوامل اولیه اثرگذار بر رشد پایدار  پژوهش
ظور تکمیل به من. بنیان شناسایی شدند هاي دانش شرکت

الگوي مورد نظر و بررسی و انتخاب عوامل اثرگذار بر رشد 
اي جهت تعیین  بنیان، پرسشنامه هاي دانش پایدار شرکت

تایی لیکرت  اهمیت هر یک از عوامل بر اساس یک طیف پنج
اي  ساختاریافته با مجموعه طراحی که از طریق مصاحبه نیمه

مدیر  14گذار،  تسیاس 7نفره از خبرگان این حوزه شامل  34
پژوهشگر تکمیل  8علمی دانشگاه و  عضو هیأت 5اجرایی، 

شوندگان از طریق نظرخواهی با سایر نخبگان و  مصاحبه. شد
لحاظ شاخص تجربه حضور در این حوزه به روش 

مصاحبه با . گیري گلوله برفی انتخاب شدند نمونه

 ارائه الگوي نظري

 انتخاب موردها

طراحی روش 
 آوري داده جمع

انجام مطالعه 
 موردي

تهیه گزارش 
 موردي درون

استخراج نتایج و 
 موردي تحلیل بین

اصالح الگوي 
 نظریه

استخراج 
 هاي سیاستی درس

 نگارش گزارش

 ]31[هاي اجراي مطالعه موردي مطابق مدل ین  گام) 1شکل 
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گذاران با هدف بررسی و انتخاب عوامل به خصوص  سیاست
  .حوزه عوامل محیطی انجام شده استدر 

هاي  بر اساس مطالعه پیشینه، تحلیل نتایج پرسشنامه
خبرگان و همچنین ارزیابی هاي  و دیدگاهشده، نظرات  تکمیل

شواهد و آمار، الگوي اولیه جهت اجراي مطالعه موردي 
دهنده  عوامل تشکیل 1جدول . به دست آمد 2مطابق شکل 

نها از دید خبرگان پاسخگوي مدل و اهمیت هر کدام از آ
توانند  برخی از این عوامل می. پرسشنامه را ارائه نموده است

بنیان نیز مطرح باشند اما  هاي غیردانش براي سایر شرکت
اثرات آنها در هر حوزه احتماالً متفاوت خواهد بود مثالً 
عوامل محیطی، بسته به نوع شرکت و محیط پیرامونی، اثرات 

  .متفاوتی دارند

  
  

  دهنده مدل نظري اولیه عوامل تشکیل) 1جدول 

  شرح عامل  عامل  بعد
اهمیت 
  عامل

کننده  منابع اشاره
  به عامل

هاي  ویژگی
 مؤسسان

  ]28و5و23[  2/4  هاي تخصصی شبکه تخصصی، ارتباط با شرکا انجمن  شبکه ارتباطی
  ]20و18[  4/4  پذیري و خالقیت در کار ریسکمیزان   گرایش کارآفرینی

  تجربیات گذشته
وکار، تجربه مدیریت و  اندازي کسب سوابق کاري، تجربه راه

  هاي قبلی موفقیت
  ]17و24[  8/3

  سرمایه انسانی
تعداد، تنوع تخصص، سن، تحصیالت و ارتباطات خانوادگی 

  مؤسسان
  ]26و23[  9/3

حاکمیت 
  شرکتی

  ]17و16[  2/4  ریزي، مدیریت عملکرد پرسنل انداز، برنامه مأموریت و چشم  مدیریت و راهبرد
  ]10و6[  1/4  وکار، بازاریابی، تأمین مالی، تسلط مالی و حقوقی مدل کسب  وکار کسب

  ]27[  0/4  وتوسعه، بسیج منابع، اندازه شرکت نوع مالکیت، تحقیق  ساختار

عوامل 
  محیطی

  ها و قوانین سیاست
پذیر، منابع  ریسک، سیاست تشویقی، منابع ریسکقوانین پوشش 

  قیمت ارزان
2/3  ]25[  

  ]27و10[  9/3  هاي کوچک در زنجیره، دسترسی به فناوري صنعت، نقش شرکت  وکار بخش کسب

  هاي بازار ویژگی
انحصار و رقابت، حاکمیت بازار، نزدیکی به بازار، ساختار 

  مشتریان، صادرات
5/4  ]20[  

  هاي منطقه ویژگی
مکان استقرار، سطح توسعه منطقه، تعامالت ملی، دسترسی به 

  منابع
6/3  ]26[  

هاي  ویژگی
  محصول

  ]23[  3/3  کنترل کیفیت، گارانتی، برتري محصول  کیفیت

  فناوري
سطح فناوري محصول، اثرات تحریم بر فناور، وابستگی به خارج، 

  محصول یا فرآیند
4/4  ]1[  

  ]23و2[  1/3  سرعت منسوخ شدن، قابلیت رشدچرخه عمر محصول،   چرخه عمر
  

 بنیان نوپا ي دانشها شرکتعوامل اثرگذار بر رشد پایدار براي الگوي نظري پیشنهادي ) 2شکل 

 انمؤسس يها یژگیو

 محصول يها یژگیو

 داریرشد پا یتکت شریمکحا

 عوامل محیطی
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هاي مورد نیاز براي آزمون الگوي  در گام بعدي، داده ?
هاي مربوطه شامل  داده. شود آوري می شده جمع ارائه

نظران و  مشاهدات، مستندات، پرسشنامه و مصاحبه با صاحب
. خبرگان در خصوص هر یک از موردهاي انتخابی بوده است

بنیان از چهار حوزه  در پژوهش پیش رو چهار شرکت دانش
فناوري و  ت پزشکی، فناوري اطالعات، زیستتجهیزا

اند از مرحله نوپا به مرحله  گیري که توانسته تجهیزات اندازه
پس از مطالعه . تولیدي برسند مورد بررسی قرار گرفتند

هاي مالی،  صورت(ها  مستندات هر یک از شرکت
هاي بیمه، روزنامه رسمی،  شده، لیست هاي کسب گواهینامه

هاي ارزیابی و نظارت و  جی بانکی، گزارشمستندات اعتبارسن
هاي  تر جنبه هایی براي تبیین دقیق با مدیران آنها مصاحبه...) 

