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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 تابستان، 2سال هشتم، شماره 

 

  

 بنیان در ایران هاي دانش الگوي پایداري شرکت

  2اله طباطبائیان سید حبیب، 2مهدي الیاسی، *1محمدصادق خیاطیان

  تهراناستادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوري، دانشگاه شهید بهشتی،  -1
   دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران عضو هیات علمی -2

  

  دهیچک
  یاقتصادهایچنین محرك  موتور. است ثروت ایجاد و رشد اصلی منبع دانش، از استفاده و توزیع تولید، آن در که است نوینى اقتصاد ،بنیان دانش اقتصاد
سازي نتایج  محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي و همچنین تجاري افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش به منظور هم که هستند بنیان دانش هاى شرکت

ها، تداوم رشد و  شرکت هاي موفقیت این هاي خاص، یکی از چالش هاي ذاتی و ویژگی به دلیل ریسک. هاي برتر نقش دارند تحقیق و توسعه در حوزه فناوري
مانند و تنها  دهد که بیشتر آنها در طول زمان یا از بین رفته یا کوچک باقی می ها، آمارها نشان می با وجود اثربخشی قابل مالحظه این شرکت. است پایداري آنها

هاي مختلفی  بوده و محدودیتهمچنین ورود موفق به بازار و رقابت، با عدم اطمینان باالیی همراه . شوند تر تبدیل می هایی بزرگ تعداد اندکی از آنها به شرکت
در . کنند هاي جدیدتر پس از ورود به بازار، در اندك زمانی آن را ترك می ها و به خصوص شرکت رو تعداد زیادي از این شرکت از این. در این زمینه وجود دارد

  .بنیان در ایران است هاي دانش ي شرکتاین راستا هدف این تحقیق، ارائه الگویی جهت تبیین پایداري و شناسایی عوامل مؤثر بر پایدار
نظران  نفر از مدیران و صاحب 12بنیان، با تکیه بر مصاحبه عمیق با  هاي دانش پایداري شرکت از عوامل مؤثر بر برخی بندي طبقه و تحقیق مرور پیشینه از پس

هاي علم  هاي مستقر در پارك نفر از مدیران شرکت 330م با مشارکت در نهایت ه. بنیان، پرسشنامه و مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید هاي دانش حوزه شرکت
بنیان از چهار مؤلفه  هاي دانش که اوالً؛ ماهیت پایداري شرکت داد نشان حاصله نتایج. هاي طرح گردآوري شد و فناوري سراسر کشور، پرسشنامه توزیع و داده

دو مؤلفه اصلی عوامل  بنیان، داراي هاي دانش عوامل مؤثر بر پایداري شرکت ثانیاً؛. نی تشکیل شده استنتایج مالی، نتایج بازار، نتایج نوآوري و نتایج کارآفری
وکار و  هاي کسب متشکل از دو دسته عوامل ویژگی(سازمانی  و عوامل برون) متشکل از دو دسته عوامل فردي مؤسسین و عوامل شرکتی(سازمانی  درون
  .باشد می) هاي نظام نوآوري مؤلفه

  بنیان، پایداري هاي جدید فناوري بنیان، شرکت هاي دانش بنیان، شرکت اقتصاد دانش: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
 44 اصل ابالغی هاي سیاست جمله از کشور باالدستی اسناد
 همچنین و توسعه پنجم و چهارم هاي برنامه اساسی، قانون
 اقتصاد حوزه همگی کشور، ساله بیست انداز چشم سند
 دانسته کشور در تأثیرگذار و مهم هاي حوزه جزء را بنیان دانش
 کشور اي توسعه هاي برنامه اولویت در را بخش این توسعه و

                                                 
⊕ *

  m_khayatian@sbu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده 1

 مذکور، اسناد در شده مطرح اهداف تحقق الزمه .اند داده قرار
 با عمدتاً که است بنیانی دانش هاي شرکت تأسیس و ایجاد
 .شوند می هدایت محوري هاي ایده داراي کارآفرینان حضور

 فناوري توسعه و علمی رشد و ها شرکت این راستا این در
 هاي سال در ایران گذاران سیاست توجه هاي کانون از یکی
   .اند بوده اخیر
 کشور، در بنیان دانش هاي شرکت توسعه سیاست به توجه با
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 هاي ریسک دلیل به سیاست این موفقیت هاي چالش از یکی
 ابعاد در بنیان دانش هاي شرکت خاص هاي ویژگی و ذاتی

 و رشد تداوم نیاز، مورد منابع و سازي تجاري مدیریتی،
 اثربخشی وجود با .باشد می بنیان دانش هاي شرکت پایداري
 این بیشتر که دهد می نشان آمارها ها، شرکت این مالحظه قابل

 باقی کوچک یا روند می بین از یا زمان طول در ها شرکت
 تر بزرگ هاي شرکت به آنها از اندکی تعداد تنها و مانند می

  .شوند می تبدیل
 گوناگونی مناظر از ابعاد این به توجه گذشته، دهه دو طی

 نظریه استراتژي، روانشناسی، اجتماعی، اقتصادي، همچون
 این البته .است داشته گسترش بسیار نوآوري و شبکه

 آنهایی مثال، براي .اند شده انجام هم از مجزا بسیار ها، پژوهش
 به اند کرده بررسی را بنگاه رشد روانشناسی، منظر از که

 مطالعات کنند؛ می توجه کارآفرینان و مؤسس افراد شخصیت
 و وکار کسب استراتژي وکار، کسب محیط به نیز استراتژي

 رابطه به بیشتر هم اقتصاد حوزه در و است شده محدود رشد
 برخی نتیجه، در .است شده پرداخته بنگاه اندازه و رشد

 یک از بنگاه، پایداري و رشد ادبیات که معتقدند نظران صاحب
 از آگاهی لذا .]1[ است بوده محروم جانبه همه و کلی نگاه

 موجب بنیان دانش هاي شرکت پایداري اصلی عوامل
 این اصلی هدف .شد خواهد آنها روي پیش مسیر هموارشدن

 هاي شرکت پایداري تبیین براي الگویی طراحی تحقیق
 تبیین ضمن توان می مدل این بر تکیه با .است بنیان دانش
 بر مترتب هاي ویژگی بنیان، دانش شرکت یک پایداري مراحل
 نیز را یکدیگر با عوامل این ارتباط و پایداري مختلف مراحل
  .نمود مشاهده

  
  پژوهش پیشینه -2
  بنیان شرکت دانش 2-1

 متون در مفهوم، این با بنیان دانش هاي شرکت اصطالح
 )سازمان( شرکت عبارت .شود می یافت ندرت به المللی بین

 کند می اشاره هایی شرکت به بیشتر نظري مبانی در بنیان دانش
 ضمنی دانش چه دانش، از و بوده دانش خالق و یادگیرنده که
 هاي فناوري و محصوالت توسعه براي آشکار دانش چه و

 هاي سازمان به بیشتر مفهوم این واقع در .دنکن می استفاده خود
 و خلق هاي فرآیند از که کند می اشاره اي برقرارشده

 کنند می استفاده خود وکار کسب پیشبرد براي دانش کارگیري به
 هاي سازمان" مفاهیم المللی، بین متون در دیگر عبارت به .]2[

 سازمان" ،"2آفرین دانش هاي شرکت" ،"1بنیان دانش
 معناي هم نظري مبانی در "4هوشمند سازمان" و "3یادگیرنده
 بررسی .است رفته کار به (KBO) بنیان دانش هاي سازمان
 طیف که دهد می نشان همچنین نظري مبانی و علمی مقاالت
 متوسط و کوچک هاي شرکت با مرتبط مفاهیم از اي گسترده

 و ریکنه .دارد وجود نیز هستند متمرکز فناوري بر که
بدین ترتیب  را ها شرکت این با مرتبط مفاهیم 5جاکوبسون
  ]:3[ نداهنمود شناسایی

