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 دهیچک
از  یتر قیدق یها تا جنبه است گذاران هینوآور با سرما یها تعامل شرکت یعمل یها نمونه یبررس پژوهش نیا از هدف

شرکت، قرارداد  یافتگیرشد مرحلةبه  با توجهد نبتوان گذاران هیسرما تینهادر و شود مشخص رشد مرحلةهر  یها چالش

 انیچالش م یبررس ر،یخطرپذ یگذار هیسرما ینظر اتیادب در. کنند میممکن تنظ وةیش نیخود را به بهتر یگذار هیسرما

 قرارمنافع(  ییو عدم همسو یعدم تقارن اطالعات ی)بررس یکارگزار ةینظردر چارچوب  نان،یو کارآفر گذاران هیسرما

 کردیرو رشد، ةمرحلدر هر  شرکت یها مؤلفه راتییتغ مطالعةدر  ینظر کردیرو نیتر کینزد ن،یهمچن. ردیگ یم

 و یفیتوص یا وهیداده که ش بریمبتن ةینظربا استفاده از روش  یبردکار ةمطالع نی. در ااستبه رشد سازمان  گرا بیترک

 مختلف مراحل در گذاران هیسرما با دهیا صاحبان تعامل یها چالش هاست، دهیپد نةیزم در هینظر ةارائ یبرا استقرا بریمبتن

 و یکدگذار قیطر از ها داده لیتحل. است شده یبررس یاطالعات واقع یو گردآور افتهیساختار مهین ةمصاحب قیطر از رشد

در مراحل مختلف  سکیو نوع ر نیکارآفر یها محصول، بازار، مهارت دهد ینشان م مختلف مقوالت انیم ارتباط ییشناسا

 یگذار هیسرما ،جهیتدرنکند.  رییآن تغ اساسبر زین یگذار هیسرما کردیاست رو یو ضرور ابدی یم رییوکار تغ رشد کسب

 ةدارد. در مرحل یشتریب یوکار همخوان کسب یها مؤلفهبا  ینیجن ةمرحل در نیکارآفر شناخت و اعتماد جلب منظور به

ابعاد مختلف  ،یافتگیرشد ةمرحل در و است یضرور یگذار هیدر سرما و نظارت شیپا یسازوکارها یریکارگ به ،یینوپا

 .دوشیم نییوکار تع از کسب نیطرف تیمالک زانیم برحسبمشارکت 
 

 . ها دادهبرخاسته از  ةینظرمراحل رشد،  ،آورنو یها شرکت ر،یخطرپذ یگذار هیسرما ،یکارگزار یتئور :یدیکل یها هواژ
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 مقدمه
 درموقت است که  یسازمانبلکه  ست،یبزرگ ن یشرکتاز  شده کوچک ةنمون 1استارتاپ

 نیآمده است. ا وجودبهو سودآور  2ریپذ اسیمق ر،یتکرارپذ وکار کسب مدل کی یجوو تجس

. آورند یم وجودبه زین ینوآور ،کنند یم یمال تیحما ها آنکه از  ییها شرکت ندیفرا درها  شرکت

 .(Blank & Dorf, 2012)و رشد است  یریپذاسیمق ،ینوآور ،یطلبجاهها  شرکت نیا یژگیو

مورد  یمنابع مال نیتأمها،  شرکت نیو رشد ا یداریدر حفظ پا یاساس مشکالتاز  یکی

 یها کتشر یمال نیتأمندارند، به  یقیدق یسوابق مال معموالًها  شرکت نیا رایز ،هاست آن ازین

 یعیرشد سر ت،یموفق صورتاست، اما در نییپا ها آن تیموفق زانیماند و  وابسته یخصوص

 نیتأم یموفق برا یا وهیش ریخطرپذ یگذار هیسرما ةویش ،رو نیااز  .(Damodaran, 2012) دارند

 نیتر مرسوماز  یکی 3(VC) ریخطرپذ یگذار هیسرما. رود میشمار به نوآور یها شرکت یمال

وارد مشارکت با  گذار هیسرما ،آن در که ستایها در دن شرکت نیا یمال نیتأم یها روش

در  ،یگذار هیو سرما یمال ماتیبر تصم یبر اثرگذارو عالوه شود یم ریپذ هیسرماشرکت 

 ,Harrison & Mason) مشارکت دارد زیآن ن یابیو بازار یتیریمد یها یریگ میتصم

1996(Kaplan & Strömberg, 2003; . 

 گریکدی با مذاکره و تعامل در نان،یکارآفر و گذاران هیسرما نیب یاصل یها چالشاز  یکی

 جهیدرنتو  نداشته باشند گریکدی ةآورد به نانهیبنگاه واقع نیطرف شود یم موجب که دهد یم رخ

 نیبروز ا .تداف یم اتفاق 5منافع ییو عدم همسو 9یاطالعات تقارن عدم از منتج یها چالش

و  شود یمطرح نوآورانه  شبردیمانع از پ ،است آور انیز طرف دو یبرا یمال لحاظبهها  چالش

 گذار هیسرما شوند یم موجبها  چالش نی. ادهد یم شیرا افزا ریخطرپذ یگذار هیسرما سکیر

 شود یم سبب ،نی. همچناوردین دستبه یو اقدامات و نیکارآفر دربارة یحیشناخت صح

 ,D. J. Cumming ؛Bouvard, 2012 ؛Bender, 2011) نباشد بندیپاخود  تعهدات به نیکارآفر

 .(1391 ،یدریح و یمحمد ؛2005

                                                      
1. Start-up 
2. Scalable 
3. Venture Capital 
4. Information Asymmetry 
5. Conflict of Interest 
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 نیتأم یو نهادها محور دانش اقتصاد توسعة یبرا ییسازوکارها در کشور ،ریاخ یها سال در

در تعامل با  ها شرکت نیا یژگیو دربارة یا شده است، اما مطالعه جادیا آورنو یها شرکت یمال

 گذاران هیتعامل سرما یمنطق یگذار هیپا یراستا در جه،یدرنتاست.  رفتهیصورت نپذ گذاران هیسرما

 دادن انجام 1،کشور یفرهنگ طیو مح ساختارها لیدلبه نیهمچن و دهیو صاحبان ا نانیبا کارآفر

 رانیدر ا آورنو یها شرکت رشد مراحل یها یژگیو و ها چالش الزامات، ازها،ین نةیزم در پژوهش

 یبرا را یمناسب کردیرو ها، یژگیو نیا اساسبر دنو دولت بتوان گذاران هیاست تا سرما یضرور