در این مسیر تالش شد یکپارچگی الزم . مورد اشاره انجام شد
میان اطالعات، تأمین و در مواردي هم که نیاز به تکمیل 

ها در کنار  اطالعات بود اطالعات حاصل از مصاحبه
جانبه از  ات، شواهد و آمار قرار گیرند تا تصویري همهمستند

 .هاي مورد مطالعه به دست آید وضعیت شرکت

هاي کمی و کیفی و یا  ها به کمک تحلیل در گام آخر، داده ?
 .ندشدتحلیل  موردي موردي و بین درون به صورتترکیبی 

 انتخاب موردها 2- 3

بنیان  دانشواحد تحلیل ما در این مطالعه موردي یک شرکت 
بنیان از چهار  بوده که براي این منظور، چهار شرکت دانش

گیري به صورت  نمونه. حوزه مختلف فناوري انتخاب شدند
اند از  بنیانی که توانسته هاي دانش هدفدار و از مجموعه شرکت

مرحله نوپایی به مرحله تولیدي انتقال وضعیت دهند انجام 
بررسی و تشخیص هدف از این انتخاب نیز . شده است

از عواملی که . عواملی است که تکرار واقعی یا نظري دارند
باید در انتخاب موردها به آنها توجه شود یکی تکرار و 

به منظور ]. 32و31[دیگري دسترسی به اطالعات است 
هاي منتخب از چهار حوزه متفاوت  تکرارپذیري، شرکت

بر اساس  .انتخاب شدند تا جامعیت الگوي نظریه رعایت شود
در صورت بررسی چهار مورد از ] 33[ 1مطالعات آیزنهارت

  .استپذیري الگو میسر  طریق مطالعه موردي، امکان تعمیم
  ها تحلیل داده 3- 3

ها و فراوانی مورد نیاز  در روش مطالعه موردي باید نوع داده

                                                 
1- Eisenhardt 

آنها قبل از گردآوري تا حدودي مشخص و سپس براي 
موردي و  از دو منظر درونها  آوري و تحلیل داده جمع
موردي هدف، بررسی  در تحلیل درون. موردي اقدام شود بین

عمیق یک مورد و سازوکارهاي مرتبط با آن مطابق الگوي 
موردي براي  نظري است و سپس از طریق تحلیل بین

  .شود شده تالش می پذیري الگوي ارائه تعمیم
  موردي تحلیل درون 3-1- 3
کسب  ،موردي شد هدف از تحلیل درون گفتهکه چنان هم

. بینش و درك عمیق در خصوص موضوع مورد بررسی است
هاي منتخب از چهار حوزه فناوري  در این پژوهش نیز شرکت
هایی به هم بوده اما از نظر نوع کار،  اگر چه داراي شباهت
هاي بازار و بسیاري موارد دیگر به  نیروي انسانی، ویژگی
فاوتند که این موضوع چگونگی رشد و شکل قابل توجهی مت

  .سازد پایداري آنها را متأثر می
موردي در این پژوهش بدین  روش اجراي تحلیل درون

صورت بوده که ابتدا مستندات و مدارك قابل دسترس در 
کنار شواهد و آمارهاي موجود در خصوص هر یک از 

آوري و بررسی و سپس از متخصصین و  ها جمع شرکت
ها  در ابتداي مصاحبه. مصاحبه اخذ شد نظران صاحب

توضیحاتی در خصوص کلیات پژوهش و اهداف آن ارائه 
شده نظرات  شد و سپس بر اساس الگوي نظري طراحی می

ایشان در خصوص عوامل و چگونگی کارکرد و همچنین 
براي شناسایی . اثرگذاري آنها بر رشد شرکت دریافت شد

ها  اثرگذار بر رشد شرکتدیگر عوامل خارج از مدل نظري اما 
  .ها دریافت شد شوندگان، نیز در مصاحبه در فهم مصاحبه
ها و نظرات متخصصین، خبرگان و  آوري دیدگاه در کنار جمع

هاي  سازي، بررسی دیدگاه مدیران حوزه فناوري و تجاري
بنیان از طریق مصاحبه و پرسشنامه و  هاي دانش مدیران شرکت

رك مکتوب و شواهد و آمارهاي بررسی سایر مستندات و مدا
ها به همراه پیشینه موجود در این  مرتبط با وضعیت شرکت

وجهی را به وجود آورد که در افزایش  اي سه حوزه، منابع داده
هاي منتخب در این  شرکت. اعتبار پژوهش مؤثر بوده است

هاي  پژوهش با توجه به مفهوم رشد پایدار که در ارزیابی
بنیان  هاي دانش یص صالحیت شرکتادواري کارگروه تشخ
هایی انتخاب شدند که  گیرد از میان شرکت مورد توجه قرار می

بنیان تولیدي  بنیان نوپا به دانش توانسته بودند از مرحله دانش
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ها با عبور موفق از دره مرگ در  در واقع این شرکت. گذر کنند
  .دارنداندازي، شانس بیشتري نیز براي بقاء در آینده  اوایل راه

