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چکيده
رونق اقتصادی مس��تلزم توسعه دانش بنیان است و از این رو، تأسیس شرکت های دانش بنیان مورد توجه 
جدی قرار گرفته است. هدف این مقاله، شناسایی و تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش 
روی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در فرایند تأسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای 
هیئت علمی این س��ازمان می باشد. ابزار گردآوري اطالعات، مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند می باشد و 
برای تحلیل اطالعات مستخرج، از فن تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش، 
23 عضو هیئت علمی مؤسس شرکت های دانش بنیان در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی بوده اند که 
با روش نمونه گیري هدفمند انتخاب شده اند. برای تعیین روایي از فن سه سویه سازي )مثلث سازی( شامل 
به کارگیری منابع تأییدگر، پژوهش��گران و روش های متعدد در طی فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها و 
برای پایایی از هدایت دقیق جریان مصاحبه ها، ایجاد فرآیند ساخت مند برای اجرا و تفسیر مصاحبه ها و 
تشكیل کمیته تخصصی استفاده شده است. یافته های پژوهش در قالب چهار مضمون اصلی )مفهوم( نقاط 
قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها و 46 زیرمضمون )کد( ارائه شده است. نتایج تحلیل محتوای کیفی 
مبین 13 نقطه قوت، 14 نقطه ضعف، 9 فرصت و 10 تهدید پیش روی تأسیس شرکت های دانش بنیان 
توس��ط اعضاي هیئت علمی س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی بود که می تواند پایه گذار راهبردها و 

طرح های عملیاتی در جهت رونق و توسعه شرکت های دانش بنیان قرار گیرد.
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مقدمه
یك��ی از دالیل اصلی توس��عه فن��اوری در کش��ورهای صنعتی توجه ب��ه فرآیند تجاری س��ازی نتایج 
پژوهش هاي داخلی بوده است )فالح حقیقی و همكاران، 1396(. فرآیند تجاری سازی، انتقال دانش و 
فناوري از دانشگاه ها و مراکز پژوهشي به صنایع موجود یا کسب وکارهای جدید است )جعفري و سیاح 
رفیعی، 1393(. در این راس��تا، ش��رکت های مبتنی بر دانش نقش مهمی در پیشرفت اقتصاد کشورها 
بازی می کنند )برودنر1، 2008(. تش��كیل شرکت های جدید از سازمان های مادر یا همان فرآیند زایش 
ش��رکت های دانش بنیان2 در سال های اخیر، طیف گس��ترده ای از توجهات را به خود جلب کرده است 
و مطالعات نش��ان داده این ش��رکت های زایش��ی دانش بنیان و مبتنی بر فناوری نسبت به شرکت های 
بزرگ در خلق ثروت موفق تر هس��تند )داونپورت3 و همكاران، 2002(. شرکت های کوچک و متوسط، 
ش��رکت های نوپا، صنایع با فناوری باال، ش��رکت های جدید فناوری بنیان و شرکت های زایشی از جمله 
مفاهیم مرتبط با شرکت های دانش بنیان هستند و در کشورهای مختلف به جای هم استفاده می شوند. 
شرکت دانش بنیان معموالً شرکتی زایشی است که توسط کارآفرینانی که خود دانشجو، عضو هیئت علمی 
و یا پژوهش��گر هستند در راس��تای ایجاد، توسعه و ارتقاي فناوری جدید و تحت حمایت سازمان مادر 
ایجاد می شود )بورگس و فیلیون4، 2013(. در کشورهای توسعه یافته، شرکت های زایشی پژوهشی در 
مأموریت نس��ل جدید اکثر دانش��گاه ها مدنظر قرار گرفته و به عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی و 
نیز عاملی برای کاربردی ساختن تحقیقات دانشگاهی شناخته می شوند؛ هرچند این شرکت ها در ایران 

نتوانستند به صورت مطلوب مأموریت اصلی خود را انجام دهند )عالی پور و همكاران، 1396(.
داونپورت و همكاران )2002( شرکت زایشی را شرکتی می دانند که از طریق انتقال فناوري از یک 
مؤسسه تحقیق و توسعه شكل گرفته، کاماًل مستقل از شرکت مادر است و شامل انتقال سرمایه انسانی 
می شود. در ایران، بر اساس قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها 
و اختراعات )1389( ش��رکت و مؤسس��ه دانش بنیان، شرکت یا مؤسس��ه خصوصي یا تعاوني است که 
به منظور هم افزایي علم و ثروت، توس��عه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي )ش��امل 
گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري( و تجاري سازي نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحي و تولید کاال 

1 . Brodner
2 . Knowledge-based Companies (KBCs)
3 . Davenport
4 . Borges & Filion



49 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای راه اندازي شرکت هاي ...

و خدم��ات( در ح��وزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به وی��ژه در تولید نرم افزارهاي مربوط 
تأس��یس مي شود. به طورکلی، سازمان مادر، کارآفریني و فناوری سه عنصر کلیدی شرکت های زایشی 
مبتنی بر دانش هس��تند. در شرکت های زایشی دانشگاهی، سازمان مادر معموالً دانشگاه ها هستند اما 
در معنای وس��یع تر همه مؤسسات علم و فناوری می توانند به عنوان سازمان مادر عمل کنند )بورگس 
و فیلیون، 2013(؛ زیرا اقتصاد دانش بنیان بر پایه مؤسسات علمی و تحقیقاتی بنیان نهاده شده است و 
این مؤسسات نقش مهمی در تأمین سرمایه انسانی، گنجینه کارآفرینی و منابع نوآوری ایفا می کنند. 
این مؤسس��ات صرف نظر از نوع مالكیت، مس��ئول ایجاد و انتشار دانش می باشند و هدف اساسی آن ها 
توسعه دانش علمی است. بر این اساس ادغام فعالیت های آموزشی با فعالیت های پژوهشي در مؤسسات 
علمی و آموزش��ی می تواند فرصت هایی را برای انتش��ار مستقیم دانش جدید علمی ایجاد کند )پلوتا � 
اولیرنیک1، 2013(. کارآفریني و فناوری که پایه ای برای س��رمایه گذاری جدید هستند از سازمان مادر 
نش��أت می گیرند. س��ازمان های مادر در کنار تأمین نیروی انس��انی و فناوری، حمایت های دیگری از 
شرکت های دانش بنیان دارند؛ مانند در اختیار قرار دادن آزمایشگاه های تحقیقاتی، دفتر انتقال فناوري، 
ارتقای فرهنگ کارآفرینی در دانش��گاه یا مؤسس��ه، کمک مالی، جلسات مشاوره یا دوره های مدیریت 
فروش، فضای اداری برای فعالیت های نوپا، دسترس��ی به ش��بكه اینترنت و دسترس��ی به مرکز رش��د 

کسب وکار که بسیاری از خدمات حمایتی در این بستر صورت می پذیرد )بورگس و فیلیون، 2013(.
در ایران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران2 از سال 1359 به عنوان یک سازمان پژوهش 
و فناوری در حال فعالیت اس��ت. مرکز رشد این س��ازمان نیز با هدف کاهش موانع و کاستن از عوامل 
بازدارنده فعالیت های آغازین مؤسسات فناور نوپا )از جمله شرکت های دانش بنیان( رسماً از سال 1383 
آغاز به فعالیت نموده اس��ت. اعضاي هیئت علمی س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی تا سال 1396 
تعداد 20 شرکت دانش بنیان تأسیس و در مرکز رشد سازمان ثبت کرده اند )سازمان پژوهش هاي علمی 
و صنعتی ایران، 1396(. آنچه در حال حاضر به عنوان چالش های توس��عه کّمی و کیفی ش��رکت های 
دانش بنیان شناس��ایی می ش��ود، در قالب موارد درونی و بیرونی برای هر س��ازمان از جمله س��ازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی، قابل بررس��ی و پیگیری می باش��د. ش��كاف بین آنچه سازمان می داند و 
آنچه باید بداند را شكاف دانش درونی می نامند و تحلیل نقاط قوت و ضعف این شكاف درونی را نشان 
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می دهد. همچنین به شكاف بین آنچه سازمان می داند و آنچه رقبای سازمان می دانند، شكاف بیرونی 
اطالق می شود که با بررسی فرصت ها و تهدیدها قابل شناسایی می باشد. بر این اساس با شناخت هرچه 
بیشتر شكاف های درونی و بیرونی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی می تواند امور مربوط را مدیریت 
کرده و مؤثرتر عمل کند )زاک1، 2003(. مس��لماً تحلیل این ش��كاف های درونی و بیرونی می تواند از 
منظر افراد مختلف و با روش های متنوعی صورت گیرد که نیازمند تحقیقات همس��و و متعددی است. 
با توجه به محدودیت های موجود، مس��ئله اصلی پژوهش حاضر این اس��ت که اگر اعضای هیئت علمی 
سازمان بخواهند از نتایج پژوهش ها و دانش اندوخته خود، شرکتی دانش بنیان تأسیس نمایند، سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی به عنوان یک سازمان پژوهش و فناوری؛ با چه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهایی مواجه خواهد ش��د، چه س��ازوکاری را در این خصوص باید در پیش بگیرد و برای بهبود 
راه اندازی ش��رکت های دانش بنیان توس��ط اعضای هیئت علمی چگونه باید عمل کند. اهمیت، دلیل و 
فواید تأسیس شرکت های دانش بنیان هنوز آن طور که باید و شاید در جامعه شناخته شده نیست و این 
موضوع زمانی پررنگ تر می شود که فرد در کسوت هیئت علمی متعهد به انجام پاره ای وظایف آموزشی 
و پژوهش��ی و حضور در محل کار می ش��ود و توسط یک س��ری آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری 
محدود می شود. از سوی دیگر مشخص نیست که بازدهی بیشتر و توسعه شرکت های دانش بنیان چه 
عواقبی برای سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به همراه خواهد داشت، توجیه ادامه فعالیت اعضای 

هیئت علمی سازمان در این شرکت ها چگونه باید باشد و چه سازوکاری برای آن باید اندیشیده شود.
برای پاسخ به این پرس��ش ها، مهم ترین اقدام، تحلیل چالش های پیش روی سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی در قالب نقاط قوت و ضعف )به عنوان شكاف درونی( و فرصت ها و تهدیدها )در قالب 
ش��كاف بیرونی( برای راه اندازی ش��رکت های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی سازمان است. تیم 
پژوهش پس از بررس��ی های فراوان به این نتیجه رس��ید که اعضای هیئت علمی س��ازمان که مؤسس 
شرکت دانش بنیان هستند دارای بیش ترین دانش و اطالعات الزم برای انجام چنین پژوهشی می باشند 
و لذا مهم ترین مخاطبان برای ارائه توضیحات و س��پس شناسایی شكاف های درونی و بیرونی، اعضای 
هیئت علمی سازمان می باشند که مؤسس برخی شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد سازمان 

بوده اند.
ش��ایان ذکر اس��ت که تاکنون به صورت نظام مند نقاط قوت، ضع��ف و تهدید و فرصت های پیش 
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روی سازمان ها برای تأسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضاي هیئت علمی سازمان مزبور بررسی 
نش��ده و بر این اس��اس، نوآوری اصلی پژوهش حاضر بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای 
پیش روی س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی برای تأسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضای 
هیئت علمی این س��ازمان به عنوان مس��ئله و هدف پژوهش می باش��د. همچنین انتخاب یک سازمان 

پژوهش و فناوری به عنوان دامنه مكانی پژوهش نیز نوآوری دیگر پژوهش حاضر خواهد بود.

پيشينه پژوهش
تحلیل پیشینه موضوع پژوهش، نشان دهنده گسترش طیف مطالعات در این زمینه می باشد که در زیر 
به تعدادي از آن ها اشاره شده است. از آنجا که این موارد در عرصه هاي مختلف و متنوعي انجام شده اند، 
پس از بررسي تعدادي از آن ها، تیم پژوهش به این نتیجه رسید که با توجه به شرایط بومي ایران، بهتر 
است عالوه بر استفاده از پیشینه نظري، انجام تحلیل محتواي کیفي در قالب نظرسنجي از افراد مطلع، 

دخیل و درگیر در موضوع در دستور کار قرار گیرد.
س��اپوترا1 و همكاران )2018( به بررسی شرکت های زایش��ی تجاری سازی لیتیوم باتری دانشگاه 
ِس��بالس مارت2 اندونزی پرداختند. بر این اس��اس، نقاط قوت ش��امل برند فناوری جدید )که تراکم 
بیش��تری نس��بت به باتری معمولی دارد(، منابع انسانی شایس��ته و کار بلد از پارک فناوری دانشگاه، 
شانس بیشتر برای از بین بردن باتری کبالت، ثبت 19 اختراع و افزایش بودجه از برنامه دانشگاه بوده 
اس��ت. همچنین نقاط ضعف عبارت اند از: خارجی بودن تأمین کنندگان مواد اولیه، نقص 20 درصدی 
در رون��د تولی��د، نبود محصول برای فروش انبوه در بازار، رها ک��ردن زباله های آنود و کاتدی و فقدان 
روش عملیاتی اس��تاندارد ب��رای فعالیت های انبارداری و فروش. از ط��رف دیگر فرصت های پیش رو 
ش��امل افزایش تقاضای بازار برای این نوع باتری، افزایش معنی دار ش��رکت های زایش��ی دانشگاهی و 
وجود سیاس��ت های حمایتي از طرف دانشگاه، افزایش آگاهی مصرف کنندگان برای استفاده از انرژی 
باتری نس��بت به س��وخت های فس��یلی و تنوع کاربرد محصوالت باتری می باشند. تهدیدات پیش رو 
ه��م عبارت اند از: رقابت با رقباي تولیدکننده این محصول، رقابت با رقبای تولیدکنندگان محصوالت 

