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چکیده
در این مقاله فرایند رشد شرکت های دانش بنیان کارآفرین را بررسی می کنیم. با توجه به مطالعات موردی شرکت های تحقیق 
و توسعۀ بین المللی زیست دارویی انگلیسی و هلندی، سرعت رشد اولیۀ شرکت های دانش بنیان را  از نظر زماِن الزم برای 
ترکیب یا توسعۀ ترکیبی سه نوع از منابع بحرانی، مفهوم پردازی می کنیم که عبارت اند از: 1( تیم مدیریت متنوع و کارآمد؛ 
2( جذب سرمایۀ اولیه؛ 3( توسعۀ فناوری. توسعۀ این منابع، فرایندی درحال شکل گیری و وابسته به هم است؛ به طوری که 
جهت سببی آن نیز بسیار مبهم است. در مقالۀ حاضر مسیرهای متعددی که شرکت  های دانش بنیان برای دستیابی و توسعۀ 
این منابع حیاتی طی می کنند نشان داده می شود. تصویری که به دست می آید ترکیبات گوناگون از چیزهایی است که ما آن ها 
را مسیرهای »حمایتمند« و »بدون حمایت« می نامیم. آن ها با هم ترکیب می شوند تا در سرعت رشد شرکت تأثیر بگذارند. 
این مقاله بیانگر این است که طیف گسترده  ای از نشانه های توسعۀ فناوری درحکم دستگاه سیگنال دهی برای جذب بودجه 
و مدیریت عمل می کند و در سرعت توسعۀ شرکت تأثیر می گذارد. همچنین نشان می دهد که چگونه مسیرهای متعدد و 

سرعت توسعه تحت  تأثیر تنظیمات نهادی ملی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: رشد شرکت، پنروز، شرکت دانش بنیان، نهادها، سیگنال، زیست فناوری.

۱. مقدمه
پیرامون  بحث  در  اساسی  عاملی  دانش بنیان  شرکت های  رشد 
و  اقتصادها  طریق  از  نوآوری  و  علم  تجاری  سازی  چگونگی 
بهره برداری از تأثیرات اقتصادی آن ها )Casper, 2007( و فرایند 
 .)DiGregorio and Shane, 2003( است  فناوری  انتقال 
سرعت رشد چنین شرکت هایی، با توجه به میزان و مدت الزم برای 
این  اطمینان  فقدان  و  تکنولوژیکی  پیچیدگی های  و  مالی  تأمین 
شرکت ها، اهمیت دارد. همچنین فرصت برای چنین شرکت هایی، 

به علت  تکنولوژیکی،  و  علمی  اکتشافات  از  بهره برداری  به قصد 
سرریزشدن دانش به سمت رقبا و رقابت با دیگر اکتشافاِت علمی 

 درحال کاهش است.
ً
دائما

کارآفرین  دانش بنیان  شرکت های  اولیۀ  رشد  سرعت  مقاله  این 
متفاوت،  دیدگاه های  اتخاذ  با  اخیر  مطالعات  می کند.  بررسی  را 
واکاوی  دارند  پیشرفته ای  فناوری  که  را  شرکت هایی  رشد  نحوۀ 
 دنباله ای از الگوهای آرمانی۵ در تکامل مخاطره آمیز 

ً
می کند؛ مثال

5. Archetypes
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 ،)Ambos and Birkinshaw, 2010( از منظر تئوری سازمانی
منابع  مدیریت  و  رقابتی  محیط  میان  پیوند  گوناگون  شیوه های 
آزمایش  و   )Clarysse et al., 2011( منابع  مبتنی بر  دیدگاه  از 
هم زمان و تنوع در مدل های کسب و کار از منظر یادگیری سازمانی 
مقاالت  این  درحالی که  شده اند.  بررسی   )Andries, 2013(
درمورد چگونگی رشد این شرکت ها، علت وجود الگوهای رشد 
)رقابتی(  محیط  تأثیر  و  منابع  پیکربندی های  اهمیت  گوناگون، 
به   

ً
اما مستقیما بینش های مهمی شده اند،  در رشد، موجب خلق 

سرعِت رشد اشاره نمی کنند. سرعت رشد شرکت های دانش بنیاِن 
جدید پدیدۀ تجربی جالبی است؛ به ویژه آنکه نظریه های مبتنی بر 
بنابراین  ارائه می دهند؛  مدیریت نوآوری راهنمایی های محدودی 

مطالعۀ آن فرصتی برای توسعۀ تئوری فراهم می کند. 
فرایند  درحکم  را  اقتصادی  رشد  نوآوری،  اقتصاد  دانشمندان 
بر  که  فرایندی  کرده  اند،  بررسی  نوآوری  از  منشعب  تحوِل 
و  شرکت  ها  در  اختالف  و  فناوری  سرریزهای  نوآوری،  الگوهای 
 Nelson and Winter, 1982; Dosi et( دارد  تمرکز  کشورها 
نوآوری  انتشار  سرعت  به  مقاالت  این  در  محققان   .)al., 1988
می کنند اشاره  کشورها  و  مناطق  بخش ها،  بنگاه ها،  سراسر   در 
.)Mansfield, 1961; Perez, 1983; von Thunzelmann, 1995( 
سرمایه  به  اکتشافات  تبدیل  سرعت  به  نوآوری  مدیریت  متون  در 
اشاره شده است؛ زیرا بهره برداری سریع از چنین فرصت هایی ممکن 
مقاالت  این  در  شود.  پیشروبودن  مزایای  به  دستیابی  منجربه  است 
بررسی  قبیل  این  از  دیگری  موارد  و  تصمیم گیری  سرعت  اهمیت 
 فاصلۀ زمانی 

ً
می شوند )Eisenhardt, 1989; Forbes, 2005(؛ مثال

 Muller,( شرکت  تأسیس  تا  شرکت  بنیان گذار  فارغ التحصیلی  میان 
2010(، زمان بندی فعالیت های استارتاپ برای بنیان گذاران شرکت ها 
)Alsos and Kolvereid, 1998(، زمان تجاری سازی فناوری های 
 Markman( فناوری دانشگاه ها انتقال  از راه دفاتر  ثبت اختراع شده 
محصوالت  بازار  به  متعدد  شرکت های  ورود  زمان   ،)et al., 2005
شده اند  وارد  خطرپذیر  سرمایه گذاری  با  که  آن هایی  به ویژه  نوآورانه، 

.)Hellman and Puri, 2000; Sternitzke, 2010(
دو  دربارۀ  اما  مفیدند،  ما  کار  به  این اطالعات در شکل دادن  گرچه 
 اندکی داریم، دو پرسش پیش می آید:

ً
مسئله، که دربارۀ آن ها دانش نسبتا

1. رشد سریع شرکت های دانش بنیان چگونه رخ می دهد؟

2. محیط نهادی چگونه باعث سرعت رشد اولیه می شود؟ 
درمورد  دقیق  بینش  داشتن  مستلزم  پرسش ها  این  به  پرداختن 
موردی  مطالعۀ  راه  از  دانش بنیان  شرکت های  توسعۀ  فرایند 
شرکت   18 در  اجرایی  مدیران  و  بنیان گذاران  با  است.  مقایسه ای 
مصاحبه   60 شرکت   17 و  انگلیسی  زیست دارویی  و  توسعۀ  تحقیق 
دارند: برعهده  را  وظیفه  دو  این  از  یکی  شرکت ها  این  شد.   انجام 
پلتفرم های   

ً
مثال ارائه می دهند؛  را  توسعه  و  تحقیق  به  وابسته  1. خدمات 

توسعۀ  هدف  با  را  توسعه  و  تحقیق   .2 ژنتیکی؛  توالی  مانند  فناوری، 
یا  درمانی  جدید  داروهای  مانند  می کنند،  هدایت  آینده  محصوالت 
شد.  مصاحبه  نیز  حمایت کننده  سازمان   14 با  تشخیصی.  کیت های 
به  و  شد  مطالعه  تجاری  مجله های  در  مقاالت  و  مطبوعات  همچنین 
کمک این داده های غنی، ماهیت مسیرها و سرعت رشد اولیۀ شرکت های 

دانش بنیان مشخص شد و درنهایت چهار نتیجۀ کلی به دست آمد: 

برای  الزم  زمان  به منزلۀ  را  دانش بنیان  شرکت های  اولیه  رشد  سرعت   .1
تیم  شامل  ـ  عملکردی  ـ  بحرانی  منبع  نوع  سه  ترکیبی(  توسعۀ  )یا  ترکیب 
مدیریتی متنوع و کارآمد، جذب سرمایۀ اولیه و توسعۀ فناوری مفهوم پردازی 
می کنیم. توسعۀ مهارت های مدیریتی، تأمین مالی اولیه و فناوری، فرایندی 
درحال ظهور و مرتبط به هم است که جهت سببی آن بسیار مبهم است. 
دسترسی به شایستگی مدیریتی، جذب سرمایۀ خارجی را برای برخی از 
شرکت ها آسان می کند و در مقابل، برای سایر شرکت ها افزایش منابع مالی 

خارجی، به خدمت گرفتن مهارت های مدیران را میسر می کند؛ 

توسعۀ  و  دسترسی  برای  دانش بنیان  که شرکت های  را  مسیرهایی  تنوع   .2
منابع حیاتی طی می کنند نشان می دهیم. تصویر به دست آمده این است 
که ترکیبات گوناگون از چیزهایی که ما آن ها را مسیرهای »حمایتمند« و 
»بدون حمایت« می نامیم منجربه سرعت های متفاوت در توسعه می شود؛

اولیۀ  رشد  )و سرعت(  متعدد  مسیرهای  می دهیم  نشان  مقاله  این  در   .3
در  دارد.  قرار  ملی  نهادی  تنظیمات  تأثیر  تحت  دانش بنیان  شرکت های 
حمایت  به ویژه  واسطه ها،  نقش  در  توجه  درخور  تفاوت  به  مطالعه  این 
این  توانمندسازی  در  فناوری2  انتقال  دفاتر  و  خطرپذیر1  سرمایه گذاری 
مسیرها پی بردیم. در محیط هایی که این واسطه ها در دسترس و قوی اند، 
زمانی که بنیان گذاران برای توسعۀ تیم مدیریت با عملکرد متنوع و جذب 

سرمایه صرف می کنند کوتاه تر است؛

4. اهمیت طیف گسترده ای از نشانه های توسعۀ فناورانه نشان داده می شود 
سریع  رشد  فرایند  در  و  می کنند  عمل  سیگنال ده  دستگاه های  به منزلۀ  که 
شرکت دخالت می کنند؛ چنان که در جذب هر دو وجوه مالی و مدیریت 

تأثیر میانجی مثبت یا منفی دارند. 
طرح  سپس  است.  شده  پرداخته  نظری  چارچوب  به  بعد  بخش  در 
تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها توصیف شده و یافته ها ارائه شده است و 

درنهایت، براساس این یافته ها نتیجه گیری شده است.

اولیۀ  رشد  بررسی  برای  رویکردها  نظری:  چارچوب   .2

شرکت های دانش بنیان

در این مقاله نخست ویژگی های شرکت های دانش بنیان بررسی 
می شود که ضرورت دارد برای مطالعۀ رشد اولیه مشخص شوند. 
بعد از بررسی کار پنروز و رویکرد مبتنی بر منابع، رویکرد محققان 

1. Venture Capital

2. Technology Transfer Office
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این مطالعه بیان می شود. در این مطالعه همچنین بررسی می شود 
منابع  توسعۀ  و  دسترسی  در  )ملی(  نهادی  تنظیمات  چگونه  که 

.)Penrose, 1959( شرکت تأثیر می گذارد

ین؟  2-1. پدیده: چرا شرکت  های دانش بنیان کارآفر

شرکت هایی دانش بنیان کارآفرین، به ویژه شرکت های تحقیق و توسعۀ 
در  است  ممکن  که  دارند  خاصی  ویژگی های  زیست دارویی،  پزشکی 

مرحلۀ رشد اولیه از دیگر شرکت ها با فناوری پیشرفته جدا شوند. 

علمی  بخش های  از  کارآفرین  دانش بنیان   شرکت های 
ً
معموال  .1

تحقیق  )چندبخش شدن(1  زایش  شکل  به  صنعتی  شرکت های  یا 
 Mustar et al., 2006; Knockaert( و توسعه ظهور می یابند
نزدیکی  در  و   )et al., 2011; Rasmussen et al., 2011
می کنند.  همکاری  آن ها  با  که  می شوند  مستقر  دانشگاه هایی 
دانشگاهی،  تحقیقات  زمینۀ  در  شرکت  موفقیت  تداوم  به منظور 
حضور مخترعان علمی/ دانشگاهی )اغلب بنیان گذاران( ضروری 
بلکه  نیست،  آن ها  علمی  علت تخصص  به  فقط  امر  این  است. 
به علت دسترسی به شبکه های دانشمندان آن ها و تسهیل جریان 
دانش فنی پیچیده، برای توانمندشدن شرکت ها در رسیدن به نقاط 
 Kenney, 1986; Liebeskind, 1996;( عطف فناوری است
 Murray, 2004; Owen-Smith and Powell, 1998;

.)Zucker et al., 1998

کارآفرین  دانش بنیان  شرکت های  در  توسعه  و  تحقیق  روند   .2
است.  متفاوت  دارند  پیشرفته  فناوری  که  شرکت هایی  سایر  از 
نوآوری  توسعۀ  برای  پیشرفته  فناوری  با  شرکت های  درحالی که 
توسعۀ  به منظور  دانش بنیان  شرکت های  می کنند،  استفاده  علم  از 
با  نه فقط  علم خودشان فعالیت می کنند )Autio, 1997(. آن ها 
بازار، بلکه با فقدان اطمینان علمی یا فناورانه نیز مواجه اند؛ زیرا 
درحال  فناوری های  در  تحقیق  پروژه های  اصلی شان  دارایی های 
ظهور و توسعۀ آن است. شرکت های دانش بنیان، تحقیق پیرامون 
و  )انتخاب  اطالعات  راه کسب  از  را  قطعیت  عدم  پیاپی  کاهش 
غربالگری( انجام می دهند، که فرایندی بسیار تکراری و استقرایی 
پس  پیشرفته،  فناوری های  بیشتر  در   .)Pisano, 2006( است 
شرکت های  می رسیم.  بازاریابی  مرحلۀ  به  توسعه  و  شناخت  از 
تولید  محصولی  چگونه  بیاموزند  باید  مرحله  این  در  دانش بنیان 
کنند که خوب کار کند و چگونه آن را فراتر از نمونۀ اولیۀ مرحلۀ 
شرکت  های   

ً
معموال )Kazanjian, 1988(؛  کنند  تولید  نخست 

دانش بنیان نمونۀ اولیه را در مرحلۀ رشد اولیه توسعه نمی دهند.

3. شرکت های دانش بنیان برای تحقیق و توسعۀ درازمدت الزامات 
بالینی،  تست  در  اغلب  آن ها  دارند.  باالیی  بسیار  سرمایه ای 
قابلیت های  از  بازاریابی  یا  توزیع  و  تولید  نظارتی،  فرایندهای 

1. Spin-offs

از  باالیی  حجم  باید  شرکت ها  این  نیستند.  بهره مند  مکمل 
سرمایه های خارجی را از سرمایه گذاران خصوصی، سرمایه گذاران 
سازمانی یا عرضۀ عمومی سهام برای محصوالتی جذب کنند که 
تا 15 سال در صنایع  سال های زیادی طول می کشد )حدود 10 
زیست دارویی( تا به بازار برسند )در صورت وجود( و در بسیاری 
قادر نیستند به جریان درآمدی روبه رشد تکیه کنند. آن ها  موارد 
اغلب به سرمایه گذاری خطرپذیر برای جذب سرمایه تکیه دارند.

