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 چكيده
 استراتژي يك و دانشگاه و صنعت واسط حلقه عنوان به دانشگاهي زايشي هاي شركت از استفاده

 و متخصصين ميان در اي ويژه جايگاه از اخير ساليان در برتر هاي تكنولوژي سازي تجاري براي عملي
 و بنيان دانش هاي شركت از حمايت اليحه تصويب نيز ايران در. است شده برخوردار گذاران سياست
 كردن فعال براي دولت آشكار تمايل دهنده نشان متولي هاي سازمان به آن اجرايي نامه آيين ابالغ

 نحوه از تر دقيق شناختي ايجاد منظور به جهت بدين. است ها دانشگاه در تكنولوژيك كارآفريني
 روش بر تكيه با تا شده تالش مقاله اين در ايران، در دانشگاهي زايشي هاي شركت رشد و حضور
 چهارده مديره هيأت اعضاي و عامل مديران از نفر بيست با عميق هاي مصاحبه و بنيادين نظريه
 شريف صنعتي دانشگاه پيشرفته هاي فناوري رشد مركز تهران، دانشگاه رشد مركز در مستقر شركت

 ها شركت نوع اين رشد مدل تدوين جهت مبنايي به تهران دانشگاه وفناوري علم پارك همچنين و
 مشكالت عنوان تحت مفهوم چهل شناسايي از پس تحقيق اين نتيجه در. شود يافته دست
 چالش هفت به كانوني هاي گروه روش بر تكيه با رشد، مسير در دانشگاهي زايشي هاي شركت
 تدوين مبناي ها چالش اين كه شد يافته دست دانشگاهي زايشي هاي شركت رشد مسير در كليدي
  .اند گرفته قرار غالب مشكالت رويكرد مبناي بر رشد، اي مرحله هفت مدل مراحل
 سازي تجاري تكنولوژيك، كارآفريني رشد، مدل دانشگاهي، زايشي هاي شركت :كليدي مفاهيم
  نوآوري
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  مقدمه
نقش  دهد كه كارآفريني تكنولوژيك بررسي تحوالت اقتصادي دو دهه گذشته نشان مي

تبديل . مؤثري در توسعه اقتصادي كشورها و ايجاد رفاه براي جوامع بازي كرده است
رضه به بازار، موضوعي است كه به ساز و كار هاي قابل عاكتشافات علمي به تكنولوژي

مطالعه رويكردهاي كشورهاي مختلف براي ايجاد . سازماني براي مديريت اين چرخه نياز دارد
دهد كه يكي از سه هاي متولي انتقال دانش از بخش دانشگاهي به صنعت نشان ميسازمان

هاي كوچك و متوسط به طور وسيع  و يا شركت 2هاي زايشي ، شركت1هاي نوپامورد شركت
  .مورد توجه قرار گرفته است

هاي دانش بنيان و  بر اساس برخي شواهد موجود مانند تصويب اليحه حمايت از شركت
توان چنين  هاي علم و فناوري مي هاي اخير براي توسعه مراكز رشد و پارك همچنين تالش دولت

هاي زايشي  كار استفاده از شركت ورهايي است كه راهتصور كرد كه ايران نيز از جمله كش
هاي زايشي در  تر ماهيت وجودي شركت چرا كه بررسي دقيق. دانشگاهي را مد نظر قرار داده

هاي زايشي  دهد كه شركت هاي كوچك و متوسط، نشان مي هاي نوپا يا شركت مقايسه با شركت
ي افراد با سطح تحصيالت باال برخوردار زايي به خصوص برا از پتانسيل باالتري براي اشتغال

التحصيالن دانشگاهي يكي از  بدين لحاظ در وضعيت كنوني كه مشكل اشتغال فارغ. هستند
ها و كمك به تثبيت  رود، توسعه كمي و كيفي اين نوع شركت مسائل اساسي كشور به شمار مي

  . تواند بخشي از مشكالت كشور را مرتفع سازد ها مي موقعيت آن
ها در  هاي زايشي دانشگاهي و كمك به موفقيت آن اين راستا حمايت از رشد شركت در

ها و تمهيد  روي آن هاي پيش فضاي كسب و كار نيازمند ايجاد يك شناخت عميق از چالش
چرا كه بدون برخورداري از شناخت كافي از . ها است كارهايي براي تثبيت موفقيت آن راه

هاي مؤثر  ها امكان تمهيد حمايت ش روي اين نوع شركتهاي كليدي پي مشكالت و چالش
بررسي اليحه . پذير نخواهد بود هاي زايشي دانشگاهي امكان براي رشد و توسعه شركت

گيري اين نوع  ترين سند پشتيبان شكل هاي دانش بنيان به عنوان مهم حمايت از شركت
هاي  مشكالتي كه شركتدهد كه به دليل شناخت ناكافي از مجموعه  ها، نشان مي شركت

ها عموما حول مسائل  ها درگيري هستند، كانون تمركز حمايت زايشي در مسير رشد خود با آن
بنابراين هر چند كه مشكل كمبود . ها قرار داده شده است مالي و تأمين سرمايه شركت

ها  هاي زيادي را به آن ها آسيب نقدينگي يكي از موضوعاتي است كه در طول عمر شركت
نيز قابل ذكر ) 2به شرح جدول (نمايد، اما موارد متعددي از مسائل و مشكالت  وارد مي
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گذاران به  كنند و عدم توجه سياست ها ايجاد مي هستند كه مشكالت جدي را براي شركت
اين  دربدين سبب . هاي حمايتي فعلي شود تواند منجر به شكست سياست اين موضوعات مي

ها و مشكالتي كه در مسير  تر از ماهيت اين نوع شركت اختي دقيقبه منظور ايجاد شنمقاله 
اي با رويكرد مشكالت  تدوين يك مدل رشد مرحلهها روبرو هستند،  رشد و تكامل خود با آن

ها در فضاي  روي اين نوع شركت هاي پيش براي شناسايي مشكالت و چالش 3غالب
 .وكار ايران مد نظر قرار گرفته است كسب

  
  ژوهشپيشينه پ

را با اين عبارت  4مقاله خود در هاروارد بيزينس ريويو 1967ليپيت و اشميت در سال 
كند با يك سري  وقتي كه يك سازمان مراحل تولد، جواني و بلوغ را طي مي". اند شروع كرده

ها  ها و گياهان، سازمان همانند انسان...... شود  بيني روبرو مي هاي سازماني قابل پيش بحران
اين جمالت پيشنهاد دهنده . ")Lippitt & Schmidt, 1967( اراي چرخه عمر هستندهم د

هاي چرخه عمر تبعيت  ها داراي مراحل رشدي هستند كه از مدل اين فرضيه است كه سازمان
ها و مطالعات بسياري بر  هاي اخير پژوهش بر اساس همين مفروضات طي سال. كنند مي

  .انجام گرفته است ها هاي چرخه عمر سازمان روي مدل
بندي  هاي عمر سازماني معموال با اتكاء به يك روش سيستماتيك طبقه ترسيم چرخه

در ارتباط . )Churchill & Lewis, 1983(شود  ها انجام مي هاي رشد و مشكالت سازمان مدل
اي  مجموعه. هاي گذشته مطالعات بسياري انجام گرفته است هاي رشد سازماني طي سال با مدل

 ,Cameron, Kim(توان در كارهاي انجام شده توسط كامرون و همكارانش  ها را مي اين مدل از

& Whetten, 1987( هنكس و واتسون ،)Hanks, Watson, Jansen, & Chandler, 

و كوئين و  )McMahon, 1998(، مك ماهون )Levie & Hay, 1998(، ليواي و هاي )1993
ها شواهدي را در خصوص  اين پژوهش. مشاهده كرد )Quinn & Cameron, 1983(كامرون 

  . كنند ها بيان مي مفروضات بنيادين پيرامون حيات سازمان
هاي رشد و چرخه عمر سازماني را با توجه به نوع  مطالعات انجام شده در خصوص مدل

گروه اول مطالعاتي هستند كه . توان به دو گروه تقسيم كرد هاي مورد بررسي، مي شركت
هاي با رشد سريع در بخش تكنولوژي  هاي كوچك تازه تأسيس يا شركت عمر شركتچرخه 

اند و گروه دوم مطالعاتي هستند كه تمركز خود را بر روي  برتر را مورد بررسي قرار داده
 ,Aislabie(اند  شوند متمركز كرده هايي كه بالغ فرض مي هاي بزرگ يا آن شناخت شركت
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فرض اصلي هر دو گروه اين است كه اوال  پيش. )Dougherty & Hardy, 1996(و  )1992
تواند به تعدادي مراحل گسسته  كنند و ثانيا اين رشد مي ها به صورت خطي رشد مي شركت

كنند و در  ها از الگوهاي رشد يكسان تبعيت مي نتيجه اين خواهد شد كه شركت. تفكيك شود
 ,Sexton, Upton(شوند  رو ميجريان رشد خود با مشكالت منحصر به فرد مديريتي روب

Wacholtz, & McDougall, 1997( .اي به طور كلي فرض  هاي رشد چند مرحله در مدل
هاي  اي از ويژگي بر اين است كه مراحل به صورت گسسته هستند و هر مرحله مجموعه

ها نيز  و در برخي مدل )Quinn & Cameron, 1983(كليدي از پيش تعريف شده دارد 
بر اين قرار گرفته شده است كه براي عبور شركت از يك مرحله و ورود به  مبناي عمل