 .ندنکوکارها اتخاذ  کسب نیا توسعةاز  تیو حما یمال نیتأم

و  ها آن ریخطرپذ گذاران هیو سرما نانیبا کارآفر مصاحبه با رو شیپ ةمطالع در ،نیبنابرا

به  با توجه، «داده بریمبتن ةینظر» شها به کمک رو مصاحبه لیو تحل یسپس کدگذار

 .دشویم شنهادیپانعقاد قرارداد  کردیرو ،رشد شرکت نوآور یها مؤلفه
 

 قیتحق نةیشیپمبانی نظری و بر  یمرور
 ةتوسع و اشتغال درآمد، مهم منابع از یفناور بریمبتن آورنو یها ها، شرکت دولت دگاهیاز د

 & Bibu & Sala, 2014; Birch, 1987; Delmar et al., 2003; Eniola) هستند یاقتصاد

Entebang, 2015; Mayer-Haug et al., 2013; Park & Jang, 2010.)  

 یوکارها و نهادها کسب نیا ةتوسع از تیحما منظور به23یا ژهیو مقررات و نیقوان زین رانیا در

 ،یفناور و پژوهش یها صندوق ،ی( بورسریخطرپذ) ةرانجسو یها )مانند صندوق ها آن یمال نیتأم

 یخصوص یمال نیتأم ینهادها توسعة ،نیهمچن. است شده بیتصو(ییشکوفا و ینوآور صندوق

 شی)مانند ب ینیکارآفر یدادهایرودولت از  تیحماو  ریخطرپذ گذاران هیسرما و35یفناور یشتابده

 زین( یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم تیابا حم کندیاستارتاپ و دادیاز هفتاد رو

 ن،یوجود ا با(. 1399 ر،یخطرپذ یگذار هیاست )انجمن سرما در کشور حوزه نیا توسعة دهندة نشان

 یوکارها در مراحل مختلف رشد و سازوکارها کسب نیا یژگیو شناخت نةیزمدر  یا مطالعه

                                                      
 .کند یرا در جامعه کمرنگ م ینیو کارآفر تیخالق هعمدطور بهمنبع محور  اقتصاد .1

 .ریپذ رقابت دیتول موانع رفع قانون 99 و 93 مفاد و انیبن دانش یها شرکت از تیحما قانون .2
3. Accelerator 
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و صاحبان  نانیکارآفر که یدرحال ،است رفتهینپذ صورتکشور  در داخل ها آن یمال نیتأم مناسب

 از گذاران هیسرما یناآگاه ،یمال نیتأم در راچالش  نیتر مهم یرانیا آورنو یوکارها کسب

 لیدل به رانیا در رانگذا هیسرما از یاریو معتقدند بس دانند یم ها آن ازیو ن آورنو شرکت یها یژگیو

 ,Kamali Dehghan) کنند یها رفتار م بانک مانند یخدمات مال ةدر ارائ ،ینداشتن شناخت کاف

 .(1391 ،یمعاونت علم یامور فناور یگذار استیس دفتر ؛2015

 بنگاه رشد از یفیتعر دیبااز آن  شیپ اما است یبررس قابلگوناگون  ادابع از بنگاه رشد

 ممکن. (Gupta et al., 2013) است متفاوتبنگاه  رشددربارة  نانیکارآفر دگاهید .شود ارائه

 تیفیک بازار، سهم ،وکار کسبارزش سهام، حجم  شیدرآمد، افزا زانیم اساسبر رشداست 

 ارزش ،خدمات و محصوالت تیفیک شرکت، شهرت نسح ،انیمشتر تیرضا ای محصول

 فیتعر یکاف یوجود منابع مال و دیتول تیظرف درآمد، فروش، کارکنان، تعداد شرکت، سهام

 ;Carrizosa, 2007Daunfeldt et al., 2013; Florin, 2005; Gundry & Welsch, 2001) شود

Kruger, 2004; (. 

 ةخود را با وجود هم دیشرکت جد بکوشدموفق است که  یشخص نان،یکارآفر نظر از

 ،یفناور بریمبتن آورنو یها شرکت رشد نةیزم در. (Florin, 2005)و حفظ کند  جادیها ا یسخت

و توسعه،  قیتحق یگذار هیسرما زانیسهام، تعداد پرسنل و م ةیاول یعموم ةعرض احتمال شیافزا

 (;Croce et al., 2013 ندیآ یم حساببه رشد یبرا ییها سنجه زین عیسر رشد توان وتعداد پتنت 

(Doh & Kim, 2014; Graham, 2012. 

: است یبررسقابل کیتئور دگاهیچهار د ازسازمان  رشد :رشد به ینظر یکردهایرو

 9گرا بیترک دگاهیو د 3یراهبردانطباق  دگاهید 2،یزشیانگ دگاهید 1،محورمنبع دگاهید

(Davidsson & Wiklund, 2006). 

 عنوان بهبنگاه  بر ،(Barney, 1991; Penrose, 2009 (1st 1959)) رمحومنبع دگاهید در

آن منابع و با  اساسبرها،  این فعالیت که شود یم تمرکز ییها تیفعال و منابع از یا مجموعه

                                                      
1. Resource-based Perspective 
2. Motivation Perspective 
3. Strategic Adaptation Perspective 
4. Configuration Perspective 
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سازمان با  یها تیفعال توسعة یمعنابه رشد و ردیگ یم منابع انجام هاآن تیاز مز یمند بهرههدف 

 ای یتیساختار حاکم دگاهیکه د ستین نیا یموضوع به معنا نیالبته ا .استاستفاده از منابع آن 

قدرت،  عیتوز ،یتیساختار حاکم بر یراهبردانطباق  دگاهید .ردیگ یافراد مدنظر قرار نم یبررس

فرد و  بر ،یزشیانگ دگاهید در .کند یم تمرکز یکنترل یها سازوکارو  یساختار یدگیچیپ

 .هستند مناسب یلیتحل واحدافراد بنگاه،  ن،یبنابرا د؛شو یم تمرکز یاقدامات و

 دگاهیچهارم، د دگاهی. دندمتمرکزبر رشد بنگاه  مؤثرعوامل  بر ادشدهی دگاهید سه

در رشد  یتیریمسائل مد کدام دکن یم یبررس که (Miller & Friesen, 1984) ستگرا بیترک

. شود یم مسائل مواجه نیبا ا رشد مختلف مراحل در چگونه بنگاه و دهد یم بنگاه رخ

 ,Davidsson & Wiklund) قرار دارند ها دگاهید از دسته نیا در یسازمان عمر چرخة یها یتئور