  بنیان فناوري جدید هاي شرکت .1
  6متوسط و کوچک اندازه با بنیان فناوري هاي شرکت .2
  7باال فناوري سطح با صنایعی در جدید هاي بنگاه .3
 8جدید گذاري سرمایه براي جذاب کوچک هاي شرکت .4

 ها شرکت این بنیان، دانش هاي شرکت از حمایت قانون در
 ،بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت" :شوند می تعریف گونه این

 منظور به که است تعاونی یا خصوصی اي مؤسسه یا شرکت
 تحقق محور، دانش اقتصاد توسعه ثروت، و علم افزایی هم

 و اختراع کاربرد و گسترش شامل( اقتصادي و علمی اهداف
 طراحی شامل( توسعه و تحقیق نتایج سازي تجاري و )نوآوري

 ارزش با و برتر هاي فناوري حوزه در )خدمات و کاال تولید و
 تشکیل مربوط افزارهاي نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده
 در شده مطرح مالحظات و تعاریف اساس بر .]4[ "شود می
 مقاله، این در استفاده مورد بنیان دانش هاي سازمان عبارت باال،
 بنیان دانش هاي شرکت از منظور و نداشته اشاره (KBO) به

 اصلی تمرکز که است کوچک اندازه با تأسیس تازه هاي شرکت
 هاي شرکت تعریف مقاله، این در .باشد می فناوري بر آنها
 ایران کشور شرایط با متناسب که-  زیر صورت به بنیان دانش
 در شده ارائه تعاریف با نیز موارد برخی در است ممکن و بوده
 نظر در -باشد داشته هایی تفاوت یا ها تمشابه علمی متون
  :است شده گرفته

 به را خود منابع از یبخش که مستقلی و جوان هاي شرکت"
                                                 
1- Knowledge-Based Organization (KBO) 
2- Knowledge Creating Company 
3- Learning company 
4- Intelligent organization 
5- Rickne and Jacobsson 
6- Technology-based small and medium-sized firm 
7- New enterprise in high-tech industry 
8- Attractive small company and new venture 
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 نیروي از بزرگی بخش و دهند می اختصاص توسعه و تحقیق
 بیشتر و باال تخصصی و علمی توان با افرادي را آنها انسانی
 بر تمرکز با کارآفرینان از تیمی یا و کارآفرین یک توسط
 نوآورانه یا خالقانه ایده یک از تجاري برداري بهره و توسعه
 تشکیل باشند می یافته توسعه فناورانه فنی دانش یک پایه بر که
 یا متوسط يها فناوري از نیز موارد بیشتر در و شوند می
 ای خدمات محصوالت، در نوآورانه يندهایفرآ ای و شرفتهیپ

  .]5[ "کنند یم استفاده خود يندهایفرآ
  شرکت 1مفهوم پایداري 2-2

 بلندمدت در عملکرد توسعه یا حفظ توانایی سازمان، پایداري
 .است زمان طول در سازمان ذینفعان رضایت تداوم نتیجه و

 کالن، اقتصاد جمله از مختلفی سطوح در پایداري بحث دامنه
 تا امروزه پایداري پارادایم .است گسترده سازمان و صنعت
 علمی گفتگوهاي در موفقیت جایگزین زیادي بسیار حد

 به ها سازمان اغلب تقریباً و است شده ها سازمان مدیریت
 خود ارزشی نظام در را پایدار هاي موفقیت کسب نوعی

 تنها عنوان به دانش امروزه دیگر، سوي از .کنند می تعریف
 شمار به ها ن سازما براي پایدار رقابتی مزیت مطمئن منبع
 نحوه مورد در آنها دانش که اند شده متوجه ها سازمان .رود می

 مهم دارایی یک عنوان به خدمات ارائه و امور دادن انجام
 ارزشمند هاي دارایی سایر همانند بایستی که شده قلمداد
 دانش دیگر، عبارت به .نمود مدیریت نیز را آن سازمان،
 در ابزاري و )ذینفعان براي( آفرین ارزش منبعی سازمانی
 منظور به نوآورانه خدمات ارائه و محصوالت تولید جهت
  .است پایدار رقابتی مزیت حفظ و کسب
 ها موفقیت کنار در پایداري مدیریت به ها سازمان توجه لزوم
 جهانی سازمان امروزه، رقابتی وکار کسب بازارهاي در

 مدیریت براي الگویی ارائه ضمن تا داشته آن بر را استاندارد
 المللی، بین استاندارد یک نویس پیش قالب در سازمان پایداري
 را مدیریتی استانداردهاي ایجاد از انتظار مورد مفهومی ادبیات
 یک پایداري استاندارد، جهانی سازمان منظر از .سازد تر شفاف
 ها، فرصت براي خارجی محیط پایش در آن توانایی به سازمان
 استاندارد .است مرتبط هاي ریسک و روندها تغییرات،

ISO/CD9004:2007 به وابسته را سازمان یک پایداري 
 و اجتماعی اقتصادي مالی، منافع بین توازن ایجاد

                                                 
1- Sustainability 

 ذینفعان به را مقوله این و دانسته سازمان آن محیطی زیست
 که استاندارد این .کند می مرتبط سازمان غیرمستقیم یا مستقیم
 یک به 2010 سال در و ارائه 2007 سال در آن نویس پیش
 پنج به را سازمانی پایداري درجات شد تبدیل نهایی نسخه
 نموده تقسیم پایدار و نوآور منعطف، فعال، پیش مبتدي، سطح
 با مواجهه در سازمان قدرت گرو در را پایداري به دستیابی و

 الگویی نهایت در استاندارد این .داند می خود محیطی تغییرات
 ارائه کیفیت مدیریت رویکرد با سازمان پایداري مدیریت براي
 یا دمینگ چرخه سازمان، پایداري درجه بهبود حلقه .نماید می

  .است 2PDCA چرخه
  بنیان هاي دانش عوامل مؤثر بر رشد و پایداري شرکت 2-3
 و رشد بر مؤثر عوامل ترین مهم ابتدا ،حاضر تحقیق در

 و نویسندگان دیدگاه از بنیان دانش هاي شرکت پایداري
 بر .گرفت قرار تحلیل و بررسی مورد مختلف پژوهشگران

 بر نویسندگان بیشتر که شد مشخص مطالعات این اساس
 همچنان اما .دارند نظر اتفاق عوامل از محدودي تعداد
 پایداري بر مؤثر عوامل پیرامون نیز مختلفی هاي دیدگاه
   .دارد وجود محققان بین در سازمان
 آمریکایی، تولیدي صنایع بررسی با 3محمود و اودرش
 ،4باال مقیاسی اقتصادهاي وجود که آوردند دست به شواهدي

 ریسک آغاز، در کوچک نسبتاً اندازه و فناورانه محیط
 بر عوامل این ظاهراً ولی دهد می افزایش را جدید هاي شرکت
 ایجادشده فرعی هاي شرکت یا جدید هاي شعبه پایداري

  .]6[ ندارند تأثیري موجود هاي شرکت توسط
 در صنعتی هاي شرکت عمر طول بررسی با 5پرتغال و تاام

 سال طی ها شرکت پنجم یک که کردند مالحظه پرتغال کشور
 مدت به آنها درصد 50 تنها و اند رفته بین از شان فعالیت اول

 که کردند گیري نتیجه آنها .اند داده ادامه خود حیات به سال 4
 رشد نرخ و شان اولیه اندازه با جدید هاي شرکت شکست
 به جدید هاي شرکت ورودي میزان با و منفی رابطه اقتصادي
  .]7[ دارد مثبت رابطه صنعت
 هم را ها شرکت تأسیس از بعد عملکرد محمود و اودرش
 به آنها، بازار ساختار و فناورانه هاي محیط بر عالوه