  .مرحله بعدي بايد يك سري شرايط و الزامات برقرار شود تا اين رخداد به وقوع بپيوندد
كه حقايق مرتبط با تغيير حالت سازمان را بهتر نمايش  به دليل اين 5اي هاي مرحله مدل

دهند، بيشتر مورد  بيني الگوها را كاهش مي درك و پيش سازي، دهند و پيچيدگي همسان مي
ها همواره از اين  با اين حال اين مدل. )Stubbart & Smalley, 1999( اند توجه قرار گرفته

دهند و پيشرفت  ها را مورد توجه قرار نمي و تاريخچه شركت 6اي جنبه كه اثرات زمينه
گيرند،  شده و به صورت خطي در نظر ميطرفه، از قبل تعيين  ها را به صورت يك سازمان

ها فاقد ارزش  البته اين موضوع به معناي اين نيست كه اين مدل. اند مورد انتقاد قرار داشته
ها و همچنين ارائه  ها همواره بينش خوبي براي درك رفتار سازمان چرا كه اين مدل. هستند

  .كنند گذاران فراهم مي راهكار به مديران و سياست
هاي توسعه داده شده بر مبناي  دهد كه مدل بل بررسي پيشينه موضوع نشان ميدر مقا

اين . اند شان از اين پديده، مورد انتقاد واقع شده سازي ضعيف هاي كمي، به علت مفهومداده
بزرگ يا (ها را بر اساس متغيرهايي مانند اندازه سازمان  ها به طور عمومي رشد شركت مدل

به شكل كمي و ) تعداد پرسنل، گردش مالي، سود(و نرخ رشد ) الغجوان يا ب(، سن )كوچك
ها ابتدا حركت سازمان بين مراحل مختلف چرخه  در اين گونه مدل .اند مقداري نمايش داده

شود و به دنبال آن بر اساس تغييرات  عمر بر اساس برخي متغيرهاي سازماني تعريف مي
كنند كه سازمان  مشخص مي... نل، گردش مالي وحادث در مقادير متغيرهايي مانند تعداد پرس

در اين گروه مطالعات تعريف مراحل به شدت . در كدام مرحله از مراحل عمر خود قرار دارد
متكي بر تعريف متغيرهاي سازماني است و چندان به اقتضائاتي كه ممكن است در 

رحله، تنها به واسطه به عبارتي ديگر م. شود دهي به يك مرحله دخيل باشند، توجه نمي شكل
شايد به همين دليل باشد كه بيشتر . متغيرهاي ساختاري يا سازماني قابل تعريف است
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هايي را فراهم آورند  اند تا داده پژوهشگراني كه به اين نوع نگرش عالقه دارند در تالش بوده
ها  مدلها جواب بدهند يا به اصطالح به  كه بتوانند در تركيب با معادالت اين نوع مدل

هايي كه  رسد مدل به هر شكل بر اساس انتقادات مطرح شده، چنين به نظر مي. خورانده شوند
كنند از اقبال بيشتري در نزد  سازي مي مراحل رشد را بر اساس ماهيت مشكالت مفهوم

  . پژوهشگران برخودار باشند
 7التهاي رويكرد فوق براي ترسيم مراحل رشد يك شركت كه به رويكرد مشكريشه

 & Kazanjian(و  )Kazanjian, 1988(توان در كارهاي كازانجيان مشهور است را مي

Drazin, 1990( وي در مقاالت خود بر اين نكته تأكيد دارد كه با توجه به . جستجو كرد
توان الگويي را براي دهند، ميكه مشكالت كسب و كار به صورت متوالي رخ مياين

به اين ترتيب به دنبال ظهور . )Kazanjian, 1988(كرد بيني شناسايي مشكالت پيش
هاي بنابراين ماهيت اين نوع مدل. اي از مسائل، مشكالت بعدي ظاهر خواهند شدمجموعه

كند كه با شناسايي مشكالت غالب در هر مرحله بتوان انتقال بين رشد چنين ايجاب مي
هاي اين رويكرد در ايجاد بينش نسبت  جذابيتبنابراين با توجه به . مراحل را بهتر درك كرد

هاي زايشي دانشگاهي، در اين مقاله با تكيه بر  هاي موجود در مسير رشد شركت به بحران
هاي زايشي دانشگاهي در  رويكرد مشكالت غالب تالش شده تا مدلي براي رشد شركت

  .ايران تدوين گردد
توسعه مدل بر مبناي رويكرد دهد كه  هاي موجود در پيشينه نشان مي بررسي مدل

هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، قانوني و  مشكالت وابستگي شديدي به زيرساخت
بنابراين تحقيقاتي كه در كشورهاي پيشرفته . همچنين اقتضائات فضاي كسب و كار ملي دارد

اداري دهند كه تفاوت معن هايي را مبناي تعريف مراحل مدل قرار مي اند چالش انجام پذيرفته
دهند كه  شواهد چنين نشان مي. هاي كشورهاي در حال توسعه يا جهان سومي دارند با چالش

اي بر مبناي رويكرد مشكالت غالب وجود داشته  چنانچه قصد بر توسعه يك مدل رشد مرحله
باشد، توسعه يك مدل بر مبناي اقتضائات فضاي كسب و كار در ايران از طريق كمك به 

 .هاي زايشي دانشگاهي اثربخشي بيشتري خواهد داشت هاي شركت چالش تر شناسايي دقيق

  
  روش تحقيق

هاي كيفي تحقيق گرايانه و روشروش تحقيق در اين مقاله متكي بر رويكرد طبيعت
بدين لحاظ با توجه به پيچيدگي موضوع مورد بررسي با تركيب چند روش كيفي و . است
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هاي زايشي دانشگاهي يادين به مدل رشد شركتها با روش نظريه بناستفاده همزمان آن
جهت اجراي روش نظريه بنيادين رويكردهاي متنوعي وجود دارد كه . دست يافته شده است

در كنار رويكرد پارادايمي استراوس  )Pandit, 1996(در اين مقاله از روش پيشنهادي پنديت 
ساس روش پنديت، نظريه بر ا. استفاده شده است )Strauss & Corbin, 1998(و كوربين 

بنيادين با مرور ادبيات فني آغاز و با انطباق خط داستاني مدل با مستندات ناشي از مرور 
بر اين اساس پس از مرور ادبيات فني و تدوين چارچوب سؤاالت . رسدپيشينه به پايان مي

شركت هايي عميق با مديران عامل و اعضاي هيأت مديره چهارده نظري و محوري، مصاحبه
هاي پيشرفته دانشگاه صنعتي شريف، مركز زايشي دانشگاهي مستقر در مركز رشد فناوري

رشد دانشگاه تهران و پارك علم و فناوري دانشگاه تهران به صورت رفت و برگشتي انجام 
ها و مسائل و آوري اطالعات كافي از تاريخچه فعاليت شركتپس از جمع. پذيرفته است

اند با استفاده از روش كدگذاري ها روبرو بودهدر طول عمر خود با آن هامشكالتي كه شركت
ها،  ، اطالعات به دست آمده از مصاحبه)Strauss & Corbin, 1998(باز و محوري 

ها به مفاهيم و  و مشاهدات محقق در جريان حضور در شركت 8هاي تئوريكيادداشت
هاي  هاي پيش روي شركتو چالشاند كه امكان استخراج مشكالت مقوالتي تبديل شده

  . زايشي دانشگاهي را فراهم كرده است
كه مورد يافت شده  در خالل جريان تحقيق پس از پيدايش هر مفهوم، براي تأييد اين

محدود به شرايط يك شركت خاص نيست مفاهيم براي ساير اعضاي نمونه عنوان شده تا 
مفهوم  40در پايان مراحل مدل پنديت، لذا . آوري شود شواهد دال بر وجود يك مشكل جمع

ها چند مورد اند كه الزم است از ميان آن تحت عنوان مشكالت در مسير رشد شناسايي شده
هاي بنابراين در ادامه با استفاده از روش گروه. هاي كليدي شناسايي شوندبه عنوان چالش

نفر از مديران عامل  كه به صورت كارگاهي و با حضور چهار )Linhorst, 2002( 9كانوني
روي هاي كليدي پيشهاي پيشرو برگزار شده است، هفت مفهوم به عنوان چالششركت
هاي مشخص شده با سير زماني وقوع در نهايت با انطباق چالش. اندها شناسايي شدهشركت

ها شناسايي شد و با مراجعه ها، تقدم و تأخر وقوع هر يك از چالشها در طول عمر شركت آن
هاي بعدي تطبيق داده شده تا روايي و هاي جديد، مراحل مدل با تاريخچه شركت به شركت

بر اين اساس . پايايي مدل بر اساس انطباق با اطالعات حاصل از موارد بعدي تأييد گردند
هاي كليدي شناسايي شده از سوي اعضاي گروه كانوني، به عنوان مشكالت غالب چالش

در ادامه به منظور تأييد نتايج حاصل از . اندمراحل مدل قرار گرفته تلقي شده و مبناي طراحي
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بندي نظرات گروه كانوني، تمامي مشكالت شناسايي شده به همراه مراحل تدوين شده  جمع
ها نيز در خصوص شدت حضور هر عامل در هر در اختيار اعضاي نمونه قرار داده شده تا آن

تحليل شناختي فازي مشخص شده عواملي كه به عنوان مرحله نظر بدهند كه با استفاده از 
اند از سوي ساير اعضاي نمونه تحقيق نيز با ها قرار داشتهمشكل غالب مبناي طراحي مدل

