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 مقدمه

 یهاو شرکتها استارتاپاندازی با اینکه چندین سال است در دنیا تب راه
مفاهیمی مثل جدی شروع شده، در ایران کمتر از یک دهه از مطرح شدن فناور 

 شرکت»عبارت گذرد. دهنده و ... میگذاری خطرپذیر، شتاب، سرمایهاستارتاپ
نوپای  مفهوم به شرکتنزدیکترین شود آن را که میهم « )نوپا( بنیان  دانش
سال است که مطرح  2۰کمتر از  ،در ادبیات روز کشورمانبدانیم  1محورفناوری

 شده است.

 ها، شرکتما پیش از این سالها به این معنی نیست که ی ایناما همه
 های2«نوپا»روی پیش  ی کههایچالشایم و یا کردهبنیان تاسیس نمیدانش
با نوپاهای خارجی  هایی اساسا متفاوتچالش ود دارندوجایرانی  فناوری

شکل  3های سطح باالهای جدیدی که بر اساس فناوریهستند. شرکت
                                                                        

1 New technology based firms 
2 Startup - ی عام و خاص من وجه محور و استارتاپ رابطهی نوپای فناوریبا وجود اینکه رابطه

محور استارتاپ باشد و هم بلعکس و است! )یعنی هم این امکان وجود دارد که یک نوپای فناوری
سازی محور باشد( برای سادههم ممکن است که یک شرکت فقط استارتاپ و یا فقط نوپای فناوری

نوپای »یا « نوپا»گوییم محور و هم به استارتآپ میاز اینجا به بعد در این کتاب ما هم به نوپای فناوری
های نوپای فناور که به نظرمان معادل فارسی قابل قبولی است. توضیح بیشتر در مورد تفاوت« فناور

های ما برای هر دو هو استارتاپ در فصل کارآفرینی داده شده است. ما تصورمان این است که یافت
 گونه کاراست.

3 High Tech. 
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محور اند همیشه شرکت نوپای فناوریاند و امید به رشد باال داشتهگرفتهمی
ها برای عبور از مراحل ی آنو همه ،اند چه به این نام خوانده شوند یا نهبوده

سری، ساختاردهی به یس تا رسیدن به درآمدهای باال، نقطه سربهابتدایی تاس
 هستند. و رو بودهوبهای رسازمان و در یک کالم رشد سریع با مشکالت عدیده

شدت این مشکالت در  ند.ن مشکالت در سراسر دنیا مشترکبسیاری از ای
وانند تها نمیقدر زیاد است که بیشتر شرکتمراحل ابتدایی تاسیس سازمان آن
 1قدر باال است که به این فاصله دره مرگاز آن عبور کنند و درصد شکست آن

های ابتدایی تاسیس سازمان در سالاینکه آیا این درصد شکست  .[1] گویندمی
متفاوت  ی فناوربرای نوپاها ،هم گفته شده ٪9۰های معمولی تا که برای شرکت

 .است های متفاوتی داده شدهسوالی است که به آن پاسخ ،است یا نه

گویند که تفاوت دانند و بعضی هم میتحقیقات این درصد را کمتر می بعضی
 ی فناورتاسیس معمولی با یک نوپاخاصی در این زمینه بین یک شرکت تازه

از برخی  های موجودداشتو برمشاهدات کلی  به هر حال .[2] وجود ندارد
 حداقل نیمی ازایران این است که  وکارکسباز فضای ی موجود آمارهای پراکنده

این  که البته 2خورندپيش از رسیدن به رشد سریع شکست می ی فناورنوپاها
نیست و در بقیه نقاط دنیا هم اوضاع همین است. هم  غیر منتظره ،موضوع

نتظار ااساسا ماهیت نوپا با ابهام و ریسک گره خورده است و اگر این طور نبود 
 رشدهای باال منطقی نبود.