                                                 
2- Plan, Do, Check & Action 
3- Audretsch and Mahmood 
4- High Scale Economics 
5- Mata and Portugal 
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 کنند می گیري نتیجه و داده ارتباط شرکت خاص هاي ویژگی
 ریسک در مهمی نقش شرکت، خاص هاي ویژگی که

  .]8[ دارد جدید هاي شرکت روي پیش
 در را تأسیس تازه هاي شرکت عمر طول همکارانش و تاام

 شرکت، اولیه اندازه که رسیدند نتیجه این به و بررسی پرتغال
 در .باشد می آنها پایداري شانس در مهم کننده تعیین عامل
 در جدید هاي شرکت که رسیدند نتیجه این به آنها ضمن
 هاي ورودي با صنایع در یا رشد  درحال صنایع در که صورتی

  .]9[ داشت خواهند بیشتري عمر طول احتمال شوند وارد کم
 در ها شرکت خروج و رشد ورود، الگوهاي دیگران و 1دان

 نسبی اهمیت آنها .اند کرده بررسی را آمریکایی تولیدي صنایع
 و صنعت به ورود بر پافشاري ها، ورودي مختلف انواع

 و ورود هاي نرخ بین رابطه زمان، طی در خروج الگوهاي
 مورد را ها شرکت ورود از بعد عملکرد و صنعت به خروج
  .]10[ اند داده قرار ارزیابی
 هاي شرکت تأسیس از بعد عملکرد دیگران، و اودرش
 ابتدایی اندازه بین رابطه و داده قرار بررسی مورد را ایتالیایی
 اندازه بین آنها .کردند ارزیابی را آنها پایداري و شرکت
 نیاوردند دست به داري معنی رابطه شرکت پایداري و ابتدایی

]11[.  
 خاص شرکت، خاص متغیرهاي تأثیر دیگران و 2هولمز
 پایداري در را کالن اقتصاد متغیرهاي همچنین و صنعت
 بررسی مورد انگلیس شرقی شمال در تأسیس تازه هاي شرکت
 دسته دو به را ها شرکت منظور این براي و دادند قرار

 متوسط هاي شرکت و کوچک و بسیارکوچک هاي شرکت
 ها شرکت از دسته دو این که کردند گیري نتیجه و تقسیم

 کالن اقتصاد و شرکت خاص متغیرهاي از متفاوت اي گونه به
 خاص متغیرهاي که دریافتند همچنین آنها .پذیرند می تأثیر

 کمتري اهمیت از دیگر متغیر دسته دو به نسبت صنعت،
  .]12[ برخوردارند
 عوامل و بررسی را جدید هاي شرکت پایداري 3پیرسون
 شناسایی را آنها اشتغال رشد و پایداري احتمال بر اثرگذار
 هاي شرکت )الف :که دهد می نشان وي مطالعه نتایج .کرد

 احتمال )ب هستند؛ مواجه باالیی شکست ریسک با جدید

                                                 
1- Dunne 
2- Holmes 
3- Persson 

 )ج یابد؛ می افزایش آنها اندازه و سن با ها شرکت پایداري
 منفی اثر اشتغال رشد بر فعالیت آغاز سال در کارکنان تعداد
 تشریح در آموزشی و شناسی جمعیت عوامل )د نهایتاً و دارد

  .]13[ هستند اهمیت داراي ها شرکت رشد و پایداري
 بقاء بر را فناوري و اولیه منابع تأثیر دیگران و 4آسپلوند
 و بررسی سوئد و نروژ در محور فناوري جدید هاي شرکت
 هاي سال در بقاء توانایی و اولیه منابع بین مثبت رابطه یک
 کهگرفتند   نتیجه آنها .آوردند دست به شرکت فعالیت اولیه
 بنیادي و گذار بنیان تیم کارکردي تجارب در تجانس عدم
 جدید هاي شرکت شکست احتمال فناوري، بودن

  .]14[ دهند می کاهش را محور فناوري
  بنیان هاي دانش هاي حمایت از شرکت سیاست 2-4

 جدید، اقتصاد بر آنها اثرات و بنیان دانش هاي شرکت اهمیت
 داشته ها شرکت این به اي ویژه توجه ها دولت تا شده سبب
 حیات تداوم و رشد ایجاد، تضمین براي را اقداماتی و باشند
 و علم حوزه در دولت اقدامات .درآورند اجرا مرحله به آنها

 در .نماید پیشرو فناوري در را کشوري هر تواند می فناوري
 از حمایت براي ها دولت گذاري سیاست خصوص، این

 همچنین و آنها تداوم و رشد ،بنیان دانش هاي شرکت تأسیس
 در .دارد مهمی نقش ها شرکت این توسط نوآوري خلق

 این از حمایت براي ها دولت که هایی سیاست حقیقت
 کاهش یا رفع جهت در بایست می نمایند می اتخاذ ها شرکت
 و آنها عمر چرخه از مرحله هر در موجود هاي ریسک و موانع

 به دستیابی و انسانی سرمایه مالی، منابع تأمین جمله زا
  .باشد نیاز مورد اطالعات

 هوشمندانه گذاري سیاست خصوص، این در توجه قابل نکته
 فرآیند تسهیل جهت در مناسب فضایی ایجاد براي ها دولت
 درازمدت در که طوري به است ها شرکت این پایداري و رشد
 همراه به کشور آن اقتصاد پویایی تقویت براي مثبتی نتایج
 پایداري، و رشد فرآیند تسهیل از منظور .باشد داشته

 توجه تا نماید می اتخاذ دولت که است هایی سیاست
 تا داده آنان به را جسارت این و جلب حوزه این به کارآفرینان

 در مفیدي تجربیات گذاري، سرمایه هاي ریسک و موانع از دور
 ملی، سطح در جدید هاي ایده توسعه و خلق خصوص
  .آورند دست به المللی بین و اي منطقه

                                                 
4- Aspelund 
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 هاي سیاست روي بر خود مطالعه در )1998( 1تتر و استوري
 اروپا، اتحادیه در بنیان دانش هاي شرکت براي ها دولت حمایتی

 شده ارائه هاي سیاست .کنند می اشاره سیاست نوع پنج به
 ارتباط انسانی، نیروي مالی، هاي زمینه در آنها توسط
 و اي مشاوره خدمات و ها دانشگاه با بنیان دانش هاي شرکت

 سیاستی دسته پنج بر عالوهآنان  .]15[ است انکوباتوري
 حمایتی هاي سیاست از برخی منابع، بررسی با ،ذکرشده

 این .اندکرده گردآوري نیزرا   بنیان دانش هاي شرکت با مرتبط
 "غیرمالی" و "مالی" هاي سیاست کلی دسته دو در ها سیاست
  .اند شده ارائه

  هاي مالی سیاست 2-4-1
 رشد و کار آغاز براي موانع ترین مهم از منابع به دسترسی
 .است کوچک ابعاد داراي خصوصاً بنیان دانش هاي شرکت
 رفع در آنها نقش تببین ها، دولت براي مهم موضوعات از یکی
 ].16[ است ها شرکت این مالی تأمین براي موجود هاي کاستی
 راه سر بر موجود موانع نمودن برطرف براي مالی هاي سیاست

 خود، نیاز مورد مالی منابع تأمین جهت در ها شرکت این
 سرمایه :از عبارتند ها سیاست این .اند شده اتخاذ و طراحی
 هاي مشوق سهام، و وام جدید، سهام بازارهاي پذیر، ریسک
  .مستقیم هاي یارانه و مالیاتی