جایگزین و ظرفیت ورود رقبای جدید.
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القبید1 و همكاران )2015( با بهره گیری از تحلیل سوات2 به شكل دهی راهبرد تجاری سازی برای 
شرکت های زایش��ی دانشگاهی )مطالعه موردی: مرکز رشد دانشگاه سبالس مارت3( پرداختند. نتیجه 
راهبردی این پژوهش تأکید بر سیاست گذاری تجاری سازی، رونق اقتصادی و توسعه فناوری، بر اساس 
موازین فرهنگی و با توجه به عوامل محیطی از جمله ش��رایط آب و هوایی اس��ت. س��ایر راهبردهای 
مورد اش��اره در این پژوهش، تأکید بر س��رمایه گذاری بر نیروی انسانی، پرهیز از بوروکراسی و کاهش 

دیوان ساالری اداری در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاهی است.
پرزی رویز4 و همكاران )2013( در مطالعه خود به پنج محدودیت شرکت های زایشی پژوهشگران 
اسپانیایی در زمینه کشاورزی اشاره کردند. آن ها ریسک های شخصیتی را اولین مانع کسب وکار تجاری 
جدید در حوزه کشاورزی عنوان کردند. برای بسیاری از محققان، ایجاد یک شرکت گزینه معتبری تلقی 
نمی شود؛ زیرا آن ها فعالیت های ضروری برای کسب وکار را مانعی برای اولویت های تحقیقاتی می دانند 
و با این کار محقق فعالیت های خود را به انگیزه های اقتصادی آلوده کرده اس��ت. همچنین بازگشت از 
یک ش��رکت شكست خورده هم مسئله ای است که اغلب بازدارنده تأسیس شرکت خواهد بود. از طرف 
دیگ��ر ناکاف��ی بودن حمایت ها و کمک ه��ای نهادهای دولتی هم مانع دیگری برای ایجاد کس��ب وکار 
توسط پژوهشگران کشاورزی در اسپانیا می باشد. همچنین مشخص نبودن شرایط ارتباط پژوهشگران و 
مؤسسان و فقدان مقررات و قوانین مربوط برای تسهیل این فرآیند، مشكل سهم سهام در قالب مالكیت 
سهام این شرکت ها و چگونگی استفاده از منابع مالی مؤسسه )فضا، تجهیزات و غیره( و ارزش دارایی 

فكری شرکت به عنوان سایر موانع ایجاد شرکت های زایشی کشاورزی در اسپانیا شناسایی شدند.
     یاکوب5 و همكاران )2011( در بررس��ی چالش های تجاری س��ازی تحقیقات دانش��گاهی برای 
اختراعات بر پایه کشاورزی در مالزی سه چالش اصلی را عنوان کردند: 1( فعالیت های تجاری فرآیندهای 
طوالنی می طلبند و نیازمند سرمایه گذاری آغازین قبل از شروع سوددهی هستند، 2( فقدان انگیزه های 
مناس��ب و نبود نظام پاداش مناس��ب و 3( تعامل صنعت و دانش��گاه، تضاد منافع را نیز به همراه دارد 
)شایان ذکر است در مالزی اختراعات کشاورزی و تحقیقات دانشگاهی، الزامی برای همكاری با صنعت 

ندارند، چون دانشگاه بیشتر به دنبال آموزش و پژوهش است(.

1 . Al Ghabid
2 . SWOT
3 . Sebelas Maret University
4 . Perez-Ruiz 
5 . Yaakub 
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آلجری1 و همكاران )2013( چهار عامل اثرگذار زیر را در فرایند ش��كل گیری ش��رکت های زایشی 
دانش��گاهی شناسایی کردند: 1( محل جغرافیایی: دانش تولید شده توسط تحقیق و توسعه دانشگاه ها 
و ش��رکت های خصوصی به شرکت های دیگر سرایت می کند و فعالیت های نوآورانه را تحریک می کند. 
درواقع، شرکت ها در نزدیكی دانشگاه ها تمرکز می یابند تا دسترسی آسان تری به دانش تولید شده در 
دانشگاه ها داشته باشند؛ 2( ویژگی های خاص دانشگاه ها: شمار دانشمندان، کیفیت پژوهشگران، شهرت 
دانشگاه، مهارت های باالتر پژوهشگران و بودجه بیشتر در دانشگاه ها در ظرفیت رشد سرمایه گذاری های 
جدید تأثیرگذار است؛ 3( عناصر زیرساختی و زیرساخت های کارآفرینی برای ایجاد صنایع جدید و 4( 
منابع و توانایی دفتر تجاری س��ازی فناوری: به عبارتی حضور شرکت های زایشی تازه تأسیس به مدت 
یک س��ال در دفاتر تجاری س��ازی که دارای نیروی انسانی ماهر اس��ت در بهبود و افزایش شرکت های 

زایشی دانشگاهی مؤثر می باشد.
داونپورت و همكاران )2002( در بررسی مؤسسه تحقیقات نیوزلند و شرکت های زایشی آن نشان 
دادند که اجتناب از بوروکراس��ی زائد، توس��عه شغلی، گسترش روحیه کارآفرینی و بازگشت سرمایه از 
منافع اصلی ش��رکت های زایشی برای اعضاي هیئت علمی مؤسس است و تمرکز و هدفمندی بر روی 
فعالیت های اصلی، تكمیل کارکردها و محدود کردن ریسک از منافع اصلی سازمان های مادر محسوب 
می شود. همچنین، اشتغال، پرداخت مالیات، صادرات و صنایع پیشرفته جدید از جمله پیامدهای مثبت 

برای جامعه محسوب مي شود.
عالی پور و همكاران )1396( به ارائه الگوی ش��رکت های زایش��ی پژوهشی به منظور تجاری سازی 
تحقیقات دانش��گاهی پرداختند. نتایج این تحقیق، ارائه 26 مؤلفه تأثیرگذار بر ش��رکت های زایش��ی 
پژوهشی است. در این میان، ابعاد بازاریابی، چرخه عمر، ارزیابی عملكرد به ترتیب بیش ترین اثرگذاری 
را در ایجاد ش��رکت های زایش��ی داش��ته و ارتباطات به عنوان کم اثرترین عامل اثرگ��ذار بر ایجاد این 

شرکت ها معرفی گردیده است.
ذوالفقاری و حجازی )1392( در پژوهش خود، به تبیین مدل مفهومی رش��د ش��رکت های زایشی 
جهاد دانش��گاهی و عوامل اثرگذار بر رشد این شرکت ها بر اس��اس تحلیل داده های عمیق با خبرگان 
دانشگاهی و مؤسسان و مدیران شرکت های زایشی جهاد دانشگاهی پرداختند. نتایج این مطالعه نشان 
داد جهاد دانش��گاهی به دلیل موقعیت خاص خود در جامعه دانش��گاهی کش��ور توانس��ته است نقش 

1 . Algieri
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حمایتی نامحسوس��ی بر شرکت هایش داشته باشد و محیط مناس��بی برای رشد این شرکت ها فراهم 
س��ازد. همچنین این ویژگی باعث شده اس��ت که عوامل محیطی تأثیر مستقیمی بر رشد شرکت های 
جهاد دانش��گاهی نداش��ته باشد و اثرگذاری آن ها تا حدودی غیرمس��تقیم باشد. تحلیل نوع اثرگذاری 
عوامل فردی در این پژوهش به این شرح است: شیوه کار در جهاد دانشگاهی انجام اولویت های کاری 
اس��ت و نیروهای جهاد دانش��گاهی معموالً افراد کارآفرینی هس��تند. این افراد تحت تأثیر محیط پس 
از ورود به مجموعه جهاد دانش��گاهی و تشكیل ش��رکت در این سازمان در برابر سازمان خود احساس 
مسؤولیت دارند و با اثرگذاری بر شرکت و تحت تأثیر عوامل محیطی بر رشد شرکت اثرگذارند. درنهایت 
در تحلیل نوع اثرگذاری عوامل سازمانی در این پژوهش باید گفت شرکت زایشی به وجود آمده در جهاد 
دانشگاهی به عنوان یک سازمان با مؤلفه های سازمانی مناسب، بیش ترین تأثیر را بر رشد شرکت های 

جهاد دانشگاهی داشته است.
از تعمق در آنچه به عنوان خالصه ای از موارد پیشین پژوهشی به دست می آید می توان اذعان کرد 
که اکثر آن ها به صورت مطالعات موردی انجام شده و به غیر از ارائه تفسیری کلی، قدرت تعمیم پذیری 
کمی برای استفاده در مطالعات مشابه )نظیر این مطالعه( دارند. همان طور که مالحظه می شود، طیف 
گسترده اي از چالش ها شامل نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها پیش روي شرکت های دانش بنیان 
قرار دارند؛ اما با توجه به هدف و تمرکز این مطالعه، به نظر مي رسد چارچوب نظری و یا مفهومی خاصی 
برای انجام این تحقیق نمی توان با استناد به پیشینه پژوهشی ارائه داد و درنتیجه تكیه بر ادبیات نظري 
به تنهایی کافي نمی باشد. از این رو، رویكرد این مطالعه به سمت استفاده از روش هاي کیفي و اکتشافي 
گرایش یافت تا پاس��خگوی نقاط قوت و ضعف )به عنوان چالش های درونی( و فرصت ها و تهدیدهای 
)به عنوان چالش های بیرونی( پیش روی راه اندازی شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی باشد؛ بنابراین، سؤال اصلی این پژوهش برای دستیابی به هدف 
تحقیق آن بود که نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های پیش روی س��ازمان پژوهش های علمی و 

صنعتی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی این سازمان چیست؟

روش پژوهش
با توجه به ماهیت توصیفی و اکتشافی موضوع مورد بررسی و ضرورت کشف جزئیات ظریف و اطالعات 
عمیق در زمینه موضوع مورد مطالعه و فقدان پیشینه مطالعاتی جامعی در رابطه با نقاط قوت، ضعف، 
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فرصت ها و تهدیدهای تأس��یس ش��رکت های دانش بنیان توسط اعضاي هیئت علمی، در این مطالعه با 
تكیه بر روش موردکاوي و تحلیل محتواي کیفي، نظرات افراد صاحب نظر و درگیر با موضوع اس��تفاده 

شد و بر این اساس ابر انگاره ی پژوهش حاضر، روش پژوهش کیفی می باشد.
از آنجایی که س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی یكی از مهم ترین سازمان های کشور در حوزه 
تجاری س��ازی فناوری محسوب می شود و سابقه طوالنی در این زمینه دارد، اعضاي هیئت علمی که از 
مؤسس��ان شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد س��ازمان بودند، به عنوان جامعه آماري مورد 
مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند می باشد و از اصل اشباع 
به منظور پایان دادن به مصاحبه ها اس��تفاده شده است. همچنین از روش تحلیل محتوای کیفی برای 
اس��تخراج مؤلفه های کلیدی مصاحبه ها استفاده شد. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و با 23 
نفر از اعضای هیئت علمی س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی که مؤسس شرکت دانش بنیان بودند 
و شرکت هایشان در مرکز رشد سازمان مستقر بود، مصاحبه نیمه ساختارمند صورت گرفت. مصاحبه ها 
به منظور ثبت دقیق اطالعات ضبط شد و ضمن پیاده سازی اطالعات هر مصاحبه، کلیه جزییات ثبت 

گردید.
تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده های متنی از جمله مصاحبه های پیاده شده، کاربرد فراوانی 
دارد و در جایی که تحلیل کّمی به محدودیت هایی می رس��د، نمود بیش��تری می یابد؛ بنابراین تحلیل 
محتوای کیفی را می توان برای تفس��یر ذهنی محتوایی داده های متن از طریق فرآیندهای طبقه بندی 
نظام مند، رمزبندی و کدگذاری یا طراحی الگوهای شناخته شده به کار گرفت. تحلیل محتواي کیفی را 
می توان یک رویكرد تجربی، روش شناسانه و کنترل شده متون در درون زمینه ارتباطی، مطابق با قواعد 
تحلی��ل محتوا، مبتنی بر روش مرحله به مرحله و با رعایت عناصر مورد مطالعه در نظر گرفت. بر پایه 
این تعاریف، تحلیل محتوای کیفی به پژوهشگران اجازه می دهد که اصالت و حقیقت داده ها را به گونه 
ذهنی ولی با روش علمی تفسیر کنند و بر این اساس اعتبار نتایج به وسیله وجود یک فرآیند رمزبندی 
نظام مند، تضمین می شود )عادل مهربان، 1394(. روایی )اعتبار( و پایایی )اعتماد( پرسش های مصاحبه 
با استفاده از روش ارزیابی لینكلن و گوبا1 تأیید شد که معادل روایی و پایایی در پژوهش های کمی است 
)لینكلن و گوبا، 1985؛ گل افش��انی2، 2003( و شامل چهار معیار اعتبار، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت 

1 . Lincoln & Guba
2 . Golafshani
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اطمینان و انطباق پذیری می باش��د. اعتبار پرس��ش های مصاحبه پژوهش توسط گروهی از متخصصان 
موضوعی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و برای اطمینان از قابلیت انتقال پذیری یافته های تحقیق، با 
سه متخصص موضوعی که در انجام کار مشارکت نداشتند، در مورد یافته های تحقیق مشاوره به عمل 
آمد. به منظور ایجاد قابلیت اطمینان، مطالعه جزئیات و یادداشت های مصاحبه، به صورت دقیق ضبط و 
ثبت گردید و جهت کسب اطمینان از میزان انطباق پذیری و سازگاری یافته ها، تمام جزئیات ثبت شده 
چندین بار مورد بازبینی قرار گرفت. عالوه بر این، برای افزایش اطمینان از روایي از فن سه سویه سازي 
)مثلث سازی( شامل استفاده از منابع تأییدگر، پژوهشگران و روش های متعدد در طی فرآیند جمع آوری 

و تحلیل داده ها استفاده شد.
برای شناس��ایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی در تأسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضاي هیئت علمی، شش مرحله پشت سر گذاشته 

شد.
1- طرح پژوهش: سؤال اصلی پژوهش این بود که چه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهایي پیش 
روی س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی برای تأس��یس ش��رکت های دانش بنیان توسط اعضای 

هیئت علمی این سازمان وجود دارد؟
2- گ��ردآوری و تنظیم داده ه��ا: در این مرحله، داده ها از طریق مصاحبه و یادداش��ت برداری میدانی، 

جمع آوري گردید.
3- کدگذاری باز: در این مرحله، نكات کلیدی داده ها در قالب 188 »مفهوم« استخراج شد. سپس، با 
مقایس��ه مفاهیم به دست آمده از مرحله قبل، چند مفهوم که اشاره به یک جنبه مشترک در پدیده 
مورد بررسی داشتند، عنوان یک »زیرمقوله )مقوله فرعی(« را به خود اختصاص دادند. درنهایت، 46 

مقوله فرعی از این روند به دست آمد.
4- کدگذاری محوری: در این مرحله، زیرمقوله های به دست آمده با توجه به اشتراک مفهومی، در قالب 

»مقوله های اصلی« نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها تفكیک شدند.