بلکه  است،  مالی  تأمین  منبع  نه فقط  خطرپذیر  سرمایه گذاری 
ساختار حاکمیتی نیز است که سرمایه گذاران شناخته شده ای را شامل 
به منظور  مکمل  دارایی های  از  قادرند  که  سرمایه گذارانی  می شود. 
پیامدهای  خطرپذیر  سرمایه گذاری  کنند.  استفاده  ارزش  تولید 
شرکت های  فعالیت های  است  ممکن  و  دارد  نیز  کنترل کننده ای 
دانش بنیان را محدود کند که البته این امر نیازمند بازارهای خروجی 
است.  مناسب(  نهادی  تنظیمات  ترتیب  همین  به  )و  توسعه یافته 
سرمایه گذاری خطرپذیر یک تنظیمات حاکمیتی توسعه یافته برای 
)و  دارند  نیز  توسعه یافته  و  پیشرفته  فناوری  که  است  شرکت هایی 
بی شک مناسب تر(؛ چراکه در مقایسه با محصوالت نیازمند زمان 
کوتاه تری   

ً
نسبتا زمانی  افق  دانش بنیان،  شرکت های  طوالنی  توسعۀ 

مالی  تأمین  دارند )Pisano, 2006(. جایگزین  پنج سال(  تا  )سه 
سرمایه گذاری خطرپذیر برای شرکت های دانش بنیان جدید، ورود به 
اتحادهای استراتژیک است یا اینکه شرکت های موجود آن ها را جذب 
کنند. این جایگزینی ممکن است تأمین مالی یا قابلیت  های دیگری 
بالینی،  در پی داشته باشد که شرکت های دانش بنیان در تست های 
 Powell et( فرایندهای نظارتی، تولید، توزیع یا بازاریابی فاقد آن اند
al., 1996(؛ بنابراین رشد اولیۀ شرکت های دانش بنیان ممکن است 
نه فقط در »بازار محصوالت«، بلکه در »بازار دارایی های فناورانه« 
قرار  آن جایگاه یابی می شوند  تأثیر حوزه ای که در  تاحدودی تحت 
دیگر  توسعۀ محصوالت  برای  به منزلۀ ورودی  که  به گونه ای  گیرند؛ 
شرکت های بالغ تر باشند )برای مثال این شرکت ها آن ها را خریداری 
کنند( )Colombo et al., 2010; Miozzo, et al., 2016(. در 
وجود  با  می شود؛  دیده  فراوانی  تنوع  دانش بنیان  شرکت های  میان 
این، موارد باال نشان می دهد شرکت های دانش بنیان با چالش های 
سازمانی و فنی خاصی مواجه اند که اهمیت بررسی رشد اولیه آن ها 

را برجسته می کند.

اولیۀ  رشد  به منظور  پنروز  از  الهام گرفته  رویکرد   .2-2

شرکت های دانش بنیان

ایدۀ  به  توجه  با  شرکت ها،  رشد  درمورد  مطالعات  از  بسیاری 
 Penrose,( اولیۀ پنروز، دیدگاهی مبتنی بر منبع را اتخاذ کرده اند
1959(. در مقالۀ حاضر با توجه به چهار بینش تحلیلی کار پنروز 
دانش بنیان  شرکت های  رشد  او،  کار  از  الهام گرفته  ایده های  و 

تجزیه و تحلیل می شود. این چهار بینش عبارت اند از:
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شرکت  رشد  برای  سازمانی  محدودیت های  به  نخست  بینش   .1
مربوط است. در کار پنروز شرکت ها شامل منابع انسانی و غیرانسانی 
تحت مدیریت هماهنگ و یکپارچه اند. منابع انسانی، به ویژه منابع 
بودن  منحصربه فرد  اما  می روند،  به شمار  منابع  مهم ترین  مدیریتی 
شرکت ها از تمایز میان منابع و خدماتی که این منابع پدید می آورند 
اختیار  در  حیاتی  منابع  است  ممکن  افراد  گرچه  می شود.  حاصل 
می کند  تعیین  شرکت  سازمانی  انتخاب های  اما  باشند،  داشته 
چگونه منابع شخصی به شایستگی سازمانی تبدیل شوند؛ چنان که 
 Best and( درنهایت منجربه موقعیت اقتصادی برتر شرکت شوند
 Garnsey, 1999; Korand Mahoney, 2004; Lockett,
به  چارچوب  این  در   .)2005; Nelson and Winter, 1982
خدمات متعددی برای فعالیت های گوناگون یا مراحل رشد شرکت 
 نوع خدمات کارآفرینی/ مدیریتی، که برای تأمین 

ً
نیاز است؛ مثال

شرکت  مؤثر  مدیریت  برای  که  خدماتی  نوع  از  است،  نیاز  مالی 
)یا  کارآفرین  توانایی  به  سرمایه  افزایش  است.  متفاوت  است  نیاز 
بنیان گذار( برای برقراری اعتماد بستگی دارد و همان گونه که شرکت 
کنترل  تحت  مولِد  منابع  مدیریتی«  »یکپارچگی  بر  می کند،  رشد 

 .)Lazonick, 2002( کید بیشتری دارد شرکت تأ
فراهم  را  مازادی  ظرفیت  استفاده،  قابل  غیر  تولیدی  خدمات 
رشد  برای  داخلی  مکانیسمی  مازاد  ظرفیت  این  که  می کنند 
شرکت  توسعۀ  برای  اما  می کند،  فراهم  تجاری  شرکت های 
 .)Penrose, 1959( می شود  دیده  مدیریتی  محدودیت های 
خدمات  اصلی  ارائه دهندۀ  بنیان گذاران  جدید،  شرکت های  در 
آن ها  شخصی  سرمایه گذاری  و  ضمنی  دانش  در  که  مدیریتی اند  
)به استثنای  خارجی  مدیران  استخدام  دارند.  قرار  شرکت  در 
سرمایه گذاران خطرپذیر( برای تکمیل تیم اصلی کارآفرینی ممکن 
است منحرف کننده باشد و درصورتی این مطلب درست است که 
فقط متخصصان کسب و کار عمومی استخدام شوند، متخصصانی 
 .)Kroll et al., 2007( که دانش ضمنی خاص شرکت را ندارند
و  توسعه  و  دهند  آموزش  را  جدید  مدیران  باید  قدیمی  مدیران 
دارد  کنونی  مدیران  خدمات  به  نیاز  جدید  مدیران  یکپارچگی 
)Pettus, 2001(. به عبارت دیگر، برای جذب مدیران کارآمد، 
منابع مدیریتی با تجربۀ داخل شرکت ضروری است. با وجود این، 
به علت اینکه تعداد کم مدیران کنونی باعث دسترس پذیری کمتر 
شده است، محدودیت هایی برای توسعه روی می دهد که باید در 

هر دورۀ زمانی برنامه ریزی و اجرا شود؛ 

به منظور  انسانی  منابع  توسعۀ  بر  قطعیت  عدم  اثر  دوم  بینش   .2
رشد است. در برخی مقاالت، منابعی که برای رشد شرکت های 
منابع  و  شده اند  بررسی  است  نیاز  پیشرفته  فناوری  با  کارآفرین 
)دانش،  انسانی  منابع  فرایندهای خاص(  و  فناورانه )محصوالت 
هر  یا  و  بنیان گذار  تیم  یا  بنیان گذار  کارآفرینانۀ  تجربۀ  و  مهارت 

دو( )Mosakowsk, 1998(، منابع اجتماعی )صنعت و روابط 
مالی و ارتباطات( )Khaire, 2010( و منابع مالی )میزان و نوع 
کرده اند.  تحلیل  و  تجزیه  را   )Lee et al., 2001( مالی(  تأمین 
دیده  قطعیت شدید  آن ها عدم  در  که  دانش بنیانی  در شرکت های 
می شود، منابع »مشهود« به منزلۀ سیگنال های نشان دهندۀ کیفیت 
برای سرمایه گذاران عمل می کنند. در مقالۀ حاضر ثبت اختراع ها 
به منظور  تحقیقاتی  اتحادهای  و  درخواست شده(  و  )ثبت شده 
و  سهام1  اولیۀ  ارائۀ  یا  متناسب  خطرپذیر  سرمایه گذاری  جذب 
 Audretsch et al., 2012; Conti( تأمین مالی بررسی می شود
et al., 2013; Haussler et al., 2014(. تأثیر »سیگنال دهی« 
 Hoenen et( ممکن است در دفعات پیاپی تأمین مالی کاهش یابد
al., 2014; Hsu and Ziedonis, 2013(. عدم قطعیت مربوط 
توانایی های  از  بلکه  فناوری،  از  نه فقط  دانش بنیان  به شرکت های 
راه اندازی  در  بنیان گذاران  تجربۀ  می شود.  ناشی  مدیریت  تیم 
صورت  به  هم  اجتماعی  شبکه های  و  قبلی  سرمایه گذاری های 
نشانه  عمل می کند و احتمال جذب سرمایۀ خطرپذیر را افزایش 
 .)Clarysse and Moray, 2004; Hsu, 2007( می دهد 
تیم هایی با تنوع وظایف و تجربۀ مدیریتی و وابستگی های متفاوت 
قبلی، در کسب سرمایه گذاری خطرپذیر و برنده شد ن در مزایده ها 
تأثیر مثبتی دارند )Beckman et al., 2007; Certo, 2003(؛ 

متعدد  تولیدی  پایگاه های  از  گوناگون  منابع  آنکه  سوم  بینش   .3
پشتیبانی می کنند. براساس تجزیه و تحلیل های الهام گرفته از پنروز، 
گرچه ممکن است طیف گسترده ای از فرصت های تولیدی مناسب 
 Druilhe( است  ذهنی  شناختشان  اما  آید،  پیش  شرکت  برای 
دارد.  بستگی  دانش خاص  داشتن  به  و   )and Garnsey, 2004
همچنین ریسک و عدم قطعیت نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند؛ 
بیشتر  به مهارت های  و  را دشوارتر می کنند  زیرا کارهای مدیریتی 
 Penrose,( دارند  نیاز  توسعه  برای  مدیریتی  متفاوت  خدمات  یا 
1959(. نکتۀ اساسی این است که رشد شرکت ها، منابع متعددی 
ازجمله کارکنان و منابع مادی را گردهم می آورند و ناهمگونی این 
منابع به این معنی است که از آن ها به طرق گوناگون استفاده می شود. 
»پایگاه های  از  فناورانه  متفاوت  ویژگی های  به  بسته  منابع  این 
ماشین آالت،  از  که  تولیدی  فعالیت  نوع  )هر  متعدد  تولیدی« 
استفاده می کند(  مرتبط   و  مواد خام مکمل  و  مهارت ها  فرایندها، 
پایگاه  به سوی  برای حرکت   .)penrose,1959( حمایت می کنند
تولید جدید، شرکت باید در حوزۀ متفاوتی از فناوری مهارت یابد 
در  انتخاب شده،  تولیدی«  »فرصت های  نوع   .)penrose,1959(
نیازهای منابع، ازجمله نیاز به مشارکت ها یا همکاری جدید برای 
 Druilhe and( تأثیر می گذارد به زمینه  های فناوری جدید  ورود 

Garnsey, 2004; Garnsey and Leong, 2008(؛

1. Initia l Public Offering (IPO)
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4. بینش چهارم آنکه رشد، روند غیر خطی و تکرارشونده را دنبال 
منابع  پیکربندی جدید  با  اولیه  رشد  تا  از ظهور  می کند. حرکت 
درک  در  اولیه  مشکالت  بر  تمرکز  با  گارنسی  می شود.  مشخص 
اولیۀ  رشد  مرحلۀ  می دهد  نشان  منابع  چشم انداز  و  فرصت ها 
دارد.  قرار  تحقیقاتی  فعالیت های  تأثیر  تحت  جدید  شرکت های 
بنیان گذاران و سایر سازمان ها، مانند  در این مرحله، روابط میان 
همکاران و تأمین کنندگان سابق، کلیدی است. دسترسی به تأمین 
مالی در مرحلۀ اولیه بسیار مهم است و متقاعدکردن سرمایه گذاران 
مالی به چشم انداز سرمایه گذارِی  خود حیاتی است تا متوجه شوند 
 Garnsey,( است  کارآفرینان  فوری  اهداف  از  فراتر  افق ها  این 
1998(. به نظر گارنسی موفقیت در کار به گونه ای است که منجربه 
تنظیمات نهادی برای سرمایه گذاری های جدید می شود. به همین 
تا  از ظهور  بررسی حرکت شرکت ها  به  ِهسترلی  و  ترتیب، هیت 
رشد اولیه می پردازند و به این نتیجه می رسند که با گذشت زمان، 
قابلیت دستیابی،  مانند  منابع،  به  با مشکالت دستیابی  شرکت ها 
قابلیت وصول و عدم قطعیت روبه رو می شوند. آن ها رشد اولیه را 
درحکم »نقطه ای در چرخۀ حیات شرکت تعریف می کنند که در 
آن شرکت تصمیمات استراتژیک مشخصی اتخاذ می کند تا فراتر 

.)Hite and Hesterley, 2001( از بقای صرف برود
به  اولیه،  رشد  به  گذار  در  شرکت ها  می کنند  استدالل  آن ها 
همچنین  نیازمندند.  منابع  از  وسیعی  بخش  توسعۀ  و  دسترسی 
چرخۀ  از  مرحله  هر  در  می دهند  نشان  همکارانش  و  سایمون 
ظهور،  مرحلۀ  در  است.  متفاوت  منابع  تنظیم1  شرکت،  حیات 
که با آزمایش دسترسی به منابع مشخص می شود، مدیران کمک 
اولیه،  رشد  مرحلۀ  در  می کنند.  سرمایه گذاری  به  توجهی  شایان 
غلبه بر کاستی های اولیه به نگرانی اصلی تبدیل می شود؛ بنابراین 
برای  با ذی نفعان متمایز، ازجمله سرمایه گذاران  به توسعۀ روابط 
بررسی  در  پنروز  از  الهام گرفته  رویکرد  است.  نیاز  رشد  تسریع 
رشد  برای   .1 که:  می کند  نتیجه گیری  شرکت ها  اولیۀ  رشد  روند 
قطعیت  عدم   .2 دارد؛  وجود  سازمانی  محدودیت های  شرکت 
از  منابع  گوناگون  انواع  تأثیر می گذارد؛ 3.  اولیۀ شرکت  در رشد 
پایگاه های متعدد تولید با فناوری های متفاوت پشتیبانی می کنند؛ 
4. گذار از مرحلۀ ظهور به رشد نیازمند پیکربندی متفاوت منابع 
است. با وجود این، هنوز فقدان کارهای تئوری و تجربی درمورد 

چگونگی رشد سریع شرکت  های دانش بنیان احساس می شود. 