 ،مرحله هر از مقصود و است رشد یعدچندب تیماه در گرا بیترک دگاهیضرورت د .(2006

 رییتغ رشد با همزمان که است ییها تیاولو و ها چالش ها، راهبرداز جمله  رهایاز متغ یبیترک

  .(Miller & Friesen, 1984) مواجه شود ها آن با دیبابنگاه  ریمدو  کنند یم

 عمر چرخةوجود مراحل مختلف ) مطالعاتاز  یرشد بنگاه، در برخ بودنینیب شیپقابل نةیزم در

 رشد یهامدل که است ینیب شیپقابل ها بنگاه رشد اساسنیابر و است شده فتهریپذ (یسازمان

 ;Adizes, 1979; Churchill & Lewis, 1983; Greiner, 1972) هستند ها مدل نیا از یا نمونه یسازمان

Scott & Bruce, 1987) .ممکن رایز شود، یم یتلق ینیب شیپ رقابلیغ رشد زین مطالعات یبرخ در 

 دوراکد ش ای نشان دهد یعیسر اریمراحل رشد، ناگهان رشد بس یبرخ کردن یط بدون یاهبنگ است

 .(Gupta et al., 2013) دهد ادامه خود تیفعال به دوبارهو 

 ،یداقتصا ةتوسعو  یسازمان همکار فیدر تعر :آورنو شرکت رشد مختلف مراحل

و  2حال رشددر یها شرکت 1،ها استارتاپ ةه سه دستبرشد  ةمرحل دگاهیها از د شرکت

وجود  یمستدل یاطالعات ةنیشینوپا پ یها مورد شرکت. درشوند یم یبند میتقس 3بالغ یها شرکت

 دارند و پیپروتوتا ایمحدود محصول  دیتول ةوحال رشد، توان بالقدر یها ندارد. شرکت

                                                      
1. Start-Up Firms 
2. Growth Firms 
3. Mature Firms 
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بر دارند و  یرقابت یداریپا هعمدطور بهبالغ  یها دارند. شرکت یعیوکار سر کسب ةتوسع ستمیس

 . (OECD, 2003) کنند یمتمرکز استوار  یها نهیکاهش هز

 

 
 نوآور یها شرکت رشد مراحل. 1نمودار 

 Cumming & Johan (2009): منبع

 

 آن یمال نیتأم ةویش ،یسودآورمحصول و  ةتوسع نظروکار از  رشد کسب تیوضع براساس

 است شده داده شینما نوآور یها شرکت رشدمراحل مختلف  ،1نمودار  در. استمتفاوت  زین

(Cumming & Johan, 2009; Gladstone & Gladstone, 2002; Sahlman, 1990). 

 در مراحل مختلف رشد آورنو یها شرکت یها یژگیو شناخت نةیزم در یپژوهش تاکنون

 زیها ن رشد شرکت ةنیزم در گذشته مطالعات اغلبصورت نگرفته است.  داخل کشور در

اند،  گرفته نظردر رشد یها یژگیوفروش را  زانیتعداد کارکنان و م رینظ یکم یها مؤلفه

و  گذاران هیتعامل سرما طیشرا نییدر تع یکم یها یژگیو به رفص توجه کهیحالدر

 بریمبتنو  یمشارکت صورت بهکه  یریخطرپذ انگذار هیسرمابا  تعامل. ستین یکاف نانیکارآفر

و  ها یژگیبا توجه به و و ردیگ ینم صورت ها سنجه نیا اساسبر کنند، یم تیفعال 1سهام

                                                      
1. Equity Based Financing 

                   
               

       Seed

VC               

                       

Early stage Later stage

Mezzanine

3rd

2nd

1st
             

           

   

IPO

           

          
          

          VC       
          



 ...نوآور یها مراحل مختلف رشد شرکت یها فهمؤل ییشناسا

 

06  

و  برند محصول، ازار،بوکار ) کسب یها یژگیوو  یو یزن چانه توان ،نیکارآفر یها ییتوانا

 .ردیپذ یم انجام (اجرا توان

 عمر مرحلةهر  انیارتباط م ی)برقرار گرا بیترک دگاهید حوزةمطالعه در  نیا ینظر دگاهید

مطالعه  نیدر ا ،نیهمچن. ردیگ ی( قرار مها تیو اولو ها یژگیو الزامات، ،ها با چالش وکار کسب

خاص  یها و چالش ازهاین ها، یژگیو بتوان تا شود یم فرض یخط و ینیب شیپقابلرشد بنگاه 

 یژگیو ییشناساو  یبند دسته. کرد ییشناسا یرانیا یوکارها کسب در رادوره از رشد  هر

 شراکت طیشرا نیتدو و یگذار هیسرما کردیرو اتخاذ یراهگشا ،مرحله هر دروکار  کسب

 نیطرف نداشتن شناختاز  یناش یها چالش و ستوکارها کسب نیا با ریپذخطر گذاران هیسرما

 .دهد یمرا کاهش  گریکدی طیشرا دربارة
 

 قیتحق  روش
 نةیزم در یا مطالعه تاکنون کهآنجا از. است یفیک و یفیتوص ،یکاربرد یپژوهش حاضر، مطالعة

 هگرفتن انجام رانیا در ها آندر مراحل مختلف رشد  آورنو یها شرکت یها یژگیو شناخت

 رشد یها مؤلفهاست تا  شده استفاده قیتحق نیا در« داده بریمبتن ةینظر»روش  است،

 ها نآ انگذار هیسرماو  نانیکارآفر یو تجارب عمل ها تیواقع اساسبر آورنو یها شرکت

 .دشو ییشناسا

 یا هیتا نظر ردیگ یم کار به را کیستماتیس یها هیرو از یا سلسله ،داده بریمبتن ةینظر روش

از  شیپ دیبا یدانیم یها ادداشتی ،روش نیا در. کند جادیا یا دهیپد دربارةاستقرا  بریمبتن

 لیو تحل هیثبت و تجز کامل صورت به هیاحل اولدر همان مر یبعد یها ها و مصاحبه مشاهده

ها همراه با  داده یگردآور پژوهش، یها پرسش نیشامل تدو هینظر شیرو یشوند. مراحل اصل

 ,Strauss & Corbin)است  نینگارش و تدو ،یبردارادداشتی ،ها داده یکدگذار ل،یتحل

 ,Creswell) داد شینما 1کیشمات ةویش هب توان یم راروش  نیا از حاصل یها هینظر .(1998

 یمحور ةمقول با مقوالت انیم ارتباط و ها یکدگذار جینتا زین قیتحق نیکه در ا (2005

 .آمده است کیشمات صورت به

                                                      
1. Visual coding paradigm 
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 بریمبتن یمال نیتأماست که از  یفناور بریمبتن آورنو یها شرکت ق،یتحق نیهدف ا ةجامع

