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چکیده
امروزه شرکدهلی دان بنتل  1مخ لف د مراکز شد 2علم و عنلو ی برای تجل یسلزی ایدههل د ایرا شکل یرع اند .چنلنچ
ای شرکد هل ن رانند ب شد مطلرب برسند ضر آنهل برای مراکز شد و کشر دوچندا خراهد برد .هدف ای پژوه تدوی
ایگری مراحل شد شرکدهلی دان بنتل جهد تاتت شلخصهلی و ود ب مراکز شد مراحل شد شرکدهلی دان بنتل و
مشخصلت هر یک از مراحل شد برد .د ای اس ل مراکز شد سلزمل پژوه هلی علم صنا ایرا و پل ک علم و عنلو ی
اس ل یتال ب عنرا مر د مطلیا ان خلب شدند و وش تحقتق ترکتب کتف ش کمّ ) اتخلذ شد .دادههلی پژوه بل دو ابزا
مصلحب و پرسشنلم جمعآو ی یردید .د بخ کتف از  43مصلحب و د بخ کمّ از  75پرسشنلم بهره یرع شد .تحلتل
دادههل د بخ کتف و کم ب ترتتب بل اس فلده از نرماعزا هلی  MAXQDA10و  SPSS25انجلم شد .ن لیج نشل داد ک
شلخصهلی و ود ب مراکز شد د س سطح عردی شرک و مرکز شد تقستمبندی یردید بطر ی ک شلخصهلی سطح شرک
و مرکز شد ب ترتتب بتش ری و کم ری اهمتد ا داش ند .بر اسلس یلع هلی مراحل شد شرکدهلی دان بنتل  4مرحل
شلمل "کلنر شکرعلی و خالاتد" "پت شد یل شد مقدملت یل هس تحقتقلت یل هس عنلو " " شد یل شد م رسط یل واحد
عنلو " و "پسل شد یل شد بلال یل واحد مس أجر" شنلسلی شدند .یلع هلی ای پژوه م تراند مدیرا ا د تدوی خط مش
خرد د حملید از شرکدهلی دان بنتل د مراحل مخ لف شد آنهل یل ی نملید.
واژههای کلیدی :شرکد دان بنتل مراکز شد سلزمل پژوه هلی علم صنا

ایرا پل ک علم و عنلو ی یتال .

نوع مقاله :پژوهشی
1ـ .مقدمه
امروزه دانش و عالیتشد دانش محشر بش مزیشد اشلب
اا صلدهلی دنتل تبدیل شده اسد؛ ب طشر یکش مش تشرا
ویکرد جهلن د حرکد ب سمد اا صلد دان بنتل ا ب
وضشر مششلهده نمشرد .)Fallah Haghighi et al., 2021
و ود عنشلو یهشلی جدیشد بش عرصش زنشدی ملهتشد و
چشمانداز البشدهشلی صشنا و اا صشلدی ا بش نحشری
یس رد

یس رده تغتتر داده و نتلز ب بهتن سشلزی عنشلو یهشلی
مرجرد و اعزای البلتشدهشلی نرآو انش بشرای سشرد د
عرص البدهلی جهلن ا ب عنرا یک ایزام و ضرو ت
حتلت مطر نمرده اسد بند یل و همکل ا .)1391
د نقش جلمع علم ایرا نتز بر دس تلب بش جلیگشله
ما بر منطق ای و جهلن د حرزه علم و عنلو ی تأکتشد
عراوا شده اسشد .یکش از مهم شری و اسلسش تشری
ااداملت برای
)1. Knowledge-based companies (KBCs
2. Incubators
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ااداملت برای اس قرا و نهلدین سلزی اا صلد دان محر
ترسا زیرسلخدهلی اسد ک ای حرکد ا تسهتل و
امکل پذیر م سلزند عخل ی  .)1393پل کهلی علم و
عنلو ی و مراکز شد 3از جمل زیرسلخدهلی ایجلدشده برای
 4)KBCsمحسرب
حملید از شرکدهلی دان بنتل
م شرند عال حقتق و همکل ا  )1399ک هدف عمده
آنهل ترسا عنلو ی و ایجلد بس ر منلسب جهد ظهر و شد
نرآو ی و کل آعرین و د نهلید تریتد ثروت مب ن بر عنلو ی
اسد ایهتل یعرد و عبلس 1390؛ Heidarimoghadam et
 .)al., 2020مراکز شد 5کنشگرا اصل د اکرستس مهلی
کل آعرین هس ند Soetanto & Jack, 2013; Sentana et
 )al., 2017; Lamine et al., 2018; Klofsten et al., 2020و
ب طر پترس و نسب لً مرعقتدآمتز د جهد پش تبلن
مؤثرتر و مرتبط برای تأمت نتلزهلی وااا کل آعرینل
ترسا یلع اند )Somsuk & Laosirihongthong, 2014؛
ب طر ی ک مامرالً ب عنرا یک کلتلیتزو عرآیند ان قلل
دان و نرآو ی ا امکل پذیر م کنند .مراکز شد ن تنهل از
نظر عتزیک عضلهلی نرآو ی برای اس ادادهلی کل آعرین ا
عراهم م کنند بلک عرصدهلی برای ترسا ایدههلی جدید
ایهلمبخ نتز عراهم م نملیند .د ای مراکز هم کل آعرینل
و هم نرآو ا م ترانند به ر عمل کنند ب تد یج خرد ا ب
عالیتدهلی تحقتق و ترسا م اهد کنند ایدههلی اب کل ی
خرد ا تقرید کرده و ب نرآو ی مداوم م اهد شرند.
بنلبرای بهبرد مس مر خدملت اسلس مراکز شد م تراند
البلتد هلی نرآو ی ا ا تقل دهد و ب طر البل ترجه
عملکرد کل آعرینل و شرکدهلی نرپلی عنلو ا بهبرد بخشد
و بنلبرای سبب بهبرد عملکرد کل نرآو ی منطق ای یردند
مراکز شد برای
 .)Wang et al., 2020همچنت
اس ل تآپهلی نرآو ان محتط منلسب ملنند عضلی ادا ی
مش رک تحد شرایط مطلرب عراهم م کنند .جنب دیگر
پش تبلن عرض خدملت مش رک ملنند عنلو ی اطالعلت
 )ITوابط عمرم اس خدام حملید النرن و مانری
مشلو ه حقرا و حسلبدا ی م بلشد .هم ای هل ب کله

3. Science and technology parks (STPs) and incubators
)4. Knowledge-based companies (KBCs
5. Incubators

هزین هلی سربل شرکدهلی نرپل کمک م کند .ب عالوه
ای مراکز م ترانند دس رس ب امر ملی منلبع و پش تبلن
از اس ل تآپ کل آعرین د الیب آمرزش اهنملی نظل ت
و همچنت دس رس ب شبک هلی داخل و برای کمک ب
تأستس مشروع آنهل ا عراهم کنند .)Lukeš et al., 2019
اعزو بر ای مراکز شد تجل ی ب دنبلل پترند کل آمد
اس اداد دان چگرنگ دا ای هل و عنلو ی برای سرعد
بخشتد ب شد کسب و کل جدید هس ند .ای مراکز ابزا
مفتدی د جهد مقلبل بل بتکل ی یس رش اا صلد و تریتد
ثروت محسرب م شرند .مراکز شد همچنت م ترانند ب
تنرع مشلغل کمک کنند .آنهل برای کمک ب شرکدهلی
مب ن بر عنلو ی از طریق ا ائ انراع تسهتالت و پش تبلن از
خدملت جدید مس قر م شرند .بنلبرای مراکز شد ب
سرملی و عنلو ی برای
دنبلل پترند مرعق مهل ت دان
سرعد بخشتد ب ترسا عنلو ی هس ند Al hawamdeh
) .)& Al hawamdeh, 2021ترانلی مراکز شد برای ایجلد
وابط مل پتچ مل پتچهلی س یلن چهل تلی یل پنجیلن ) د
اکرستس مشل سبب ترانلی آنهل د جذب منلبع ضرو ی
برای ترسا پلیدا د آینده م یردد Klofsten et al.,
 .)2020بنلبرای مراکز شد ن تنهل عضلی ا برای مالالت
اعراد برای ب اش راکیذا ی و ان قلل دان عراهم م کنند
بلک منجر ب جذب سرملی و نتز داوطلبل و یروههلی بل
اس اداد م شرند Meyer, 2013; Sleator, 2016; Hecker
.)et al., 2018; Wang et al, 2020
اهداف مراکز شد ا م ترا شلمل ای مرا د دانسد Al-
 )1 :)Mubaraki & Busler, 2017شد اا صلدی؛ )2
تجل یسلزی عنلو ی و ان قلل؛  )3پرو ش جر کل آعرین و )4
ایجلد شغل .د ای ابط بلید ترج داشد ک بت مراکز
شد سن د کشر هلی صنا و کشر هلی د حلل
ترسا تملیز اسلس وجرد دا د ب طر ی ک ای مراکز د
ب عنرا واسط هلی مکمل سلیر
کشر هلی صنا
کنشگرا هس ند ک د آ ستس مهلی نرآو ی و نهلدهلی
اری برای پش تبلن و یس رش نرآو ی عنلو ان مب ن بر
بخ خصرص وجرد دا ند .د مقلبل د کشر هلی د حلل
ترسا مراکز شد یک عنصر اصل ستلسد علم عنلو ی و
نرآو ی م بلشند ک نق آنهل ا عراتر از یک علمل واسط
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ترسا م دهد  .)Surana er al., 2020سردآو ی بلالی ای
شرکدهل د کشر هلی پتشرو ملنند آمریکل ژاپ و  ...از یک
سر و ضرو ت عالیتد مؤثر د حرزه اا صلد مقلوم از سری
دیگر سبب شده اسد تل جلیگله  KBCsب عنرا مرتر
محرک اا صلد دان بنتل د سطح ایرا بت از پت مر د
ترج ارا یترد وحلن اد و طتب ابرایحسن )1399؛
ب طر ی ک د ایرا  43پل ک علم و عنلو ی  195مرکز
شد و  KBC 1682د پل کهلی علم و عنلو ی و مراکز
شد واحدهلی عنلو تل پلیل سلل  2019مس قر شدهاند .از
جمل ای مرا د م ترا ب  KBCsد مرکز شد سلزمل
پژوه هلی علم و صنا ایرا  6)IROSTو پل ک علم و
عنلو ی  )STPیتال  7اشل ه نمرد.
 IROSTمسؤویتد بر س و شنلسلی نتلزهلی پژوهش د
زمتن طراح تریتد و ترسا عنلو یهلی نری اجرای
طر هلی کال مل نظل ت بر کل شنلس و اجرای طر هل
ا ائ مقلالت علم ا ائ دس لو هلی پژوهش د الیب
کل یلههلی آمرزش و همچنت بریزا ی دو ه هلی
کل شنلس ا شد و دک ری پژوه محر ا بر عهده دا د .یک
از هدفهلی اصل  IROSTحملید از ایجلد عنلو ی تحقتق
و ترسا ) د سطح مل اسد و برای ای منظر م کرشد تل
از طریق اعملل حملیدهل و ا ائ تسهتالت علم عن ملی
حقرا ادا ی و عرهنگ ) و برارا ی تالمل بهرهو و مؤثر
عرض و تقلضلی عنلو ی زمتن هلی شد خالاتد و نرآو ی
ب کل یتری ن لیج تحقتقلت و تجل ی کرد عنلو یهلی
حلصل از تحقتق و ترسا ا د یک عضلی الب عراهم آو د
عال حقتق و مترتراب  .)1396همچنت  STPیتال بر
مبنلی مصرب شر ای یس رش آمرزش علی از سپ لمبر
 2002عالیتد اجرای خرد ا آغلز کرده و تل سلل 2020
 352شرکد و هس عنلو د آ مس قر شدهاند.
عل غم تاداد البل ترج مراکز شد د ایرا ای مراکز آ
یرن ک شلیس اسد ن رانس اند سلید مهم خرد ا د
خصرص شد مؤثر و سریع واحدهلی عنلو و  KBCsایفل
نملیند .هر چند ک ای مهم ب دالیل کال و د وااع عرامل

