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 محور یتازه تأسیس فناور یها شرکت ییمحتوا های یژگیو
  حسن بودالئی

 اکبر بهمنی
 

  یوسف محمدی مقدم

 هچکید

الخدرو یعلرسهمبسزاییبرررشرااصادرا و،(NTBF)تازهتأسیسفناوریمحورهایشرکت

هایتشرویقی، رزایی ارنا.بههمین لیل،بسیاریازکشورهاباسیاستارتقاینوآوریواشاغال

چنینتوسعهوتأسیسمؤسساتپیشررکتایرناصادرا یاهمیت وجوبا.هسانایهرا تعریر،

هاماناسبباهافهررماالعرههاارائهنشاهوتعاری ماعا یبرایایننوعشرکتزآنواحایا

.استشاهییازآنجاارائهکهویژگیازمنسجمچارچوبیکتولیابهنیاز،ماهیتبابر هرای ایرن

هرایها،حرائزاهمیرتاسرتنبنرابراین،هرافازتحقیر،حاارر،شناسراییویژگرینوعازشرکت

هرایتازهتأسیسفناوریمحوراست.برایاینمنظور،آثرارپژوهشریکرهسریسرالهایشرکت

19902011تاپر اخاه بهمفهوماینماهیتتحلیرل مرورمحارواتحلیرلروشازاسافا هبا،انا

هرایهاگر آوریشرا. را امره،ویژگریصرارگرفانا. رمرحلهاول،تعاری موجو ازاینشرکت

هراشناسراییشرا.نارایصحازرلازایرنپرژوه ،برهماهیتروشنازاینشررکتبرتولیامؤثر

وتائیا،تیاولوشناساییبنافنراوری،برو نجایراشراملنترتیرببهکهشامنجرویژگیپنصی

فرروشحجموکارکنان تعاانظرازکوچکی،اساقالل،اشان پیشرفاه ونیترأم توسرسررمایه

هرایمرور نظرر رمقراورمرور بررسری،بیشارینفراوانیویژگیکهباتوجهبهاستنیمؤسس

یبرهتحقیقرارآینراهازسریر،بخشرنظرمیشانا.نایجهنهاییاینتحقی،،هاایتوبناتیاولو

. سایابیبهانسجامنظری رتعری اینمفهوماست

رشرااصادرا ی،فناوریپیشرفاه،(NTBF)هایتازهتأسیسفناوریمحورشرکت:واژگان کلید

،مؤسسارپایاار.کارآفرینی
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 مقدمه

، گـرر از جامعـه سـنتی بـه اتیعـاتی و      یالمللـ  نیبـ تحوالت و تغییرات سریع و شـتابان جامعـه   

فـراهم کـردن    بـرای همچنین تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، نیازمنـد راهکارهـای ملتلفـی    

(. دستیابی و حفـ  نـرخ   1391بزرگی،  دیوساالر واست)امکان رشد اقتصادی پایدار در جامعه 

ها و دیگـر بـازیگران ملـی یـک کشـور       مستقیم به ظرفیت شرکت تور به ،رشد اقتصادی پایدار

یکنه و )رجدید، محصوالت و صـنایع جدیـد مـرتاس اسـت     یها یفناوربرای نوآوری و توسعه 

اقتصـادی   تغییر فناوری عامل کلیـدی مهـم در توحـیش رشـد     ،. با این فرض(1999، 1جکاسون

بســیاری از اقتصــاددانان، کنــدی رشــد اقتصــادی در بازارهــای مــالی   .(2012، 2)تیکســیرااست

بلش فناوری اتیعات و ارتااتـات   یافتگین توسعهرا به ناکارآمدی و  توسعه درحالکشورهای 

تـر   مند این بلش را برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشـتر و سـریع  نسات داده و اصیحات نظام

فنـاوری   تأسـی  هـای تـازه    شـرکت  ،نیبنـابرا  ؛(1396د)سپهر دوست و صدری، کننیه میتوص

 ی،سـاز  یتجـار هـای نوآورانـه هسـتند. ایـن     فنـاوری  یسـاز  یتجـار وسیله مهمی بـرای   3محور

 خصوصاً و منابع مجدد تلصیص آن، کارکرد اولین .کند می ایفا اقتصاد در مهمی کارکردهای

 منجـر  ،رقـابتی  بـازار  یک. است جدید های بلش به قدیمی تصادیاق های بلش از انسانی منابع

 هـای  شـرکت  ولـی  ،شوند محو اقتصاد  صحنه از و یابند کاهش موجود های شرکت که شود می

 احیـا  را خـود  تواننـد  مـی  قالـی  شده  یتأس های شرکت هرچند. کنند رشد و شوند ایجاد جدید

 دومـین  .شـود  مـی  هـا  سـرمایه  مجـدد  تلصـیص  تسـریع  باعـ   نو های شرکت تأسی  اما ،کنند

 کـه  صـنایعی  در ملصوصـاً  نقـش  ایـن . اسـت  بازار به جدید های فناوری ورود کارکرد، تسریع

 ،قـدیمی  شـده   یتأسـ  های شرکت. است ای ویژه اهمیت ، دارایدارند سریعی فناوری تغییرات

 بـرای  الزم هـای  مهـارت  ،هـا  آن کارکنـان  اسـت  ممکـن  و دارند قدیمی فیزیکی و انسانی منابع
 

1. Rickne & Jacobsson  

2. Teixeira  

3. NTBF 
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 تأسـی  هـای تـازه    شـرکت  ،بنـا بـه تعریـ     .باشـند  نداشـته  را جدید فناوری های مزیت کسب

هـا اختراعـات    ی هسـتند کـه اسـان آن   قـ هـای کوچـک نوآورانـه و متر    فناوری محور شـرکت 

پیشـروی فنـاوری محـور     یوکارهـا  کسـب های فناورانه و دناـال کـردن    ایده لهیوس به دشدهیتول

هـای تـازه    . اگرچـه شـرکت  دارنـد  دیـ تأکبر ویژگی مالکیت معنوی خود  ،ها است. این شرکت

کماکـان بـا    یولـ رایج در ادبیـات اقتصـاد و مـدیریت اسـت      یاصطیح فناوری محور تأسی 

انجام شده، همچنـان تعریـ  آن مـاهم     که درباره مفهوم آن تاکنون توجه قابلوجود تحقیقات 

 .(1997، 1آتیوبـین محققـان متفـاوت بـوده اسـت)      ل ملت یها و مکانها  باقی مانده و در زمان

معنـی آن   قـاً یدقها، اغلب مشلص نیست کـه   ین است که هنگام مراجعه به مفهوما مسئله مطرح

ها کوچک و جدیـد بـا فنـاوری     شرکت لیوتحل هیتجزچیست؟ مفاهیم ملتلفی هنگام تعری ، 

، 2؛ الرانجـا و فـونت   1997، تیوآ)رمحو های جدید فناوری شرکت ،وجود دارد. برای مثالباال 