بر اساس مدل پنديت در آخرين . اندها بودهشدت زياد در مرحله مربوطه مانع رشد شركت
كه ) 1به شرح جدول شماره (داده شوند ها با پيشينه موضوع انطباق  مرحله الزم است تا يافته

هاي موجود در پيشينه موضوع،  هاي تحقيق با مراحل مورد اشاره در ساير مدلتطبيق يافته
  .مؤيد روايي بيروني تحقيق بوده است

  
 مقايسه مراحل مدل رشد با پيشينه تحقيق: 1 جدول

  مراحل مشابه در پيشينه تحقيق  مراحل مدل رشد
- تدوين طرح كسبپيدايش ايده و

  وكار
 ,Ndonzuau(هاي ريسكي  وكار و نهايي كردن پروژهتوليد ايده كسب

Pirnay, & Surlemont, 2002( خالقيت ،)Greiner, 1998( قبل از بذر ،
)Ndonzuau et al., 2002(سازي و توسعه  ، مفهوم(Kazanjian & 

Drazin, 1990)
تأسيس شركت و استقرار در مركز

  رشد
، تأسيس شركت زايشي )Gilsing, van Burg, & Romme, 2010(نوپا 

)Ndonzuau et al., 2002( تولد و توسعه اوليه ،(Kimberly & Miles, 

1980)
تحقيق و توسعه و توليد نمونه

  محصول
 & Kazanjian(سازي ، تجاري)Galbraith, 1982( 10فروش مدل

Drazin, 1990( توسعه ،(Flamholtz, 1995) 
بي و معرفي محصول وبازاريا

  شركت
 Ndonzuau et)، تقويت ارزش اقتصادي )Galbraith, 1982(نوپا و توليد 

al., 2002) 
 ,Mitra & Pingali)، موفقيت و فروش )Galbraith, 1982(رشد طبيعي  فروش و تثبيت بازار

1999)
 ,Flamholtz)سازي ، متنوع)Bailey & Grochau, 1993(سازي تيم توسعه بازارهاي جديد

1995)
باقي ماندن در بازار و رقابت با

  سايرين
 ,Kazanjian & Drazin(، ثبات )Lippitt & Schmidt, 1967(بلوغ 

1990( 
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  ها يافته
، هفت چالش كليدي 2در جريان تحقيق از ميان مشكالت شناسايي شده به شرح جدول 

ست كه مراحل مدل رشد هاي زايشي دانشگاهي شناسايي شده ابر سر راه رشد شركت
  . ها و به كمك ايده گرفتن از پيشينه تحقيق، طراحي شده استپيشنهادي بر اساس آن

  
 هاي زايشي دانشگاهيمشكالت شناسايي شده در مسير رشد شركت: 2جدول 

  تأمين و تداركات - و  قانوني-ه تعاملي-د مديريت كسب و كار-ج تأمين مالي-ب  اعتبار - الف
وطرح كسب - 1

  كار ضعيف
فقدان پشتيباني-1

  مالي
ضعف دانشي-1 انفعال مراكز رشد-1

  مشتري
رژيم ضعيف حقوق -1

  مالكيت معنوي
دسترسي سخت به  - 1

 هاي مكمل دارايي

فقدان پشتيباني  - 2
  غيرمالي

عدم اطمينان  - 2
  مالي پژوهش

اي و  بيمههاي  فقدان معافيت - 2 مطالعه بازار ناقص - 2  مديريت منابع انساني - 2
 مالياتي

سختي واردات در  - 2
 شرايط تحريم

عدم واگذاري - 3
  حق ليسانس

تغييرات زياد در قوانين -3 تصور دولتي بودن-3 تفويض اختيار-3 كسر نقدينگي-3
 دولتي

 عدم اطمينان برونسپاري - 3

هاي رقيب  شركت - 4
  اساتيد

استراتژي فقدان  - 4  سازي ضعف شبكه - 4  نوسان قيمت ارز - 4
  بازار بلند مدت

فقدان ضمانت اجرايي  - 4
 قوانين

مديريت تأمين و  - 4
 لجستيك

فرهنگ علمي - 5
  دانشگاه

هاناپايداري مديريت- 5 ساختار سازماني-5 باالسري دانشگاه-5
  در بخش دولتي

هاي  ضعف زيرساخت - 5
 فرهنگي

  

ضعف سيستم-6  
  بانكي

هاي ارزيابي  مكانيسم-6 ركود صنعتي-6 فقدان مشاوره-6
 غيرشفاف

  

كم تجاري پرسنلتجربه- 7   
  مراكز

 بروكراسي مراكز رشد - 7 فقدان ريسك پذيري- 7
  

    فساد اداري-8 ضعف در مديريت مالي-8   
     عدم تعهد اساتيد-9   
هاي مديريتيفقدان تيم- 10   

  كارآفرينان
    

    
براي تشريح هر مرحله از مدل بايستي شرايط با توجه به الزامات رويكرد مشكالت غالب 

ها در هر مرحله و الزاماتي كه بايد برقرار شوند تا شركت امكان حضور در پيش روي شركت
بدين لحاظ بر اساس پيشنهاد پنديت براي بيان شيوه تعامل . مرحله بعدي را داشته باشد

استاني براي هر مرحله رشد مقوالت با يكديگر، ارتباطات مفاهيم بايستي در قالب يك خط د
مندرج در (ذكر شود كه در ادامه تالش شده تا خط داستاني هر مرحله به همراه كد هر مفهوم 

 .به صورت مشروح بيان گردد) 2جدول 
  

  سازي ايدهمفهوم: مرحله اول رشد
بررسي وضعيت جاري علم و فناوري در سطح كشور نشان دهنده روند رو به رشد 

ست كه افزايش كمي و كيفي مقاالت نمايه شده در نشريات علمي و اكتشافات علمي ا



 دانشگاهي زايشي هاي شركت رشد مدل

69 

هاي پيدايش اين  يكي از نشانه 11پژوهشي داخلي و همچنين نشريات مؤسسه اطالعات علمي
دولت ضمن تشخيص اين فرصت و نياز براي جذب دانش فني  1389در سال . روند است

التحصيالن دانشگاهي،  ز دانش فارغها و همچنين استفاده بهينه اانباشته شده در دانشگاه
ها و اختراعات را تقديم سازي نوآوريبنيان و تجاريهاي دانشاليحه حمايت از شركت

ترين سند حمايتي و پشتيبان  مجلس شوراي اسالمي نمود كه تا به امروز اين اليحه مهم
  . هاي زايشي بوده استفرآيند تأسيس و رشد شركت

هاي وند، جرياني پديد آمده كه افزايش نرخ پيگيري ايدهدر نتيجه تركيب اين دو ر
نوآورانه توسط دانشگاهيان و تمايل براي ورود به فضاي تدارك ديده شده در مراكز رشد و 

در اين راستا اولين اقدامي . دهد ها را افزايش ميسازي ايدههاي علم و فناوري و تجاريپارك
ش براي پرورش ايده و تدوين يك طرح كسب و شود، تالكه توسط صاحبان ايده انجام مي

كار متناسب با نتايج مورد انتظار از عملياتي كردن ايده محوري براي دريافت مجوز استقرار 
  . در مراكز رشد است

اي نيست پرورش ابعاد تجاري ايده و اثبات ارزش اقتصادي حاصل از اجراي آن، مسأله
هاي  كه ايدهبا توجه به اين. سادگي آن را حل كنند كه در اين مرحله كارآفرينان بتوانند به

هاي زايشي، توسط افرادي شكل گرفته كه داراي تحصيالت دانشگاهي محوري اغلب شركت
هاي فني و مهندسي هستند، برخورداري از دانش طراحي و آگاهي از دانش در رشته
ه محوري در جمع تر سطح باالي دانش فني مرتبط با ايديا به عبارتي دقيق 12چگونگي

پذيري فني آن به خوبي شود كه پرورش ابعاد فني طرح و امكاناعضاي كليدي، موجب مي
اما در مقابل آشنايي اندك اين افراد با مباحث مديريتي و به ويژه مطالعات . قابل تبيين باشد

ظور و من. ها با مشكالت جدي روبرو باشدبازار، موجب خواهد شد تا تبيين ابعاد تجاري طرح
. مقصود نهايي از تأسيس يك شركت زايشي، خلق ثروت و كسب موفقيت تجاري است

بنابراين يك ايده هر چقدر هم جذابيت فني داشته باشد، اگر از سوي بازار مورد اقبال قرار 
بنابراين بايد به اين نكته توجه كرد كه همواره ممكن . نگيرد، از اين ديدگاه فاقد ارزش است

پذير بودن و جذاب بودن يك ايده از لحاظ فني، همان ايده از جنبه امكاناست عليرغم 
به داليل مختلف مانند وجود موانع جدي ورود به بازار، رقباي قدرتمند، بازار مصرف (تجاري 

  .فاقد ارزش باشد...) محدود، عدم تكرارپذيري مصرف و
چند گزينه ممكن را با توجه به اين چالش، كارآفرينان براي تدوين طرح كسب وكار 

اند و  نخستين راهكار براي افرادي كه سابقه كار در صنعت را داشته. رو خواهند داشتپيش
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اند اين است كه با تكيه بر تجربيات قبلي خود كاربرد ايده را در بازارهاي مشخصي رصد كرده
شتر موارد اين دهد كه در بي در اين مرحله نتايج تحقيق نشان مي. حجم بازار را برآورد كنند