6. Iranian Research Organization for Science and
)Technology (IROST
7. Science and Technology Park (STP) of Guilan
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محتط نتز م بلشد یتک ب نظر خبریل سلزملن یک از
دالیل عدم اثربخش مراکز شد ا م ترا عدم شفلعتد د
ا زیلب مراحل شد  KBCsدانسد .ای د حلی اسد ک
شد KBCs
چنلنچ مراکز شد ب مراحل داتق و علم
اشراف نداش بلشند و شلخصهلی برای صد ای شرکدهل
نداش بلشند ضر و خسل ت دوچندا خراهد برد .از یک
طرف ای شرکد هل بل اتالف زمل و عدم آیله از وضاتد
خرد د طرل مدت اس قرا د مراکز شد مستری اهقرای
ا ط خراهند نمرد تل ب نقط اضمحالل برسند؛ د ای
حلید مراکز شد بل ایفلی نق منفاالن یان د اخ تل
ارا داد صرف عضل و امکلنلت ب واحدهلی عنلو و عدم ا ائ
اهنملی و مشلو ه ای اضمحالل ا تسریع م بخشند .از
طرف دیگر وا  KBCsعال ن رانند د مراکز شد ب شد
مطلرب برسند عالوه بر عرصدسرزی اس فلده از امکلنلت و
عضلی مراکز شد برای سلیر KBCsهل اع ملد شرکدهل د
خصرص انکربلتر برد ای مراکز شد ا تضاتف خراهند
کرد؛ زیرا دیگر کل کرد انکربلتر ی نخراهند داشد و صرعلً
محل برای کله هزین هلی ثلبد شرکدهل و عرا ملیتلت
آنهل خراهند برد .بنلبرای یلم اول برای آیله از وضاتد و
ا زیلب شد ای شرکدهل کسب شنلخد جلمع از مراحل
شد ای شرکدهل و مشخصلت هر مرحل اسد .از ای و
مسلی اصل د ای پژوه آ برده اسد ک مراحل شد
 KBCsد مراکز شد کدام اسد .بر ای اسلس هدف اصل
پژوه تدوی ایگری مراحل شد  KBCsمس قر د مراکز
شد  IROSTو  STPاس ل یتال برد .اهداف عرع
پژوه نتز شلمل )1 :تاتت شلخص برای بر س سطح
عنلو ی و عالیتد واحد عنلو د بدو و ود ب مرکز شد )2
تاتت مراحل شد  )3 KBCsتاتت مشخصلت مراحل شد
 KBCsواحدهلی عنلو د مدت حضر  /اس قرا د مرکز
شد برد .بر ای اسلس ای پژوه ب دنبلل پلسخ ب س
سؤال اصل برد ک عبل تند از )1 :شلخصهل برای بر س
سطح عنلو ی و عالیتد واحد عنلو د بدو و ود ب مرکز شد
کدامند؟  )2مراحل شد  KBCsکدامند؟  )3مشخصلت هر
یک از مراحل شد شرکدهلی دان بنتل کدام اسد؟
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2ـ ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
"8

د م ر بت ایملل مفلهتم "سلزمل هلی دان بنتل
"شرکدهلی دان آعری " "9سلزمل یلدیترنده "10و
"سلزمل هرشمند "11د مبلن نظری هممانلی  KBOsب
کل ع اسد ختلطتل یزدی و همکل ا  .)1395بل ای
حلل بر اسلس ملده یک النر حملید از  KBCsشرکد و
مؤسس دان بنتل شرکد یل مؤسس خصرص یل تالون
م بلشد ک ب منظر هماعزای علم و ثروت ترسا اا صلد
دان محر تحقق اهداف علم و اا صلدی شلمل یس رش و
کل برد اخ راع و نرآو ی و تجل یسلزی ن لیج تحقتق و
ترسا شلمل طراح و تریتد کلال و خدملت د حرزه عنلو ی
هلی برتر و بل ا زش اعزوده عراوا شکل م یترد شترازی و
همکل ا  .)1398ب دیگر سخ ای سلزمل هل د عرایند
تریتد و ا ائ محصرل یل خدمد از خالاتد نرآو ی و دان
وز بهره م برند بطر ی ک مزید الب آنهل نلش از دان
و اس فلده ثمر بخ از دان اسد کریم طرا ان و
همکل ا  .)1397ای سلزمل هل شلمل س یروه شرکدهلی
تریتدکننده کلالهل و خدملت دان بنتل شرکدهلی نرپل و
شرکدهلی صنا دا ای عالیتد دان بنتل م شرند
شترازی و همکل ا  .)1398ای شرکدهل حلق واسط
بت ایده و عنلو ی هس ند ک م ترانند ایدههل ا د مستر
ستد ب عنلو ی هداید کنند و دا ای ویژی هلی خلص
هس ند؛ از جمل  )1 :د نسبد نتروهلی م خصص ب کل
کل کنل اخ الف زیلدی بل دیگر شرکدهل وجرد دا د؛ )2
د صد شد نتروهلی م خصص ب کل کل کنل زیلد اسد؛ )3
بردج بستل زیلدتری نسبد ب دیگر شرکدهل برای تحقتق
و ترسا نتلز دا ند؛  )4ترسا  KBCsصنا م ک بر
ترسا عنلو ی و ن سرملی یل سخداعزا اسد؛  )5اغلب از
نظر اندازه جز شرکدهلی کرچک و م رسط محسرب
م شرند و  )6مزید الب ای شرکدهل نرآو ی د عنلو ی
اسد صفلی و همکل ا .)1396

)8 .Knowledge-Based Organizations (KBOs
9 .Knowledge Creating Company
10 .Learning company
11. Intelligent organization