ها  شرکت نیت که در ااس یریخطرپذ گذاران هیسرما نیهمچنو  کنند یماستفاده  سهام

 یها یگذار هیمربوط به سرما دسترسدر انتخاب نمونه، اطالعات منظور به .ندا کرده یگذار هیسرما

 کشور ریخطرپذ یگذار هیانجمن سرما یتوسط اعضا گرفته انجام یها یشتابده و ریخطرپذ

(www.irvc.ir) شد برقرار تعامل وکار کسبهمان  گذاران هیو سرما 2دهیو با صاحبان ا 1شد یبررس. 

مهین ةمصاحب نفر ساعت 111از  شیب 3،نهیزم نیبه مصاحبه در ا مند عالقه مشاوران و رانیمد با سپس

کارها و کسب نیخاص هر دوره از رشد ا یها و چالش ازهاین ها، یژگیتا و گرفت انجام افتهیساختار

 ،باز یدر کدگذار دیجد ةمقول نشدنجادیاو  ها مصاحبه جینتا انیشباهت م ،نیهمچن .شوند ییشناسا

 است. بوده ینظراشباع  ةنشاننظر محقق  از

و  نیکارآفر نیتعامل ب یها چالش نةیزم در افتهیساختارمهین یهامصاحبه یها پرسش

 و شد نیدوت گذار هیسرما جذب زمان در نوآور شرکت یها یژگیو نیهمچن و گذار هیسرما

 و یده جهت ها شرکت رشد مراحل و 9یکارگزار یدر چارچوب تئور یمطالعات قبل اساسبر

 ینیجن ةدر مرحل ،یل و سودآورمحصو ةتوسع اساسبر مصاحبه مورد یها شرکت .شد لیتحل

 رسودآوریغ یول است، هشد دیتول محصول) یینوپامحصول(،  ةنمون ةیته حالدر هیاول ةدیا)

و اطالعات خود را در  اتیتجرب ،ها آن رانیو مد بودند( یسودآور آغاز) یافتگیرشد و( است

 نیتأم وةیش»و « وکار خود داستان کسب»ا در قالب ه شرکت نیاز عمر ا شده یسپر زمان مدت

 نةیزم در ریخطرپذ گذاران هیو سرما یفناور یها دهندهشتاب ،نیهمچن. کردند انیب« آن یمال

 یها چالش ،یگذار هیسرما زمان در را وکار کسب یها یژگیو ن،یکارآفر با تعامل یها چالش

 .دکردن انیب هاوکار کسب نیا ةگذار بر توسعو عوامل اثر ورودپس از 
                                                      

مطالعه، اغلب  دادن در کشور وجود ندارد، اما در زمان انجام گرفته انجام VC یها یگذار هیاز تعداد سرما یقیدق آمار .1
 ند.گرفت مدنظر قرار ریپذهیسرما یها شرکت ییمصاحبه و شناسا یکشور برا VCفعال عضو انجمن  گذاران هیسرما

2. Founders 
 عی(، صناICT) تی(، دونشرفتهیپ مواد) فیشر مریمعکوس(، پارسا پل یمهندستک ) یپارت ر یها شرکت شامل .3

: ها شتابدهنده ؛(ICTکاال ) یجید(، ICT(، وادا )ICT) کی(، همراه مکانICT(، اورادو )شرفتهیپ مواد) نیراز یمیپتروش
 یگذار هیسراوا، سرما یگذار هیها: سرما VC ؛آواتک یشتابده مرکز تک، یشتابده مرکز ن،یآراد وکار کسب سعةتو

 .(شناساپاسارگاد ) هیسرما نیام شگامانیشرکت پ ،یتکنولوژ توسعة یصندوق مال ا،یآر مرغیس ینیکارآفر

4. Agency Theory 
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ضبط یصوت یها لیفا از مستندات ،ها آن متن یساز ادهیپو  ها مصاحبه دادن انجام از پس

و مقوالت  میو مفاه شد یکدگذار ،شد یبررسخط به خط  صورت به و آمد  دست به شده

به عبارات  یده نظم ،درواقع .شد استخراجمورد مطالعه  یها شرکت از کیهربا  تبطمر خاص

به  شده ییشناسا میمفاه انیم ةسیباز و مقا یکدها جادیا به شونده مصاحبهتوسط  شده اشاره

 .است شده منتج( ها مقوله) یمحور یکدها جادیا

 3،گر مداخله طیشرا 2،ها نهیزم 1،یعل طیشرا ،شده ییشناسا یها مقوله اساسبر ،نیهمچن

از موضوعات  ریسا که یاصل یا دهیپد یعنی یمحور ةمقول .ندشد انیب زین 5امدهایو پ 9راهبردها

 ریتأث یمحور مقولة که بر است یطیبه شرا مربوط یها مقوله ،یعل طی. شرارندیپذ یم ریتأث آن

 راهبردها بر که هستند یعموم و خاص طیشرا بیترتبه گر مداخله طیو شرا ها نهیزم. گذارند یم

 منتج یمحور ةمقول از که هستند یخاص یها کنشبرهم ای کنش راهبردها،. گذارند یم اثر

 انیم ارتباط اساسبر یانتخاب یکدگذار .کنند یم انیب را راهبردها آثار امدها،یپ و شوند یم

در مراحل  وکار کسب یها یژگیدر و رییتغ» و گرفتصورت  شده ییشناسا یمحور یها مقوله

ط با در ارتبا ینوع  بهمقوالت  ریسا رایز ،شد گرفته نظردر یانتخاب یمحور ةمقول« مختلف رشد

روابط  شده ارائه کیشمات یالگو ییسنجش روا .ابندی یم ینیمع نظم و رندیگ یم آن قرار

با  گذاران هیتعامالت سرما یعمل تیبا وضع سهیمقا قیاز طر ،یانتخاب یمحور ةبا مقول ها مقوله

 .گرفتحوزه انجام  نیا اتیبا ادب سهیمقا نیهمچن و نانیکارآفر
 

 ها افتهی
 ها آن انگذار هیسرمانوآور و  یها از صاحبان شرکت نفر شانزده با (نفر ساعت 111) مصاحبه