3-2. تأثیر تنظیمات نهادی

بررسی  براساس  مطالعۀ حاضر  در  بررسی شده  مقاالت  بیشتر 
شرکت های امریکایی است که بسیاری از آن ها در سیلیکون ولِی 
کالیفرنیا واقع شده اند. در این منطقه، توان مدیریتی و دانش ذاتی 
کارمندان بسیار پویاست و همین امر، موجب افزایش انتشار دانش 

1. Orchestration

 .)Saxenian, 1994; Almeida and Kogut, 1999( می شود
سرمایه گذاری خطرپذیر نیز در این منطقه، در مقایسه با مناطقی 
زیاد  بسیار  شده اند  ظاهر  های ِتک  شرکت های  این  از  خارج  که 
درگیر  و  زیرک اند  و  گاه  آ اغلب  خطرپذیر  سرمایه گذاران  است. 
طرح های  درمورد  مشاوره   

ً
مثال جدیدند؛  مخاطره پذیر  اقدامات 

تجاری، یافتن سرمایه گذاران مشترک، استخدام مدیران و خدمت 
منحصربه فرد  استارتاپ ها  این  نهادی  تنظیمات  مدیره.  هیئت  در 
می شود.  دانش بنیان  شرکت های  رشد  و  ظهور  منجربه  و  است 
انتخاب های  در  نهادی  تنظیمات  سایر  که  است  این  ما  انتظار 
تأثیر  آن ها  اولیۀ  رشد  در  شرکت ها  بنیان گذاران  استراتژیک 
Hall and Sos- )متفاوت تری بگذارد. متون سرمایه داری تطبیقی 
kice, 2001; Hollingsworth and Boyer, 1999; Whit-
ley, 1999( آثار تنظیمات نهادی بر راهبردهای تولید شرکت ها و 
احتمال موفقیت در بازارهای متعدد محصوالت را مطرح می کنند 

Casper and (
تأثیر  بر  ادبیات  این   .)Whitley, 2004; Soskice, 1999
آموزش  نظام  روابط صنعتی،  دارد؛ سیستم  تمرکز  ملی  نهادهای 
مکمل  که  سازمان ها  میان  روابط  و  مالی  سیستم  یادگیری،  و 
نهادها  این   .)Amable, 2000; Crouch, 2005( یکدیگرند 
اقدامات  و  می کنند  تأسیس  اجتماعی  فرایندهای  و  دولت  را 
تخصصی سازی  و  ملی  محصوالت  و  شرکت ها  استراتژیک 
فناوری را شکل می دهند، اما این رویکرد در معرض خطر ارائۀ 
تحلیلی بیش از حد ساده قرار دارد؛ به ویژه آنکه این رویکرد تنوع 
ممکن استراتژی های شرکت ها را در شرایط نهادی مشابه نادیده 
چرا  که  نمی دهد  توضیح  همچنین   .)Allen, 2006( می گیرد 
و  استفاده می کنند  از »معادل های عملکردی«2  برخی شرکت ها 
گوناگون  توانایی های  توسعۀ  برای  جدید  روش های  به  نهادها  از 
شرکت های  از  متفاوتی  مسیرهای  بنابراین  می کنند؛  استفاده 
معمول در کشور را دنبال می کنند. درمجموع به تحلیل دقیق تر در 
سطح شرکت نیاز است. براساس شواهد فراوان، طیف گسترده ای 
از راهبردها، غیر از فرضیه های ادبیات سرمایه داری تطبیقی، برای 
سرمایه دارِی  درون  دانش بنیان(  شرکت های  )به ویژه  شرکت ها 
شرکت های  روی  بر  که  مطالعاتی  می شود.  دیده  تطبیقی 
است شده  انجام  انگلستان  و  فنالند  فرانسه،  در   زیست دارویی 
 Mangematin et al., 2003; Luukkonen, 2005; Hopkins et( 
al., 2013(، طیف گستردۀ راهبردهای شرکت های زیست دارویی 
در هریک از این کشورها را نشان می دهد. همچنین هرمان و النگ 
استراتژی های  از  آلمان،  زیست دارویی  شرکت  که  دادند  نشان 
باز  کار  بازار  مانند  عملکردی«،  »معادل های  رادیکال  نوآوری 
بین المللی یا قراردادهای غیرمعمول برای جبران فقدان انگیزه های 

2. Functional Equivalents
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چشمگیری  استفادۀ  صنعتی،  روابط  و  ملی  نهادهای  از  ناشی 
این  با این حال،   .)Hermann, 2008; Lange, 2009( می کند 
عملکردی«  »معادل های  این  آیا  که  است  پرسش برانگیز  مسئله 
قادر است منابع کافی را برای بیشتر بنگاه های زیست دارویی آلمان 
سرمایه داری  ادبیات  درحالی که   .)Casper, 2009( کند  فراهم 
تولیدی  استراتژی های  در  نهادی  تنظیمات  اهمیت  بر  تطبیقی 
کید می کند، اما بررسی نمی کند که چگونه تنظیمات  شرکت ها تأ
نهادی در سرعت رشد اولیۀ شرکت های دانش بنیان تأثیرگذار است 
یا اینکه چگونه و چرا شرکت  ها مسیرهای متعدد را دنبال می کنند. 

مطالعۀ حاضر به این شکاف در ادبیات می پردازد.

3. طراحی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

در مقالۀ حاضر، محققان درمورد شرکت های تحقیق و توسعۀ 
زیست دارویی در انگلستان و هلند مطالعۀ چندموردی مقایسه ای 
زیست فناوری  بخش  بر  تمرکزش  که  کردند  طراحی  اکتشافی 
کارآفرین  شرکت های  از  نمایندگی  به  داروسازی  صنعت 
محصوالت  توسعۀ  برای  شرکت ها  این  زیرا  است؛  دانش بنیان 
جدید در زمینه های علمی و فناوری نوظهور، با سطوح باالی عدم 
قطعیت، برای مدت طوالنی به منابع مالی گسترده ای نیازمندند. 
با توجه به اینکه هدف ما در این مقاله درک چگونگی رشد اولیۀ 
شرکت های کارآفرین دانش بنیان و چگونگی تأثیر تنظیمات نهادی 
در رشد اولیه است، مطالعۀ موردی روش مناسبی برای شناسایی 
مکانیسم های خاص رشد و تکامل اولیۀ شرکت، ازجمله رشد و 
 van de Ven and Poole, 2005;( پویاست فرایندهای  توقف 
Langley, 1999; Chiles et al., 2007(. روش مطالعۀ موردی 
مقایسه ای برای استخراج اطالعاتی مفید است که این فرایندها را 
در حوزه های گوناگون سازمانی و نهادی مشخص می کند؛ به ویژه 
زمانی که سطوح متعددی برای تجزیه و تحلیل دیده می شود و مرز 
 Pettigrew, 1992;( میان واحدهای تجزیه و تحلیل مبهم است
Yin, 1994(. در این مقاله می کوشیم درحالی که به نظم زمانی، 
تعامالت و محیط نهادی رخدادها توجه می کنیم، دنبالۀ آن ها را 
در زمان و بافت خود درنظر بگیریم؛ بنابراین هدف ما این است 
نامیدند.  را چه  و چیا »سازمانی شدن«  تسوکاس  کنیم  که کشف 
آنان سازمان را درحکم خروجی تبیین می کنند، الگویی که شکل 
 Tsoukas and( است  گرفته  فرم  پیش آمده  تغییر  از  و  می گیرد 
در  زیست دارویی  توسعۀ  و  تحقیق  شرکت های   .)Chia, 2002
بریتانیا و هلند نمونه های موردی این مطالعه اند؛ زیرا این دو کشور، 
سرمایه گذاری  بااین حال  متفاوتی اند؛  نهادی  تنظیمات  شامل 
انگلستان  در  دارند.  زیستی  علوم  در  مشابهی  علمی  تولید  و 
و  سهام  بازار  در  سرمایه  از  باالیی  سطح  داشتن  با  مالی  سیستم 
سیستم نیروی کار با داشتن سطح پایین حمایت شغلی مشخص 
می شود، اما در هلند از سیستم نیروی کار حمایت شغلی بیشتری 

می شود و الگوهای کار طوالنی  تری دارد و سیستم مالی در بازار 
 Gospel et al.,( می شود  سرمایه گذاری  کمتر  تاحدودی  سهام 
داریم شرکت های زیست دارویی  انتظار  به لحاظ نظری   .)2014
در بافت بریتانیا در مقایسه با هلند، بهتر قادر به تأمین منابع مالی 
و  و تجهیز سرمایه گذاری خطرپذیر  راه سرمایه گذاری  از  شرکت 
تشکیل تیم مدیریتی به منظور بسیج منابع انسانی باشند. براساس 
درخواست های ثبت اختراع، هر دو کشور نشان دادند که مزیت 

 باالیی در زیست فناوری دارند. 
ً
فناوری نسبتا

هیمریکس و بوشما ازنظر تعداد کل مقاالت در بازۀ زمانی 1986 
تا 2008، به ترتیب واگنینگن1 در هلند و لندن در انگلیس را بعد از 
امریکا، در مقام دومین و سومین شهر  ایاالت متحدۀ  کمبریج در 
مهم در تولید دانش زیست فناوری دانستند. این امر بیانگر آن است 
که شرکت ها در هر دو کشور می توانند منابع الزم فناورانه را توسعه 

.)Heimeriks and Boschma, 2014, OECD, 2009( دهند
در این مطالعه، داده ها در نقاط گوناگون، طی سال های 2006 
تا 2014، جمع آوری شده است. شرکت هایی با عمر دست کم دو 
سال با پنج کارمند )از زمان اولین مصاحبه ها در 2006( انتخاب 
که  بود  این  از  اطمینان  حصول  به منظور  معیارها  این  شدند. 
شرکت های جدید به سطح عملیاتی دست یافته و نیاز به جمع آوری 
منابع داشته باشند. شرکت ها همچنین با توجه به مکانشان انتخاب 
از  از حد پرداخته نشود و  به یک منطقه بیش  به طوری  که  شدند؛ 
مالکیت  و  کسب و کار  مدل های  مکان،  مانند  گوناگون،  انواع 
استفاده شود. محققان در این مقاله برای مقایسۀ شرکت ها، در پی 
نمونه هایی با معیارهای مشابه در انگلستان و هلند بودند. برخالف 
خصوصی اند؛  هلند  زیست دارویی  شرکت های  بیشتر  بریتانیا، 
این  در  هدفمند  شکل  به   هلندی  دولتی  شرکت  سه  درنتیجه 
شرکت های  از  شرکت ها  این  چنان که  شده اند؛  گنجانده  مطالعه 
فرایند  دارند.  بیشتری  قدمت  و  بزرگ ترند  انگلیسی  انتخاب شدۀ 
انتخاب شرکت ها تصادفی نبود؛ بلکه تکراری بود. همان طور که 
شرکت های خاصی به گزینه ها اضافه شدند، تالش می شد شرکتی 
شود.  افزوده  باشد  داشته  را  دیگر  کشور  با  مقایسه  قابلیت  که 
گزینه های نهایی از هجده شرکت بریتانیایی و هفده شرکت هلندی 
است(.  انتخاب شده  موارد  بر  مرورکلی   1 )جدول  تشکیل شدند 
شرکت های انتخاب شده نمایندۀ صنایع وابستۀ زیست دارویی برای 
تعمیم آماری نیستند. روش انتخاب براساس چارچوب نظری این 
مطالعه است و به منظور تحلیِل تطبیقی، شرکت ها در داخل و بین 

مرزهای ملی طراحی شده  است.