 در گذاري سرمایه به که است مبالغی: پذیر ریسک سرمایه -
 نوع این .شود می داده اختصاص بنیان دانش هاي شرکت
 بنیان دانش هاي شرکت براي اي هویژ اهمیت از سرمایه،
 براي الزم وجوه تنها نه پذیر ریسک سرمایه .است برخوردار
 هم را مدیریتی هاي کمک بلکه بوده ها شرکت مالی تأمین
 سرمایه که دهد می نشان ها بررسی .]17[ شود می شامل
 رشد و فناورانه نوآوري در را کلیدي نقشی پذیر ریسک
 در عوامل از اي مجموعه .کند می ایفاء کشورها اقتصادي
 که دارند دخالت پذیر ریسک سرمایه صنعت گیري شکل
 تحقیق، هاي قابلیت و باال فناوري با صنعت ایجاد :از عبارتند
 بنیان دانش هاي شرکت مالی تأمین به توجه نوآوري، و توسعه

  ].18[ فناورانه کارآفرینی پذیرش افزایش و
 مالی تأمین ابزارهاي جمله از: جدید سهام بازارهاي -

 به که است عموم به سهام عرضه بنیان، دانش هاي شرکت
 براي گذاري سرمایه از خروج مکانیزم ترین محبوب عنوان

                                                 
1- Storey and Tether 

 که آنجا از .شود می محسوب پذیر ریسک گذاران سرمایه
 است شده ساخته بزرگ هاي شرکت براي بهادار اوراق بورس
 مشکالت با خود مالی منابع تأمین امر در کوچک هاي شرکت
 صرفاً جدید سهام بازارهاي ساخت و هستند رو روبه زیادي
 حوزه بنیان دانش و کوچک هاي شرکت در سرمایه جذب براي

 بازارها این .است آمده وجود به نیز جدید هاي فناوري
 خدمات، ارائه براي ها بخش از اي گسترده مجموعه

 تمرکز صرفاً و بردارند در هم را صنایع و منابع از برداري بهره
  ].19[ اند نگذاشته بنیان دانش هاي شرکت روي بر را خود

 هدف با که هستند مالی ابزارهاي سهام و وام: سهام و وام -
 گذاران سرمایه از گذاري سرمایه ریسک از بخشی یا تمام انتقال
 که هایی برنامه .گیرند می قرار استفاده مورد کنندگان ضمانت به
 مشکل نمودن برطرف براي گیرد می انجام خصوص این در

 هاي شرکت از حمایت جهت در و ها شرکت مالی تأمین
 شود می مطرح میان این در که اي نکته ].20[ است بنیان دانش
 حد از کمتري مالی نیاز بنیان دانش هاي شرکت که است این

 براي را مشکالتی خود این و داشته ها بانک دهی وام معمول
 در امر این براي که سیاستی .است آورده فراهم کارآفرینان

 هاي شرکت براي تخصصی هاي بانک ایجاد شده گرفته نظر
 به کوچک مقادیر در هایی وام بتوانند تا است بنیان دانش

 ].21[ نمایند اعطاء بنیان دانش هاي شرکت و کارآفرینان

 از حمایتی هاي سیاست جمله از: مالیاتی هاي مشوق -
 مالیاتی، بار کاهش طریق از که است بنیان دانش هاي شرکت
 سیستم در عموماً و نموده تشویق نوآوري به را ها شرکت
 حالتی مالیاتی هاي مشوق .شود می اعمال ها شرکت بر مالیات
 قابل دولتی مستقیم هاي حمایت به نسبت و داشته طرفانه بی

 پوشش نیز را تري گسترده حوزه همچنین و هستند تر دسترس
 هاي مشوق با بیشتري آشنایی اینکه دلیل به ها شرکت .دهند می

 هاي حمایت از استفاده جاي به دهند می ترجیح دارند مالیاتی
  ].22[ نمایند استفاده ها مشوق این از مستقیم مالی

 از محدود حمایتی برنامه که به شکل: مستقیم هاي یارانه -
 هاي شرکت توسط که هایی پروژه به نوآور کوچک هاي شرکت

  ].23[ یابند می اختصاص شوند می مالی تأمین خصوصی
  هاي غیرمالی سیاست 2-4-2

 بنیان دانش هاي شرکت از حمایت غیرمالی هاي سیاست
 مشاوره خدمات ارائه انسانی، نیروي توسعه :از عبارتند
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 و ها دانشگاه از برآمده زایشی هاي شرکت از حمایت فناورانه،
  .فناوري و علم هاي پارك و رشد مراکز نهایتاً

 است غیرمالی هاي سیاست جمله از :انسانی نیروي توسعه -
 زمینه در متخصص انسانی نیروي وجود باالي اهمیت به که
 به .دارد اشاره اقتصادي رشد و نوآوري براي فناوري و علم
 توسعه و آموزش جهت در هایی سیاست تدوین دلیل همین
 که است آن از حاکی شواهد .است ضروري انسانی نیروي
 مدرك داراي که بنیان دانش هاي شرکت گذاران بنیان نسبت
 قابل طور به اخیر هاي سال طی هستند فناوري و علم دکتري
 انسانی نیروي تربیت با ها دولت .است یافته افزایش توجهی

 از جلوگیري جهت در اقداماتی انجام فناوري، و علم حوزه در
 بین در کارآفرینی فرهنگ تقویت دانشمندان، مهاجرت
 امر به بومی توسعه و تحقیق وضعیت بهبود و دانشمندان
  ].25و24[ ورزیدند مبادرت انسانی نیروي توسعه

 عضو هاي کشور تمام تقریباً: فناورانه مشاوره خدمات ارائه -
 مشاوره قبیل از اي مشاوره خدمات انواع اروپا اتحادیه
 به کمک جهت در را مدیریتی و حسابداري حقوقی،
 از اي گسترده طیف .نمایند می ارائه بنیان دانش هاي شرکت

 بنیان دانش هاي شرکت براي فنی  مشاوره خدمات ارائه هاي راه
 به اي مشاوره خدمات ارائه هاي هزینه اما دارد وجود
 به خدمات عرضه هاي هزینه از باالتر بنیان دانش هاي شرکت
 هاي شرکت سرراه بر مشکلی این که بوده بزرگ هاي شرکت
 خدمات این مبالغ پرداخت به قادر آنها زیرا است بنیان دانش
 بنیان دانش هاي شرکت به اي یارانه اگر نتیجه در .نیستند

 دست به در مشکالتی دچار ها شرکت این نیابد تخصیص
 و رشد در تواند می امر این که شد خواهند اطالعات آوردن
  ].24[ باشد تأثیرگذار ها شرکت این توسعه

 سیاستی: ها دانشگاه از برآمده زایشی هاي شرکت از حمایت -
 زایشی هاي شرکت .است غیرمالی هاي سیاست دسته از دیگر
 متناسب براي قبول قابل هاي شیوه از یکی دانشگاه از برآمده
 همچنین و بازار نیازهاي با ها دانشگاه تحقیقات کردن
 دانشگاهیان توسط تحقیقات این نتایج از مالی برداري بهره

 و فناوري انتقال در ها شرکت این اهمیت سبب به .هستند
 اتخاذ با ها دولت تا است ضروري تحقیقات، سازي تجاري
  ].24[ بپردازند ها شرکت این از حمایت به هایی سیاست

 محیط مراکز این: فناوري و علم هاي پارك و رشد مراکز -

 را هایشان طرح توسعه جهت کارآفرینان براي الزم حمایتی
 از فناوري و علم هاي پارك و رشد مراکز .آورند می فراهم
 کاهش و متمرکز صورت به امکانات آوردن فراهم طریق
 و امکانات دادن قرار اختیار در وسیله به سربار هاي هزینه

 این بقاء و رشد مطلوبی نحو به ها، شرکت به تجهیزات
 بهبود آنها تأسیس و گیري شکل دوران در را مؤسسات

  ].24[ خشندب می
 هاي شرکت پایداري و رشد بر اثرگذار عوامل 1 جدول
 مختلف پژوهشگران و قبلی مطالعات دیدگاه از را بنیان دانش
  .دهد می نشان

  
  چارچوب مفهومی تحقیق -3
 به توجه تحقیق و با اختصاصی و اصلی اهداف اساس بر

 مدل قبلی و نیز مصاحبه با خبرگان، مطالعات و تجارب
عناصر و ارتباط آنها با یکدیگر  دهنده نشان که تحقیق مفهومی