طبق تئر ی چرخ زندی شرکد خصرصتلت ملی و سلیر
خصرصتلت اا صلدی شرکدهل بل ترج ب زمل بر اسلس یک
ایگری وش و از پت تاتت شده تغتتر م کند .ای ایگر
ترسط اا صلددانل برجس ای از جمل شرمپت ر )1943
شنلسلی شد .ای اا صلددا ما قد اسد ک یک شرکد د
آغلز کل عالیتد خرد ا ب عنرا یک کل آعری از نظر
نرآو ی) شروع م کند و د نهلید ملنند یک شرکد بل
مدیرید بر وکراتتک ب پلیل م سلند .برای ترصتف چرخ
زندی ویژی هلی ملی و غترملی مربرط ب شرکد مر د
اس فلده ارا م یترد .چهل مرحل چرخ زندی شرکد د
ادبتلت اا صلدی  )Haghighi, 2020ب ای صر ت ا ائ شده
اسد )1 :مرحل اهاندازی :د ای مرحل شرکد جرا و
کرچک اسد و د اخ تل بنتلنگذا ا شرکد اسد .چنت
شرکدهلی دا ای نرآو ی بلال د محصرل سلخ ل سلزملن
غتر سم دا ای کم جریل نقدی کم از عالیتدهلی
عملتلت و سردآو ی م بلشند؛  )2مرحل شد :د ای
مرحل اندازه شرکد نسبد ب مرحل ابل یس رش یلع و
د آمد اعزای م یلبد .بتش ر منلبع ملی د تریتد سرملی -
یذا ی م شرند و از نظر نقدینگ اناطلفپذیر برده و بلزده
سرملی یذا ی بلالتر از م رسط هزین وزن سرملی اسد؛ )3
مرحل بلرغ :عروش شرکدهل د ای مرحل پلیدا و منلبع
ملی از د و تأمت م شرند و دا ای هل بت از مرحل شد
اسد .ب دیتل نقدینگ کلع منلبع ملی از داخل تأمت
م شرد و بلزیشد سرملی برابر یل بتش ر از متزا عرض
سرملی اسد و  )4مرحل نزوی تجدید /ترید دوبل ه) :د ای
مرحل عرصدهلی شد بستل کم اسد سردآو ی نقدینگ
و انجلم تاهدات د حلل کله اسد و شرکد د یک عضلی
کلمالً الب ارا دا د و ب دیتل نقدینگ کم تأمت ملی از
منلبع خل ج مامرل اسد و بلزیشد سرملی کم ر از نرخ
تأمت ملی اسد .د تقستمبندی دیگری چرچتل و
یرئتس )1983 12پنج مرحل شد ا برای کسب و کل هلی
کرچک ا ائ دادهاند )1 :مرحل وجرد :13د ای مرحل
مهمتری مسأی کسب مش ری و تحریل محصرل یل خدملت
اسد ک برای آ ارا داد شده اسد .اهبرد شرکد عقط
12 .Churchill & Lewis
13 .existence
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بلا ملند اسد؛  )2مرحل بقل :14بل ستد ب ای مرحل
مشخص م شرد ک کسب و کل البل اجرا برده اسد .ب
اندازه کلع مش ری دا د و ترانس اسد آنهل ا بل محصرالت
یل خدملت خرد ب اندازه کلع اض نگ دا د؛  )3مرحل
مرعقتد :15تصمتم ک د ای مرحل صلحبل کسب و کل
بل آ وبرو هس ند ای اسد ک آیل از دس لو دهلی شرکد
برای یس رش یل حفظ شرک بل ثبلت و سردآو بهره
بردا ی کرده اند ب طر ی ک زمتن ای برای عالیتدهلی
جلیگزی صلحبل عراهم کرد؛  )4مرحل ختز :16د ای
مرحل مسأی اصل چگرنگ شد سریع و نحره تأمت ملی
شد اسد و  )5مرحل بلرغ منلبع :17بتش ری
ای
نگران هلی شرکد برای و ود ب ای مرحل شلمل :ادغلم و
کن رل سردهلی ملی نلش از آ شد سریع و حفظ مزایلی
اندازه کرچک از جمل اناطلفپذیری د پلسخده و وحت
کل آعرین اسد .د تقستمبندی دیگری مراحل مخ لف
چرخ عمر  KBCsشلمل س مرحل "پت شد" " شد" و
"ترسا پل ک)" اسد .و ودی مرحل شد شرکدهلی نرپل
هس ند ک یل دو ه شکرعلی ا بل مرعقتد خلتم دادهاند و یل
ب طر مس قل د ای دو ه پذیرش شدهاند .خروج ای
دو ه شرکد دا ای محصری اسد ک د بلزا عالیتد
م کند .د مرکز ترسا شرکدهلی ترسا یلع پذیرش
م شرند تل ضم برخر دا ی از تسهتالت و امکلنلت پل ک از
همکل ی سرملی هلی انسلن و واحدهلی عنلو مس قر د
پل ک د انجلم عالیتدهلی خرد اس فلده نملیند شترازی و
همکل ا طبق تئر ی چرخ زندی شرکد خصرصتلت
ملی و سلیر خصرصتلت اا صلدی شرکدهل بل ترج ب زمل
بر اسلس یک ایگری وش و از پت تاتت شده تغتتر
م کند .ای ایگر ترسط اا صلددانل برجس ای از جمل
شرمپت ر  )1943شنلسلی شد .ای اا صلددا ما قد اسد
ک یک شرکد د آغلز کل عالیتد خرد ا ب عنرا یک
کل آعری از نظر نرآو ی) شروع م کند و د نهلید ملنند
یک شرکد بل مدیرید بر وکراتتک ب پلیل م سلند .برای

ترصتف چرخ زندی ویژی هلی ملی و غترملی مربرط
ب شرکد مر د اس فلده ارا م یترد .چهل مرحل چرخ
زندی شرکد د ادبتلت اا صلدی  )Haghighi, 2020ب
ای صر ت ا ائ شده اسد )1 :مرحل اهاندازی :د ای
مرحل شرکد جرا و کرچک اسد و د اخ تل بنتلنگذا ا
شرکد اسد .چنت شرکدهلی دا ای نرآو ی بلال د
محصرل سلخ ل سلزملن غتر سم دا ای کم جریل
نقدی کم از عالیتدهلی عملتلت و سردآو ی م بلشند؛ )2
مرحل شد :د ای مرحل اندازه شرکد نسبد ب مرحل
ابل یس رش یلع و د آمد اعزای م یلبد .بتش ر منلبع
ملی د تریتد سرملی یذا ی م شرند و از نظر نقدینگ
اناطلفپذیر برده و بلزده سرملی یذا ی بلالتر از م رسط
هزین وزن سرملی اسد؛  )3مرحل بلرغ :عروش شرکدهل
د ای مرحل پلیدا و منلبع ملی از د و تأمت م شرند و
دا ای هل بت از مرحل شد اسد .ب دیتل نقدینگ کلع
منلبع ملی از داخل تأمت م شرد و بلزیشد سرملی برابر
یل بتش ر از متزا عرض سرملی اسد و  )4مرحل نزوی
تجدید /ترید دوبل ه) :د ای مرحل عرصدهلی شد بستل
کم اسد سردآو ی نقدینگ و انجلم تاهدات د حلل
کله اسد و شرکد د یک عضلی کلمالً الب ارا دا د و
ب دیتل نقدینگ کم تأمت ملی از منلبع خل ج مامرل
اسد و بلزیشد سرملی کم ر از نرخ تأمت ملی اسد .د
تقستمبندی دیگری چرچتل و یرئتس )1983 18پنج
مرحل شد ا برای کسب و کل هلی کرچک ا ائ دادهاند:
 )1مرحل وجرد :19د ای مرحل مهمتری مسأی کسب
مش ری و تحریل محصرل یل خدملت اسد ک برای آ
ارا داد شده اسد .اهبرد شرکد عقط بلا ملند اسد؛
 )2مرحل بقل :20بل ستد ب ای مرحل مشخص م شرد
ک کسب و کل البل اجرا برده اسد .ب اندازه کلع مش ری
دا د و ترانس اسد آنهل ا بل محصرالت یل خدملت خرد ب
اندازه کلع اض نگ دا د؛  )3مرحل مرعقتد :21تصمتم
ک د ای مرحل صلحبل کسب و کل بل آ وبرو هس ند

14 .survival
15.success
16 .take off
17 .resource maturity

18 .Churchill & Lewis
19 .existence
20 .survival
21 .success

42

تدوی ایگری مراحل شد شرکدهلی دان بنتل  /...السم مضلنپر نریس و همکل ا

ای اسد ک آیل از دس لو دهلی شرکد برای یس رش یل
حفظ شرک بل ثبلت و سردآو بهره بردا ی کردهاند
ب طر ی ک زمتن ای برای عالیتدهلی جلیگزی صلحبل
عراهم کرد؛  )4مرحل ختز :22د ای مرحل مسأی اصل
چگرنگ شد سریع و نحره تأمت ملی ای شد اسد و )5
مرحل بلرغ منلبع :23بتش ری نگران هلی شرکد برای و ود
ب ای مرحل شلمل :ادغلم و کن رل سردهلی ملی نلش از
آ شد سریع و حفظ مزایلی اندازه کرچک از جمل
اناطلفپذیری د پلسخده و وحت کل آعرین اسد .د
تقستمبندی دیگری مراحل مخ لف چرخ عمر  KBCsشلمل
س مرحل "پت شد" " شد" و "ترسا پل ک)" اسد.
و ودی مرحل شد شرکدهلی نرپل هس ند ک یل دو ه
شکرعلی ا بل مرعقتد خلتم دادهاند و یل ب طر مس قل د
ای دو ه پذیرش شده اند .خروج ای دو ه شرکد دا ای
محصری اسد ک د بلزا عالیتد م کند .د مرکز ترسا
شرکدهلی ترسا یلع پذیرش م شرند تل ضم برخر دا ی
از تسهتالت و امکلنلت پل ک از همکل ی سرملی هلی انسلن و
واحدهلی عنلو مس قر د پل ک د انجلم عالیتدهلی خرد
اس فلده نملیند شترازی و همکل ا  .)1398الزم ب ذکر
اسد د ای تحقتق منظر از مراحل شد شرکدهلی
دان بنتل همل چرخ زندی ای شرکدهل م بلشد.
همچنت چهل مرحل چرخ زندی شرکدهل اشل ه شده
ترسشط حقتشق  )2020 24بش عنشرا مبنشل د ایش
تحقتشق

22 .take off
23 .resource maturity
24 .Haghighi

اس فلده شده اسد.
عالوه بر بر س چرخ عمر  KBCsای شرکدهل د سراسر
جهل ا زیلب هلی ا م نلسب بل نتلزهلی خرد انجلم
م دهند .الزم ب ذکر اسد ک ا زیلب و مدیرید عملکرد
یک شرکد بتش ر عرص برای ترسا و شد مداوم تل یک
تهدید م بلشد اس لدی و صد ی  .)1399آنچ د بتش ر
کشر هل برای تاتت ا زیلب عملکرد مش رک اسد تاتت
مدلهلی ا زیلب عملکرد جهد سنج متزا شد شرکد
اسد شمس و نر محمدی  .)1397د ای اس ل دو
ویکرد محر ی د ا زیلب  KBCsوجرد دا د .د ویکرد
اول محر ید ا زیلب بر ایدهمحر ی تجل یسلزی مزید
الب و امکل پذیری ایده اس را اسد؛ د ویکرد دوم ک
مب ن بر ا زیلب کل آعرینل و تتم کل آعری م بلشد
اهمتد بلالی ب تجرب مهل ت و ترانمندی تتم کل آعری
داده م شرد .د ا زیلب دیگر ای عرامل بر اسلس ارابد
نظری د س دس عرامل " اهبرد بلزا و عروش" "عنلو ی
و ملیکتد عکری" و "تتم کل ی و منلبع انسلن " طبق بندی
شدهاند عرتلش و همکل ا .)1399
مدلهلی مخ لف برای ا زیلب  KBCsوجرد دا د جدول )1
ک هر یک از ای مدلهل از جنب خلص ب مرضرع
م نگرند و مزایل و محدویدهلی خرد ا دا ند عرازکت و
دس رنج .)1397
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جدول  .1مدلهای ارزیابی KBCs
نوع مدلها
ن تج محر
عرآیندی
ستس م

مدل ارزیابی
هدفمحر
اثرات

اا صلدی

چ اثرات البل حصرل اسد؟

ستس م

عملکرد کل چگرن اسد؟
بهرهو ی ضلیدبخ

اسد؟

ضلیدبخ

اسد؟

سنج

اثر نسبد ب هزین

سنج

سردمندی نسبد ب هزین

هزین شمنفاد

سردمندی ضلیدبخ

نظری

و ودی خروج
سنج
نسبد ب اهداف

پتلمد و اثر

سنج

هزین شاثربخش

ذینفال

اسد؟

عملکرد از ایده ب تصمتم و اجرا و بلزخر د
تحلتل شرد.