1. Wageningen
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جدول 1: مرور کلی بر موارد مطالعه

کد
منشأ 

شرکت

تاریخ 

تأسیس

مدل 

تأسیس
شرح خالصه ای از فناوری

مالکیت 

عمومی یا 

خصوصی 

)در 

سال های 

)2006 تا 

)2007

مکان 

تعداد 

کارمندان 

)در 

سال های 

2006 تا 
)2007

تعداد 

کارمندان 

یا وضعیت 

شرکت )در 

سال 2014(

UK-GGF1996 دانشگاه
توسعۀ 

دارو
10-1025-25 منچستر خصوصی توسعۀ داروهای ضد قارچی

 UK-KRA1997دانشگاه
توسعۀ 

دارو

فاکتور رشد برای محافظت از 

قلب، ژن درمانی
<100 لندنعمومی 

منحل شده در 

سال 2013

UK-NEX2002صنعت
توسعۀ 

دارو
50-75 10-25 کمبریجخصوصی پلتفرم تعامل دارو در کانال یونی

 UK-NGP10 کمبریجخصوصی تجهیزات غربالگری ریزآرایهتجهیزات 2001صنعت< 
خریداری شده 

در سال 2008

UK-OVE1998 دانشگاه
توسعۀ 

دارو

 توسعۀ دارو در زمینۀ 
بیماری های التهابی و ایمنی 

)فناوری تیک(

کسفورد عمومی  >10 آ
منحل شده در 

سال 2008

 UK-PNIترکیبی 1998دانشگاه

فناوری غربالگری و پایگاه 

داده به منظور توسعۀ داروهای 

مبتنی بر پروتئین

25-50 لندن خصوصی 
خریداری شده 

در سال 2006

UK-RASترکیبی 2003 صنعت

بلورشناسی و ساختار مبتنی بر 

پلتفرم زیستی به منظور توسعۀ 

خدمات و دارو

25-50 کمبریج عمومی 
خریداری شده 

در سال 2008

 UK-SAVترکیبی 2003دانشگاه
پلتفرم ماهی قزل آال به منظور 

آزمایش سمیت و توسعۀ دارو
کسفورد عمومی  10-5025-75 آ

 UK-SPEترکیبی 2001دانشگاه
پلتفرم به منظور اندازه گیری 

سلول های بنیادی
50-1075-25 منچستر عمومی 

 UK-SXDتشخیص 2000صنعت
پلتفرم برای تعیین اثربخشی 

درمان دارویی سرطان
<10100-25 منچستر خصوصی 

 UK-TRG1998دانشگاه
توسعۀ 

دارو
>10>10 لندن عمومی توسعۀ دارو برای آلزایمری ها

 UK-XCI1998صنعت
توسعۀ 

دارو
75-100 منچستر عمومی تولید پوست و ترمیم

خریداری شده 

در سال 2008

 UK-XHPخدمات 2002صنعت
خدمات/ روش های رساندن 

دارو به مغز
10-25>10 لندن خصوصی 

 UK-XORترکیبی 2004دانشگاه
توسعۀ دارو و خدمات 

آزمایش برای پارکینسون
10-25 لندن عمومی 

خریداری شده 

در سال 2012

 UK-XOX1999دانشگاه
توسعۀ 

دارو

پلتفرم برای درمان سرطان، 

واکسن های هپاتیت ب و ایدز
کسفورد خصوصی  10-25 آ

خریداری شده 

در سال 2007

 UK-XSS2001دانشگاه
توسعۀ 

دارو

خدمات توسعه و آزمایش 

دارو برای آلزایمر
>10 منچستر خصوصی 

منحل شده در 

سال 2014
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کد
منشأ 

شرکت

تاریخ 

تأسیس

مدل 

تأسیس
شرح خالصه ای از فناوری

مالکیت 

عمومی یا 

خصوصی 

)در 

سال های 

)2006 تا 

)2007

مکان 

تعداد 

کارمندان 

)در 

سال های 

2006 تا 
)2007

تعداد 

کارمندان 

یا وضعیت 

شرکت )در 

سال 2014(

 UK-XTGترکیبی1997دانشگاه

خدمات سنجش سرطان زاها 

به منظور تشخیص ترکیبات 

بالقوۀ سرطان زا

10-25<10 منچستر خصوصی 

 UK-YLPخدمات 2001دانشگاه

پلتفرمی برای استفاده از 

پلیمرها در توسعۀ محصوالت 

دارویی جدید

75-100>10 لندن خصوصی 

 NL-AIK10-1025-25 گرونینگن خصوصی توسعۀ دارو برای سرطانترکیبی1997صنعت
NL-

 AREK
خدمات 1990صنعت

سیستم برچسب گذاری 

DNA اختصاصی برای کاوش
10-2525-50 آمستردامخصوصی 

 NL-BRNخدمات 2003دانشگاه
پلتفرم فناوری براساس تحویل 

دارو به مغز
10-25>10 لیدن خصوصی 

 NL-EPPترکیبی 1999دانشگاه
توسعۀ خدمات و دارو 

براساس فناوری پروتئین
25-1050-25 للی استاد خصوصی 

 NL-HTP2001صنعت
توسعۀ 

دارو

توسعۀ مولکول های 

شناخته شده برای نشانه های 

جدید

>10>10 اوترخت خصوصی 

 NL-KLA2005صنعت
توسعۀ 

دارو

توسعۀ دارو برای بیماری های 

التهابی
>10>10 اوترخت خصوصی 

 NL-KYSخدمات 2004صنعت
ریزدانه برای تعیین مشخصات 

ژنی
10-25>10 آمستردامخصوصی 

 NL-LAGترکیبی 1998صنعت
بستر ژنومیک برای خدمات و 

توسعۀ دارو
<100<100 لیدن عمومی 

 NL-MPAخدمات 2000صنعت
محصوالت و خدمات 

میکروتراشی
25-2550-50 آیندهوون خصوصی 

 NL-OIBترکیبی 2003صنعت
خدمات زیست شناسی، 

زیست شناسی سلولی
10-25>10 اوترخت خصوصی 

 NL-ORP2002صنعت
توسعۀ 

دارو

توسعۀ دارو برای دیستروفی 

عضالنی دوشن
75-100>10 لیدن خصوصی

 NL-PMA2002دانشگاه
توسعۀ 

دارو

 توسعۀ دارو برای بیماری های 
عفونی و التهابی

10-2525-50 اوترخت خصوصی

 NL-QIPترکیبی1999دانشگاه

توسعۀ محصوالت تشخیصی 

و دارویی با استفاده از 

آنتی بادی های مونوکلونال 

برای اهداف درمانی

25-2550-50 گرونینگن خصوصی

 NL-RIV2002دانشگاه
توسعۀ 

دارو

توسعۀ خدمات دارویی 

)پیشگیری، درمان و 

تشخیص( برای ویروس 

جدید

>10>10 روتردامخصوصی
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کد
منشأ 

شرکت

تاریخ 

تأسیس

مدل 

تأسیس
شرح خالصه ای از فناوری

مالکیت 

عمومی یا 

خصوصی 

)در 

سال های 

)2006 تا 

)2007

مکان 

تعداد 

کارمندان 

)در 

سال های 

2006 تا 
)2007

تعداد 

کارمندان 

یا وضعیت 

شرکت )در 

سال 2014(

 NL-RUCترکیبی1992دانشگاه

فناوری پلتفرم به منظور 

اصالح ژنتیکی سیستم خون 

با قراردادن ژن ها در سلول های 

بنیادی هموپوئید

<100 لیدن عمومی
خریداری شده 

در سال 2011

 NL-TOCترکیبی1995دانشگاه
توسعۀ دارو براساس فناوری 

اختصاصی
<100<100 لیدن عمومی

 NL-VAAخدمات2000دانشگاه

فناوری که آزمایشی سازی 

موازی را در توان متوسط و 

باال فراهم می کند

<75100-100 آمستردامخصوصی

و  اولیه  منابع  از  انتخاب شده  شرکت های  به  مربوط  داده های 
نیمه ساختاریافتۀ  مصاحبه های  از  پیش  شدند.  جمع آوری  ثانویه 
ثانویه  منابع  در  شرکت ها  به  مربوط  منتشرشده  اطالعات  اولیه، 
و  تجزیه  و  جمع آوری  مطبوعات(  ساالنه،  گزارش  )وب سایت ها، 
تحلیل شد. این امر در تعیین زمان بندی ها، برای مثال درمورد تأمین 
و  یا تحقیق  و تحوالت محصول  تغییرات مدیریتی  یا کشف  مالی 
توسعه، که ممکن است طی مصاحبۀ اولیه توضیح داده شود، مفید 
موردی  مطالعۀ  دادۀ  پایگاه  به  ثانویه  داده های  از  اطالعات  بود. 
 ،2007 و   2006 به سه دسته تقسیم شد. در سال های  و  وارد شد 
مصاحبه های نیمه ساخت یافتۀ اولیه با بنیان گذاران و مدیران اجرایی 
جدی تری  شیوه های  با  شرکت ها  اولیۀ  رشد  مراحل  دریافتن  برای 
انگلیسی و در مکان شرکت برگزار  به زبان  برگزار شد. مصاحبه ها 
جمع آوری  برای  بود.  دقیقه   90 مصاحبه ها  زمان  میانگین  و  شد 
جزئیات کافی درمورد تاریخ تأسیس و تأمین مالی شرکت، با یکی از 
بنیان گذاران اصلی مصاحبه شد. برای کاهش تعصب گذشته گرایی، 
بر  داستان وار  که  پرسش هایی  همراه  به  بسته  و  باز  پرسش های 
کید  تأ ثانویه  منابع  از  اطالعات جمع آوری شده  و  واقعیت ها  تأیید 
با  مصاحبه  که  مواردی  در  شد.  پرسیده  متناوب  به صورت  داشتند 
بنیان گذار امکان پذیر نبود، با باسابقه ترین فرد، چه کارمند داخلی 
سرمایه گذاران،  یا  حسابداران  ازجمله  خارجی،  بخش های  چه  و 
پیشینۀ  از  اطالعاتی  و  داشتند  نقش  شرکت  بنیان گذاری  در  که 
شرکت داشتند، مصاحبه شد. به کمک این مصاحبه ها جزئیاتی از 
شکل گیری شرکت، رویدادها و تصمیمات کارآفرینان دربارۀ بودجۀ 
اولیه و تغییرات در مدیریت، امور مالی و توسعۀ فناوری جمع آوری 
شد. از داده های جمع آوری شده، برای درک مراحل و تصمیماتی که 
بنیان گذاران گرفته بودند تاریخچه ای از موارد مطرح شده جمع آوری 

بیشتری جمع آوری  2014، داده های  تا  بین سال های 2008  شد. 
شد و پیشرفت شرکت ها پیگیری شد. در سال 2011 مصاحبه های 
 ادغام 

ً
تکمیلی با شرکت هایی که به نقاط عطف در رشد خود )مثال

و خرید یا انحالل( رسیده بودند برگزار شد تا مشخص شود چگونه 
این تغییرات پس از یک دوره رشد پدید آمد. این مصاحبه ها با همان 
مدیران ارشد انجام شد و درصورت نبود آنان، همان پرسش هایی که 
بار اول مطرح شده بود برای تأیید صحت در اختیار پاسخ دهندگان 
اخبار  جمع آوری  به  همچنان  دوره،  این  طی  در  شد.  داده  قرار 
جذب  درمورد  رسانه ای  پوشش  و  ساالنه  گزارش های  مطبوعاتی، 
و  ادغام  توسعه،  و  تحقیق  همکاری های  مدیران،  استخدام  منابع، 
منابع  تأمین  مانند  رخدادهایی  شد.  داده  ادامه  انحالل  و  خرید 
نحوۀ  توسعه،  و  تحقیق  همکاری های  سهام،  اولیۀ  عرضۀ  مالی، 
کل  در  شد.  افزوده  تاریخچه  بخش  به  و  مرتب  مدیران  استخدام 
بیش از 60 مصاحبه با نمایندگان شرکت ها، ازجمله بنیان گذاران و 
مدیران اجرایی )مدیران عامل، مدیران ارشد فروش، مدیران توسعۀ 
کسب و کار و مدیران مالی( برگزار شد. افزون بر شرکت ها، با چهارده 
نمایندۀ نهادهای حمایتکننده هم مصاحبه شد؛ ازجمله انجمن های 
دانشگاه،  فناوری  انتقال  دفاتر  فناوری،  و  علم  پارک های  تجاری، 
سرمایه گذاران خطرپذیر و سیاست گذاران. این مصاحبه ها به تجزیه 
مصاحبه  نتیجۀ  در  کرد.  کمک  نهادی  تنظیمات  تأثیرات  تحلیل  و 
نیز  خطرپذیر  سرمایه گذاران  و  دانشگاه  فناوری  انتقال  دفاتر  با 
داده های جمع آوری شده از شرکت ها به سه دسته تقسیم شد. برای 
برای  روش هایی  به  شرکت ها،  این  اولیۀ  رشد  فرایند  مفهوم پردازی 
شناسایی داده های فرایند نیاز بود. محققان رویدادها و تعامالت را 
تا مکانیسم هایی را، که موجب  در بافت بومی خود درنظر گرفتند 
تغییر )الگوها( در طول زمان می شوند، شناسایی کنند. این روش 
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با روش های پیش بینی واریانس، که به کشف ارتباطات می پردازند 
یا اینکه چگونه متغیرهای مستقل منجربه تغییر در متغیرهای وابسته 
مناسب  ساده تر  پدیده های  برای  اغلب  و  است  تضاد  در  می شود 
این  رویکرد   .)Chiles et al., 2007; Langley, 1999( است 
داده ها  از  الهام  با  و  استقرایی  تاحدی  نظریه ها  از  الهام  با  مطالعه 
مطالعه  این  محققان  به  ترکیبی  روش  این  است.  قیاسی  تاحدی 
اجازه می دهد دیدگاه های خالقانه از داده ها را، بدون رد یا بازآفرینی 

 .)Denis et al., 2001( مفاهیم یا دسته های قبلی، توسعه دهند
استفاده  مکرر  استقرایی  و  قیاسی  رویکردهای  از  مطالعه  این  در 
که  آورد  پدید  را  مشخص  مبنایی  مورد،  یک  از  برگرفته  شواهد  و  شد 
Eisen- )به منزلۀ پایه برای بررسی فرایندهای تغییر در بقیه استفاده شد 
جمع آوری شده،  داده  های  تحلیل  در   .)hardt, 1989; Yin, 1994
 Langley,( شد  استفاده  بصری  و  تشریحی  نگاشت  روش های  از 
1999( تا به روش نظام مند، داده های فرایند نشان داده شود؛ زیرا امکان 

شناسایی رویدادهای کلیدی و ارزیابی ابعاد موازی را فراهم می کند.
جست وجو  فعالیتهای  به  که  گارنسی،  و  پنروز  تحقیق  به  توجه  با 
تأمین  در مورد درک فرصت ها و چشم انداز  به ویژه  اولیه،  هنگام رشد 
جذب  توسعۀ   .1 شد:  داده  توسعه  ساختار  دو  می کنند،  اشاره  منابع 
دسترسی  الزم  مالی  منابع  نوع  و  مبلغ  به  شرکت ها  )چگونه  سرمایه 
مدیریتی  گروه های  شرکت ها  )چگونه  مدیریتی  توسعۀ   .2 می یابند(؛ 
متنوع و ارتباطات صنعتی و مالی را، که باعث تقویت آن ها می شود، 
با تکرار   .)Penrose, 1959; Garensey, 1998( )تشکیل می دهند
داده ها و ظهور منطق جدید بین آن ها، به تدریج مشخصه های فرایندی 
شفاف تری ظاهر شد که شرکت ها در مراحل اولیۀ رشد چگونه به منابع 
حیاتی دسترسی پیدا کردند و آن ها را توسعه دادند. در این مطالعه میان 
تأسیس شرکت )مرحلۀ آزمایشی در تأمین مالی و تیم مدیریت اولیه( 
از  بیشتر  به منظور رشد  استراتژیک  اولیه )مرحلۀ تصمیم گیری  و رشد 
بقا و تالش برای غلبه بر ناکارآمدی های زودهنگام از راه دسترسی به 
 Hite and Hesterley,( تمایز قایل شدیم )منابع جدید و توسعۀ آن
Sirmon et al., 2011 ;2001(. با تجزیه و تحلیل داده های میدانی، 
اولیۀ  رشد  طی  که  پرداختند  متقابلی  فرایندهای  شناسایی  به  محققان 
به  کدگذاری  و  استقرایی  کار  می شد.  خلق  دانش بنیان  شرکت های 
»جهش  پدیدآوردن  منظور  به  بااین حال،  شد.  داده  انجام  هم  موازات 
اولیه،  رشد  در  موجود  تفاوت های  توضیح  برای  داده ها،  در  فکری« 
Rerup and Feld- شد  گرفته  درنظر  اضافی  توضیحات  )به تناوب 
man, 2011(. این توضیحات اضافی مواردی مانند منشاء شرکت ها 
آن ها  ملی  منشاء  یا  و  آن ها  صاحبان  وابستگی  دانشگاه(،  یا  )صنعت 
و  تجزیه  و  داده ها   

ً
دائما مطالعه  این  در  محققان  می  گرفتند.  دربر  را 

تحلیل ها را مقایسه کردند، تا مفاهیم درحال ظهور را شناسایی کنند و 
آن ها را با ادبیات مرتبط مقایسه کنند )Suddaby, 2006(. همچنین از 
نمایش های جدولی مقایسه ای میان موردی استفاده کردند تا یافته های 
داده ها  پردازش  و  خوشه بندی  به  و  شود  رمزگشایی  محققان  تجربی 

بیشتر  هرچه  کار  این   .)Miles and Huberman, 1994( بپردازند 
تأثیر  تحت  به شدت  منابع  توسعۀ  که  شد  واضح تر  نتایج  شد،  تکرار 
اولویت ها و روابط بنیان گذاران در مرحلۀ تشکیل شرکت است. سپس 
داده ها در سطح شرکت تحلیل شد و تأثیر مهم تنظیمات نهادی در آن 
نشان داده شد. نتیجۀ دیگری که توجه محققان را جلب کرد، اهمیت 
عدم قطعیت قوی و مداوم )علمی( پیرامون تحقیق و توسعه بود. در این 
مرحله این موضوع بررسی شد که چگونه این مسئله در ظهور شرکت و 
رشد اولیه ی آن تأثیر می گذارد. سپس بر این مسئله تمرکز شد که چگونه 
شرکت ها پایگاه های تولید مرتبط با ویژگی های فناورانه ی خود را توسعه 
می دهند و چگونه این دگرگونی ها و تعامالت همراه با توسعۀ مدیریتی 
از  وسیعی  طیف  متوجه  آن،  از  پس  می افتد.  اتفاق  سرمایه  جذب  و 
توسعۀ فناوری و تأثیر نشانه های آن در دسترسی به منابع مالی و توسعۀ 

سرمایه گذاری و مدیریت شدیم.
می دهند  امکان  ما  به  بصری  و  تشریحی  نگاشت  راهبردهای 
رویدادهای کلیدی را شناسایی کنیم و ابعاد هم زمان )جذب سرمایه، 
توسعۀ مدیریتی و فناوری( را، که نشان دهندۀ سابقه، فرایندهای موازی، 
تعامالت و مدت زمان اند، نشان دهیم )مثال های 1 تا3(. محل جعبه 
می دهد.  نشان  را  مرتبط  رخداد  حوزۀ  افقی،  تیرۀ  نوار  سه  از  یکی  در 
یا  رخداد  یک  تأثیر  می شوند  هدایت  جعبه  هر  از  که  اشاره گرهایی 
تصمیم روی دیگری را نشان می دهند. ضخامت، نشان دهندۀ تأثیر نفوذ 
آن است، خط نازک بیانگر تأثیر متوسط ـ پایین و خط ضخیم بیانگر 
رخداد،  این  آیا  می دهد  نشان  جعبه ها  باالست. شکل  ـ  متوسط  تأثیر 
رخدادی  یا  )چهارگوش(  فعالیت  یا  گرد(  )گوشه های  است  تصمیم 

است که شامل بازیگران خارجی )بیضی( است. 

4. یافته ها

برای مفهوم سازی فرایند رشد اولیۀ شرکت های دانش بنیان بر تعامل میان 
دسترسی و جذب سرمایه، منابع مدیریتی و فناوری تمرکز شد. براساس 
)یا  بنیان گذاران  که  35 شرکت، مسیرهایی کشف شد  نمونۀ  از  شواهدی 
محققان  بودند.  ظهور  مرحلۀ  در  منابع  به  دسترسی  پی  در  کارآفرینی( 
فرایند ظهور شرکت ها »مسیرهای  در  که  میان مسیرهایی  مطالعه  این  در 
تأثیر  و  می شود  نامیده  حمایت«2  بدون  »مسیرهای  و  حمایت مند«1 
مهمی در رشد اولیۀ آن ها دارند تمایز قائل شده اند. مسیرهای حمایتمند 
به مسیرهایی اشاره می کند که در آن بنیان گذاران به روابط خود یا روابط 
واسطه ای با سازمان های دیگر برای دسترسی و بسیج منابع بحرانی تکیه 
بنیان گذاران  آن  در  که  است  مسیرهایی  حمایت  بدون  مسیرهای  دارند. 
پیوست  جدول  نداشتند.  حیاتی  منابع  به  دسترسی  برای  خاصی  روابط 
ظهور  مرحلۀ  در  که  است  مسیرهایی  طبقه بندی  بر  کلی  مروری   A1
دنبال می شود. جداول ضمیمۀ A2 و A3 اطالعاتی را دربارۀ دسته بندی  

1. Assisted

2. Unassisted
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UK-XOR تصویر 1: نگاشت بصری

NL-ORP تصویر 2: نگاشت بصری

NL-BRN تصویر 3: نگاشت بصری
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و  و مدیریت  برای جذب سرمایه  بدون حمایت  و  مسیرهای حمایت مند 
نیز  حاضر  مطالعۀ  موارد  می دهند.  ارائه  آن ها  با  مرتبط  زیرمجموعه های 
مانند  فناوری  توسعۀ  نشانه های  از  گسترده ای  طیف  که  می دهد  نشان 
دستگاه های سیگنال ده برای دسترسی و توسعۀ جذب سرمایه و مدیریت 

منابع در رشد اولیه عمل می کنند.