چرا كه اين برآوردها بدون در نظر گرفتن رقبا، . برآوردها از دقت بااليي برخوردار نيستند
فرهنگ مصرف مشتريان بالقوه، روابط غيررسمي بين بازيگران كليدي و تنها با در نظر 

  . )2- د( گرفتن ميزان مصرف با خطاي زيادي همراه خواهد بود
هاي تخصصي افراد يا كسب و كار، استفاده از مشاورهراهكار دوم براي تدوين طرح 

اما براي اتخاذ . ها هستندگونه طرحهايي است كه داراي تخصص كافي براي تدوين اين شركت
نخستين مشكل اين است كه چه تضميني وجود دارد تا ايده . اين راهكار مشكالتي وجود دارد

شرايط فعلي با توجه به ضعف جدي در در . واسطه مطرح كردن آن، دزديده نشودمحوري به
ها، اگر ايده اين افراد توسط سايرين  و ضمانت اجرايي آن) 1- ه( قوانين حمايت از مالكيت معنوي

به طور غيرقانوني مورد استفاده قرار بگيرد، بعيد است كه صاحبان اصلي ايده با توجه به 
ها باشند و محصول مبتني بر ايده آنخود بتوانند در اقامه دعوي موفق ... هاي مالي ومحدوديت

گونه ها در صورت مراجعه به اينبنابراين شركت. نيز به نام ديگران در بازار فروخته شده است
كنند اطالعات زيادي از ايده خود به ، به دليل فقدان اعتماد كافي، سعي مي)6- ج( مشاوران

  . وين شده خواهد بودديگران بروز ندهند و همين امر موجب كاهش اعتبار طرح تد
در جريان فرآيند پرورش ايده، در صورت اتخاذ هر يك از دو راهكار عنوان شده، يكي از 

در . است) 3-ب(مشكالتي كه كارآفرينان با آن دست به گريبان خواهند بود كسر نقدينگي 
ترين هزينه مربوط به زماني است كه كارآفرينان به اين مرحله به طور مشخص اصلي

دهد كه تقريبا هشتاد درصد نتايج تحقيق نشان مي. دهندهاي خود اختصاص ميپردازش ايده
به اين . انداند كه داراي سابقه كار قبلي در صنعت بودهها توسط افرادي تأسيس شدهشركت

ترتيب صاحبان ايده بايد از زمان كاري خود كسر كنند و بر روي ايده محوري خود متمركز 
. شود تا براي تأمين نيازهاي روزمره خود دچار مشكل باشندموضوع سبب ميشوند و همين 

هاي تخصصي نيازمند صرف هزينه خواهد بود كه نبايد از نظر  كه استفاده از مشاورهضمن اين
چه كه در اليحه  مانند آن )1- ب( در اين ميان فقدان نهادهاي پشتيبان مالي. دور بماند

بيني شده است، بنيان به نام صندوق نوآوري و شكوفايي پيشهاي دانش حمايت از شركت
ها اختالل به وجود آمده و احيانا كارآفرينان از شود تا در جريان پرورش ايدهموجب مي

  .هاي طرح باز بمانندپرداختن به برخي جنبه
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 شود مرتبط با يكي از موارديدر بيشتر موارد مأخذ ايده محوري كه در اين مرحله طرح مي
اند با مشاهده برخي از افراد كه در صنعت مشغول به كار بوده. است كه در ادامه ذكر خواهد شد

به اين . افتند كه چرا نبايد اين محصول در داخل توليد شودواردات محصولي خاص به اين فكر مي
گزين ترتيب با مشاهده ضعف دانشي يا رويكرد انفعالي بازيگران موجود براي توليد محصوالت جاي

هاي تكنولوژيك در گروهي ديگر ضمن مطالعه پيشرفت. افتند توليد داخل، به فكر طرح ايده مي
روند كه به دليل ماهيت فناوري برتر محصوالت يا هايي ميهاي جهاني به دنبال طرح ايده عرصه

امنيتي صاحبان كاالها يا خدمات، امكان واردات آن كاالها به كشور وجود - مالحظات سياسي
. گيرندبه اين ترتيب معموال در ابتداي فرآيند ورود به بازار از سوي رقبا تحت فشار قرار نمي. ندارد

، نيازمند حمايت نهادهايي هستند كه اين دو گروه براي معرفي موفق محصوالت خود به بازار
  . )2-الف( ها را تضمين كندنتايج كار آن

موجب محدود شدن بازارها و تعديل  )1-د(ها  اين شركتعدم اطمينان به محصوالت 
وجود  و) 8-د(به اين موضوع فساد در سيستم اداري . بيني حجم بازار خواهد شد پيش
گروهي . را نيز اضافه كنيد موارد احتمالي ديگر هاي مختلف ناشي از خريدهاي خارجي و رانت

بر اين . گيرندمي هاي تعريف شده در سطوح دولتي به عاريه ديگر نيز ايده خود را از پروژه
هاي فراخوان شده را به  توانند نتايج حاصل از پروژه چه افراد احساس كنند كه مي اساس چنان

تر استفاده از دانش حاصله براي شكل تجاري مورد استفاده قرار بدهند يا به عبارتي دقيق
رود به فضاي جديد مفيد خواهد بود، تصميم به طرح ايده و وهاي تعريف يا مشاركت در پروژه

هايي كه بر مبناي  ترين خطر و تهديد پيش روي ايدهمهم. سازي خواهند گرفت تجاري
، ها، تغيير مديريت)5- د(هاي دولتياند، ناپايداري در بخشهاي پژوهشي شكل گرفتهپروژه

  .  ها است هاي بلندمدت و در نتيجه تغيير سالئق و اولويتفقدان طرح
اين مرحله در صورت اتخاذ تصميم مبني بر پاي گذاشتن در اين  در نهايت صاحبان ايده در

مسير، با تكيه بر يكي از دو راهكار پيش گفته به تدوين طرح كسب و كار خود خواهند پرداخت و 
كنند تا به طرق مختلف مانند عدم افشاي اطالعات كليدي طرح خود از در عين حال تالش مي

به همين ترتيب صاحبان ايده با تكيه بر دانش فني . كنند شان حفاظتحقوق مالكيت معنوي ايده
هاي فني خود را به  كنند تا قابليتهاي طراحي محصوالت پيچيده، تالش ميخود و ورود به حوزه

هاي كوچك، ارائه مشاوره، درگير شدن در كارهاي رخ بكشند و به همين منوال با انجام پروژه
كنند تا كسر نقدينگي خود را براي اختصاص زماني  ميآموزشي يا مواردي از اين دست، سعي 

هاي اين مرحله  ها خروجيدر نتيجه اين تالش. بيشتر به فرآيند پرورش ايده محوري مرتفع سازند
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هايي براي حفاظت از ايده، توسعه فني بيني مكانيسم هاي ريسكي نهايي شده، پيشبه شكل پروژه
 .هد شدو توسعه تجاري ايده محوري مشاهده خوا

  
  تأسيس شركت و استقرار در مركز رشد: مرحله دوم رشد

هاي زايشي هاي كليدي شركتبرخورداري از ماهيت مستقل حقوقي يكي از ويژگي
ترين چالشي كه از اين رو به دنبال تأسيس شركت، اصلي. روددانشگاهي به شمار مي

اختار سازماني متناسب با شوند نياز به طراحي سها در اين مرحله با آن روبرو ميشركت
دهد ها نشان ميمشاهدات پژوهشگر در جريان بررسي وضعيت شركت. هايشان استفعاليت

هستند و تقسيم وظايف بر اساس توافقات ) 5-ج(ها فاقد ساختار رسمي كه اكثر شركت
 فقدان ساختار سازماني مستند و رسمي نه تنها موجب كاهش. شودشفاهي بين افراد انجام مي

ها از توجه كارآيي سازمان و در نتيجه افزايش بار كاري اعضاي كليدي شركت و باز ماندن آن
شود، بلكه موجب مخفي ترين منبع مزيت رقابتي ميبه تحقيق و توسعه به عنوان اصلي

در اين وضعيت ضعف دانشي كارآفرينان در ارتباط با . ها خواهد شدماندن نقاط ضعف شركت
. ساختار سازماني، منجر به از دست رفتن منابع محدود شركت خواهد شدمسائل مرتبط با 

هاي مهم مورد نياز كسب و كار در آن ديده شده باشد، تدوين يك ساختار رسمي كه بخش
هاي مورد نياز را كند تا با نيازهاي خود آشنا شوند و كمبود تخصص ها كمك ميبه شركت

 . جبران نمايند) 6-ج(هاي بيروني حداقل با تكيه بر مشاوره

ها ضمن تمركز بر به هر شكل در مواجهه با چالش مطرح شده در اين مرحله، شركت
كنند تا درآمدزايي طرح روي ايده محوري خود و صرف منابع الزم براي توسعه آن، سعي مي

گيري ساختار سازماني شركت و تقسيم در اين مرحله در صورت شكل. خود را اثبات كنند
آيد كه با تكيه بر  افزايي در شركت پديد مينوعي هم) به شكل رسمي يا غير رسمي(وظايف 

بدين سبب بر اثر . هاي بيشتري را جذب كنندشوند تا پروژهها قادر مياين ويژگي شركت
هاي جديد سازماني و جايگزيني يك سازمان به جاي يك ايده، امكان حضور در ايجاد قابليت