خروج نسبد ب هزین

اثربخش

بر س همتراز
نظری برنلم
ا زیلب نظری محر )

متزا دس تلب ب اهداف چقد برده اسد؟

بریرع از اهداف
تملم اثرات د نظر یرع شرد.

عرآیندی ترصتف

مش ری مدا
بلزیگر

پرسشها

سطح عالیتد ضلیدبخ
مسلئل اجرای وجرد دا د؟

هزین شکل ای

معیارهای ارزیابی

مش ریل
ذینفال

اسد؟

ترسط مش ری پتشنهلد م شرد.

اض هس ند؟
اض هس ند؟

ترسط ذینفع پتشنهلد م شرد.

کتفتد حرع ای تأمت شده اسد؟

ترسط همترازا پتشنهلد م شرد.

چ کل هلی برای چ کسلن د چ بلع ؟
تاتت خطلهل د نظری برنلم امکل پذیر
اسد؟

نظری برنلم از طریق تحلتل تجرب
بلزسلزی و ا زیلب م شرد.

منبع)Hansen, 2005) :

از "مدل ا زیلب
بل ترج ب جدول  1د ای پژوه
ستس م " اس فلده شد؛ زیرا یک از پرس هل آ برد ک
عملکرد سطح عنلو ی و عالیتد واحد عنلو چگرن
سنجتده م شرد؟ ب سخ دیگر شلخصهلی بر س
سطح عنلو ی و عالیتد واحد عنلو د بدو و ود ب مرکز
شد کدامند؟
پژوه هلی مخ لف ب بر س و مراحل مخ لف چرخ
زندی شرکدهل و نتز ا زیلب آنهل پرداخ اند ک د ادام
ب برخ از جدیدتری آنهل اشل ه شده اسد.
شلخصهلی ا زیلب شرکدهلی مس قر د مرکز شد ا
م ترا د س دس عمرم نظتر برنلم کل ی علید
ضرابط و مقر ات) تخصص نظتر ایدهمحر ی نرآو ی
شرکد د هملی هل و کل یلههل) و اا صلدی نظتر
بلزا یلب یردش ملی و مشل کد بل صناد) تقستم نمرد
ادیبنتل و حستن  .)1384اس لدی و صد ی )1399
شلخصهلی ا زش اعزوده نلش از عنلو ی ب کل ع د
محصرل سطح تحصتالت کل کنل و تاداد کل کنل
تحقتق و ترسا ا از بل اهمتدتری شلخصهلی مؤثر د
عملکرد شرکدهلی دان بنتل شنلسلی نمردند.
پر ابراهتم و همکل ا  )1399اشل ه کردهاند ک یک از
عنلصر کلتدی د ترسا شرکدهلی دان بنتل مرضرع

عملکرد شرکدهلی دان بنتل شنلسلی نمردند.
پر ابراهتم و همکل ا  )1399اشل ه کردهاند ک یک از
عنلصر کلتدی د ترسا شرکدهلی دان بنتل مرضرع
منلبع ملی ای شرکدهل م بلشد بطر ی ک وجرد نظلم
ملی کل ا د ای شرکدهل م تراند زمتن سلز شد و ترا
ای شرکدهل و پتشبرد طر هلی ترسا آنهل بل کم ری
هزین ملی یردد .ختلطتل یزدی و همکل ا )1395
ما قدند پلیدا ی  KBCsد ایرا بر چهل مؤیف ن لیج
ملی ن لیج بلزا ن لیج نرآو ی و ن لیج کل آعرین م ک
اسد .همچنت د تحقتق دیگری ترسط ختلطتل یزدی
و همکل ا  )1393عرامل از ابتل ایده محر ی شرکد
ویژی مرسسل نتروی انسلن بلزا و البد سلزملنده
زیرسلخدهل مشخصلت عمرم شرکد تأمت ملی و
عرامل محتط از مهمتری عرامل مرثر بر شد و پلیدا ی
شرکدهلی دان بنتل شنلسلی شدند .جاللپر و
همکل ا  )1395نتز مجمرع ای از عرامل همچر
عرامل نهلدی ملی بلزا عرهنگ انسلن شبک ای
اطالعلت محتط شاج ملع محتط  -جغراعتلی وابط
بت ایملل و زیرسلخ ل هلی عتزیک ا د ای زمتن مؤثر
م دانند .طتب ابرایحسن و خدابخش  )1396عرامل
ملندیل ی منلبع انسلن دانش د  KBCsا د س مقری
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بت ایملل و زیرسلخ ل هلی عتزیک ا د ای زمتن مؤثر
 )1396عرامل
م دانند .طتب ابرایحسن و خدابخش
ملندیل ی منلبع انسلن دانش د  KBCsا د س مقری
عردی سلزملن و محتط خالص کردهاند .نریملن )1396
نتز ما قد اسد خدملت ملی تخصص مرتبط بل ترسا
نرآو ی د  KBCsیک از اصل تری محر هلی ترسا ای
شرکدهل و نتز مهمتری محرک بهبرد آ هل از نظر سرخ
البدپذیری بت ایملل
ا تقلی نرآو ی و اعزای
دان
25
محسرب م شرد .یلع هلی کرس ل و همکل ا  )2017د
بر س عرامل تاتت کننده چرخ زندی  KBCsحلک از
آ اسد ک از نسبد بده ب دا ای خلیص 26ترزیع سرد
سهلم بلزا یلب بلزده سهلم اندازه شرکد و شد د آمد
م ترا ب عنرا عرامل ترضتح برای طبق بندی مراحل
چرخ عمر  KBCsاس فلده کرد .ن لیج کرس و زو اکرسکل
سلوا )2017 27نتز نشل داد ک د مراحل اویت چرخ عمر
سطح سردآو ی د  KBCsب تد یج اعزای یلع و د
مرحل بلرغ یل یغزش 28ب مقلدیر پلیدا یل حداکثر م سد و
پس از آ د مرحل اعرل کله م یلبد .زاهدی 29و
همکل ا  )2018نتز ما قدند ک انسل منلبع عنلو ی
عرهنگ عرامل ستلس منلبع ملی و سرملی ای منلبع
عتزیک و سلخ ل ی یزین هلی اصل د ترسا ظرعتد
نرآو ی و تجل ی  KBCsهس ند .حبتب و همکل ا
 )1397عرامل مؤثر بر ترسا  KBCsا د ش دس
مشخصلت عمرم شرکد ویژی هلی نتروی انسلن
زیرسلخدهل بلزا و البد مسلیل ملی و عرامل محتط
طبق بندی کردند .د ای اس ل اهتلب ب بلزا مقری
محر ی د ترسا سطح نرآو ی و تجل یسلزی KBCs
محسرب م شرد مترغفر ی و همکل ا  .)1397کلشتل و
بتلت  )1398د تحلتل آستبشنلس  KBCsد ایرا
ما قدند ایجلد نهلدهلی پترنددهنده دانشگله و صناد
حملید از طریق ابزا هلی نظلم ملیتلت حملید از طریق
کله بر وکراس ادا ی حملید از طریق تقرید ارانت

ملیکتد عکری آشنل سلزی ب امر تجل یسلزی و بلزا یلب و
سپس تأمت ملی و تأمت سرملی د اویرید ارا دا ند.
بلکل )2019 30حلک از آ اسد ک
ن لیج پژوه
شرکدهلی مب ن بر عنلو ی نر ایگرهلی مخ لف تأمت ملی
ا د مراحل مخ لف ترسا دادهاند .عتسلتلیرا 31و همکل ا
 )2019نتز ما قدند ک  KBCsجرا د دس رس ب منلبع
ملی د مقلیس بل سلیر شرکدهل مشکالت بتش ری
داش اند .اصغری صل م و همکل ا  )1399د بر س تأثتر
بلزا یلب داخل بر عملکرد  KBCsب ای ن تج ستدند ک
بلزا یلب داخل بر عملکرد شرکد ب طر غترمس قتم و بل
نق متلنج بلزا یرای تأثتریذا اسد .د ای اس ل
بلبلی عتشلن و همکل ا  )1399مؤیف هلی مدیری
محتط سلزملن کل آعرین ترسا و ان قلل عنلو ی
کل آعرین عنلو ان تأمت ملی و تشختص عرصد ا مؤثر
م دانند .شریاد و همکل ا  )1399د تدوی ماتل هلی
ا زیلب شرکدهلی کرچک و م رسط مس قر د مراکز شد
عنلو ی براسلس مدل  BSCنشل دادند از بت چهل
چشمانداز  BSCمنظر ملی د اویرید اول مش ری و بلزا
د اویرید دوم عرآیندهلی د و سلزملن د اویرید بادی و
یلدیتری نرآو ی و شد د اویرید چهل م ارا دا ند.
وحلن اد و طتب ابرایحسن  )1399ایزاملت و ود مرعق
 KBCsب بلزا ا ب ترتتب شلمل ابالد سلزملن عرامل
محتط و عردی م دانند .نمکتل و کهریزی )1399
و عملکرد KBCs
ما قدند بت البلتدهلی بلزا یلب
همبس گ مس قتم و مان دا ی وجرد دا د .یلع هلی
تجرب هندو کر 32و همکل ا  )2021نشل داد کسب و
کل هلی جرا الی هلی سلسل مراتب و دامن کن رل کم ر
کم ری نسبد ب کسب و کل ادیم تر دا ند .واستلرسک و
زو اکرسکل )2020 33د مطلیالت خری ب ای ن تج
ستدند ک مراحل اویت چرخ زندی یک شرکد بل تأمت
ملی از طریق بده مشخص م شرد .همچنت سهم
تاهدات بلندمدت د منلبع ملی د مرحل شد شرکدهل