4-1. توسعۀ جذب سرمایه
در این مطالعه شش روِش متمایز از نحوۀ دستیابی به بودجه از طریق 
این شش روش، چهار روش  از  اولیۀ رشد مشخص شد.  در مراحل  تیم 
حمایتمند و دو روش بدون حمایت اند؛ در بررسی مسیرهای حمایتمند، 
بنیان گذار  دانشمندان  همت  به    

ً
مستقیما که  است  مسیری  مسیر،  اولین 

جذب  اولیۀ  مرحلۀ  در  زیست دارویی  شرکت های  در  مدیریت  تجربۀ  با 
کمک  به  سرمایه گذاران  با  مستقیم  روابط  برقراری  با  همچنین  و  سرمایه 
 ))TTO فناوری  انتقال  ادارۀ  حمایتمند،  مسیر  دوم  مورد  می رسد.  مالی 
اولیه  مالی  تأمین  برای  دانشگاه(  )از  بنیان گذار  دانشمندان  که  است 
آن  به  شریکشان  یا  خود  دانشگاهی  مؤسسات  در  فناوری  انتقال  ادارۀ  با 
مسیر  سومین  می شود؛  مشاهده  انگلستان  در  مسیر  این  می یابند.  دست 
سرمایه گذاران  به  بنیان گذاران  آن  در  و  می شود  حمایت  غیرمستقیم 
تسهیل  برای  درعوض  ندارند؛  مستقیم  دسترسی  TTO ها  یا  خطرپذیر 
دسترسی به سرمایه گذاران، به روابط شخصی یا حرفه ای خود متکی اند؛ 
چهارمین مسیر عرضۀ اولیۀ عمومی سهام است که دانشمندان بنیانگذار 
از سرمایه گذاری خطرپذیر اجتناب کردند و تأمین مالی اولیه را با عرضۀ 
عمومی سهام برای حفظ نظارت افزایش دادند. این مسیر در چهار شرکت 
بنیان گذار صالحیت های  گروه های  ازآنجاکه  انگلیسی مشاهده می شود. 
به منظور  داشتند،  را  اعتماد ِ سرمایه گذاران  برانگیختن  برای  مدیریتی الزم 
جایگزین  سرمایۀ  )بازار  سهام  بازار  از  اولیه  مالی  تأمین  به  موفقیت 
به  دسترسی  برای  بدون حمایت  راه  دو  آوردند. همچنین  روی   ))AIM(
درآمد؛ 2. مسیر  تولید  1. مسیر  داده شد:  اولیه تشخیص  جذب سرمایۀ 
تولید گرنت. در بیش از نیمی از شرکت های مطالعه شده در این پژوهش 
سرمایه گذاران  برای  اولویتی  هیچ  بنیان گذار  دانشمندان  شرکت(،   19(
تأمین کنندۀ  جست وجوی  برای  را  زیادی  زمان  بودند  مجبور  و  نداشتند 
مالی خارجی و برقراری روابط برای دسترسی به سرمایه گذاران اختصاص 
دهند. به منظور پیوند دورۀ زمانی میان ظهور و رشد تأمین مالی شرکت ها، 
یافتند.  آن دو نجات  از  یا یکی  تأمین مالی گرنت  و  تولید درآمد  با  آن ها 
پنج شرکت  و  هلندی  از شرکت ها )هشت شرکت  بسیاری  در  مسیر  این 
انگلیسی( مشاهده شد. در شرکت های هلندی بنیان گذاران بودجۀ اولیه را 
کمتر افزایش دادند، اما این افزایش کافی نبود و همچنان یک مسیر تولید 
توسعۀ سرمایه  زمینۀ  در  بیشتر  تحقیقات  کنار  در  ارائۀ خدمات  با  درآمد 
بر دارو ادامه دادند. گفتنی است شرکت های هلندی تأمین مالی خارجی 
نیازی نداشتند. آن ها در پی مدل هایی برای  به آن  افزایش ندادند؛ زیرا  را 
توسعۀ  با  چه  خدمات  فروش  با  چه  تأسیس،  از  پس  سریع  درآمدزایی 
محصوالت کم خطر با دوره های تولید کوتاه )تجهیزات یا وسایل( بودند. 

به  هلندی،  شرکت های  که  رسیدند  نتیجه  این  به  محققان  این،  وجود  با 
موازات توسعۀ هم زمان محصوالت خود، همچنان در پی سرمایه گذاری 
شرکت های  برعکس،  خطرپذیرند.  سرمایه گذاران  همکاری  با  خارجی 
انگلیسی در پی راهی برای درآمدزایی بودند و هیچ برنامه ای برای توسعۀ 
محصوالت دارویی نداشتند. به همین علت فناوری آن ها در مراحل اولیه 
باقی می ماند و نمی توانستند منابع مالی را برای توسعۀ محصوالت دارویی 
جدید جذب کنند. این شرکت ها جست وجو برای تأمین مالی خارجی را 
متوقف کردند، اما با ارائۀ خدمات به درآمدزایی ادامه دادند. بنیان گذاران 
برای پرکردن شکاف  یا بودجۀ دولت  ارزیابی شده  به گرنت های  همچنین 
شرکت   چهار  بودند.  متکی  خود  خارجی  مالی  تأمین  اول  دور  افزایش 
هلندی و دو شرکت انگلیسی، که فناوری شان در مراحل اولیه و اثبات نشده 
بود، برای جذب سرمایه به این مسیر متکی بودند. کمک های مالی دولت، 
با  دارویی  محصوالت  توسعۀ  برای  مؤسسات  سایر  و  خیریه  مؤسسات 
جست وجوی  به  همچنان  شرکت ها  و  نبود  کافی  کلینیکی  آزمایش های 

بخش های بزرگ تر تأمین مالی بودند.

یتی 4-2. توسعۀ مدیر
به  شرکت ها  دستیابی  نحوۀ  از  متمایز  مسیر  پنج  پژوهش  این  در 
تخصص مدیریتی شناسایی شد، چهار مسیر حمایتمند و یک مسیر بدون 
که  است  انتصابِی سرمایه گذار  روش  مسیر حمایتمند  نخستین  حمایت. 
در آن شرکت ها پس از تأمین مالی خارجی توانستند از طریق شبکه های 
سرمایه گذاران خود گروه مدیریتی متنوعی را شکل دهند. سرمایه گذاران 
یا یک یا چند نفر از  خطرپذیر )VC( منابع مدیریتی را تعیین می کردند 
بنیان گذاران را حفظ و یا از گروه مدیریت حذف می کردند. در مسیر دوم 
شبکۀ  از  بنیان گذاران  بنیان گذار،  به دست  انتصاب  مسیر  حمایت شده، 
برای  سرپرست(  یا  عملیاتی  جست وجوی   

ً
)مثال ثالث  اشخاص  یا  خود 

شرکت های  بنیان گذاران  کردند.  استفاده  مدیریتی  منابع  جست وجوی 
می یافتند.  دست  مدیریتی  توانایی  به  مسیر  این  از  هلند،  و  انگلستان 
 برای مدیریت استخدام به اشخاص ثالث متکی 

ً
بنیان گذاران هلندی عمدتا

بودند. در مسیر سوم حمایتمند، مسیر انتصاب از طرف والد نشان دهندۀ 
شرکت هایی است که به منابع مدیریتی با انتصاب از طرف مؤسسات مبدأ 

خود دست می یافتند.
دانشگاه  محیط  از  شرکت ها  این  انحصاری،  نه  اما  موارد،  بیشتر  در   
کارشان را آغاز کردند و انتصابات قبل از تأمین مالی اولیۀ خارجی بود. 
چهارمین مسیر حمایتمند، مسیر تنوع بنیان گذاران است که در آن، تیم های 
نزد   

ً
قبال که  بنیان گذارانی  داشتند.  متنوعی  مهارت های  آغاز  از  بنیان گذار 

با  را،  شرکت  بیشتری  احتمال  با  بودند  کرده  کار  هم  با  پیشین  کارفرمای 
تنوع  مسیر  این  می کنند.  آغاز  مکمل،  مدیریتی  شایستۀ  تیم  بنیان گذاری 
توسعۀ مدیریت،  برای  بود.  انگلیسی مشهود  بنیان گذاران، در سه شرکت 
در  دارد.  نیز وجود  بنیان گذاران محدود  نام مسیر  به  بدون حمایتی  مسیر 
است؛  محدود  بنیان گذار  مدیریت  تیم  در  عملکردی  تنوع  مسیر،  این 
بنیان گذاران  و  نیستند  دسترس  در  ظهور  مرحلۀ  در  مدیریتی  منابع  زیرا 
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همۀ  بنیان گذاران  بنابراین  دارند؛  تکیه  خود  مدیریتی  شایستگی های  بر 
نقش ها و مسئولیت های گوناگون مدیریتی را برعهده می گیرند )سه شرکت 

انگلیسی و هفت شرکت هلندی(.

4-3. توسعۀ فناوری
موارد مطالعه شده نشان می دهند طیف گسترده ای از نشانه های توسعۀ 
فناوری، البته نه فقط موارد محدود به خروجی های بین المللی فعالیت های 
یا  همکاری  اطالعیه های  ثبت شده(،  اختراعات  )مانند  اختراع  ثبت 
به منزلۀ  موفقیت آمیز،  بالینی  آزمایش های  یا  و  توسعۀ خدمات  مالکیت، 
مدیریتی  منابع  و  سرمایه  جذب  برای  عالمت دهنده  مهم  دستگاه های 
برای  مفهوم  اثبات  می کنند.  عمل  شرکت  اولیۀ  رشد  پیشرفت  و  اولیه 
فناوری، نقطۀ عطفی برای دستیابی به منابع مالی و مدیریتی است. این 
و  دارند  نیز  مثبت  آثار  منفی،  آثار  اندازۀ  به  عالمت دهنده  دستگاه های 
شرکت ها   

ً
مثال است.  پیچیده  عالمت دهنده  دستگاه های  این  از  استفاده 

غیرقابل  یا  ضعیف  نتایج  مانند  فناوری،  »شکست«  عالئم  از  می توانند 
قبول از آزمایش های بالینی یا قطع برنامه های دارویی درحکم نمایه های 
به  شرکت  اولیۀ  رشد  در  و  کنند  استفاده  راهبردی  انتخاب های  روشن 

روش های مثبت تأثیر بگذارند.
عمومی  عرضۀ  پیش بینی  هنگام  ]بررسی شده[  موارد  از  یکی  در   

ً
مثال

فناوری  از  که  دارویی،  مواد  برنامۀ   ،)UK-XCI( آینده  در  بهادار  اوراق 
بحث برانگیز مبتنی بر پیوند از گوشت خوکی استفاده میکرد، متوقف شد. 
به این ترتیب، میزان زیادی از عدم قطعیت فناوری، قبل از عرضۀ عمومی 

اوراق بهادار آن، کاهش یافت. 
UK-OVE است. نتایج غیرمنتظرۀ حاصل  نمونۀ دیگر از این دست 
از فاز کارآزمایی بالینی، زمان افزایش بودجۀ بسیاری را از سرمایه گذاران 
رفت  عمومی  سهام  بازار  سمت  به  شرکت  درعوض،  گرفت.  خطرپذیر 
چند  یابد.  افزایش  دارویی  توسعۀ  برنامه های  ادامۀ  برای  کافی  بودجۀ  تا 
شد؛  منتشر  آن  بالینی  کارآزمایی های  از  بدی  نتایج  دوباره  بعد،  سال 
شد.  منحل  درنهایت  و  بیاورد  به دست  بیشتر  بودجۀ  نتوانست  بنابراین 
مسیرهای  با  منفی،  یا  مثبت  فناوری،  توسعۀ  سیگنال ده  دستگاه های  این 
حمایت شده و نشدۀ جذب سرمایه و توسعۀ مدیریتی تعامل برقرار می کنند. 
را  قضاوت  دانش بنیان  شرکت های  در  فناوری  توسعۀ  در  اطمینان  فقدان 
سخت می کند که کدام مسیر از دیگری سودمندتر خواهد بود. مسیرهای 
توسعۀ منابع برای شرکت های دانش بنیان، در انتخابات استراتژیک بعدی 
مدیران و در پایگاه های تولیدی شان تأثیرگذار است. در بخش بعد با سه 
مطالعۀ موردی، تعامل توسعۀ منابع و آثار سیگنال های توسعۀ فناوری در 

رشد اولیه توضیح داده می شود.

4-4. سرعت رشد اولیه
رشد  سرعت  شد  داده  توضیح  باال  در  که  گوناگونی  مسیرهای  ترکیب 
اولیه را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادامه به این می پردازیم که شرکت ها 

توسعه  بازدارنده3  یا  تدریجی2   ، سریع1  روش های  به  دارند  را  امکان  این 
 یابند. این روش ها به نوع دسترسی شرکت ها به منابع حیاتی بستگی دارند. 
متفاوتی  با سرعت های  که  نوع شرکت،   از سه  نمونه هایی  این بخش،  در 

توسعه می یابند، ارائه می شود.

یع 4-4-1( توسعۀ سر
UK-XOR اسپین اف دانشگاهی است که به همت یکی از استادان 
پارکینسون  بیماری  برای  آزمایشگاهی اش  تجربه های  از  تا  شد  تأسیس 
در  می خواست  او  و  بود  گرنت  به  وابسته   

ً
کامال بخش  این  کند.  استفاده 

بخش خود دانشمندان مورد اعتمادی را استخدام کند. او طی چندین سال 
دانشگاه  یک بار  دهد.  سوق  فناوری  این  سمت  به  را  دانشگاهش  کوشید 
وارد همکاری با شخص ثالثی شد تا فناوری دانشگاه )به طور کلی تر( را به 

خدمت گیرد و دپارتمان دانشگاهی  او برای توسعه انتخاب شد: 
از  داشته ام...  را  داروسازی  صنعت  با  کار  تجربۀ  این  از  پیش  »من 
تعدادی از مدل های تجربی در پارکینسون، طی سال ها ارتباط با صنعت 
محیط های  در  کار  انجام  برای  تالش  درمورد  اینکه  تا  کرده ام...  استفاده 

تجاری تر، پشنهاداتی صورت گرفت.«
2004 تأسیس شد و مقدار کمی از بودجۀ اولیۀ  UK-XOR در سال 
مدت  کردند.  تأمین  ثالث(  شخص  و  )دانشگاه  مادر  سازمان های  را  آن 
در  محققان  شد.  انتخاب  آن  برای  موقتی  مدیر  تأسیس،  از  پس  کوتاهی 
انتصاب  مسیر  به منزلۀ  را  آن  مدیریتی  منابع  به  دسترسی  نوع  پژوهش  این 
از طرف والد طبقه بندی کردند. این شرکت نخست منابع مدیریتی خود را 
توسعه داد که تأثیر درخور توجهی در دسترسی بعدی به منابع مالی داشت. 
انتصاب مدیر موقت در UK-XOR به منظور غلبه بر موانع اداری و کمک 
به منابع مدیریتی  به استخدام مدیرعامل در سال اول بود. »این دسترسی 
)هر دو مدیرعامل های موقت و دائمی( در مرحلۀ ظهور UK-XOR اجازه 
داد سرمایه گذاری خطرپذیر را کنار بگذاریم و سرمایه گذاری اولیه را از راه 
UK-XOR به مثابۀ مسیر  عرضۀ اولیۀ سهام افزایش دهیم.« توسعۀ مالی 
عرضۀ اولیۀ سهام در مرحلۀ اولیه طبقه بندی شد. برای دسترسی به این مسیر 
تأمین مالی، UK-XOR در سال اول تأسیس برای هماهنگ کردن عرضۀ 
اولیۀ سهام و اطمینان دادن به سرمایه گذاران درمورد پتانسیل تکنولوژیکی و 
تجاری خود، تیم مدیریتی متعددی را توسعه داد. شرکت در مارس 2005 

در فهرست بازار سرمایه گذاری جایگزین قرار گرفت.
سرمایه  جذب  منابع  به  دسترسی  برای  مسیر  نوع  این  دنبال کردن 
صالحیت های  داشتن  به  جوان  فقط  شرکت های  است.  غیرمعمول 
مدیریتی نیاز ندارند، بلکه باید در محیطی نهادی قرار گیرند تا قرارگیری 
دانشمند  کند.  تسهیل  را  اولیه  در مرحلۀ  بهادار کوچک  اوراق  بورس  در 

بنیان گذار این فرایند را این گونه شرح داده است: 
سرمایه گذاری  مدیران  به  کارمان  معرفی  به  باید  به سرعت  »ما 

1. Rapid

2. Gradual

3. Arrested



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ ۷، شمارۀ 1، بهار 139۶ 112

انجام  کاری  هیچ  ما  که  آنجاست  از  من  تعجب  و  می پرداختیم 
 23 ما  خوب.  گروه  یک  و  زیاد  ایده های  استثنای[  ]به   نمی دادیم، 
میلیون دالر سهام عرضه کردیم که بار اول 13/5 میلیون دالر برداشت 

کردیم و خودمان را در فهرست قرار دادیم.«
شرکت  افتاد.  اتفاق  به سرعت  مالی  و  مدیریتی  منابع  به  دسترسی 
هم زمان با توسعۀ منابع مالی و مدیریتی، تعدادی از برنامه های تحقیقاتی 
خود را آغاز کرد و یکی دیگر از اعضای اصلی تیم مدیریت، رئیس توسعۀ 
شد،  فروش  ارشد  مدیر  نیز  دانشگاهی  بنیان گذار  کرد.  استخدام  را  دارو 
اما همچنان جایگاه دانشگاهی خود را حفظ کرد. توسعۀ فناوری شرکت 
برای درک اینکه چگونه جذب سرمایه و منابع مدیریتِی در دسترس شود و 
توسعه یابد، اساسی است. پلتفرم فناوری شرکت مزایای علمی مشهور و 
قوی ای دارد؛ زیرا بنیان گذار دانشگاه سال ها خدمات دارویی ارائه می داد. 
این پایگاه تولیدی به شرکت این فرصت را داد که مدل کسب و کار ترکیبی 
از ارائۀ خدمات و توسعۀ محصوالت دارویی را دنبال کند. اگرچه هر دو 
بنیان گذار دانشگاهی/ مدیر ارشد فروش و مدیرعامل شرکت معتقد بودند 
سودمند  اولیه  عمومی  عرضۀ  مرحلۀ  پیگیری  در  فوری  درآمد  جریان  که 
که  شده  ارائه  جایی  در  خدمات  که  کردند  کید  تأ مدیر  دو  هر  اما  است، 
ارائۀ  برای  شرکت  فناوری  از  استفاده  است.  بازنگشته  شرکت  به  ارزشش 
خدمات به شرکت های داروسازی )ازجمله تصویب قانونی(، نشان دهندۀ 
مدیر  آن هاست.  فناوری  توسعۀ  کیفیت  بر  متمرکز  خارجی  سیگنال های 
ارشد فروش و مدیرعامل این مزایا را به صورت های متفاوت بیان می کنند. 