  موردي تحلیل بین 3-2- 3
موردي روایی پژوهش و همچنین امکان تعمیم مدل  تحلیل بین

الزم به ذکر . دهد هاي اخذشده را افزایش می با توجه به نمونه
پذیري نیست اما  است که هدف اصلی تحقیقات کیفی تعمیم

هاي منتخب به  در صورتی که نمونه] 34[ 1مایلز به گفته
توان صرفاً بر سؤاالتی خاص محدود  د میدرستی گزینش شون

  .نماند و تشریح موارد و استنتاج آنها را توسعه داد
در پژوهش پیش رو نیز به منظور بررسی میزان انطباق و 

هاي  عملکرد عوامل گوناگون اثرگذار بر رشد شرکت
بنیان نوپا که از چهار حوزه مختلف فناوري انتخاب شده  دانش

بدین منظور از . موردي استفاده شد بینبودند از روش تحلیل 
موردي بهره  تکنیک تطابق الگوها براي دستیابی به الگوي بین

هدف از . بردیم و تکرار نظري و واقعی مشاهدات بررسی شد
این امر دستیابی به الگویی مشترك از عوامل اثرگذار بر رشد 

  .پایدار چهار شرکت مورد مطالعه بوده است
  
  وهشاعتبارسنجی پژ -4

و پس از طراحی الگوي نظري پژوهش ] 31[ین  طبق گفته
باید چهار ویژگی اعتبار براي ارزیابی کیفیت مطالعه موردي، 

 نیزاي، اعتبار بیرونی، اعتبار درونی و قابلیت اعتماد  سازه
  .دشونبرآورد 

  اي آزمون اعتبار سازه 1- 4
این آزمون دربردارنده انتخاب درست مقیاس عملیاتی براي 

شده واقعاً  مطالعه است و باید نشان دهیم که عوامل انتخاب
در این پژوهش به . کننده مفهوم مورد بررسی هستند منعکس

منظور اطمینان از وجه فوق، همچنان که اشاره شد از یک 
آوري اطالعات استفاده شده  وجهی براي جمع رویکرد سه

 شده از سه منبع با هم آوري چنانچه اطالعات جمع. است
انطباق داشته باشند نتیجه حاصل از آنها اعتبار الزم را خواهد 

در این پژوهش سعی شد تا با استفاده از ]. 31[داشت 
اي از شواهد براي هر بخش فراهم  مستندات ذکرشده، زنجیره

و در کنار آن، نتایج حاصل از پژوهش در گروه کانونی 
  .پژوهش نیز ارائه و به تأیید ایشان برسد

                                                 
1- Miles 

  ون اعتبار درونیآزم 2- 4
ها و  اعتبار درونی مؤید موجه بودن و میزان اعتماد به یافته

سازي انتظارات در  به منظور برآورده]. 31[نتایج پژوهش است 
این بخش نیز سعی شد تا شواهد از منابع گوناگونی استخراج 

ها از طریق بررسی  به طور مثال اطالعات مالی شرکت. شوند
د سال پیاپی، اسناد فروش و دفاتر مالی اظهارنامه مالیاتی چن

آنها صورت پذیرفت تا با مقایسه اطالعات مختلف، اطمینان 
همچنین هر بخش از نتایج . ها افزایش یابد از صحت داده

ها و عوامل ذکرشده در مطالعات پیشین  حاصله با سایر مدل
عالوه بر این، در مراحل ابتدایی . نیز تطبیق و مقایسه شد

ند پژوهش فوق، از نظرات گروه کانونی در مورد طراحی رو
عالوه بر . جامع و فراگیر بودن الگوي نظري استفاده شد

ها،  شده با افراد کلیدي هر یک از شرکت هاي انجام مصاحبه
شده نیز تطبیق و در گروه  آوري هاي جمع هاي آنها با داده گفته

  .کانونی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت
  اعتبار بیرونیآزمون  3- 4

پذیري است که به  تعمیممفهوم همان در واقع اعتبار بیرونی 
ها  به سایر موقعیتیک مطالعه ها و نتایج  گسترش یافته

کوشند سطحی از  پژوهشگران همواره می]. 35[پردازد  می
هاي آنها و نظریه  پذیري را محقق نمایند که یافته تعمیم
تري از دانش را  ستردهشده بتواند تا حد امکان بخش گ مطرح

هاي مناسب براي افزایش اعتبار  یکی از روش. پوشش دهد
بیرونی مدل، استفاده از چند مورد به جاي تنها یک مورد 

ها و اطالعات پژوهش  وجهی داده است که در کنار بررسی سه
ها  مشابهت ،مقاله ایندر . شود سبب تقویت اعتبار بیرونی می

با استفاده از هاي چهار شرکت منتخب به ترتیب  و تفاوت
  .ه استبررسی شدو تکرار نظري  تکرار واقعی

  قابلیت اعتماد 4- 4
از طریق  ها یافتهاعتمادپذیري به معناي تکرارپذیر بودن 

سعی شد با مستند نمودن کلیه  که ]31[هاي ثابت است  رویه
  .محقق شود ،ایگاه دادهها و ایجاد یک پ جزئیات و مصاحبه

  
  ها یافته -5
  موردي هاي بررسی درون یافته 1- 5

بندي عوامل اثرگذار بر  پس از بررسی دقیق هر شرکت، جمع
  .آمده است 2در جدول  آنرشد آن انجام شد که خالصه 



