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چکیده
امروزه شرکتهای تازهتأسیس و فناوریمحور یکی از منابع اصلی خلق ثروت و رقابتپذیری به حساب
میآیند و ازاینرو بهطور گس��تردهای موردتوجه سیاس��تگذاران و دولتم��ردان در نقاط مختلف دنیا
قرار گرفتهاند .در ایران نیز چند س��الی اس��ت که توجه و اقبال به این قبیل شرکتها که میتوان آنها
را ش��رکتهای دانشبنیان نامید زیاد ش��ده و تحت حمایت قانون قرار گرفتهاند و حمایتهای مالی و
غیرمالی گوناگونی از این ش��رکتها انجام میش��ود .نظر به اینکه مشخصههای متفاوت این شرکتها
بر رفتار و عملکرد و در نتیجه حمایتهای موردنیازش��ان مؤثر اس��ت ،نیاز به مطالعه رفتار و عملکرد
ش��رکتهای تحت حمایت قانون ،براساس مشخصههای مختلف هر یک جهت تخصیص حمایتهای
متناس��ب احساس میگردد .برایناساس ،در این مقاله با بهکارگیری نمونهای  253تایی از شرکتهای
دانشبنیان و با اس��تفاده از تکنیک تحلیل خوشهای ،تکسونومی از شرکتهای مورد مطالعه ارائه شده
و ش��رکتها به  4خوش��ه تازهکاران ،تولیدکنن��دگان کوچک ،خدماتدهن��دگان کوچک و قدیمیها
تقسیمبندی گردیده و رفتار و عملکرد هر یک ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاست.
کلمات کلیدی:
شرکت دانشبنیان ،تکسونومی ،قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،خوشهبندی
 . 1عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
* نویسنده عهده دار مکاتبات Ghazinoori@atu.ac.ir :
 . 2عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
 . 3کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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 -1مقدمه
امروزه در اکثر کش��ورهای دنیا ش��رکتهای تازهتأسیس و بنگاههای جدید فناوریمحور یکی از منابع
اصلی رشد اجتماعی و خلق ثروت به حساب میآیند (برگک و نورمان .)2014 ،1با توجه به اینکه این
شرکتها به دلیل نوآور و کارآفرین بودن ،نقش عمدهای در رقابتپذیری اقتصادهای ملی و بینالمللی
ایفا میکنند ،توجه بسیاری از سیاستگذاران را جهت تدوین برنامههای سیاستی محرک و تسهیلگر
نوآوری به خود جلب کردهاند (نورث 2و همکاران .)2001 ،در ایران نیز این نوع ش��رکتها که میتوان
آنها را ش��رکتهای دانشبنیان نامید ،در طول سالهای اخیر موردتوجه سیاستگذاران واقع شده و
تحت حمایت قانون حمایت از ش��رکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
قرار گرفت ه و سیاستهای مالی و غیرمالی گوناگونی برای پشتیبانی از فعالیتهای این بنگاهها در نظر
گرفته شدهاست.
ب��ا توج��ه به اینکه تفاوت در مش��خصهها و بهدنب��ال آن رفتار و عملکرد ش��رکتها بر احتیاجات
حمایتی آنها تأثیرگذار است (نورث و همکاران ،)2001 ،نیاز به دستهبندی آنها براساس متغیرهای
مهم تأثیرگذار بر رفتار و عملکردش��ان ،شناس��ایی عملکرد شرکتهای تحت حمایت و بهکارگیری در
تخصیص حمایتهای متناس��ب با رفتار و مشخصههایشان احساس میگردد .با توجه به اینکه یکی از
راههای بررس��ی تأثیر این متغیرها در کنار هم و دستهبندی شرکتها بر آن اساس ،توسعه تکسونومی
اس��ت (دیجانگ و مارس��یلی ،)2006 ،3هدف از این مقاله ،توسعه تکسونومی شرکتهای دانشبنیان
مورد حمایت قانون و تحلیل عملکرد و رفتار هر یک از دسته شرکتهای ایجاد شده است .در این راستا
ابتدا با مروری بر مبانی نظری ،دستهبندیهای انجامشده از شرکتهای نوآور موردبررسی قرار گرفته و
پس از انتخاب متغیرهای موردنظر و با استفاده از اطالعات استخراجشده از پایگاه داده معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری ،تکسونومی مذکور انجام شده و هر یک از دسته شرکتها براساس معیارهای
گوناگون تحلیل و توصیف گردیدهاند.
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ش��رکتهای فناوریمحور در مسیر رشد و فعالیت خود با چالشهای گوناگونی مواجه هستند .تفاوت
1 . Bergek & Norrman
2 . North
3 . De Jong & Marsili
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میان این ش��رکتها توانایی آنها بر فائق آمدن بر چالشها و در نتیجه حمایتهای موردنیازش��ان را
متفاوت میکند (برگک و نورمان .)2014 ،متغیرهای مختلفی بر رفتار و شرکتهای دانشبنیان و در
نتیجه حمایتهای موردنیازش��ان تأثیرگذارند .یکی از راههای بررسی تأثیر این متغیرها در کنار هم و
دستهبندی شرکتها بر آن اساس ،توسعه تکسونومی است .تکسونومی ،علم کالسهبندی ارگانیسمهاست.
ازآنجاییکه این روش ،راهی جهت درک تفاوتهای مش��اهدات ارائه میدهد تا حد زیادی در مطالعه
الگوها و تغییرات نوآورانه و فناورانه مورد استفاده قرار گرفتهاست .تکسونومیها ،موجودیتها را براساس
فاکتورهای مختلف به دس��تههایی با رفتار مشترک تقسیمبندی میکنند .برایناساس ،میتوان گفت
تکس��ونومیهای ش��رکتهای نوآور چارچوبی تجربی جهت یاری رس��اندن به نظریهپردازان نوآوری و
سیاس��تگذاران عل موفناوری ،جهت تخصیص سیاستهای متناسب با رفتار دستههای مختلف فراهم
میکند (دیجانگ و مارسیلی.)2006 ،
محقق��ان مختلفی به دس��تهبندی ش��رکتهای نوآور پرداخت��ه و ابعاد و متغیره��ای گوناگونی را
جهت دس��تهبندی و تحلیل رفتار نوآورانه ش��رکتها مورد اس��تفاده قرار دادهاند .با مطالعه و بررس��ی
دس��تهبندیهای انجامش��ده از ش��رکتهای نوآور ،میتوان ابعاد و متغیرهای بهکار گرفتهشده را در 4
دسته اصلی مشخصههای نوآوری و فناوری ،عوامل ساختاری ،مشخصههای حوزه فعالیت و عوامل مالی
دستهبندی نمود (جدول .)1
در یکی از قدیمیترین و معروفترین تکسونومیهای انجامشده از الگوهای نوآوری ،پویت،)1984( 1
منابع و طبیعت نوآوری ایجادش��ده یا مورد اس��تفاده قرارگرفته در بخشه��ای مختلف و ویژگیهای
شرکتهای نوآور را مبنای مقایسه قرار داده و با در نظر گرفتن ابعاد منابع فناوری ،انواع کاربران ،ابزار
تملک ،هدف ،طبیعت نوآوری ،اندازه ش��رکت ،نرخ و جهتگیری تنوع فناوری و بهکارگیری آنالیزهای
کمی و کیفی بخش��ی ،ترکیبی از مش��خصههای فناوری و نوآوری ،عوامل س��اختاری و مشخصههای
حوزه فعالیت ش��رکتها را مورد اس��تفاده قرار داده و تکس��ونومی از بخشها با بهکارگیری نمونهای از
 2000نوآوری پیمایش نوآوری  SPRUبا تس��لط ش��رکتهای بزرگ ،ارائه دادهاست .وی برایناساس
نمونه مورد بررس��ی را به چهار دسته علممحور ،متمرکز بر مقیاس ،تأمینکنندگان تخصصی و وابسته
به تأمینکننده تقسیم نمودهاست .دیجانگ و مارسیلی ( ،)2006با وارد کردن انتقاداتی به تکسونومی
پاویت ،سعی در تکمیل آن داشته و در این راستا ،اوالً از آنالیز دقیقتری از شرکتهای کوچک استفاده
1 . Pavitt
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کردهان��د ،ثانی��اً متغیرهای جدیدی که مرتبط با ش��رکتهای کوچک هس��تند را به متغیرهای پویت
اضافه نمودهاند .از طرف دیگر ،بر خالف اکثر تکس��ونومیهای نوآوری انجامشده که بر تفاوتهای نرخ
نوآوری ،طبیعت و منابع نهادی متمرکز هس��تند در تکسونومی ارائهشده توسط دیجانگ و مارسیلی،
از متغیرهای مربوط به اس��تراتژی نوآوری نیز بهعنوان دیگر مش��خصههای نوآوری ش��رکت اس��تفاده
شدهاست .عالوهبراین علیرغم اینکه اکثر تکسونومیها بر دادههای بخشی تمرکز کردهاند ،این مطالعه
از دادههای ش��رکتی برای کالسهبندی و شناسایی الگوی نوآوری شرکتها استفاده کرده تا شرکتها
را مستقیماً براساس رفتارهای نوآورانهشان مورد بررسی قرار داده و امکان آزمودن فرض یکسان بودن
الگوی نوآوری در صنایع یکس��ان را فراهم آورد .این محققان با بررس��ی  1234شرکت کوچک و بسیار