کید دارد:  مدیر ارشد فروش بر یادگیری مرتبط با مدل کسب و کار تأ
این زمان ها به دست می آید در اختیار داریم  »ما تمام دانشی را که در 
آنچه من در  و  انجام می دهد  آنچه شرکت  بین  نزدیکی  بسیار  ارتباط  ]و[ 
دانشگاه انجام می دهم و آنچه شرکت های داروسازی بزرگ از شرکت های 

زیست فناوری کوچک می خواهند وجود دارد.«
مدیرعامل این موضوع را از لحاظ کاهش عدم قطعیت، که در تحقیق و 

توسعۀ محصوالت دانش بنیان دیده می شود، بیان می کند:
دارد.  پرخطری  و  جالب  روابط  پارکینسون  در  ]محصوالت[  »توسعۀ 
در  که  دارد  وجود  پارکینسون  برای  بسیاری  پیش بینی کنندۀ  مدل های 
دانشگاهی  بنیان گذار متخصص  ندارد...  دیگر وجود  موارد  اغلب   

ً
تقریبا

یکی از نقاط قوت است؛ زیرا با صنعت آشناست. طی 25 سال گذشته 
است  بوده   بزرگ  داروسازی  شرکت های  برای  مدل ها  این  اجرای  درحال 
مدل  این  می کنند.  اجرا  پیش بینی کنندگی  علت  به  را  مدل ها  این  آن ها  و 
یک دستورالعمل مدیریت غذا و داروست؛ بنابراین آنچه برای من مطرح 
باعث  فقط  بلکه  کند،  آسان تر  را  دارو  کشف  که  نیست  چیزی  است 
باشد.  داشته  ریسک کمتری  برنامه،  هر  در  بیشتر  می شود سرمایه گذاری 
به صورتی که اگر این مدل کار نکند، آن  را متوقف می کنیم و اگر کار کند، 

اطمینان حاصل می کنیم که در مسیر درست قرار داریم.« 
نگاشت تصویری )شکل 1( فناوری سریع و پیش رونده و توسعۀ جذب 
تأسیس، شرکت یک  از  را نشان می دهد. در عرض دو سال پس  سرمایه 
تیم مدیریتی با عملکرد متنوع داشت و در بازار سرمایه گذاری جایگزین 

سال  دو  هر   
ً
تقریبا را  مالی  تأمین  دوره های  شرکت  سپس  شد.  ثبت  نیز 

از طریق  برنامه های دارویی  از اجرای  به گونه ای که پس  یک بار قرار داد؛ 
قراردادهای  و  دارویی  جدید  برنامه های  از  ترکیبی  بالینی،  آزمایش های 
تحقیق و توسعه ای را با تعاونی ایاالت متحده )CRADA( برای توسعۀ 
با  مشارکت  و   )NIH( بهداشت  ملی  مؤسسۀ  مانند  شرکایی  با  و  دارو 
ادامۀ  داد.  انجام  متحده  ایاالت  و  سوئدی  بزرگ  دارویی  شرکت های 
سیگنال های توسعۀ فناوری باعث توسعۀ شرکت شد. روند توسعۀ شرکت 
چنین بود که نخست، مالک برای صدور مجوز فناوری اقدام کرد، که برای 
را  منابع مالی خارجی  و  به کار گرفته می شد  راه اندازی بخش های اصلی 
را  فناورانۀ خود  منابع  فناوری،  از  بهره برداری  با  و سپس،  تقویت می کرد 
توسعه داد و خط تولید شرکت را فعال کرد و از این طریق صدور مجوز 
و موافقت نامه های همکاری را تسهیل و تقویت کرد. این موضوع موجب 
شد که یکی از شرکا، هشت سال پس از تأسیس، مجوز را خریداری کند.

یجی 4-4-2( توسعۀ تدر
در  کار  سابقۀ  که  کرد  تأسیس  دانشمندی  را   NL-ORP شرکت 
دو  با  او  داشت.  را  متحده  ایاالت  و  هلندی  زیست فناوری  شرکت های 
استفاده  »ایدۀ  با  را   NL-ORP دیگر،  هلندی  زیست فناوری  کارآفرین 
این  کرد.  آغاز  نوکلئوتیدها«  نوکلئیک،  اسیدهای  در  خاص  فناوری  از 
از طریق   NL-ORP در مرحلۀ ظهور،  آغاز شد.  اندکی  با سرمایۀ  کار 
کارآفرینی  تحریک  به منظور  دولتی  طرح های  مبتنی بر  گرنت،  مسیر 
 گرنت هایی را از سازمان های 

ً
زیست فناوری، به منابع مالی رسید و بعدا

طرف بیمار به مدت پنج سال دریافت کرد. فناوری NL-ORP از اعتقاد 
بنیان گذار به اینکه »برای زنده ماندن مجبور بودیم به کمک فناوری، یک 
محصول درمانی توسعه دهیم« شکل گرفته است. او بیشتر توضیح داد که 
آن ها روی نوعی فناوری کار می کنند که دانشگاه دیگری نیز از این فناوری 
بهره می برد و »از این نوع مولکول ما برای توسعۀ درمان بیماری دوشن1 
استفاده  می شود[  بدن  ماهیچه های  تحلیل  موجب  که  ارثی  ]بیماری 
را  امکان اصالح جهش  که  بود  ژن  توضیح  برای  فناوری  این  می کنند.« 
می داد، یک »چسب زخم مولکولی... شما می توانید با آن جهش را مخفی 
کنید و سپس می توانید آن را تصحیح کنید.« این فناوری به هستۀ اصلی 
ترکیبات ثبت شده  از  ما  تبدیل شد و »به همراه دانش   NL-ORP تولید 
برای پوشاندن جهش« ثبت شد. پس از آن، NL-ORP از یک »فناوری 
اطمینان  با  اما  آرامی،  به  ما  تغییر کرد.  توسعۀ محصول«  به یک ذهنیت 
در مقام شرکت توسعۀ محصول را شروع کردیم... این جریان شرکت را 
را  خود  تولید  پایگاه  و  تمرکز  حوزۀ    NL-ORPهنگامی که داد.«  تغییر 
به منزلۀ  که  کرد  بررسی  را  اورفان  داروی  تولید  وضعیت  کرد،  شناسایی 
آن ها  اکنون  بنابراین  شد؛  دریافت  فناوری  پیشرفت  از  مثبت  سیگنالی 
قادرند آزمایش های بالینی مرتبط با توسعۀ دارو برای دوشن را به سرعت 
دنبال کنند. این رخداد سه سال پس از تأسیس اتفاق افتاد. عالئم داروی 
سازمان های طرف  از  گرنت  بودجۀ  به   NL-ORP که  داد  اجازه  اورفان 

1. Duchenne
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بیمار دسترسی بیشتری داشته باشد:
به  و  بروم  بیرون  مجبور شدم  من  بنابراین  نداشتیم...  زیادی  پول  »ما 
تأمین مالی بپردازم و بنابراین در یک نقطۀ مشخص نتایج خوبی به دست 
دوباره گرنت  را جذب کنیم و سپس  توانستیم مقادیر کوچکی  و  آوردیم 

دریافت کردیم... ما توانستیم مقدار زیادی کمک مالی را جذب کنیم.«
شش  »درمجموع  اول  سال  پنج  در  که  است  زده  تخمین  بنیان گذار 
بیمار  طرف  سازمان های  از  گرنت  چهار  تا  سه  حدود  و  دولتی  گرنت 
بود.«  یورو  میلیون  و هفت  بین شش  مقدار...  این  است.  کرده  دریافت 
پرسشی که مطرح می شود این است که چرا بنیان گذار NL-ORP برای 
تأمین مالی مسیر کسب گرنت را به جای سرمایه گذاری خطرپذیر دنبال 
اثبات   NL-ORP ارائه داد که هنوز  را  این توضیح  کرده است. می توان 
مفهوم فناورانه را ارائه نکرده بود و این موضوع تا پس از نتایج آزمایشات 

پیش بالینی، که سرمایۀ خطرپذیر مطرح شد، مشخص نشد. 
اولین دور  NL-ORP در  تأسیس،  از  پنج سال پس  در سال 2007، 
تأمین مالی خود از یکی از صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر محلی، 
13/5 میلیون دالر کسب کرد. بنیان گذار توضیح داد که او پیشتر سعی در 
یافتن سرمایه گذاری خطرپذیر داشته است؛ به همین دلیل به سرمایه گذاران 
بزرگ تر  افراد  با  من  ابتدا،  »در  است:  شده  نزدیک  بین المللی  و  محلی 
تماس گرفتم و آن ها گفتند که خوب است، اما خیلی کوچک است. من 
این کار را ادامه ندادم. اما اکنون ]2007[ اوضاع کمی متفاوت است؛ زیرا 
ما در مرحلۀ کلینیکی هستیم، ما کمی بزرگ تر شده ایم، فناوری جدیدی 
داریم؛ به طوری که مورد توجه قرار گرفته ایم...« دسترسی و توسعۀ منابع 
بنیان گذار یک هیئت  نیز به تدریج پیشرفت کرد. از همان آغاز،  مدیریتی 
مشورتی با دو دانشمند و کارآفرین با تجربۀ فناوری زیست فناوری تدارک 
دید. بنیان گذار به این نکته اشاره کرد که فقدان تأمین مالی در توسعۀ منابع 
اختیار  در  مدیران  آوردن  برای  زیادی  پول  »ما  گذاشت:  تأثیر  مدیریت 
نداشتیم.« هم زمان با سرمایه گذاری خطرپذیر در سال 2007، بنیان گذار 
پرداخت؛  کلیدی  پست های  برای  کارمندان  استخدام  و  جست وجو  به 
امور  مالی،  مدیر  سرپرست،  بالینی،  توسعۀ  مدیر  علمی،  مدیر  ازجمله 

تنظیم مقررات و توسعۀ کسب و کار:
انسانی  آزمایشات  از  قبل  باید  که  می دانستم  تجربه ام،  خاطر  به   ...«
با تخصص خاص خود  این بچه ها  باشیم...  باکیفیت داشته  یک سیستم 
به عنوان  درعین حال  ما  بنابراین  شدند؛  شرکت  وارد  محصول  توسعۀ  در 
یک شرکت جوان می توانیم زمان زیادی را داشته باشیم تا بتوانیم به مرحلۀ 

کارآزمایی بالینی بپردازیم.«
به دست  انتصاب  مسیر  از   

ً
عمدتا  NL-ORP در  مدیریتی  توسعۀ 

سرمایه گذاری  دوم  دور  از  پس  کوتاهی  مدت  آمد.  پدید  بنیان گذار 
از تأسیس در سال 2009، مدیرعامل  خطرپذیر، حدود هفت سال پس 
بنیان گذار جایگزین شد. با پیشرفت در توسعۀ فناوری )شکل 2(، توسعۀ 
بعدی  دوره های  افتاد.  اتفاق  آن  پی  در  سرمایه  جذب  و  مدیریتی  منابع 
و  نقاط عطف  پرداخت در  با کسب مجوز در خارج کشور،  تأمین مالی 
هزینۀ حق امتیاز همراه بود. NL-ORP همچنان به افزایش بودجه از راه 

سازمان های  یا  خیریه  سازمان های  و  اروپایی  گرنت  گوناگون  برنامه های 
طرف بیمار ادامه داد. NL-ORP همچنین وارد چندین ائتالف گوناگون 
شد، ازجمله مشارکت با دانشگاه ها )هلندی و همچنین سایر دانشگاه های 
برای  دارویی  بزرگ  شرکت های  و  بیمارستان ها  امریکایی(،  و  اروپایی 
برنامه های  در  موفقیت  با  دارویی خود. شرکت  توسعۀ  برنامه های  توسعۀ 
دارویی خود طی مراحل متعدد آزمایش های بالینی پیشرفت کرد. در سال 
NL-ORP ،2011 گواهی ثبت اختراع ایاالت متحده و ژاپن را دریافت 
کرد و موقعیت فناورانه اش را تقویت کرد. در سال های 2012 و 2013، 
پنج جایزۀ متفاوت به منظور به رسمیت شناختنش دریافت کرد )برای مثال 
جایزۀ ستارۀ درحال ظهور(. در ژانویۀ 2013، ادارۀ غذا و داروی امریکا 
»دوشن«  به کل مجموعۀ محصوالت  را  اورفان  داروی  )FDA( جایگاه 
اعطا کرد. در جوالی 2013، 11 سال پس از تأسیس، با انتشار 6/9 میلیون 
سهم و افزایش 64 میلیون یورو، در فهرست بورس نزدک به ثبت رسید. 
در سپتامبر NL-ORP ،2013 و شریک دارویی بزرگش اعالم کردند که 
یکی از برنامه های مهمشان در نقطۀ پایان فاز سۀ کلینیکی شکست  خورده 
سهام  بازار  ارزش  بنابراین  است؛  فناوری  شکست  از  نشانه ای  که  است 
NL-ORP به شدت کاهش یافت؛ به گونه ای  که قیمت سهامش دو سوم 
از ارزشش را در سپتامبر 2013 از دست داد و بیش از 17 میلیون سهام 
فروخته شد. تا مارس NL-ORP ،2014 اعالمیه های متعددی درمورد 
این برنامه منتشر کرد. یکی از سیگنال های مهم در ژانویۀ 2014 این بود که 
اعالم کرد حقوق کامل برنامه را بازپس خواهد گرفت و همکاری اش را با 
شرکت دارویی بزرگ قطع کرد. در مه 2014 اعالم کرد که توسعۀ برنامه ای 
بالینی با دوز جدید را دنبال خواهد کرد و اظهار داشت: »درمان زودهنگام 
این بیماری و درمان آن برای یک دورۀ طوالنی تر دارای بهبودهای درمانی 