  در ایران هاي فناور نوپا شرکترشد پایدار الگوي عوامل مؤثر بر 

84  

  هاي منتخب شرکتموردي  هاي حاصل از تحلیل درون خالصه یافته) 2جدول 
حوزه 
  فعالیت

  نکات مهم در خصوص عوامل اثرگذار بر رشد شرکت

تجهیزات 
  پزشکی

. تحصیالت تکمیلی و مرتبط با حوزه کاري شرکت در کنار شبکه ارتباطی نسبی آن با شرکاي تجاري در رشد آنها اثرگذار بوده است -
مؤسسان با هم ارتباط فامیلی دارند که در . وکار براي ایشان مفید بوده است کسبگرایش کارآفرینی خوب به همراه آشنایی قبلی با حوزه 

 .وکار به ایشان کمک نموده است پیشبرد کسب

وتوسعه قوي شرکت را در  تحقیق. ترین منبع بوده است در تأمین مالی، آورده شخصی اصلی. شرکت داراي راهبرد بلندمدت بوده است -
 .اندازه کوچک شرکت سبب چابکی و رشد سریع آن شده است. دهارائه محصول مناسب یاري کر

 .محصول نسبت به سایر رقبا برتري دارد و سرعت منسوخ شدن آن کُند است. فناوري محصول شرکت در دوره رشد خود قرار دارد -

مشتریان داراي تنوع . حضور نیابندبازاري کوچک و نسبتاً انحصاري دارد و دسترسی دشوار به مشتریان نیز سبب شده رقباي قوي در آن  -
هاي کوچک در این حوزه فعال هستند و دسترسی به  شرکت. تسهیالت حمایتی تأثیر کلیدي بر شرکت داشته است. نسبی هستند

  .هاي مور نیاز شرکت نیز میسر است فناوري

فناوري 
  اطالعات

با حاکمیت در کنار دانش و تخصص و تجربه موفق گذشته، اثر قابل گرایش کارآفرینی زیاد، شبکه ارتباطی بسیار قوي و ارتباطات خوب  -
وکار و تحصیل در خارج از کشور در رشد شرکت مؤثر بوده  تجربه موفق گذشته در ایجاد کسب. توجهی در رشد شرکت داشته است

 .همچنین مؤسسان با هم ارتباط فامیلی دارند. است

مدل تأمین مالی آنها نسبتاً قوي و در پیشرفت شرکت . شود ه سبب تسهیل بازاریابی میمحصوالت شرکت در بازار، شناخته شده است ک -
 .وتوسعه داخلی در سازمان وجود دارد اما چندان در رشد شرکت اثرگذار نبوده است تحقیق. مؤثر بوده است

چرخه عمر فناوري در دوره بلوغ خود . ارائه گارانتی، در فروش محصول مفید بوده است. رده با رقباست محصول از منظر فناوري هم -
 .محصول شرکت قابلیت رشد و توسعه سریع را دارد که به رشد شرکت هم کمک نموده است. است

هاي  رقابت در بازار، زیاد است و دسترسی به مشتریان دشوار، اما شرکت. دسترسی به نیروي انسانی متخصص براي شرکت میسر نیست -
شرکت در اکتساب فناوري از . پوشش مناسب ریسک بیمه و مالیات به شرکت کمک کرده است. الی دارندکوچک در این صنعت نقش فع

  .محیط پیرامون خود توانمند است

تجهیزات 
  گیري اندازه

گرایش باالي کارآفرینی و تجربیات موفق گذشته نیز به . شبکه ارتباطی قوي مؤسسان به خصوص با حاکمیت به آنها کمک نموده است -
هاي گوناگون و آشنایی با حوزه کاري شرکت در رشد  وجود تخصص. وکار به شرکت کمک کرده است اندازي کسب خصوص در حوزه راه

 .روابط فامیلی مؤسسان در پایداري شرکت مهم است. آن مؤثر بوده است

ناشی از واردات محصول در (مشخص  برنامه بازاریابی. هاي مثبت شرکت است تسلط به مسائل مالی و مدل تأمین مالی از ویژگی -
 .وتوسعه قوي نیز شرکت را در دستیابی به محصول مناسب یاري نموده است تحقیق. کمک شایانی به رشد شرکت کرده) گذشته

در  تر توانسته نفوذ خوبی تراز با رقباي خارجی است که با توجه به قیمت بسیار پائین فناوري سازمان مزیت رقابتی ایشان است و هم -
عدم نیاز به واردات وسیع و مقاومت در برابر . فناوري نیز در دوره بلوغ قرار دارد و سرعت منسوخ شدن آن کم است. بازار داشته باشد

 .تأثیر نبوده است تحریم در رشد شرکت بی

می هستند اما بازار محصول هاي دولتی و عمو عمده مشتریان شرکت. هاي خوبی داشته است استقرار در منطقه آزاد براي شرکت مزیت -
هاي کوچک در این صنعت عمده فعالیت را دارند  شرکت. هاي تشویقی چندان کمکی به شرکت نکرده است سیاست. گسترده و متنوع است

  .هاي جدید در این حوزه نیز یکی از عوامل مهم موفقیت شرکت بوده است دسترسی به فناوري. که مزیتی براي شرکت بوده است

 فناوري
  زیستی

تجربه کاري مرتبط با این حوزه و سابقه ایجاد . اي خود هستند مؤسسین داراي گرایش کارآفرینی زیاد و ارتباطات فعالی در حوزه حرفه -
وکار شرکت به همراه تحصیالت خارج از کشور نیز در رشد آن  دانش عالی در حوزه کسب. وکار قبلی به ایشان کمک کرده است کسب

 .استاثرگذار بوده 

توجه به تأمین مالی و . بنیان است درآمد شرکت از محصوالت دانش% 70بیش از . ریزي راهبردي بلندمدت است شرکت، داراي برنامه -
 .وتوسعه قوي نیز از دیگر عوامل مؤثر بر رشد شرکت بوده است تحقیق

