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چكیده
مقدمه :امروزه با توجه به اهميت روزافزون شرکتهای دانشبنيان در توسعۀ اقتصادی و نيز کارآفرینی برای کشورها از یك سـو و تجـاری
سازی تحقيقات دانشگاهی ،انتقال فناوریهای نوین و درآمدزایی بيشتر برای دانشگاه ها از سویی دیگر موجب تمرکز توجـه دانشـگاهيان و
مسئوالن دولتی بر این مسئلۀ مهم شدهاست .با نگاهی به پژوهشهای پيشين در مییابيم کـه عوامـ بسـياری در موفقيـت شـرکتهـای
دانشبنيان دخي هستند.
مواد و روش کار :پژوهش حاضر با تمرکز بر یکی از این عوام و با هدف شناسایی عوام محيطی مؤثر بر موفقيت شرکتهای دانشبنيان
در حوزۀ علوم پزشکی جهاددانشگاهی انجام شد .در مطالعه حاضر عل مورد نظر پس از بررسی گسترده در ادبيات موضوع و نيز با استفاده
از نظرات خبرگان علمی جهاد دانشگاهی در حوزه پزشکی به عنوان جامعه آماری مورد جستجو و بررسی قرار گرفتند .افراد خبره مورد نظر
با بهره گيری از روش نمونه گيری در دسترس تعيين شدند و در نهایت به کمك نرمافزار اطلستی و اسـتفاده ار روش تحليـ درون مایـه،
مفاهيم استخراجشده مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها :مجموعاً  6مؤلفه و  46مفهوم درمورد عوام محيطی مؤثر بر موفقيت شرکتهای دانشبنيان حوزۀ علوم پزشکیِ جهاد دانشگاهی
شناسایی شدند 6 .مؤلفۀ استخراج شده شام بازار ،حمایتها ،دولت ،سازمان مادر (جهاددانشگاهی) ،فضای مناسب محـي کسـبوکـار و
موقعيت جغرافيایی بودند.
بحث و نتیجه گیری :این پژوهش با تایيد یافته های پيشين درخصوص شرکت های جهاد دانشگاهی ،به مفـاهيم جدیـدی بـرای فـراهم
آوردن زمينه های موفقيت بيشتر این شرکت ها دست یافت.
کلیدواژه :شرکت دانشبنيان ،موفقيت ،عوام محيطی ،جهاد دانشگاهی
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شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت شرکتهاي دانشبنیان پزشکی  :یک مطالعه موردي