و  (1999، 4)دالسـتند هـای کوچـک فنـاوری محور    ، شـرکت (2001، 3؛ فونت  وکوما 1998

وجـود   کـه  ییازآنجـا  .(1986، 5)میر و روبرتـز های کوچـک و متوسـس فنـاوری محـور     شرکت

در ادبیـات موحـو ، کـار توسـعه      فنـاوری محـور   تأسـی  های تـازه   مفاهیم ملتل  از شرکت

لـزوم دسـتیابی بـه چـارچور نظـری       ،بنـابراین  دشوار کرده اسـت؛ را  ها آنوص دانش در خص

ایـن   محسـون اسـت. بـر    فنـاوری محـور   تأسی های تازه  شرکتیکپارچه و منسجم از مفهوم 

 تأسـی  هـای تـازه    هـای محتـوایی شـرکت   پژوهش حاحر، شناسـایی ویژگـی   اسان، هدف از

ابتـدا در قسـمت پیشـینه بـه      ،ی ایـن منظـور  . برااستاز تریق روش تحلیل محتوا ور فناوری مح

 .شـود در آثار پیشین پرداختـه مـی   فناوری محور تأسی های تازه  شرکتارائه تعاری  معتار از 

 تأسـی  هـای تـازه    شـرکت  های پژوهش، عناصر کلیدی در تعـاری  با توجه به یافته ،در ادامه
 

1. Autio  

2. Laranja & Fontes 

3. Fontes & Coombs  
4. Dahlstrand  
5. Meyer & Roberts  
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مـورد بررسـی    ،آثـار پژوهشـی  هـا در  و به ترتیب اهمیـت اشـاره بـه آن    استلراج فناوری محور

رابطـه بـا   در  ی متعـددی هاتعاری  و برداشت که ییازآنجا شوند.بندی میقرارگرفته و اولویت

که فهم مشترک از ایـن پدیـده را    ؛شوددیده میفناوری محور  تأسی های تازه  شرکت ماهیت

هـای آثـار   یافتـه هـا و  که بر اسان داده است نیااصلی این تحقیق،  سؤالکند، دچار مشکل می

های جدید فناوری  های محتوایی شرکتترین ویژگیدر این حوزه، مهم منتشرشدهمعتار علمی 

 ؟اند کدممحور 

 

 پژوهش هپیشین

فناوری محور شرکتی است که بر  تأسی (، شرکت تازه 1971)1از نظر کوپر :نظری پیشینه

ی از دانش فنی است. چند سال بردار اصلی آن، بر بهره دیتأکتحقیق و توسعه تمرکز دارد و 

شلصی و مستقل که  وکار کسبفناوری محور را  تأسی مفهوم شرکت تازه  2بعد، گروه لیتل

گیری از یک اخترا  یا نوآوری فناورانه بنا شده و  سال عمر دارد و بر پایه بهره 25 کمتر از

های تازه  شرکت ،تعری  کردند. در تعریفی دیگر ،است یتوجه قابلدارای ریسک فناورانه 

ایجاد  یتازگ بهدانند که های کوچک می از شرکت یا رمجموعهیزرا  فناوری محور تأسی 

های جدید برای اولین بار سازی فناوری مستقل است و بر تجاری ها آناند، عملیات  شده

 های کوچک و را شرکت فناوری محور تأسی های تازه  شرکت، نیز 3تمرکز دارند. بوتچارت

های  شرکت کند. همچنین فونت  وکوما ، تعری  می یهای فناور فعال در بلشمتوسس 

 های جوان مستقل درگیر در توسعه و یا انتشار فناوری را شرکت فناوری محور تأسی تازه 

کنند. یکی از اولین اشتراکات مهم در مطالعات مورد بررسی درباره جدید تعری  می

برداری از دانش فنی جدید  ها و یا بهره ر این نو  شرکتاشاره به اهمیت فناوری د ،ها مفهوم
 

1. Cooper  

2. Little 

3. Butchart  
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برداری  ها با توسعه و بهره بر ارتااط این نو  از شرکت ،در مطالعات تجربی خود محققین است.

ها بدان توجه شده، جدید اند. ویژگی بعدی که در نظریه کرده دیتائاز دانش و فناوری پیشرفته 

دانند)فونت  جدید بودن را مربوط به فناوری می ،پردازان هینظراز  بودن است. برخی

)ریکنه دارند مدنظرها را  جوان بودن شرکت ،پردازان هینظربرخی دیگر از  (.2001، وکوما 

که در تعاری  جدول یک  تور همان ،زیادی از مطالعاتتعداد . در (1999، 1و جکاسون

اند.  و تازگی فناوری به کار برده ها برای شرکت زمان هم تور بهرا  جدید اصطیح ،آورده شده

اشاره به ظهور صنایع  ،ها مشاهده کرد توان در بین نظریه معنی دیگری که برای جدید بودن می

ها  های کلیدی، استقیل این نو  شرکت( از دیگر ویژگی1988، 2جدید دارد)شرمن و بورل

. بعد استکارآفرین  وهگرعمده متعلق به  تور بهها سرمایه در شرکت ،است. بر این اسان

مستقل  کامیًها  ها وجود دارد، این است که این شرکت دیگری که در استقیل این شرکت

و  های فرعی( نیستند)بولینگر شرکتتر) بزرگ  ها بلشی از یک شرکتآن که یتور بهبوده، 

بعاد و ا فناوری محور تأسی های تازه  شرکتهایی از  تعری  ،1در جدول  .(1983همکاران، 

 آن ارائه شده است.

 
 

 وری شده توسط محقق(آ)گردهای تازه تأسیس فناوری محور شرکت: تعاریف 1جدول 
 ابعاد کلیدی تعری  تعری  سال –محقق 

 -3ماین و همکاران
2010 

هــای کوچــک، جــوان و تــازه تأســی  کــه در  شــرکت
 باشند.های ویژه تحقیق و توسعه فعال می بلش

 کوچک-

 سی جوان و تازه تأ -

 تحقیق توسعه -

کوردروی و 
 2008 -4مورای

هـای بـاال    های جدید و مستقل، ماتنی بر فناوری شرکت
 اند. شکل گرفته گرشتهسال  10که در کمتر از 

 فناوری باال -

 جدید -

 مستقل -
 

1. Rickne & Jacobsson  

2. Shearman & Burrell  

3. Maine et al.  

4. Coeurderoy & Murray  
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کندی و 
 2008-1سائموسون

های جدید و مستقلی که محصوالت و خدمات  شرکت
، توسـعه  گـراران  نایـ بنجدیدی را بر اسان دانـش فنـی   

 دهند.می

 مستقل و جدید -

 ارائه خدمات جدید -

ــی   - ــه دانــش فن وابســته ب
 مؤس 

 -فونت  و کوما 
1996 

های جدید/ جوان و مستقل درگیـر در توسـعه /    شرکت
 ی جدید هستند.افزارها نرمیا کاربرد 