اوري شرکت در دوره رشد خود قرار دارد و سرعت فن. المللی است تراز رقباي بین فناوري محصول مزیت رقابتی ایشان است که هم -
 .امکان رشد سریع وابسته به نوع محصول و بازار آن به شرکت کمک نموده است. منسوخ شدن آن کم است

جذب . هاي کوچک در این صنعت به رشد شرکت کمک کرده است آفرینی شرکت اي تماماً خصوصی و نقش رقابت در عرصه -
هاي  قوانین و سیاست. ی توسط شرکت صورت گرفته اما فناوري تولید انبوه به سهولت قابل دسترسی نیستهاي جدید به خوب فناوري

  .حمایتی چندان در رشد شرکت مؤثر نبوده است
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  موردي هاي بررسی بین یافته 2- 5
ها با یکدیگر است تا  هدف این بخش، مقایسه شرکت

هاي عوامل اثرگذار بر رشد و پایداري آنها  تفاوتها و  شباهت
در . شده اعتبارسنجی شود بررسی و از این طریق، الگوي ارائه

این شیوه عواملی که اثرگذاري آنها در همه موارد مشابه است 
در قالب عوامل داراي تکرار واقعی و عواملی که اثرگذاري 

عوامل با  آنها براي دو یا چند مورد مشابه نیست تحت عنوان
بررسی علل تفاوت اثرگذاري . شوند تکرار نظري شناسایی می

عواملی که تکرار نظري دارند سبب تحکیم اعتبار الگوي 
موردي از  نتایج تحلیل بین 3در جدول . پیشنهادي خواهد شد

  .دو منظر تکرار واقعی و تکرار نظري عوامل ارائه شده است
  موردي  نتحلیل بینوع تکرار عوامل در ) 3جدول 

  عامل  بعد
  تکرار
  واقعی

  تکرار
  نظري

هاي  ویژگی
 مؤسسان

    ü  شبکه ارتباطی
   ü  گرایش کارآفرینی
   ü  تجربیات گذشته
    ü  سرمایه انسانی

حاکمیت 
  شرکتی

  ü    مدیریت و راهبرد
  ü    وکار کسب

    ü  ساختار

عوامل 
  محیطی

  ü    ها و قوانین سیاست
  ü    وکار بخش کسب

  ü    هاي بازار ویژگی
  ü    هاي منطقه ویژگی

  محصول
  ü    کیفیت
    ü  فناوري

    ü  چرخه عمر
  

عامل مورد بررسی، هفت عامل داراي تکرار  14از مجموع 
با توجه . واقعی و هفت عامل دیگر داراي تکرار نظري هستند

اند  به تعریف قبلی، هفت عاملی که داراي تکرار واقعی بوده
هاي فناوري را دارا  ها و حوزه به تمامی شرکت قابلیت تعمیم

باشند و هفت عامل داراي تکرار نظري، صرفاً با توجه به  می
هاي شرکت و حوزه فناوري مربوطه قابل تحلیل  ویژگی
شده  توجه آنکه هیچ یک از عوامل بررسی نکته جالب. هستند

 توان اند و می در بعد عوامل محیطی داراي تکرار واقعی نبوده
تواند  چنین استنباط کرد که عوامل محیطی در هر شرکت می

  .اثرگذاري متفاوتی داشته باشد

  بحث و تحلیل ابعاد مدل -6
  بعد ویژگی مؤسسان 1- 6

هاي مؤسسان شرکت به عنوان یکی از ابعاد کلیدي  ویژگی
. بنیان مطرح است هاي دانش مؤثر در رشد و پایداري شرکت

هاي مؤسسان و افراد کارآفرین  ویژگیها و  ها، انگیزه نگرش
هاي اولیه تأسیس،  گذار یک شرکت به خصوص در سال بنیان

این موضوع در آن . کند نقشی کلیدي در رشد آن بازي می
هاي اساسی  گیري سطح از اهمیت قرار دارد که اغلب تصمیم

دهی به شرکت و سایر همکاران صرفاً از طریق  و نیز جهت
به عبارت دیگر دانش و مهارت . گیرد این افراد صورت می

تواند به عنوان  ها می گیري شرکت مؤسسان در ابتداي شکل
این بعد در هر . یک مزیت رقابتی براي آنها به شمار رود

شده داراي اهمیت و واجد اثرگذاري  چهار شرکت بررسی
  .بسیار بر رشد آنها بوده است

مورد ] 36و24[شبکه ارتباطی کارآفرینان در تحقیقات مختلف 
ایجاد شبکه ارتباطی قوي ضمن کمک . توجه قرار گرفته است

به ایجاد یک جایگاه باثبات براي شرکت در صنعت و بخش 
وکار خود، مسیر دستیابی به دانش، اطالعات و منابع  کسب

تمامی . کند مورد نیاز براي رشد و توسعه را نیز فراهم می
تباطی نسبتاً قوي هاي مورد بررسی داراي یک شبکه ار شرکت
هاي  ها حداقل در یکی از انجمن مؤسسان این شرکت. اند بوده

تخصصی و علمی مرتبط با حوزه کاري خود عضویت فعال 
دارند که این موضوع سبب تسهیل دستیابی شرکت به آخرین 

ها و دانش حوزه خواهد شد ضمن آنکه شرکت را در  فناوري
همچنین . واهد کردپیگیري امور صنفی و گروهی، توانمند خ

هاي فعال در حوزه خود ارتباط مؤثري  آنها با سایر شرکت
اند و سه شرکت از میان آنها هر یک بیش از سه  برقرار نموده

. اند نامه همکاري با شرکاي تجاري خود منعقد نموده تفاهم
وکار  ها در فضاي کسب این موضوع حکایت از پویایی شرکت