یافته ها و بحث
در جدول هاي 1 تا 4، با اس��تفاده از تحلیل محتوای کیفی، مفاهیم استخراج شده در قالب چهار مقوله 
اصل��ی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی در 
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تأسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضاي هیئت علمی این سازمان، نشان داده شده است و در این 
راستا، 13 نقطه قوت، 14 نقطه ضعف، 9 فرصت و 10 تهدید شناسایي و ارائه گردید. 

جدول 1ـ نقاط قوت پيش روی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، مقوله ها و مفاهيم مرتبط با 

تأسيس شرکت های دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمی سازمان

لي
اص

له 
قو

م

ف
مفاهيممقوله فرعيردی

ت
قو

ط 
نقا

1

استفاده کارا 
از نيروی خبره 

و نوآور در 
سازمان

- هیئت علمی تمام مدارک و شواهد علمی و کارهای آماری برای تولید محصول 
را دارد.

- تجربیات فرد در سازمان به شرکت و تجربیات شرکت به سازمان منتقل 
می شود.

- اعضاي هیئت علمی که شرکت تأسیس می کنند کار علمی و تجاری را بیشتر 
درک می کنند.

- سازمان افراد متخصصي دارد که در بسیاری از مسائل کمک کننده هستند.
- دارا بودن هیئت علمی با مدارج عالیه از بهترین مؤسسات و دانشگاه ها

2

وجود مرکز رشد 
در سازمان برای 
امکان استقرار 

شرکت های 
دانش بنيان 

اعضاي 
هيئت علمی 

سازمان

- حضور در مرکز رشد سازمان به علت نزدیكی مكان و آب و برق سازمان
- پشتیبانی و دوره های آموزشی مرکز رشد

- مرکز رشد سازمان برندش مطرح است )به عنوان مثال، این که خانه شما در 
کدام منطقه باشد، شرکت شما هم در کدام مرکز رشد مستقر باشد، مهم است(.

- مرکز رشد کار اطالع رسانی را انجام می دهد و بوروکراسی اداری را تسهیل 
می کند.

- سازمان مرکز رشد خوبی دارد.
- مرکز رشد سازمان در کشور قوی و برتر است و تا االن شرکت ها را خوب 

حمایت کرده است.
- مرکز رشد تا مرحله دانش بنیان شدن و وارد بازار شدن کمک می کند.
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لي
اص

له 
قو

م

ف
مفاهيممقوله فرعيردی

ت
قو

ط 
نقا

3

استفاده از 
دانش فنی 
موجود در 

سازمان برای 
ظهور و توسعه 

محصوالت 
نوآورانه و 

فناورانه

- سازمان پلی بین دانشگاه و صنعت است.
- ارتباط بین سازمان به عنوان یک دانشگاه و شرکت به عنوان یک صنعت 

است.
- شرکت های دانش بنیان می توانند به عنوان هسته تولیدکننده برای سازمان 

مطرح شوند.
و  کار صنعتی  به  فنی  دانش  تبدیل  و  تحقیق  آن  اعضای  و  کار سازمان   -

نیمه صنعتی است.
- دانش فنی فقط 10% فعالیت هایی است که یک شرکت باید انجام دهد و 

سازمان دارد این کار را می کند.

4

کسب درآمد 
از فروش دانش 
فنی توليدشده 

در سازمان

- این که تحقیقات خود را کاربردی کنید و بفروشید خیلی خوب است.
- شرکت های دانش بنیان می توانند برای سازمان درآمدزایی کنند.

- فعالیتي که در قالب طرح نوع دوم انجام شود، برای سازمان منافع مالی 
می تواند داشته باشد.

- محصول شرکت از طرح های صنعتی و نیمه صنعتی سازمان بود که در قالب 
کار سازمان بود و تا مرحله پژوهشی به عنوان کار سازمانی بوده و بعد هم به 

ما فروخته شد.
- طرح پژوهشی موفقی در سازمان داشتیم و بعد از اتمام طرح، سازمان دانش 
فنی طرح نیمه صنعتی را به ما فروخت و ما پولش را دادیم و خودمان شرکت 
زدیم. سازمان از طرح نیمه صنعتی حمایت می کرد. دانش فنی را به صورت 

اقساط می فروختند و ما هم از این فرصت استفاده کردیم.

5

کاربردی سازی 
اختراعات 
و تحقيقات 

صورت گرفته در 
سازمان

- تمام تحقیقات کاربردی می شود.
- هزینه هایی که انجام شده درنهایت کاربردی شده و به تولید می رسد و به 

نفع مردم است.
- طرح های سازمان مغفول باقی نمی ماند و نتیجه طرح ها به ثمر می رسد.
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لي
اص

له 
قو

م

ف
مفاهيممقوله فرعيردی

ت
قو

ط 
نقا

6
تجاری سازی 
دانش فنی 

داخلی

- سازمان وظیفه ملی خودش در تجاری سازی را انجام می دهد.
- این که طرحی را از حالت پژوهشی به صنعتی با منافع ملی برسانیم، یک 

نقطه قوت است.
- سازمان برخالف دانشگاه، حالت چندرشته ای دارد و در تجاری سازی موفق 

عمل می کند.

7

مطرح شدن 
برند سازمان در 
کنار برندهای 
شرکت های 

دانش بنيان اعضا

- سازمان ما سازمان بزرگی است و توانایی برند شدن دارد.
- اگر سازمان به عنوان برند شناخته شود، هیئت علمی هم بیشتر تشویق به 

تأسیس شرکت های دانش بنیان می شود.
- شرکت ما برند شده است.

- چون در مرکز رشد مستقر هستیم اگر شرکت ما موفق شود، برند مرکز رشد 
سازمان مطرح می شود.

- سازمان دولتی است و قدرت ارتباطات بیشتری در جاهایی که نیاز به قدرت 
اجرایی است، دارد.

- اعتبار نام سازمان ما کم نیست و می تواند شریک معتبری برای شرکت های 
دانش بنیان باشد.

8

هدفمند کردن 
طرح های 

پژوهشی و 
نيمه صنعتی 

سازمان

- کار ما طرح نیمه صنعتی در سازمان بود و قوانین سازمان از آن ها حمایت 
می کرد.

- شرکت دانش بنیان می تواند فعالیت خود را با طرح های پژوهشكده هم راستا 
کند.

- اگر سازمان روی طرح های پژوهشی و نیمه صنعتی، هدفمند عمل کند و روی 
کاری دست بگذارد که آینده اش مطمئن است خیلی از افراد خواهان خرید 

نتایجش برای تولید خواهند بود.

9

پرورش افراد 
با تجربه توليد 

واقعی در 
سازمان

- اجازه تأسیس شرکت و کار تجاری در کنار کار سازمان
- کارهای سازمانی پشتیبان کار تولیدی شرکت ما بوده است.

- افراد با تجربه تولید واقعی، سرمایه سازمان محسوب می شوند.
- کار تجاری حضور فرد در انجام پروژه های کاربردی را افزایش می دهد.
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لي
اص

له 
قو

م

ف
مفاهيممقوله فرعيردی

ت
قو

ط 
نقا

10

هدفمند کردن 
دید اعضاي 

هيئت علمی به 
سمت صنعتی 

و کاربردی 
شدن طرح های 

پژوهشی

- آیین نامه جدید یک سری مزایا برای هیئت علمی فراهم کرده که کسانی 
که شرکت تأسیس می کنند، می توانند از یک سری امتیازات برخوردار شوند.

- برای تأسیس شرکت های دانش بنیان امتیاز ترفیع و ارتقا در نظر گرفته شده 
است.

- دید اعضاي هیئت علمی نسبت به کارش را افزایش داده و هدفمندتر می کند.
- دید اعضا را از حالت دانشگاهی خارج کرده و کیفیت کار را افزایش می دهد.

- شرکت ها به نفع سازمان هستند و کیفیت و دید صنعتی به اعضا می دهند و 
پروژه کاربردی با درصد اطمینان بیشتری در آینده تعریف می شود.

11

برخورداری 
سازمان از 
امکانات و 

زیرساخت های 
الزم جهت اجاره 

به شرکت های 
دانش بنيان اعضا

- نیازی به هزینه کردن و تأسیس آزمایشگاه نبود بلكه از امكانات سازمان 
استفاده می کنیم.

- از فضا، مكان و آب و برق سازمان استفاده می کنیم.
- استفاده از پژوهشكده ها و امكانات سازمان و خود مرکز رشد

- امكاناتی در سازمان هست و از آن ها استفاده نشده که هیئت علمی با فعالیت 
شرکت های دانش بنیان می توانند این امكانات را فعال کنند.

- از دستگاه های خوابیده و بدون استفاده، بهره برداري مفید می شود.
- سازمان زیرساخت و امكانات دارد.

- کمک سازمان به ما کمک غیرمستقیم بوده است.
- اجاره محل در سازمان از بیرون کمتر است.

- در سازمان، امكانات سنگین و گران قیمتي هست که برای راه اندازی شرکت ها 
می توان از آن ها بهره گرفت.
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لي
اص

له 
قو

م

ف
مفاهيممقوله فرعيردی

ت
قو

ط 
نقا

12
کارآفرینی 

دانش بنيان برای 
سازمان

- به علت سود و درآمدی که برای هیئت علمی دارد آن ها را بیشتر مشتاق 
می کند تا کار کاربردی و قابل رقابت انجام دهند.

- تأسیس و استقرار شرکت های دانش بنیان جز عملكرد سازمان محسوب 
می شود.

- کارآفرینی دانش بنیان برای سازمان مطرح می شود.
- از محل درآمدها 45% برای سازمان است.

- پتانسیل درآمدزایی برای سازمان ایجاد کردیم.
- شرکت ها از سازمان هم خارج شوند باز افتخاری برای سازمان هستند و باعث 

ایجاد پرونده موفقی برای سازمان می باشند.
- شرکت ها سود کارآفرینانه برای سازمان دارند.

13

حضور 
دانشجویان 

پژوهش محور 
در شرکت های 

دانش بنيان 
اعضای 

هيئت علمی 
برای آشنا 

شدن با مباحث 
کاربردی

- از نیروهای دانشجویی برای همكاری استفاده می کنیم.
- دانشجویانی که روی موضوع کار می کنند هم کار عملی یاد می گیرند و هم 

درآمد کسب می کنند.
- در سازمان این شرایط هست که نیروی شرکتم را از دانشجویانم تربیت کنم.
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جدول 2ـ نقاط ضعف پيش روی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، مقوله ها و مفاهيم مرتبط 

با تأسيس شرکت های دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمی سازمان

لي
اص

له 
قو

م
ف

مفاهيممقوله فرعيردی

ف
ضع

ط 
نقا

1

تضاد منافع سازمان 
و اعضاي هيئت علمی 
مؤسس شرکت های 

دانش بنيان
)در اختصاص زمان، 

تداخل وظایف و 
غيره(

- بیشتر وقت ما برای پژوهش است.
- مجبوریم بیشتر وقت خود را برای سازمان بگذاریم.

- فعالیت شرکت ممكن است شما را از مسیر اصلی دور کند.
- تداخل وظایف در سازمان و شرکت وجود دارد.

- حاشیه امنیت برای اعضا پایین است و افراد زیر ذره بین قرار می گیرند.
- تضاد منافع بین سازمان و اعضاي مؤسس وجود دارد.

2

تأکيد آیين نامه های 
ترفيع و ارتقاي 

سازمان بر امتياز 
مقاالت و طرح های 

پژوهشی
اعضای هيئت علمی 

سازمان

- آیین نامه ترفیع و ارتقا تمام وقت ما را گرفته چون با پروژه شرکت، آن 
امتیازها را نمی توانیم بگیریم.

- اگر زیاد خود را درگیر شرکت کنید ارتقای شغلی شما دچار مشكل 
می شود.

- اگر فعالیت شرکت دانش بنیان کمكی به ارتقا نكند خود به خود تمایل 
هیئت علمی به تأسیس شرکت کاهش پیدا می کند.

- آیین نامه ارتقا به عنوان یک الیه پنهان عمل می کند و مانع فعالیت 
شرکت های دانش بنیان می شود.

- هیئت علمی سه سال امتیاز نگیرد با عدم تبدیل، وضعیت و رکود روبرو 
می شود.

- بزرگ ترین دغدغه هیئت علمی، ارتقا است.
- از زمانی که کارهای تأسیس شرکت را شروع کردم، امتیاز کمتری را 

برای ارتقا و ترفیع کسب کردم.
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لي
اص

له 
قو

م
ف

مفاهيممقوله فرعيردی

ف
ضع

ط 
نقا

3

امکان ترک 
سرمایه انسانی از 
سازمان به علت 

تشکيل شرکت های 
دانش بنيان

- سرمایه انسانی که در سازمان پرورش یافته از سازمان خارج می شود.
- کار در شرکت وقت حسابی می خواهد و ممكن است افراد سازمان را 

ترک کنند.
- جایگزین کردن سرمایه انسانی زمان بر و سخت است.