 .آوردها فراهم ميي شركتمراحل بعدي مدل را برا

  
 تحقيق و توسعه و توليد نمونه محصول: مرحله سوم رشد

اند و همين موضوع باعث انگيزه بيشتر ها اندكي درآمد كسب كردهدر مرحله سوم شركت
يعني نياز به تأمين شوك حاصل از چالش كليدي اين مرحله . ها خواهد شدصاحبان شركت
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ها بر خالف شود تا شركتبراي توسعه ايده سبب مي) 1-الف( و غير مالي) 1-ب(منابع مالي 
هاي متنوعي براي جبران كسر نقدينگي خود بودند، در اين مرحله قبل كه به دنبال پروژه

  . دوره بر روي ايده محوري متمركز شوند
ها وجود ترين نقطه قوت شركتدر جريان تحقيق و توسعه و توليد نمونه آزمايشي مهم

بدين سبب در . براي طراحي محصول و آگاهي از دانش چرايي و چگونگي است دانش فني
هاي فني خود عالوه بر تحقيق و توسعه و توليد ها با استفاده از توانمندياين مرحله شركت
اين منبع ناشي از . توانند منبع ديگري از مزيت را نيز براي خود پديد آورندنمونه آزمايشي مي

در اين حالت محصول به همراه . سازي محصول استهاي جديد و بوميافزودن برخي ويژگي
كنند، محبوبيت بيشتري را به دليل انطباق  ها در آن لحاظ ميهاي تدريجي كه شركتنوآوري

همين موضوع يعني توانمندي . با شرايط بومي ايران در نزد مشتريان داخلي كسب خواهد كرد
هاي زايشي در قياس با شود تا شركتبب ميطراحي محصول و اعمال نوآوري در آن س

اي ها در حد مهندسي معكوس است، از مزيت رقابتي ويژههايي كه دانش فني آنشركت
هاي زايشي بر روي محصوالت قابل  اثر ديگري كه از دانش طراحي شركت. برخودار شوند

كار  ها مشغول بهكساني كه در اين شركت. مشاهده است، ظاهر صنعتي محصول است
كنند تا كار خود گرايانه هستند و به همين جهت همواره تالش ميآل هستند داراي روحيه ايده

ها همواره با استفاده از به همين دليل اين شركت. را به بهترين نحو ممكن انجام بدهند
هاي ساده و نوآورانه در تالش هستند تا اين ذهنيت را در مشتري ايجاد كنند كه روش

اي است اين موضوع نكته. توليد شده است) و نه كارگاهي(ها به شكل صنعتي محصول آن
كه بسياري از توليدكنندگان سنتي يا به آن توجهي ندارند و يا از دانش كافي براي پرداختن 

  .ها برخوردار نيستند به اين جنبه
هاي ايشگاهانجام فرآيند تحقيق و توسعه و توليد نمونه آزمايشي نيازمند استفاده از آزم

اما عليرغم . است) 1-و(آالت توليدي، تجهيزات ويژه  هاي مجهز به ماشينتخصصي، كارگاه
هاي زايشي  ها، دسترسي به اين تجهيزات براي شركتوجود بيشتر اين موارد در دانشگاه

در همين راستا ضعف در ارتباطات في مابين مراكز رشد و اساتيد دانشگاه . چندان ساده نيست
اي براي اساتيد دانشگاه جهت كمك كردن به  در حقيقت انگيزه. قابل مشاهده استنيز 

  ).9-ج(ها ايجاد نشده است ها و تشريك مساعي با آنشركت
ها مجبور هستند تا با ها و مراكز رشد، عمال شركتبا وجود ارتباطات ضعيف بين دانشگاه

شان مانند تجهيزات خاص، از  نيازهاياستفاده از منابع مالي محدود خود براي برآورده كردن 
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. هاي انجام آن حمايتي نخواهد بود تسهيالت بخش خصوصي استفاده كنند كه قطعا هزينه
آوري شده در مراحل قبلي مصرف خواهند شد تا نمونه پس در اين مرحله بيشتر منابع جمع

مركز بر روي اين موضوع در كنار محدوديت زماني ناشي از ت. محصول توليد و آزمون شود
هاي جانبي باز بمانند و به اين ترتيب ها از انجام پروژايده محوري موجب شده تا شركت

  . دوباره مطرح شود) 3-ب(مشكل كسر نقدينگي 
ها را تحت تأثير قرار داده با توجه به تمامي شرايطي كه در اين مرحله كسب و كار شركت

كنند و خود بر روي ايده محوري تمركز ميهاي زايشي با تكيه بر دانش فني است، شركت
ها در محصول و افزايش پيچيدگي محصوالت، به دنبال شناخت ضمن اعمال برخي نوآوري

در خالل . هاي تكنولوژيك خود نيز خواهند بودهاي جديد نهفته در محصول يا داراييظرفيت
ر پايه ايده محوري ها با توسعه نمونه اوليه يا آزمايشي محصولي كه باين مرحله شركت

دار يا به عنوان هاي مختلف به عنوان غرفهشركت شكل گرفته است، با حضور در نمايشگاه
بازديد كننده، سعي در معرفي محصول خود، مشاهده محصوالت رقيب و شناخت ذائقه 

ها در پايان اين مرحله يك نمونه در نتيجه اين اقدامات شركت. مشتريان خواهند داشت
هاي طراحي و فني كه در محصول را در اختيار خواهند داشت كه به دليل پيچيدگيعملي از 

به همين ترتيب . برخوردار است... آن لحاظ شده از مصونيت قابل قبولي در برابر كپي شدن و
ها از بازار و مشتريان شود، برداشت آنتر ميهر چه ماهيت محصول براي كارآفرينان روشن

هاي جديد در اين مرحله شكل زمينه طرح ايدهو به همين دليل پيششود تر مينيز دقيق
 . گيرد مي

  
  بازاريابي و معرفي محصول و شركت: مرحله چهارم رشد

راند، خلق ثروت از ها را در مرحله چهارم رشد به پيش مياي كه شركتترين انگيزهمهم
حصول فراهم شده كه اي از مبدين ترتيب نمونه. طريق بازاريابي و فروش محصول است

هايي كه به  در اين مرحله شركت. تواند جرياني از منابع مالي را براي شركت فراهم كندمي
اند، اند وارد اين فرآيند شدههاي معيني كه درخواست محصول مشخصي را داشتهواسطه پروژه

ظهور اين  در عين حال. توانند با تحويل محصوالت بخشي از سرمايه خود را باز گردانند مي
به اين ترتيب . برانگيزي خود را ايفا خواهد كرد ها به بازار نقش چالشها و ورود آنتكنولوژي

كنند تا با شوند و تالش مي هاي جايگزين داخلي مي فعاالن بازار متوجه حضور تكنولوژي
اولين بدين لحاظ بروز . ها تنگ كنندهاي مختلف، عرصه را بر اين شركتاستفاده از مكانيسم
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هاي هاي محصوالت شركت ها و توانمنديهاي رقابت در بازار، نشان دهنده ظرفيتنشانه
در ادامه اين روند گروه ديگري از بازيگران عرصه صنعت، به عنوان . زايشي خواهد بود

مصرف كننده محصوالت با آگاهي از ورود محصوالت جديد به بازار در صدد شناخت 
ها ترين چالش پيش روي شركت لذا مهم. بر خواهند آمد) 1-د(هاي محصوالت جديد  ظرفيت

در اين مرحله معرفي شركت و نام تجاري محصول است كه در صورت اجراي صحيح 
) 10-ج(ها فراهم خواهد شد هاي معرفي، امكان فعاليت جدي در بازار براي شركت مكانيسم

نوعي پويايي در فضاي به همين دليل جريان ناشي از معرفي محصول جديد ). 7-ج(و 
-تكنولوژيك ايجاد خواهد كرد كه بازيگران جديدي را به سمت تقاضاي معادله بازار شركت

ها در ايجاد يك ظاهر در اين مرحله توانمندي شركت. كند هاي تازه تأسيس اضافه مي
بدين . صنعتي براي محصوالت، كمك شايان توجهي به افزايش اعتبار محصول خواهد كرد

هاي جديدي را براي بهبود ظاهر ها مدام در تالش هستند تا راهاين مرحله شركت سبب در
  . محصول به كار ببندند

هاي تازه تأسيس تكنولوژي محور ناشي از تعريف پروژه از سوي منشأ ايده برخي شركت
 ها بر اثر تغييرناپايداري موجود در بخش دولتي و تغيير برنامه. هاي عموما دولتي استبخش

ها در چند سال اخير موجب خواهد شد تا اطمينان مديران و به ويژه نرخ باالي تغيير مديريت
اي ها سرمايهگونه شركت در درون اين. قرار گيرد) 5-د(ها در حداقل ممكن به تداوم فرصت

معنوي به شكل دارايي تكنولوژيك و دانش فني شكل گرفته كه براي بقاي خود نيازمند 
اند و ممكن است ضرورت كه مديران تغيير كردهدر حالي. هاي جديد استتعريف پروژه
هاي مديران جديد جايي نداشته  ها در اولويتهاي جديد در موضوع كاري شركتتعريف پروژه

سازي هاي جديد را براي تجاريهاي زايشي مجبور هستند تا راه در اين وضعيت شركت. باشد
ها به مراحل قبلي و آزمون ن موضوع منجر به بازگشت آندانش فني خود امتحان كنند كه اي

ها مبتني آن 13هايي كه صالحيت محوريبه همين سبب شركت. هاي جديد خواهد بودايده
هاي جديد روبرو  اي براي بازاريابي پروژهبر دانش فني است در اين مرحله با چالش ويژه

قراردادهاي جديد نيز مهيا باشد، وجود در اين وضعيت حتي اگر زمينه براي عقد . خواهند بود
ها موجب خواهد شد تا شركت) 8-د(هاي موجود در اين فضا فساد در سيستم اداري و رانت