                                                                        
1 Death valley 

بنیان در های دانشالبته درباره این موضوع آمار دقیقی در دست نیست. اما وقتی آمار تعداد شرکت 2
های های جدید و عدد کل شرکتشود از روی تعداد شرکتهای مختلف با هم مقایسه میسال
بنیانی که دیگر وجود ندارند های دانشهایی در مورد شرکتن میان حدستوان در ایبنیان میدانش
 داشت.
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شود که پژوهشگر این سوال مطرح مییک ذهن طبعا در این شرایط برای 
احتمال اندیشید که هایی راهکارتوان به آیا این شکست امری الجرم است یا می

که در مورد موفقیت  مقاله و کتاب شمار، بیدنیا سرتاسر درشکست را کمتر کند. 
هایی که با بررسی . اما در ایران تعداد کتاباست ها نوشته شدهتشرک
شمسی  8۰در دهه . استهای داخلی به نگارش در آمده باشند اندک شرکت

با « های موفق آموختیماز شرکت آنچه»در کتاب « وفا غفاریان»مرحوم دکتر 
های موفق ایرانی سعی کرده بود به این سوال به صورت عمومی بررسی شرکت
 .[3] جواب بدهد

تعداد بسیار کمی پژوهش دانشگاهی هم در این مورد وجود دارد. خصوصا 
 1.شوداین هم کمتر میشود تعداد از وقتی موضوع روی نوپاهای فناور محدود می

باید دقت ها ندارد. شرکتنوع حتی خود کتاب دکتر غفاریان هم تمرکزی بر این 
قید در مورد شرکت  سهدر واقع  گوییم نوپای فناوریم که وقتی میداشته باش
ایم، اول اینکه در مراحل ابتدایی تاسیس است و دوم هم اینکه بر مطرح کرده

ها که در عموم این شرکتاین و سوم هم دکنکار میساس یک فناوری پیشرفته ا
به هر حال . ندهای عادی مشغول به کاربه شرکتبیشتری نسبت  دانشی   افراد  

ی مرگ بتواند از دره شوند یک نوپای فناورملی موجب میاین سوال که چه عوا
 دادیم. انجامعبور کند سوالی است که ما برای پاسخ به آن تحقیقی را 

، اما از طرف دیگر استهای ایرانی کم که گفتیم مطالعات در مورد شرکتبا این
شود بسیاری از نتایج علوم انسانی هم مطرح می های مختفچنان که در رشته
های مختلف علوم انسانی قابل تعمیم به تمام جوامع هستند. تحقیقات حوزه

موجود اعم از خارجی بنابراین برای پاسخ به این سوال قبل از هر چیز باید منابع 
کردیم. ما برای این کار به سراغ مقاالتی رفتیم که به نوعی و ایرانی را بررسی می

                                                                        
 .]15[نوشته « خیاطیان یزدی»های خیلی خوب در این حوزه را نامهمثال یکی از پایان 1
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شدند. بعد از یک مرور کلی و مشورت با برخی به این سوال مربوط می
کم وارد فاز میدانی تحقیق شدیم و بر اساس لیستی از نظران کمصاحب
ها یم خصوصیات مشترک این شرکتتالش کردبنیان دانش موفق   های  شرکت

 را شناسایی کنیم.

باره این موضوع خاص اندک بودند از یک طرف منابع علمی موجود درالبته 
 1شدند فراوان بودند!به این موضوع مرتبط می به نوعیو از طرف دیگر منابعی که 

زمان زیادی را به خودش اختصاص داد. نکته دیگر این بود که  ،بررسی منابع
بندی و دستهقدر زیاد هستند که تعداد عوامل موثر بر شکست و موفقیت آن

 .تمرکز بر مهمترین موارد زمان دیگری را به خودش اختصاص داد

اساسا در  که بود این( نری ما )البته به نظر خودماگیاما جالبترین نتیجه
 شرکت ی  شوند، رهبرذکر می نوپاهای فناورمیان تمام عواملی که برای موفقیت 

 در این تحقیقان مما هم تمرکز اصلی و به همین خاطر داردبسیار باالیی اهمیت 
. اما در کنار آن ها قرار دادیمشرکتاین رهبران های مطالعه فعالیتبر محور را 

در سطوح مختلف  داشتند تباط تنگاتنگیار عواملی را هم که با سرفصل رهبری
این عوامل با آنچه که از منابع بعد  ی کردیم.بندی و معرفسازمان شناسایی، دسته

 .ندآوری شده بود تطبیق داده شدجمع

وسط قبال ت ی که ما شناسایی کردیم،آنچه دیدیم این بود که بسیاری از عوامل
در مورد نوپاهای و ما صرفا نشان دادیم که  ندپژوهشگران شناسایی شده بود

به صورت کلی برای برخی از عواملی که جالب این بود که ، اما ندافناور هم صادق
 نوپابنیان های دانشهای نوپا ذکر شده بودند در مورد شرکتموفقیت شرکت