25 .Costa
26 .leverage
27.Kuś & Żurakowska-Sawa
28. shake-out
29 .Zahedi

30 .Belka
31 .Isatayeva
32 .Handwerker
33 .Wasilewski & Żurakowska
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ب صر ت مان دا ی د سطح بلالتری د مقلیس بل مرحل
بلرغ یغزش 34و اعرل 35م بلشد .د مقلبل سهم تاهدات
کرتلهمدت د منلبع ملی د مرحل مارع  36شرکدهل
ب صر ت مان دا ی د سطح بلالتری از مراحل شد بلرغ و
یغزش م بلشد .یلع هلی پل ک 37و همکل ا  )2021حلک
از آ اسد ک عرهنگ تک وی 38تأثتر مثب بر ا زش
شرکد دا د .عرهنگ تک وی ب اعضلی خرد اس قالل
م بخشد و شرکد ا برای شد ب چلی م کشد .عالوه بر
ای د مرحل شد ک یک شرکد بل تغتترات محتط پریل
وبرو اسد هر دو عرهنگ تک وی و ابتل ای دا ای یک اثر
مثبد عزاینده بر ا زش شرکد هس ند .ای بدا مان اسد
ک شرکدهل د مراحل بلرغ یل اعرل تغتترات پریلی خرد ا
د محتط از دسد م دهند .همچنت مطلیالت حس و
حبتب
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 )2017نشل داد ک ک نرسلنلت خلص د مراحل

اب دای و اعرل ب طر البل ترجه بلالتر و د مراحل شد و
بلرغ ب طر البل ترجه کم ر اسد .همچنت نق
نرسلنلت جریل نقدی و عدم اطاتد اطالعلت د
تأثتریذا ی نرسلنلت خلص بس ب مراحل چرخ عمر
شرکد م فلوت اسد .یلع هلی بالک )2016 40نتز نشل
داد ک د طرل مراحل چرخ زندی شرکدهل از یک
عرهنگ "طلیف ای" مب ن بر وشهلی شخص و آشنل ب
سمد یک عرهنگ "سلسل مراتب " ک د آ بر سلخ ل هل
و وی هلی سم تمرکز دا ند حرکد م کنند.
از تامق د ادبتلت نظری م ترا د یلعد ک برای مراحل
ششد  KBCsتقسشتمبندی م اشددی ا ائش شده اسد .وجش
پرسشنلم
بخ

کمّ )

شلخص هلی و ود ب
مراکز شد
مشخصلت مراحل
شد KBCs

اش راک آنهل ای اسد ک همگ شلمل مراحل اهاندازی
شد بلرغ و د نهلید اعرل نزول) م بلشد .ایرچ د
پژوه هلی مذکر برخ ویژی هلی هر مرحل از شد
 KBCsبر س شده امل د کم ر مطلیا ای ب طر جلمع
کلت ویژی هلی هر یک از مراحل شد  KBCsمر د بر س
ارا یرع اسد .اعزو بر ای تاتت شلخصهل برای بر س
سطح عنلو ی و عالیتد واحد عنلو د بدو و ود ب مرکز
شد کم ر مشلهده م شرد .از ای و پژوه حلضر ب
دنبلل پر کرد شکلفهلی مرجرد د بر س هلی علم
پتشت اسد .بطر کل بر س همزمل شلخصهلی بدو
و ود ب مرکز شد مطلیا جلمع ویژی هلی مراحل شد و
نتز بهرهیتری از هر دو وش کم و کتف ا م ترا وج
تملیز و نرآو ی ای پژوه محسرب نمرد.
3ـ روششناسی پژوهش
وش پژوه برحسب هدف کل بردی برحسب یردآو ی
اطالعلت غتر آزملیش و از یحلظ ملهتد پژوه از نرع
ترکتب طر ترکتب م رای اس قرای مر س و همکل ان )
برد .د ای ابط مبنل بر ترکتب یک وش کتف ب عنرا
وش مسلط و پلی ) بل یک وش کمّ دیگر ب عنرا وش
مکمل) ب طر م رای ارا یرعد؛ ب یرن ای ک از وش
تحلتل مح را ب عنرا وش پلی و از وش ترصتف بل
اس فلده از تکنتک پتملی ب عنرا وش مکمل اس فلده
شد ک ای عرآیند تحقتق د نگل ه  1ب نملی یذاش
شده اسد.

مصلحب بخ
کتف )

شکل  .1فرآیند تحقیق
منبع :یافتههای پژوهش
34 .shake-out
35 .decline
36 .introduction
37 .Park
38 .Adhocracy
39 .Hasan & Habib
40 .Belak
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مطلیا مبلن نظری و
پتشتن پژوه
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مصلحب د وش تحلتل مح را از طریق کدیذا ی
مصلحب هلی ک بل خبریل و صلحبنظرا مرکز شد
 IROSTصر ت یرعد اب دا مراحل شد  KBCsتاتت و
برای هر یک از ای مراحل شلخصهلی ا زیلب تدوی و د
الیب یک مدل شملتتک ا ائ شد .سپس مدل اس خراج شده
د مرحل ابل از طریق پرسشنلم ای برای خبریل ا سلل
شد تل ب را بل اخذ نظرات خبریل مدی وااا و
بل مطر
برم سلزیشده ا اس خراج نمرد .د ای بخ
نمرد شلخصهل ب صر ت طتف یتکرت ب تحلتل دادههل بل
اس فلده از آزمر همبس گ پترسر آزمر عریدم و ...
پرداخ شد.
کتف و کم شلمل
جلما آمل ی د هر دو بخ
مدیرا
و همچنت
خبریل سلزملن
صلحبنظرا
شرکدهلی دان بنتل د مراکز شد سلزمل پژوه هلی
علم صنا ایرا و پل ک علم و عنلو ی اس ل یتال
بردند.
وش نمرن یتری د تحلتل مح را کتف ) وش یلری برع
برد و وند نمرن یلب تل جلی ادام یلعد ک بل تاداد 43
مصلحب ب مرحل اشبلع تئر یک ستد و بل تکرا ی شد
دادههل انجلم مصلحب هل م راف شد .د بخ کمّ جلما
آمل ی  92نفر برد ک بر ای اسلس حجم نمرن مطلبق بل
عرمرل کرکرا  74نفر ب دسد آمد ک بل وش نمرن یتری
از نرع تصلدع سلده نمرن هل ان خلب شدند و د نهلید 75
پرسشنلم جهد تجزی و تحلتل مر د اس فلده ارا یرعد.
دادههلی بخ کتف بل اس فلده از مصلحب هلی نتم سلخ ل
یلع صر ت یرع بل صلحبنظرا و خبریل سلزملن و
همچنت مدیرا  KBCsد مراکز شد  IROSTو STP
کمّ )
اس ل یتال یردآو ی شد و د وش پتملی
جمعآو ی دادههل بل اس فلده از پرسشنلم انجلم شد.
پروتکل تحقتق د بخ کتف شلمل پلسخ ب س پرس
برده اسد )1 :شلخصهلی بر س سطح عنلو ی و عالیتد
واحد عنلو د بدو و ود ب مراکز شد کدامند؟  )2پس از
و ود  KBCsب ای مراکز مراحل شد آنهل کدامند؟
 )3مشخصلت هر یک از مراحل شد و ترسا واحدهلی
عنلو  KBCsبلیقره) د مدت حضر  /اس قرا د مرکز شد
کدام اسد؟ د بخ کمّ نتز بر اسلس شلخصهلی بدسد