  .شود نمایش داده می 1است به صورت شکل 
  
 روش تحقیق -4

-به علت استفاده از روش تحقیق ترکیبی کیفی مقالهدر این 
ی، مدل تحقیق بر اساس تعامل میان مطالعات نظري و  کم

یافته و سپس استفاده از  هاي کیفی تدوین تحلیل داده
ی، مورد آزمون قرار گرفتهاي  روش به عبارت دیگر در . کم

بخش اول تحقیق ابتدا مطالعات نظري انجام گرفت و 
ها و  هاي مرتبط با رشد و پایداري شرکت اي از مدل مجموعه

در . متغیرهاي مرتبط با هریک از سؤاالت تحقیق شناسایی شد
ادامه براي استخراج آن دسته از عوامل و متغیرهایی که در 

اند  خ به سؤاالت تحقیق در جامعه مورد بررسی نقش داشتهپاس
ریزان  گذاران، برنامه سیاست(هاي اکتشافی با خبرگان  مصاحبه

بنیان و مدیران  هاي دانش و مدیران مرتبط با حوزه شرکت
انجام شد و نکات کلیدي درباره ) بنیان هاي دانش شرکت

از این بنیان  دانش هاي هاي پایداري شرکت عوامل و شاخص
ساعت  14در مجموع حدود . ها استخراج گردید مصاحبه

مصاحبه فردي با خبرگان مورد نظر صورت گرفت که بر 
هاي آنها  مقوله شناسایی و نتایج حاصل از داده 25اساس آنها، 

پس از شناسایی، نامگذاري و . در قالب کیفی تحلیل شدند
مدل کیفی هاي فرعی و اصلی تحقیق،  تعیین روابط میان مقوله
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رحله تحقیق استخراج شد که این مدل به عنوان ورودي م
  .کمی تحقیق درنظر گرفته شد

شده در  هاي شناسایی مرحله بعد با استفاده از شاخصدر 
هاي احصاءشده از مصاحبه با  مرحله نخست و شاخص

نفر از  7خبرگان، پرسشنامه تحقیق طراحی و در اختیار 
فرم ارزیابی روایی محتوایی . خبرگان موضوعی قرار گرفت

براي آنها تهیه و پرسشنامه بر مبناي پیشنهادهاي آنها بازنگري 
همچنین با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدي، روایی . شد
  .ها مورد بررسی قرار گرفت سازه

در ادامه با محاسبه مقدار آلفاء کرونباخ براي هر گویه و هر 
حفظ و در  7/0باالتر از  يهاي داراي آلفا شاخص، شاخص

هاي  هاي مربوط به شاخص گویه. صورت امکان بازبینی شدند
نیز بازبینی اساسی و پرسشنامه نهایی آماده  7/0داراي کمتر از 

  .آمده استکرونباخ  ينتایج محاسبه آلفا 2در جدول . شد
هاي  جامعه آماري این پژوهش هم شامل مدیران ارشد شرکت

هاي علم و فناوري سراسر کشور  بنیان مستقر در پارك دانش
 بر مبناي آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، تعداد. بودند
  .شرکت به عنوان جامعه آماري طرح شناسایی شدند 3000

  بنیان از دیدگاه مطالعات قبلی و پژوهشگران مختلف هاي دانش عوامل اثرگذار بر رشد و پایداري شرکت) 1جدول 
  سیاست/شرح عامل  سیاست/عامل  سیاست/شرح عامل  سیاست/عامل

  عوامل فردي

  ]27و26[جنسیت 

ادامه عوامل 
  شرکتی

  انداز و مأموریت رشدگرا  چشم
 فرد براي مشتریان  ایجاد ارزش منحصربه  ]28[سن 

  وکار  هاي کسب  شیوه  سطح تحصیالت
  ]35[گردش مالی ساالنه   ]29[تجربه مدیریتی 

  نوآوري  )تجربه فنی و تجربه تجاري(سابقه کار 
  به فناوريدسترسی   هاي عملیاتی  مهارت

  سازمانی  هاي قوي با منابع برون لینک  آموزش
  تجربیات موفق و ناموفق

  عوامل محیطی

  وکار  بخش کسب
 تنوع صنعت  ]30[توسعه شرکت توسط تیم 

  فناوري و محصول  داشتن هدف و تعهد به رشد
  ]36[رقابت در بخش بازار   تعداد مؤسسان و کارکنان

  سهم بازار  تجربه کارآفرینی
  کیفیت یا برتري محصول  تجربه تأسیس شرکت نوپا
 زمان توسعه محصول ]31[تجربه کار مشترك مؤسسان 

 هاي بازار  فرصت تجربه در صنعت مربوط

 عوامل شرکتی

  ساختار مشتري  سن شرکت
  تمرکز خریداران وضعیت قانونی
 انحصاري بودن شرکت اندازه شرکت

  ]15[هاي صنعتی  درجه اهمیت شرکت در شبکه  ]32[مالکیت شرکت 
 آشفتگی، عدم تجانس، خصومت و پویایی محیطی  هاي مدیریت ویژگی

 پذیر هاي ریسک  دسترسی به سرمایه  ]33[سرمایه شرکت 

  هاي حمایتی مالی سیاست ریزي  استراتژي و برنامه
 هاي تخصصی زیرساخت  بازاریابی

  ]37[قوانین مناسب بازي  منابع مالی
  پذیري و تحمل شکست وجود محیطی براي ریسک سازمانی  منابع برون

  ها و مؤسسات با بخش صنعت  تعامل دانشگاه  حقوق و دستمزد
  اي وسیع  هاي اجتماعی و حرفه  شبکه  موقعیت مکانی

  اي خصوصیات منطقه  داشتن شریک خارجی
    ]34[شکل حقوقی 
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  )پرسشنامه( گیري  اندازه ابزار پایاییارزیابی ) 2جدول 

  ابعاد/ ها  مؤلفه  ها شاخص
تعداد 
  گویه

آلفاء 
  کرونباخ

پایداري 
هاي  شرکت
  بنیان دانش

  86/0  4  نتایج مالی
  73/0  4  نتایج بازار
  71/0  3  نتایج نوآوري

  73/0  5  کارآفرینینتایج 
  عوامل

  سازمانی  درون
  83/0  16  عوامل فردي مؤسسین
  83/0  33  عوامل شرکتی

  عوامل
  سازمانی  برون

  76/0  7  وکار  هاي کسب ویژگی
  96/0  14  هاي نظام نوآوري مؤلفه

  

ی مدل تحقیق، از روش نمونه اي  گیري خوشه براي تحلیل کم
با توجه به . اي و تصادفی ساده استفاده شده است چند مرحله

حجم نمونه طبق  باشد نفر می 3000حجم جامعه آماري اینکه 
گیري، با  براي نمونه. خواهد بود 330برابر  کرانافرمول ک

 6پارك علم و فناوري کشور به  33بندي  توجه به تقسیم
منطقه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، از هر منطقه 

که تنها یک  6بجز منطقه (پارك به صورت تصادفی انتخاب  3
و ) پارك نیز انتخاب شد پارك در آن مستقر بوده و همان یک

آوري و مبناي تحلیل کمی قرار  پرسشنامه جمع 330در نهایت 
با توجه به اینکه در این تحقیق از روش همبستگی از . گرفت

نوع تحلیل ماتریس کوواریانس استفاده شده جهت آزمون 
هاي تحلیل مسیر، تحلیل عاملی و  مدل مفهومی تحقیق، روش

به  Lisrelافزار  ي به کمک نرمسازي معادالت ساختار مدل
  .کار گرفته شد

  
 ها تجزیه و تحلیل یافته -5

 عضو گروه چهاردهندگان در  ، پاسخیسازمان سمتاز حیث 
، )نفر 147(عامل شرکت  ، مدیر)نفر 68(شرکت  هیأت مدیره

قرار  )نفر 10(و سایرین ) نفر 105(شرکت  مدیر یا معاون
دهندگان از حیث میزان تحصیالت،  پاسخهمچنین . اند داشته

و ) نفر 160(ارشد  ، کارشناس)نفر 78(کارشناس  طبقه سهدر 
  .اند بوده) نفر 92(دکتري 

  تحلیل عاملی تأییدي عوامل چهارگانه 5-1
افزار، در مورد عوامل فردي مؤسسین  نرم  با توجه به خروجی

 ها و عوامل شرکتی، در حالت اول بار عاملی تعدادي از سنجه
به دست آمد که  5/0، کوچکتر از حد استاندارد )سؤاالت(

  تداوم رشد فروش

 تداوم سودآوري

............. 