افزایی ایجادشده میان چند  همشود از  خود دارد که سبب می
همچنین . مند شوند شرکت کوچک، در کنار رقابت با هم بهره

کنندگان  همه آنها نسبت به برقراري ارتباط بلندمدت با تأمین
ها را در  اند که این موضوع شرکت خود مبادرت ورزیده

به مواد اولیه و تضمین تولید محصوالت یاري پایدار دستیابی 
ارتباط به ثبات در تأمین و عدم نیاز به نگهداري  این. نماید می

  .ها کمک جدي نموده است موجودي و در نتیجه کاهش هزینه
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از دیگر پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفته ارتباط 
بجز یک . گیر صاحب نفوذ است مؤسسان با افراد تصمیم

ها ارتباط نسبتاً کمی با افراد  شرکت، مؤسسان سایر شرکت
منصب در حوزه کاري خود داشته و در نتیجه این  صاحب

ها عامل کلیدي به حساب  تواند در رشد شرکت پارامتر نمی
شوندگان، وجود این روابط امکان  طبق نظر مصاحبه. آید

برداري از آنها به ویژه در  ها و بهره تر فرصت شناسایی سریع
  .دهد اي افزایش می بازارهاي دولتی را به شکل قابل مالحظه

بنیان  هاي دانش هاي مهم مؤسسان شرکت یکی دیگر از ویژگی
نقش بسیاري در رشد آنها ایفاء ] 18[نوپا که به عقیده رانیکو 

هاي مورد  در تمام شرکت. کند گرایش کارآفرینی است می
بررسی گرایش کارآفرینی مؤسسان در سطحی بسیار باال 

ضوع تمایل دو مؤلفه اصلی براي بیان این مو. شود ارزیابی می
وکار و استقبال از  پذیري در حوزه کسب ایشان به ریسک

به عنوان مثال مؤسسان شرکت . باشد خالقیت در سازمان می
ها واردات محصول و  گیري پس از مدت تجهیزات اندازه

رغم  علی. اند توزیع آن، مبادرت به ساخت در داخل نموده
از خالقیت وکار گذشته ایشان با استفاده  سودآور بودن کسب

هاي موجود اقدام و ریسک  و دانش خود نسبت به بهبود نمونه
یا در . اند گذاري جهت تولید محصول را نیز پذیرفته سرمایه

شرکت تجهیزات پزشکی، مؤسسان پس از کسب تجربه موفق 
در حوزه پژوهش و ساخت نمونه اولیه دستگاه و فروش یک 

  .اند ط اقدام کردهوکار مرتب نسخه از آن، نسبت به ایجاد کسب
. از دیگر عوامل قابل توجه در این زمینه، تجربه مؤسسان است

هاي مورد بررسی، مؤسسان داراي تجربیات  در تمام شرکت
این . شغلی قبلی مرتبط با حوزه کنونی فعالیت شرکت هستند

تجربیات شامل فعالیت شغلی و پژوهش در حوزه مربوطه 
گیري، داراي تجربه  دازهمؤسسان شرکت تجهیزات ان. باشد می

مدت در واردات محصول مشابه و مؤسسان شرکت  طوالنی
فناوري زیستی، عالوه بر فعالیت دانشگاهی در انستیتو 
پاستور، سابقه همکاري با چند شرکت فعال این حوزه را نیز 

یکی از نکات قابل توجه در خصوص تجربیات . دارند
این . شرکت استمؤسسان، سابقه کاري آنها پیش از تأسیس 

وکار، رقبا،  هاي کسب تجربه کاري سبب آشنایی با ویژگی
شود که اهمیت آن در  در صنعت مربوطه می... بازاریابی و 

  .ها نمایان است رشد و پایداري شرکت

دیگر مورد بررسی در این بخش، تأثیر ایجاد  عاملیک 
وکار فعلی بوده که این  وکار قبلی در موفقیت کسب کسب
هاي مورد بررسی چندان اثرگذار نبوده  لبته براي شرکتعامل ا

موفقیت در زمینه شغلی گذشته و . و فاقد تکرار واقعی است
پیش از تأسیس شرکت یک پارامتر مشترك مهم براي 

هاي  تر در حوزه پیش آنهامؤسسان تمام  وها بوده  شرکت
  .هاي خوبی دست یافته بودند کاري خود به موفقیت

هاي مؤسسان به آن پرداخته  ذیل بعد ویژگی عامل دیگري که
شده سرمایه انسانی بوده که در این بخش ابتدا تعداد مؤسسان 
هر شرکت از منظر تنوع تخصص و سطح تحصیالت 

در دو شرکت، دو . دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است
نفر هسته مرکزي شرکت را تأسیس کرده و در دو شرکت 

. باشند افراد کلیدي آن مطرح میدیگر سه نفر به عنوان 
مؤسسان سه شرکت داراي تحصیالت تکمیلی 

اند که در نتیجه این پارامتر داراي  بوده) ارشد به باال کارشناسی(
ها حداقل یکی از مؤسسان،  در تمام شرکت. تکرار نظري است

وکار شرکت داشته است  تحصیالت مرتبط با حوزه کسب
هاي  ثر از نحوه گزینش شرکتتواند متأ البته این عامل می(

ها  بنیان نیز باشد زیرا در نحوه گزینش این شرکت دانش
در هسته اولیه ). تحصیالت هیأت مؤسس داراي اهمیت است

هاي فنی مرتبط با حوزه کاري  ها، تخصص تمامی شرکت
شرکت در کنار تجربه مدیریت وجود دارد و از میان آنها سه 