 ها جدید شرکت -

 افـزار  نرمی از بردار بهره -
 جدید

 1994 -2کلوفستن

ابتی ناشی از مهندسی دانش از افـرادی کـه در   مزیت رق
کننـد و در نتیجـه محصـوالت و    ها کـار مـی   آن شرکت

 کنند.خدمات جدید به بازار ارائه می

ــش    - ــه دانــ ــی بــ متکــ
 کارکنان

 انتقال دانش به بازار -

 1994 –آتیو 
ی از دانـش  بردار بهرهبر اسان   شرکت وکار کسبایده 

 فنی و فناوری پیشرفته است.
ی از دانـش و  بردار هرهب -

 فناوری پیشرفته

اوکای و 
 1988 -3همکاران

هــای کوچــک کـه پتانســیل نوآورانــه بیشــتر از   شـرکت 
 معمول دارند. و بزرگهای کوچک  شرکت

 کوچک-
 ظرفیت نوآوری -

 -شرمن و بورل
1988 

 

های جدید و مستقل که صنایع جدید را توسـعه   شرکت
 دهند.می
 
 

 جدید -

 مستقل -

ــه صــنایع هــد شــکل - ی ب
 جدید

 4بولینگر و همکاران
- 1983 

های جدید و مستقلی که با به هم پیوستن گـروه   شرکت
هــای  کــوچکی از بنیانگــراران، بــه انگیــزه کشــ  ایــده

 .اند شدهنوآورانه تأسی  

 جدید وکار کسب-

 مستقل وکار کسب-

 مؤس  گروه -

ــی  - ــده فنــ ــ  ایــ کشــ
 نوآورانه

 1987 –بورچارت 

هـایی بـا    و متوسطی که در بلـش های کوچک  شرکت
 فناوری باال فعال هستند.

ــوزه  - ــت در حـــ فعالیـــ
 فناوری باال

هــــا  انــــدازه شــــرکت -
 کوچک و متوسس

 1967 –کوپر 

 دیـ تأکتوسـعه تمرکـز دارد و    شرکتی کـه بـر تحقیـق و   
 برداری از دانش فنی است. اصلی آن بر بهره

تمرکـــز بـــر تحقیـــق و  -
 توسعه

ــردار بهــره - ی از دانــش ب
 نیف

 
 

1. Candi & Saemundsson  

2. Klofsten  

3. Oakey et al.  

4. Bollinger et al. 



 11 های تازه تأسی  فناوری محور تویژگیهای محتوایی شرک

 

های تازه  شرکت کارآفرینی و مؤسساتی به مند عیقهبا گرشت زمان، : تجربی پیشینه

را در  مؤسساتتأسی  فناوری محور افزایش یافته است. بعضی از تحلیل گران نقش این 

عملکرد و ارزش (. 1979، 1دانند)بورتونمی مؤثرهای لطمه دیده  ی و بازسازی اقتصادبلش جان

سی  فناوری محور در اقتصاد با مشاهده چند متغیر قابل ارزیابی است. این های تازه تأ شرکت

و مالیات، اشتغال، فروش صادراتی، تحقیق و توسعه و  متغیرها شامل: فروش، درآمد خالص

های تازه تأسی  فناوری محور  دهند شرکت ها در نوآوری است. مطالعات، نشان می نقش آن

، در گزارش خود به 2آمد خالص و مالیات دارند. مورنی در فروش، درتوجه قابلنرخ رشد 

تا  1969های  های مشهور در سال هیئت مشاوره بازرگانی رشد فروش، سه دسته از شرکت

های تازه تأسی  فناوری محور، رشد فروش  (، شرکت1977، 3را مقایسه کرد)لیتل 1974

 4/11های بالغ نیز  کتدرصدی و شر 2/13ها با رشد خیقانه  درصدی، شرکت 5/42ساالنه 

تا  1956های  که در سال  شرکت 276درصد رشد فروش داشتند. برای مثال، میانگین فروش 

 تور بههای جدیدتر،  پیوسته در حال افزایش بود. شرکت تور بهتأسی  شده بودند  1976

پیدا  ساله، این متوسس فروش افزایش 5میلیون دالر فروش داشتند. در هر بازه زمانی  2متوسس 

میلیون دالر داشتند.  1/61های قدیمی متوسس فروش  کرد و این در حالی بود که شرکت می

تأسی  شده  1975تا  1971های  ای که در سال موسسه 77نتایج تحقیقات مشابه نشان داد که 

به ازای هر  1976ساله ایشان در حال پرداخت مالیات بودند. در سال  4عمر  رغم یعلبودند، 

دالر مالیات بر درآمد در سطش فدرال  15ها  گراری در دارایی، این شرکت ر سرمایهدال 100

 (.4،1990کردند )دانکل و سجرزدالر در سطش ایالتی و محلی پرداخت می 5)کشوری( و 

ی در توجه قابل ریتأثهای تازه تأسی  فناوری محور به علت رشد سریعی که دارند،  شرکت

آن  ریتأثترین گران، مهم ند داشت. به عقیده بسیاری از تحلیلهای اقتصادی خواه سایر حوزه

های کوچک و جدید  (، معتقد است که شرکت1979) 5باشد. بیرچ ها آنی نیاشتغال آفرشاید 
 

1. Burton  

2. Morse 

3. Little  

4. Donckels & Segers  

5. Birch 
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میلیون  6/5های دان و برداستریت)بررسی  شغل آفرینان هستند، او با استفاده از داده نیمؤثرتر

 20و یا کمتر از  20ی دارای وکارها کسبشان داد که ( ن1976تا  1969های  در سال  شرکت

 ااًیتقراند و کارآفرینان کوچک  را ایجاد کرده متحده االتیادرصد اشتغال  60 ااًیتقرکارمند 

اند، این در حالی است که آورده به وجودهای شغلی جدید را درصد از موقعیت 50

اند. موسسه آمریکن الکترونیک با  زایی داشتهدرصد اشتغال 15های بزرگ کمتر از  شرکت

ی جدید فروش سریع و نرخ وکارها کسبها در گزارش خود، عنوان کرد که  بررسی شرکت

های تر دارا هستند. از دیگر مشلصههای قدیمی رشد استلدام بیشتری نسات به شرکت

 است. های تحقیق و توسعههای تازه تأسی  فناوری محور، فروش صادراتی و هزینه شرکت

های  که در سال  شرکت 77به آن اشاره شد) تر شیپمطالعات موسسه آمریکن الکترونیک که 

ی در گرار هیسرمادالر  100تأسی  شده بودند(، نشان داد که به ازای هر  1975تا  1971

دالر هزینه تحقیق و توسعه  33دالر فروش صادراتی و  70 مؤسساتدارایی خالص، این 

های تحقیق و توسعه  درصد از هزینه 5کارمند( تنها  1000تر از کوچک)کم مؤسسات داشتند.