جدیدی خواهد شد.«

4-4-3( توسعۀ بازدارنده
به  قادر  گرچه  زیرا  است؛  بازدارنده  توسعۀ  از  نمونه ای   NL-BRN
افزایش  در  چه  است،  مواجه  کندی  پیشرفت  با  اما  است،  زنده ماندن 
منابع مالی اولیه و چه در استخدام تیم مدیریت متنوع. توسعۀ بازدارنده 
مسیرهای بدون حمایتی را در هر دو توسعۀ مالی و مدیریتی طی مدت 
حضور خود، بسته به منابع دانشگاهی یا گرنت های مالی طوالنی مدت 
ترکیب می کند. NL-BRN به دست یکی از محققان دکتر تأسیس شد 
که به بهره برداری از تحقیقاتش در دورۀ دکتری عالقه مند بود. دانشگاه 
کار  دورۀ  طی  کشور  خارج  در  فناوری  مجوز  صدور  روند  جریان  در 
این  نیز شرکت داشت. در  فناوری  انتقال  بود و در مذاکرات  او  دکتری 
آغاز  را  زیست فناوری  راه اندازی شرکت  امکان  درمورد  بحث  او  برهه، 
کرد و درنهایت با صدور مجوز یک بخش از فناوری و راه اندازی شرکت 
بنیان گذار شرکت را برای شش  موافقت شد. در سال 2000، دانشگاه 
ماه استخدام کرد؛ درحالی که او یک گرنت دولتی را دریافت کرده بود. 
دولتی  گرنت های  از  استفاده  با  را   NL-BRN توسعۀ  اول  سال  او سه 
تأمین مالی کرد و با تکیه بر منابع دانشگاه، پایگاه تولیدی اش را توسعه 
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داد، یک پلتفرم فناوری در زمینۀ رساندن دارو به مغز که ممکن است 
به صورت تجاری ثبت اختراع شود و توسعه یابد. NL-BRN سه سال 

بعد در سال 2003 به شکل قانونی تأسیس شد.
بنیان گذار شرکت می دانست که در پایان دورۀ گرنت به سرمایه گذار نیاز 
دارند. »بنابراین ما این فناوری را قانونی کردیم و یک برگۀ شرایط اعطای 
آن ها  که  کردیم  دریافت  زیست فناوری  شرکت های  از  یکی  از  تسهیالت 
بودیم.«  آن  توسعۀ  درحال  ما  که  بودند  فناوری ای  پیرامون  توافق  به  مایل 
در  اینکه  تا  کرد  استفاده  گرنت  اولیۀ  بودجۀ  از  سال  هشت   NL-BRN
در سال 2008  یورو(  میلیون   4( از سرمایه گذاری خطرپذیر  دور  اولین 
سرمایه جذب کرد؛ بنابراین NL-BRN در مسیر تولید گرنت طبقه بندی 
می شود. توسعۀ منابع مدیریتی در NL-BRN نیز محدود بود. تأمین مالی 
از طریق گرنت قبل از اینکه این شرکت به شکل قانونی تأسیس شود آغاز 
آزمایشگاهی  تکنیسین  و یک  بنیان گذار  دانشمند  فقط  زمان،  آن  در  شد. 
درحال توسعۀ فناوری بودند. بنیان گذار انتقاد از روش NL-BRN را آغاز 
به ثبت  تا  به پول داشتیم  نیاز   

ً
کرد: »هیچ چیزی وجود نداشت و ما واقعا

شرکت  هر  معمول  به طور  نداشت.  وجود  چیزی   
ً
واقعا بپردازیم.  اختراع 

حاضر  درحال  ما  که  بود  مرحله ای  در  کند[  ]شروع  تازه  می خواست  که 
هستیم.... وقتی یک حق اختراع وجود دارد، شما اعتبار خود را در اختیار 
دارید. ... من می خواستم یک شرکت را بدون هیچ مالکیت فکری شروع 
کنم. من این کار را با سختی انجام دادم و این کار را دوباره انجام نخواهم 

داد... خطرات خیلی زیادی وجود دارد.«
در مرحلۀ ظهور، بنیان گذار در پی مشاور خارجی بود و طی مذاکره، 
مشاوره  این  می کرد.  استفاده  داشتند  دارو  تولید  تجربۀ  که  مشاورانی  از 
به همکارِی نزدیک تر تبدیل شد و زمانی که این شرکت به شکل قانونی 
تأسیس شد، مشاور به یکی از شرکای سهام تبدیل شد. بنیان گذار شرکت 
بود.  علمی  مشاور  که  استادی  داشت،  دانشگاهی  شریک  همچنین 
 NL-BRN فناوری،  توسعۀ  از  برای حمایت  مالی  درنتیجۀ گرنت های 
شامل چهار تکنیسین شد که با توافقی از جنس دانشگاهی روی فناوری 
استفادۀ  برای  دانش شان  که  بودند  کرده  رسمی  توافق  و  می کردند  کار 
تجاری خواهد بود. در مرحلۀ ظهور، NL-BRN از امکانات دانشگاه 
آزمایشگاهی،  امکانات  از  بهره مندی  حق  پرداخت  با  می کرد.  استفاده 
را  آن  مصاحبه شونده  می کرد،  همکاری  دانشگاه  محققان  با  نزدیک  از 
توسعۀ  ظهور،  مرحلۀ  در  است.  کرده  توصیف  دانش«  مداوم  »جریان 
منابع مدیریتی محدود بود و فقط شرکای بنیان گذار )سهامدار( و اعضای 
هیئت مشورتی را شامل می شد. شرکای بنیان گذار مسئولیت های مدیریتی 
و نقش ها را میان دو نفر از خودشان تقسیم کردند، یکی مسئولیت های 
پست های  استخدام  توسعۀ کسب و کار.  و  ادارۀ عمومی  دیگری  علمی، 
سرمایه گذاری  بودجۀ  آنکه  از  پس  سال  هشت  فقط  مدیریتی  کلیدی 
 NL-BRN خطرپذیر شکل گرفت انجام شد. به موازات، توسعۀ فناوری
نیز پیشرفت کندی داشت. هنگامی که آن ها کار را آغاز کردند، آرزویشان 
»کشف هدف شرکت« بود. بنیان گذار شرکت توضیح داد که چگونه بر 

روی فناوری شان به توافق رسیدند:

»... ما نمی توانستیم درمورد برنامۀ علمی ]دنبال کردن اهداف[ خیلی 
کارها را انجام دهیم؛ زیرا چیزی که ما برای آن پول )گرنت( دریافت کردیم 
رسیدن به موقعیت ثبت اختراع بود و ما الزم بود در آن جهت حرکت کنیم. 
یکی از اهداف، خوشبختانه بسیار نزدیک به برنامه بود و ما توانستیم به یک 
موقعیت ثبت اختراع مناسب دست یابیم. این ثبت اختراع براساس تحویل 
دارو بود... ما به دنبال اهداف درمانی بودیم، اما اکنون ما فقط می توانیم 
توسعه  ]فناوری  که  زمانی  ]بااینحال[  کنیم...  استفاده  دارو  تحویل  برای 

یافت[ بازار بازدهی کافی را نداشت.«
NL- اول سرمایه گذاری خطرپذیر در سال 2008،  آغاز دور  در 
BRN فاقد نشانه هایی از توسعۀ فناوری بود که به شدت مانع رشدش 
که  وجودی  با  داد.  قرار  تأثیر  تحت  را  استراتژیکش  گزینه های  و  شد 
ارسال  مثبت  که سیگنال  بود  ثبت شده ای  فناوری  NL-BRN شامل 
می کرد، اما نتوانست منافعی در فرصت های فناورانه خلق کند، چه در 

جذب سرمایه گذاری خطرپذیر و چه در جذب همکاری مشارکتی با 

شرکت های زیست فناوری و داروسازی. بنیان گذار شرکت متوجه شد 
علم   ...« کرد:  تأیید  را  یادگیری  فرایند  اما  است،  آهسته  پیشرفت  که 
بیشتر توسط کمک های تحقیقاتی تأمین مالی می شود، ولی... خیلی 
آهسته است. ما خیلی یاد گرفتیم... حاال ما می دانیم چه باید بکنیم.«
NL-BRN در سال 2008 نقطۀ عطفی را تجربه کرد. پس از دور اول 
سرمایه گذاری خطرپذیر، شرکت مجوز فناوری را از مؤسسه ای تحقیقاتی 
در تایوان به دست آورد و به گونه ای مذاکره کرد که دارای حقوق منحصربه فرد 
سال  در  شرکت  خطرپذیر،  سرمایه گذار  کمک  با  شد.  جهان  سراسر  در 
2009 مدیرعاملی استخدام کرد که تجربۀ توسعۀ تجاری در شرکت بزرگ 
از  مثبت  نشانه های  این  با  حتی  داشت؛  را  متحده  ایاالت  فناوری  زیست 
توسعۀ فناوری و مدیریت، توسعۀ منابع مالی به آرامی پیشرفت کرد. سه سال 
دیگر گذشت تا توانست 7 میلیون دالر دیگر سرمایه جذب کند. استخدام 
منابع مدیریتی نیز به آرامی پیش رفت. در سال NL-BRN ،2014 یکی از 
مدیران ارشد مالی یکی از بزرگ ترین شرکت های زیست فناوری هلندی را 
به گزارش درمورد  مالی محلی  و  اگرچه رسانه های تجاری  استخدام کرد. 
NL-BRN می پرداختند، اما آن هنوز هم فاقد سیگنال هایی از فناوری بود 

که مشوق توسعۀ سریع تر شرکت شود.

5. بحث

که  است  این  آمد  به دست  مطالعه  این  از  که  نتیجه گیری  نخستین  
درحال ظهور  فرایندی  فناوری  و  مدیریتی  اولیه، شایستگی  مالی  تأمین 
 مبهم است. برای بعضی 

ً
و درهم  آمیخته است که جهت سببی آن کامال

را  خارجی  منابع  جذب  مدیریتی  شایستگی  به  دسترسی  شرکت ها، 
افزایش می دهد و برای شرکت های دیگر، افزایش تأمین مالی خارجی، 
جذب شایستگی های مدیریتی را تسهیل می کند. مطالعات گوناگون برای 
کارکنان،  تعداد   

ً
)مثال متفاوت  شاخص های  سازمانی،  رشد  شناسایی 

میزان سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در بازار( را بررسی می کند. فرایند 
 
ً
ببینند چه چیزهایی معموال تا  قادر ساخت  را  تجزیه و تحلیل محققان 
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درنظر  ورودی  به منزلۀ  را  آن ها  و  می شود  گرفته  درنظر  نتایج  درحکم 
مالی  تأمین  مالی،  تأمین  برای  ورودی  به مثابۀ  مدیریت  )گروه  بگیرند 
به منزلۀ ورودی برای تشکیل گروه مدیریت(؛ برای مثال دوره های تأمین 
ورودی،  درحکم  و  گرفته  می شود  درنظر  عملکرد  معیار  به منزلۀ  مالی 

مدیران باتجربه را برای پیوستن به شرکت متقاعد می کند.
در این مقاله تنوع مسیرهایی که شرکت های دانش بنیان برای دسترسی 
و توسعۀ منابع حیاتی استفاده می کنند نشان داده شد. ترکیب این مسیرها 
نشان می دهد که چگونه شرکت تاحدودی مستقیم و به روش سریع رشد 
می کند یا تدریجی تر )زمانی که توسعه در گام های کوچک اتفاق می افتد 
یا  یا مدیریتی است(  منابع مالی  به  از دسترسی  و نشان دهندۀ ممانعت 
تیم  نیستند  قادر  بنگاه ها  که  )زمانی  باشد  بازدارنده  است  ممکن  حتی 
مدیریتی با عملکرد متنوع را توسعه دهند و دسترسی محدودی به تأمین 
مالی اولیه دارند(. جدول 2 مسیرهای جذب سرمایه و توسعۀ مدیریتی را 
نشان می دهد. تصویر پایه ای که آشکار می شود این است که ترکیب های 
سرعت های  منجربه  حمایت  بدون  و  حمایتمند  مسیرهای  گوناگون 

متفاوت توسعه می شوند.
مطالعۀ حاضر همچنین با نشان دادن اینکه انواع مسیرها و سرعِت 
تنظیمات  تأثیر  تحت  به روشنی  دانش بنیان  شرکت های  اولیۀ  رشد 
کمک  تطبیقی  سرمایه داری  ادبیات  به  می گیرد  قرار  )ملی(  نهادی 
 Hall and Soskice, 2001, Hollingsworth and( می  کند 

.)Boyer, 1999, Whitley, 1999
در این مطالعه به تفاوت مشخصی در نقش واسطه ها، به ویژه حمایت 
مسیر ها  این  پیدایش  در  فناوری  انتقال  دفاتر  و  خطرپذیر  سرمایه گذاری 
قوی اند،  و  دسترس  در  حمایت ها  این  که  محیط هایی  در  یافتیم.  دست 
با  مدیریتی  تیم  توسعۀ  به منظور  شرکت  بنیان گذاران  برای  الزم  زمان 
شرکت های  تمامی  در  است.  کوتاه تر  سرمایه  جذب  و  متنوع  عملکرد 
فناوری  انتقال  ادارۀ  گرفته اند،  نشئت  دانشگاه ها  از  که  بریتانیایی،  نمونۀ 
دسترسی  و  کرده اند  کمک  ظهورشان  به  آن ها  شریک  دانشگاه  یا  دانشگاه 
عرضه  را  نظام مندی  کمک های  مدیریتی  شایستگی های  و  مالی  تأمین  به 
می کند. دفاتر انتقال فناوری دسترسی به سرمایه گذاران خطرپذیر را افزایش 
می دهد که این مسئله به نوبۀ خود منابع مدیریتی را تعیین می کنند یا دفتر 
تعیین  سرمایه گذاری  این  مدیریت  به منظور  را  مدیرعامالن  فناوری  انتقال 
الزم  مالی  تأمین  افزایش  باعث  خود  نوبۀ  به  نیز  مسئله  این  که  می کنند 
به منظور توسعۀ شرکت می شود. هنگامی که شرکت سرمایه گذاران را به کار 
 یکی )یا بیشتر( از بنیان گذاران دانشگاهی را از تیم 

ً
می گیرد، آن ها معموال

مدیریت حذف می کنند. با وجود  این، بنیان گذاران دانشگاهی به شدت در 
نقش های غیراجرایی یا مشاوره  ای یا در مقام مدیر ارشد فروش درگیر بودند. 
در شرکت های انگلیسی، بنیان گذاران دانشگاهی نقش های اولیۀ مدیریتی 
خود را با موقعیت های دانشگاهی شان ترکیب کردند و شرکت ها ارتباطاتی 
را با شبکه های دانشگاهی برقرار کردند؛ در مقابل، در شرکت های هلندی، 
در مسیرهای حمایتمند با همکارِی واسطه هایی مانند دفاتر انتقال فناوری، 
شرکت های  درحقیقت  کردند.  ایفا  اولیه  سرمایۀ  جذب  در  مهمی  نقش 

هلندی، که در بخش توسعۀ سریع طبقه بندی شده بودند، از محیط دانشگاه 
شرکت های  ظهور  در  فناوری  انتقال  دفاتر  که  جایی  بودند.  نگرفته  شکل 
هلندی شرکت داشتند، بنیان گذاران دانشگاهی هلندی محدودیت داشتند 
دفاتر  نداشتند.  آن  و توسعه های بعدی  تأسیس شرکت  یا هیچ دخالتی در 
انتقال فناوری هلندی منابع مدیریتی خارجی را در مراحل اولیه منصوب 
کردند. در مواردی که بنیان گذاران دانشگاهی نقش مهمی در تأسیس شرکت 
ایفا کردند، هیچ کمک مالی از دفاتر انتقال فناوری دریافت نمی کردند و 

مسیرهای بدون حمایت را برای دسترسی به منابع اولیه طی کردند.
همچنین یکی از مسیرهای جذب سرمایه، که شرکت های انگلیسی دنبال 
می کنند، عبور از سرمایه گذاری خطرپذیر/ تأمین مالی از سهام خصوصی 
و افزایش سرمایه از راه عرضۀ اولیۀ سهام در بازار سهام جایگزین بود. با 
کارآفرینان  به  انگلستان  مالی  تأمین  سیستم  کوچک،  سهام  بازار  داشتن 
این امکان را می دهد که منابع مالی خود را توسعه دهند و برای فرشتگان 
اگر  )البته  باشند  داشته  خروج  راهبرد  آغاز  از  خطرپذیر  سرمایه گذاران  یا 
بازار سهام  با محدودیت های اخیر در  شرکت های زیست دارویی انگلیس 
انگلستان،  در  همچنین   .)Hopkins et al., 2013( باشند(  سازگار 
محافظت  شرکتی  سرمایه گذاری  طرح  کمک  به  اولیه  سرمایه گذاری 
نقدینگی  بازار سهام کوچک  می شود. در مقابل، سیستم مالی هلندی در 
کمتری دارد و سیستم نیروی کار با تحرک کمتر نیروهای مدیریتی و علمی 
و همچنین حمایت کمتر از خدمات تخصصی مواجه است. کمبود مهارت 
مدیریتی در مرحلۀ اولیه مشخص می کند که چرا شرکت های هلندی تمایل 