کوچک ،1با بهکارگیری تکنیک آنالیز خوش��هبندی بر دادههای ش��رکتی و با استفاده از ابعاد ورودی و
خروجی نوآوری ،منابع نوآوری ،گرایشات مدیریتی ،نحوه برنامهریزی نوآوری و جهتگیریهای بیرونی،
تکس��ونومی تجربی از ش��رکتهای نوآور کوچک هلند در هر دو بخش تولیدی و خدماتی ارائه نمودند
(دیجانگ و مارسیلی.)2006 ،
ریزونی ،)1991( 2نیز از متغیرهای مربوط به اس��تراتژی ش��رکت اس��تفاده نموده و با وارد نمودن
متغیره��ای س��اختاری و متغیره��ای مربوط به حوزه فعالیت ش��رکت ،در کن��ار متغیرهای مربوط به
مش��خصههای نوآوری و فناوری ،تکس��ونومی از ش��رکتهای کوچک ارائه کردهاست .این محقق با به
کارگیری متغیرهای زیر به  6دسته از شرکتهای کوچک شامل شرکتهای ایستا ،سنتی ،تحت سلطه،
تقلیدی ،فناوریمحور و فناوریمحور جدید رسیدهاس��ت .متغیرهای بهکار گرفتهشده برای توسعه این
تکسونومی عبارتند از:
•فاکتور اصلی موفقیت شرکت که بقاء و حیات سازمان را تضمین میکند.
•الگوهای حوزه فعالیت شرکت
•مشخصههای فناورانه
•نوآوریهای اصلی و مبدأ و منشاء آنها
•استراتژی نوآوری شرکت
•استراتژی شرکت
1 . Micro firms
2 . Rizzoni
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•ساختار سازمانی شرکت
•ضعفهای مربوط به فعالیتهای نوآورانه شرکت
آرچیبوگی 1و همکاران ( ،)1991س��رمایه به کارگرفتهش��ده در منابع دانش��ی را بهعنوان عاملی
مالی به متغیرهای مورد اس��تفاده افزودند و با بهکارگیری متغیرهای مربوط به مش��خصههای نوآوری
ش��امل ش��دت و طبیعت نوآوری و منابع دانش (ثبت اختراعات و س��رمایه بهکار گرفتهشده) ،در کنار
متغیر س��اختاری سن شرکت ،با استفاده از دادههای پیمایش نوآوری  CNR-ISTAT 16700شرکت
ایتالیایی با بیش از  20کارمند ،تکس��ونومی در س��طح بخش و در حوزه تولید ارائه نموده و به  5دسته
کاالهای مرس��وم مصرفی ،کاالهای مرسوم واسطه ،کاالهای واسطه تخصصی ،تولید انبوه و مونتاژی و
قوتوسعه محور دست یافتند .دی مارچی 2و همکاران ( )1996نیز ،با بهکارگیری همان پیمایش
تحقی 
نوآوری  16700شرکتی ،با استفاده از دو بعد شدت و طبیعت نوآوری ،تکسونومی پویت را توسط آنالیز
واریانس ،آزمودند.
پندر ،)2002( 3نیز عامل مالی سرمایه شرکتها را بهعنوان یکی از متغیرهای منعکسکننده شدت
ورودی ،وارد تجزیهوتحلیل خود کرده و با بهکارگیری روش تجزیهوتحلیل فاکتور و خوشهبندی در سطح
بخش ،تکس��ونومی از ش��رکتهای آمریکایی در بخش تولیدی ارائه داده و به دستههای فناوریمحور،
س��رمایهبر ،بازارمحور ،کاربر و تولیدی جریان اصلی 4دس��ت یافتهاست .متغیرهای مورداستفاده جهت
انعکاس بعد ش��دت ورودی در این مطالعه عبارتاند از :نیروی کار ،سرمایه ،نسبت فروش به تبلیغات،
قوتوسعه.
نسبت فروش به تحقی 
کوب��رگ 5و هم��کاران ( ،)1996با رویکردی متفاوت و با بهکارگیری مراحل رش��د و فناوری تولید
ش��رکتها بهعنوان ابعاد اصلی ،تیپولوژی 6از شرکتهای با تکنولوژی پیشرفته ارائه نموده و با ترکیب
این دو بعد فناورانه و ساختاری ،شرکتها را به سه نوع جنینی ،درحالرشد و بالغ دستهبندی نمودهاند.
در مطالع��های دیگر ،مالربا و ارس��نیگو ،)1996( 7با تمرکز بر مش��خصههای نوآوری ،فعالیتهای
1 . Archibugi
2 . De Marchi
3 . Peneder
4 . Mainstream manufacturing
5 . Koberg
6 . Typology
7 . Malerba and Orsenigo
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ثبت اختراع در مؤسس��ات و شرکتهای هفت کش��ور صنعتی را مورد بررسی قرارداده و با بهکارگیری
ش��اخصهای میزان ثبت اختراعات ش��رکتها ،میزان تمرکز و ثبات ن��وآوری و ورود و خروج فناورانه
(اولین و آخرین ثبت اختراع) ،با استفاده از روش آنالیز فاکتور ،الگوهای نوآوری مشاهدهشده در بخش
تولیدی را در دو نوع شومپتر نوع اول (کارآفرینی) و شومپتر نوع دوم (روتینها) جای دادند.
هاتزیچرونوگلو ،)1997( 1با هدف دس��تهبندی بخش صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری و
توس��عه اقتصادی ،2از متغیر ش��دت فناوری استفاده نمود و با نمونهگیری از شرکتهای کوچک پایگاه
داده  ،ANBERD STANبخشهای صنعتی کشورها در بخش تولیدی را به  4دسته فناوری سطح
باال ،فناوری سطح متوسط -باال ،فناوری سطح متوسط -پایین و فناوری سطح پایین دستهبندی نمود.
تکنیک مورداستفاده در این تحقیق ،استفاده از شاخصهای نقاط انفصال فناوری 3بودهاست.
آروانیتیس و هولنس��تین ،)1998( 4با اس��تفاده از نمونهای  516تایی از ش��رکتهای موجود در
پیمایش نوآوری  ،KOF-ETHبا بهکارگیری تکنیکهای آنالیز فاکتور و خوشهبندی سطح بنگاه ،ابعاد
شدت نوآوری و منابع دانش را بهعنوان مشخصههای نوآوری و فناوری بهکارگرفته و شرکتهای مورد
بررسی را به  5خوشه تولیدی تقسیم نمودند.
اوانگلیس��تا ،)2000( 5نیز با تمرکز بر مش��خصههای نوآوری ،ش��دت ،طبیعت ،نوع ورودی ،منابع
نوآوری و اس��تراتژیهای نوآوری را مدنظر قرار داده و با اس��تفاده از پیمایش نوآوری  ISTAT-CNRو
آنالیز فاکتور و خوش��هبندی سطح بخش  1900ش��رکت مورد مطالعه در بخش خدمات را به  4گروه
کاربران فناوری ،عل موفناوری محور ،تعاملی و فناوری اطالعات محور و مش��اور تکنیکی تقس��یمبندی
نمودهاست.
پارهانکانگاس و آرنیوس ،)2003( 6با هدف دستهبندی شرکتهای زایشی و با بهکارگیری ترکیبی
از متغیرهای ساختاری و فناورانه با روش آنالیز خوشهبندی 50 ،شرکت زایشی تکنولوژی محور حاصل
از همکاریهای بزرگ را در س��ه گروه ش��رکتهای زایشی توسعهدهنده فناوری جدید ،خدمتدهنده
به بازار جدید و ش��رکتهای زایش��ی بازسازی شده ،جای دادند .متغیرهای مورد استفاده در این آنالیز
1 . Hatzichronoglu
)2 . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
3 . Cut off points of technology indicator
4 . Arvanitis and Hollenstein
5 . Evangelista
6 . Parhankangas and Arenius
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عبارتند از:
•مکمل بودن پیش از زایش
•شدت همکاری بعد از زایش
•سطح مالکیت شرکت مادر
•میزان بلوغ شرکت زایشی
قوتوسعه
•شدت تحقی 
•وابستگی به شرکت مادر بهعنوان مشتری اصلی
پیرنای و سورلمنت ،)2003( 1نیز با استفاده از دو فاکتور وضعیت افراد درگیر در زایش شرکتها
(دانش��جویی /آکادمیک) و طبیعت انتقال دانش از دانش��گاه به شرکت زایشی (محصول محور /خدمت
محور) و از تقابل این فاکتورها 4 ،نوع از شرکتهای زایشی دانشگاهی را شناسایی نمودند.
در نهای��ت ،کارگروه ارزیابی و تش��خیص صالحیت ش��رکتهای دانشبنیان ،براس��اس آئیننامه
تش��خیص صالحیت شرکتها و مؤسس��ات دانشبنیان ( ،)1392با درنظرگرفتن شاخصهای مختلف
ش��رکتهای مورد پذیرش را به س��ه دس��ته نوپا ،تولیدکننده کاال و خدمات و قدیمی ،تقس��یمبندی
مینمایند .برایناس��اس با بررسی معیارهای س��هم فعالیتهای دانشبنیان از درآمد شرکت ،عملکرد
قوتوس��عه ،نحوه حصول دانش فنی ،ش��اخصهای مربوط به نیروی انس��انی ،دارا بودن نوآوری،
تحقی 
ش��رکتهایی که حد مورد پذیرش شاخصهای مذکور را داشته باشند را بهعنوان شرکت تولیدکننده
کاال و خدمت دانشبنیان میپذیرد .با اضافه شدن شاخص میزان فروش ،و دستیابی به حدنصابهای
تعریفش��ده ،گروه دیگری از ش��رکتها تحتعنوان شرکتهای دانشبنیان صنعتی مورد پذیرش قرار
میگیرند .در مورد ارزیابی و پذیرش گروه دیگری از ش��رکتها که دانشبنیان نوپا نامیده شدهاند سن
قوتوسعه
شرکت ،تولید یا برنامه تولید کاال /خدمات دانشبنیان داشتن ،نیروی انسانی و عملکرد تحقی 
شرکتها مورد ارزیابی قرار میگیرد.