 5000های بزرگ)بیش از  این رقم برای سازمان که یدرحالدادند و  را تشکیل می متحده االتیا

 (.1،1980درصد بوده است)ادوارد 85( کارمند

 

 شناسی پژوهش روش

های تازه  و چیستی شرکتدستیابی به انسجام نظری در بار ماهیت  ،هدف نهایی این پژوهش

از تریق تحلیل محتوای تعاری  نظری و پژوهشی منتشر  ،. این مهماستفناوری محور  تأسی 

ای  تحقیق حاحر از نظر هدف توسعه ،بنابراین؛ شده و معتار از این مفهوم به انجام رسیده است

پیشینه و  و بسس بر اسان پیشینه یبند دستهقصد ارائه  زیرا ؛شود یمو توصیفی محسور 

 یاستراتژ، نو  استراتژی تحقیق مناسب برای این پژوهش نظری وجود دارد. ییافزا دانش

در بین از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.  ،کیفی است. در این پژوهش قیتحق

 رسد که تعری  برنارد برلسونتعاریفی که برای تحلیل محتوا ارائه شده است به نظر می
 

1. Edward  
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ها، پژوهشگران به آن استناد تری است زیرا، هنوز هم با گرشت سالری  جامعتع (1952)

های زبانی یک متن گفته توان ویژگیآن می بر اسانمحتوا، روشی است که  لیتحل .کنندمی

به بررسی علمی و  ،بینانه، عینی و منظم شناخت. تحلیل محتواواقع تور بهشده یا نوشته شده را 

های مند و تکرارپریر، ارزشای کیفی توجه دارد و تی فرایندی نظامه کمی مواد و داده

(. 1389دهد)خنیفر و زروندی، گیری، به متن نسات میقوانین معتار اندازه بر اسانعددی را 

ها و در ادامه تحلیل کمی بر  و متمرکز بر فراوانی داده استبر تحلیل خرد  ،تمرکز این تحقیق

ها در تحقیق کیفی، بیفاصله پ  از آغاز  تحلیل داده ازآنجاکهود. ش های کیفی اعمال می داده

ها در این پژوهش، آن لیوتحل هیتجزها و آوری دادهشود، جمعها شرو  می آوری دادهجمع

 لیوتحل هیتجزاز روش تحلیل محتوا برای  ،گرفت. در این پژوهشانجام  زمان همتور به

تعیین سؤال یا  ،لین قدم در اجرای تحلیل محتواهای کیفی استفاده شده است. او داده

هایی که هدف، را دارد و نیز فرحیه ها آنگر قصد پاسلگویی به هایی است که پژوهش سؤال

یا فرحیه، پژوهشگر باید منابع ارتااتی را که با  مسئلههاست. پ  از تعری  و تعیین آزمون آن

سؤال  پ  از تعیین ،ری  کند. بدین منظورتحقیق او رابطه مستقیمی دارند مشلص و تع مسئله

پاسخ های پژوهش  ها به سؤال توان با کمک آن ها که مى اى از اسناد یا پیام مجموعه تحقیق،

درباره  افتهیانتشارمقاالت  اتیعات ،. بر این اسانشدآورى  داد تعری ، مشلص و جمع

های تحلیل  واحد انعنو به ،1990-2011در تول  فناوری محور تأسی تازه  های شرکت

های مرتاس با تعاری  تفکیک و در قالب و مورد بررسى قرار گرفت و قسمت شد یآور جمع

مفهوم که به تعری   ی استمقاالت ،. واحد تحلیل در این پژوهششد، ارائه 1جدول 

اند. بعد از تعیین واحد تحلیل و استلراج  های آن پرداخته های فناوری محور و ویژگی شرکت

مقوله اصلی ها در پنج  ، ویژگیفناوری محور تأسی تازه  های های شرکت ی  و ویژگیتعار

که شامل جدید بودن، فناوری پیشرفته داشتن، استقیل، اندازه کارکنان و سرمایه انسانی تحلیل 

با توجه به  تیدرنهابه دست آمده و  ،ها هرکدام از کدنی اوافرشدند. سپ   یکدگرارو 

 لیوتحل هیتجزقرار گرفت. شیوه  یبند رتاهدر مقاالت، مورد بررسی و  ها آنبیشترین تکرار 
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داده و اتیعات به دست آمده از تحقیق، روش آمار توصیفی که در آن فراوانی و تکرار 

 تحلیل نتایج حاصله پرداخت شد. ( مشلص شده و بعد به شرکت یها یژگیوکدها )

فناوری  تأسی های تازه  شرکتهای  های تحقیق در خصوص ویژگی برای یافتن نمونه

های اقتصادی  مقاالت مرتاس در ژورنال ،بررسی کمی صورت گرفت. برای این بررسی ،محور

مرالد و یر، اِهای داده الزو و مدیریتی جستجو و گردآوری شد. این جستجو بر اسان پایگاه

مقاالت مدیریتی و  و در بر داشتن ها گاهیپابه دلیل سهولت دسترسی به این  1اسپرینگ لینک

 تأسی های تازه  شرکت "معیار انتلار عاارت  ،اقتصادی صورت گرفت. در این جستجو

وارد شد، برای  "عنوان مقاله، چکیده، واژگان کلیدی"بود که در بلش  "فناوری محور 

 142ها اعمال نشد. نتیجه این جستجو  مقاالت و مجیت محدودیتی از نظر وسعت)حدود( داده

شناسایی و انتلار  منظور بهاست. در مرحله غربال و  2011تا  1990 یها سالدر تی  مقاله

برخی  ازآنجاکههای تحقیق، پ  از مرور مقاالت مورد نظر انتلار شدند.  مقاالت نمونه

نشده  فناوری محور تأسی های تازه  شرکتهای کلیدی  مقاالت سلنی از تعری  و یا ویژگی

نمونه تحقیق آماده  عنوان بهمقاله  75، تیدرنهااز تحلیل خارج شدند.  بود، بنابراین این مقاالت

 10شامل  فناوریحوزه فکری نوآوری و نوآوری در  ،در پژوهش حاحرشد.  لیوتحل هیتجز

 20شامل  وکار کسبو  حوزه فکری مدیریت کارآفرینی ،مقاله 22مجله که در کل شامل 

ی ها نامبا  سه مجله ؛ کهاستمقاله  20مجله و  9 شامل فناوریو حوزه فکری  مقاله 33مجله و 

Technovation,Research Policy, Small Business  به ترتیب مورد استفاده بیشتری

نوآوری و نوآوری در های فکری  از نظر موحوعی شامل حوزه ،این مجیت .اند قرارگرفته

الت پژوهش، متعلق مقا عاًمجموباشند. و فناوری می وکار کسبفناوری، مدیریت کارآفرینی، 

، در صد 1نمودار باشند.  مجله( می 6(، اسپرینگ)مجله 5مرالد)مجله(، اِ 7یر)به نشریات الزو

 یزماندر دوره  ها در دسترن این پژوهش که به بررسی ویژگی فراوانی تعداد آثار پژوهشی

 دهد. اند را نشان می پرداخته 2011-1990
 

1. SciVerse Scopus  ) Elsevier(, Emerald, Springe link 
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ی تازه تأسیس فناوری محور را تحلیل ها شرکتکه مفهوم  پژوهشی آثاردرصد فراوانی  :1نمودار 