 ع،یصنا یمهندس یها باالتر در رشته ایارشد  یکارشناس ها آن التیکه تحص گرفت صورت

از  نفر دو فقط ،نیهمچن. بود حقوق و وکار کسب ارشد تیریمد اطالعات، یفناور یمهندس

 .ندبودمرد  هیزن و بق شوندگان مصاحبه

                                                      
1. Casual Conditions 
2. Context conditions 
3. Intervening Conditions 
4. Strategies 
5. Consequences 
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 یمحور کد 11 ها آن اساسو بر (باز کدمقوله ) 91 حدود ،ها مصاحبه یکدگذار اساسبر

 تمام انیب نکهیبه ا توجه بااست.  شده خالصه 1جدول  در ها مقوله تعداد که شد ییشناسا

 در و پژوهش یها افتهی حیتوض هنگام ست،ین ریپذ جدول امکان کیدر قالب  ها مقوله

 .دوش یمها پرداخته  مقوله نیبه ا امکانتا حد  یبعد یها ولجد
 

 ها از آن کیهر ةشد ییشناساو مقوالت  یمحور یکدها. 1جدول 

 ها مقوله تعداد یمحور کد ها مقوله تعداد یمحور کد
 11 وکار رشد کسب در یسازمان عوامل 7 وکار کسبو رشد  تیموفق سنجة

 3 وکار کسب رشد در یطیمح عوامل 11 وکار کسب رشد در یفرد واملع
 3 ینیجن مرحلة یازهاین 8 ینیجن مرحلةدر  وکار کسب ةمؤلف
 1 یینوپا مرحلة یازهاین 11 یینوپا مرحلةدر  وکار کسب ةمؤلف
 1 رشد مرحلةآغاز  یازهاین 7 رشد مرحلةدر آغاز  وکار کسب ةمؤلف

 

 مقولة هستند، انیب قابلکد  کی در شده ییشناسا یمحور یکدها تمام نکهیا به با توجه

 یها مقوله ریسا و است هشد انتخاب «در مراحل رشد وکار کسب یها یژگیدر و رییتغ» یمحور

 از شیپ. اند شده هنشان داد کیشمات صورت به یمحور مقولة نیدر ارتباط با ا شده،ییشناسا

 :دشو یم انیب مقوالت یکدگذار و العهمط یها افتهی آن،

ها و اطالعات  مصاحبه یکدگذار لیتحل: وکار کسب تیرشد و موفق یها شاخص

 نظر صرف« به سود یابیدست»و « رشد تعداد کارکنان»، «رشد فروش» دهد ینشان م آمده دست به

 ،نیهمچن. روند یم شماربهوکار  کسب تیاز موفق ییها ها، شاخص شرکت رشد مرحلةاز 

 از دیبازد تعداد» و «تیسا وبرشد تعداد کاربران » ،ینترنتیا یوکارها کسب حوزة در ژهیو به

 یوکارها کسب یبرا. ندیآ یم حساب به آن تیموفق نشانگر یاصل یها شاخص «تیسا

 ادشدهی یها شاخص کنار در زین «وفادار انیمشتر داشتن» و «ندبر شدنشناخته» افته،یرشد

 دارند. یادیز تیاهم

 یها مؤلفه: شوند یم میتقس  دسته سهبه  زیوکار ن رشد کسب عوامل :رشد یها مؤلفه

 نیشامل بلوغ شراکت کارآفر یفرد یها مؤلفه. یطیمح یها مؤلفهو  یسازمان یها مؤلفه ،یفرد

)پشتکار، هوش و  نانیکارآفر یتیشخص یژگی(، وگذار هیسرما رشیپذ ،یمیت کار ةیروح)
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 در ازیمورد ن یها (، مهارتی)حضور در همکار نی(، تعهد کارآفرلیو تحل هیتجز قدرت

 یسازمان یها مؤلفه...(؛ و یابیبازار ،یمال و یحقوق مسائل ت،یریمد)دانش  وکار کسب توسعة

 گذار هی(، نقش سرماموقع به)مناسب و  یمال نیتأم(، رقباو  وکار )بازار کسب یها یژگیشامل و

 نبودنشفاف) گذار هیسرما جذب یها چالش و( یراهبرد کی)شر وکار کسب توسعةدر 

شامل عوامل  زین یطیمح یها مؤلفه ؛(یگذار ارزشدر  چالش ن،یطرف اراتیو اخت فیوظا

 .شود یمو مقررات مرتبط(  نیو قوان ازیمورد ن یها رساختیوکار )ز کسب یطیمح

. داشتند قرار 3و آغاز رشد 2یانداز راه 1،ینیجن مرحلةسه  در شدهمطالعه یوکارها کسب

 مراحل نیا یبرا را ریز یها یژگیو ها، شرکت به مربوط مستندات و گرفته انجام یها مصاحبه

 .دهد یم نشان رشد

 نیوکار در ذهن کارآفر کسب جادیا یبرا یا دهیا ،ینیجن مرحلة در: ینیجن مرحلة

 منجرثبت اختراع  به و ردیبگانجام  آن نةیمزدر  یمفصل قاتیوجود دارد و ممکن است تحق

 نیتأم ةعمد نه،یزم نیا درنشده است.  لیدر بازار تبد عرضه قابلبه محصول  دهیا هنوز اما ،شود

و  ها دهندهشتاب. ردیپذ یم صورت یفناور توسعة یدر راستا یمراکز رشد دولت قیطر از یمال

 صورت،نیاو در  شوند یوکار م مرحله وارد کسب نیدر ا زین ریخطرپذ گذاران هیاز سرما یبرخ

 .بخشند یبهبود م یو توانمندساز وکار مدل کسب نیتدو در یهمکار قیطر ازشرکت را 

در  و دارندوکار خود  کسب به یخاص تعصب مرحله نیا در طورعمده به نانیکارآفر

 یا و عالقه ورزند یامتناع م کیشر رشیاز پذ ،یمیت کار دربارة شفاف تیذهن نداشتنصورت 

 یگذار ارزش علت، نیهم بهوکار ندارند.  کسب ییدر امور اجرا گذار هیبه دخالت سرما

 نیدر ا الًمعمو. دیآ یم حساببهمرحله  نیدر ا یگذار هیسرما یها جزء چالش وکار کسب

ارائه  یخدمت ایچون هنوز محصول  ،کمتر است نیمرحله احتمال ترک شراکت توسط کارآفر

آورد.  وجودبه نیکارآفر یترک شراکت را برا تیاست که جذاب دهینشده و به فروش نرس

 یفن سکیاما ر ،مراحل کمتر است ریمرحله نسبت به سا نیدر ا یگذار هیسرما ازیحجم مورد ن