1 . Pirnay & Surlemont
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جدول  -1ابعاد و متغیرهای و دستهبندیهای شرکتهای نوآور

خانواده
متغیرها

منابع

ابعاد و متغیرها

ویژگیهای فناورانه (کاربر یا سرمایهبر بودن
فرآیندهای فناورانه شرکت ،سطح
پیچیدگی فناوری)

(ریزونی)1991 ،

نوع فناوری تولیدی (کارگاهی/پیوسته)

(کوبرگ و همکاران)1996 ،

(هاتزیچرونوگلو( ،)1997 ،آرچیبوگی و
همکاران( )1991 ،دی مارچی و همکاران،
شدت فناوری /نوآوری (نسبت هزینههای
تحقیق و توسعه به درآمد شرکت ،نسبت منابع ( ،)1996آروانیتیس و هولنستین،)1998 ،
درونی به منابع بیرونی دانش ،هزینه نوآوری به (اوانگلیستا( ،)2000 ،پارهانکانگاس و
آرنیوس( ،)2003 ،کارگروه ارزیابی و تشخیص
ازای هر کارمند ،درصد نوآوران)
صالحیت شرکتهای دانشبنیان)1392 ،
 -1مشخصههای نوآوری و فناوری

نوع دستیابی به دانش فنی (خلق در شرکت،
جذب از طریق انتقال فناوری و بومیسازی)

(کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتهای دانشبنیان)1392 ،

ورودی نوآوری (بودجه نوآوری ،تحقیقوتوسعه
و طراحی ،هزینهکرد تحقیقوتوسعه)

(دیجانگ و مارسیلی( ،)2006 ،آروانیتیس
و هولنستین( ،)1998 ،اوانگلیستا،)2000 ،
(کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتهای دانشبنیان)1392 ،

(دیجانگ و مارسیلی( ،)2006 ،دی مارچی
و همکاران( ،)1996 ،کوبرگ و همکاران،
خروجی نوآوری (نوآوری محصول /نوآوری
( ،)1996پویت( ،)1984 ،آرچیبوگی و
فرآیند ،نسبت نوآوری محصول به نوآوری
فرآیند ،ارزش نوآوریها ،سهم فروش نوآوریها ،همکاران( ،)1991 ،آروانیتیس و هولنستین،
سهم فعالیتهای دانشبنیان از درآمد شرکت( ،)1998 ،اوانگلیستا( ،)2000 ،کارگروه ارزیابی
و تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان،
تعداد پتنت و)...
( ،)1392ریزونی)1991 ،
مبدأ و منشأ نوآوریهای اصلی (انقالبی /تدریجی) (ریزونی)1991 ،
تمرکز و ثبات نوآوری

(مالربا و ارسنیگو)1996 ،

ابزار تملک (ثبت اختراع ،حقوق مالکیت فکری،
محرمانگی و )...

(پویت)1984 ،

بررسی رفتار و عملکرد شرکتهای دانشبنیان ایرانی با رویکرد تکسونومی
خانواده
متغیرها

ابعاد و متغیرها
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منابع

 -1مشخصههای نوآوری و فناوری

برنامهریزی و استراتژی نوآوری (پیشرویی/
(پویت( ،)1984 ،ریزونی( ،)1991 ،دیجانگ
دنبالهرویی ،شکست قیمت /طراحی محصول ،نرخ و
و مارسیلی( ،)2006 ،اوانگلیستا)2000 ،
جهتگیری تنوع فناورانه ،جهتگیریهای بیرونی)

 -2عوامل ساختاری

منابع نوآوری و فناوری

(پویت( ،)1984 ،دیجانگ و مارسیلی)2006 ،

منابع دانش

(آرچیبوگی و همکاران( ،)1991 ،آروانیتیس و
هولنستین( ،)1998 ،اوانگلیستا)2000 ،

ضعفهای مربوط به فعالیتهای نوآورانه
(کمبود منابع مالی ،ضعف مدیریت و )...