- هیئت علمی که شرکت زده همیشه در مظان اتهام است و ممكن است 
سازمان را ترک کند.

4

عدم تطابق کار 
توليدی و دانش بنيان 
اعضاي هيئت علمی 

با وظایف کاری 
تعریف شده آن ها در 

سازمان

- سازمان به شرکت ما لطمه زده چون سازمان و پست از ما وظایفی را 
می خواهد که باید انجام دهیم.

- هیئت علمی همیشه متهم است که از کارش زده است.
- هیئت علمی صنعتگر واقعی نیست و همه جوانب را نمی بیند.

- قوانین با این که هیئت علمی کار تولیدی و دانش بنیان داشته باشد همسو 
نیست.

- هیئت علمی کارهای زیاد و نامرتبط عدیده اي دارد.
- پراکنده کاری خیلی زیاد است.

5

به خطر افتادن 
حاشيه امنيت 

سازمان به علت 
تأسيس شرکت های 
دانش بنيان توسط 
اعضاي هيئت علمی

- هیئت علمی با بازار و مشتری آشنا نیست و ممكن است برای سازمان 
مشكل ایجاد کند.

- اگر اعضاي هیئت علمی به فرآیند کاری که انجام می دهند وارد نباشند و 
نتوانند درست هزینه کنند بدهكار می شوند و شرایط خودشان و سازمان 

را به خطر می اندازند.
در  کاري  روند  نبودن  بلد  خاطر  به  هیئت علمی  اعضای  از  بسیاری   -

شرکت ها شكست خورده و سازمان را دچار مشكل کرده اند.
- جایگزین کردن سرمایه انسانی که هزینه و زمان برده، کار را یاد گرفته 

و حاال سازمان را ترک می کند، سخت است
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لي
اص

له 
قو

م
ف

مفاهيممقوله فرعيردی

ف
ضع

ط 
نقا

6

عدم وجود یا 
نارسایی در قوانين 
و مقررات حقوق 
مالکيت فکری 

مرتبط با فعاليت 
شرکت های 
دانش بنيان

اعضاي هيئت علمی 
در سازمان

- سازمان سابقه شرکت دانش بنیان مشترک ندارد.
- انتقال طرح ها به شرکت ها دست و پاگیر و نامشخص است.

- نظام مالكیت فكری مناسب نیست.

7

عدم وجود یا 
نارسایی در 

تعریف رویه ها و 
سياست های اجرایی 

حقوق مالکيت 
فکری در زمينه 

فعاليت شرکت های 
دانش بنيان اعضاي 

هيئت علمی در 
سازمان

- سازمان برنامه شفافی در زمینه اجراي حقوق مالكیت فكری ندارد.
- به علت نامشخص بودن سیاست ها، اجرای طرح های مختلفی تا حد 
نیمه صنعتی انجام شده اما به گزارش پژوهش بسنده شده و ادامه پیدا 

نكرده اند.
- شرایط مالكیت اختراع محصول مشخص نیست.

- مالكیت فكری در سازمان داریم اما خوب اجرا نمی شود.

8

عدم وجود یا 
نارسایی در قوانين 
و مقررات فرآیند 
تجاری سازی در 
زمينه فعاليت 
شرکت های 

دانش بنيان اعضاي 
هيئت علمی در 

سازمان

- باید آیین نامه ها و قوانین مشخص تر شود
- سازمان پا پول بیت المال روند تولید دارویی را مشخص می کند اما به 

خاطر مشخص نبودن قوانین، پروژه در کتابخانه باقی می ماند
- رغبت هیئت علمی به علت ضعف قوانین برای تجاری سازی پایین است
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لي
اص

له 
قو

م
ف

مفاهيممقوله فرعيردی

ف
ضع

ط 
نقا

9

عدم وجود یا 
نارسایی در رویه ها و 
سياست های اجرایی 
فرآیند تجاری سازی 

در زمينه فعاليت 
شرکت های 

دانش بنيان اعضاي 
هيئت علمی در 

سازمان

- عضو هیئت علمی تمام مسیر از تحقیق، بازاریابی، توسعه و فروش را باید 
انجام دهد.

- عضو هیئت علمی تا جایی که طرح را به صنعت تحویل بدهد، فعالیت 
می کند چون بعدش حمایت مشخصی وجود ندارد.

- یک زمانی، سازمان از اولین پیشگامان تبدیل دانش به دانش فنی و 
فناوری بود اما نتوانست سیاست ها و رویه ها را مشخص کند.

- فرآیند انتقال فناوری در سازمان مشخص نیست.

10

عدم وجود یا 
نارسایی در 

قوانين و مقررات 
ارزش گذاری معنوی 

علمی در زمينه 
فعاليت شرکت های 
دانش بنيان اعضاي 

هيئت علمی در 
سازمان

- استانداردها و قوانین و مقررات مشخص نیست و اعضاي هیئت علمی را 
با مشكل روبه رو می کند.

11

عدم وجود یا 
نارسایی در 

سياست های اجرایی 
ارزش گذاری دارایی 

فکری در زمينه 
فعاليت شرکت های 
دانش بنيان اعضاي 

هيئت علمی در 
سازمان

- تأسیس شرکت های دانش بنیان مزیت خاصی برای عضو هیئت علمی 
سازمان محسوب نمی شود.

- سازمان در ارزش گذاری دارایی فكری، راهبرد خاصی ندارد.
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مفاهيممقوله فرعيردی

ف
ضع

ط 
نقا

12

مراجعه شرکت های 
دانش بنيان اعضاي 

هيئت علمی سازمان 
به مراکز خدمات 

مشاوره کسب وکار 
مراکز رشد بيرون 
از سازمان برای 
دریافت مشاوره

- کمک های مرکز رشد کفایت نمی کند و به مراکز مشاوره کسب وکار 
نیاز است.

13

سياست های 
انگيزشی ضعيف 

برای ترغيب 
اعضاي هيئت علمی 
سازمان به تشکيل 

شرکت های 
دانش بنيان وابسته 

به سازمان

- سازمان حمایت مالی از ما نداشته است.
- اعضاي هیئت علمی کار بلد در سازمان هست اما انگیزه ای برای تشكیل 

شرکت های دانش بنیان ندارند.
- حمایت های سازمان تعریف نشده است و موجب دلسردی است.

- قرار بود وام بدهند، اما ندادند.

14

نارسایی مأموریت 
سازمان در 

برندسازی و توليد 
)تأکيد بر پژوهش(

- سازمان هنوز به اینجا نرسیده که برند تولیدی باشد.
- برند سازمان معروف نشده، چون فعالیت خاصی در زمینه تولید نداشته 

است.
- تولید انبوه در سازمان نداریم و با اساس نامه تداخل دارد.

- حمایت از تولید نداریم.
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له 
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ف

مفاهيممقوله فرعيردی

ها
ت 

رص
ف

1

حمایت از طرح های 
نوآورانه دانش بنيان 

در کشور )مانند 
حمایت معاونت 
علمی و فناوری 
ریاست جمهوری(

ریاست  فناوری  و  از طرف معاونت علمی  فراهم شدن شرایط خوب   -
جمهوری برای شرکت های دانش بنیان

- مقرراتی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان مصوب شده است.

2

ظهور بازارهای 
جدید و در حال 
رشد در زمينه 

محصوالت 
دانش بنيان

- رقابت پذیری برای صادرات
- نیازهای کشور را باید شناسایی کرد و بازارهای جدید را شناخت.

- در بعضی بخش ها مثل سالمت، کشاورزی و غیره بازار هدف خوبی داریم.
- باعث رقابت پذیری اقتصاد می شود.

3
خواست و تأکيد 

مسئوالن کشوری بر 
اقتصاد دانش بنيان

- تغییر نگرش نسبت به تأسیس شرکت های دانش بنیان توسط هیئت علمی
- مسئوالن کشوری خیلی روی اقتصاد دانش بنیان تأکید دارند.

- بر شعار اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان تأکید شده است.
- تأکید بر تولید ملی است.

4

مبارزه با تحریم ها 
و عدم ورود برخی 
مواد اوليه راهبردی 
به کشور در راستای 

اقتصاد مقاومتی

- قابل رقابت بودن محصوالت تولیدی سازمان
- شرکت دانش بنیان ما در شرایط تحریم، ماده ای را که قباًل وارد مي شد، 

تولید می کند.
- مواد راهبردی که تحریم هستیم را تولید می کنیم.

- در اهداف اقتصاد مقاومتی به تولید دانش بنیان تأکید شده است.

5

ظرفيت سازی تدوین 
استانداردهای 

ملی در بسياری از 
حوزه های دانش بنيان 

در داخل کشور

- در خیلی از زمینه های صنعتی در کشور استانداردهای مشخص و نقشه 
راه وجود ندارد.

- استانداردها محور توسعه هستند و در کشور جای کار دارند.
- شرکت های دانش بنیان می توانند با ارتقاي فناوری باعث ارتقاي کیفیت 

محصول شوند.

جدول 3 ـ فرصت های پيش روی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، مقوله ها و مفاهيم مرتبط 

با تأسيس شرکت های دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمی سازمان
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6

نياز صنایع کشور به 
واحدهای تحقيق و 
توسعه برای توليد 
محصوالت نوآورانه 

و فناورانه

- ارتباط سازمان با مشتری های بیرونی
- پژوهشگران می توانند با شرکت های فناور و تحقیق و توسعه خارج از 

سازمان لینک شوند.
- شرکت دانش بنیان سازمان این قابلیت را دارد که واحد تحقیق و توسعه 

صنایع کشور باشد.
- اکثر شرکت ها واحد تحقیق و توسعه ندارند و سازمان به عنوان واحد 

تحقیق و توسعه استانداردهایشان را ارتقا دهند.
- ضعف در عملكرد واحدهای تحقیق و توسعه صنایع

7

توجه به توسعه 
فناوری های سطح 

باال در برنامه توسعه 
کشور

- با تغییر در فرآیند تولید و اضافه کردن چند مرحله، محصولی را تولید 
می کنیم که کاربردهای بیشتری دارد.

- طبق برنامه توسعه کشور باید به فناوری های سطح باال برسیم.
- شرکت ما محصوالت با فناوری باال در حوزه های انرژی و محیط زیست 

تولید می کند.

8
کسب درآمد 
از شرکت های 

دانش بنيان اعضا

- کسب درآمد از برند سازمان
- شرکت دانش بنیان می تواند برای سازمان درآمد تولید کند.

9

حمایت مالی 
از شرکت های 
دانش بنيان و 

طرح های کارآفرینانه 
اعضای هيئت علمی 

)مانند صندوق 
نوآوری و شکوفایی(

- حمایت از اعضاي هیئت علمی کارآفرین
- صنایع و کارخانه ها می توانند از شرکت های دانش بنیان حمایت مالی 

کنند و کیفیت محصول خود را ارتقا دهند.
- سرمایه گذاری های ریسک پذیر در این حوزه ها صورت می گیرد.
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جدول 4ـ تهدیدهای پيش روی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، مقوله ها و مفاهيم مرتبط 

با تأسيس شرکت های دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمی سازمان

لي
اص

له 
قو

م

ف
مفاهيممقوله فرعيردی

ها
ید

هد
ت

1

عدم اعتماد فضای 
کسب وکار به 

توليدات دانش بنيان 
داخلی

- بازار از محصوالت دانش بنیان شناخت ندارد.
- نامشخص بودن بازار کاالهای تولیدی

2

ورود کاالهای قاچاق 
مشابه محصوالت 

دانش بنيان به قيمت 
ارزان تر

- محصوالت چینی با قیمت پایین تر و مشابه محصوالت ما وارد می شوند.
- واردات بی رویه کاال

- قاچاق کاال
- واردات محصوالت مشابه از چین

- مافیای واردات کاال

3

ضعف ساختار 
اداری و قانونی در 

تأسيس شرکت های 
دانش بنيان

- بیمه، مسائل بانكی، مالیات برای شرکت های دانش بنیان متفاوت نیست.
- بوروکراسی اداری زیاد در تأسیس شرکت های دانش بنیان

- شرایط دانش بنیان شدن سخت و تا حدی نامشخص است.
- برای دانش بنیان شدن حتماً باید تولید داشت.

- نبودن برخی محصوالت تولیدی راهبردی در فهرست کاالهای 
دانش بنیان

- سخت بودن گرفتن مجوزها

4

فرآیند پيچيده یا 
کمبود تسهيالت 

مالی برای تأسيس 
شرکت های 
دانش بنيان

- نظام بانكی ما مناسب نیست.
- اکثراً وام های مضاربه ای داده می شود.

- عدم تضمین سود کار
- سخت بودن شرایط وام گرفتن

- بهره باالی وام ها
- کمبود حمایت مالی دولتی
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5

شفافيت اندک و 
ساختارمند نبودن 
اقتصاد کشور در 

استفاده از محصوالت 
دانش بنيان

- اقتصاد غیرشفاف
- ریسک باالي تولید به علت عدم ثبات سیاست ها

- دولت، فناور خوبی نیست.
- مشخص نبودن آینده اقتصاد کشور

6
رانت اطالعاتی در 

زمينه توليدات 
دانش بنيان

- رانت اطالعاتی در زمینه تولیدات دانش بنیان
- فساد اداری

7

کپی سازی از 
روی محصوالت 

دانش بنيان به علت 
ضعف در حقوق 
مالکيت فکری

- ایجاد شرکت های دانش بنیان اسمی
- کپی سازی از روی محصوالت

8
رقابت ناسالم و 

پيچيده در بازارهای 
داخلی

- عدم نظارت بر بازار
- فقدان قابلیت رقابت

- شرکت های خارجی قیمت هاي خود را پایین می آورند و رقابت ناسالم 
صورت می گیرد.