امروزه در عرصۀ اقتصاد ،توليد دانش درکنار انتشار موفـ و کـاربرد
مؤثر آن در عرصۀ توليد کاربردی ،بـه یـك هـدف جهـانی تبـدی
شدهاست .مطالعات حاکی از آن است که بسياری ازکشورها بهدنبال
روشهایی برای انتقال دانـش و فنـاوری حاصـ از پـژوهشهـای
دانشگاهی برای توسعۀ اقتصادی خود هستند [ .]1حتی شرکتهای
چندمليتی نيز برای دستيابی به اهداف بلندمدت و حتی کوتاهمدت
خــود از پــژوهشهــای دانشــگاهی حمایــتمــیکنن ـد [ .]2شــين
شرکتهای دانشبنيان را شرکتهای تازهتأسيس برای بهـرهبـرداری
از مالکيت معنوی میداند که در مؤسسـات علمـی ایجـادمـیشـوند.
تعریف وی شام جنبههایی مهم از شرکتهـای زایشـی دانشـگاهی
است  -1 :شرکت دانشبنيان دانشگاهی یك شرکت جدید و مستق
است که بهصورت فردی ثبت شدهاست ،یعنی یك نهاد قانونی جدید
است -2 .شرکت روی محصـوالت یـا خـدماتی کـه ارا ـهمـیدهـد،
مالکيت معنوی دارد[ .]2در همين راستا بثلـت و همکـاران شـرکت
دانشبنيان دانشگاهی را شرکتی تعریف میکنند که بـر پایـۀ دانـش
استوار است و توس دانشگاهی ایجاد شده کـه مؤسسـان آن مرتبـۀ
علمی دارند و در آن فرصتهای کسب و کار ،نتيجۀ توانایی موجـود
دانشگاه در زمينۀ تحقي و تدریس است [ .]3گيلسينگ و همکاران
نيز شرکت دانش بنيان دانشگاهی را بـهعنـوان نـوعی کسـب و کـار
جدید تعریف میکنند که توس کارمندان شـرکت و یـا گـروههـای
کوچك ایجاد میشود و با امکانسنجی از لحاظ قانونی ،ساختار فنی
و تجاری ،استقالل پيدا می کند و در قالب یك شرکت جدیـد ادامـۀ
حيات میدهد و هنگامیکه ایـن فرآینـد داخـ دانشـگاه بـه وجـود
می آید به عنوان شـرکت زایشـی یـا دانـشبنيـان شـهرت مـییابـد.
شرکتهای دانشبنيان شرکتهـای جدیـدی هسـتند کـه خـارج از
دانشگاه تکام یافته اند و فرآیند انتقـال فنـاوری را از تحقيقـات بـه
تجاری سازی محصوالت و یا خدمات تبدی کردهاند .در ک میتوان
بدین صورت جمع بندی نمود که شرکتهای دانشبنيـان ،بـهعنـوان
یك نوع سازوکار انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت هستند [ ]4که
با هدف تجاری سازی فناوری های جدید با نتایج تحقيـ وتوسـعه در
دانشــگاههــا فعاليــت مــیکننــد [ .]5شــرکتهــای دانــشبنيــان از
پدیده های بسيار موفقی هستند که بـر محـي اقتصـادی خـود اثـر
میگذارند [ ]6و به طور مؤثری به رونـ اقتصـادی و ایجـاد اشـتغال
کمك میکنند [ .]7همچنين وینست در تحقيقاتش نشـان داد کـه
شرکتهای دانشبنيان سهم افزایشی در توليد ناخالص داخلی دارند
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[ .]8این شرکتها به دلي تقویت بخشهـای اقتصـادی مـیتواننـد
ارزش زیادی داشته باشند و نسبت به شرکتهای نوپای عادی رشـد
بيشتری هم داشته باشند و همين طور نسبت به شـرکتهـای نوپـا،
می توانند مشارکت بيشتری در تغييرات اقتصادی ،صنعتی در مناط
و ک محي اقتصادی پيرامون خود داشته باشند [ .]9شـرکتهـای
زایشی دانشگاهی که در ایران با نام شـرکتهـای دانـشبنيـان هـم
شناخته میشوند ،یکی از سازوکارهای مهم انتقالدانـش از دانشـگاه
به صنعت و بالعکس محسوب می شوند که در چند دهۀ اخير کـانون
توجه مجامع علمـی دنيـا و از جملـه ایـران بـودهانـد .شـرکتهـای
دانش بنيان در مراح اوليۀ انتقال فناوری بهطور بالقوه برای انتقـال
در بــازار و همچنــين در فرآینــدهای توليــدی مــورداســتفاده قــرار
میگيرند [ .]10ازاینرو ویژگیها و رفتار شـرکتهـای دانـشبنيـان
دانشگاهی ،موضوع مهم در مطالعـات اقتصـادی و مـدیریت هسـتند
[ .]11این شرکتها همچنين یکی از گزینههای مهم بـرای افـزایش
درآمدزایی دانشگاهها هستند و به بهبود اقتصـاد کشـور نيـز کمـك
میکننـد [ .]12در ایـران نيـز دغدغـههـای دولـت و درراسـتای آن
دانشگاه ها برای توانمندسازی دانـش آموختگـان بـهمنظـور ورود بـه
فضای کسب و کار ،بسترسازی به منظور بهکـارگيری هرچـه بيشـتر
توانمندیهای علمی و پژوهشی در جامعـه در جهـت تجـاریسـازی
نتایج دانشگاهی ،ترغيب متخصصان و دانشگاهيان بـرای نيازسـنجی
پژوهشی کشور و نزدیكسازی صنعت و دانشگاه و غيره نشاندهنـدۀ
اهميت باال و لزوم توجه به شرکتهـای دانـشبنيـان اسـت .توسـعۀ
مراکز رشد و پارکهای علموفناوری و انتقال دانش و ارا ۀ تسـهيالت
برای فعاالن دانشگاهی نيز مؤید همين مطلب است .در نقشۀ جـامع
علمی سالمت کشور ،سرمایهگذاری یك سوم بودجۀ پـژوهش بـرای
حمایت از نهادهای غيردولتی فعال در حوزۀ سالمت (شـام مراکـز
رشد ،شرکتهای دانشبنيان ،شرکتهای انتقـال دانـش و فنـاوری،
مراکــز ارزیــابی فنــاوری زیســتی) [ ]13و همــينطــور اقــدامات و
سياستهای مربوط به تسهي کارآفرینی در این حوزه نشـاندهنـدۀ
اهميت موضوع پژوهش حاضر برای کشور و دولت است .شرکتهای
دانش بنيان در حـوزۀ پزشـکی ،دارویـی و زیسـت فنـاوری عـالوهبـر
برخورداری از ویژگی های ذکرشده ،مزایای مضاعفی نسبت به دیگـر
شرکتهای دانشبنيان دارند؛ ازجمله خودکفـایی کشـور در مسـا
مهمی نظير دارو ،لوازم و تجهيزات پزشکی ،سـلولهـای بنيـادی و...
که موجب کاهش تأثير پدیدۀ تحریم بر کشورمان میشود .نهادهـای
بسياری مسئول رشد و شکوفایی شرکتهای دانـشبنيـان در حـوزۀ

عليرضا آخوندی و

شناسایی عوام محيطی موثر بر موفقيت ...

سالمت هستند ازجمله دفاتر کارآفرینی دانشگاه های علـومپزشـکی،
مراکز رشد و پارکهای علمو فناوری که در این پژوهش شرکتهـای
دانش بنيان جهاد دانشگاهی در حـوزۀ سـالمت مـورد بررسـی قـرار
گرفته اند .جهاد دانشگاهی با هدف انتقـال دانـش از دانشـگاه هـا بـه
جامعه و صنعت تشکي شده است و حدود  55شـرکت را بـهعنـوان
شرکت مستق به ثبت رسانيده که در قالب شرکت های دانشبنيـان
مطرح هستند .پژوهش حاضر بين  5شـرکت بـا موضـوع سـالمت و
پزشکی در جهاد دانشگاهی انجام شده است .تاکنون درمورد عوامـ
محيطی مؤثر بر موفقيت شرکت هـای دانـش بنيـان حـوزۀ سـالمت،
پژوهشی صورت نگرفته است و محققان بسياری نيز عوام محيطـی
را یکی از عوام تأثيرگذار بر موفقيت شرکتهای دانشبنيان معرفی
میکنند .در نهایت با توجه به پژوهشهای پيشين ،عوامـ محيطـی
تقریباً جزء عام ثابت در بسياری از تحقيقات جزء عوام تاثيرگـذار
بر موفقيت شرکتهای دانشبنيـان شناسـایی شـده انـد .از ایـن رو
پــژوهش حاضــر بــه بررســی عوام ـ محيطــی مــؤثر بــر موفقيــت
شرکتهای دانشبنيان در حوزۀ علوم پزشکی نموده است.