 رشد سهم بازار

 اعتبار برند

........ 

 توسعه محصوالت

توسعه فناوري 
 جدید

............ 

 زایی  اشتغال

گیري   شکل
 ساختارها

............ 

 تحصیالت

 تجربه و مهارت

........... 

 اندازه، سن

 وکار  مدل کسب

............ 

 ویژگی صنعت

 تحریم

............ 

 ها  زیرساخت

 قوانین

........... 

 نتایج مالی

 نتایج بازار

 نتایج نوآوري

 نتایج کارآفرینی

هاي  پایداري شرکت
  بنیان دانش

عوامل 
  سازمانی  برون

عوامل 
 سازمانی  درون

 عوامل فردي
 مؤسسین

 عوامل شرکتی

هاي  ویژگی
 وکار  کسب

هاي نظام  مؤلفه
 نوآوري

  مدل مفهومی تحقیق) 1شکل 
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اي آن عوامل  هاي ناسازگار، الگوي سازه پس از حذف سازه
وکار و  هاي کسب در مورد عوامل ویژگی. مشخص گردید

هاي بررسی شده  هاي نظام نوآوري، عضویت کلیه سنجه مؤلفه
 همچنین با توجه. براي این دو دسته عوامل تأیید شده است

ها  آمده، سنجه دست اي به به ضرایب مسیر در الگوهاي سازه
هاي داراي بار عاملی بیشتر از  اند که طبعاً سنجه بندي شده رتبه

  .اولویت باالتري نیز برخوردار هستند
هاي  بندي عوامل مؤثر بر پایداري شرکت رتبه 2- 5

  بنیان دانش
ر بر بندي تأثیرگذاري عوامل مؤث براي بررسی اهمیت و رتبه

بنیان از آزمون تحلیل عاملی تأییدي  هاي دانش پایداري شرکت
آورده شده  3مرتبه دوم استفاده شده که نتایج آن در جدول 

  . است
بندي تأثیرگذاري عوامل مؤثر بر  رتبه) 3جدول 

  بنیان هاي دانش پایداري شرکت
 رتبه استاندارد نوع عوامل

 2 79/0 عوامل فردي مؤسسین

 4 63/0 عوامل شرکتی

 3 73/0 وکار  هاي کسب  ویژگی

 1 91/0 هاي نظام نوآوري  مؤلفه

دهد که در میان  نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدي نشان می  
به ترتیب، بنیان  هاي دانش عوامل مؤثر بر پایداري شرکت

هاي  هاي نظام نوآوري، عوامل فردي مؤسسین، ویژگی مؤلفه

  .باشند وکار و عوامل شرکتی داراي بیشترین اهمیت می کسب
هاي  هاي پایداري شرکت بررسی تأثیر شاخص 3- 5

  بنیان دانش
یافتن از وجود یا عدم وجود  در این قسمت جهت اطمینان

هاي  تناسب داده رابطه علّی میان متغیرهاي تحقیق و بررسی
شده با مدل مفهومی تحقیق، روابط تحقیق با استفاده  مشاهده

 2نتایج آزمون در شکل . از تحلیل مسیر نیز آزمون شدند
  .منعکس شده است

ی متغیرهاي مستقل و وابسته و تأیید کل  براي بررسی رابطه علّ
که  مدل تحقیق نیز مجدداً از روش تحلیل مسیر استفاده شده

افزار، برازش مدل را مورد تأیید  ها نرم صل از خروجینتایج حا
  .دهند قرار می

  تجزیه و تحلیل ساختاري مدل تحقیق 4- 5
گیري به منظور ارزیابی مدل  هاي اندازه پس از تعیین مدل

مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم 
وجود رابطه علّی میان متغیرهاي تحقیق و همچنین بررسی 

شده با مدل مفهومی تحقیق، مدل  هاي مشاهده تناسب داده
سازي معادالت ساختاري نیز  تحقیق با استفاده از روش مدل

  .منعکس شده است 3آزمون گردید که نتایج آن در شکل 
 تأثیر سازمانی، و برون سازمانی درون عواملهر دو دسته از 

 دنارد انیبن دانش يها شرکت يداریپا بر يدار یمعن و مثبت
سازمانی  ، تأثیر عوامل برون3لیکن با توجه به ضرایب شکل 

  .سازمانی بوده است بیش از عوامل درون

  )ضرایب استاندارد(بنیان  هاي دانش گیري تأثیر عوامل مؤثر بر پایداري شرکت اندازه) 2شکل 
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 هایافته -6
بنیان در  هاي دانش در این پژوهش، الگوي پایداري شرکت

نتایج پژوهش بیانگر تأیید . ایران استخراج شده است
 اثرگذاري هر چهار دسته عوامل مدنظر تحقیق بر پایداري

نتایج آزمون تحلیل عاملی هم . بنیان است هاي دانش شرکت
ها به  نشان داد که در میان عوامل مؤثر بر پایداري شرکت

هاي نظام نوآوري، عوامل فردي مؤسسین،  ترتیب، مؤلفه
وکار و عوامل شرکتی داراي بیشترین  هاي کسب ویژگی

  .باشند اهمیت و تأثیر می
بنیان  هاي دانش نخستین عامل تأثیرگذار بر پایداري شرکت

نتایج . هاي نظام نوآوري است سازمانی، مؤلفه ذیل عوامل برون
هاي نظام  به خوبی بیانگر اهمیت نقش کارکردها و مؤلفه

متغیر . باشد بنیان می هاي دانش نوآوري در پایداري شرکت
مقوله تشکیل شده که شامل  14هاي نظام نوآوري از  مؤلفه

هاي حمایتی؛ حمایت از تحقیق،  ثبات قوانین و سیاست
توسعه و نوآوري توسط دولت؛ نظام بانکی مناسب و 

پذیر؛ تخصیص بودجه مناسب و تسهیل  گذاري ریسک سرمایه
ري پذی و تأمین منابع توسط دولت؛ وجود محیطی براي ریسک

و تحمل شکست نظیر مرکز رشد یا پارك علم و فناوري؛ 
هاي آموزشی و پژوهشی مناسب؛ ایجاد  وجود زیرساخت

هاي اطالعاتی و تسهیل تبادل اطالعات و دانش؛  زیرساخت
هاي تخصصی؛ مشاوره فروش و بازاریابی؛ برنامه  مشاوره
هاي تولیدي مورد نیاز؛  وکار؛ تأمین زیرساخت کسب
اي و گمرگی؛ وجود قوانین و  یاتی، بیمههاي مال مشوق

بسترهاي الزم براي حمایت از مالکیت فکري و نهایتاً 

بنیان توسط  هاي دانش بازارسازي براي محصوالت شرکت
دولت و افزایش اطمینان مردم جهت خرید محصوالت 

  .بنیان ایرانی است دانش
 بنیان ذیل هاي دانش دومین عامل تأثیرگذار بر پایداري شرکت

نتایج به . سازمانی، عوامل فردي مؤسسین است عوامل درون
هاي فردي  خوبی بیانگر اهمیت یک سري از عوامل و ویژگی