                                                      
1. Seed 
2. Startup 
3. Expansion 
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اثبات  منظور بهمرحله  نیا یها تیفعال شتریباست.  ادیز اریبس انتظار مورد جینتا به افتنین دست

 .ردیپذ یم صورت انیمشتر به محصول ةیاول نمونةو شناساندن  دهیا

 شناخت و اعتماد جلب منظور به مرحله نیا در نیکارآفر و گذار هیسرما شراکت کردیرو

 بهمرحله،  نیدر ا معموالً. ردیبگ نیعمل را از کارآفر ابتکار دینبا هدش منعقد است و قرارداد

 یهمکار گریکدی با  نامهتفاهم ای قرارداد یامضااز  بعد نیو طرف ستین یازینثبت شرکت 

 مؤثر نیدر جلب اعتماد کارآفر زی( نیعدم افشا )قرارداد محرمانگ ةنام توافق ،نینهمچ .کنند یم

 یها یژگیخود و توجه به و یمرحله، با اعتماد به شمّ اقتصاد نیدر ا گذاران هیاست. سرما

 جهیدرنتو  تیفعال نةیشیپ رایز ،کنند یوکار را انتخاب م کسب نده،یآ ینیب شیو پ نیکارآفر

 .ندارد وجود شرکت تیفعال دربارة یمستندات اطالعات مال
 

 ینیجن مرحلةدر  وکار کسب ةمؤلف. 1جدول 

 باز کد مقوله
 شراکت کردیرو است اعتماد بریمبتن یهمکار یفضا ینیجن دورة در

 را الزم تیشفاف دیبا اما ،شود نیعمل از کارآفر ابتکار سلبموجب  دینبا قرارداد
 باشد داشته

اعتماد در  جلب کردیرو
 قرارداد

 هیسرما  حجم/ سکیر کم یگذار هیسرما حجم اد،یز وکار کسب یفن سکیر
فروش  و کاربران یهفتگ رشد لیدل به یگذار هیسرما یبرا وکار کسب رشیپذ

 است بوده
 رشد ةمؤلف

 یهمکار تعهد شود یاخذ نم یاما تعهد ،هست نیکارآفر ترک احتمال

 ها تیفعال یریگ جهت ردیگ یم صورت مخاطبان به وکار کسب شناساندن یبرا ها تیفعال

 شراکت بلوغ شود یم دهید کیبه داشتن شر نداشتن لیتما
 ینیکارآفر وهمت ینیجن مرحلةدر  دهیارزش ا نیدر تخم ینیکارآفر توهم

 

 ینیجن مرحلة یازهاین. 3جدول 

 باز کد مقوله
 نیکارآفر ازین ...( ،یمال ،ی)حقوق شرکت ادارة یها به آموزش ازین

 مهارت ینیجن ةمرحل در وکار کسب یها تیواقع از نیکارآفر یآگاهنا
 

 محصول یبرا یاندک انیمشتروکار،  کسب یانداز راه مرحلة در (:یانداز راه) یینوپا مرحلة

است.  دهینرس یهنوز به سودآور وکار و کسب دارد وجود شدهشناسانده وکار کسبو  شدهدیتول
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 عهده به راله مرح نیدر ا یمال نیتأمصورت مشارکت در سهام،  به ریخطرپذ گذاران هیسرما
 یجذب مشتر ان،یخود به مشتر خدمت ای محصول تیفیک اثبات به مرحله نیا در شرکت. رندیگ یم

 دیبامرحله  نیا در ،نیحاصل شود. همچن فروش رشد زانیتا در م است ازمندینبرند  تیو تثب یو معرف
به دخالت  مند عالقه زیمرحله ن نیدر ا نانیاز کارآفر یبرخ .شود اخذ تیفعال یبرا الزم یاستانداردها

و  رهیمد ئتیهدر جلسات  گذار هیسرما ةندیاما حضور نما ،ستندین ییو اجرا یدر امور فن گذار هیسرما
 نیدر ا نی. احتمال ترک کار توسط کارآفردانند یم یعیرا طب یوبه  یاسناد مال یدادن حق امضا

 .شود جلب شرکت با یهمکار یبرا نیکارآفر تعهد دیبا ن،یبنابرا 1؛است ادیمرحله ز
 جینتا به افتنین دست سکیر و است ینیجن ةاز مرحل شتریب مرحله نیا در ازین مورد ةیسرما حجم

 یشتریب یزن قدرت چانه مرحله نیدر ا معموالً گذاران هیسرما ن،یبنابرا ؛است ادیز زین انتظار مورد

 سکیر بتوانند تا هستند نینسبت به کارآفر یشتریب یکنترل حقدارند و طالب  نینسبت به کارآفر
 ةندینما حضور ترل،کن و شیپا یها وهیش نیاجمله  از .دهند کاهش را خود یگذار هیسرما

 ةادام کردن و منوط یگذار هیسرما یبند شرکت، مرحله ةریمد ئتیهصاحب امضا در  گذار هیسرما
و مجامع توسط  رهیمد ئتیه تیسهام ممتاز و اخذ اکثر نییپروژه، تع شرفتیپرداخت به پ

 مانند یزشیانگ یکردهایرو ،یبه همکار نیفرکارآ ةزیانگ شیافزا یهرچند برا است. گذار هیسرما

 یازهاین از یکی یابیبازار. شود یم رضهع یو به «نیکارآفر از سهام یبخش قیترق عدم» ای یآت سهام
 .است مرحله نیا در یاساس

 
 یینوپا مرحلة یازهاین. 1جدول 

 باز کد مقوله
 نوپا مرحلة یاصل ازین یابیبازار و یانسان منابع جذب به ازین

 مهارت رانیا در تجارت و یحقوق نیقوان از نیطرف یآگاهنا
 یراهبرد کیشر VC نوپا شرکت در VC ندةینما نداشتن تخصص

 یقانون یها رساختیز قراردادها یبرا مناسب یقانون یها رساختیز بودن
 یگذار هیسرما شیپا عملکرد شیابزار پا عنوان به یاز حقوق کنترل استفاده
 قرارداد تیشفاف در شراکت نیطرف فیوظا نبودن شفاف

 یمال نیتأم یپژوهش و فناور یها بلندمدت از صندوق التیو تسه رشد مرکز یدولت تیحما
 ریخطرپذ ارانگذ هیسرماو 