آمده د بخ اول پرسشنلم ای د الیب طتف یتکرت 5
یزین ای طراح شد.
د تحلتل مح را ایر هدف پژوهشگر صرعلً ترصتف بلشد
وای صر ی مح رای ) کلع اسد .متزا تراعق م خصصل
یک امر د بل ه یک شلخص یل ماتل ا وای صر ی
مح رای ) م نلمند عضلایه و ملک ترانل  .)1391د ای
تحقتق بل تراعق چند م خصص وای صر ی بخ کتف
تأیتد شد .همچنت دو نرع پلیلی شلمل پلیلی بت یروه
و د و یروه د تحلتل مح را مطر اسد .برای پلیلی
بت یروه الزم اسد از بت از یک نفر برای یروهبندی و
ا زشیذا ی مح را اس فلده کرد .برای پلیلی د و یروه
نتز الزم اسد از اعراد خراس شرد تل د چند مرحل
ا زشیذا ی و یروهبندی ا انجلم دهند حتم سلملن
 .)1391بر ای اسلس بل انجلم یروهبندی و ا زشیذا ی
مح را ترسط بت از یک نفر و انجلم چندمرحل ای ای
یروهبندی پلیلی تحلتل مح را تأمت شد.
جهد وای پرسشنلم از وای صر ی اس فلده یردید ب
طر ی ک برای وای آ از چهل نفر از اسلتتد خبره
نظرخراه و مشلو ه انجلم شد و وای پرسشنلم ترسط
آنل تأیتد یردید .پلیلی آ نتز از طریق محلسب آیفلی
کرونبلخ ب دسد آمد  .)α=0/939برای تجزی تحلتل
دادههل د بخ کتف تحلتل مح را) از وش کدیذا ی بل
نرماعزا  MAXQDA10و د بخ کمّ از تحلتل آمل ی
آزمر عریدم بل نرماعزا  SPSS25اس فلده شد.
4ـ یافتههای پژوهش
 43مصلحب انجلم شد ک
کتف پژوه
د بخ
مشخصلت اعراد مصلحب شرنده د جدول  2نشل داده شده
اسد .همچنت کدیذا ی بلز دادههل بل اس فلده از نرماعزا
MAXQDA10انجلم یرعد .برای کدیذا ی بلز دادههل وا د
جاب  Documents Systemنرماعزا یردید .سپس کدهلی
اس خراج شده د جاب  Code Systemد ج یردید .تاداد
 157کد  86کد برای شلخصهلی و ود ب مراکز شد و 71
کد برای مراحل شد) از مح رای  43مصلحب اس خراج
یردید .پس از کدیذا ی بلز کدیذا ی محر ی و سرانجلم
کدیذا ی یزینش دادههل انجلم یرعد.
کدیذا ی یزینش دادههل د الیب س یلم زیر انجلم شد.
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یلم اول :مرتبسلزی محر هلی اصل و عرع ؛ د ای یلم
محر هلی اصل و عرع مرتب شدند.
یلم دوم :مرتبسلزی شلخصهل بر اسلس محر هلی اصل و
عرع ؛ د ای یلم شلخصهلی اس خراج شده بر اسلس
محر هلی اصل و عرع مرتبسلزی شدند.
یلم سرم :مرتبسلزی نهلی ؛ د یلم آخر از مرحل نهلی
تحلتل ن لیج حلصل از کدیذا ی شلخصهلی و ود ب مراکز
شد د جدول  3و نگل ه  2ا ائ شد .شلخصهلی و ود ب
مشراکز شد د الیب س محر اصل یل باد عردی شرک و
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مرکز شد شنلسلی شدند ک سطح عردی شلمل س محر
عرع یل مؤیف "اع قلد و اطمتنل ب کل " "دان
غترتخصص " و "تجرب کل ی" اسد سطح شرک د
بردا نده ش محر عرع یل مؤیف "ایدهمحر ی" "طر
تجل ی" "41نمرن محصرل" "تتم کل ی" "تحقتقلت بلزا "
و "پت بتن تأمت منلبع ملی " و د نهلید سطح مرکز
شد حلوی س محر عرع یل مؤیف "تجرب و تخصص
کل شنلسل مرکز شد" "تاتت سطح عنلو ی شرکد" و
"زمتن عالیتد" م بلشد.

جدول  .2مشخصات افراد مصاحبه شونده بخش کیفی تحقیق
فرد مصاحبه شونده

ردیف
1

دک ر ا دکلن

2

مهندس کالن ر

مالو مرکز شد سلزمل پژوه

3

دک ر عشر ی

ئتس سلبق مرکز شد سلزمل پژوه
پژوه هلی علم صنا ایرا

4

مهندس یلمحمدی

مدیرعلمل شرکد پرتر آعرینل شفل؛ تریتدکننده یتز هلی پزشک

5

مهندس محمد هم

مدیرعلمل شرکد هتد ویتک پریل

6

دک ر غالم پر

مدیرعلمل شرکد

7

مهندس علترضل شهتدی

مدیرعلمل شرکد ترسا عنلو ی ملعرق صرت

8

دک ر عرازمند

مدیرعلمل شرکد پل س آب عنلو ا

9

مهندس ساتد نصتری

مدیرعلمل شرکد آ یل مبنل تشختص

هلی علم صنا

هلی علم صنا

ایرا

هلی علم

صنا

ایرا

10

دک ر محمدعل ا دکلن

مدیرعلمل شرکد عراسنج

11

مهندس مهدی اسکروچ

12

مهندس بلبلمحمدی

شرکد یل نتکل صلیح

13

دک ر حس علتزاده سلیرمحل

مدیرعلمل شرکد آمل دی کلوش

14

مهندس محمد حمتد املم

مدیرعلمل شرکد واالعراز

15

دک ر محمد شریف خلن

مدیرعلمل شرکد ستمل یل ا

16

عرشلد صلیح

17

دک ر کر وش شتروان

18

مهندس نتمل یل محمدی

مدیرعلمل شرکد پتشران سلملن پرند

19

دک ر امتر اسملعتل ابهریل

مدیرعلمل شرکد ویلل صناد سلملن

20

مهندس پژمل پترا

مدیرعلمل شرکد آنتل بسپل آ یل

21

مهندس محمد هم

مدیرعلمل شرکد سرو هتد ویتک پریل

مهندس مرتض عبدایال

مدیرعلمل شرکد شریف نلنر پل س؛
هلی محلعظ تر بت دوام

مدیرعلمل شرکد پ روپلیلرت

23

دک ر ماصرم ملک

مدیرعلمل شرکد زیسد اعزا پژوه

24

مهندس مهدی هلشم

مدیرعلمل شرکد خالء پرشل علز

25

مهندس مسارد عرادان

مدیرعلمل شرکد نفد ابزا

26

مهندس نلصر شتخ هل

مدیرعلمل شرکد پمپ وکترم شتخ هل )پرش

27
28

دک ر مریم نکهبل
مهنششششششششششدس سششششششششششهتال
2
سلحشر کردس لن
3

مهندس سهتال خرشنریسل

و یلسد کنرن

سلزمل

صبل؛ مجل شرق کل آعرین

مدیرعلمل شرکد پرش

مهندس مرتض عملدی عر

0

ئتس اسبق مرکز شد سلزمل پژوه

ایرا

مدیرعلمل شرکد عنلو ی ازدیلد برداشد عل س؛ مجل شرق کل آعرین

22

9

سمت مصاحبه شونده

مدیرعلمل شرکد مهندست ترسا سلز آع لب ایبرز
مدیرعلمل شرکد نلنر عنلو ا دایل
مدیرعلمل شرکد صنا

دا وی کت رتک

مدیرعلمل شرکد بهتن سلزا صناد تلستلت
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 27مهندس مرتض عملدی عر

مدیرعلمل شرکد مهندست ترسا سلز آع لب ایبرز

 28دک ر مریم نکهبل

مدیرعلمل شرکد نلنر عنلو ا دایل

 29مهندس سهتال سلحشر کردس لن

مدیرعلمل شرکد صنا

 30مهندس سهتال خرشنریسل

مدیرعلمل شرکد بهتن سلزا صناد تلستلت

 31مهندس مریم حلج حستن

مدیرعلمل شرکد عصر کرب سلز

 32دک ر محس صنتا

دا وی کت رتک

آستل

مدیرعلمل شرکد اکستر دان

 33مهندس مهدی حتلت

مدیرعلمل شرکد نتل اعشل ترس

 34دک ر محمدهلدی سلتملن

مدیرعلمل شرکد دا وسلزی یتله اسلنس

 35دک ر عبلس عرازمند

مدیرعلمل شرکد پل س آب عنلو ا

 36مهندس عالح

مدیرعلمل شرکد هرشمنداعزا کل پترا

 37مهندس مرسری و مهندس بخش پر

مدیرعلمل شرکد آزمر ایک رونتک خز
مدیرعلمل شرکد همتل ا

 38مهندس صلیح سپهری عر

شد کل آعرین سپهر

 39مهندس شلیگل

ئتس هتئد مدیره شرکد بلزی نگل نراندی

 40مهندس کسلی

ئتس هتئد مدیره شرکد ترسا مجلزی کلدوس

 41دک ر مجتد م ق طلب

ئتس پل ک علم و عنلو ی یتال

 42مهندس سپهر

مدیرعلمل شرکد آب ایل

 43مهندس صلراتتل

مدیرعلمل شرکد آوی پژوه

دان

و صناد برتر یتل

جدول  .3نتایج حاصل از کدگذاری شاخصهای ورود به مراکز رشد

محور اصلی

محور فرعی (مولفهها

(ابعاد)

فردی

سطح

اع قلد و اطمتنل ب کل
دان

غترتخصص

شاخصها
اع قلد و اطمتنل ب کل
آشنلی بل دان

غترتخصص

غتر ش اصل ) نظتر بلزا یلب

مدیرید منلبع انسلن و ...

تجرب کل ی

دا ا برد سرابق کل ی و تجرب د زمتن ایده

ایدهمحر ی

شرکد بلید دا ای ایدهمحر ی وااا و منلسب بلشد تل ا زش اعزوده بلال ایجلد نملید.

سطح شرکتی

طر تجل ی

تدوی طر تجل ی و مطلیالت امکل سنج وااا و مب ن بر شنلسلی

نمرن محصرل

صرعلً ایده نبلشد و حداال نمرن محصرل تهت شده بلشد.

ابل و بلزا

سطح مرکز رشد

تتم کل ی

سطح تتم کل ی شرکد از نظر علم

تحقتقلت بلزا

شنلخد بلزا و نتلز بلزا د اس لی ترسا محصرل) ب صر ت متدان و اطالعلت مرجرد د عضلی مجلزی

عن و دانش

پت بتن تأمت منلبع ملی

واحد عنلو  KBC/بلید بنت ملی خرب داش و مشخص بلشد ک سرملی یذا از کجل تأمت خراهد شد.

تجرب و تخصص کل شنلسل
مرکز شد

تجرب مصلحب کننده و اس فلده از کل شنلس م خصص برای تشختص سطح عنلو ی شرکد
ا زیلب شرکدهل مب ن بر نظر م خصصل عن پروژه و همچنت نظر م خصصل بلزا یلب و ملی

تاتت سطح عنلو ی شرکد

تاتت سطح عنلو ی شرکد د کشر

زمتن عالیتد

شلخصهلی ا زیلب بس ب زمتن عالیتد م فلوت اسد .بلالتری سطح عنلو ی  KBCsد کشر ب صنلیع
دعلع مربرط م شرد و ای شرکدهل د اویرید برای و ود ب مرکز شد هس ند؛ چرا ک از حملید ویژه
دوید برخر دا برده و باضلً نتلزی ب ا زیلب صرع اا صلدی ندا ند.