. اند اریابی نیز بودهشرکت، داراي تخصص در حوزه باز
توان چنین استنباط نمود که تخصص فنی و مدیریت در  می

نکته . حوزه کاري شرکت، عوامل با تکرار واقعی هستند
جالب توجه دیگر هم وجود ارتباط خویشاوندي میان 

ارتباط خویشاوندي به سبب . مؤسسین در سه شرکت است
از به حس هاي فراوان در ابتداي کار و نی وجود عدم قطعیت

اعتماد جهت دستیابی به اهداف شرکت از پارامترهایی است 
سن مؤسسان هر چهار شرکت . که داراي تکرار نظري است

هاي موفق،  سال و بیانگر آن است که شرکت 40تا  30بین 
متکی بر آن دسته از افراد است که ضمن برخورداري از 

در  پذیري و انگیزه کارآفرینی، تجربه کافی روحیه ریسک
  .وکار را نیز داشته باشند خصوص اداره یک کسب

  بعد حاکمیت شرکتی 2- 6
در چارچوب بعد حاکمیت شرکتی، سه عامل مورد بررسی 
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عامل مدیریت که هدف از بررسی آن ارزیابی  :قرار گرفت
هر چهار . بوده است... ریزي، راهبرد و  میزان اثرگذاري برنامه

دادند  مورد توجه قرار میشرکت، راهبرد و مأموریت خود را 
اما چندان مبادرت به تدوین پارامترهاي انگیزشی براي 

  .اند و این عامل داراي تکرار واقعی نیست کارکنان خود نکرده
ها وضعیت متفاوت و  وکار نیز شرکت در حوزه کسب

توجه نسبی به . اي در پارامترهاي گوناگون آن دارند پراکنده
شود اما از منظر توجه به  یده میتأمین مالی در میان آنها د

  .وکار، رویکردهایی مشابه ندارند بازاریابی و مدل کسب
در خصوص ساختار اما وضع به گونه دیگري است و تمام 

اند و  وتوسعه داشته ها توجهی بسیار جدي به تحقیق شرکت
در خصوص بسیج . محصوالت آنها برآمده از آن بوده است

اند به خوبی نیروهاي  ها نتوانسته شرکتمنابع نیز هیچ یک از 
  .انسانی مورد نیاز خود را تأمین نمایند

  هاي محصول بعد ویژگی 3- 6
ها در بخش کیفیت محصوالت، گستردگی زیاد و همه  شرکت

رده  آنها در حوزه فناوري مزیت دارند که فناوري آنها نیز هم
در خصوص چرخه . یا باالتر از برخی رقباي خارجی است

ها در محدوده رشد و بلوغ قرار  ر نیز تقریباً همه فناوريعم
  .ها است این بعد داراي تکرار واقعی در بین شرکت. دارند

  بعد عوامل محیطی 4- 6
هاي منطقه،  بعد عوامل محیطی داراي چهار عامل ویژگی

ها و قوانین و همچنین بخش  هاي بازار، سیاست ویژگی
هاي منطقه، محل  ویژگیدر خصوص . وکار است کسب

ها براي هیچ کدام مزیت خاصی که در رشد و  استقرار شرکت
البته چون . پایداري آنها اثرگذار باشد ایجاد نکرده است

هاي فناور منطقه  هاي مذکور عمدتاً منتخبی از شرکت شرکت
هاي  خود هستند طبعاً اثر عامل منطقه به علت برخی ارزیابی

عامل . شود تر می رنگ کمها  همگون و گزینش شرکت
البته مناطق با . هاي منطقه داراي تکرار واقعی نیست ویژگی

هاي  ها و فناوري هاي خود نیازمند نوآوري توجه به ویژگی
  ].38و37[ها مؤثر است  متفاوتی هستند که بر توسعه شرکت

ها متفاوت بوده و نقطه  در خصوص بازار نیز وضعیت شرکت
. ذاشته که در رشد آنها مؤثر باشددر اختیار نگرا مشترکی 

شود که قضاوت  اي را شامل می ساختار بازار نیز طیف گسترده
  .سازد قطعی را ناممکن می

ها و  ها مشوق ها و قوانین کلیه شرکت در حوزه سیاست
هاي حمایتی را ناکافی دانسته و اثر آنها بر رشد خود  سیاست

دیگري هم این موضوع جنبه . اند را ضعیف توصیف نموده
ها و قوانین حمایتی  داشته و آن اینکه بسیاري از سیاست

شود و  ها در کشور به درستی اجرا نمی مرتبط با این شرکت
در خصوص . بنابراین نتوانسته اثر خوبی بر رشد آنها بگذارد

ها در پارامتر دسترسی به  وکار نیز شرکت بخش کسب
  .هاي روز وضعیت مناسبی داشتند فناوري
هاي درونی و بیرونی حاکم  ر کلی و با توجه به ویژگیبه طو

بنیان، عوامل مرتبط با ابعاد محیطی و  هاي دانش بر شرکت
تواند تأثیر متفاوتی بر پایداري این  حاکمیت شرکتی می

در این پژوهش عوامل فردي مؤسسان در . ها بگذارد شرکت
بنیان از حیث نوع اثرگذاري، داراي  هاي دانش میان شرکت

در . پذیري باالتري دارد کرار واقعی است و قابلیت تعمیمت
هاي مؤسسان به  نیز ویژگی] 39[مقاله خیاطیان و همکاران 

هاي  عنوان دومین حوزه تأثیرگذار در پایداري شرکت
  .بنیان تشخیص داده شده است دانش

  
  گیري نتیجه -7

 هاي مؤسسان، داراي بیشترین اند که ویژگی ها نشان داده یافته
. بنیان نوپا هستند هاي دانش اهمیت در رشد و پایداري شرکت
بنیان،  گیري یک شرکت دانش با توجه به اینکه در ابتداي شکل