                                                      
 .دارد یمواز صورت هوکار مشابه را ب کسب جادیا امکان نیکارآفر .1
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 یینوپا مرحلة در وکار کسب ةمؤلف. 5جدول 

 باز کد مقوله
 نیکارآفر تعهد نکردن رقابتوکار و  در کسب یهمکار به نیکارآفر تعهد نةیزم در قهیاخذ وث لزوم

 شراکت دکریرو تر یجد یهمکار یدر فضا یو کنترل یشیپا کردهایرو
 ینیکارآفر تعصب ندارد لیتما ییدر امور اجرا گذار هیدخالت سرما به نیکارآفر

 اختراع ثبت مرتبط یاستانداردها افتیدر و اختراع ثبت به آغاز
 محصول است شده هیته دانشگاه در یشگاهیآزما لوتیپا

 رهیمد ئتیهر د تیاکثر یسهامدار گذار؛ هیشرکت توسط سرما تیفعال شیپا سازوکار
 و مجمع

 شیپا

 سکیر  یگذار هیسرما ادیزحجم  ،وکار کسب ادیز یفن سکیر
 ها تیفعال یبرا است یسودآور هدف با ها تیفعال و شده شناسانده وکار کسب

دارد که موجب تفاوت وجود  نیو کارآفر گذار هیسرما دیداز  تیموفق نةیزم در
 شود یم ها یریگ میمنافع در تصم نبودنهمسو

 منافع تضاد

 

 بازار و شود یمشناخته  و برند آن وکار کسب رشد، آغاز مرحلة در: رشد آغاز مرحلة

 .رسد یم یشرکت به سودآور و دیآ یم وجودبه خدمت ای محصول فروش یبرا یمتمرکز

 تیریروش توسعه و مد نیاتخاذ بهتر یبرا یراهبرد کیشر به مرحله نیا در نیکارآفر

 ،نیهمچن. شود یموکار اصالح  کسب یواقع ارزش دربارة یو تیو ذهن دارد ازینوکار  کسب

 جه،یدرنت. دهد یم شیاز بازار موجود، ارزش شرکت را افزا سهم داشتن و برند شدنشناخته

 شیافزا زین گذار هیدر شراکت با سرما شتریب ةشرکال سهم یبرا نیکارآفر یزن چانه قدرت

و  است ادیمرحله ز نیدر ا وکار کسب یمال سکیو ر ازین مورد یگذار هیسرما حجم .ابدی یم

 شتریبدهند.  رییتغ اروک کسب توسعة یبراشرکت را  یارزش مدل گذاران هیسرمااست  ممکن

 ؛است متمرکزسهم بازار  شیو افزا وکار کسب توسعة برمرحله  نیشرکت در ا یها تیفعال

 توسعة ،زاتیتجه دیخر یبرا گردش در ةیسرما بر مرحله نیوکار در ا کسب یمال ازین ن،یبنابرا

 ربیمبتن مرحله نیا در شراکت کردیرو. دارد تمرکز یانسان منابع توسعة نیهمچنو  دیولت خط

و قدرت  یتیریباشد، توان مد شتریاز شرکا ب کیهر تیمالک زانی. هرچه ماست تیمالک زانیم

 .ابدی یم شیافزا زین ها آن یریگ میتصم
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 رشد آغاز مرحلة در وکار کسب ةمؤلف. 6جدول 

 باز کد مقوله
 برند به یابیدست است شرکت رشد یها نشانه از برند تیمعروف
 وفادار انیمشتر دارد وفادار انیمشتر افتهیرشد شرکت/ متمرکز بازار وجود

 یسازاستاندارد است شده اخذ مرتبط یاستانداردها
 یسودآور یسودآور سر سربه نقطةبه  دنیرس

 یزن چانه قدرت است افتهی شیافزا نیکارآفر یزن قدرت چانه رایز ،یمحرمانگ قرارداد انعقاد
در  تر یجد کردیرو و افتهی توسعه وکار کسب رایز رقابت، عدم و حضور به تعهد

 شود یمشاهده م قرارداد
 قرارداد کردیرو

 یکنترل
 قرارداد کردیرو کار الزم است شرفتیپ یبرا یا دوره یریگ گزارش و یگذار هیسرما یبند مرحله

 یکنترل

 
 رشد آغاز مرحلة یازهاین. 7جدول 

 باز کد مقوله
 یانسان منابع توسعة ازمندین یدارو شرکت یحقوق یها آموزش ،یمنابع انسان ةتوسع به ازین

 یراهبرد کیبلکه شر ست،ین یمال ةکنند نیتأم فقط گذار هیسرما
 است.

 برعالوه VC یراهبردبه نقش  توجه
 یمال

 بلندمدت یگذار هیسرما افق است ازینبا افق بلندمدت  یگذاران هیسرما به
 مناسب ةیرماس قیتزر زمان دارد تیاهمرشد شرکت  در هیسرما قیتزر زمان

 

 انیم ارتباط :یمحور (کد) ةمقول با شدهییشناساارتباط مقوالت  یالگو

در مراحل  وکار کسب یها یژگیدر و رییتغ» یانتخاب یمحور مقولةبا  شدهییشناسا یها مقوله

 .شود یم دهمشاه  2نمودار  در« رشد

وکار در مراحل مختلف رشد، ورود  کسب یها مؤلفه رییبه تغ با توجه دهد یالگو نشان م نیا

 نیبا نگاه جلب اعتماد کارآفر و باشد متفاوت دیبا زین نیو انعقاد قرارداد با کارآفر گذار هیسرما

 مرحلةو در  ردیقرار گمدنظر  یینوپا مرحلةو نظارت در  شید، پاآغاز شو ینیجن مرحلةدر 

با چالش  یگذار ارزشو  شود یم لیتبد یشتریب لمس قابل یها ییدارا به ها ییکه دارا رشد

 .باشد تیمالک زانیم اساسبر تیریهمراه است، مد یکمتر
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 یمحور ةارتباط مقوالت با مقول ی. الگو1نمودار 

 

 یریگ جهینت و بحث
 دچار تحول ابعاد گوناگون در خود ةمرحل به مرحلهرشد  ریدر مس آورنو یوکارها کسب

 یها و با چالش رنددا یخاص یها یژگیو و ازهایرشد، ن از مرحله هر در ن،یبنابرا ؛شوند یم

 یدولت از)اعم  انگذار هیسرما به ها شرکت نیا رشد مراحل. شناخت شوند یم مواجه یگوناگون