 2011تا  1990اند از  کرده

 

 های پژوهش یافته
 تأسی های تازه  با توجه به مطالعات پیش رو در بررسی پیشینه شرکت ،در پژوهش حاحر

های  در تعری  مفهوم شرکت با استفاده از روش تحلیل محتوا شش ویژگی ،فناوری محور

به ترتیب اهمیت از نظر اشاره آثار پژوهشی  که فناوری محور شناسایی شده است تأسی ه تاز

 اند. توحیش داده شده ،ها آنبه 

 

  جدید بودن)جوان بودن( شرکت

که  فناوری محور تأسی های تازه  شرکتدهد جدید بودن در تعری   ها نشان می بررسی

. در اکثر آثار پژوهشی مورد است مهم از ابعاد  یکی ،شرکت دارد تأسی اشاره به زمان 

 تأسی های تازه  شرکت مفهوم ،تعدادی از محققینبه این بعد اشاره شده است.  ،بررسی

سازند  مرتاس می ،هستند یانداز راهکه در مرحله  ییوکارها کسبرا با  فناوری محور

؛ پیوا 2010، 3ن؛ گوا و همکارا2010؛ کلماو و همکاران، 2006، 2فوکوگاوا ؛2004 ،1)لینسکی
 

1. Lynskey  

2. Fukugawa  

3. Gao et al. 
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که به بررسی  استدر صد فراوانی آثار پژوهشی  دهنده نشان، 2نمودار  (.2011، 1و همکاران

اند.  پرداخته فناوری محور تأسی های تازه  شرکتهای  بعد جدید بودن در تعری  ویژگی

د است، گروه اول و حدود نیمی از آثار پژوهشی مور مشاهده قابلکه در نمودار هم  تور همان

های  را شرکت فناوری محور تأسی های تازه  شرکت 1990-1995بررسی در دوره زمانی 

 76 در 1996 -2000. در دوره زمانی کنند تعری  می ،سال عمر دارند 10تا  1جدیدی که 

قرار گرفته است. در دو دوره  دیتائدرصد از آثار پژوهشی مورد بررسی، این موحو  مورد 

شده است.  دیتائدرصد از آثار مورد بررسی،  50این موحو  در  2006-2011و  2005-2001

، این 2011 تا 1999 مقاله در دوره زمانی 75 لهیوس بههای انجام شده  بررسیدر  ی،تورکل به

 تأسی های تازه  شرکت درصد مقاالت در تعری  خود، 7/54دهند که  آمار را نشان می

 .استسال  10تا  1 ها آن تأسی  دانند که زمان هایی می را شرکت فناوری محور

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 1990-2011: توزیع درصد آثار پژوهشی در بعد جدید بودن 2نمودار 

 
 

1 . Piva et al. 
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؛ 2006 همکاران، ؛ کلماو و2006 ,2005، 1هاتسن )هوگان و گروه دوم از مطالعات

؛ گانوتاکسی و 2010،2011 ،3برتونی و همکاران ؛2010 ,2007 ,2006، 2کلماو و گریلی

فناوری  تأسی های تازه  شرکت است( 1997پیشنهاد لیتل ) ها آنکه اسان تعری   (2011،الو

که  تور همانسال است.  25بیش از  ها آنکه عمر  کنند میتعری   ییوکارها کسبرا  محور

هایی با  دوره مورد بررسی تعداد مقاالتی که شرکت 4قابل مشاهده است در تی  ،2در نمودار 

 7/7این رقم از  که یتور بهکنند، در حال افزایش است  سال تعری  می 25 تا 1 تأسی دوره 

افزایش  2011تا  2006های زمانی  درصد در دوره 4/29به  2000تا  1996های  در سال درصد

 2011 تا 1990از کل مقاالت مورد بررسی پژوهش در تی  درصد 70/27 ،یافته است. در کل

اند. گروه سومی از  سال تعری  کرده 25تا  1 تأسی هایی با زمان  ها را شرکت این شرکت

تا  1 تأسی هایی با زمان  را شرکت فناوری محور تأسی های تازه  شرکتآثار مورد بررسی، 

 1را  ها  یتأس، تعداد آثاری که زمان 1995 تا 1990در دوره زمانی  کنند. سال تعری  می 15

های بعد رو به کاهش  ت که این تعداد در دورهها بیشتر اس از سایر دوره ،کند تعری  می 15تا 

 4/15به مقدار ، 2005تا  2001 و 2000تا  1996ها زمانی  است. این تعداد مطالعه در دوره

های تازه  شرکتتعداد کل آثاری که  که یتور بهاست درصد کاهش یافته  5/12و درصد 

کنند در  تعری  میسال  15تا  1زمان تأسی  هایی با  را شرکت فناوری محور تأسی 

 تور به شوند. را شامل می مورد بررسی کل آثار درصد 8 ،2011تا  1990های زمانی  دوره

سال برای  10تا  1دهد که در نظر گرفتن دوره زمانی  ها نشان می یافته لیوتحل هیتجز ،خیصه

معنی است تعیین بعد جدید بودن در تعداد زیادی از تعاری  مورد بررسی تکرار شده و به این 

 وکار کسب یانداز راههای در شرف  اغلب شرکت فناوری محور تأسی های تازه  شرکتکه 

 شوند. در نظر گرفته می

 

 
 

1. Hogan & Hutson 

2. Colombo & Grilli 

3. Bertoni et al. 
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 فناوری پیشرفته داشتن

برداری از دانش فنی  بر بهره ،فناوری محور تأسی های تازه  شرکتبرخی محققان در تعری  

؛ آتیو و 1998، 1)آتیو و لومهدارندهای جدید تمرکز  ( و نشر فناوری1971جدید)کوپر، 

های  شرکت کنند پویایی استدالل می ها آن (.1998، 3؛ آتیو و ییل رنکو1998، 2پارهانکانگ

 .(2001، مستقیم به فناوری مرتاس است)فونت  وکوما  تور به فناوری محور تأسی تازه 

رشد و بقای  یک شرکت که عنوان بهیک شرکت فناوری محور را  ،محققان دیگر از برخی

فناوری  الزاماًبه این معنا نیست که  ،کنند. این دیدگاه آن بستگی به فناوری دارد، تعری  می

برخی  .(2007باید جدید باشد، بلکه وابستگی شرکت به فناوری عامل کلیدی است)دلسترند، 

ها به انعکان جدید بودن فناوری در تعری  منظور بهرا  مفهوم فرافن ،نویسندگان از

فناوری  تأسی های تازه  شرکتارتااط رو به رشد بین  ،تعاری  لیوتحل هیتجزاند.  کارگرفته