کردیم در منابعی که  شناساییکه هم کردند و اینکه تعدادی از عواملی صدق نمی

                                                                        
تمرکزی بر  های نوپا صحبت کرده بودند، امامثال منابعی که در مورد رهبری سازمانی در شرکت 1

 نوپاهای فناوری نداشتند. در این مورد در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.
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های جدید ما توان گفت یافتهو می ذکر نشده بودندمورد بررسی قرار داده بودیم 
های فصل ،بندی تمام عوامل موثرها بودند. جمعموفقیت این شرکت در مورد

که سعی شد به امیدواریم که مطالعه این کتاب  1این کتاب را شکل دادند.
انداز یک نوپای بتواند به شما چه به عنوان راهترین شکل ممکن ارائه شود، خالصه

های در انتخاب ،ارگذسیاستگذار و چه به عنوان فناور، چه به عنوان سرمایه
 درست کمک کند.

 

                                                                        
اند همان مواردی هستند که در این پژوهش مشخص شده ها با ستارههایی که عنوان آنفصل 1

 شناسایی شدند و در منابع مشاهده نشده بودند.





 شروع

 ها خوب است.مقدماتی که دانستن آن
 



 ه عمر سازمانچرخ

هم یک موجود زنده است و مثل هر  شاید به نظر عجیب بیاید اما سازمان
ی جالب این اما نکته .کندمیی حیات را طی ی دیگر یک چرخهموجود زنده

است که سازمان بر خالف سایر موجودات زنده مسیر حرکت خودش در این 
دهد. این شکل از چرخه حیات چرخه را تا حد زیادی با دستان خودش شکل می

 رسم کرده ببینید: [4]را که آدیزس 

 
 یک سازمان حیاتچرخه  -1شکل 

قبل از ثبت واقعی شرکت شروع شده است. موضوع کار شرکت  ،مرحله ایجاد
های کامال کلی گذاران مطرح است و برنامهبه صورت یک ایده در میان بنیان

موضوعات اساسی  ،شروبه عنوان پی باید یک نفرشوند. در این مرحله مطرح می
پذیرند و زمانی که تعهدات تعهداتی را می همکند. به تدریج سایرین را پیگیری 
 مبهم   موارد   در این مرحله  . شودرسند شرکت متولد میی مشترکی میبه نقطه
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به  نقطهمحتمل است که سازمان در همین  در شرکت وجود دارد و خیلی زیادی
  .از شکل گرفتن باز بماند توافق   عدم   دلیل  

مرحله  شود. در اینطفولیت شروع می مرحله ،تشکیل  واقعی  شرکت لحظه از
زمان نیاز به نقدینگی در آن و هم کندحرکت مینتیجه سمت ایده به شرکت از 
یک بنیانگذار الزم  1.و برای دریافت منظم آن باید فکری شده باشد شودزیاد می

 .است که تعهد جدی برای تبدیل رویاها به نتایج داشته باشد

سازماندهی خاصی در سازمان وجود ندارد و صرفا مقررات و در این مرحله 
گیرد. این مدت صورت میجلو و کسب نتایج کوتاهروبه برای حرکت   بسیار   تالش  

د نانگیزه خود را از دست بده اندوره تا حد ممکن باید کوتاه باشد. اگر بنیانگذار
حجم که نقدینگی و خورد. زمانیمیسازمان شکست  پول شرکت تمام شود،و یا 

و سازمان توان تامین نقدینگی مورد نیازش را از ها به حد تعادل برسد فعالیت
سازمان از دوره طفولیت خارج شده و وارد هایش داشته باشد، محل فعالیت

آدیزس برای معرفی شخصیت کارآفرین از عبارت  2.شودمی رشد سریعی مرحله
او در مرحله طفولیت سازمان به از دیدگاه کند. ی کارآفرینانه استفاده میروحیه

رهبران اجرایی با روحیات کارآفرینانه نیازمند است. افرادی که دارای خالقیت، 
 .[4]ی خطرپذیری و توان مدیریت بحران باشند روحیه

ها چه دهند که بیشترین شکست سازمانآمارها نشان می چنان که گفتیم،
و به  [1]دهند سازمان رخ میطفولیت مرحله  باشند و چه نه درمحور ناوریف

                                                                        
گذاری را برای تضمین اختیار داشته باشند یا سرمایه یعنی یا موسسان سازمان خود سرمایه مورد نیاز را در 1

 جریان نقدینگی متقاعد کرده باشند. در این مورد در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
هایی هستیم که به تازگی به مرحله رشد سریع از آنجایی که ما در این کتاب در حال بررسی سازمان 2