- عدم ثبات و تهدیدات بازار
- فقدان خریداران ثابت از محصول

9

پایبند نبودن 
جامعه به استفاده 

از محصوالت 
دانش بنيان

- فقدان نگرش مثبت نسبت به تولیدات داخلی
- پایبند نبودن به استفاده از تولیدات داخلی

- فقدان فرهنگ خرید از کاال و محصوالت دانش بنیان

10

کامل نبودن 
زنجيره های ارزشی 
و تأمين شرکت های 

دانش بنيان

- تأمین سخت و هزینه بر مواد اولیه خاص
- فراهم نبودن زیرساخت های کشور

- مشخص نبودن استانداردهای الزم برای محصوالت تولیدی
- مشخص نبودن حلقه های زنجیره تولید
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ـ  نقـاط قوت پيش روی سـازمان پژوهش های علمی و صنعتی برای تأسـيس شـرکت های 
دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمی سازمان

یكی از مضمون های اصلی از نقاط قوت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی که از مصاحبه با اعضای 
هیئت علمی مؤسس به دست آمد، مربوط به نیروهای خبره و نوآور در سازمان است که نقطه قوتی برای 
سازمان در تأسیس شرکت های دانش بنیان اعضای آن محسوب می شود. در مورد این مضمون یكی از 
مصاحبه شوندگان اظهار داش��ت: »سازمان دارای هیئت علمی هایی با مدارج عالیه از بهترین مؤسسات 
و دانشگاه ها هستند«. در تأیید همین مضمون یكی دیگر از اعضای هیئت علمی مؤسس اظهار داشت: 
»اعضای هیئت علمی س��ازمان تمام مدارک و شواهد علمی و کارهای آماری الزم برای تولید محصول 
را دارند«. بررس��ی پیشینه موضوع نیز نشان داد که ثروت تولیدشده در شرکت های دانش بنیان به طور 
فزاینده به اش��تراک گذاری دانش و شایس��تگی عوامل انسانی آن بس��تگی دارد. در توسعه شرکت های 
دانش بنیان، توانایی منابع انسانی مهم ترین و ضروری ترین منبع است و به طور مداوم در کیفیت و کمیت 

توسعه تأثیرگذار است )برودنر، 2008(.
یكی دیگر از مضمون های به دس��ت آمده در این تحلیل، وجود مرکز رش��د در سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی برای استقرار شرکت های دانش بنیان اعضای هیئت علمی می باشد. در این مورد، یكی 
از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »مرکز رشد سازمان برندش مطرح است )به عنوان مثال، این که خانه 
شما در کدام منطقه باشد، شرکت شما هم در کدام مرکز رشد مستقر باشد، مهم است«. یكی دیگر از 
شرکت کنندگان در تأیید این مضمون اظهار کرد: »مرکز رشد سازمان در کشور، قوی و برتر است و تا 
االن ش��رکت ها را خوب حمایت کرده اس��ت و همچنین ما نزدیک به محل هستیم و می توانیم نظارت 
کامل بر روی کار داشته باشیم«. مطالعه آلجری و همكاران )2013( و القبید و همكاران )2015( نیز 
نشان داده که محل جغرافیایی و آب و هوایی یكی از عوامل مؤثر بر شكل گیری شرکت های دانش بنیان 
اس��ت و تأسیس ش��رکت ها در نزدیكی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دسترس��ی راحت تر به دانش 
تولیدش��ده را فراهم می کند و باعث تحریک فعالیت های نوآورانه بیش��تر می شود. همچنین حالت های 
انتقال دانش و ابزارهای خط مشی موجود در مراکز رشد، می توانند برای آغاز و تقویت مؤثر و تعامالت 
برنامه ریزی شده و مداوم بین منافع فكری پژوهشی و شرکت های دانش بنیان نقش مفید و ارزنده ای را 
ایفا کنند؛ بنابراین، می توان از نام و برند سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به عنوان یک نقطه قوت 
در توسعه شرکت های دانش بنیان در این سازمان بهره برد. همچنین، می توان از این یافته برای توسعه 
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شرکت های زایشی در سایر سازمان ها استفاده کرد.
مضمون اصلی دیگر که از مصاحبه با اعضای هیئت علمی مؤسس شرکت های دانش بنیان به دست 
آمد و بسیار مورد تأکید است، استفاده از دانش فنی موجود در سازمان برای ظهور و توسعه محصوالت 
نوآورانه و فناورانه می باشد. در این مورد، یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »دانش فنی فقط %10 
فعالیت هایی اس��ت که یک ش��رکت باید انجام دهد و س��ازمان دارد این کار را می کند«. یكی دیگر از 
شرکت کنندگان در تأیید این مضمون اظهار کرد: »کار سازمان و اعضای آن تحقیق و تبدیل دانش فنی 
به کار صنعتی و نیمه صنعتی است«. در شرکت های مبتنی بر دانش، فعالیت های نوآورانه صورت گرفته 
و گسترش می یابد که علت اصلی آن حضور همكاران و کارشناسان از حوزه های مختلف است. درواقع، 

حضور تیم های چندرشته ای در ظهور دانش فناورانه مؤثر است )برودنر، 2008(.
نقط��ه قوت دیگ��ر پیش روی س��ازمان پژوهش های علم��ی و صنعتی که از مصاحب��ه با اعضای 
هیئت علمی سازمان به دست آمد، کسب درآمد از فروش دانش فنی تولیدشده در سازمان می باشد. در 
این مورد یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »محصول شرکت از طرح های صنعتی و نیمه صنعتی 
س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی بود که در قالب کار س��ازمان بود و تا مرحله پژوهشی به عنوان 
کار س��ازمانی بوده و بعد هم به ما فروخته ش��د«. یكی دیگر از شرکت کنندگان در تأیید این مضمون 
اظهار کرد: »طرح پژوهش��ی موفقی در س��ازمان داشتیم و بعد از اتمام طرح، سازمان دانش فنی طرح 
نیمه صنعتی را به ما فروخت و ما پولش را دادیم و خودمان شرکت زدیم. سازمان از طرح نیمه صنعتی 
حمایت می کرد و دانش فنی را به صورت اقساط می فروختند و ما هم از این فرصت استفاده کردیم«. 
داونپورت و همكاران )2002( بر این باورند که در زمانی که اقتصاد با خصوصی س��ازی و کمبود منابع 
دولتی برای تأمین بودجه مؤسس��ات تحقیقاتی روبرو اس��ت؛ این مؤسس��ات از آنجایی که بر صنعت 
تأثیرگذارند، می توانند با تغییر و ایجاد تعادل در فعالیت هایشان، شرایط کمک به شرکت های کوچک و 
متوسط را از طریق تأمین وسایل و نیروی انسانی مورد نیاز آن ها تأمین کرده و در قبال ارائه خدمات، 
کسب درآمد کنند؛ هرچند این تغییرات در مؤسسات تحقیقاتی نیاز به مدیریت دقیق و راهبردی دارد. 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی نیز می تواند از فروش دانش فنی تولیدشده خود کسب درآمد کند. 
بر این اساس، در شرایط فعلی و خصوصاً با توجه به تحریم های اقتصادی و انقباضی شدن بودجه های 
دولت��ی، می ت��وان این نقطه قوت را به یک فرصت تبدیل نمود و از آن در ایجاد و توس��عه و پیش��برد 

شرکت های دانش بنیان استفاده کرد.
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یكی دیگر از مضمون های به دست آمده در این تحلیل، کاربردی سازی اختراعات و تحقیقات صورت 
گرفته در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی می باشد. در این مورد یكی از مصاحبه شوندگان اظهار 
داش��ت: »طرح های س��ازمان مغفول باقی نمی ماند و نتیجه طرح ها به ثمر می رسد«. دیگري در تأیید 
این مضمون اظهار کرد: »تمام تحقیقات کاربردی می شوند«. بررسی مرور پیشینه نیز نشان داد زمینه 
فعالیت ش��رکت های دانش بنیان، انجام پژوهش های کاربردی و کاربردی س��ازی نتایج پژوهش اس��ت. 
درواقع، شرکت های زایشی دانش بنیان، شرکت های مستقلی هستند که فناوري توسعه یافته در سازمان 
مادر را مجس��م و کاربردی می کنند )داونپورت و همكاران، 2002(. این یافته می تواند یأس و ناامیدی 
بسیاری از افراد را برای شروع و ایجاد شرکت های دانش بنیان کاهش دهد و جسارت بیشتری خصوصاً 

در اعضای هیئت علمی برای چنین اقدامی ایجاد نماید.
یكی دیگر از مضمون ها، تجاری سازی دانش فنی داخلی بود. در این مورد، یكی از مصاحبه شوندگان 
اظهار داشت: »این که در سازمان طرحی را از حالت پژوهشی به صنعتی با منافع ملی برسانیم، یک نقطه 
قوت اس��ت«. دیگري در تأیید این مضمون اظهار کرد: »سازمان برخالف دانشگاه، حالت چندرشته ای 
دارد و در تجاری س��ازی موفق عمل می کند«. پیش��ینه نظري نیز حاکي از آن اس��ت که تجاری سازی 
یافته های پژوهش��ی از اهداف تأسیس شرکت های دانش بنیان است و س��ازمان در این راستا می تواند 
پیشرو باشد. به عنوان مثال، القبید و همكاران )2015( مهم ترین راهبرد را در توسعه شرکت های زایشی 
دانش��گاهی، تأکید بر تجاری سازی یافته های پژوهشی این شرکت ها معرفی کرده اند. شكی نیست که 
ش��رکت های زایش��ی ابزار معتبری برای انتقال فناوري و تجاری س��ازی دانش هس��تند و معموالً برای 
تجاری سازی فناوری های نو تشكیل می شوند )داونپورت و همكاران، 2002(. پررنگ ساختن این یافته 
خصوصاً در راس��تای توجیه و تس��ریع اقدامات بعدی از جانب سیاس��ت گذاران و تصمیم گیرندگان در 

سطوح کالن می تواند حائز اهمیت باشد و تمایل، رغبت و ریسک آن ها را افزایش دهد.
نقط��ه ق��وت دیگری که از مصاحبه به دس��ت آمد، مطرح ش��دن برند س��ازمان در کنار برندهای 
شرکت های دانش بنیان اعضای هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی می باشد. در این مورد 
یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »اعتبار نام سازمان ما کم نیست و می تواند شریک معتبری برای 
ش��رکت های دانش بنیان باشد«. دیگري در تأیید این مضمون، اظهار کرد: »اگر سازمان به عنوان برند 
شناخته ش��ود، اعضاي هیئت علمی هم به تأسیس شرکت های دانش بنیان تشویق می شوند«. سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی، س��ازمانی است که بیشتر در ثبت اختراع و برگزاری جشنواره خوارزمی 
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ش��ناخته ش��ده و کمتر برند آن در تولید کاال و خدمات دیده می ش��ود. با این حال، یكی از نقاط قوت 
آن اس��تفاده از برند خود می باش��د؛ همان گونه که در سطح جهان شرکت های دانش بنیان معروفی از 
سازمان های پژوهش و فناوری مانند ایتری1 )تایوان(، کایست2 )کره جنوبی(، فرانهوفر3 )آلمان( و غیره 

زایش پیدا کرده و از برند آن سازمان بهره گرفته اند.
مضمون اصلی دیگر، هدفمند کردن طرح های پژوهش��ی و نیمه صنعتی س��ازمان می باشد. یكی از 
مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »ش��رکت دانش بنیان می تواند فعالیت خود را با طرح های پژوهشكده 
هم راس��تا کند«. دیگري در تأیید این مضمون، اظهار کرد: »اگر س��ازمان روی طرح های پژوهش��ی و 
نیمه صنعت��ی هدفمند عمل کند و روی کاری دس��ت بگ��ذارد که آینده اش مطمئن اس��ت، خیلی از 
افراد خواهان خرید نتایجش برای تولید خواهند بود«. پیش��ینه موضوع نیز نشان می دهد که تأسیس 
ش��رکت های دانش بنیان باعث تمرکز و هدفمند کردن فعالیت ها ب��ر طرح ها و پژوهش های نوآورانه و 
جدید می شود و از تلف نكردن زمان و منابع مالی برای انجام فعالیت هایی که به خوبی توسط دیگران 
انجام می شود، جلوگیری می کند )داونپورت و همكاران، 2002(. این یافته نیز توجیه اقتصادی الزم را 
برای سیاست گذاران فراهم می کند و تمایل، رغبت و ریسک پذیری بیشتر را برای افراد عالقه مند فراهم 

می سازد.
از مضمون های دیگر، پرورش افراد با تجربه تولید واقعی بود. یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت 
»افراد با تجربه تولید واقعی در س��ازمان سرمایه س��ازمان محسوب می شوند«. فرد دیگري اظهار کرد: 
»کار تجاری، حضور فرد را در انجام پروژه های کاربردی افزایش می دهد«. کسب تجربه عملی از دانش 
جدید در کس��ب وکار، مزایای رقابتی کس��ب وکارها و موفقیت آن را افزایش می دهد )پلوتا � اولیرنیک، 
2013(. از منظر عالی پور و همكاران )1396(، ارزیابی مداوم عملكرد، به عنوان مهم ترین عامل در رونق 
و ادامه فعالیت شرکت های زایشی شناسایی شده است. بررسی عملكرد شرکت های دانش بنیان سازمان 
نیز نش��ان می دهد که س��ازمان های پژوهش و فناوری توان پرورش نیروهایی را دارند که می توانند از 
س��ازمان، مستقل شده و به راحتی به کسب وکارهای نوآورانه بپردازند. این یافته می تواند خط بطالنی 
بر ایراد وارده بر مراکز پژوهشی - که مكان هایی فاقد کاربرد و متمرکز بر تولید علم قلمداد می شوند - 
باشد و ارتباط آن ها را با جامعه و صنعت افزایش دهد. هرچند باید مراقب بود که رسالت اصلی اعضای 