بنیان در پایداري آن  گذاران شرکت دانش مؤسسین و بنیان
دهد متغیر عوامل فردي  نتایج تحقیق نشان می. باشد می

مقوله تشکیل شده و شامل میانگین سنی  16مؤسسین از 
مناسب مؤسسان؛ سطح تحصیالت مناسب مؤسسان؛ اعتبار 

اي مؤسسان؛ تجربه کارآفرینی مؤسسان؛ تجربه تأسیس  حرفه
شرکت نوپا توسط مؤسسان؛ تجربه مدیریتی مؤسسان؛ تجربه 

) فنی یا تجاري(فنی و تخصصی مؤسسان؛ تجربه کاري 
مؤسسان در صنعت مربوط؛ تجربه همکاري مشترك مؤسسان 

وحیه کار تیمی در بین مؤسسان؛ تخصیص وقت با یکدیگر؛ ر
و مشارکت کافی مؤسسان در امور شرکت؛ ارتباط و تعامل 
مؤسسان با محافل دولتی مرتبط؛ وجود فرد کلیدي و محوري 
اي  که موجب انسجام و همگرایی در شرکت گردد؛ وجود ایده

وکار براي تأسیس شرکت؛ هدفمندي در  محوري در کسب
تعهد به رشد توسط مؤسسان و نیز  گیري و ابتداي شکل

وکار در مؤسسان  گیري و تداوم کسب فرهنگ متناسب با شکل
  .باشد می...) صبوري، قناعت، پشتکار، توکل و (

بنیان ذیل  هاي دانش سومین عامل تأثیرگذار بر پایداري شرکت
نتایج . وکار است هاي کسب سازمانی، عامل ویژگی عوامل برون

هاي  وکار در پایداري شرکت هاي کسب بیانگر اهمیت ویژگی

  )ضرایب استاندارد(سازي معادالت ساختاري  ق به روش مدلارزیابی مدل کلی تحقی) 3شکل 
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دهد متغیر  نتایج تحقیق نشان می. باشد بنیان می دانش
مقوله نوع صنعتی که شرکت در  7وکار از  هاي کسب ویژگی

؛ اندازه بازاري )صنایع با فناوري متوسط و باال(آن فعال است 
که شرکت در آن فعال است؛ سهم بازار مناسب شرکت؛ میزان 

یافتگی منطقه  که شرکت در آن فعال است؛ توسعهبلوغ صنعتی 
فعالیت شرکت؛ ایجاد تقاضا در اثر تحریم و در آخر تعلق 
اکثریت مشتریان شرکت به بخش خصوصی به جاي بخش 

  .دولتی تشکیل شده است
هاي  در نهایت آخرین عامل تأثیرگذار بر پایداري شرکت

این . است سازمانی، عوامل شرکتی بنیان ذیل عوامل درون دانش
هاي  نتایج نیز بیانگر اهمیت یک سري از عوامل و ویژگی

نتایج تحقیق نشان . باشد مرتبط با شرکت در پایداري آن می
اند که  مقوله تشکیل شده 31دهد متغیر عوامل شرکتی از  می

؛ )کوچک و متوسط بودن شرکت(شامل اندازه شرکت 
یا همجواري با دانشگاه، صنعت (موقعیت مکانی شرکت 

وکار مناسب؛ داشتن مدل  ؛ داشتن طرح کسب)بازار
وکار؛ سرمایه اولیه مناسب؛ داشتن استراتژي کسب  کسب

سرمایه؛ تنوع تخصص در تیم کاري شرکت؛ وجود نیروي 
وري باالي  وقت؛ بهره دیده و تمام انسانی ماهر، آموزش
انداز واستراتژي مناسب رشد؛ وجود  کارکنان؛ داشتن چشم

نظام مالی و حسابداري مناسب، نظام (سازمانی  نظامات پایه
حقوق و دستمزد و مستندسازي اطالعات و مدیریت دانش 

؛ سیستم مناسب تولید؛ نظام مدیریت کیفیت ...)و
محصوالت؛ نظام مدیریت پروژه؛ سیستم مناسب /محصول

تحقیق و توسعه؛ سیستم مناسب بازاریابی و فروش؛ وجود 
متشکل از مشتریان، (  شبکه روابط اجتماعی شرکت

؛ شبکه روابط میان شرکت با )کنندگان و شرکاء کاري تأمین
روزرسانی  هاي مشابه؛ تحلیل روند صنعت و به سایر شرکت

 براي فرد ارزش منحصربه مداوم؛ توانایی شرکت براي ایجاد
مشتریان؛ نوآوري در محصول و فرآیندها؛ کیفیت یا برتري 

دارابودن استراتژي تنوع محصوالت تولیدشده؛ /محصول
محصول توسط شرکت؛ برندسازي و اعتبار نام تجاري؛ ظاهر 

سازي؛ میزان  مناسب محصول؛ داشتن استراتژي تجاري
کرد مناسب در تحقیق و توسعه؛ وجود شعبه خارجی  هزینه

محصوالت؛ /شرکت در سایر کشورها؛ صادرات محصول
تحاد هاي بزرگ و برخورداري از ا شدن با شرکت ادغام

  .ها است استراتژیک با سایر شرکت
حاضر به واسطه نگرش جامعی که به مسئله پایداري  مقاله

بررسی . باشد بنیان داشته حائز اهمیت می هاي دانش شرکت
هاي  دهد که اوالً؛ بیشتر پژوهش پیشینه موضوع نشان می

ها  ها و بنگاه شده به موضوع رشد و یا موفقیت شرکت انجام
هاي کوچک و متوسط و یا  بعضاً شرکت به طور عام و

اند و ثانیاً؛ اغلب آنها تنها یک  بنیان پرداخته هاي فناوري شرکت
عد از ابعاد مورد بررسی در این تحقیق را مدنظر قرار  یا چند ب

به این ترتیب نگاه این تحقیق به مجموعه شرایط، . اند داده
بنیان  هاي دانش عوامل و اقداماتی که براي پایداري شرکت

تر شدن فرآیند تأسیس و پایداري  الزم است موجب روشن
  .گردد آنها می

افزایی این  نکته بسیار مهم دیگري که در تبیین سهم ارزش
تحقیق در حوزه علمی نقشی پررنگ داشته است توجه به 

بنیان با توجه به  هاي دانش عوامل مؤثر بر پایداري شرکت
مل برگرفته از شرایط این عوا. اقتضائات بومی ایران است

اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور تا حد زیادي 
شرکت پایدار و اکتشاف  30بررسی . باشد فرد می منحصربه

عوامل مؤثر بر پایداري آنها به شکلی که در این تحقیق 
  .باشد استفاده شده از نقاط قوت آن می

هاي  تبندي عوامل مؤثر بر پایداري شرک در نهایت تقسیم
هاي  سازمانی شامل ویژگی بنیان درخصوص عوامل برون دانش
هاي نظام نوآوري و نیز تبیین پایداري  وکار و مؤلفه کسب
بنیان با استفاده از چهار مجموعه شاخص را  هاي دانش شرکت
 مقالهافزا در سهم علمی این  هاي ارزش توان از جنبه می

  .دانست
اي  گونه پدیده محوري را به شده در این مقاله، مدل توسعه داده

ها نیز شاهد این مدعا  هاي سایر پژوهش کند که یافته تبیین می
مضافاً اینکه با توجه به اقتضائات بومی کشور، برخی . هستند

اند که البته  عوامل متناسب با شرایط کشور ایران شناسایی شده
همچنین باید . براي برخی دیگر از کشورها نیز کاربرد دارند

هاي پژوهش با سایر تحقیقات به  جه داشت که انطباق یافتهتو
بودن نتایج نیست و مسئله مهم، اوالً؛ ارائه مدل  معناي تکراري

کاملی از مجموعه عوامل است که در ارتباط با این تحقیق، 
چنین مدل جامعی وجود ندارد و ثانیاً؛ نگاه پژوهشگر به 