اند، شرایط سازمان برای وفق به رسیدن به این مرحله شدهاند تا بفهمیم که چه شده است که مرسیده
 Adizes.comتوانند به سایت کنیم. عالقمندان برای آشنایی بیشتر میسایر مراحل را بازگو نمی

 مراجعه کنند یا کتاب آدیزس را که به زبان فارسی ترجمه شده است مطالعه کنند.
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مان تالش کردیم که همین مرحله را هدف همین خاطر ما هم اساسا در تحقیق
شوند قرار دهیم و عواملی را که سبب عبور موفق نوپاهای فناور از این مرحله می

ی ایجاد این کتاب در حال صحبت در مورد فاصلهدر سراسر  را شناسایی کنیم. ما
شود که خواهیم ببینیم که چه میتا رسیدن به رشد سریع هستیم و در واقع می

ی کند و به مرحلهمراحل ایجاد و طفولیت عبور میاز  محوری نوپا و فناوریسازمان
ها مسلما سازمان ماند.مرگ در این فاصله در امان میرسد و از رشد سریع می

در مراحل بعدی هم دچار مشکالتی هستند و برای اینکه از رفتن به سمت مرگ 
در آن مراحل  حلراهها هم فکری کرد اما برای فهم بمانند باید برای آن ندر اما

 باید تحقیقات دیگری صورت گیرد.
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 کارآفرینی

 مه قبل از اینکه بیشتر جلو برویم خوب است که مروری بر مفهوم کارآفرینی
کارآفرینی یک جورهایی شناسایی یک فرصت اقتصادی و انتخاب داشته باشیم. 

ارزش  ،برداری از آن است. آن هم طوری که در نهایتبهترین شیوه برای بهره
. کارآفرین کسی است که تصمیم گرفته است کارمند نباشد [5])پول( تولید شود 
اندازی کند. معموال هم نوآوری در آن نقش اصلی وکاری را راهو برای خود کسب

 :[6] کندرا ایفا می

 مفهوم کارآفرینی -2شکل 

یا باشد و های کوچک و متوسط یجاد شرکتاز جنس اتواند میکارآفرینی 
ی یک کوچک و متوسط یک رستوران نمونه. محور باشدنوآوری تواند اساسامی

ی قبلی ایجاد افتد یا با تمایزهایی در منطقهای جدید به راه میاست که در منطقه
شود. اگرچه همین تمایز نسبت به رستوران قبلی و یا راه انداختن رستوران می

ای که در نزدیکی آن رستورانی وجود ندارد خودش یک جور نوآوری است در محله
محور ای است که در کارآفرینی نوآوریاین نوآوری بسیار کوچکتر از آن نوآوری اما

ای است که محور اصوال حل مسئلهکارآفرینی نوآوریشود. از آن صحبت می
تواند در روشنی ندارد و تضمینی هم برای موفقیت آن نیست. نوآوری مي حلراه

 .[7] شدشکل گرفته باو ...  وکارکسبمدل  ،محصول، فرایند
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گیرد. گاهی های مستقل و از صفر صورت نمیکارآفرینی فقط در قالب شرکت
 شود. یعنی مثال گروهی در دل  موجود انجام می کارآفرینی توسط یک شرکت  

و با استفاده از امکانات  شونددور هم جمع می ای جدیدحول ایده ،خود سازمان
هایی مشابه یک شرکت مستقل را شکل تدریج فعالیت همان سازمان به

د که تبدیل به یک شرکت نکنقدر خوب عمل مید. گاهی این گروه آنندهمی
 ویند. گمی 1آفد چیزی که به آن شرکت زایشی یا اسپیننشومستقل می

فرایندی را که قبال در جایی انجام داده است، به صورت  ،گاهی هم یک شرکت
ای های زنجیرهها و فروشگاهرستورانکند. اندازی میی دیگری راهمشابه در جا

که « راکت اینترنت»های فناور هم شرکت مثالی از این دسته هستند. در شرکت
را راه  وکارکسباسنپ را به ایران آورد و پیش از آن در کشورهای دیگری این 

بر است. رکت موجود از تکثیر کارآفرینی در قالب شی دیگری انداخته بود نمونه
 .کردبندی جمع 3ان انواع کارآفرینی را در شکل تومی هااین همهاساس 