(ریزونی)1991 ،

گرایشات نوآورانه مدیران

(دیجانگ و مارسیلی)2006 ،

چرخه عمر شرکت

(کوبرگ و همکاران( ،)1996 ،پارهانکانگاس و
آرنیوس)2003 ،

سن شرکت

(کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتهای دانشبنیان)1392 ،

اندازه شرکت (تعداد کارمندان)

(پویت( ،)1984 ،آرچیبوگی و همکاران،
( ،)1991کارگروه ارزیابی و تشخیص
صالحیت شرکتهای دانشبنیان)1392 ،

سابقه بیمه پرداختی به کارکنان

(کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتهای دانشبنیان)1392 ،

(کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
میزان تحصیالت نیرویکار (کیفیت نیرویکار)
شرکتهای دانشبنیان)1392 ،
ساختار سازمانی شرکت

(ریزونی)1991 ،

استراتژی شرکت

(ریزونی)1991 ،

فاکتور اصلی موفقیت شرکت

(ریزونی)1991 ،

ریشه شکلگیری شرکت زایشی (دانشجویی/
آکادمیک)

(پیرنای و سورلمنت)2003 ،

میزان مکمل بودن شرکت پیش از زایش

(پارهانکانگاس و آرنیوس)2003 ،

18

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره چهارم /شماره  /2پاییز 1395

خانواده
متغیرها

منابع

ابعاد و متغیرها

 -2عوامل ساختاری
 -3مشخصههای
حوزه فعالیت

سطح مالکیت شرکت مادر در شرکت زایشی،
پس از زایش شرکت

(پارهانکانگاس و آرنیوس)2003 ،

میزان همکاری شرکت زایشی با شرکت مادر،
پس از زایش و میزان وابستگی شرکت زایشی
به شرکت مادر

(پارهانکانگاس و آرنیوس)2003 ،

نوع صنعتی که شرکت در آن مشغول به فعالیت
است از لحاظ تولیدی /خدماتی

(پیرنای و سورلمنت)2003 ،

الگوی حوزه فعالیت شرکت (بالغ یا درحالرشد،
تسلط شرکتهای کوچک با بزرگ)

(ریزونی)1991 ،

انواع کاربران (حساس به قیمت ،حساس به کیفیت) (پویت)1984 ،

 -4عوامل مالی

میزان سرمایه

(آرچیبوگی و همکاران( ،)1991 ،پندر)2002 ،

میزان فروش

(کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتهای دانشبنیان)1392 ،

 -3روششناسی
جهت توسعه تکسونومی شرکتهای دانشبنیان ،از پایگاه داده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ی دادههای
که حاوی دادهها و اطالعات ش��رکتهای تأیید شدهاست ،استفاده گردید .تا زمان جمعآور 
این مقاله (آبان ماه  ،)1394تعداد  1717ش��رکت ،مورد تأیید کارگروه ارزیابی و تش��خیص صالحیت
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان قرار گرفته و اطالعاتشان در پایگاه داده ثبت شده بود .بهطور تصادفی،
نمونهای  253تایی از ش��رکتهای پذیرفته ش��ده انتخاب و دادههای مختلف در مورد هر ش��رکت ،با
مراجعه به منابع گوناگون از جمله پروفایل ،فایل اکس��ل ،ترازنامه و اظهارنامه ثبت شرکتها استخراج
گردید .تا زمان جمعآوری اطالعات ،حوزههای فعالیت شرکتهای دانشبنیان به  13حوزه تقسیمبندی
شده بود .سهم هر یک از این حوزهها در جامعه و نمونه آماری در جدول  2قابل مشاهده است .جهت
آزمودن معرف بودن نمونه ،از آزمون خی دو و مقایس��ه فراوانی حوزههای  13گانه فعالیت در نمونه و
جامعه استفاده گردید و دلیلی برای رد فرض عدم انطباق جامعه و نمونه وجود نداشته و میتوان گفت
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نمونه ،معرف جامعه میباش��د ( 61 .)p-value=0.258درصد از ش��رکتهای نمونه انتخابی ،ترازنامه
داشته ،ازاینرو استخراج اطالعات مالی مورد نیاز از ترازنامهها امکانپذیر بودهاست .این در حالی است
که  39درصد باقیمانده ،آنقدر کوچک یا تازهتأس��یس بوده که تا تاریخ ارسال اطالعات ،سوابق مالی و
به طبع ترازنامهای جهت ارسال نداشت ه یا به دلیل استقرار در پارکهای عل موفناوری ،ترازنامه نداشته
یا هنوز ترازنامههای خود را ارسال نکرده بودهاند.
جدول  -2سهم حوزههای فعالیت مختلف شرکتها در جامعه و نمونه
حوزه فعالیت

درصد فراوانی
شرکتها در جامعه
آماری

درصد فراوانی
شرکتها در نمونه
آماری

فناوری زیستی

13

10

فناوری نانو

4

4

اپتیک و فوتونیک

2

2

مواد پیشرفته

5

6

برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

15

14

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای یارانهای

16

23

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

10

8

داروهای پیشرفته

5

4

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

4

6

هوافضا

3

3

انرژیهای نو

2

2

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی

6

6

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

15

11

براس��اس مطالعه و بررسی تکسونومی و دس��تهبندیهای انجامشده از شرکتهای نوآور و با توجه
ب��ه جدول  1و با درنظرگرفتن اطالعات در دس��ترس در پایگاه داده معاونت علمی و فناوری ریاس��ت
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جمهوری ،متغیرهایی که بر رفتار و عملکرد شرکتها و در نتیجه حمایتهای موردنیازشان مؤثر است،
جهت توس��عه و اعتبارسنجی تکسونومی انتخاب گردید .جدول زیر ،متغیرهای انتخابی از خانوادههای
مختلف را نشان میدهد.
جدول  -3متغیرهای توسعه و اعتبارسنجی تکسونومی
خانواده متغیرها
مشخصههای نوآوری و
فناوری
عوامل ساختاری

ابعاد و متغیرهای انجام تکسونومی

 شدت فناوری (نسبت هزینه خروجی نوآوری (تعداد ثبت اختراعات)تحقیقوتوسعه به درآمد)
 سن شرکت (تا سال )1394 -سایز شرکت (تعداد کارمندان)

مشخصههای حوزه فعالیت  -نوع فعالیت (تولیدی /خدماتی)

عوامل مالی

ابعاد و متغیرهای اعتبارسنجی
تکسونومی

 کیفیت نیروی کار (درصدکارمندان با مدرک کارشناسی
ارشد به باال به کل کارمندان)
-

 سرمایه ثبتی وضعیت فروش محصول دانشبنیان(متغیر صفر و یک (در صورت
 درآمدتجاریسازی حداقل یک محصول
دانشبنیان ،یک و در غیر این صورت ،به
این متغیر صفر اختصاص داده شدهاست))