سطح عنلو ی شرکد م رسط ب بلال بلشد)
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شکل  .2نتایج حاصل از کدگذاری شاخص های ورود به مراکز رشد
منبع :یافتههای پژوهش

باد از بدسد آمد شلخصهلی و ود ب مراکز شد د
بخ کم ب بر س متزا اهمتد تب بندی) آنهل
پرداخ شد .واکلوی م غترهلی جماتدشنلخ د بخ
کم نشل داد ک حدود  70د صد پلسخگریل د مرکز
شد یتال و  30د صد د مرکز شد  IROSTبردند60 .
د صد دا ای مد ک کل شنلس و کل شنلس ا شد بردند.
 68د صد سلبق کل ی کم ر از  15سلل داش ند 56 .د صد
دا ای س کم ر از  35سلل بردند .بت از  53د صد آنهل
م أهل و حدود  75د صد مرد بردند.
د بخ کمّ برای تب بندی شلخصهلی و ود ب مراکز
شد از آزمر عریدم اس فلده شد جدول  .)4بر اسلس
ن لیج جدول  5ب ترتتب س مؤیف "ایدهمحر ی"
"پت بتن تأمت منلبع ملی " و "تحقتقلت بلزا " دا ای
غترتخصص "
بتش ری اهمتد و س مؤیف "دان
"تاتت سطح عنلو ی شرکد" و "تجرب و تخصص
کل شنلسل مرکز شد" ب ترتتب دا ای کم ری اهمتد
م بلشند.
جدول  .4نتایج آزمون فریدمن
تاداد

رشد
محور

محور فرعی

اصلی

(مولفهها)

(ابعاد)
سطح
فردی

سطح
شرکتی

سطح
مرکز
رشد

اع قلد و اطمتنل ب
کل
دان

غترتخصص

میانگین

رتبه

7/46

3

3/14

11

تجرب کل ی

6/43

5

ایدهمحر ی

7/74

1

طر تجل ی

6/18

8

نمرن محصرل

6/26

7

تتم کل ی

7/25

4

تحقتقلت بلزا

7/66

2

پت بتن تأمت منلبع
ملی

7/74

1

و تخصص
تجرب
کل شنلسل مرکز شد

6/09

9

5/72

10

6/32

6

تاتت
شرکد

سطح عنلو ی

زمتن عالیتد

74

ک دو )ꭓ2

131/584

د ج آزادی

11

سطح مان دا ی

جدول  .5نتایج رتبهبندی شاخصهای ورود به مراکز

0/000

پس از مشخص کرد شلخصهلی و ود ب مراکز شد و
تب بندی آنهل بل بر س تحلتل مح رای  43مصلحب 71
کد بلز برای مشخصلت مراحل شد KBCsاس خراج
یردید جدول  6و نگل ه  .)3بر ای اسلس مراحل شد
KBCsب ترتتب شلمل
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KBCsب ترتتب شلمل چهل مرحل "کلنر شکرعلی و
خالاتد" "پت شد ) شد مقدملت یل هس تحقتقلت یل
هس عنلو " " شد شد م رسط یل واحد عنلو (" و
"پسل شد شد بلال یل واحد مس لجر(" م بلشد.
جدول  .6نتایج حاصل از کدگذاری مشخصات مراحل رشد
KBCs

کانون شکوفایی و
خالقیت

ای مرحل دا ای مشخصلت زیر اسد:
 عروش و سردآو ی بلال؛
مرحل چهل م:

مشخصات

پسارشد (رشد باال یا

د کلنر شکرعلی و خالاتد م قلضتل م ترانند بل
اس فلده از وام  1/5تل  2متلتر ترملن و د بلزه
زملن بت  6تل  9مله و بل همراه بل یک م خصص
عالیتد نملیند.

واحد مستاجر)

مراحل رشد
مرحل اول:

و

 ایجلد ا تبلط م قلبل بل زنجتره خدملت صنا
کشر ؛ خروج ای مرحل تریتد و ا ای محصرل
م بلشد.

 تتم کل ی اری و کلمل کرد
م نلسب بل پروژههلی بز گ؛
 بلزا عروش خرب اعزای

تتمهلی کل ی

سهم بلزا )؛

 مس اد ایجلد شرکدهلی زایش ؛

 بت  1تل  3سلل ب طرل م انجلمد و
 ایجلد سلزوکل جهد خروج از مرکز شد

ای مرحل دا ای مشخصلت زیر اسد:
 شرکدهل ب بلرغ نرستدهاند؛

 طر تجل ی ندا ند وی ایده خرب و برتری دا ند؛
 عمرملً عرد و یل شرک
هس ند؛
مرحل دوم:
پیشرشد (رشد

 یزوم ب داش

نرپل بد ثبد شرکد)

تتم کل ی نتسد؛

 بت  6تل  9مله ب طرل م انجلمد؛

مقدماتی یا هسته

 ترا عن ا تقل م یلبد؛

تحقیقاتی یا هسته

 مهل تهلی بلزا یلب تقرید م شرد؛

فناور)

 آشنلی بل ارانت و اصرل شرکددا ی صر ت م
یترد و

 خروج ای مرحل مش مل بر مرا دی نظتر تهت
نمرن محصرل طر تجل ی  )BPمطلیالت
 )FSتکمتل تتم کل ی اخذ
امکل سنج
مجرزهلی تریتد و عروش و ثبد شرکد م بلشد.
ای مرحل دا ای مشخصلت زیر اسد:

 ثبد شرکد انجلم م یترد؛

 بت  3تل  5سلل ب طرل م انجلمد؛
 تدوی طر تجل ی کلمل و وااا
مطلیالت امکل سنج صر ت م یترد؛

ب همراه

 نمرن محصرل ب صر ت آزملیشگله و نتم -
صنا و یل ب صر ت محدود تریتد م یردد؛
مرحل سرم:
رشد (رشد متوسط یا
واحد فناور)

 تتم کل ی شرکد تکمتل م یردد و مش مل بر
تخصصهلی مخ لف م بلشد؛
 R & D شرکد عالل و بر تحقتقلت بلزا یلب
تمرکز م یردد؛
 شرکد سرملی یذا جذب م نملید؛

 سلخ ل شرکد شکل م یترد کل سپل ی داتق
انجلم م شرد؛ یان مسؤویتدهل وظلیف و
اخ تل ات شفلف و مشخص م شرد؛
 تنرع داد ب سبد محصرالت پر تفلتر) یان
وابس ب یک محصرل نبرد یل م نرع کرد
کل کرد محصرل؛