شرکت های فعال در حوزۀ پزشکی جهاددانشگاهی بـا برخـورداری از
ویژگیهایی مانند تحقي و توسعه در زمينههـای علـوم روز ازجملـه
زیســتفنــاوری ،صــنایع دارویــی ،ســلولهــای بنيــادی و  ،...انجــام
طرحهای تحقيقاتی ،تجهيـزات و لـوازم پزشـکی و ثبـت اختراعـات،
اکتشافات و پتنتهای گوناگون با توجه به تعاریف ذکـر شـده ،جـزء
شرکت های دانش بنيان محسوب می شوند .مراکزی مانند پژوهشـگاه
ابن سينا و رویان و پژوهشـکده هـایی ماننـد سـرطان پسـتان ،علـوم
بهداشتی و گياهان دارویی ازجمله مراکز تحقيقاتی جهاددانشـگاهی
در حوزۀ سالمت و علوم پزشکی هستند که شرکتهای دانشبنيـان
تحت حمایت این مراکز مشغول به فعاليت هستند و بهنوعی جامعـۀ
پژوهش حاضر را تشکي میدهند.
پژوهش حاضر با رویکرد کيفی در دو مرحله اقـدام بـه جمـعآوری و
تحلي دادهها نموده است .ابتدا با مطالعه پيشينۀ پژوهش و بررسـی
مستندات تجربی شرکت های دانش بنيان جهاددانشـگاهی در حـوزۀ
علوم پزشکی پرداختـهاسـت .در مرحلـۀ پـس از آن ،بـه جمـعآوری
دادههای موردنياز پژوهش با انجام مصاحبههای عمي نيمه سـاختار
یافته با  5تن از خبرگان حوزۀ مذکور نمود .درنهایت به تحلي ایـن
مصاحبهها پرداخت .برای تحلي دادهها بـا اسـتفاده از روش تحليـ

برای تحلي دادهها ابتدا کدگذاری اوليه یا بـاز مفـاهيم انجـام شـد.
گزیده ای از شواهد گفتاری در جدول  1ارایه گردیده اسـت .سـسس
مفاهيم دستهبندیشده (کدگذاری محـوری) و فراینـد شـک گيـری
مؤلفههـا از ميـان کـ دادههـا بـا اسـتفاده از نمودارهـای شـبکهای
نرم افزار اطلستی (کدگـذاری انتخـابی) انجـام شـد .جـدول  2و ،3
یافتههای پژوهش حاضر را در سطح مؤلفـه ،مؤلفـۀ فرعـی و مفهـوم
نمایش میدهد .به عنوان مثال یك مصاحبه شونده در جملۀ "البتـه

مــا در ســالهــای ابتــدایی از فضــا و نيــروی انســانی خــود جهــاد و
پژوهشگاه رویان استفاده می کردیم و این برای ما خيلی مهـم بـود و
توانستيم قد م های خوبی برای استقرار بهينۀ شرکت برداریم ".اشـاره
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درون مایه ،مقولهها و مؤلفههای پژوهش با کمـك نـرمافـزار تحليـ
کيفی اطلستی استخراج شد .جامعۀ آماری شام خبرگان علمـی و
تجربی فعّال در حوزۀ شرکت هـای دانـش بنيـان جهاددانشـگاهی در
حوزۀ علوم پزشکی ،شام پژوهشگران جهاد دانشـگاهی و خبرگـان
تجربی شام مـدیران عامـ و اعضـای هيئـت مـدیرۀ شـرکتهـای
دانش بنيان بودند .در پژوهش حاضر تعداد نمونه با توجـه بـه اشـباع
نظری و روش نمونه گيری گلوله برفـی انجـام شـد؛ بـدین معنـا کـه
مصاحبه ها تا زمانی ادامه یافت که دیگـر مطلـب جدیـدی از سـوی
مصاحبهشوندگان مطرح نشود .سؤاالت مصاحبه بـراسـاس اهـداف و
سؤاالت پژوهش تنظيم شـد .در جهـت سـنجش اعتبـار محتـوایی،
سؤاالت مصاحبه مورد بررسی و تأیيد خبرگان علمی این حوزه قـرار
گرفت و بـرای تعيـين روایـیِ روش پيشـنهادی در ایـن پـژوهش از
بازگشت چندباره و تحلي دادهها استفادهشد .روایی ابـزار گـردآوری
داده ها بـا بررسـی و تا يـد نتـایج تحليـ مصـاحبه توسـ شـخص
مصاحبه شونده حاصـ شـد .بـرای تـأمين روایـی مطالعـه از روش
ارزیابی لينکولن و گابا استفاده گردید .بدین منظـور و بـر پایـۀ ایـن
روش چهار معيار  .1قابليت اعتبار .2 ،انتقال پذیری .3 ،قابليت ثبات
و  .4تأیيد پذیری جهت ارزیـابی در نظـر گرفتـهشـد [ .]14تحليـ
محتوای کيفی برای پژوهشهایی هنگامی مناسب است کـه تحليـ
کمّی به بنبست میخورد؛ همچنين نظریهپردازی بـه جـای آزمـون
نظریه ،یکی از کارکردهای تحلي کيفی است [ .]15در این پژوهش
تحلي داده ها با رویکرد تحلي محتوا و طی فرآیند مدیریت دادهها،
بازیابی کدها ،ساخت شبکه های مفهومی و صدور خروجی دادههـای
تحلي شده با استفاده از نرم افزار اطلس تی انجام شد.

بــه مفهــوم «فــراهمآوردن زیرســاختهــای الزم از طــرف جهــاد»
داشتهاست که موجب تسهي در امور شرکتهای دانشبنيان شـده-
است .جملۀ "در واقع شرکت های دانش بنيان در دل جهـاد تشـکي

می شـوند و انکوبـاتوری مـی شـوند و بعـد از مـدتی از جهـاد خـارج
میشوند" به مفهوم «کمك به راهاندازی شرکتهـای دانـشبنيـان»
اشاره داشت و جملۀ "مهمترین عام موفقيت شرکت ،تعام خـوب
مدیر شرکت با سازمان جهاد بود چيزی کـه در شـرکت آبـان طـب
اتفاق نيفتاد متاسفانه شرکت دیگری که تشکي شده بود خودش را
از جهاد جدا کرد و نهایتاً زمينۀ انحالل شرکت فـراهم شـد" مفهـوم
«مقررات و ظرفيتهای تسهي کنندۀ جهاد» را مطرح نمود .در ادامه
تمام مفـاهيم اسـتخراج شـدۀ مـرتب بـا یکـدیگر در بخـش مؤلفـه
طبقه بنـدی شـدند کـه بـا توجـه بـه گسـتردگی برخـی مفـاهيم و