1 . ITRI (Industrial Technology Research Institute)
2 . KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology)
3 . Fraunhofer
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هیئت علمی )آموزش و پژوهش( نباید کمرنگ شود.
یكی دیگر از مضمون ها، هدفمند کردن دید اعضای هیئت علمی به سمت صنعتی و کاربردی شدن 
طرح های پژوهشی می باشد. در این مورد یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »تأسیس شرکت های 
دانش بنی��ان دید اعضا را از حالت دانش��گاهی خارج کرده و کیفی��ت کار را افزایش می دهد«. دیگري 
اظهار کرد: »شرکت های دانش بنیان به نفع سازمان هستند، کیفیت و دید صنعتی به اعضا می دهند و 
پروژه کاربردی با درصد اطمینان بیشتری در آینده تعریف می شود«. مؤسسات تحقیقاتی، پژوهشگران 
توانمند و با تجربه ای را در خود دارند و تأس��یس ش��رکت های دانش بنیان توسط آن ها راه خوبی برای 

هدفمند کردن چشم انداز کاری آن ها است )داونپورت و همكاران، 2002(.
نقطه قوت دیگر برخورداری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی از امكانات و زیرساخت های الزم 
جهت اجاره به ش��رکت های دانش بنیان اعضا می باش��د. در این مورد یكی از مصاحبه ش��وندگان اظهار 
داشت: »نیازی به هزینه کردن و تأسیس آزمایشگاه نداشتیم و از امكانات سازمان استفاده می کنیم«. 
دیگري اظهار کرد: »در سازمان امكانات سنگین و گرانی جمع شده که برای راه اندازی شرکت ها می توان 
از آن ها بهره گرفت«. با توجه به این که اغلب شرکت های دانش بنیان نوپا از تمامی منابع مورد نیاز و یا 
عوامل حیاتی برای موفقیت کار خود برخوردار نیستند، خدمات مرکز رشد و آزمایشگاه ها و تجهیزات 
پژوهش��كده های سازمان می توانند ش��رکت ها را در غلبه بر این محدودیت ها یاری کنند. نتایج مطالعه 
داونپورت و همكاران )2002( نش��ان می دهد که نرخ موفقیت های ش��رکت های زایشی شكل گرفته از 
مؤسسه تحقیقاتی نیوزلند به حمایت های اولیه این مؤسسه برمی گردد )از جمله در دسترس قرار دادن 
تجهیزات، اجاره دادن بخش��ی از فضای مؤسس��ه، قراردادهای پژوهشي در حال انجام و تعامل نزدیک 
کارآفرینان با پژوهش��گران و مدیران(. این یافته می تواند منجر به اس��تفاده بهتر از امكانات موجود در 
مراکز آموزشی و پژوهشی به صورت کاربردی شود و عالوه بر استفاده های آموزشی و پژوهشی منجر به 

کاربرد در جامعه و ارتباط بیشتر با جامعه و صنعت گردد.
از مضمون های دیگر، کارآفرینی دانش بنیان برای س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی می باشد. 
در این مورد یكی از مصاحبه ش��وندگان اظهار داش��ت »تأسیس و استقرار شرکت های دانش بنیان جزء 
عملكرد سازمان محسوب می شود«. دیگري در تأیید این مضمون اظهار کرد: »اگر شرکت ها از سازمان 
خارج شوند باز هم افتخاری برای سازمان هستند و باعث ایجاد پرونده موفقی برای سازمان می باشند«.

مضمون دیگر، حضور دانشجویان پژوهش محور در شرکت های دانش بنیان اعضای هیئت علمی برای 
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آش��نا شدن با مباحث کاربردی می باش��د. در این مورد در یكی از مصاحبه ها بدین موضوع اشاره شد: 
»دانشجویانی که روی موضوع کار می کنند، هم کار عملی یاد می گیرند و هم درآمد کسب می کنند«. 
اظهار نظر دیگر آن بود که: »در س��ازمان این ش��رایط هست که نیروی شرکتم را از دانشجویانم تربیت 
کنم«. مطالعه داونپورت و همكاران )2002( نیز حاکي از آن است که تأسیس شرکت های دانش بنیان 
امكان��ات اش��تغال دانش بنیان را فراهم می کنند، افراد فنی بیش��تری در این ش��رکت ها به کار گرفته 
می ش��وند و چشم انداز خوبی برای اش��تغال مهندسان جدید ترسیم می کند. این یافته در ایجاد فضای 
کارآفرینی، اشتغال دانش آموختگان بیكار و ایجاد نوعی امنیت روانی در جامعه از حیث کاهش بیكاری 
و به کارگیری دانش آموختگان دانشگاهی قابل توجه است؛ یافته ای که می تواند انگیزه مضاعفی نیز در 

دانشجویان، تصمیم سازان و سیاست گذاران ایجاد نماید.

ـ  نقاط ضعف پيش روی سـازمان پژوهش های علمی و صنعتی برای تأسـيس شـرکت های 
دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمی سازمان

اولین مضمون در نقاط ضعف پیش روی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی در تأسیس شرکت های 
دانش بنی��ان، تضاد منافع بین س��ازمان و اعضای هیئت علمی مؤس��س اس��ت. به ط��وری که یكی از 
مصاحبه شوندگان بیان داشت: »فعالیت شرکت های دانش بنیان ممكن است ما را از مسیر اصلی سازمان 
دور کند«. در تأیید این مضمون، دیگری اظهار داشت: »تداخل وظایف بین سازمان و اعضای شرکت به 
وجود می آید«. یا »زمان ما، بیشتر برای وظایف پژوهشی سازمان صرف می شود«. دانپورت و همكاران 
)2002( بر این عقیده اند که اگر مؤسسان شرکت های زایشی به درستی عمل نكنند، بین کار تجاری و 
کار دانش��گاهی آن ها تضاد منافع رخ خواهد داد. به طورکلی، به علت مشخص و شفاف نبودن قوانین و 
رویه های مشخص برای شرکت های دانش بنیان اعضا، این نقطه ضعف، باعث بروز سردرگمی و مشكالت 
تعارض تعهد اعضای هیئت علمی به سازمان و شرکت دانش بنیان می شود که در طوالنی مدت به جای 
بهره گیری از این فرصت، مش��كالت بیشتر و کاهش بهره وری را به همراه خواهد داشت. بر این اساس، 
باید مراقب بود تا تعادل الزم بین فعالیت در این شرکت ها و وظایف اعضای هیئت علمی ایجاد شود و 
با وضع آیین نامه های کارآمد ضمن تش��ویق به ایجاد و فعالیت در این ش��رکت ها، وظیفه اصلی اعضای 
هیئت علمی در امور مربوط به آموزش و پژوهش نه تنها فراموش نشود، بلكه این دغدغه به عنوان یک 

نقطه ضعف تبدیل به یک فرصت برای توسعه فعالیت های ایشان شود.
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نقط��ه ضعف دیگر،  تأکی��د آیین نامه های ترفیع و ارتقای س��ازمان بر امتیاز مق��االت و طرح های 
پژوهش��ی اعضای هیئت علمی می باش��د. یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »از زمانی که کارهای 
تأس��یس شرکت را ش��روع کردم امتیاز کمتری را برای ارتقا و ترفیع کسب کردم«. دیگري اظهار کرد: 
»آیین نامه ارتقا به عنوان یک الیه پنهان عمل می کند و مانع فعالیت شرکت های دانش بنیان می شود«. 
مش��كل آیین نامه های ترفیع و ارتقا و تأکید آن ها بر مقاالت پژوهشی، معضلی است که در حال حاضر 
گریبان گیر نظام آموزش عالی ایران ش��ده اس��ت و درنتیجه منحصر به س��ازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی نیست و نیازمند اصالح از باال به پایین و با تكیه بر اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
)عتف( می باشد. مطالعه بوستورف1 )2009( پژوهشگر ماکس پالنک نیز نشان می دهد که تعداد مقاالت 
چاپی و ارجاعات پژوهش های محققانی که نیمه وقت یا تمام وقت در شرکت های انتفاعی کار می کردند 
به طور معنی داری کاهش داشته و بنابراین درگیر شدن محققان با شرکت های زایشی با کاهش بهره وری 
پژوهشی آن ها همراه بوده است. همان طور که پیش تر بیان شد، در این زمینه باید با ایجاد قوانین و ارائه 
آموزش ها و اعمال نظارت الزم، تعادل بین امور جاری و فعالیت در شرکت های دانش بنیان برقرار گردد.

یكی دیگر از مضمون ها، امكان ترک س��رمایه انس��انی از س��ازمان به علت تش��كیل ش��رکت های 
دانش بنیان می باش��د. یكی از مصاحبه ش��وندگان اظهار داشت: »سرمایه انسانی که در سازمان پرورش 
یافته، ممكن است به علت مسائل و مشكالتی که برایش ایجاد می شود از سازمان خارج شود«. دیگري 
اظهار کرد: »هیئت علمی که ش��رکت زده همیش��ه در مظان اتهام است و ممكن است سازمان را ترک 
کند«. این یافته در برخی موارد با نتیجه تحقیق داونپورت و همكاران )2002( ناهمسو است؛ چرا که 
آن ها بیان کرده اند که معموالً شرکت های دانش بنیان تنها با انتقال فناوری همراه نیستند و می توانند 
با انتقال سرمایه انسانی خود نیز درگیر باشند. اهمیت انتقال سرمایه انسانی به شرکت های دانش بنیان 
در این اس��ت که دانش ضمنی همراه فناوری را هم دربرمی گیرد. بررس��ی هاي نظري نش��ان مي دهد 
هرچند ترک سرمایه انسانی از سازمان یک نقطه ضعف پیش روی این نوع سازمان ها است، با این حال 
س��ازمان های مشابهی مثل فرانهوفر، منابع انسانی را ارزش��مند دانسته و مسیرهای شغلی جداگانه ای 
برای آن ها تعریف کرده اند و شرایطی را فراهم نموده اند که افراد بعد از پایان مدت قرارداد خود بتوانند 
مسیرهای شغلی باز و انعطاف پذیری را ادامه دهند و بر این اساس توجه به منابع انسانی و هدایت آن ها 
را در برنامه خود قرار داده و به آن افتخار می کنند؛ بنابراین برای رفع این نگرانی نیز باید همان طور که 

1 . Buenstorf
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در پیش��ینه نظری اشاره شد، ضمن حفظ سرمایه های انسانی، مسیرهای جداگانه ای برای سرمایه های 
انسانی قائل بود و ضمن پذیرش ریسک بیرون رفتن برخی از اعضای هیئت علمی، مسیر جایگزین سازی 
برخی از آن ها با افراد مستعد فراهم گردد تا این ضعف به صورت برد - برد هم برای تقویت سازمان و 
هم نفع جامعه و محیط بیرون از سازمان قابلیت تبدیل داشته باشد. تأکید القبید و همكاران )2015( 
بر سرمایه گذاری بر نیروی انسانی به عنوان یكی از مهم ترین راهبردهای پیش رو در توسعه شرکت های 
زایشی مطرح شده است که همسو با این مطالعه است. یكی از راه های اصلی برای حفظ سرمایه انسانی 
علمی و دانش��گاهی در این زمینه پرهیز از بوروکراس��ی و دیوان س��االری است. اصالح و متعادل سازی 

آیین نامه های ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی به نوعی می تواند در تحقق این مورد، یاریگر باشد.
نقطه ضعف دیگر، عدم تطابق کار تولیدی و دانش بنیان اعضای هیئت علمی با وظایف کاری آن ها 
در سازمان می باشد. یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »تعداد کارهای ]اعضای[ هیئت علمی زیاد 
و پراکنده اس��ت و قوانین با این که ]عضو[ هیئت علمی کار تولیدی و دانش بنیان داش��ته باشد، همسو 
نیست«. برخی پژوهش��گران معتقدند که شرکت های زایشی نسبت به شرکت های صنعتی بدتر عمل 
می کنند زیرا سرمایه انسانی آن ها بیش از حد دانشگاهی هستند و فرصت ها از طریق نظام های انگیزشی 
نهادی که در آن کار می کنند، مش��خص ش��ده و ش��كل می گیرد و درنتیجه این افراد بیشتر به دنبال 
دستیابی به اهداف تحقیقاتی خود هستند و برای پیشبرد یک اختراع در محیط صنعتی مناسب نیستند 
)س��زارنیتزکی1 و همكاران، 2014(. این یافته به عنوان یک نقطه ضعف نیز قابلیت بدل ش��دن به یک 
فرصت را دارد؛ مشروط بر آن که اصالحاتی در آیین نامه ها خصوصاً آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی 
فراهم شود تا ضمن برطرف کردن دغدغه ایشان در تمرکز بر فعالیت پژوهشِی منجر به تولید، نگرانی 

ایشان از باب فعالیت اصلی در سازمان مرتفع گردد.
به خطر افتادن حاش��یه امنیت س��ازمان به جهت تأسیس ش��رکت های دانش بنیان توسط اعضای 
هیئت علمی، مضمون دیگری است که در نقاط ضعف پیش روی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
طبقه بندی ش��ده است. یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »اگر اعضاي هیئت علمی به فرآیند کار 
دانش بنیانی که انجام می دهند وارد نباش��ند و نتوانند درس��ت هزینه کنند، بدهكار می شوند و شرایط 
خود و س��ازمان را به خطر می اندازند«. مصاحبه کننده دیگری اظهار داش��ت: »خیلی از هیئت علمی ها 
به خاطر بلد نبودن در ش��رکت ها شكس��ت خورده و سازمان را دچار مشكل کرده اند«. این نقطه ضعف 

1 . Czarnitzki



79 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای راه اندازي شرکت هاي ...