 انواع کارآفرینی -3شکل 

                                                                        
1 Spinoff 

کارآفرینی

شرکتی
تکثیر

(گاه منجر به زایشی ها)مبتنی بر نوآوری 

مستقل

کوچک و متوسط

نوآوری محور

محصول

کسب وکارمدل

فرایند

...و 
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محور ، همین کارآفرینی نوآوریدادیمآنچه که ما در این کتاب مد نظر قرار 
ل بوده شان در محصوهای مورد بررسی ما همگی نوآوریشرکتالبته است. 
وری در مدل تر از نوآبسیار رایج ،در محصول ینوآور به طور معمول هم است.
بنیان یا های دانشخصوصا که شرکت .. است..وکار یا فرایند وکسب

گیرند و از های محصول شکل مییمحور اساسا بیشتر حول فناورتکنولوژی
 روند.سمت دانش و اختراع است که به سمت ایجاد شرکت می

ها آیند. خیلی وقتحل میها بیشتر از سمت مسئله به سمت راهاستارتاپاما 
هایی حل تکنولوژیک و دانشی است مثل تمام فناوریحل خود یک راهاین راه

ها از ند و البته خیلی وقتارنتی الزمتاندازی سرویس تاکسی اینکه برای راه
ها با هم است ین فناوریشود و صرفا ترکیب اهای موجود استفاده میفناوری

چندان  حلراهاست. گاهی هم ممکن است اساسا  استارتاپکه نوآوری این 
های به کار گرفته در آن خیلی پیچیده نباشند. مثل فناورانه هم نباشد. یا فناوری

 غذا.اینترنتی سرویس فروش 

را  استارتاپبنیان با ترین تفاوت شرکت دانشاین اگر بخواهیم اصلیبنابر
حل مسئله اصالت  ،استارتاپبیان کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که در یک 

چه میزان بر مبنای اختراع و یا تکنولوژی جدید باشد در  حلراهدارد و اینکه 
بنیان بر اساس یک فناوری جدید گیرد، اما در شرکت دانشاولویت بعد قرار می

قدر است که مرز این دو آن شود که مسائلی حل شود. واقعیت اینتالش می
قدر موضوع حل مسئله در هر حالت اصالت دارد باریک است و از سوی دیگر آن

ای تمایز ویژه استارتاپبنیان نوپا و که ما در این کتاب با اغماض میان دانش
بنیانی که محصول قائل نشدیم. چرا که به احتمال خیلی زیاد دانش

گیر نباشد در رده ی هم که نوآوری آن چشمرتاپاستاپذیری تولید نکند و مقیاس
  گیرند.ها قرار نمیترینموفق



 رسیدن به رشـد سریع ||     20

 راه طی شده

شرکت نوپای  موفق   موثر بر عبور   ها عامل داخلی و خارجی  ده ،در مرور ادبیات
قابل شناسایی است. این عوامل از فناور از مرحله ایجاد به مرحله رشد سریع، 

شرایط و شود. المللی ختم میشود و به عوامل بینسطح تیم و افراد شروع می
های مالیاتی و ... همه و همه عوامل های دولتی، معافیتقفشارهای بازار، مشو

گذارند و اثر مینوپای فناور های ای هستند که بر موفقیت شرکتخارجی
، فرایندها، فرهنگ، رهبری، استراتژی و ... نیز عوامل های انسانیسرمایه
اما در یک شرکت نوپا که  گذارند.اثر میها آنای هستند که بر موفقیت داخلی

جاری نیست،  های بزرگ در آنو قوانین شرکت ی شکل نگرفتهدقیق هنوز ساختار
تفاق هم ه اای از افراد است که بعمال مهمترین عامل موفقیت همان هسته اولیه

همان فرد یا افراد محوری که  ،دهند و در بین این هسته همشرکت را رشد می
 .[8]رهبری تیم را بر عهده دارند اثر بیشتری بر موفقیت دارند 

با تالش کردیم عوامل موفقیت را چنان که گفتیم  اساسا به همین دلیل
شناسایی کنیم. در  هالی و روابط مابین آن، تیم اصمحوریت رهبری سازمانی

ها شناسایی کنیم دیم این عوامل را از میان مقاالت و کتابوشییک بار ک عمل ما
موفق بنیان دانشی هاسعی کردیم در شرکت 1و یک بار هم با روش موردکاوی

                                                                        
های تحقیق کیفی آگاه باشند ممکن خوانندگانی که از نحوه انتخاب روش تحقیق و نیز انواع روش 1