جدول :1شواهد گفتاری مفاهیم متعلق به مؤلفۀ حمایت جهاد از شرکتها
حمایت جهاد از شرکتها
مفهوم :فراهمآوردن زیرساختهای الزم ازطرف جهاد

شواهد گفتاری

البته ما در سالهای ابتدایی از فضا و نيروی انسانی خود جهاد و پژوهشگاه رویان استفادهمیکردیم و این برای ما خيلی مهم بود و
توانستيم قدمهای خوبی برای استقرار بهينۀ شرکت برداریم.
مفهوم :کمک به راهاندازی شرکتهای دانشبنیان

در واقع شرکتهای دانشبنيان در دل جهاد تشکي میشوند و انکوباتوری میشوند و بعد از مدتی از جهاد خارجمیشوند.
مفهوم :مقررات و ظرفیتهای تسهیلکنندۀ جهاد

مهمترین عام موفقيت شرکت تعام خوب مدیر شرکت با سازمان جهاد بود چيزی که در شرکت آبان طب اتفاق نيفتاد
متاسفانه شرکت دیگری که تشکي شده بود خودش را از جهاد جدا کرد و نهایتاً زمينۀ انحالل شرکت فراهم شد.
حمایتهای دولتی
شواهد گفتاری

مفهوم :حمایت دولت از شرکتها

در آن زمان بحث حمایت از شرکت ها مد نظر دولت نبود برخالف االن که موضوع حمایت از شرکت های دانش بنيان بحث روز
کشور است
مفهوم :سیاستهای حمایتی دولت

در این راستا ،قانون و سياستهای حمایتی از شرکت ها صورت گرفتهاست.
سازمان مادر (جهاددانشگاهی)
مفهوم :سازماندهی فعالیتهای سازمان مادر در قالب شرکتهای دانشبنیان
شواهد گفتاری

خدمات و تعام متقاب با جهاد داریم و نياز داریم که این همکاری ها را باهم انجامدهيم .االن در حال ورود به بازار کشور های
همسایه هستيم و در نمایشگاه مربوطه بهعنوان نمایندۀ جهاددانشگاهی حضور پيدامیکنيم .در این زمينه هر کدام از دو طرف
سهم و درآمد و سود خود را دریافتمیکنيم.
مفهوم :شراکت جهاد در سود

در جهاد دانشگاهی شعار این بود که همه در سود و زیان شرکت سهيم هستند و همه باید برای موفقيت شرکت تالشکنند
فضای مناسب محیط کسب و کار
شواهد گفتاری

مفهوم :فضای مناسب بعد از جنگ

در واقع فضای حاکم بر کشور بعد از جنگ فرصت مناسبی برای حضور بخش های مختلف از جمله جهاد دانشگاهی بود تا بتواند
نقش آفرینی کند.
مفهوم :محیط کسب و کار تسهیلگر

ما بعد از دو سه سال تالشکردیم دیگر تشریفات جهاد دانشگاهی را نداشتهباشيم و برای همين سریع رشدکردیم و این موضوع در
زمينۀ خریدها ،عقد قراردادها (بهویژه قراردادهای خارجی)و غيره کامالً مشهود بود حتی واحد مذکور ما بسياری از خریدهایش را به
دلي شرای و تصميمگيری سه شرکت به ما میسسرد.
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همينطور به منظور انسجام بيشتر یافتهها ،بخش مؤلفههـای فرعـی
نيز ارا ه شد .پس از طی مراح ذکـر شـده 46 ،مفهـوم و  6مؤلفـه
درمــورد مقولــۀ عوام ـ محيطــی مــؤثر بــر موفقيــت شــرکتهــای
دانشبنيان پزشکی شناسایی شدند .چارچوب مفهومی منتج از نتایج
پژوهش حاضر نيز در شک  1ارا ه شده است.
باتوجهبه مطالب مطرحشده توس مصاحبه شوندگان 6 ،مؤلفه در
مقولۀ عوام محيطی به دست آمد ( شک .)1
همچنين مفاهيم استخراجشدۀ مرتب با یکدیگر در بخش مؤلفه
های موفقيت ،تحت عناوین تاسيس شرکت ،نوآوری سازمانی و
موفقيت سازمانی طبقهبندی شده اند که البته در مورد موفقيت
مؤلفههای فرعی مشاهده نشدهاست (جدول )3

عليرضا آخوندی و

شناسایی عوام محيطی موثر بر موفقيت ...

جدول  :2مؤلفهها و مفاهیم مربوط به مقولۀ عوامل محیطی
عوامل محیطی

بازار

-

دولت

-

جو غيرسياسی حاکم
مدلسازی اقتصاد اقتضایی
حمایت از توليد
ممنوعيت واردات بیرویه از طرف دولت
مدلسازی اقتصاد دانشبنيان

حمایتها

حمایت جهاد دانشگاهی از
شرکتها

جهاد بهعنوان مرکز رشد
فراهمآوردن زیرساختهای الزم جهاد
قوانين حمایتی جهاد
مقرارت و ظرفيتهای تسهي کنندۀ جهاد
در اختيار قراردادن مکان برای شرکتها
فراهمآوردن محي باثبات برای شرکتهای جدید
کمك به راهاندازی شرکتهای دانشبنيان
همکاری با شرکتهای فعال