از آنجا نش��أت می گیرد که اعضاي هیئت علمی س��ازمان به درستی با تأسیس شرکت های دانش بنیان 
و فعالیت های این نوع از کس��ب وکارها آش��نا نیستند و از طرف دیگر سازمان نیز در این راستا گام های 
مؤثری برنداش��ته است. از دست دادن سرمایه و دارایی های اصلی سازمان، نیروی انسانی و ناکارآمدی 
نظام از جمله ریسک هایی هستند که امنیت سازمان مادر را به خطر می اندازند )داونپورت و همكاران، 
2002(. این یافته باید توجه مسئوالن را به پذیرش چنین ریسكی برای کسب منافع آن بیشتر جلب 
کند. بی ش��ک موفقیت بدون ریسک حاصل نمی شود و باید صبر و تحمل الزم را برای کسب موفقیت 
در آینده ایجاد کرد؛ بنابراین نمی توان تنها به نتایج کوتاه مدت دلخوش بود و ضروری است ضمن درس 

گرفتن از شكست های احتمالی، اعضای هیئت علمی را به ادامه مسیر تشویق نمود.
     ع��دم وج��ود یا نارس��ایی در قوانین، مقررات، رویه ها و سیاس��ت های اجرای��ی حقوق مالكیت 
فكری، فرآیند تجاری س��ازی و ارزش گذاری معنوی در زمینه فعالیت ش��رکت های دانش بنیان اعضای 
هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی مضامین دیگری است که در نقاط ضعف پیش روی 
سازمان قرار گرفته اند. یكی از مصاحبه کنندگان بیان کرد: »به علت نامشخص بودن سیاست ها، اجرای 
طرح های مختلفی تا حد نیمه صنعتی انجام شده اما به گزارش پژوهش بسنده شده و ادامه پیدا نكرده 
اس��ت«. دیگری اظهار داش��ت: »یک زمانی سازمان از اولین پیشگامان تبدیل دانش به فناوری بود، اما 
نتوانس��ت سیاست ها و رویه ها را مش��خص کند. به عبارتی، فرآیند انتقال فناوری در سازمان مشخص 
نیست«. پرزی رویز و همكاران )2013( و یاکوب و همكاران )2011( نیز در مطالعات خود به ضعف در 
سیاس��ت های مالكیت فكری، ثبت اختراع و ارزش گذاری معنوی اشاره کرده اند. همچنین داونپورت و 
همكاران )2002( برای بهبود شرکت های زایشی راهبرد توسعه حقوق مالكیت فكری را مطرح کرده اند 
و تدوین طیف وسیعی از اقدامات برای شرایط خاص مانند خرید، گواهی، تسهیم مالكیت فكری و توزیع 

حق امتیاز را پیشنهاد داده اند.
نقطه ضعف دیگر، مراجعه شرکت های دانش بنیان اعضای هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی 
و صنعتی به مراکز خدمات مشاوره کسب وکار و مراکز رشِد خارج از سازمان برای دریافت مشاوره بود 
می باش��د. در این مورد یک پاسخگو اظهار داش��ت: »کمک های مرکز رشد کفایت نمی کند و به مراکز 
مشاوره کسب وکار نیاز است«. سیاست های انگیزشی ضعیف برای ترغیب اعضای هیئت علمی به تشكیل 
شرکت های دانش بنیاِن وابسته به سازمان، مضمون دیگری است که در نقاط ضعف پیش روی سازمان 
طبقه بندی شده است. در این مورد یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »اعضاي هیئت علمی کار بلد 
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در سازمان وجود دارند؛ اما انگیزه ای برای تشكیل شرکت ندارند«. مصاحبه کننده دیگری اظهار داشت: 
»حمایت های سازمان تعریف نشده و موجب دلسردی است«. نارسایی مأموریت سازمان در برندسازی و 
تولید )تأکید بر پژوهش( مضمون دیگری است که از نقاط ضعف پیش روی سازمان قرار گرفته است. در 
این مورد یكی از پاسخگویان اظهار داشت: »سازمان هنوز به اینجا نرسیده که برند تولیدی باشد« و در 
تأیید آن مصاحبه شونده دیگری بیان کرد: »تولید انبوه در سازمان نداریم و با اساسنامه تداخل دارد«.

ـ فرصت های پيش روی سـازمان پژوهش های علمی و صنعتی برای تأسـيس شـرکت های 
دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمی سازمان

در طبقه فرصت ها یكی از مضمون های به دست آمده، حمایت از طرح های نوآورانه دانش بنیان در کشور 
می باش��د. گفته های یكی از مصاحبه شوندگان این است: »معاونت ]علمی و فناوری[ ریاست جمهوری 
شرایط خوبی را برای شرکت های دانش بنیان فراهم کرده است«. درواقع، یكی از اهداف معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، تجاري سازي دستاوردهاي فناوري و نوآوري و توسعه شرکت های دانش بنیان 
است و این فرصتی پیش روی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی است. نهادهای دولتی و حكومتی 
در سیاست های اقتصادی خود همكاری بین مؤسسات علمی و تحقیقاتی و بخش کسب وکار را دنبال 

می کنند و از طریق سیاست گذاری به دنبال حمایت از آن ها هستند )پلوتا � اولیرنیک، 2013(
فرصت دیگر، ظهور بازارهای جدید و در حال رش��د در زمینه محصوالت دانش بنیان است. یكی از 
اظهارات این بود: »در بعضی بخش ها مثل سالمت، کشاورزی و غیره بازار هدف خوبی داریم«. ساپوترا و 
همكاران )2018( به افزایش تقاضای بازار برای محصول خاصی تأکید دارد. برخی از پژوهشگران بر این 
باورند که ش��رکت های زایشی به دلیل مزیت رقابتی که دارند از فرصت های بازار بهره برداری می کنند؛ 
زیرا آن ها با تولید فناوری های جدید و مزیتی که برای خود ایجاد می کنند به زودی به بازار وارد شده 
و برای خود اولویت ایجاد می کنند )سزارنیتزکی و همكاران، 2014(. این فرصت مغتنمی است که الزم 
اس��ت ضمن تحمل زمان، با ارائه آموزش های همگانی، برای س��رعت نش��ر آن در جامعه برای پذیرش 
سریع تر و بیشتر تالش کرد. استفاده از نفوذ و سرعت رسانه های انبوه در این زمینه راهگشا خواهد بود.

خواس��ت و تأکید مسئوالن کش��وری بر اقتصاد دانش بنیان مضمون دیگری است که در فرصت ها 
طبقه بندی ش��ده است. یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »مسئوالن کشوری خیلی روی اقتصاد 
دانش بنیان تأکید دارند«. دیگری اظهار داش��ت: »روی شعار اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان تأکید شده 
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است«. یكی دیگر از مضمون های به دست آمده در این تحلیل، مبارزه با تحریم ها و عدم ورود برخی مواد 
اولیه راهبردی به کش��ور در راستای اقتصاد مقاومتی بود. در این مورد یكی از مصاحبه شوندگان اظهار 
داش��ت: »ش��رکت دانش بنیان ما ماده ای را که کشور در مورد آن تحریم است، تولید می کند«. دیگري 

اظهار کرد: »محصول تولیدی ما قابل رقابت با محصوالت وارداتی است«.
ظرفیت س��ازی تدوین اس��تانداردهای ملی در بس��یاری از حوزه های دانش بنیان در داخل کش��ور 
مضمون دیگری اس��ت که در طبقه فرصت ها قرار گرفته است. در این مورد، یكی از مصاحبه شوندگان 
اظهار داشت: »در خیلی از زمینه های صنعتی در کشور استانداردهای مشخص و نقشه راه وجود ندارد«. 
مصاحبه ش��ونده دیگری اظهار داشت: »اس��تانداردها محور توسعه هستند و در کشور جای کار دارند و 

شرکت های دانش بنیان می توانند با ارتقاي فناوری باعث ارتقا کیفیت محصول شوند«.
    نی��از صنایع کش��ور به واحدهای تحقیق و توس��عه ب��رای تولید محصوالت نوآوران��ه و فناورانه 
از فرصت هایی اس��ت که پیش روی س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی قرار گرفته اس��ت. یكی از 
مصاحبه ش��وندگان اظهار داش��ت: »شرکت دانش بنیان س��ازمان این قابلیت را دارد که واحد تحقیق و 
توس��عه صنایع کشور باش��د«. مصاحبه شونده دیگری بیان کرد: »اکثر شرکت ها واحد تحقیق و توسعه 
ندارند و سازمان به عنوان واحد تحقیق و توسعه استانداردهایشان را ارتقا مي دهد«. شرکت های زایشی 
مؤسسات تحقیقاتی به شدت می توانند از ویژگی های محیط اقتصاد محلی بهره ببرند؛ به عنوان مثال، از 
آنجایی که در تایوان اکثر صنایع کوچک مقیاس هستند و نمی توانند در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری 
کنند، مؤسسه ایتری از این فرصت استفاده کرده و ارتباط بین صنایع و شرکت های زایشی خود را برای 
تجاری س��ازی دانش مورد نیاز صنایع فراهم کرده اس��ت )داونپورت و همكاران، 2002(. همسویی این 
یافته با پیشینه نظری، فرصتی است که نیازمند شناخت هر چه بیشتر از شرایط محیطی است؛ شناختی 
که اگر در کنار فعالیت های علمی، از محیط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی حاصل 
نشود، تبدیل به یک تهدید خواهد شد؛ بنابراین در این زمینه نیاز به تیم های کارشناسی است تا چنین 

شناختی را برای شرکت های دانش بنیان فراهم آورند.
مضمون دیگر، فرصت کس��ب درآمد از ش��رکت های دانش بنیان اعضا می باشد. پاسخگویي اظهار 
داشت: »س��ازمان می تواند از برند خود کسب درآمد کند«. مصاحبه شونده دیگری بیان کرد: »شرکت 
دانش بنی��ان می تواند برای س��ازمان درآمد تولی��د کند«. مضمون دیگر، حمایت مالی از ش��رکت های 
دانش بنیان و طرح های کارآفرینانه اعضای هیئت علمی بود. در این راستا، یكی از مصاحبه شوندگان بیان 
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کرد: »صنایع و کارخانه ها می توانند از شرکت های دانش بنیان حمایت مالی کنند و کیفیت محصول خود 
را ارتقا دهند«. مصاحبه شونده دیگری گفت: »سرمایه گذاری های ریسک پذیر در حوزه های دانش بنیان 
صورت می گیرد«. استفاده از پتانسیل های سرمایه گذار بیرونی فرصتی است که می تواند ضمن توسعه 
راه اندازی و پیشبرد شرکت های دانش بنیان، بار موجود بر دوش سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 

را در این زمینه سبک تر سازد.

ـ تهدیدهای پيش روی سـازمان پژوهش های علمی و صنعتی برای تأسـيس شـرکت های 
دانش بنيان توسط اعضاي هيئت علمی سازمان

در بخش تهدیدهای پیشروی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی یكی از مضمون های اصلی که بسیار 
مورد تأکید قرار گرفته اس��ت، مربوط به عدم اعتماد فضای کس��ب وکار به تولیدات داخلی دانش بنیان 
بود. یكی از مصاحبه ش��وندگان اظهار نمود: »بازار کاالهای تولیدی دانش بنیان نامشخص است«. یكی 
دیگر اظهار داشت: »مهم ترین مشكل شرکت های دانش بنیان، بحث خرید محصوالتشان است، اگر برای 
محصول دانش بنیان مشتری نداشته باشید با خطر بسته شدن شرکت روبه رو هستید«. مضمون دیگر، 
ورود کاالهای قاچاق مشابه محصوالت دانش بنیان به قیمت ارزان تر بود. یكی از مصاحبه شوندگان اظهار 
داشت: »محصوالت چینی با قیمت پایین تر و مشابه محصوالت ما وارد می شوند«. همچنین، در تأیید 

این موضوع، شرکت کننده دیگری بیان کرد: »ما با واردات بی رویه کاال روبرو هستیم«.
مضمون بعدی، ضعف ساختار اداری و قانونی براي تأسیس شرکت های دانش بنیان بود. گفته های 
یكی از مصاحبه ش��وندگان این بود: »ش��رایط دانش بنیان شدن بسیار سخت است. حتماً باید به تولید 
محصول رسیده باشید، کارگر داشته باشید و بیمه آن را رد کرده باشید تا بتوانید برای دانش بنیان شدن 
اقدام کنید و حتماً محصول ش��ما باید در فهرس��ت کاالهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
درج شده باشد؛ در غیر این صورت حتی اگر کاالی شما نوآورانه و راهبردی باشد، دانش بنیان محسوب 
نمی ش��ود«. به عبارتی، محتوای قوانین، تبصره ها، آیین نامه ها و بخش��نامه ها هرچند جهت سهولت در 
فرآیندهای اجرایی نوشته می شوند؛ اما خود موانعی در فرآیند توسعه و گسترش شرکت های دانش بنیان 
محسوب می شوند و بوروکراسی اداری را افزایش می دهند. پرزی رویز و همكاران )2013( عنوان کرده اند 
که فقدان مقررات و قوانین مربوطه برای تسهیل این فرآیند، مالكیت سهام این شرکت ها و یا چگونگی 
استفاده از منابع مالی مؤسسه )فضا، تجهیزات و غیره( و ارزش دارایی فكری شرکت از دیگر موانع ایجاد 
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ش��رکت های زایشی کش��اورزی در اسپانیا می باشد. به نظر می رسد در شرایط فعلی در ایران نیز ضعف 
قوانین و آیین نامه و گاهی در تضاد بودن آن ها با یكدیگر در این عرصه، یک تهدید جدی می باشد.