 ا ای برنلم هلی برو سپل ی شرکد؛ چرا ک
برو سپل ی ابزا ی ب جلی صرف اس خدام م بلشد

نگاره  .3الگوی مراحل رشد KBCs
منبع :یافتههای پژوهش

بل مرحل اول ن لیج بخ کمّ نشل داد ک حدود 83
د صد از پلسخگریل کلنر شکرعلی و خالاتد) مراعقد
داش ند .بر اسلس نظر ایشل مرحل دوم مش مل بر
ویژی هلی برد ک ب ترتتب اهمتد عبل تند از :تقرید
مهل تهلی بلزا یلب آشنلی بل ارانت و اصرل شرکددا ی
داش ایده خرب و محر ی بدو طر تجل ی و ا تقلی ترا
عن  .خروج ای مرحل مش مل بر مرا دی نظتر تهت نمرن
محصرل طر تجل ی  )BPمطلیالت امکل سنج )FS
تکمتل تتم کل ی اخذ مجرزهلی تریتد و عروش؛ ثبد شرکد
عمرملً برای عرد و یل شرک ک نرپل بدو ثبد) هس ند و
شرکدهلی ک ب بلرغ نرستدهاند بت  6تل  9مله ب طرل
م انجلمد) و یزوم داش تتم کل ی م بلشد.
مرحل سرم شد یل شد م رسط یل واحد عنلو ) مش مل بر
ویژی هلی اسد ک ب ترتتب اهمتد عبل تند از :خروج ب
صر ت تریتد و ا ائ محصرل؛ تکمتل تتم کل ی شرکد
مش مل بر تخصصهلی مخ لف؛ ثبد شرکد؛ تدوی طر
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تجل ی کلمل و وااا ب همراه مطلیالت امکل سنج ؛ ایجلد
ا تبلط م قلبل بل زنجتره خدملت صنا کشر ؛ تریتد نمرن
محصرل ب صر ت آزملیشگله و نتم صنا و یل ب صر ت
محدود؛ شکل یتری سلخ ل شرکد؛ کل سپل ی شفلف و
داتق مسؤویتدهل وظلیف و اخ تل ات؛ عاللسلزی R&D
شرکد و تمرکز بر تحقتقلت بلزا یلب ؛ جذب سرملی یذا و
ا ائ برنلم هلی برو سپل ی شرکد د مدت زمل  3تل 5
سلل؛ تنرع داد ب سبد محصرالت پر تفلتر )42یان
وابس ب یک محصرل نبرد یل م نرع کرد کل کرد
محصرل.
مرحل چهل م پسل شد یل شد بلال یل واحد مس أجر) مش مل
بر ویژی هلی اسد ک ب ترتتب اهمتد عبل تند از :تتم
کل ی اری و کلمل کرد تتمهلی کل ی م نلسب بل
پروژههلی بز گ؛ بلزا عروش خرب اعزای سهم بلزا )؛
عروش و سردآو ی بلال و ایجلد سلز و کل جهد خروج از
مرکز شد .ای مرحل برای ایجلد شرکدهلی زایش بت 1
تل  3سلل ب طرل م انجلمد.
5ـ بحث و نتیجهگیری
د ای مطلیا سا یردید بل بهرهیتری از وش پژوه
ترکتب ب پرس هلی  )1شلخصهلی بر س سطح عنلو ی
و عالیتد واحد عنلو د بدو و ود ب مراکز شد کدامند؟ و
 )2مراحل شد  KBCsکدامند  )3مشخصلت هر یک از
مراحل شد و ترسا واحدهلی عنلو  KBCsبلیقره) د
مدت حضر  /اس قرا د مرکز شد کدام اسد؟ پلسخ داده
شرد.
بر اسلس ن لیج شلخصهلی و ود ب مراکز شد د س سطح
عردی شرک و مرکز شد تقستمبندی یردید .ای ن تج بل
یلع هلی وحلن اد و طتب ابرایحسن  )1399همخران
دا د ک د پژوه خرد ب ای ن تج ستده بردند ک
ایزاملت و ود مرعق شرکدهلی مزبر ب بلزا ب ترتتب شلمل
ابالد سلزملن عرامل محتط و عردی اسد .د بت ای س
سطح ن لیج تب بندی نشل داد ک شلخصهلی سطح
شرک از اهمتد بلالتری برخر دا ند ب طر ی ک هر س
شلخص "ایده محر ی" "پت بتن تأمت منلبع ملی " و
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"تحقتقلت بلزا " ک بلالتری اهمتد ا داش ند د سطح
هس ند .شلیل ذکر اسد علسف تشکتل ای
شرک
شرکدهل مب ن بر وجرد یک ایده اسد .ب بتل دیگر وجرد
یک ایده یلم اول د اس قرا ای شرکدهل اسد ب طر ی ک
بدو وجرد ایده امکل اس قرا ای شرکدهل د مرکز شد
متسر نتسد .از ای و "ایدهمحر ی" دا ای بتش ری اهمتد
د بت شلخصهلی و ود ب مراکز شد اسد .ای یلع
همراس ل بل ن لیج ادیبنتل و حستن  )1384اسد ک آنهل
نتز ایدهمحر ی ا از شلخصهلی ا زیلب شرکدهلی مس قر
د مرکز شد دانس اند .اعزو بر ای تنهل داش ایده برای
و ود ب مراکز شد کفلید نم کند بلک الزم اسد نحره
تأمت منلبع ملی آ نتز مالرم بلشد .د حقتقد بدو
مشخص شد چگرنگ تأمت منلبع ملی ایده جدید
نم تراند ب مرحل اجرا د آمده و پتلدهسلزی یردد .ب
عبل ت دیگر ایده هر چقد ک جدید و نلب بلشد د صر ت
ک چگرنگ تأمت منلبع ملی آ پت بتن نشده بلشد د
نطف خف خراهد شد .ای یلع بل ن لیج ادیبنتل و حستن
 )1384جاللپر و همکل ا  )1395ختلطتل یزدی و
همکل ا  )1395حبتب و همکل ا  )1397بلبلی عتشلن
و همکل ا  )1399شریاد و همکل ا  )1399و زاهدی و
همکل ا  )2018همخران دا د؛ زیرا د مطلیالت آنهل نتز
یک از مهمتری عرامل "تأمت منلبع ملی " برده اسد .د
نهلید برای تکمتل چرخ عرض یک نرآو ی بلید ب را
بلزا منلسب برای تریتدات آ ایده پتدا نمرد .بدو شک
عالیتد یک  KBCد عرض یک ایده و محصرل بدو ترا
بلزا یلب منلسب آ ب کملل نم سد .د وااع یک ایده
هرچقد جدید و نرآو ان بلشد و بل مشخص شد نحره
تأمت منلبع ملی تریتد انبره آ محصرل انجلم یترد
چنلنچ حلق آخر ک پژوه هلی بلزا و بلزا یلب اسد)
مفقرد بلشد یل نلاص انجلم یترد عالیتد شرکدهلی مس قر
د مرکز شد ب مرعقتد مطلرب نخراهد ستد .علد آ
اسد ک پژوه هلی بلزا و بلزا یلب سبب شنلسلی
مش ریل و م الاب آ اعزای عروش و ا تبلط به ر و
نزدیکتر بل مش ریل م شرد .ای یلع هم اس ل بل ن لیج
شریاد و همکل ا  )1399اسد؛ زیرا د تحقتق آنهل نتز
بتش ری اهمتد ب "انجلم تحقتقلت بلزا "اخ صلص داش
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)1397

اسد .همچنت د پژوه مترغفر ی و همکل ا
KBCs
" اهتلب ب بلزا " ب عنرا مقری محر ی د
د پژوه
شده اسد .اعزو بر ای
شنلسلی
ختلطتل یزدی و همکل ا " )1395ن لیج بلزا " ب عنرا
علمل مهم د پلیدا ی  KBCsد ایرا برده اسد.
اصغریصل م و همکل ا  )1399نتز ب تأثتر بلزا یلب داخل
بر عملکرد ای شرکدهل تأکتد داش اند .ادیبنتل و حستن
 )1384نتز د پژوه خرد "بلزا یلب " ا از شلخصهلی
اا صلدی ا زیلب شرکدهلی مس قر د مرکز شد مارع
نمردند.
سطح عردی د اویرید دوم اهمتد
پس از سطح شرک
ارا یرعد و "اع قلد و اطمتنل ب کل " و "تجرب کل ی"
دا ای اهمتد بلالی بردند .د انجلم هر کسب و کل از ابتل
 KBCتجرب کل ی نق مهم ایفل م کند .د وااع وا
اعراد تجرب کل ی د زمتن ای دا ند احدتر و بل اطمتنل
خلطر بتش ر م ترانند  KBCا شروع کنند زیرا آنهل عالوه
بر آ ک د آ زمتن دان و مهل ت الزم ا کسب کردهاند
بل بلزا کل و نتز چلی هلی آ آشنلی کلع دا ند و یسک
کم ری ا م حمل خراهند شد .اعزو بر ای بلو ب انجلم
شد آ کل از یحلظ وانشنلخ بر شروعکنندیل کسب
و کل مؤثر اسد .ب عبل ت دیگر مرتر محرک شروع هر
کسب و کل از ابتل  KBCداش اع قلد و اطمتنل ب کل و
د حقتقد بلو ب امکل پذیر برد آ اسد.
د نهلید شلخصهلی سطح مرکز شد از اهمتد کم ری
د مقلیس بل دو سطح دیگر برخر دا برد .د ای ابط
"تاتت سطح عنلو ی شرکد" و "تجرب و تخصص
کل شنلسل مرکز شد" کم ری اهمتد ا داش ند .بدیه
اسد ک عمده عالیتد  KBCsبر عهده اعراد ای شرکدهل
اسد از ای و تجرب و تخصص کل شنلسل مراکز شد حلئز
اهمتد کم ری د اتلس بل سلیر شلخصهلی و ود ب مراکز
شد م بلشد.
ن لیج کدیذا ی مراحل شد  KBCsنتز حلک از آ برد ک
مراحل شد آنهل دا ای چهل مرحل "کلنر شکرعلی و
خالاتد" "پت شد شد مقدملت یل هس تحقتقلت یل
هس عنلو )" " شد شد م رسط یل واحد عنلو (" و "پسل شد
شد بلال یل واحد مس لجر(" اسد .ای چهل مرحل بل عنلوین

اندک م فلوت د تحقتق حقتق  )2020مر د اشل ه ارا
یرع اند؛ ب طر ی ک مراحل  )1اهاندازی  )2شد  )3بلرغ و
 )4نزوی تجدید /ترید دوبل ه) مر د اشل ه ارا یرع اند .مرحل
اول ب دسد آمده د پژوه حلضر یان مرحل "کلنر
شکرعلی و خالاتد" حدود  6تل  9مله طرل م کشد ب نحری
ک م قلضتل بل اس فلده از وام  1/5تل  2متلتر ترملن بل
همراه بل یک اس لد عالیتد م نملیند .الزم ب ذکر اسد ک
بت از  80د صد پلسخگریل بل ای مرحل مراعقد داش ند.
مرحل دوم یل مرحل "پت شد شد مقدملت یل هس
تحقتقلت یل هس عنلو )" نتز ملنند مرحل ابل بت  6تل  9مله
ب طرل م انجلمد و مهم ری شلخصهلی آ "تقرید
مهل تهلی بلزا یلب "؛ "آشنلی بل ارانت و اصرل شرکددا ی"؛
"داش ایده خرب و محر ی بدو طر تجل ی" م بلشد.
مرحل سرم یان مرحل " شد شد م رسط یل واحد عنلو ("
نتز بت  3تل  5سلل طرل م کشد و شلخصهلی آ شلمل
"خروج ب صر ت تریتد و ا ائ محصرل"؛ "تکمتل تتم کل ی
شرکد مش مل بر تخصصهلی مخ لف" و "ثبد شرکد"
م بلشد .مرحل چهل م یل مرحل "پسل شد شد بلال یل واحد
مس لجر)" د حدود  1تل  3سلل ب طرل م انجلمد و مهم ری
ویژی هلی آ شلمل "تتم کل ی اری و کلمل کرد تتمهلی
کل ی م نلسب بل پروژههلی بز گ" "بلزا عروش خرب اعزای
سهم بلزا )" و "عروش و سردآو ی بلال" م بلشد .بر ای اسلس
ان ظل م ود ک  KBCsحداکثر پس از حدود  10سلل ب
نهلید شد خرد برسند بطر ی ک ب "ایجلد سلز و کل جهد
خروج از مرکز شد" بپردازند.
از تامق د آنچ ک تلبحلل بتل یردید پتشنهلد م شرد ن لیج
ای پژوه ترسط مسؤوال مراکز شد و پل کهلی علم و
عنلو ی د اس لی تقرید و شد مؤثر  KBCsب کل یرع
شرد .از طرع بل ترج ب اینک جلما آمل ی پژوه حلضر
مش مل بر مراکز شد  IROSTو  STPاس ل یتال برد ب
پژوهشگرا عالا مند ب مبلحث مراکز شد پتشنهلد م یردد
پژوهش د سطح تملم مراکز شد کشر انجلم دهند تل
تامتمپذیری بتش ری از ن لیج امکل پذیر یردد.
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