از میان مش��خصههای نوآوری و فناوری ،تعداد اختراعات ثبتش��ده ،جهت توس��عه تکسونومی و
قوتوسعه به درآمد نیز بهعنوان سنجه
بهعنوان س��نج ه خروجی نوآوری استخراج و نسبت هزینه تحقی 
شدت فناوری و جهت بهکارگیری در اعتبارسنجی انتخاب گردید .اختراعات ثبتشده شامل ثبتهای
داخلی و خارجی بوده و تعداد آنها در پروفایل مربوط به هر ش��رکت موجود بودهاس��ت .نسبت هزینه
قوتوس��عه به فروش نیز که یکی از ش��اخصهای موردبررسی در رابطه با شرکتهای دانشبنیان
تحقی 
تولیدی و صنعتی بودهاس��ت توس��ط کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان محاسبه شده و در مورد
هر ش��رکت در پروفایل مربوطه ذخیره شدهاس��ت .با این وجود دکتر صاحبکار خراس��انی ،سرپرس��ت
امور ش��رکتها و مؤسس��ات دانش بنیان طی مصاحبه انجامش��ده خبر از حذف شدن این شاخص از
شاخصهای ارزیابی شرکتها دادند و دلیل این امر را دشواری در محاسبه این شاخص دانستند.
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در زمینه مش��خصههای حوزه فعالیت ش��رکت ،تولیدی یا خدماتی بودن فعالیت شرکت بهعنوان
متغی��ر صفر و یکی انتخاب گردید .نوع فعالیت ش��رکتها در پایگاه داده معاونت علمی ،در  3دس��ته
قوتوس��عه و طراحی مهندس��ی بودهاس��ت .برایناساس شرکتهای تولیدی،
تولیدی ،خدماتی و تحقی 
قوتوسعه و طراحی مهندسی) مقدار صفر گرفتند.
مقدار یک و شرکتهای غیرتولیدی (خدماتی و تحقی 
اینکه ش��رکتی غیرتولیدی در نظر گرفته ش��ود بدین معنا نیس��ت که این شرکت هیچ کاالی تولیدی
قوتوسعه و طراحی
نداشته ،بلکه به این معناست که عمده فعالیتهای شرکت در حوزه خدمات ،تحقی 
مهندسی است.
از میان عوامل مالی نیز ،میزان سرمایه ثبتی و وضعیت فروش محصول دانشبنیان جهت بهکارگیری
در توس��عه تکسونومی و میزان فروش ،جهت اعتبارسنجی انتخاب گردید .وضعیت فروش نیز متغیری
صفر و یک است .درصورتیکه شرکت حداقل یک محصول دانشبنیان خود را تجاریسازی کرده باشد
(در پایگاه داده معاونت بهعنوان تولیدکننده محصول مشخص شده باشد) ،برای متغیر موردنظر مقدار
یک درنظر گرفته میشود و در حالتیکه شرکت هیچ یک از محصوالت دانشبنیان خود را تجاریسازی
نکرده باشد ،مقدار متغیر صفر در نظر گرفته میشود.
از می��ان عوامل س��اختاری ،س��ن ،اندازه و کیفیت نیروی کار ش��رکت انتخ��اب گردید با توجه به
همبس��تگی کیفیت نیروی کار با تعداد اختراعات ،این متغیر از متغیرهای توس��عه تکس��ونومی حذف
گردیده و برای اعتبارس��نجی و تحلیل مورد اس��تفاده قرار گرفت .س��ن ش��رکت از تاریخ ثبت تا سال
 1394درنظر گرفته شدهاس��ت .س��نجه اندازه ش��رکت ،مجموع تعداد کارکنان تماموقت و پارهوقت و
سنجه کیفیت نیروی کار ،نسبت کارکنان دارای مدرک کارشناسی ارشد به باال به کل کارکنان است.
این نسبت در آئیننامه تشخیص شرکتهای دانشبنیان ،نسبت کارکنان اصلی با مدرک کارشناسی به
باال به کل کارکنان اس��ت .با این وجود ،با توجه به اینکه انتظار میرود این نسبت در اکثر شرکتهای
دانشبنیان باال باش��د برای ایجاد تمایز بیش��تر بین ش��رکتها ،در این پژوه��ش ،کارمندان با مدرک
کارشناسی ارشد به باال معیار محاسبه نسبت مذکور درنظر گرفته شدند.
جه��ت انج��ام تکس��ونومی ش��رکتهای دانشبنی��ان از تکنی��ک خوش��هبندی 1و نرماف��زار
 SPSS Statistics 23اس��تفاده گردید .تحلیل خوش��های که یکی از مهمترین روشهای طبقهبندی
دادهها به حس��اب میآید ،توس��ط محققان گوناگونی از جمله دیجانگ و مارسیلی ( ،)2006اسوبدا و
1 . clustering
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الجنیک ،)2013( 1جهت تکس��ونومی شرکتها مورد اس��تفاده قرار گرفتهاست .در این روش تالش
میش��ود تا مش��اهدات واقع در هر خوش��ه از نظر متغیرهای موردنظر بیش��ترین تشابه را با یکدیگر
داش��ته و مشاهدات هر گروه از مش��اهدات گروههای دیگر بیش��ترین فاصله را داشته باشد .یکی از
کاربردهای خوش��هبندی ،کش��ف روابط و نظریههای پنهان در دادهها و شناس��ایی رفتار هر یک از
خوش��ههای تشکیل ش��ده میباش��د (مؤمنی .)1390 ،از آنجاییکه ،متغیرهای مورداستفاده در این
پژوه��ش ،ترکیب��ی از متغیرهای کمی و کیفی بودند ،روش دو مرحلهای 2بهکار گرفته ش��د .در این
روش ابتدا روابط یا تشابهات متغیرهای کیفی براساس همرخدادی 3شکل داده میشود و سپس این
متغیرها براساس تشابهات ایجاد شده به متغیر کمی تبدیل شده و سپس خوشهبندی روی متغیرها
انجام میش��ود (ش��یه 4و همکاران .)2010 ،به عبارت دیگر ،در این روش از ترکیبی از الگوریتمهای
سلسلهمراتبی 5و تراکمی 6که توسط کچن و شوک ،)1996( 7نیز جهت انجام پژوهشهای مدیریتی
پیشنهاد شدهاست استفاده میشود .بدین ترتیب که در نرمافزار  Spssابتدا دادهها براساس الگوریتم
سلسلهمراتبی گروهبندی شده و سپس در مرحله دوم ،با کمک خوشهبندی تراکمی ،تعداد گوناگونی
از خوشهها ایجاد گشته و سپس تعداد بهینه خوشهها براساس معیار اطالعات بیزی شوارتز 8یا معیار
اطالعات آکائیک 9مش��خص میش��ود .بنابراین روش دو مرحلهای ،نیازی به تعیین تعداد خوش��هها
بهعنوان وروردی الگوریتم نداش��ته و تعداد بهینه خوش��هها بهطور خودکار تعیین میش��ود .در این
پژوهش ،تعداد بهینه خوشهها برای خوشهبندی متغیرهای مورداستفاده براساس هر دو معیار مذکور،
 4تعیین گردید .ش��اخص نیمرخ 10محاسبه ش��ده برای این خوشهبندی  0/6به دست آمد .شاخص
نیمرخ بزرگتر از  0/5نش��اندهنده این امر است که س��اختار قابل قبولی در خوشههای ایجاد شده
پیدا شده و به عبارتی ،کیفیت خوشهبندی قابلقبول است (مؤمنی .)1390 ،با توجه به اینکه یکی از
الزامات معتبر بودن خوشهبندی ،وجود تفاوت معنادار میان متغیرهای مورد استفاده است (میلیگان
1 . Swoboda and Olejnik
2 . Two step
3 . Co-occurance
4 . Shih
5 . hierarchical
6 . agglomerative
7 . Ketchen and Shook
)8 . Schwarz’s Bayesian information criterion (BIC
)9 . Akaike’s information criterion (AIC
10 . Silhouette measure
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و کوپر )1987 ،1پس از انجام خوش��هبندی ،جهت اعتبارس��نجی و تفس��یر تفاوتهای میان خوشهها
ب��ا توجه به نرمال نبودن دادهها از آزمون آماری کراس��کالوالیس که همتای ناپارامتریک آزمون تحلیل
واریانس است ،استفاده گردید .این آزمون عالوه بر متغیرهای مورد استفاده در توسعه تکسونومی ،بر روی
متغیرهای جدیدی نیز صورت پذیرفت تا اعتبار خوشهبندی انجام شده بهطور محکمتری مورد بررسی
قرار گیرد .در راس��تای یافتن محل تفاوت میان خوش��هها و تحلیل بیشتر آنها ،آزمون دان -بنفرونی