دسترسی به بازار و معرفی محصول چندان ساده نیست شبکه 
ارتباطی مؤسسان در معرفی شرکت و محصوالت به مخاطبین 

از . داردو همچنین گذر از تنگناهاي پیش رو نقشی کلیدي 
دیگر مسائل مهم در این زمینه، وجود یک شبکه تخصصی 

روز و  مندي شرکت از دانش به قوي است که ضمن بهره
کارآمد، در شناساندن آن به صنعت و بخش در حال فعالیت 

با توجه به اینکه محصوالت . کند نیز کمک شایانی می
مواد بنیان از فناوري باالیی برخوردارند تأمین و تدارك  دانش

اولیه و سایر تجهیزات تولیدي و به طور عام مدیریت زنجیره 
ها در  این چالش. هایی روبرو است تأمین آنها همواره با چالش

شرایط تحریمی فعلی کشور که دسترسی به بخشی از 
پذیر است دوچندان هم  تجهیزات با دشواري فراوان امکان

وابط شود و در این بین، نقش تعامالت بلندمدت و ر می
ها اثرات  کنندگان و شرکا در پایداري شرکت نزدیک با تأمین
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هاي  هاي مؤسسان شرکت ترین ویژگی یکی از مهم. جدي دارد
نوپاي پایدار، وجود گرایش زیاد به کارآفرینی در میان این 

حاصل ] 18[گرایش کارآفرینی که از دید رانیکو . افراد است
میان مؤسسان  پذیري و پذیرش خالقیت در برآیند ریسک

. کند ها ایفاء می است نقشی اثرگذار در پیدایش و رشد شرکت
توان به تجربیات گذشته  از دیگر خصوصیات مهم مؤسسان می

اندازي  که تلفیقی از میزان سابقه کار و تجربه در راه
با توجه به سطح فناوري در . وکار مشابه است نام برد کسب
ها تعدادي از مؤسسان، بنیان، در تمامی آن هاي دانش شرکت

این . اند سابقه تجربی و علمی در حوزه کاري شرکت داشته
رخداد سبب آشنایی ایشان با فضاي کلی و بازیگران و قوانین 

تواند شرکت  شود که در ادامه می وکار در آن بخش می کسب
همچنین به دلیل عدم . را در مسیر رشد یاري نماید

در مراحل اولیه آن، هاي پیش روي فعالیت شرکت  قطعیت
تعامل نزدیک و اعتماد مؤسسان به یکدیگر بسیار مهم است و 
در اینجا شاهد هستیم که روابط خویشاوندي مؤسسان حائز 

  .اهمیت بوده است
رغم سپري شدن قریب به یک دهه از تصویب قانون  علی

بنیان در مجلس  هاي دانش حمایت از مؤسسات و شرکت
هاي  گرفته در دولت صورت هاي شوراي اسالمی و تالش

یازدهم و دوازدهم جهت ایجاد بستري مناسب براي رشد این 
که عوامل محیطی نسبت به  میدید مقالهها، در این  شرکت

ها  تري در موفقیت این شرکت رنگ سایر عوامل، نقش کم
ها و قوانین نکته  به خصوص در حوزه سیاست. اند داشته

ها مؤثر و داراي تکرار واقعی  اي که در رشد شرکت برجسته
باشد مشاهده نشده و این موضوع حاکی از آن است که اثرات 

به طور مثال . استها متفاوت  محیط بر رشد شرکت
ها با توجه به نوع  هاي مکان و موقعیت استقرار شرکت ویژگی

هر چند عواملی از قبیل حضور . تواند متفاوت باشد صنعت می
هاي تشویقی در  در منطقه آزاد تجاري و یا برخی سیاست

توان چنین استنباط نمود که  ها اثرگذار بوده اما می رشد شرکت
ي نوپا مربوط به مؤسسین آنها و ها عمده دالیل رشد شرکت

در . بنیان آنها است عوامل مرتبط با شرکت و محصول دانش
میان عوامل شرکتی، ساختار شرکت و میزان توجه به 

وتوسعه از این  تحقیق. وتوسعه، اهمیت بسیاري دارد تحقیق
جهت حائز اهمیت است که امکان توسعه یک محصول با 

ندگاري و دوام مناسب براي هاي کیفی قابل قبول و ما ویژگی
  .نماید مشتریان را تأمین می

شایان ذکر است که توجه به موضوع تأمین مالی در شرکت و 
طراحی مدلی براي آن، در حصول موفقیت شرکت داراي 
نقشی کلیدي است و در کنار این موضوع استفاده از دانش 

تواند شرکت را  وکار روشن می بازاریابی مناسب و مدل کسب
  .دستیابی به رشد پایدار یاري نماید در

هاي  هاي آتی حوزه شود در پژوهش در پایان پیشنهاد می
تري دارند از جنبه موضوع  هاي همگون تخصصی که شرکت

این تحقیق بررسی شوند زیرا در آن صورت، برخی از عواملی 
اند به دلیل شرایط مشابه موجود در  که در اینجا مطرح شده
دار نخواهند بود و دیگر  شخص، معنییک حوزه فناوري م

عوامل تخصصی مرتبط با آن حوزه فناوري جاي آنها را 
شود در کنار بررسی  همچنین پیشنهاد می. خواهند گرفت

هاي فناوري دیگري که به هر  بنیان، شرکت هاي دانش شرکت
اند نیز مورد بررسی و تحلیل  بنیان شناسایی نشده دلیل دانش

  .تري در این خصوص به دست آید ج جامعقرار گیرند تا نتای
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