توانند در ها ميالبته اين گروه شركت. راحتي براي عقد قراردادهاي جديد اقدام كنندنتوانند به 
ه و همچنين اعتبار اساتيد، به اخذ كنار معرفي محصوالت خود با تكيه بر اعتبار نام دانشگا

  .  هاي بعدي اميدوار باشندپروژه
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ها ها بر مبناي سابقه كار قبلي آنهايي هستند كه ايده محوري آندر سمت ديگر شركت
بدين لحاظ حضور در مرحله . و مشاهده نياز در سطح صنعت يا جامعه شكل گرفته است

. جا خواهد بودلش از ابتداي مسير تا بدينترين چاچهارم به معناي مواجه شدن با جدي
هاي بازاريابي و تبليغ نشان تجاري از توانمندي زيادي در حوزه زايشيهاي معموال شركت

 ها در اين مرحله زياد خواهد بودبه همين دليل امكان شكست شركت. خود برخوردار نيستند
- ها به دولت يا سياستشركتبه هر ترتيب چنانچه بازار مصرف محصوالت اين گروه . )4- د(

با مشكالتي مشابه گروه قبلي روبرو ) مانند صنايع خودروسازي(هاي دولتي وابسته باشد 
تري را هدف قرار ها بازارهاي وسيعهايي كه محصوالت آندر عين حال شركت. خواهند بود

تري از خود هاي دولت، مقاومت بيش اند، در مقابل بروز نوسانات ناشي از تغيير سياستداده
هايي از بازار كه بر اثر اين تغييرات دچار كنند تا با ورود به بخشدهند و تالش مينشان مي

در وضعيت فعلي نتايج تحقيق . بازاريابي محصوالت خود را ادامه دهند ،)6-د(اند نشدهتالطم 
به  هاي خصوصي صدمات جبران ناپذيري را دهد كه ركود صنعتي به ويژه در بخش نشان مي

  .ها شده استها وارد كرده و در بسياري از مواقع موجب توقف رشد آناين گروه شركت
ها قرار دارد، چالش ايجاد نام عالوه بر مشكالتي كه در زمينه بازاريابي پيش روي شركت

كه با وجود اين. هاي ديگر نيز قابل بررسي استتجاري و تبليغ و معرفي شركت از جنبه
ها گيرند اما اين ايده هاي ارائه شده توسط مراكز رشد ايده ميي از آموزشها تا حدودشركت
عدم تبليغ نام تجاري محصول، امكان كپي شدن محصول يا  ).6-ج(و ) 1-ج(نيست كافي 

كه در وضعيت فعلي جاييبنابراين از آن. نام تجارتي آن توسط رقبا را تسهيل خواهد كرد
و از طرف  )1-ه(ندارد از حقوق مالكيت معنوي وجود هاي مناسبي براي حمايت زيرساخت

تر محصول در ديگر رقبا به دليل برخورداري از زنجيره ارزش هماهنگ، امكان پخش سريع
بازار يا معرفي محصول به مشتريان را خواهند داشت، بايد نام تجاري شركت يا محصول را در 

كه فرآيندي بسيار تخصصي و حساس است، ناما معرفي نام تجاري عالوه بر اي. بازار معرفي كرد
برگزاري سمينارهاي تخصصي، تبليغات ). 3- ب(به منابع مالي قابل توجهي نيز نياز خواهد داشت 

  .همگي نيازمند تزريق نقدينگي به فرآيند تبليغات هستند... در نشريات تخصصي و
وع، به دنبال معرفي ها بر اثر مواجه شدن با شرايط و متغيرهاي متندر اين مرحله شركت

ها نيز تبليغ نام تجاري برخي شركت. خواهند بود... ها و شركت از طريق حضور در نمايشگاه
دهند تا احيانا از ورود رقبايي كه قصد  هاي خود قرار ميمحصول يا شركت را در صدر فعاليت

كنند از مي ها سعياين گروه از شركت. كپي كردن محصول را دارند، جلوگيري به عمل آورند
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در ادامه ساير تصميمات . استفاده كنند 14حداكثر مزيت رقابتي ناشي از اولين حركت كننده
هاي جديد با اتكاي به اعتبار نام ها بيشتر در حوزه بازاريابي محصوالت يا تعريف پروژهشركت

مستقيم،  در اين مرحله تكيه بر اقداماتي نظير بازاريابي. شوددانشگاه يا اساتيد اتخاذ مي
استراتژي رهبري هزينه و همچنين پيگيري اخذ استانداردهاي معتبر پشتيبان كاركرد 

 . ها هستندترين استراتژي محصول محبوب

  
  فروش و تثبيت بازار: مرحله پنجم رشد

كنند كه ها ضمن معرفي خود، محصولي را به بازار عرضه ميدر مرحله پنجم شركت
به همين جهت مشترياني كه به جهت مشكالت . مشتريان دارد بيشترين تطابق را با نيازهاي

اي روبرو هاي اقتصادي در تأمين نيازهاي خود با مشكالت پيچيدهپديد آمده بر اثر تحريم
هاي زايشي پيدا خواهند  هستند، گرايش بيشتري به استفاده از محصوالت و خدمات شركت

ها در راستاي ايجاد حصوالت شركتبرانگيزي و تأثير م به همين جهت نقش چالش. كرد
. تري ايفا خواهد كردهاي مرتبط با تكنولوژي ارائه شده، نقش پررنگ پويايي در حوزه

اند در اين مرحله هايي از اقبال بازار به محصوالت خود را تجربه كردههايي كه نشانه شركت
ر دپارتمان فروش از به رويارويي با چالش كسب اعتبار و استقراتمام توان خود را معطوف 

  . كرد طريق ارائه محصول به بازار و تثبيت جريان فروش محصول خواهند
دانش طراحي و ايجاد ظاهر صنعتي براي محصول در اين مرحله به اوج خود خواهد رسيد 

به همين دليل . ها بازي خواهد كردبرد اهداف فروش شركتو نقشي كليدي را در پيش
ترين منبع مزيت رقابتي به مقابله با هاي فني خود به عنوان مهمقابليتها با استفاده از شركت

بهبود محصول و . رقباي خود و همچنين برآورده ساختن نيازهاي مشتريان خواهند پرداخت
ها كه به همين جهت كارآفرين. ارتقاي آن نيازمند صرف وقت از سوي كارآفرينان است

يد خود را وقف بازاريابي محصول كنند يا شوند يا با هسته دانشي شركت محسوب مي
در اين حالت كارآفرينان به دليل زمينه  ).5-ج( سازماني را براي فروش خود تشكيل دهند

هاي تحقيق و توسعه درگير باشند و به همين تخصصي خود بيشتر تمايل دارند تا در فعاليت
  . معاف شوندكنند تا حتي االمكان از پرداختن به وظايف ديگر دليل سعي مي
با انجام  ،)1-الف(باشد كه طرح كسب و كار با دقت و جامع تنظيم شده در صورتي

اما در اين مرحله نيز . توان ساختار سازمان فروش را تنظيم كردمقداري تعديل در آن مي
ضعف دانش مديريتي صاحبان شركت و به خصوص ضعف در دانش مديريت منابع انساني 
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در طول پژوهش . استخدام و آموزش افراد را با چالش روبرو خواهد كرد فرآيند گزينش، )2- ج(
ها به شدت باال مشخص شده كه نرخ ورود و خروج كاركنان در اين مرحله از عمر شركت

از سوي ديگر همواره اين احتمال وجود دارد كه پرسنل جديد پس از مدتي كه كار را . است
چرا كه . ارج كرده و به طور مستقل به فعاليت بپردازندياد گرفتند، ايده را با خود از شركت خ

به دليل زمينه تخصصي شركت، قاعدتا بايد افرادي استخدام شوند كه از آشنايي كافي با 
ها عموما با آزمون و خطا و پرداخت به اين ترتيب شركت. مسائل فني نيز برخوردار باشند

  .ندازي كنندا كنند تا سازمان فروش خود را راههزينه سعي مي
براي كاهش فشار بر روي پرسنل كليدي شركت، امكان استفاده از دو استراتژي اعطاي 

هاي ارزش موجود در سطح صنعت براي  و استفاده از زنجيره )3-الف(حق ليسانس 
با اين وجود به دليل احتمال دزديده شدن ايده و همچنين دانش فني . كارآفرينان مهيا است

ها را از منافع حاصله بيشتر ارزيابي كرده سك استفاده از اين استراتژيها ريمحصول، شركت
ها به زماني موكول خواهد شد كه شركت منابع و به همين دليل استفاده از اين استراتژي

  . ديگري براي درآمدزايي داشته باشد
از هاي جديد يكي در اين مرحله حفظ تداوم ارائه محصول به بازار يا حضور در مناقصه

ها  به همين دليل افزايش فروش محصول يا حجم پروژه. ها استنيازهاي جدي شركت
از . مستلزم استخدام نيروي انساني، تجهيز كارگاه و همچنين دستيابي به منابع توليدي است

رو با توجه به مشكالت مديريتي كه بزرگ شدن اندازه شركت براي صاحبان شركت به  اين
هاي كنند تا با برونسپاري فعاليتها تالش مياين مرحله شركتهمراه خواهد آورد، در 

با اين وجود ضعف پيمانكاران بيروني براي . غيرمحوري اندازه شركت را كوچك نگهدارند
ها ها به تعهدات، در كنار ناآشنايي شركتو عدم پايبندي آن )3- و(برونسپاري درك الزامات 