تعاری  فناوری  چهارم سه ااًیتقرکنند. می دیتائو بلش صنایع فناوری پیشرفته را  محور

 اند. شناسایی کرده فناوری محور تأسی های تازه  شرکتکلیدی پیشرفته داشتن را از ابعاد 

که فناوری پیشرفته داشتن  استپژوهشی  درصد فراوانی آثار دهنده نشان ،3ودار نماتیعات 

 اند. دانسته آن  های را از ویژگی

 

 
 

 

 

 
 

1. Autio & Lumme. 

2. Autio & Parhankangas  

3. Autio & Yli-Renko 
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 1990-2011: توزیع درصد آثار پژوهشی در بعد فناوری پیشرفته داشتن 3نمودار 

 

ای  ایندهفز تور به فناوری پیشرفته داشتن، قابل مشاهده است 3نمودار که در  تور همان

 1990شود. در دوره زمانی  استفاده می فناوری محور تأسی های تازه  شرکتویژگی  عنوان به

های تازه  شرکتهای  را از ویژگی فناوری پیشرفته داشتناز آثار پژوهشی  کدام چیه 1995تا 

ی ها های انجام شده در مقاالتی که بین سال اما در بررسی؛ دانستند نمی فناوری محور تأسی 

درصد از  73 ،اند محور پرداختهفناوری  تأسی  های تازه شرکتبه مفهوم  2011تا  2006

تعداد  مجموعاًاند و  ها برشمرده های این شرکت را از ویژگی فناوری پیشرفته داشتنمقاالت 

تا  1990از سال  ،کنند ها تعری  می فناوری پیشرفته داشتن را از ویژگیآثار پژوهشی که 

 افزایش است.رو به  2011

 

 ها استقالل شرکت

شوند. به این  یک واحد اجتماعی و اقتصادی مستقل تعری  می عنوان به ،های کوچک شرکت

ها کنترل بیرونی در  که مدیران شرکت تر بزرگ  بلشی از یک شرکت ها آنمعنا که 
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با توجه به تعری   .(1976، 1داشته باشند، نیستند )استنورث و کوران شانیها میتصم

باید به  ،مستقل وکار کسبیک  عنوان به فناوری محور تأسی تازه  یها از شرکت( 1997لیتل)

مستقل  صراحت بهتعلق ندارند و او  تر بزرگ  به یک شرکت ها آناین نکته توجه شود که 

 عنوان به ،داند. معیار استقیل می فناوری محور تأسی های تازه  شرکتهای  بودن را از ویژگی

های این پژوهش مطرح است.  مقاله مورد بررسی در داده 75مورد از  44اسی در یک بعد اس

دو بعد تعری   محور درفناوری  تأسی های تازه  شرکتمستقل بودن در  ،در این میان

که به یک گروه تعلق ندارد  یک شرکت جداگانه عنوان بهها  نلست استقیل شرکت شود: می

 ،1996)فونت  و کوما ،  ستین تر بزرگو  یتیملچندهای  تابعی از شرکت  و یک شرکت

؛ 2011، 3؛ برینکمن و همکاران2010؛ کلماو و همکاران،2001، 2؛ ایگل و اسیم2001

 که دارد ها بعد دوم اشاره به ساختار سرمایه در این نو  از شرکت ،(2011، 4گانوتاکسی و الو

)برینکمن و همکاران،  است س مؤ گروهاکثریت ساختار سرمایه متعلق به ها  در این شرکت

، تعداد آثار پژوهشی 4نمودار  (.2010؛ کلماو و همکاران، 2011؛ گانوتاکسی و الو، 2011

 فناوری محور تأسی های تازه  شرکتهای  که به بررسی بعد استقیل در تعری  ویژگی

از  درصد 7/34 است، نشان داده شده در این نمودار که تور هماندهد. را نشان می اند پرداخته

فناوری  تأسی های تازه  شرکتهای  کل مقاالت مورد بررسی معیار استقیل را از ویژگی

مورد بررسی به  1996-2000درصد در دوره اولیه  2/46تعداد از  این اگرچهاند.  دانسته محور

 بعد استقیل در برعک کاهش یافته است ولی  2006-2011درصد در دوره  6/17

متمرکز شده  مؤس ، در معیار تعلق اکثریت سرمایه به فناوری محور تأسی  های تازه شرکت

درصد مقاله در  4/32به تعداد  1996-2000مقاله در دوره  درصد 7/7است که این روند از 

های تازه  شرکتتعداد آثار پژوهشی که  ،افزایش یافته است. در این میان 2006-2011دوره 
 

1. Stanworth & Curran  

2. Igel & Islam 

3. Brinckmann et al. 

4. Ganotakis & Love  
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-1995درصد در دوره  72کنند از  ی وابسته تعری  میها را شرکت فناوری محور تأسی 

 یزماندرصد در دوره  46( به استدر آن دوره  یآثار پژوهش)که بیشترین تعداد  1990

 2005-2012در دوره زمانی کاهش و  2000-2005زمانی  درصد در دوره 20و  2000-1996

تعداد آثار پژوهشی که  ،ها که در کل دوره است درصد آثار پژوهشی افزایش یافته 50به 

درصد  3/41اند،  های وابسته تعری  کرده را شرکت فناوری محور تأسی های تازه  شرکت

مربوط  ،بوده است. بیشترین فراوانی از نظر سه معیاری که برای بعد استقیل در نظر گرفته شد

 .ستها به بعد وابستگی این شرکت
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1990-2011بعد استقالل،  بر اساسی : توزیع درصد آثار پژوهش4نمودار 
 

  اندازه شرکت

 متوسـس  هـای کوچـک و   شـرکت  عنـوان  بـه اغلـب   ،فنـاوری محـور   تأسـی  های تـازه   شرکت
 ،1)مـاین و همکـاران   کوچـک هسـتند   تأسی  یهایی که در ابتدا و شرکت( 1987 )بوتچارت،
انـدازه در تعریـ     ، تعداد آثار پژوهشـی کـه بـه بررسـی بعـد     5نمودار اند.  ( تعری  شده2010
 دهد. اند را نشان می پرداخته فناوری محور تأسی های تازه  شرکتهای ویژگی
 
 

 

1. Maine et al.  



  1398زمستان ـ 30ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       22

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1990-2011ها)تعداد کارکنان(، ثار پژوهشی بر اساس اندازه شرکتآ: توزیع درصد 5نمودار 
 

  تأسیهای تازه  شرکتاز کل مقاالت مورد بررسی، اندازه  درصد 7/54مقاله،  50تعداد 

شـامل   ؛کنند. مطالعات تجربی موجـود گیری می اندازه ها آنرا با تعداد کارکنان  فناوری محور

هـم نشـان    5که در نمـودار   تور همانکوچک هستند.  عمدتاًهایی است که  ای از شرکتنمونه

انـدازه   ،1990-2011از کـل مطالعـات مـورد بررسـی در دوره زمـانی       درصد 3/49 ،داده شده

تنهـا دو مطالعـه    ،اند. در این میان را کوچک ذکر کرده فناوری محور تأسی ه های تاز شرکت