است این سوال را مطرح کنند که چرا روش تحقیق کیفی و چرا استراتژی موردکاوی؟ در پاسخ به این 
از  های مختلفی از تیم، سازمان و محیط را در سطوح مختلف وسوال باید گفت: این تحقیق جنبه

بایست نگاهی جامع و از باال به تعداد زیادی متغیر کرد و در نتیجه میهای گوناگون بررسی میجنبه
دادیم. در داشتیم و ظرایف رفتاری و فرایندی را هم مد نظر قرار میاثرگذار و آن هم در طول زمان می

هایی که از ای عرصهچنین شرایطی بهترین گزینه، رویکرد کیفی است. روش کیفی روشی است که بر
. به دلیل [53]ای از آن به دست آوریم بسیار کاراست خواهیم فهم تازهدانیم اما میها بسیار میآن

گیرند، متغیرها ماهیت این پژوهش که رخدادها در طول زمان و به صورت عمیق مورد بررسی قرار می
میت بسیار باالیی برخوردار است، نگاه کالن به متغیرها وجود دارد و از شوند، زمینه از اهکنترل نمی
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هایی که از هر دو ی گزارهایرانی این عوامل را استخراج کنیم. دست آخر همه
های بندی کردیم و فصلاستخراج شده بودند را با هم تطبیق دادیم و دستهطریق 

البته پیش از نهایی شدن کار برای اطمینان از صحت  این کتاب را شکل دادیم.
یک بار هم عواملی را که شناسایی کرده بودیم با اطالعات موجود در مورد  ،نتایج

 1.موفق دنیا تطبیق دادیممحور فناوریچند شرکت 

و  ا مصاحبه با نیروهای کلیدی شرکتب مان این بود کهها تالشدر موردکاوی
شرکت وجود دارد  آنکه در مورد  یبررسی اطالعات در کنار هاتحلیل این مصاحبه

و تصویری کلی از شرکت )اعم از اطالعات روزنامه رسمی، اخبار، مقاالت و ...( 
یدی از آن استخراج بشود. وقتی های کلبه دست بیاید و گزارهعوامل موفقیت آن 

های کلیدی مشترکی بین پشت سر هم چند موردکاوی صورت بگیرد گزاره
ها شوند، بعضی گزارهو با یکدیگر تطبیق داده میشوند ها شناسایی میشرکت

رسیم که با بررسی یک رفته رفته به جایی می تکراری هستند و بعضی جدید، اما
توان حدس زد شود. اینجاست که میحاصل نمی ی جدیدیگزاره  دیگر،شرکت  
و ادامه دادن  اندهای موفق شناسایی شدهعوامل کلیدی مشترک در شرکت اکثر

ی چندانی به ما اضافه نخواهد کرد و بهتر است صرف زمان و تحقیق دیگر گزاره
 م به این نقطه رسیدیم.دهما در جریان بررسی شرکت  2.هزینه متوقف شود

                                                                        
های مختلف تحقیقات کیفی، شود؛ از میان استراتژیآوری داده استفاده میهای مختلف جمعروش

 .[54]ترین روش این پژوهش بود موردکاوی چندگانه مناسب
اند از گوگل، اپل، مایکروسافت، تسال موتورز و هایی که مورد بررسی قرار گرفتند عبارتشرکت 1

های ایکس که با روش تحلیل متحوا و بر اساس منابع موجود مورد تحلیل قرار گرفتند و گزارهاسپیس
کتاب به های ایرانی تطبیق داده شدند. در طول های حاصل از شرکتحاصل از این تحلیل با گزاره

 تناسب، توضیحات بیشتری در این مورد داده شده است.
در روش  هاروش تحلیل دادههمان  ]52[ها در این تحقیق بنا به نظر آیزنهارت و گربنر تحلیل داده 2

ها و استخراج ها، کار را با کدگذاری دادهی تحلیل دادهبنیاد است. ما در مرحلهتحقیق نظریه داده
 ها صورت گرفت.های مشترک آغاز کردیم و نهایتا تفسیر و معنادهی به دادهمضمون
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برای بنیان دانشاست توضیح بدهیم که در انتخاب یک شرکت الزم ضمنا 
 :بودندند عامل مد نظر چ ،بررسی

 1درآمد باالور بودن و همزمان سودآ -
 2سال باشد 1۰ حداکثرعمر شرکت  -
 3مستقل بودن )واحدی از یک شرکت بزرگتر نباشد( -
 4تضمین شدهعدم وابستگی به یک مشتری  -
 5ایتاسیس غیر کارخانه -