ها به وجود خواهد آورد كه تأخير در انجام  شركت با مسائل حقوقي، مشكالت جديدي را براي
در عين . ترين اثرات ناشي از اين مشكل خواهند بود ها و افت كيفي محصوالت، ابتداييپروژه

تواند در افت كيفي محصوالت مؤثر باشد، ضعف در  اي كه برونسپاري ميحال به همان اندازه
در اين مرحله به شكل قابل توجهي  نيز )4-و( مديريت تأمين كنندگان و لجستيك شركت

اهميت اين مسائل زماني . موجب بروز چالش براي حفظ سطح كيفي محصول خواهد شد
ها در بيشتر آشكار خواهد شد كه جايگاه متزلزل و ترديد مشتريان در اعتماد به اين شركت

راحل در اين مرحله با كوچكترين لغزش شركت، تمامي اندوخته م ).1-د( مدل لحاظ شود
  .ها سلب خواهد شدقبلي از ميان خواهد رفت و اعتماد بازار و مشتريان از اين شركت
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ها تأثيرگذار هستند، موجب مجموعه عواملي كه در اين مرحله بر روي وضعيت شركت  
ها براي گذر از اين مرحله نخستين اقدام شركت. ها خواهد شداتخاذ اقداماتي از سوي شركت

چرا كه ثبات در جريان عرضه محصول موجب . حصول و دانش استحفظ جريان عرضه م
. هاي مالي ناشي از فروش خواهد شدافزايش اعتبار شركت، دلگرمي كاركنان و تثبيت جريان

ها سپاري پروژههايي مانند برونسپاري يا پيمانها با تكيه بر مكانيسمدر وهله دوم شركت
ن اندازه شركت، تمركز خود را معطوف به تحقيق كنند تا عالوه بر كوچك نگهداشتتالش مي

به اين . و توسعه و افزايش اعتبار خود در بازار بر مبناي پيشرو بودن در توسعه تكنولوژي كنند
ها فرآيند مديريت تأمين كنندگان و همچنين ها، شركتترتيب ضمن استفاده از اين مكانيسم

لذا چنانچه تجربه موفقي . تجربه خواهند كردكاران بيروني را نظارت كيفي بر عملكرد پيمان
ها توانند حفظ سطح كيفي محصول را به عنوان يكي از پيامدهاي اين تالشداشته باشند مي

 . و به دنبال آن افزايش خوشنامي در بازار را مشاهده كنند

  
  توسعه بازارهاي جديد: مرحله ششم رشد

كه در معرفي يك محصول به بازار هايي تقريبا از مرحله چهارم رشد به بعد شركت
اند، از انگيزه و توان كافي براي معرفي محصوالت ديگر نيز برخوردار موفقيت را لمس كرده

) بازار(ها توانسته چالشي را در سطح صنعت كه محصول اين شركتاز آنجايي. خواهند بود
اند و به  شناخته شدهها به عنوان بازيگران جديد در بازار به خوبي ايجاد كند، اين شركت

تواند به عنوان يك منبع تر ميهاي نوآورانههمين دليل تقويت اين وجهه از طريق ارائه ايده
ها محسوب شود كه البته تداوم اين روند مستلزم رويارويي با ايجاد مزيت رقابتي براي شركت

يابي و تحقيق و هاي بازارچالش كليدي اين مرحله يعني برقراري ارتباط ساختاري بين بخش
  .است) 5-ج( توسعه

دهد كه بدنه اصلي تجربه پژوهشگر و مشاهدات وي در طول انجام پژوهش نشان مي
هاي فني،  ها، هنگامي كه احساس كنند محصول يك شركت از ظرفيتبازار اين شركت

. كنندقابليت اطمينان و قيمت مناسبي برخوردار است، روابط قوي را با آن شركت برقرار مي
كنند كه ها روابط قوي با كارفرمايان خود برقرار ميبه اين ترتيب در مرحله ششم شركت

مجموعه اين . سازد تر ميها را نسبت به نيازهاي مشتريان آگاه همين ارتباطات شركت
زا  هاي كالن اقتصادي به سوي توسعه تكنولوژي درونها در نهايت با گرايش سياستحركت

  .هاي زايشي از اين مرحله به بعد خواهد شدستقبال از فعاليت شركتتركيب شده و موجب ا
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در مرحله ششم و زماني كه يك شركت قصد توسعه محصوالت جديدي را دارد، با علم 
به نيازهاي مشتريان، بر مبناي ارتباطي كه در اين مرحله بين واحدهاي بازاريابي و تحقيق و 

. تا اثربخشي فرآيند طراحي محصول را بيشتر كند توسعه ايجاد خواهد كرد، قادر خواهد بود
به اين ترتيب دانش فني شكل گرفته در طول مراحل قبلي با تجربيات كارآفرينان تركيب 

 پسندآورد تحت عنوان مشتريها به وجود ميشده و مزيت رقابتي جديدي را براي شركت
ن مراحل اوليه مورد در اين مرحله ايجاد يك ظاهر صنعتي براي محصول در هما. سازي

به همين دليل استفاده از اين دو نقطه قوت در اين مرحله . توجه ويژه قرار خواهد گرفت
  .هاي جديد بشودسازي ايدهتواند موجب تسريع فرآيند تجاري مي

بازطراحي . ها چند اقدام را در مسيرهاي گوناگون دنبال خواهند كرددر اين مرحله شركت
د فرآيندها يكي از اقداماتي است كه براي تثبيت وضعيت شركت ساختار و مهندسي مجد

در اين مرحله حجم كارهاي شركت به حدي افزايش خواهد . نقشي حياتي بازي خواهد كرد
. يافت كه كارآفرينان و اعضاي كليدي، قدرت اداره شرايط جديد را به تنهايي نخواهند داشت

بين اشخاص و واحدهاي كليدي موجب  به اين ترتيب برقراري روابط درون شركتي قوي
دهي به موضوعات مديريت مالي، مديريت تأمين و لجستيك و خواهد شد تا ضمن نظم

همچنين بازاريابي و تحقيق و توسعه، بار فكري كارآفرينان كاهش يافته و زمينه را براي 
- يازمند بخشهاي جديد نتوسعه ايده. هاي جديد فراهم كندها بر روي توسعه ايدهتمركز آن

است كه موجب توسعه بازارهاي موازي براي شركت شده و در نتيجه  15بندي كردن بازار
كاهش  )6- د(هايي مانند ركود در بخش خاصي از  صنعت ريسك شركت را در مواجهه با پديده

ها به توسعه بازارهاي خود نياز دارند، با توجه به كه شركتاما در عين اين. دهدمي
بندي كرده و منابع خود را به صورت بهينه هاي خود را اولويتموجود بايد ايده هايمحدوديت

ها نيز تا حد زيادي به آگاهي از شدت نياز تشخيص اولويت ).8-ج(ها تخصيص دهند  به ايده
ها سعي به همين دليل در اين مرحله شركت ).2-د(مشتريان به محصول وابسته است 

تر با كارفرمايان و مشتريان خود، به فهرست اطات قويكنند تا ضمن برقراري ارتب مي
ها با تكيه نهايتا در اين مرحله شركت. بندي شده دست پيدا كنندهاي اولويتتري از ايده دقيق

كنند تا ضمن عمق دادن به ارتباطات خود  پسندسازي محصوالت خود تالش مي بر مشتري
روابط مشتريان، خود را از بند استراتژي هاي مديريت  با مشتريان و به كارگيري تكنيك

  .رهبري هزينه خالص كنند
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پيامدهاي ناشي از اقدامات فوق نيز در اين مرحله خود را به شكل متمايز شدن شركت و 
محصوالت آن از رقبا، حركت به سوي حاشيه سودهاي باالتر، ايجاد روابط درون شركتي 

نكته قابل توجه در ارتباط با پيامدهاي ناشي از . دهدقوي و انطباق با شرايط بازار نشان مي
بيني شده براي عبور از مرحله ششم اين است كه در تمامي مراحل قبلي اجراي اقدامات پيش

بيشتر پيامدها متوجه محصول بوده است، اما در اين مرحله پيامدها بيشتر ناظر بر وضعيت 
 .شركت و از جنس مقوالت سازماني هستند

  
 باقي ماندن در بازار و رقابت با سايرين: شدمرحله هفتم ر

توان ادعا اي است كه ميمرحله هفتم مدل رشد، آخرين مرحله از مراحل رشد و نقطه
جا است كه جالب اين. اندجا به بلوغ كافي براي بقاي در بازار دست يافتهها در آنكرد شركت

ندن به دانشگاه ندارند و هاي حاضر در اين مرحله تمايل زيادي براي نزديك ماشركت
تصورشان بر اين است كه نزديك ماندن به دانشگاه موجب القاي تصور نوپا بودن در ذهن 

ترين انگيزه براي تداوم رشد شركت، خلق ثروت در اين مرحله قوي. شان خواهد شد مشتريان
را در ها بيش از هر مرحله ديگري ماندگاري و بقاي شركت خود در اين مرحله شركت. است

در طول زمان سپري شده از زمان تأسيس شركت، . كنندگروي درآمدزايي احساس مي
هاي فرضتر شده و فرهنگ دانشگاهي و پيشكارآفرينان دائما به فضاي كسب و كار نزديك

عليرغم در اين مرحله كارآفرينان به خوبي درك خواهند كرد كه . سپارندآن را به فراموشي مي
در ) انتشار علم بدون نگاه به ثروت(مطرح است ) 5- الف(ها به عنوان ارزش شگاهچه كه در دانآن