سازمان

حمایت قانونی و حقوقی

قانون مالکيت فکری
قوانين شفاف حامی کار و توليد

حمایت مالی

تسهيالت مالی
معافيت مالياتی
حمایت سرمایهگذار
وجود شتابدهندهها

حمایتهای دولتی

حمایت دولت از شرکتهای دانشبنيان
سياستهای حمایتی دولت
حمایت همهجانبۀ دولت
ایجاد انگيزه در شرکتها
پشتوانۀ علمی قوی جهاد
توجه به کارآفرینی در شرکت مادر
سازماندهی فعاليتهای سازمان مادر در قالب شرکتهای
دانشبنيان
شراکت جهاد در سود
شراکت جهاد در سهام
کاهش دخالت جهاد در امور شرکتها
مأموریت سازمان مادر
محدودسازی سالی و احساسات در مدیریت جهاد
مدلسازی جهاد برای راهاندازی شرکتهای دانشبنيان
مدیریت حامی و متعهد سازمان مادر
مشارکتدادن شرکتهای دانشبنيان در کارهای گوناگون
نيروی انسانی با انگيزه جهاد
فرهنگسازی جهاد در حمایت از شرکتهای دانشبنيان

مادر

(جهاد
دانشگاهی)

فضای

-

اوضاع ثابت و پایدار اقتصادی
آزادی محي کسب و کار
فضای مناسب بعد از جنگ
محي کسب و کار تسهي گر

-

شرای اقليمی
نزدیکی به پایتخت
نزدیکی به سازمان مادر (جهاد دانشگاهی)

مناسب

محیط کسب و
کار
موقعیت
جغرافیایی

651

Downloaded from payeshjournal.ir at 20:31 +0430 on Friday September 17th 2021

مؤلفه

مؤلفههای فرعی

مفهوم
بازار انحصاری
بازار بکر و مناسب
کمبودن رقبا

جدول  :3مؤلفهها و مفاهیم مربوط به عوامل موفقیت
عوامل موفقیت
مؤلفه
ایجاد (تاسيس)

مؤلفههای فرعی
-

نوآوری سازمانی

-

ارا ۀ یك محصول یا خدمت جدید
درجۀ باال از نوآوری

موفقيت سازمانی

-

افزایش تعداد نيروی انسانی
افزایش فروش
برتربودن در حوزه کاری خود
برخورداری از مزیت رقابتی
حمایت شرکت زایشی از سازمان مادر
عقد قراردادهای بينالمللی
گردش مالی خوب شرکت

جدول  :4شاخصهای موفقیت شرکتهای دانشبنیان
شاخصهای موفقیت

منبع

رشد فروش
افزایش استخدام و کارمندان شرکت
سودآوری
افزایش سرمایهگذاری خطرپذیر
زمان حضور در بازار
پيشبينی فروش
نوآوری و ثبت پتنت

[ ]22[ ،]21[ ،]20[ ،]19و []18
[ ]18[ ،]19و []21
[ ]19و []22
[]4
[]20
[]20
[ ]10و []21

شكل  :1عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت شرکتهای دانشبنیان
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مفهوم
تاسيس شرکت
تشکي شرکتهای دانشبنيان
خارجشدن شرکتها به صورت اسسيناوت
واگذاری شرکت به بخش خصوصی

عليرضا آخوندی و

شناسایی عوام محيطی موثر بر موفقيت ...

دارد [ ]13و حفاظــت از کســبوکــار [ ،]6بــهعنــوان شــاخصهــای
موفقيت اشارهکردهاند .از طرفی شاخصهـای موفقيـت شـرکتهـای
دانشبنيان در حـوزۀ پزشـکی تفکيـك شـده از سـایر شـرکتهـای
دانش بنيـان نيسـت چـرا کـه پـژوهش مـدونی درایـنبـاره صـورت
نگرفته است .مطالعات صورت گرفته درمورد شـاخصهـای موفقيـت
شرکتهای دانشبنيان ،شاخصهـایی ماننـد رشـد فـروش ،افـزایش
اشتغال ،تعداد کسـب و کارهـای منشـعب از شـرکت دانـش بنيـان،
توسعۀ فناوری های نوین ،ميزان نوآوری و ح ثبـت اختـراع اسـت
[ ]17که در جدول  4فهرستی از شاخصهای موفقيت شـرکتهـای
دانش بنيان در ادبيات ارا ه شده است .در پژوهش حاضر شرکتهای
دانش بنيان این حوزه در جهاددانشگاهی در مصـاحبه هـای صـورت
گرفته ،تاسيس شرکت ،تشکي شرکت های دانش بنيان ،خارج شـدن
شرکت ها به صورت  ،spin-outواگذاری شرکت به بخش خصوصی،
ارا ۀ یك محصول یا خدمت جدید ،درجـۀ بـاال از نـوآوری ،افـزایش
تعداد نيروی انسانی ،افزایش فروش ،برتر بودن در حوزه کاری خـود،
برخورداری از مزیت رقابتی ،حمایت شرکت زایشی از سازمان مـادر،
عقد قراردادهای بـينالمللـی ،گـردش مـالی خـوب شـرکت را جـزء
شاخص های موفقيت در حوزه پزشکی دانسته اند .توبکه عوام مؤثر
بــر موفقيــت شــرکتهــای زایشــی را بــه پــنج عام ـ دســتهبنــدی