                                                                        
در میانه انجام تحقیق و زمانی که وارد فاز میدانی آن شدیم شرکتی که ضمن سودآور بودن به درآمد 1

نظر ما دیگر این شد دارای درآمد باال دانست. به میلیارد تومان در سال رسیده بود را می 2.5باالی 
کردیم از میان منابع اطالعاتی در مورد ی رشد سریع شده بود، حال باید تالش میشرکت وارد مرحله

آن سازمان و مصاحبه با افراد سازمان و مشاهده محیط کار و ... عوامل متمایزی که سبب موفقیت 
تصادی کشور این عدد در شرکت شده بودند را شناسایی کنیم. )ممکن است با توجه به نوسانات اق

 شود پایین به نظر برسد(زمانی که این کتاب منتشر می
سال  7تا  2ساله از آن جهت بود که مطابق آمارها، زمان رسیدن به رشد سریع بین  1۰حداکثر عمر  2

کردیم که به احتمال زیاد از است و در صورت بررسی شرکت با عمر بیش از ده سال باید فرض می
های زیادی گذشته است و تغییرات حاصله، بررسی دقیق ن شرکت به رشد سریع سالزمان رسید

 کند.تمایزات شرکت را مشکل می
بنیانی  یک واحد  داخلی  خودشان را تبدیل به یک های بزرگ برای اخذ امتیاز دانشبعضی شرکت 3

ل است که در دل کنند. این شرکت در واقع یک واحد تحقیق و توسعه و یا تولید محصوشرکت می
توان شرکت مادر قرار دارد و عمدتا هم مشتری اصلی محصولش همان شرکت مادر است؛ لذا نمی

توقع داشت که این شرکت رفتارهای یک نوپای فناور مستقل را داشته باشد و در نتیجه چنین 
 هایی از شمول تحقیق ما کنار گذاشته شدند.شرکت

یی که مشتریان دولتی دارند قابل مشاهده است. معموال روابط هااین مورد خصوصا در مورد شرکت 4
هایی هستند. اگرچه قطعا در این مورد هم تالش و دهی چنین شرکتگذشته عامل اصلی شکل

کوشش و دانش و ... اعضای تیم برای موفقیت الزم است. اما موفقیت چنین شرکتی الزاما به معنای 
هایی در اولویت بعدی ی چنین شرکتدر بررسی ما مطالعه شایستگی آن نسبت به رقبا نیست. لذا

 قرار داشت.
توانستند مورد بررسی قرار گیرند از زمان تاسیس با احداث بنیانی که میهای دانشبرخی از شرکت 5

ی الزم پیش از ثبت یک کارخانه کار خود را شروع کرده بودند. این بدان معنا بود که یا تحقیق و توسعه
ای به کار گرفته شده است و سپس در جریان که فرموالسیون آمادهرت گرفته است و یا اینشرکت صو
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بندی در مورد عوامل اصلی ما به جمع 4با طی کردن مسیر شکل  بنابراین
 رسیدیم.  1با محوریت رهبری سازمانیبنیان های دانشموفقیت شرکت

 مسیر طی شده برای تالیف این کتاب - 4شکل 

ها در عامل را شناسایی کردیم که وجود آن 4۰حدود  در جریان این بررسی
کند. باید دقت داشته موفقیت آن را بیشتر می مختلف سازمان احتمالسطوح 

یک شرکت موفق همه این خصوصیات را با هم ندارد. حتی الزاما باشید که 
ممکن است شرکت ناموفقی هم تعدادی از این خصوصیات را داشته باشد. ما 

                                                                        
هایی نیز در اولویت بعدی ما قرار تولید تالش برای بهبود صورت گرفته است. لذا بررسی چنین شرکت

 گرفت.می
سازمانی  ممکن است کماکان این سوال مطرح شود که دلیل این همه تاکید ما بر محوریت رهبری 1

محور چیست. در توضیح باید به شرایط خاص این دوره در سازمان اشاره های نوپای فناوریدر شرکت
کرد که در خیلی منابع به آن پرداخته شده است. رهبری در ابتدای تاسیس سازمان، خواصی متفاوت 

ها و این دوره رویه های آتی و در مراحل بعدی رشد سازمان دارد. چرا که اصوال دراز رهبری در سال
های آتی دیگر هرگز به این شکل تکرار نشوند، مثال دهند که شاید در زمانرفتارهای خاصی رخ می