در  نیطرف اراتیحدود و اخت میو تنظ تیو حما یمال نیتأمسازوکار  نیدر تدو (یخصوص و

 .رساند یم یاری یگذار هیسرما

 یارهایمع شتریب و است نشده توجه گذار هیتعامل با سرما هب ها رشد بنگاه ةنیزم در نیشیمطالعات پ در

 یکم یارهایمع نیا که یدرحال ،است (انی)فروش و تعداد مشتر یکم یارهایرشد بنگاه، مع ةشدییشناسا

 .ندنک لیرا در مراحل مختلف رشد تحل نانیو کارآفر ارانگذ هیسرما تعامل توانند ینم ییتنها به

به کمک  لیو تحل ها آن گذاران هیو سرما نانیکارآفر بامطالعه، با استفاده از مصاحبه  نیا در

و  رانیدر ا آورنو یوکارها مربوط به کسب یاطالعات واقع ،«ها برخاسته از داده ةینظر»روش 
 از سه آورنو شرکت یها یژگیو دهد ینشان م شده است که یبررس ها نآتحول و رشد  ریس

کسب و کارتوسعه 
توسعه محصول

افزایش مشتری و فروش
شناخته شدن برند

رسیدن به سود
افزایش سرمایه موردنیاز

افزایش توان چانه زنی

مهارت کارآفرینی
بهبود مهارت مدیریتی

کاهش بایاس ذهنی
کاهش توهم کارآفرینی
شناخت واقعیتهای بازار

ریس ت ییر نو  
 شکست محصول و: در آغاز

 ریس ک)عدم شناخت ب ازار
(فنی

ج ریسک خرو: دوره نوپایی
یکارآفرین و ریسک فن

ای ریس  ک ه  : رش  دیافتگی
مالی

یشرای   ل 

از دارای   ی تب   دیل دارایی ه   ا 
رند فکری به دارایی ملموس و ب

قابل ارزشگذاری
چالش ه   ای ج   دی پ   س از 
دس   تیابی ب   ه درآم   د ایج   اد 

می شود

زمینه ها

 وکار تغییر در ویژگی های کسب
در مراحل مختلف رشد

مقوله محوری

یق از طربدهی محور تامین مالی 
دولت

ضعف زیرساخت های قانونی

 وامل مداخله گر

مدنظر قراردادن مرحله رشد 
رد کسب وکار د راتخاذ رویک

و  جلب اعتماد)سرمایه گذاری 
 شناخت کارآفرین در آغاز،

رلی در رویکرد انگیزشی و کنت
ر مرحله نوپایی و مدیریت ب

اساس مالکیت در 
(رشدیافتگی

راهبردها

کاهش چالش میان 
سرمایه گذار و 

کارآفرین

پیامد
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 کردیرو ،جهیدرنت .ابدی یم رییتغ «سکیر نوع» و «نیکارآفر مهارت» ،«وکار کسب ةتوسع» ةجنب
 .باشد متفاوت اساسنیابر دیبا زین یگذار هیسرما

 و یمشتر تعداد ،ابدی یو توسعه م کند یم رشد وکار کسب هرچه دهد یمطالعه نشان م نیا
و  شود یم فراهم سود به یابیدست امکان شود، یم شناخته شتریب برند ابد،ی یم شیافزا فروش

 شتریب وکار کسب یرو تیریو مد تیمالک شیافزا یبرا نیکارآفر یزن چانهتوان  جهیدرنت
و  یذهن اسیو با ابدی یم بهبود مرحله به مرحله نیرکارآف یها مهارت ،نیهمچن .شود یم

بازار و  یها تیواقع و ابدی یمکاهش  ها تیفعال و دهیارزش ا دربارة یرمنطقیغ یها قضاوت
 وکار کسبنسبت به  یتر ملموس یدر فضا نیکارآفر درواقع،. شود یم تر روشن وکار کسب

 ابدی یم شیافزا مرور به توسعه یبرا ازین مورد یگذار هیسرماحجم  ،عالوه هب .ردیگ یم خود قرار

 به( یفن یها سکی)ر بازار شناخت عدم و محصول شکست از یگذار هیسرما سکیو نوع ر
 .شود یم لیتبد یتجار و یمال یها سکیر و نیکارآفر خروج با مرتبط سکیر

و حفظ استقالل  نیکارآفر یبرا یاعتمادساز یاز فضا یگذار هیسرما کردیرو جه،یدرنت 
 دایپ سوق( یافتگیرشد مرحلة)در  یشیو پا یکنترل ی( به سمت فضاینیجن مرحلة)در  یعمل و

 یالم اسناد بر نظارت ،مرحله به مرحله یگذار هیو سرما شیپا مانند ییابزارها از کم کمو  کند یم

 .دشو یم استفاده وکار کسباز  نیاز خروج کارآفر ممانعت قةیوث اخذ و
انعقاد قرارداد متناسب با رشد شرکت نوآور،  شنهادشدهیپ یکردهایرو یسنجش اثرگذار منظور به

 گذار هیموفق سرما خروج مانند ؛قرار داد مدنظرقراردادها  نیا تیموفق یبرا را ییها سنجه توان یم
 توان یم ن،یهمچن. اکتساب و ادغام ای گرید شرکت به فروش سهام، یعموم عرضة قیطر از ریخطرپذ

 اساسبر تیریو مد یکنترل ،یزشیمتناسب قرارداد )انگ کردیارتباط آن را با وجود مفاد مرتبط با رو

 .است یعمل نیو کارآفر گذار هیسرما انیاز عقد قرارداد م یکاف زمان یکه پس از ط دی( سنجتیمالک
رشد شرکت نوآور، نقش دولت  ةمرحل اساسسازوکار شراکت بر اتخاذ تیاهم برعالوه

مهم  اریوکارها بس کسب نیا ةدر توسع حوزه نیا یاصل گذار استیسو  کننده هماهنگ عنوان به
 به ها،شرکت نیبه ا متیق ارزان یمنابع مال یاعطا یجا به دولت است بهتر ،درواقعاست. 

 ،دار تیاولو یها حوزه یگذار هیسرما سکیر پوشش مانند یرمالیو غ میرمستقیغ یهاتیحما
 ،نیهمچن. دازدبپر یگذار هیسرما ینهادها تیو تقو گذاران هیبه سرما یاتیمال تیمعاف یاعطا
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 و یمعنو تیمالک نیقوان بهبودو  ها رساختیز یساز آمادهو  ینیکارآفر یها هارتم آموزش
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