بحث و نتيجهگيري

پژوهش حاضر با هدف بررسـی عوامـ محيطـی مـؤثر بـر موفقيـت
شرکتهای دانشبنيـان در حـوزۀ علـوم پزشـکی بـا انجـام مطالعـۀ
موردی در جهاد دانشگاهی انجام شد .درایـن پـژوهش بـا توجـه بـه
ویژگی های خاص محـي جهـاد دانشـگاهی و همچنـين تمرکـز بـر
نقطه نظرهای خبرگان این حوزه و اسـتفاده از عـين گفتـار در ثبـت
دادههای گردآوری شده ،از طرح تحقيـ کيفـی در اسـتدالل نتـایج
استفاده شدهاست .نتایج بهدست آمده از تجميع مقولهها و مؤلفههای
موجود در پيشينۀ پژوهش جمع آوری شده ودر نهایـت یافتـههـای
مصاحبهها ،در قالب  6مؤلفه و  46مفهوم دسته بندی شدهاست.
تحقيقات پيشين حاکی از آن است که مطالعات گسـترده ای دربـارۀ
عوام رشد دهندۀ شرکتهای دانشگاهی انجـام گرفتـهاسـت [.]10
موفقيت یك شرکت دانش بنيان به موقعيت ،انگيزۀ فـردی و اهـداف
سرمایه گـذار ،ذینفعـان و تفسـير افـراد از معنـای رشـد و موفقيـت
بستگی دارد .برای برخی از سرمایهگذاران ،باقیماندن در کسبوکـار
موفقيت محسوب می شود ،درحالیکه برای برخی دیگر افزایش سود
و فروش ،یا پيادهسازی نتایج پژوهش شان ،نشانۀ رسيدن به موفقيت
است [ .]16برخی نيـز بـه عـواملی نظيـر انـدازۀ سـازمان و شـرکت
دانش بنيان ،بخشی که شرکت دانش بنيان تصميم به فعاليـت در آن
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شكل  :2عوامل موفقیت مرتبط با محیط شرکت دانشبنیان (هلم و مارونر)2007 ،