شان متقاعد کنند گذاری در سازمانگذاران را برای سرمایهموسسان سازمان باید تالش کنند که سرمایه
ازمانی و فرایندها را برای اولین بار شکل و یا برای اولین بار نیروهایی را استخدام کرده و ساختار س

نهند این شانس را دارند که سازمانی را بنا نهند که خود بر می . رهبرانی که سازمان را بنیان[34] دهند
ی کنندهها و قوانینی که منعکسها و قوانین خودشان را در آن جاری سازند. رویهآن تاثیر گذارند و رویه

ی رفتارهای مختلف )اعم از نی که شکل دهنده. فرهنگ سازما[50]هاست سبک رهبری شخصی آن
ها هستند که چیزهای مهم را تعیین گیرد. آنگذاران آن سرچشمه میرهبری( در سازمان است از بنیان

چیزی باشیم و چطوری کارها خواهیم چه دارند که به چه ایمان داریم. میکنند. مشخصا بیان میمی
 .[9]شوند یشوند و یا تصمیمات گرفته مانجام می

انتخاب شرکت های مرور ادبیات
مناسب برای بررسی

موردکاوی شرکت های 
منتخب

تطبیق خروجی 
موردکاوی ها با ادبیات

تطبیق گزاره های حاصل با 
شرکت های موفق خارجی

جمع بندی و 
دسته بندی عوامل
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از این کنیم. یعنی داشتن تعداد قابل توجهی صرفا در مورد احتماالت صحبت می
کند. در میان این ی مرگ را بیشتر میخصوصیات احتمال نجات شرکت از دره

ها موفق شرکتی بدون داشتن آن اند که بعید استموارد برخی چنان الزم و بدیهی
دهنده به شمار ها را عوامل سرعتتوان آنمید و برخی نیز عواملی هستند که شو

هم شناسایی شده بودند و تحقیق ما  آورد. بسیاری از این عوامل پیش از این
طور خاص در ها بود و مابقی عوامل معرفی شده نیز به تاییدی بر موثر بودن آن

عواملی که  ای ازگزیدهما از بندی مای کلی از جمعناین تحقیق شناسایی شدند. 
عمال  .نداقابل مشاهده 5 در شکلها در سازمان و سطوح آن شناسایی شدند

صول این کتاب نیز بر اساس همین سطوح صورت گرفته است. بندی فدسته
ها و اهداف پیش ها مشاهده کردیم این است که ارزشآنچه که ما در این شرکت

افراد  به اندازهها اند. آنمطرحی اصلی سازمان و به عنوان هستهاز هر چیز 
وجود افرادی با خصوصیاتی ویژه هم در نقش رهبری و  زمانهماهمیت دارند. 

هم در تیم اصلی موجب رشد شرکت شده است. اما این افراد در قالبی ویژه 
ی بعدی اند بنابراین در الیهروابط خود را در طول زمان ایجاد و حفظ کرده



 25||      شروع

موفق  بایست که این روابط مورد بررسی قرار گیرند. نهایتا سازمان نوپای  فناور  می
 سبب تمایز و موفقیت آن شده است. هم خصوصیاتی داشته است که

 

 انیبنشرکت دانش کی تیموثر بر موفق یدکلی عوامل سطوح - 5شکل 

بندی به معنای تقدم و تاخر عوامل نیست. بلکه بسیاری دقت کنید که این الیه
ها به صورت همزمان شده الزم و ملزوم هم هستند و عمدتا وجود آناز عوامل ذکر 

یعنی مثال نباید تصور کرد که برای  1بوده است که سبب موفقیت شده است.
هایی برای خودمان داشته باشیم داشتن سازمان موفق الزم است که اول ارزش

ها به صورت این ارزش گیریشکلشکیل تیم و و بعد تیم را تشکیل دهیم بلکه ت
حال با این مقدمات به معرفی ابعاد شناسایی شده از گیرد. همزمان صورت می

هایی که مورد هایی از شرکتدر هر مورد مثال پردازیم.نوپاهای فناور موفق می

                                                                        
 به همین خاطر فصول کتاب با صحبت از عوامل سازمانی شروع شده است. 1

سازمان

روابط

ارزشهاو
اهداف

 افراد )رهبر|تیم اصلی(
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ایم تا فقط شاهد ها ذکر کردههایی از کتاباند و نیز مثالبررسی ما بوده یا نبوده
 حس بهتری به هر مورد پیدا کنید. باشید ونتایج تحقیق ن