هـا را از نظـر انـدازه     را بزرگ و دو مطالعه این شـرکت  فناوری محور تأسی های تازه  شرکت

در  ،انـد  هـای خـود نکـرده    ای به بعد اندازه در بررسـی  دانند. تعداد مقاالتی که اشاره متوسس می

درصـد از کـل    50، 1990-1995این مقـدار در دوره زمـانی    است.زایش تول زمان در حال اف

( به کمترین تعداد یعنـی صـفر   1996-2000دهد که در دوره زمانی دوم) مقاالت را تشکیل می

بـه   2006-2011درصـد، در دوره زمـانی    7/43بـه   2001-2006های زمـانی  ، در دورهرسدمی

 ،تیـ درنهارسـد.   ررسـی، در ایـن پـژوهش مـی    درصد از تعداد کل آثار پژوهشی مورد ب 7/64

های خود به بعـد   در بررسی (1990-2011تعداد کل آثار پژوهشی که در کل این دوره زمانی)

ای کـه   نتیجـه  رسـد.  درصد از تعـداد کـل آثـار پژوهشـی مـی      3/45اند به  ای نکرده اندازه اشاره

فنـاوری   تأسـی  ای تازه ه های شرکت این بعد در تعری  ویژگیکه  این است توان گرفت می

 ی به آن، اهمیت باالیی ندارد.شاشاره آثار پژوه محور از نظر
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 1990-2011ها)تعداد کارکنان(، ثار پژوهشی بر اساس اندازه شرکتآ: توزیع درصد 5نمودار 
 

های متوسس، کوچک و خرد، گردش مالی  اتحادیه اروپا از شرکت یبند تاقهبر اسان 
 میلیون یورو ندارند. 43ای بیش از های ترازنامهارزش دارایی ایو لیون یورو/ می 50بیش از 

آثار پژوهشی که به بررسی بعد اندازه از نظر گردش مالی ساالنه در تعری   تعداد، 6نمودار 
دهد که در این  را نشان می اند پرداخته فناوری محور تأسی های تازه  شرکتهای ویژگی
، گردش فناوری محور تأسی های تازه  شرکتای از سوابق در حاشیههای  تنها بلش ،میان

مورد  7گیرند. از بین مطالعات مورد نظر این تحقیق، تعداد اندازه، در نظر می عنوان بهمالی را 
درصد از  3/9که  اند پرداختهبه بررسی این موحو   1990-2011آثار پژوهشی در کل دوره 
کماکان  مورداشارهفراوانی  نیشتریببا توجه به  ،بنابراین ؛دهندکل مطالعات را تشکیل می

 .کردتوان بر مانای تعداد کارکنان تعری   اندازه را می
 
 
 
 
 
 
 
 

 1990-2011: توزیع درصد آثار پژوهشی بر اساس بعد اندازه)گردش مالی (، 6نمودار 
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 )سرمایه انسانی(مؤسسانهای ویژگی

ها به رسمیت یک دارایی اولیه برای کسب مزیت رقابتی انعنو به ،سرمایه انسانی بنیانگراران

اعتقاد بر این است که فقس افرادی که  .(2010و  2006گریلی، و کلماو)شناخته شده است

برداری فناوری و ارائه محصوالت نوآور  قابلیت بهرهصیحیت فنی در باالترین سطش علمی، 

خواهند  فناوری محور تأسی ه های تاز شرکتقادر به تشکیل را دارند،  به بازار

باید با  فناوری محور تأسی های تازه  شرکت (. جهت استراتژیک2010بود)گانوتاکی ، 

نیازهای آینده محیس بازار تعیین شود که تحقق این امر، نه تنها با شناسایی روندهای  ینیب شیپ

ریابی، مدیریت نمونه بازا عنوان بههای خاص) فناورانه، بلکه نیاز است دانش در زمینه

ترکیب و یکپارچه   کلیدی میان افراد ملتل  شرکت تور بهاستراتژیک و یا حقوق مالکیت(، 

 تأسی های تازه  شرکت وکار کسبشود. بسیاری از نویسندگان معتقدند آنچه برای موفقیت 

ن و )برینکم استها  ها و سرمایه انسانی است، توانایی تر مهماز دانش فناورانه  فناوری محور

قادر به  زیآم تیموفق تور بهها را  تواند شرکتدانش و تجربه مالکان می .(2011همکاران، 

 .(2010؛ گانوتاکی ، 2006)کلماو و گریلی، انطااق با تغییرات در روند فناوری و بازار کند 

اگرچه بسیاری از  فناوری محور تأسی های تازه  شرکتدر مفهوم  ،عملیاتی نظر نقطه از

و  دیتائآن را  گراران انیبنها و پیشینه علمی  های فناورانه شرکتگان ارتااط بین پایهنویسند

 های نیروی انسانی بنیانگراران ها و ویژگیاما قابلیت ،(2001اند)ایگل و اسیم،  مطالعه کرده

تعداد آثار پژوهشی که به بررسی بعد  ،7نمودار در تعاری  پیشنهادی ثات شده است.  ندرت به

 با توجهدهند.  نشان می اند را ها پرداخته های موسسان)سرمایه انسانی( در تعری  ویژگی یژگیو

ها بعد سرمایه انسانی را، در  ( از دادهاز کلدرصد  12اثر پژوهشی) 9تنها  ،7نمودار های  به داده

 .اند ها مدنظر قرار دادهتعری  ویژگی
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 1990-2011شی مربوط به بعد سرمایه انسانی، : توزیع درصد آثار پژوه7نمودار 

 

ها  معیارهای مرتاس با مفهوم شده یبررسهای تحقیق از تعداد آثار پژوهشی به یافته با توجه

 به شرح زیر است:

*تأسی های تازه  شرکتکه بر این اسان  تازگی فناوری و ظهور صنعت جدید 

از  یبردار بهرهاز دانش فنی جدید،  یربردا بهرهباشند که بر  هایی می شرکت فناوری محور

 جدید تمرکز دارند. یها یفناوردانش و فناوری پیشرفته و توسعه و نشر 

*های  شرکت ها  یتعرها که اشاره به جدید بودن دارد. تاق این  جوان بودن شرکت

 اند. سال گرشته شکل گرفته 10کمتر از  هستند که در هایی شرکت فناوری محور تأسی تازه 

*ها که در مقاالت مورد بررسی با دو بعد تعداد کارکنان و فروش ساالنه  اندازه شرکت

هایی از نظر  شرکت فناوری محور تأسی های تازه  شرکت ،این اسان شود. برتعری  می

ها  شوند و از نظر گردش مالی و فروش ساالنه شرکتتعداد کارکنان کوچک محسور می

ارزش  ایو میلیون یورو در سال /  50مالی بیش از شوند که گردش کوچک تعری  می

 میلیون یورو ندارند. 43ای بیش از  های ترازنامهدارایی
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*تأسی های تازه  شرکتاین واقعیت است که در  کننده منعک ها که  استقیل شرکت 