2

که بهعنوان یکی از خروجیهای آزمون ناپارامتریک کراسکالوالیس در نرمافزار گزارش میشود ،بهعنوان
آزمون تعقیبی 3انجام پذیرفت و نتایج در تحلیل و توصیف اولیه ،مورد استفاده قرار گرفت.
 -4نتایج
با استفاده از اجرای الگوریتم خوشهبندی دو مرحلهای ،چهار خوشه حاصل گردید که در جدول  4قابل
مشاهده است .همانطورکه گفته شد جهت بررسی تفاوت میان خوشهها از آزمون آماری کراسکالوالیس
اس��تفاده شدهاست .در س��طح معناداری  ،0/05به جز متغیر تعداد ثبت اختراعات ،میانگینهای سایر
متغیرها ،تفاوت معناداری با یکدیگر دارند .جهت سهولت یادآوری و توصیف ،خوشهها نامگذاری شده
و در ادامه با توجه به تحلیل آماری انجام ش��ده و مراکز خوش��هها ،هر یک از خوش��هها (دس��تههای
شرکتهای دانشبنیان) معرفی و توصیف میگردند.
جدول  -4مشخصههای خوشهها و نتایج آزمون کراسکالوالیس و آزمون تعقیبی

متغیر

متغیرهای خوشهبندی

سن (سال)

قدیمیها

p-value
آزمون
کراسکالوالیس

نتایج آزمون
تعقیبی (محل
تفاوت معنادار
میان خوشهها)

20/40

0/000

تفاوت معنادار
میان کلیه
خوشهها به غیر از
تولیدکنندگان و
خدماتدهندگان
کوچک

میانگین
تازهکارها

4/98

تولیدکنندگان خدماتدهندگان
کوچک
کوچک

8

6/98

1 . Miligan and Cooper
2 . Dunn-Bonferroni
3 . Post-hoc
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قدیمیها

p-value
آزمون
کراسکالوالیس

نتایج آزمون
تعقیبی (محل
تفاوت معنادار
میان خوشهها)

تعداد کارمندان

14/27

25/47

22/79

175/27

0/000

تفاوت معنادار
میان کلیه
خوشهها بهغیراز
تولیدکنندگان
و تازهکاران با
خدماتدهندگان
کوچک

سرمایه ثبتی
(میلیارد ریال)

0/739

1/297

1/0223

44/178

0/004

تفاوت معنادار
قدیمیها با سایر
خوشهها

تعداد اختراعات

0/30

0/36

0/33

0/13

0/655

_

وضعیت
تولیدی/
*
خدماتی بودن

تولیدی

تولیدی

خدماتی

تولیدی

0/000

تفاوت معنادار
خدماتدهندگان
کوچک با سایر
خوشهها

تجاریسازی
شده

تجاریسازی
شده

0/000

تفاوت معنادار
تازهکاران با سایر
خوشهها

2/9

128

0/000

تفاوت معنادار
میان کلیه
خوشهها

متغیر

متغیرهای خوشهبندی

وضعیت فروش
محصول
*
دانشبنیان

میانگین
تازهکارها

تولیدکنندگان خدماتدهندگان
کوچک
کوچک

تجاریسازی
در حال
شده
تجاریسازی

متغیرهای اعتبارسنجی خوشهبندی

فروش آخرین
*
سال مالی
(میلیارد ریال)

-

کیفیت نیروی
کار (نسبت
کارمندان
با مدرک
کارشناسی ارشد
به باال به کل
کارمندان)

0/50

10

0/30

0/50

0/16

0/000

تفاوت معنادار
در کلیه حاالت
به غیر از بین
خدماتدهندگان
و تازهکاران و
بین قدیمیها و
تولیدکنندگان
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میانگین

متغیر

تازهکارها

متغیرهای اعتبارسنجی خوشهبندی

شدت فناوری
(نسبت هزینه
تحقیق و
توسعه به درآمد
(درصد))

تعداد شرکتها

تولیدکنندگان خدماتدهندگان
کوچک
کوچک

قدیمیها

p-value
آزمون
کراسکالوالیس

**

25

نتایج آزمون
تعقیبی (محل
تفاوت معنادار
میان خوشهها)

-

17/51

29

8/77

0/000

تفاوت معنادار
خدماتدهندگان
کوچک و سایر
خوشهها

63

125

48

15

-

_

* با توجه به کیفی بودن متغیرهای وضعیت تولیدی /خدماتی و وضعیت فروش محصول دانشبنیان ،در ارتباط
با این متغیرها ،شاخص مد گزارش شده است.
با توجه به اینکه بیش از  60درصد شرکتهای تازهکار ترازنامه نداشتهاند ،فروش این خوشه محاسبه نشده است.
میزان فقدان داده در خوش��ه تولیدکنندگان کوچک و متوسط 20 ،درصد ،خدماتدهندگان کوچک و متوسط
 22درصد و قدیمیها کمتر از  1درصد بوده است.
** با توجه به اینکه نس��بت هزینه تحقیق و توس��عه به درآمد ،برای  74درصد از شرکتهای تازهکار در پایگاه
داده معاونت علمی موجود نبود ،این نس��بت برای این خوش��ه لحاظ نگردید .میزان فقدان داده در خوش��ههای
تولیدکنندگان کوچک و متوسط 26 ،درصد ،خدماتدهندگان کوچک و متوسط درصد  42درصد و قدیمیها
کمتر از  1درصد بوده است.
 -1-4خوشه اول :تازهکارها (مشغول تجاریسازیها)

 63ش��رکت از نمونه موردبررس��ی در این خوش��ه قرار دارند 90 .درصد شرکتهای این خوشه ،سنی
کمتر از  10س��ال و  70درصد آنها کمتر از  5سال سن دارند .بهعبارتدیگر ،این خوشه ،دربرگیرنده
جوانترین و کوچکترین شرکتهای دانشبنیان نمونه موردبررسی است .این شرکتها ،تولیدی بوده
و هنوز حتی یک کاالی دانشبنیان خود را تجاریس��ازی نکردهاند .بهعبارتدیگر اینگونه از شرکتها
در حال تجاریسازی اولین محصول دانشبنیان خود هستند .بااینوجود با توجه به شروط دانشبنیان
شناخته شدن ،تولید در حد پایلوت موفق ،بازار مطمئن یا قرارداد تولید محصول را دارند .میزان سرمایه

26

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره چهارم /شماره  /2پاییز 1395

ثبتی شرکتهای این خوشه نسبت به خوش ه قدیمیها بهطور معناداری کمتر بوده و با تولیدکنندگان
و خدماتدهندگان کوچک تفاوت معناداری ندارد.
 -2-4خوشه دوم :تولیدکنندگان کوچک