نمودهاست .1 :نوع فعاليت کسبوکار .2 ،سازمان و مالکيت .3 ،رابطه
و حمایت .4 ،انتقال و  .5انگيـزش .هلـم و مـارونر عوامـ مـؤثر بـر
موفقيت شرکتهای دانشبنيان را به سه دستۀ -1عوام مـرتب بـا
سرمایه گذاران شرکت دانشبنيـان-2 ،عوامـ محيطـی (کـه شـام
سازمان مادر نيز است) و -3عوام فـردی تقسـيمبنـدی نمـودهانـد.
گوپته نيز در تحقيقات خود عوام مـؤثر بـر موفقيـت شـرکتهـای
دانشبنيان را به سه دستۀ عوام محيطی ،سازمان مـادر و مؤسـس
دستهبندی کرده است .گوپته ،عوام محيطی تأثيرگذار بـر موفقيـت
شرکتهای دانش بنيان را ویژگی های مراکز رشـد ،موقعيـت مکـانی
شرکت ،محي های حقوقی ،سياسـی و اجتمـاعی و بخـش صـنعتی
معرفیمیکند .هلم و مارونر نيز با بهرهگيری از نتایج جمعبنـدی 21
مطالعۀ انجامشده از سال  1980تا  ،2006عوام محيطی تأثيرگـذار
بر موفقيت شـرکتهـای دانـش بنيـان را در شـک  2ارا ـهدادهانـد.
مطالعات پيشين حاکی از آن است که عوام محيطی بهعنوان یکـی
از عوام موفقيت شرکتهای دانشبنيان مطرح هستند [.]23 ، 24
پژوهش حاضر نيز در راستای تأ يد این موضـوع بـه بررسـی عوامـ
محيطی مؤثر بر موفقيت شرکتهـای دانـشبنيـان پرداخـت و ایـن
مسئله را اثبـات نمـود .مهـمتـرین عوامـ محيطـی بـرای موفقيـت
شرکتهای دانشبنيان در این پژوهش عبارتبودند از بـازار ،دولـت،
حمایت ها ازجمله حمایت سازمان مـادر (جهاددانشـگاهی) ،حمایـت
قانونی و حقوقی ،مالی و حمایت دولتی ازطـرف مسـئوالن ذیربـ ،
نقش دولت و نقش سازمان مادر ،فضای مناسب محي کسب و کـار
و موقعيت جغرافيایی .بازار از عوام مهمـی اسـت کـه بـر موفقيـت
شرکتهای دانش بنيان تأثيرمیگذارد [ ]9که در ایـن پـژوهش نيـز
این عام تأ يدشد .این مفهوم درواقع نشـاندهنـدۀ نـوع و سـاختار
بازاری است که شرکتهای دانـشبنيـان در آن فعاليـت داشـته یـا
دارند .مشخصات ،اندازۀ بازار و فراوانی رقبا در بازار بر ميزان فروش و
سودآوری شـرکتهـای دانـشبنيـان اثرگـذار اسـت .بـازار نيازمنـد
شناسایی و تحقيقات قب از ورود به آن است .در صـورت شناسـایی
صحيح بازار و ورود مناسب به بازار حجم عقـد قراردادهـای شـرکت
های دانش بنيان با شرکت ها و سازمانهای دیگـر و ميـزان درآمـد و
سود آوری شرکت ها افـزایش پيـدا کـرده و در نتيجـه مولفـههـای
سودآوری و باالرفتن حجم عقد قراردادها باعث ني بـه موفقيـت در
شرکت خواهد شد .بحث حمایتها ،عام دیگری از عوام محيطـی
است که نشاندهندۀ حمایتهایی است که نهادهای مختلف از شک
گيری ،رشد و توسعۀ شرکتهای دانشبنيان داشتهانـد .بـاتوجـهبـه
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نتایج مصاحبهها این مؤلفه ،دارای مفاهيم متعددی است .مؤلفههـای
فرعی شناسـاییشـده عبـارت بودنـد از :حمایـت جهاددانشـگاهی از
شرکت ها ،حمایت قانونی و حقـوقی از شـرکتهـا ،حمایـت مـالی و
حمایــتهــای دولتــی کــه از شــرکتهــا انجــام مــی شــود .حمایــت
جهاددانشگاهی از شرکتها شام فراهمآوردن زیرساختهای الزم و
برقراری محي و شـرایطی مناسـب بـرای راهانـدازی ،رشـد و بقـای
شرکتهای دانش بنيان است .قوانين حمایتی جهاد در این پـژوهش
تحــتعنــوان قــوانين ســازمان مــادر و حمایــت ســازمان مــادر از
شرکتهای دانشبنيان [ ]6همچون پـژوهشهـای پيشـينه ،مطـرح
شده است .همکاری سازمان مادر با شرکتهای دانشبنيان فعال نيـز
از جمله مفاهيمی اسـت کـه در مطالعـات پيشـين تأ يدشـدهاسـت.
همکاری با سـازمان مـادر در زمينـه هـای متفـاوت ماننـد جـذب و
افزایش نيروی انسانی ،فراهم آوردن امکانـات و زیـر سـاخت هـا بـه
شرکت دانش بنيان کمك می کند و زمينه موفقيت شرکت را فراهم
می سازد .پژوهش حاضر تأ يدکرد که حمایـت قـانونی و حقـوقی از
سوی سياست گذاران امر ،نيز بر موفقيت شـرکتهـای دانـشبنيـان
تأثيرگذار است .برای مثال اهميت قانون مالکيت فکری در کسـب و
کارها بر هيچکسی پوشيده نيست اما این اهميت در حـوزۀ کسـب و
کارهای دانش بنيان و فنّاورانه دوچندان و حتی بيشتر است .نيوسـی
 ،در مقالهای تحتعنوان «عوام موفقيت در شرکتهای دانشبنيان
کانادا» ،بررسیمیکند که رشد شـرکتهـای دانـشبنيـان اغلـب در
حمایت و ثبت اختراعات ،برنامـههـای پشـتيبانی تحقيـ وتوسـعه و
زیست فناوری بودهاست [ .]25مفهوم بعدی قوانين شفاف حامی کار
و توليد اسـت کـه در تحقيقـات پيشـين نيـز ،اهميـت آنهـا اثبـات
شدهاست [ .]26یکی از دغدغـههـا و مسـا مهـم در شـرکتهـای
دانشبنيان ،بحث تأمين مالی و پوشش هزینههاست ،ازاینرو یکی از
حمایتهای اصلی که میتواند از این شرکتها صـورتگيـرد ،بحـث
تسهيالت و حمایتهای مـالی اسـت .مفـاهيم تسـهيالت مـالی []9
حمایــت مــالی ســرمایهگــذار [ ،]6 ، 27معافيــت ماليــاتی [ ]28در
پژوهش حاضر نيز تأ يد شدند .مفهوم دیگـری کـه در ایـن پـژوهش
شناسایی شد وجود شتابدهندهها برای حمایت مالی از شرکتهـای
دانشبنيان است .حمایتهای دولتی شـام حمایـتهـای سياسـتی
دولت [ ،]6 ، 26حمایت دولت از شرکتهـای دانـشبنيـان ،نيـز در
موفقيت این شرکت ها در حوزۀ علوم پزشکی تأثيرگذار است .مؤلفـۀ
دولت به لحاظ سياسـت هـای کـالن اقتصـادی در پـژوهش حاضـر،
شناسایی شـد کـه نشـان دهنـدۀ اهميـت نقـش دولـت در موفقيـت
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شرکتهای دانشبنيان است اعم از نظر قانونگذاری ،مدلسازیهای
اقتصادی ،ایجاد جو و محي اقتصادی مناسـب و ممنوعيـت واردات.
این مفاهيم در مورد شرکتهای دانـشبنيـان حـوزۀ علـوم پزشـکی
بسيار حا ز اهميت هستند .مطمئناً یکی از مقولههای مهم و حيـاتی
استخراج شده از دل مصاحبههای صورتگرفته ،مؤلفۀ سـازمان مـادر
است که نشاندهندۀ نقش و نوع تـأثير سـازمان مـادر اسـت کـه در
پـژوهش حاضــر ،جهـاد دانشــگاهی سـازمان مــادر مـورد نظــر بــود.
مصاحبه شوندگان پژوهش حاضر در راستای اثربخشی بيشـتر رابطـۀ
جهاد دانشگاهی و شرکتهای دانشبنيان در جهت موفقيت و رشـد
این شرکت ها ،مطالب مفيدی را ارا ه کردند .در این پـژوهش یکبـار
حمایت جهاددانشگاهی از شرکتهای دانش بنيان و بار دیگر وجـود
سازمان مادر جهاددانشگاهی در کنار شرکتها مطرح شده است کـه
در قسمت دوم استفاده از نام نشان جهاددانشگاهی در کنار حمایت-
های مادی و معنوی جهاددانشگاهی مطرح شدهاست.
از نظر مصاحبه شوندگان ،موفقيت در بازار پيچيـده و رقـابتی امـروز
نيازمند محي کسب و کار مناسب و حامی شرکتهـای کوچـك در
زمينــههــای مختلــف اســت .محــي کســب و کــاری آزاد و بــدون
محدودیت که شرکتها آزادانـه بتواننـد در حـوزههـای مختلـف بـه
رقابت بسردازند و محدودیتی برای ورود به یك بازار و صنعت مختلف
نداشته باشند .مصاحبهشوندگان به فضای مناسب برای کار شـرکت-
های جهاددانشگاهی بعد از جنگ اشارهکردند و اذعان داشتهانـد کـه
جنگ محي کسب و کار مناسبی بـرای شـرکتهـای دانـشبنيـان
فراهم نمود .همچنين اوضاع ثابت و پایدار اقتصـادی و آزادی محـي
کسـب و کـار نيـز از جملـه مفـاهيمی بودنـد کـه بـرای موفقيـت و
سودآوری بيشتر شرکتهای دانشبنيان حوزۀ علوم پزشـکی مطـرح
شده است .طب نظر دانشمندان ،انتخاب محـ مناسـب []19 ، 29
در موفقيت شرکتها تأثيرگذار است .نزدیکی به پایتخـت و سـازمان
مادر [ ]30، 31و همچنين شرای اقليمی بهعنوان مـوارد جـدی در
مطالعات این دانشمندان تحتعنوان عوامـ موفقيـت شـرکتهـای
دانش بنيان شناساییشدهاند .پژوهش حاضر نيز موقعيت جغرافيـایی
را در بــين عوام ـ محيطــی تأثيرگــذار بــر موفقيــت شــرکتهــای
دانشبنيان شناساییکرده و بر اهميت آن اذعـان داشـت .در نهایـت
این پژوهش با تأیيد یافتـه هـای پيشـين در خصـوص شـرکتهـای
جهاددانشگاهی به مفاهيم جدیدی بـرای موفقيـت ایـن شـرکتهـا
دست یافت .با توجه به یافته های پژوهش حاضر ،بـه منظـور توسـعۀ
شرکتهای دانشبنيان در حوزۀ علوم پزشـکی بـه سياسـتگـذاران،
655