های  ها تابعی از شرکت و شرکت است مؤس  گروهاکثریت سرمایه متعلق به  فناوری محور

 شود.مستقل اداره می تور بهو  ستین تر بزرگو  یتیچندمل

* های مربوط به سطش باالیی از آموزش و که بر ویژگی مؤس  گروهسرمایه انسانی

 ها اشاره دارد. آن گرار انیبن دانش

 

 هاو پیشنهاد گیری نتیجه
ر توسعه اقتصادی ماتنی ب فناوری محور در رشد و تأسی های تازه  در راستای اهمیت شرکت

 تأسی های تازه  شرکتپژوهشگران این پژوهش در پی ارائه تعریفی منسجم از مفهوم ، دانش

آثار پژوهشی این حوزه در  نیتر مهمبه تحلیل محتوای  ،بودند. برای این منظور فناوری محور

که حوزه  استاین  دهنده نشانهای انجام شده  پرداخته شد. بررسی 2011تا  1990دوره زمانی 

به گسترش است. تعداد آثار پژوهشی که  فناوری محور رو تأسی های تازه  شرکتپژوهشی 

ه در صد در دور 3/45به  1995-1990درصد در دوره زمانی  3/5از  ،اند به این مفهوم پرداخته

اهمیت و توجه به این حوزه  دهنده نشاناین موحو  افزایش یافته و  2011- 2006زمانی 

فناوری محور را  تأسی های تازه  دبیات موجود در زمینه شرکتا ،. این پژوهشاستپژوهشی 

مورد بررسی قرار داد تا از این تریق بتوان فهمید بیشترین ابعادی که در تعری  مفهوم 

 ،اند انجام شده 2011تا  1990تی زمان های جدید فناوری محور در مطالعاتی که  شرکت

ای که به ابعاد شده بود  ه مطالعات بیشترین اشارهبا توجه ب ،ها . بعد از استلراج ویژگیاند کدم

شد. از بین شش ویژگی، جدید بودن  یبند دستهبه ترتیب اهمیت بر اسان فراوانی 

فناوری پیشرفته داشتن، استقیل، از نظر اندازه سال عمر دارند(،  10تا  1هایی که  )شرکت

جم فروش و گردش )از نظر ح ، کوچکنیمؤسسسرمایه توسس  نیتأمکارکنان کوچک، 

درصد از  64درصد و  89بعد جدید بودن و فناوری پیشرفته داشتن به ترتیب  ، دومالی(

درصد اثر  12بعد سرمایه انسانی با و  اند مطالعات مورد بررسی ما بوده ابعاد در پرتکرارترین

مرتاس با  معیارهایی در نظر گرفتنبا  ابعاد بوده است. تکرارترینپژوهشی در میان مطالعات کم 
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 فناوری محور تأسی های تازه  شرکت، فناوری محور تأسی های تازه  مفهوم شرکت

های  شوند و برمانای قابلیت مستقل اداره می تور بههای جوان و کوچکی هستند که  شرکت

های نهایی  افتهی پردازند. جدید می یها یفناورخود به توسعه و نشر  مؤس سرمایه انسانی 

های  که اشاره به ابعاد و ویژگی استقابل ارائه  2یصه در جدول خ تور بهپژوهش 

در آثار  ها آنبه ترتیب اولویت اشاره به  ،فناوری محور دارد. ابعاد تأسی های تازه  شرکت

 اند. آورده شده 1996-2011پژوهشی در دوره زمانی 
 

 تعداد آثار پژوهشی بر اساس: ابعاد مختلف مفهوم 2جدول 
 

 تازه یاه شرکت ابعاد

 محور یفناور تأسی 

 1996 نو  ابعاد

 تا

2000 

 درصد

 

2001 

 تا

2005 

 2006 درصد

 تا

2011 

ها  همه دوره درصد

)تعداد 

 مقاالت(

 64 4/79 27 5/87 21 100 13  جدید بودن

 48 5/73 25 8/70 17 5/46 6  فناوری پیشرفته داشتن

 44 50 17 2/79 19 9/53 7  استقیل

اندازه  اندازه

 رکنانکا

13 100 14 3/58 12 3/35 41 

اندازه 

 فروش

4 8/30 2 3/8 1 9/2 7 

 9 8/11 4 3/8 2 1/23 3  یانسان هیسرما

 

کدام از ابعاد به ترتیب فراوانی در آثار ، هرقابل مشاهده است ،2جدول که در  تور همان

ید بودن و اندازه ( ابعاد جد1996 -2000ساله اول ) 5 اند. در دوره زمانی پژوهشی آورده شده

به خود اختصاص  بیشترین فراوانی از بین ابعاد راآثار پژوهشی،  13کارکنان با تکرار در 

با  فناوری محور تأسی های تازه  شرکتهای  فناوری پیشرفته داشتن در ویژگیاند و بعد  داده

ار پژوهشی سرمایه انسانی با تکرار در سه آث ووهشی در رده دوم از نظر فراوانی شش اثر پژ

 ،(2001-2005ساله دوم ) 5اند. در دوره زمانی  ابعاد از نظر تکرار فراوانی بوده نیتر تیاهم کم
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ترین بعد بوده  تکرارترین بعد و بعد سرمایه انسانی کم پرتکرارابعاد جدید بودن و مستقل بودن 

پیشرفته داشتن فناوری  ابعاد جدید بودن و، (2006 -2011ساله سوم ) 5اند. در دوره زمانی 

 اند. انسانی کم تکرارترین بعد بودهبعد و بعد سرمایه  پرتکرارترین
 

 های تازه تأسیس فناوری محور های رتبه بندی شده در ارتباط با ویژگی شرکت : کد3جدول 
 

فراوانی تعداد آثار  دوره زمانی ها ابعاد و ویژگی

 پژوهشی

درصد فراوانی آثار 

 پژوهشی

  (10 تا 1جدید بودن )

 

 

2011-1990 

64 89 

 64 48 فناوری پیشرفته داشتن

 58 44 استقیل

 اندازه:

 ال ( اندازه کارکنان

 ر( اندازه فروش)گردش مالی ساالنه (

 

41 

 

54 

 

7 

 

9 

 12 9  یانسان هیسرما

 

ی تازه تأسی  فناوری محور، ها شرکت ماهیت دانش در خصوصی گسترش راستادر 

داشته  مدنظرکه در آثار پژوهشی خود موحوعات زیر را  شود شنهاد میپیبه سایر محققان 

 باشند:

کنند و چه عوامل و شرایطی  ها چگونه در تقویت اقتصادی نقش ایفا می ( این شرکت1)

( 3؟ )مؤثرندها  ( چه عواملی در موفقیت این شرکت2)کنند؟ را در این زمینه یاری می ها آن

-های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی موفق میر در چه زمینهجدید فناوری محو یوکارها کسب

 مؤثرهای تازه تأسی   های دولتی در تحریک و پشتیاانی این شرکت( چه سیاست4) شوند؟

 است؟
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