  .موضوع و زاویه بررسی مسئله بوده است
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 گیرينتیجه -7
گذاران،  ارائه به سیاست راهکارهایی قابل حاصل این مقاله،

خصوص افراد  ریزان و مدیران حوزه علم و فناوري به برنامه
 اتخاذ بنیان و با هدف هاي دانش مرتبط با حوزه شرکت

مؤثر براي کمک به پایداري  ها و تصمیمات سیاست
  .باشدمیبنیان  هاي دانش شرکت

هاي  ریزان حوزه شرکت گذاران و برنامه براي سیاست
تواند مفید  بنیان، استفاده از ابزارهاي سیاستی مناسب می دانش
با توجه به ابزارهاي سیاستی مختلف و متنوع در حوزه . باشد

علم، فناوري و نوآوري و در چارچوب نتایج تحقیق، ابزار 
. سیاستی پیشنهادي مبتنی بر منطق مداخله انتخاب شده است

ابزارهاي سیاستی به چهار دسته ابزارهاي  ]38[ ا این رویکردب
، ابزارهاي مالی )مالیاتی(، غیرمستقیم )مالی(مستقیم 

هاي اصالح شرایط کالن و  کاتالیزوري و باالخره سیاست
هاي تحقیق،  ذیالًَ بر اساس یافته. شوند ها تقسیم می زیرساخت
  .شود می   بیان   دسته   هر   با   مرتبط   پیشنهادات

 مستقیم  هاي  حمایت 1- 7

عد   دو   در   مستقیم   هاي حمایت و   عرضه   طرف   هاي سیاست   ب 
 هاي سیاست   که   شوند می   بندي جمع   تقاضا   طرف   هاي سیاست  
 تقسیم   قابل   خدماتی   و   مالی   دسته   دو   به   خود   عرضه،   طرف  
  .است  

  هاي مالی براي تحریک طرف عرضه حمایت 1-1- 7
 ماهر، انسانی نیروي وجود" بخشعامل مطرح در این 

 هاي موجود آن  و قوانین و رویه "وقت تمام و دیده آموزش
وجود مراکز کارآفرینی و مراکز رشد در کشور به منظور "

پیشنهادات  .است "توانمندسازي نیروي انسانی کارآفرین
عد عبارتند از مطرح در این ب:  

گذاري در آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی در  سرمایه -
  حوزه فناوري، نوآوري و کارآفرینی

  هاي خدماتی براي تحریک طرف عرضه حمایت 1-2- 7
 پذیري ریسک براي محیطی وجود" بخشعامل مطرح در این 

و  "فناوري و علم پارك یا رشد مرکز نظیر شکست تحمل و
هاي علم و   وجود پارك" هاي موجود آن  قوانین و رویه

که البته تعداد بسیار اندکی از آنها (فناوري در سراسر کشور 
عد  .باشد می "اي هستند نسبتاً حرفه پیشنهادات مطرح در این ب
  :عبارتند از

هاي علم و  حمایت از توسعه کیفی مراکز رشد و پارك -
اي جهت حمایت  ا به مراکز فناوري حرفهفناوري و تبدیل آنه

بنیان و ایفاء نقش آنها در ارائه خدمات و  هاي دانش از شرکت
هاي تخصصی نظیر مشاوره حقوقی، مشاوره مالیاتی و  مشاوره

  ...وکار و   بیمه، مشاوره فروش و بازاریابی، برنامه کسب
  ابزارهاي سیاستی براي تقویت طرف تقاضا 1-3- 7

 محصوالت براي بازارسازي" بخشعامل مطرح در این 
هاي   و قوانین و رویه "دولت توسط بنیان دانش هاي شرکت

و بنیان  هاي دانش قانون حمایت از شرکت" موجود آن
پیشنهادات مطرح در  .است "نمایشگاه ساخت تجهیزات داخل

عد عبارتند از این ب:  
تحریک هاي مناسب توسط دولت براي  اتخاذ سیاست -

بازارسازي و تحریک (بنیان  تقاضاي محصوالت دانش
و ایجاد ابزارهاي مناسب بازار مانند ...) هاي بزرگ و  شرکت

 ...خرید، لیزینگ و  تضمین خرید، پیش

اصالح فرهنگ خرید محصوالت : هاي خرید دولتی سیاست -
خارجی در بین مدیران و تدوین، تصویب و اجراي قوانین 

ت از خرید محصوالت داخلی توسط مناسب براي حمای
بودن  بودن اقتصاد کشور و نیز دولتی دولت با توجه به دولتی

  بنیان کشور مشتریان بزرگ محصوالت دانش
 غیرمستقیم  هاي  حمایت 2- 7

 و اي بیمه مالیاتی، هاي مشوق" بخشعامل مطرح در این 
قانون حمایت از " هاي موجود آن  و قوانین و رویه "گمرگی
هاي مستقر در  مندي شرکت بنیان و بهره هاي دانش شرکت
 .است "هاي علم و فناوري از مزایاي مناطق آزاد پارك

عد عبارتند از پیشنهادات مطرح در این ب:  
بنیان  هاي دانش هاي مالیاتی در مورد شرکت اجراي معافیت -

اي در  به صورت دقیق و روشن و تربیت ممیزان مالیاتی حرفه
بنیان و یا اعتماد کامل به مدیریت  هاي دانش شرکتامور 
گونه که در قانون حمایت از  هاي علم و فناوري همان پارك
  بنیان به آن اشاره شده است هاي دانش شرکت

  بنیان هاي دانش ارائه مشوق جهت بیمه پرسنل شرکت -
 و فناورانه هاي فعالیت از مناسب اي بیمه هاي پوشش ارائه -

  آنها ریسک کاهش منظور به بنیان هاي دانش شرکت نوآورانه
 هاي مالی کاتالیزوري حمایت 3- 7

 و مناسب بانکی نظام" بخشعامل مطرح در این 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1395تابستان ، 2، شماره هشتمفصلنامه سیاست علم و فناوري، سال ؛ اله طباطبائیان محمدصادق خیاطیان، مهدي الیاسی، سید حبیب

      61 

 هاي موجود آن  و قوانین و رویه "پذیر ریسک گذاري سرمایه
بینی صندوق نوآوري و شکوفایی در قانون حمایت از  پیش"

عد  .است "بنیان هاي دانش شرکت پیشنهادات مطرح در این ب
  :عبارتند از

تر نسبت به  گیرانه ارائه تسهیالت مناسب و با شرایط سهل -
سازي  ها توسط صندوق نوآوري و شکوفایی و فرهنگ بانک

گذاري  ها از مزایاي سرمایه مناسب نسبت به استفاده شرکت
  پذیر ریسک

هاي اصالح شرایط کالن و توسعه  سیاست 4- 7
  ها زیرساخت

 بسترهاي و قوانین وجود" بخشعامل مطرح در این ) الف
هاي   و قوانین و رویه "فکري مالکیت از حمایت براي الزم

عدم وجود قانون جامع حمایت از مالکیت " موجود آن
عد عبارتند از .است "فکري پیشنهادات مطرح در این ب:  

تدوین قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت فکري و  -
ساختارهاي مناسب ثبتی و حقوقی براي آن و نیز ایجاد 
  سازي و حمایت از ثبت اختراعات فرهنگ

 محصوالت براي بازارسازي" بخشعامل مطرح در این ) ب
هاي   و قوانین و رویه "دولت توسط بنیان دانش هاي شرکت

پیشنهادات مطرح  .است "عدم وجود رویه شفاف" موجود آن
عد عبارتند از در این ب:  

هاي رقابتی نظیر حذف انحصارات و  اصالح سیاست -
هاي مختلف، وضع قوانین مقابله با رقابت غیرمنصفانه و  رانت

  هاي مقابله با ورود کاال و محصوالت قاچاق به کشور سیاست
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