Downloaded from payeshjournal.ir at 20:31 +0430 on Friday September 17th 2021

مسئوالن و مدیران پژوهشگاهها و پژوهشکدههای مربوطه موارد زیـر
پيشنهاد میشود که:
 .1عوام بازدارنده و موانع موفقيت شرکتهای دانشبنيان در مراکز
خود شناسایی کرده و درصدد رفـع و یـا کـاهش تـأثير ایـن عوامـ
برآیند و بدین صورت بـه پویـایی و انعطـافپـذیری ایـن شـرکتهـا
کمكکنند.
 .2مسئوالن دولتی از مکانيسمهای حمایتی بيشتری برای حمایت از
این شرکتها بهره بگيرند اعم از:
 برخورداری شرکت های دانـش بنيـان از تسـهيالت و منـابع مـالیبانکی و ارا ۀ معافيتهای مالياتی به این شرکتها.
 تقویت زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی شرکتهای مذکور. حمایت مالی و قانونی از تجـاری سـازی پـروژههـا و فنـاوریهـایمرتب با دارو ،تجهيزات و لوازم پزشـکی و...کـه بـه واسـطۀ تحـریم
موردنياز کشور و مردم میباشد.
 اصالح قـوانين مـالی و حقـوقی بازدارنـدۀ موفقيـت شـرکتهـایدانشبنيان و وضع قوانين تسهي کنندۀ امور.
 وضع قوانين تعهدآور و الزامآور برای دستگاههای دولتی بـهمعنـایاولویتداشتن محصوالت و خدمات شرکتهـای دانـشبنيـان حـوزۀ
علوم پزشکی نسبت به مشابه خارجی آن.
 تقویت و اصـالح مکانيسـم هـای حمـایتی سـازمان مـادر (درایـنپژوهش ،جهاددانشگاهی) توس مدیران و مسئوالن جهاددانشـگاهی
صــورت بگيــرد بــرای مثــال :افــزایش تخصــيص بودجــه بــه بخــش
تحقي وتوسعۀ شرکتهای دانش بنيان برای حرکت این شرکتها در
مرز دانش.
 توانمندسازی شرکتهای دانشبنيان در استفادهاز فناوریهای نـو،امور مالی و در کـ موانـع شناسـاییشـده و بازدارنـدۀ موفقيـت بـا
آموزش کارکنان.
 تشوی و حمایت از اعضای هيئتعلمی برای راهاندازی شرکتهایدانشبنيان.
 جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری بر پروژههاو تحقيقات شرکتهای مذکور.
 استفاده از عوام انگيزشی حقوقی و مـالی بـرای انگيـزهدهـی بـهمخترعان ،مؤسسان و کارمندان شرکتهای دانشبنيان.
 نحوۀ اشتراک سهام شرکت دانش بنيان و سـازمان مـادر بـازبينیشود و برای دستيابی به تناسب صحيح تالش شود.
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 مشاورۀ آماری و همکاری در طرح و مقاله:کبری گودرزی
 استاد راهنمای طرح:عليرضا آخوندی

 نظام پاداشدهی در شرکتهای دانشبنيـان بـا توجـه بـه سـطحخودشکوفایی کارکنان و بـهصـورت انگيزشـی و مشـوق بـا حمایـت
.سازمان مادر (جهاددانشگاهی) اصالح شود
:پيشنهاداتی که بهمنظور تحقيقات آینده ارا همیشوند عبارتند از
 سایر عوام اثرگذار در رشد و موفقيت شرکت های دانـش بنيـان.پزشکی در کشور شناسایی شوند
 یك مدل برای موفقيت یا رشد و یا توسعه این شـرکت هـا خـاص.حوزه پزشکی طراحی گردد

تشكر و قدرداني

مقالۀ حاضر از نتایج رسالۀ دکترای آقای علی حاجیکتابی در رشـتۀ
صنایع از دانشگاه یـوپـیاِم مـالزی و پژوهشـکدۀ توسـعه تکنولـوژی
شریف و طرح تحقيقاتی مصوب جهاددانشگاهی اسـتخراج و تـدوین
 بدینوسيله نویسندگان مراتب سساس و قدردانی خودرا از.شده است
افــراد مصــاحبهشــونده در پژوهشــگاههــای رویــان و ابــنســينا و
 علـوم بهداشـتی و گياهـان دارویـی،پژوهشکدههای سرطان پسـتان
،جهاددانشگاهی کـه بـه مـا در انجـام ایـن پـژوهش یـاریرسـاندند
.اعالممیدارند

سهم نويسندگان

 مجری طرح:علی حاجیکتابی
 همکار اصلی طرح و مقاله:عاطفه ذوالفقاری
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Objective (s): Looking at previous studies we find that many factors are involved in the success of spin-offs. This study
focuses on one of these factors and to identify the environmental factors affecting the success of spin-offs in the field of
Medical Sciences was performed.
Methods: This was a qualitative study. Dat was collected via literature review and interview with selected experts from
medical spin-off companies affilated to the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR). The data was
analyzed using the Atlas-t software.
Results: In all 6 components and 46 concepts were identified for successful spin-offs. The 6 extracted factors included:
market, supports of spin-offs, government, parent organization (ACECR), suitable business environment and geographical
location.
Conclusion: Several factors are needed for successful medical spin-off companies.
Key Words: Spin-Offs; Success of Spin-Offs; Environmental Factors, ACECR
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