به همين دليل بر اثر پيدايش اين درجه از . ترين عنصر استفضاي كسب و كار خلق ثروت مهم
هاي شركت تماما در يك راستاي منطقي قرار خواهند گرفت و اين بلوغ در كارآفرينان، فعاليت

  .كه موجب تثبيت شركت و بقاي در بازار خواهد شداي است همان نكته
ها دانش طراحي و توانايي ايجاد ظاهر صنعتي براي در اين مرحله از عمر شركت

محصوالت به عنوان دو نقطه قوت كليدي به شكل روتين در شركت اعمال شده و موجب 
بخش بازاريابي و  گذاري ارتباطات قوي بينلذا با توجه به پايه. حركت رو به جلو خواهد شد

ها در بهترين وضعيت ها براي استفاده از اين قابليتتحقيق و توسعه در مرحله قبل، شركت
  .ممكن قرار دارند

در مراحل قبلي به داليل  )4-د(هاي توسعه بازار عدم تدوين و مستندسازي استراتژي
ناتواني كارآفرينان ها به شكل مكتوب يا مختلف مانند عدم درك الزام وجودي اين استراتژي
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ها، در اين مرحله آثار خود را بر جاي گذاشته و ضرورت تدوين اين براي تدوين آن
به همين سبب در اين مرحله با در نظر گرفتن سبد محصوالت . سازدها را آشكار مي استراتژي

از توسعه داده شده در مرحله قبل، توجه به موانع ورود رقباي خارجي به بازار و استفاده 
در اين . گيرد هاي توسعه بازار در دستور كار قرار ميهاي حاصل از آن تدوين استراتژيفرصت

ها درگير هستند كه هاي متفاوتي از پروژهمرحله كارآفرينان با سبدي از محصوالت يا جريان
ها نياز به يك گذاري بر روي آنگيري صحيح در خصوص ادامه يا توقف روند سرمايه تصميم
هاي توسعه بازار به همين دليل در اين مرحله فقدان استراتژي. )8-ج(وب مدون دارد چارچ
قدر مسلم در . ها شودتواند موجب اخذ تصميمات غلط و پرداخت هزينه از سوي شركت مي

هاي مديريتي عقاليي قدم بردارند كه اين  اين مرحله كارآفرينان بايستي به سوي سبك
در اين . هاي مناسب استاي خاص و همچنين ايجاد زيرساخته حركت نيازمند اخذ مشاوره

هاي رسمي در سازمان مرحله كارآفرينان با چالش كليدي باز طراحي ساختار و ايجاد رويه
هاي مديريت مالي به دليل مهيا نبودن مشكالت در اعمال تكنيك. روبرو خواهند بود) 5-ج(

و ) 4-و(كنندگان  سجم در خصوص تأمينزيرساخت سازماني مورد نياز، فقدان اطالعات من
ها در اين هايي از مشكالت شركتنياز به اطالعات سيستماتيك از وضعيت بازار تنها نمونه

ها احساس مرحله هستند كه نياز به باز طراحي ساختار و ايجاد سازماني متناسب با آن
ي را در اين مرحله لذا كارآفرينان براي مديريت شركت و حفظ بقاي آن، اقدامات. شود مي

بر . است) 5-ج(ها بازتعريف ساختار و فرآيندهاي شركت ترين آندنبال خواهند كرد كه مهم
شركت با علم به قدرت پايداري خود در كسب و كار، اندازه سازماني خود را براي  اين اساس

شكل هاي ستادي افزايش خواهد داد و ساز و كارهاي مديريتي را در شركت به  توسعه بخش
هاي  هايي كه در زمينههاي توليد براي شركتايجاد زيرساخت. كندسازي مي نهادينه پياده

برداري و دور شدن از  توليدي فعاليت دارند براي دريافت برخي امتيازات مانند پروانه بهره
ها براي افزايش دوام و ماندگاري ديگري است كه شركت اقدام) 3-و(برونسپاري فضاي 

در انتها پيامدهاي ناشي از اين اقدامات به شكل اثبات . رسانندآن را به انجام مي سازمان خود
استقالل شركت، تمايل براي خروج از مركز رشد يا پارك علم و فناوري، ايجاد سطوح 

  . مديريت مياني در سازمان و همچنين اثبات اعتبار شركت خود را نشان خواهد داد
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  هاي زايشي دانشگاهينمايشي از مدل رشد شركت :1شكل 
 

  گيري نتيجه
در رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته، موجب  هاي زايشيشركتنقش غير قابل انكار 

ها به عنوان عاملي براي نوسازي اقتصادهاي سنتي و ايجاد  شده تا ايده استفاده از اين شركت
. كشورهاي در حال توسعه طرفداران بسياري پيدا كند در پويايي تكنولوژيك، به خصوص

كار به دليل لحاظ نكردن شرايط بومي كشورها در برخي موارد نتايج استفاده از اين راهالبته 
هاي اقتصادي،  و آماده نبودن فضاي قانوني، زيرساخت هاي زايشيشركتبراي توسعه 

هاي خود را به شكلي  وانند ظرفيتها نت گونه شركت اجتماعي و فرهنگي موجب شده تا اين
ها مشابه گونه شركتاينبه همين جهت توسعه يك مدل رشد بومي براي . مؤثر آشكار كنند

ها  شناخت مسير رشد شركتتواند كمك زيادي به  مي )1شكل (مدل ارائه شده در اين مقاله 
  . هستند ها روبرو هاي مختلف عمر با آن و مشكالت و موانعي شود كه در خالل دوره

متناسب با شرايط داخلي ايران و ها  در اين مقاله تالش شده تا مدل رشد اين گونه شركت
ترين وجه  بدين لحاظ مهم. وضعيت خاص عوامل اثرگذار در بطن اقتصاد ايران ترسيم شود

توان در دو محور خالصه  هاي مشابه در پيشينه موضوع را مي تمايز اين مدل با ساير مدل
وكار در ايران است و  اول توجه ويژه به متغيرهاي ساختاري فضاي عمومي كسب محور. كرد

ها براي عبور  كارهاي عمومي شركت محور دوم ترسيم شرايط حضور در هر مرحله و ارائه راه
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ها تنها به ذكر شرايط حضور در هر مرحله يا  در حالي كه در ساير مدل. از هر مرحله است
  . شود رحله بسنده ميتبيين مشكل غالب خاص هر م

فائق آمدن بر  ضمن هاي زايشي دانشگاهي شركتمقاله بر اساس مدل ارائه شده در اين 
نكته . شوند هفت چالش كليدي و گذر از مراحل طراحي شده به يك شركت بالغ تبديل مي

هاي متداول در هر  ها اين است كه برخي چالش حائز اهميت در بررسي مدل رشد شركت
ها در حل اين معضالت آورد كه ناتواني شركت ها پديد مي تي را براي شركتمرحله مشكال

اثر خود را به شكل تغيير ايده محوري شركت، انحالل شركت يا اخراج از مركز رشد نشان 
هاي كليدي شناسايي شده  گذاران متناسب با چالش بدين سبب الزم است تا سياست. دهد مي

اي تنظيم نمايند كه ضريب موفقيت  شتيبان را به گونههاي پ در هر يك از مراحل سياست
ها  براي مثال توجه به ايجاد نهادهايي به منظور بررسي دقيق ايده. ها را افزايش دهند شركت

اي كه با بررسي دقيق وضعيت  ها يا نهادهاي مشاوره سازي تجاري آن و كمك به مفهوم
ها كمك كنند موضوعاتي  ي به شركتها در بازطراحي ساختار و تأمين نيروي انسان شركت

به اين . بيني نشده است ها پيش هستند كه در اسناد باالدستي نهاد متولي مشخصي براي آن
گذاران و متوليان  هايي را براي سياست تواند زمينه هاي مطرح شده مي ترتيب توجه به چالش

ها را براي حمايت از ها و نهاد تري از سياست تر و اثربخش امر فراهم آورد تا طيف وسيع
  .ها اتخاذ نمايند ها متناسب با اقتضائات هر مرحله از عمر آن شركت

در ايران نيازمند انجام تحقيقات و  هاي زايشي شركتقدر مسلم شناسايي وضعيت 
در . ها استشركتنوع تر و بررسي ابعاد جديدتري از ماهيت وجودي اين مطالعات گسترده

هايي كه حقق امكان بررسي شركتمبراي  ،هاي پديد آمدهديتاين تحقيق به واسطه محدو
بدين لحاظ محققيني كه در آينده . اند وجود نداشته استمنحل يا از مراكز رشد اخراج شده

توانند ضمن پيگيري دانشگاهي را دارند مي هاي زايشي شركتقصد پژوهش در خصوص 
به برداشت  را تكميل و زدارندههاي منحل يا اخراج شده، فهرست عوامل باوضعيت شركت

در عين حال با توجه به محدوديت زمان پژوهش،  .تري از اثرات اين عوامل دست يابنددقيق
ها و افزايش تعداد نمونه در هر  هاي زايشي به واسطه زمينه فعاليت آن امكان تفكيك شركت

تمركز بر روي يك  توانند ضمن بدين لحاظ محققين آتي مي. زمينه فعاليت وجود نداشته است
هاي گوناگون را در فائق آمدن بر  هاي فعال در حوزه هاي ميان شركت زمينه خاص تفاوت
 .هاي مطرح شده آزمون كنند مشكالت و چالش
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