این خوش��ه که دربرگیرنده بیش��ترین تعداد شرکتها ( 125شرکت) اس��ت ،شرکتهای تولیدی که
حداق��ل یک محصول دانشبنیان را تجاری کرد ه و به فروش رس��اندهاند را ش��امل میش��ود .اکثریت
شرکتهای این خوشه کمتر از  50کارمند داشته و کوچک محسوب میشوند و ازلحاظ سنی نیز جوان
هس��تند .س��ن ،تعداد کارمندان و سرمایه ثبتی این خوشه با خوش��ه خدماتدهندگان کوچک تفاوت
قوتوسعه به درآمد و
معنادار ندارد .تفاوت عمده این دو خوش��ه در زمینه فعالیت ،فروش ،نسبت تحقی 
کیفیت نیرویکار است.
خوش��ه ش��رکتهای تولیدکننده کوچک ،بهطور معناداری فروش��ی بیش��تر از خدماتدهندگان
کوچک داش��ته ولی ش��دت فناوری و کیفیت نیرویکار در آنها کمتر اس��ت .این بدان معناس��ت که
کارمندان با تحصیالت بیش از کارشناسی ارشد به نسبت کل کارمندان ،در خدماتدهندگان کوچک
از تولیدکنندگان کوچک بیشتر بوده و خدماتدهندگان به نسبت درآمد خود هزینه بیشتری را صرف
قوتوسعه مینمایند.
تحقی 
 -3-4خوشه سوم :خدماتدهندگان کوچک

 48ش��رکت در این خوش��ه جای گرفتهاند .فعالیت اصلی ش��رکتهای جای گرفته در این خوش��ه از
قوتوسعه و طراحی مهندسی است .مجموع تعداد کارکنان  90درصد شرکتهای
جنس خدمات ،تحقی 
این خوش��ه زیر  50نفر اس��ت بنابراین ،این خوش��ه ،ش��رکتهای کوچک را در خود جای دادهاست.
عالوهبراین اکثریت ش��رکتهای خوشه اول ،جوان بوده و زیر  10سال سن دارند .شایان ذکر است که
قوتوسعه به درآمد و کمترین
خدماتدهندگان کوچک بهطور متوس��ط بیشترین نس��بت هزینه تحقی 
قوتوسعه و طراحی مهندسی که یکی از عمده
میزان فروش را داشتهاند که با توجه به فعالیتهای تحقی 
فعالیتهای شرکتهای این خوشه است ،این نسبت باالتر قابل توجیه میگردد.
 -4-4خوشه چهارم :قدیمیها

این خوشه با  15عضو ،شامل بزرگترین و قدیمیترین شرکتهای دانشبنیان نمونه موردبررسی است
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(تفاوت معنادار میانگین س��ن و تعداد کارمندان این خوش��ه با هر سه خوشه دیگر) .بهطوریکه بیش
از نیمی از ش��رکتها باالی  19س��ال سن داش��ته و بیش از  50نفر کارمند دارند؛ بنابراین این خوشه

دربرگیرنده شرکتهای متوسط و بزرگ قدیمیای است که اکثرا ً تولیدی هستند .همانطورکه انتظار
میرود قدیمیها ،بهطور متوس��ط نسبت به کلیه خوش��هها ،سرمایه ثبتی و فروش بیشتری داشتهاند.
ولی کیفیت نیرویکار در آنها نسبت به خدماتیها و تازهکاران کمتر بوده ولی با تولیدیهای کوچک
تفاوت معناداری ندارد .این بدان معناس��ت که س��طح تحصیالت کارمندان شرکتهای جدیدتر بهطور
متوس��ط باالتر است .ش��دت فناوری نیز در خوشه قدیمیها در مقایسه با خدماتدهندگان کوچک به
قوتوسعه
طرز معناداری کمتر است .بدین معنی که نسبت به درآمد خود ،هزینه کمتری را صرف تحقی 
قوتوسعه به درآمد این خوشه بسیار
مینمایند .بااینوجود عدد  16درصد برای میانگین نس��بت تحقی 
باالست .همانطورکه گفته شد ،بهتازگی این شاخص به دلیل دشواری محاسبه ،از شاخصهای ارزیابی
شرکتها حذف شدهاست.
 -5بررسی رفتار و عملکرد خوشهها
در قس��مت پیشین ش��رکتهای دانشبنیان نمونه مورد بررسی با بهکارگیری متغیرهای مختلف به 4
خوش��ه تقس��یم شده و هریک از خوش��هها توصیف گردیدند .جهت تحلیل و تفسیر رفتار خوشهها ،از
س��ه متغیر جدید حوزه فعالیت ،گردش دارایی و درآمد س��رانه استفاده گردید (جدول  5و جدول .)6
همانطورکه گفته شد ،اغلب شرکتهای تازهکار ترازنامه نداشتهاند بنابراین امکان محاسبه نسبتهای
مالی نیز برای خوشه مربوط به این شرکتها وجود نداشتهاست.
همانطورکه پیشتر ذکر شد ،تا زمان جمعآوری دادههای این مقاله ،حوزههای فعالیت شرکتهای
دانشبنیان به  13حوزه تقسیمبندی شده بود .الگوی توزیع شرکتها در هر یک از حوزهها در مقایسه
با الگوی توزیع شرکتها در  4خوشه ،آزمون شده و انطباق یا عدم انطباق الگوها با بهکارگیری آزمون
آماری خیدو مورد بررس��ی قرار گرفتهاس��ت .همانطورکه در جدول  5مش��اهده میش��ود ،در سطح
معناداری  0/05فرض انطباق الگوها تنها در حوز ه زیستفناوری رد میشود و الگوی توزیع شرکتها در
سایر حوزهها با توزیع در خوشهها انطباق دارد .بیشترین تعداد شرکتهای حوزه زیستفناوری در نمونه
آماری مورد بررسی را تازهکاران تشکیل دادهاند .این در حالی است که در مورد سایر حوزهها نمیتوان
گفت تفاوتی با الگوی خوش��هبندی وجود دارد و بیش��ترین درصد شرکتها ،در خوش ه تولیدکنندگان
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کوچک و کمترین در خوشه قدیمیها جای گرفتهاند .تازهکاران و خدماتدهندگان کوچک نیز از نظر
تعداد شرکتها در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
متغیر دیگری که برای بررسی عملکرد خوشهها مورد استفاده قرار گرفتهاست ،گردش دارایی است.
گردش دارایی یکی از نسبتهای فعالیت است که از نسبت فروش به کل دارایی حاصل شده و میزان
درآمدزایی داراییها و یا به عبارتی ،بهرهوری شرکت را نشان میدهد (احمدی .)1390 ،همانطورکه در
جدول  6نمایان است ،آزمون کراسکالوالیس با سطح اطمینان  0/05نشاندهنده وجود تفاوت معنادار
میان گردش دارایی خوش��هها میباش��د .جهت انجام آزمون تعقیبی و یافتن محل تفاوت ،نیز آزمون
دان -بنفرونی مورد استفاده قرار گرفتهاست .برایناساس ،تفاوت میان خوشه تولیدکنندگان کوچک و
خدماتدهندگان کوچک مشاهده گردید .بنابراین میتوان گفت شرکتهای خدماتی نمونه آماری مورد
بررسی به طرز معناداری گردش دارایی بیشتری نسبت به شرکتهای تولیدکننده کوچک داشته و یا
بهعبارتدیگر بهرهوری خدماتدهندگان نسبت به تولیدکنندگان بیشتر بودهاست.
درآمد سرانه نیز یکی دیگر از نسبتهای مالی است که نشاندهنده کارایی هر یک از پرسنل در کسب
ت را نشان میدهد .محاسبه این نسبت در خوشهها نشاندهنده
درآمد بوده و به نحوی دیگر بهرهوری شرک 
این است که قدیمیها بیشترین درآمد سرانه را داشته و به عبارتی کارایی پرسنل بیشتری دارند.
جدول  -5توزیع شرکتها در خوشهها با توجه به حوزه فعالیت
حوزه فعالیت

خوشهها (درصد)