مضمون دیگر، فرآیند پیچیده یا کمبود تس��هیالت مالی برای تأس��یس ش��رکت های دانش بنیان 
است. یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: »نظام بانكی ما وحشتناک است و بیشتر وام ها مضاربه ای 
اس��ت و کمتر تس��هیالتی با نرخ بهره پایین تعلق می گیرد«. شرکت کننده دیگر در تأیید این مضمون 
اظهار کرد: »عدم آش��نایی کارشناسان بانک با طرح های نوآورانه، بررسی آن ها را با تأخیر مواجه کرده 
یا بررسی ها را منوط به شرایطی از قبیل ارائه وثیقه هاي سنگین می کند«. درنتیجه اگرچه شرکت های 
دانش بنی��ان با کمک معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری می توانن��د وام دریافت کنند، اما این 
وام کافی نیس��ت و تنها برای کارهای اولیه کفایت می کند و گرفتن وام های بیشتر مشكالت زیادی به 
همراه دارد. پرزی رویز و همكاران )2013( اذعان دارند که ناکافی بودن حمایت ها و کمک های نهادهای 
دولتی بر ایجاد کسب وکار دانش بنیان تأثیرگذار بوده است. در شرایط ایران نیز این مورد، معضلی است 
که در س��ال های گذشته گریبان گیر بسیاری از فعالیت ها و عامل کاهش انگیزه ها بوده است و نیازمند 
توجه جدی مسئوالن در سطوح کالن تصمیم گیری و سیاست گذاری و وجود ضمانت الزم برای اجرای 

تصمیم های اتخاذ شده است.
مضم��ون بعدی، ش��فافیت اندک و س��اختارمند نبودن اقتصاد کش��ور در اس��تفاده از محصوالت 
دانش بنیان می باشد. در این زمینه یكی از مصاحبه شوندگان بیان کرد: »با ریسک باالي تولید به علت 
عدم ثبات سیاست ها روبرو هستیم«. دیگری بیان کرد: »آینده اقتصاد کشور چندان مشخص نیست«. 
مضمون دیگر، رانت اطالعاتی در زمینه تولیدات دانش بنیان بود. یک نفر بیان نمود: »نظارت کافی بر 
فعالیت ه��ای دانش بنیان وجود ندارد و رانت های اطالعات��ی وجود دارد و اطالعات محرمانه نمی ماند«. 
تهدید دیگر، کپی سازی از روی محصوالت دانش بنیان به علت ضعف در حقوق مالكیت فكری می باشد. 
در این مورد یكی از مصاحبه ش��وندگان توضیح داد: »از مهم ترین تهدیدات بیرونی کپی س��ازی از روی 
محصول است. سال اول ما تنها در نمایشگاه بودیم اما امسال چند تا شرکت بودند که کپی سازی کرده 

بودند«.
تهدید دیگر، رقابت ناسالم و پیچیده در بازارهای داخلی بود. یكی از مصاحبه شوندگان اظهار داشت: 
»از تهدیدات اصلی این است که وقتی متوجه می شوند موادی تولید کرده اید که تا حاال در داخل تولید 
نشده، اول از همه شرکت های خارجی قیمت هایشان را پایین می آورند و رقابت ناسالم صورت می گیرد«. 
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س��اپوترا و هم��كاران )2018( در این زمینه، به رقابت با رقب��ای تولیدکننده محصول، رقابت با رقبای 
تولیدکننده محصوالت جایگزین و میزان ظرفیت موجود برای مدیریت رقبا، اش��اره کرده اند. این یافته 
باید در سیاس��ت گذاری های کالن در ایجاد تعادل بین صادرات و واردات و خصوصاً هماهنگی جدی و 
مؤثر بین وزارتخانه های مختلف مدنظر قرار گیرد؛ نكته ای که در سال های گذشته چندان مورد توجه 

نبوده و به بسیاری از فعالیت های تولیدی و صنایع لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
پایبند نبودن جامعه به اس��تفاده از محصوالت دانش بنیان مضم��ون دیگری بود که از مصاحبه ها 
استخراج شد. در این زمینه یكی از مصاحبه شوندگان توضیح داد: »موضوع دیگر، فرهنگ خرید کردن 
از کاال و محصوالت دانش بنیان است. آیا مردم حاضر هستند محصوالت دانش بنیان خودمان را بخرند؟ 
خرید یعنی حمایت. اگر محصولی تحریم شد و نتوانستیم وارد کنیم مردم حمایت می کنند«. آموزش و 
اطالع رسانی و ایجاد انگیزه های الزم، خصوصاً از طریق رسانه های انبوه، نكته ای است که می تواند چنین 

تهدیدی را تبدیل به یک فرصت کند.
مضمون دیگر، کامل نبودن زنجیره های ارزش��ی و تأمین ش��رکت های دانش بنیان می باش��د. یكي 
از پاس��خگویان چنین بیان کرد: »اصطالحات ما وارداتی اس��ت. به کش��ورهای خارج��ی می رویم، از 
طرح هایشان بازدید می کنیم، همان الگو را می آوریم و می خواهیم در ایران پیاده کنیم؛ جواب نمی دهد، 
چون همه زنجیره را نمی آوریم؛ بلكه یک قطعه از زنجیره یا پازل را که خوش��مان آمده را می آوریم و 
می شود الگو. در مورد شرکت های دانش بنیان هم همین طور است؛ زیرساخت باید فراهم شود«. تقویت 
تفكر سیس��تمی در همه س��طوح خصوصاً در سطوح کالن معضلی اس��ت که در بسیاری از طرح های 
آموزشی، پژوهشی و تولیدی وجود دارند. بر این اساس به نظر می رسد این امر به عنوان یک پیش نیاز 

باید مدنظر قرار گیرد تا از فرصت سوزی های مكرر جلوگیری شود.

نتيجه گيري
یكی از راه های رشد و توسعه اقتصادی توجه بیشتر به توسعه دانش بنیان و درنتیجه تأسیس شرکت های 
دانش بنیان اس��ت. این شرکت ها عالوه بر توسعه اقتصادی به خودباوری و خودکفایی کشور نیز کمک 
می کنند و در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی می باشند. اگر شرکت های دانش بنیان جدی گرفته شوند 
و از توس��عه کّمی و کیفی آن ها حمایت ش��ود، به واس��طه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به 
ش��كوفایی حقیقی خواهد رسید. س��ازمان پژوهش های علمی و صنعتی به عنوان یكی از سازمان های 
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پژوهش و فناوری در ایران، با مأموریت حمایت از فناوران، مخترعان و شرکت های دانش بنیان در جهت 
توسعه فناوری در حال فعالیت است و در حال حاضر 20 شرکت دانش بنیان در مرکز رشد این سازمان، 
مشغول فعالیت هستند. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی 
درونی خود برای حمایت از تأسیس شرکت های دانش بنیان اعضا، نیازمند شناسایی نقاط قوت، ضعف، 
فرصت ها و تهدیدهایي است که سازمان در تأسیس شرکت های دانش بنیان توسط اعضاي هیئت علمی 
با آن ها مواجه اس��ت. تجزیه و تحلیل داده ها با اس��تفاده از فن تحلیل محتوای کیفی و با به کارگیری 
رویكرد اس��تقرایی، اس��تخراج 188 کد اولیه را به دنبال داش��ت که در 46 مفهوم و چهار مقوله اصلی 
نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها قرار گرفتند )شكل 1(. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد 
می ش��ود از این تحلیل، برای استخراج راهبردها، برنامه ها و طرح های عملیاتی استفاده شود تا سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی با اس��تفاده از نقاط قوت و فرصت ها، اثربخش��ی و بازده این ش��رکت ها را 
بیش��تر کرده و با تحلیل نقاط ضعف و تهدیدها، عدم اثربخش��ی و کارایی این شرکت ها را کاهش دهد. 
بی شک، این مطالعه مشابه هر پژوهش دیگری از محدودیت هایی برخوردار است. برخی از محدودیت ها 
خ��اص رویكرد کیفی تحقیق و عدم اطمینان از تعمیم پذیری نتایج اس��ت ک��ه می تواند پایه و مبنای 
پژوهش های آتی خصوصاً با رویكرد کّمی قرار گیرد. بر این اس��اس، پیش��نهاد می ش��ود عالقه مندان و 
پژوهش��گران دیگر، با اس��تفاده از رویكردهای کّمی و یا آمیخته به توس��عه این مدل بپردازند و آن را 
در س��ازمان های مختلف و گروه های متفاوت و کنشگر مرتبط با شرکت های دانش بنیان مورد مقایسه 
ق��رار دهند. همچنین، می توان با تعمق در هر یک از مقوله های چهارگانه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدیده��ا، پژوهش ه��ای متعددی را از زوایای مختلف علمی، طراحی و اجرا نمود و با بررس��ی دقیق 
جزئیات هر کدام، راهبردها و س��پس طرح هایی عملیاتی ارائه داد. محدودیت دیگر که در اس��تفاده از 
تحلیل محتوای کیفی، طبیعی و اجتناب ناپذیر است، همپوشانی نزدیک برخی از مفاهیم با یكدیگر و 
جای دادن آن ها در مقوله های مرتبط اس��ت که ممكن است از دید خوانندگان نتیجه مطالعه متفاوت 
باشد؛ هرچند در این پژوهش سعی شد با دقت و وسواس زیاد و بهره گیری از توافق تیم پژوهش، این 

مورد به حداقل برسد.
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شکل 1ـ نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها پيش روي سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
در راه اندازي شرکت های دانش بنيان توسط اعضای هيأت علمی
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نتایج تحلیل و استخراج نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی در تأس��یس ش��رکت دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی در این پژوهش بیانگر آن 
اس��ت که سازمان نیازمند اتخاذ راهبردهایی در قبال شرکت های دانش بنیان اعضای هیئت علمی خود 
است تا از یک سو از قوت های درونی و فرصت های بیرونی بیش ترین استفاده را ببرد و از سوی دیگر با 
کاهش نقاط ضعف و آمادگی برای برخورد با تهدیدها از آن ها قوت و فرصت بسازد. بر این اساس با توجه 
به یافته های به دس��ت آمده، راهبردهای زیر برای رونق راه اندازي شرکت هاي دانش بنیان توسط اعضاي 
هیئت علمی سازمان ارائه شده است. برخی از این راهبردها از نظر بازه زمانی در زمره راهبردهای ضربتی 
سازمان قرار دارند که می توان با اجرای سریع آن ها، به نتایج مطلوب دست پیدا کرد. در کوتاه مدت، الزم 
است مأموریت ها و آیین نامه های سازمان مورد بازنگری قرار گیرند، در میان مدت، می بایست بر اصالح 
دس��تورالعمل ها، رویه ها و سیاست های اجرایی تأکید شود و در بلندمدت، کاربردی کردن اصالحات و 

تجدید نظر در سیاست ها ضروری خواهد بود. اهم این راهبردها را می توان به صورت زیر برشمرد:

1ـ راهبردهای ضربتی:
� بهره گیری از دانش فنی سازمان، تجاری سازی دانش فنی و کاربردی سازی اختراعات و تحقیقات 

سازمان به منظور تأمین و توسعه فناوری ها
� مطرح کردن برند سازمان در کنار برند شرکت های دانش بنیان اعضای هیئت علمی

� کارآفرین��ی دانش بنیان در س��ازمان جهت بهره مندی از حمایت ه��ای معنوی و مالی از طرح های 
دانش بنیان و نوآورانه در کشور

2ـ راهبردهای کوتاه مدت:
� کاربردی سازی اختراعات و تحقیقات سازمان و تجاری سازی دانش فنی داخلی

� بهره گیری از نیروهای خبره و نوآور س��ازمان و اس��تقرار ش��رکت های دانش بنیان آن ها در مرکز 
رش��د سازمان برای پوش��ش دهی ظرفیت های موجود در زمینه تدوین استانداردهای ملی در حوزه 

شرکت های دانش بنیان
� هدفمند کردن طرح های پژوهشی و نیمه صنعتی و بهره گیری از دانش فنی سازمان برای تولید 
و توسعه محصوالت نوآورانه و فناورانه جهت تولید مواد اولیه راهبردی تحریمی در راستای اقتصاد 



89 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای راه اندازي شرکت هاي ...

مقاومتی
� بازنگری مأموریت سازمان در جهت برندسازی، تولید، اصالح و بهبود آیین نامه های ترفیع و ارتقا به 
منظور کاهش تضاد منافع سازمان و اعضای هیئت علمی مؤسس شرکت های دانش بنیان و جلوگیری 

از ترک سرمایه انسانی از سازمان
� اصالح و بهبود آیین نامه های ترفیع و ارتقای اعضای سازمان، تطابق کار تولیدی دانش بنیان اعضای 
هیئت علمی با وظایف سازمانی و کاهش تضاد منافع سازمان و اعضا به منظور بهبود ساختار اداری 

و قانونی تأسیس شرکت های دانش بنیان
� ایجاد سیاس��ت های انگیزش��ی برای اعضای هیئت علمی، تطابق کار تولیدی و دانش بنیان اعضای 

هیئت علمی با وظایف سازمان و ایجاد مرکز خدمات مشاوره کسب وکار در مرکز رشد سازمان
� بازنگری مأموریت س��ازمان در برندس��ازی و تولید به منظور افزایش اعتماد فضای کس��ب وکار به 

تولیدات داخلی دانش بنیان

3ـ راهبردهای ميان مدت:
� اجاره امكانات، زیرساخت ها، فروش دانش فنی تولید شده در سازمان و استقرار شرکت ها در مرکز 

رشد سازمان برای کسب درآمد از شرکت های دانش بنیان اعضای هیئت علمی
� هدفمند کردن طرح های پژوهش��ی و نیمه صنعتی س��ازمان و دید اعضای هیئت علمی به س��مت 

صنعتی و کاربردی شدن طرح ها و کاربردی سازی اختراعات و دانش فنی تولید شده

4ـ راهبردهای بلندمدت:
� اص��الح ی��ا بازنگری در دس��تورالعمل ها، رویه ها و سیاس��ت های اجرایی حق��وق مالكیت فكری، 
تجاری س��ازی و ارزش گذاری دارایی فكری شرکت های دانش بنیان اعضای هیئت علمی سازمان به 

منظور کاهش رانت اطالعاتی و کپی سازی از روی محصوالت دانش بنیان
� حمایت از طرح های کارآفرینانه و نوآورانه دانش بنیان اعضای هیئت علمی سازمان به منظور توسعه 

فناوری های مورد نیاز صنایع کشور و حمایت از تولید مواد اولیه راهبردی کشور
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