تعداد
در
ها
شرکت
خدمات
تولیدکنندگان
قدیمیها
نمونه آماری تازهکاران
دهندگان کوچک
کوچک

sig

فناوری زیستی

26

53/8

38/5

3/8

3/8

0/005

فناوری نانو

11

63/6

27/3

9/1

0

0/060

اپتیک و فوتونیک

6

33/3

50

16/7

0

0/909

مواد پیشرفته

14

21/4

57/1

7/1

14/3

0/415

برق قدرت ،الکترونیک،
کنترل و مخابرات

35

25

58/3

11/1

2/8

0/0505

فناوری اطالعات
و ارتباطات و
نرمافزارهای یارانهای

57

21/1

42/1

28/1

8/8

0/234
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حوزه فعالیت

خوشهها (درصد)

تعداد
در
ها
شرکت
خدمات
تولیدکنندگان
قدیمیها
نمونه آماری تازهکاران
دهندگان کوچک
کوچک

29

sig

تجهیزات پیشرفته
ساخت ،تولید و
آزمایشگاهی

21

23/8

42/9

28/6

4/8

0/731

داروهای پیشرفته

11

36/4

36/4

18/2

9/1

0/764

وسایل ،ملزومات و
تجهیزات پزشکی

15

26/7

60

6/7

6/7

0/676

هوافضا

8

0

75

25

0

0/304

انرژیهای نو

5

20

40

40

0

0/264

تجهیزات و مواد
پیشرفته نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی

15

6/7

33/3

46/7

6/7

0/054

محصوالت پیشرفته
سایر حوزهها

28

7/1

75

14/3

3/6

0/053

درصد کل

252

21

50

19

6

_

جدول  -6مقایسه عملکرد خوشهها
تولیدکنندگان کوچک

خدماتدهندگان کوچک

قدیمیها

sig

میانگین گردش دارایی

1/24

5/32

0/86

0/003

میانگین درآمد سرانه

338496453

232811202

0/027 632854580

 -6نتیجهگیری
همانطورکه مشاهده شد تکسونومی ارائهشده از شرکتهای دانشبنیان مورد بررسی ،این شرکتها را
به  4خوشه تازهکاران ،تولیدکنندگان کوچک ،خدماتدهندگان کوچک و قدیمیها تقسیمبندی نمود.
در رابطه با مقایس��ه دستهبندی انجامش��ده در این پژوهش و دستهبندی کارگروه ارزیابی و تشخیص
صالحیت شرکتهای دانشبنیان که شرکتها را به  3دسته نوپا ،تولیدکننده کاال و خدمات و صنعتی
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تقسیمبندی نمودهاست میتوان گفت ،اکثریت شرکتهای نوپای نمونه موردبررسی در خوشه تازهکاران
قرار گرفتهاند .با این وجود شرکتهای نوپایی که موفق به تجاریسازی حداقل یک محصول دانشبنیان
خود شده و توانستهاند این محصول را به تولید انبوه برسانند در خوشههای تولیدکننده یا خدماتدهنده
کوچک قرار گرفتهاند .با توجه به اینکه تجاریس��ازی محصوالت و کس��ب درآمد از فروش آنها یکی
از فاکتورهای کلیدی قضاوت در ارتباط با مرحله رش��د شرکتهاس��ت و رفتار ش��رکتها ،قبل و بعد
از تجاریس��ازی محصول متفاوت اس��ت میتوان گفت قرار دادن این ش��رکتها در گروههای متفاوت
و برخ��ورد حمایتی متفاوت با آنها ضروری به نظر میرس��د .تفاوت دیگر دس��تهبندی ارائهش��ده در
این مقاله ،نس��بت به دستهبندی کارگروه ،تفکیک شرکتهای تولیدکننده و خدماتدهنده کوچک از
یکدیگر و بررسی رفتار و عملکرد هر دسته به صورت جداگانه میباشد .همانطورکه مشاهده شد تفاوت
در جنبههایی از رفتار و عملکرد این دو خوش��ه ،لزوم تفکیک تولیدی و خدماتیها را نش��ان میدهد.
این در حالی اس��ت که کارگروه ارزیابی و تعیین صالحیت ش��رکتهای دانشبنیان ،تولیدکنندگان و
خدماتدهندگان را در یک گروه قرار میدهد .در نهایت در ارتباط با شرکتهای صنعتی میتوان گفت،
اکثریت این شرکتها در خوشه قدیمیها جای گرفتهاند.
نتایج خوشهبندی انجامشده حاکی از آن است که تازهکاران ،جوانترین و کوچکترین شرکتهای
دانشبنیان را تشکیل داده و با توجه به فقدان ترازنامه یا به عبارتی ابهام اطالعاتی باال ،بررسی عملکرد
و رفتار مالی این شرکتها امکانپذیر نیست .این شرکتها که هیچ محصول دانشبنیانی تجاریسازی
نکردهاند و به عبارتی در حال تجاریس��ازی محصول میباشند ،اغلب در مراحل اولیه چرخه عمر خود
هستند نیازمند حمایتهای مراحل اولیه متناسب با خود میباشند .تولیدکنندگان و خدماتدهندگان
کوچک نیز که از لحاظ س��ن و س��ایز به یکدیگر نزدیکند ولی با توجه به جنس فعالیتها و عملکرد
متفاوت این دو خوشه ،الزم است این تفاوتها در نوع نگاه و تصمیمگیری در مورد این قبیل شرکتها
لح��اظ گردد .همانطورکه مش��اهده گردید خدماتدهندگان از لحاظ به��رهوری ،کیفیت نیرویکار و
شدت فناوری در جایگاه باالتری نسبت به تولیدکنندگان قرار دارند .با این وجود توانایی تولیدکنندگان
در کس��ب درآمد ،بیشتر از خدماتیها بودهاس��ت .قدیمیها نیز که کمترین سهم شرکتها را تشکیل
میدهند و از لحاظ سرمایه ثبتی و درآمد از سایر خوشهها به طرز معناداری جلوترند .درآمد و سرمایه به
قوتوسعه محور آنها میتواند پتانسیل
نسبت باالتر این قبیل شرکتها در کنار رویکرد نوآورانه و تحقی 
مناسبی برای ورود و گسترش این نوع رویکرد در میان شرکتهای قدیمی و باسابقه ایجاد نماید.
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همانطورکه مش��اهده ش��د ،الگوی توزیع ش��رکتها در کلیه حوزههای فعالیت ب��ه غیر از حوزه
زیس��تفناوری ،از الگوی کلی تکسونومی پیروی نموده ،بدین معنی که تولیدکنندگان کوچک در این
حوزهها بیشترین سهم را داشته و قدیمیها کمترین سهم را داشتهاند .در رابطه با حوزه زیستفناوری،
این نتیجه حاصل ش��د که بیش��ترین درصد ش��رکتهای این حوزه را تازهکاران تش��کیل میدهند و
برایناساس باید توجه ویژهای به این حوزه نمود.
در نهایت میتوان گفت ،نتایج حاصل از این تحقیق ،تصویری از وضعیت شرکتهای دانشبنیان تحت
حمایت قانون را نشان داده و با توجه به تفاوتهای مشاهده شده میان رفتار و عملکرد خوشهها ،امکان
تحلیل نیازهای حمایتی مالی و غیرمالی آنها را فراهم مینماید .بنابراین بهکارگیری این خوش��هبندی
جهت تخصیص حمایتهای مالی و غیرمالی متناسب با مشخصههای هر خوشه پیشنهاد میگردد.
تقدیر و تشکر
نویس��ندگان این مقاله بر خود الزم میدانند تا از همکاریها و مس��اعدتهای جناب آقای دکتر سید
محمد صاحبکار خراسانی در فراهم آوردن امکان دستیابی به اطالعات شرکتهای دانشبنیان تشکر و
قدردانی نمایند که بیشک بدون همکاری ایشان این پژوهش به سرانجام نمیرسید.
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