ندارند در مسیر تأمین بودجۀ اولیه از عرضۀ اولیۀ سهام پیروی کنند.
توسعۀ  در  نیز  سرمایه  جذب  در  حمایتمند  مسیرهای  فقدان 
بنیان گذاران  تأثیر دارد. بدون تسهیل میانجی ها،  شایستگی های مدیریتی 
 
ً
هلندی، به ویژه بنیان گذاران دانشگاهی در نمونه های این پژوهش، عمدتا

کردند؛  طی  را  حمایت  بدون  مسیرهای  مدیریتی،  منابع  به  دستیابی  در 
 
ً
کادمیک خود را رها کنند و کامال بنابراین نیاز بود بنیان گذاران موقعیت آ

به شرکت و افزایش اعتبار آن متعهد شوند. توسعۀ تدریجی مانع دسترسی 
به تأمین مالی اولیه می شود؛ بااین حال شرکت ها توانایی دسترسی به منابع 
مدیریتی را داشتند، که به نوبۀ خود به شرکت ها اجازه می دهد سیگنال های 
دهند.  توسعه  بودجه  جذب  افزایش  برای  را  فناوری  پیشرفت  و  توانایی 
ترکیب روش حمایتمند و روش بدون حمایت جذب بودجۀ اولیه و توسعۀ 
مهارت های مدیریتی منجربه توسعۀ تدریجی شرکت می شود )جدول 2(.
دسترسی به منابع مدیریتی، در جایگزین های تأمین مالی فرصت های 
جدیدی فراهم می کند که در تفاوت های نهادی ریشه دارد. در انگلستان، 
از طریق  توانایی جذب سرمایه  منابع مدیریتی،  به علت  شرکت هایی که 
عرضۀ اولیۀ سهام در مرحلۀ اولیه را داشتند سرمایه گذاری خطرپذیر را کنار 
اولیۀ شرکت های  به تأمین مالی  ادبیات مربوط  یافته در  این  می گذاشتند. 
کارآفرین چندان در دسترس نیست. در مقابل، شرکت های هلندی نه فقط 
برای  واسطه ها  فقدان  علت  به  بلکه  کوچک،  سهام  بازار  فقدان  علت  به 
اولیۀ  عرضۀ  هماهنگی  به منظور  الزم  مدیریتی  منابع  به  آسان  دسترسی 
سهام، از پیگیری این مسیر منع می شوند. در بافت هلند، که سرمایه گذاران 
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به  شدند،  مطالعه  که  شرکت هایی  نداشتند،  وجود  داخلی  خطرپذیر 
خطرپذیر  سرمایه گذاری  و  بین المللی  خطرپذیر  سرمایه گذاری های 
به  دسترسی  برای   

ً
معموال که  سرمایه گذارانی  داشتند،  دسترسی  شرکتی 

منابع مدیریتی نقش واسطه یا میانجی نداشتند. با وجود این، هنگامی که 
مشروعیت  به  و  داشتند  تضمین شده  بین المللی  سرمایه گذاری  شرکت ها 
واسطه های  به کمک سایر  را  مدیریتی  منابع  توانستند  بودند،  یافته  دست 

 آژانس های استخدام(.
ً
محلی استخدام کنند )مثال

محدودیت  قادرند  شرکت ها  درحالی که  هلندی،  مطالعۀ  موارد  در 
منابع  مانند  عملکردی«،  »معادل های  از  استفاده  با  را  مالی  منابع 
به  دسترسی  کنند،  جبران  خطرپذیر  سرمایه گذاری  بین المللی 
یا  ملی  مرزهای  راه  از  بیشتری  محدودیت های  با  مدیریتی  منابع 
از  استفاده  و  بنابراین دسترسی  مواجه است؛  کار  مقررات  و  منطقه ای 
 Casper and Matraves,( است  دشوارتر  عملکردی  معادل های 
کمبود  با  هلند   .)2003; Herrmann, 2008; Lange, 2009
 )OECD, 2004( فارغ التحصیالن در علوم و مهندسی مواجه است
کمتری  پویایی  دانش بنیان  شرکت های  برای  مدیریتی  مشاغل  در  و 
دانشگاه های  اطراف  در  خوشه ها  وجود  که  انگلستان،  برخالف  دارد. 
در  تسهیل می کند،  را  توسعۀ مدیریتی  در علوم زیستی،  معتبر تحقیق 
باتجربه در شرکت های  و  پویا  و  بادانش  اینجا دردسترس بودن مدیران 
زیست فناوری و دارویی و همچنین شبکه ای از سهامداران خصوصی و 
 وکالی متخصص در زمینۀ مالکیت معنوی(، 

ً
خدمات تخصصی )مثال

منبع نیروی کار را فراهم می کند و از خدمات پشتیبانی برای شرکت های 
و  علمی  اطمینان  فقدان  با  شرکت ها  اگر  می کند.  حمایت  دانش بنیان 
می شود  باعث  ترکیب  این  بخورند،  شکست  و  شوند  مواجه  تجاری 
مکانیزم بازیابی )یا شبکۀ ایمنی( برای دانشمندان و مهندسان پدید آید.
نه فقط  هلندی،  شرکت های  خارجی  اولیۀ  مالی  تأمین  افزایش  با 
و  مشروعیت  کسب  باعث  امر  این  بلکه  شد،  تأمین  مالی  منابع 
اعتبار به منظور استخدام مدیران از بازار نیروی کار بین المللی  شد و 
همچنین  بود.  کافی  شرکت  به  پیوستن  برای  آن ها  متقاعدکردن  برای 
مدل های  بریتانیایی  شرکت های  از  بیشتر  هلندی  شرکت های 
کسب و کار ترکیبی را دنبال کردند. این مدل ارائۀ خدمات را با کشف و 
توسعۀ دارو ترکیب می کرد تا باعث جبران فقدان مؤسسات تأمین مالی 
و صالحیت مدیریتی شود )DiVito, 2012(. ممانعت دسترسی و 
توسعۀ منابع حیاتی منجربه توسعۀ تدریجی شرکت می شود. درواقع 
مثبت  تأثیر  و  است  شده  منعکس  نیز  دیگر  مطالعات  در  امر  این 
زیست فناوری  شرکت های  توسعۀ  و  تحقیق  از  دولت  مالی  حمایت 

.)Kolympiris et al., 2014( محلی موجود را نشان می دهد
و  مالی  منابع  به  دسترسی  برای  حمایت نشده  مسیرهای  از  ترکیبی 
مدیریتی باعث رشد بازدارنده می شود )جدول 2(. در شرکت های هلندی 
بنیان گذاران به منظور دسترسی به منابع مالی و مدیریتی فاقد ارتباط )از راه 
دفاتر انتقال فناوری یا غیره( بودند و اغلب به امکانات دانشگاه ها وابسته 
بنیان گذاران  فناوری،  انتقال  دفاتر  یا  سرمایه گذاران  واسطۀ  بدون  بودند. 
شرکت مجبور بودند نقش های متعدد تیم های مدیریت را بپذیرند. بدون 
دوره های  برای  این شرکت ها  تیم های مدیریت )محدود(  واسطه ها،  این 

طوالنی  بدون تغییر باقی می ماندند و دچار رشد بازدارنده می شدند.
است  فناورانه  توسعۀ  نشانه های  وسیع  طیف  اهمیت  دیگر،  مسئلۀ 
که درحکم دستگاه های سیگنال ده عمل می کنند و در روند رشد سریع 
 Haussler et al., 2014; Hoenig and( می گذارند  تأثیر  شرکت 
Henkel, 2015(. داشتن هر دو نشانۀ مثبت یا منفی در جذب بودجه 
و مدیریت مؤثر است. تحقیقات نشان می دهد که این سیگنال ها فراتر 
تأیید  پیشین  ادبیات  در  که  ائتالف هایی اند  و  اختراعات  ثبت  نقش  از 
مجوز،  صدور  مفهوم،  اثبات  بالینی،  کارآزمایی های  شامل  و  شده اند 

خرید و ارائۀ خدمات است.
ندارند  اولیه  بودجۀ  جذب  در  مهمی  نقش  سیگنال ها  فقط  این 
)همان طور که در ادبیات تصدیق می شود(، بلکه در جذب مدیران برای 
توسعۀ تیم مدیریت نیز مؤثرند. این امر به علت تکرار در تحقیق و توسعۀ 
شرکت های دانش بنیان است؛ هریک از این سیگنال ها موجب کاهش عدم 
قطعیت پیرامون تحقیق و توسعه و بهبود انتظارات درمورد خروجی های 
آینده می شود و در برنامه های توسعه و ساختار زمان تأثیر می گذارد. این 
سیگنال ها از فقدان تقارن اطالعات میان کارآفرینان و تأمین کنندگان مالی 
و مدیران جدید در زمینۀ تحقیقات و چرخه های توسعۀ محصول طوالنی 

 .)Pisano, 2006( و نتایج نامطلوب علمی و تجاری می کاهد
مطالعۀ حاضر با تحقیق تایلکوتو ویسینتین مطابقت دارد و نشان می دهد 
تأثیر  مالِی سرمایه گذاران  تأمین  آمادگی  در  بالقوه(  )نوآوری  پدیداری  که 
می گذارد )Tylecote and Visintin, 2007(. این مطالعه نشان می دهد 
این سیگنال ها به گونه ای تفسیر می شوند که روند )بسیار غیرقطعی( تحقیق 
و توسعۀ شرکت های دانش بنیان در شرایط فرصت های فناورانۀ شایان توجه 
برای جذب و توسعۀ منابع حیاتی، که در مقایسه با دیگران آشکارتر است، 
.)Malerba and Orsenigo, 1996( به این ُبعد از تحقیق کمک می کند

 R & D قانونی  و  رسمی  بسیار  فرایند  به  است  ممکن  پدیداری 
طول  سال  چندین  است  ممکن  که  اختراع،  ثبت  راه  از  حفاظت  و 
اولیۀ  مراحل  در  دیگر  سیگنال  چندین  اما  نباشد،  محدود  بکشد، 

یتی و سرعت رشد اولیه جدول 2. مسیرهای جذب سرمایه و توسعۀ مدیر

مسیرهای توسعۀ مدیریتی

بدون حمایتحمایتمند

مسیرهای توسعۀ جذب سرمایه
توسعۀ تدریجیتوسعۀ سریعحمایتمند

توسعۀ بازدارندهتوسعۀ تدریجیبدون حمایت
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مطمئن  است  ممکن  سیگنال ها  این  بگیرد.  دربر  را  شرکت  توسعۀ 
نباشند، به گونه ای که شرکت ها در آزمایشات بالینی به استانداردهای 
گوناگونی در پیشرفت دارو از یک مرحله به مرحلۀ بعدی نیاز داشته 
باشند )Pisano, 2006(. این مطالعه نشان می دهد که این سیگنال ها 
منابع  جذب  به  متنوع،  کارکردهای  با  مدیریتی  تیم  تشکیل  به منظور 
بین المللی( کمک می کند.  و  منابع مدیریتی )ملی  مالی و همچنین 
هدف این مطالعه نشان دادن تأثیرات مهم تنظیمات نهادی در سرعت 
انگیزشِی  ساختار  تأثیر  بر  تطبیقی  سرمایه داری  ادبیات  است.  رشد 
شبکۀ تعامالت میان نهادهای ملی در استراتژی های تولید شرکت ها 
فناورانۀ شرکت ها و کشور ها  امر درنهایت تخصص  این  کید دارد.  تأ
برخی  می کند  اعالم   

ً
مثال تأثیر می گذارد؛  آن  در  و  را شکل می دهد 

کشورها، که شامل تنظیمات نهادی مشخصی اند، برای نوآوری های 
است؛  مطلوب تر  افزایشی  نوآوری  بقیه  برای  و  مطلوب ترند  رادیکال 
درحالی که این گونه استدالل می شود که منابع موجود برای شرکت  ها 
آموزشی  از جهت گیری سیستم مالی، روابط صنعتی و سازمان های 
برای  شرکت ها  تالش   از  است  ممکن  نهادها  این  می پذیرند.  تأثیر 
توسعۀ توانایی های سازمانی و فناورانه در بازارهای گوناگون محصول 
پشتیبانی  کنند یا از آن ممانعت  کنند. درمورد مکانیسمی که با استفاده 
از آن این متغیرهای نهادی در توسعۀ بنگاه های جدید تأثیر می گذارند 
تحقیقاتی انجام شده است. این پژوهش براساس این جریان از ادبیات 
شکل گرفته است و نشان می دهد که چگونه و چرا این مؤسسات در 
رشد اولیۀ شرکت های دانش بنیان تأثیر می گذارند؛ به ویژه در سرعتی 

که شرکت ها منابع حیاتی خود را جمع آوری می کنند.
و  می کند  خلق  مهمی  سیاستی  داللت های  مطالعه  این  یافته های 
اهمیت برخی از عوامل )و تعامالت( در توسعۀ اولیۀ شرکت ها را نشان 
می دهد؛ ازجمله توانایی استفاده از پایگاه دانش علمی، نهادهای تأمین 
مالی، کارراهه های حرفه ای و پویایی تحقیق و توسعه و پرسنل مدیریت 
دانشگاه.  و  صنعت  روابط  و  دانشگاه ها  و  رابط  نهادهای  نقش  فنی، 
سیاست گذاران باید از مسیرهای جایگزین، که شرکت های دانش بنیان 
گاه باشند و سیاست هایی را  در اقتصادهای ملی خود دنبال می کنند، آ
 با تشویق استفاده از 

ً
خلق کنند که رشدشان را تحریک می کنند؛ مثال

سرمایه گذاری خطرپذیر بین المللی درحکم نوعی تأمین مالی اولیه.
به  که  می کند  مطرح  را  طرح هایی  به  نیاز  همچنین  مطالعه  این 
ارتباطات و هدایت شرکت های کارآفرین  تسهیل توسعۀ شبکه ها، 
است.  پای بند  دانشگاه ها  و  شرکت ها  با  روابط  راه  از  دانش بنیان 
به جای  را  حفاظت شده  اشکال  که  طرح هایی  اجرای  همچنین 
اشکال پرمخاطرۀ پویایی اشتغال، و انتقال مهارت های مدیریتی و 
دانش و استخدام بین المللی مدیران را در حوزۀ دانش بنیان ترویج 

دهد، از رشد سریع چنین شرکت هایی حمایت می کند.
اسپین  درمورد  را  خود  سیاست های  باید  همچنین  سیاست گذاران 
که  چالش هایی  کنند.  بررسی  فناوری  انتقال  و  دانشگاهی  اف های 
برای  مؤثر  با سیاست های  باید  مواجه اند  آن  با  دانشگاهی  بنیان گذاران 

جذب متخصصان باتجربه با ابزارهای گوناگون )ازجمله برقراری ارتباط 
انتقال  از راه همکاری با شرکت ها( و تقویت توانایی ها و کارایی دفاتر 
فناوری در توسعه و رشد شرکت های جدید از دل دانشگاه پرداخته شود.
یافته های پژوهش حاضر همچنین مفاهیمی را به کارآفرینان دانش بنیان 
نشان می دهد. کارآفرینان باید توجه داشته باشند که بسیاری از نشانه های 
توسعۀ فناوری )فراتر از نقش ثبت اختراع ها و اتحادها( درحکم دستگاه های 
امر،  این  می کنند.  عمل  مدیریت  و  سرمایه گذاران  جذب  برای  سیگنال ده 
رژیم های  و  علمی  قطعیت  عدم  بلندمدت،  توسعۀ  چرخه های  در  به ویژه 
سخت گیرانۀ نظارتی مهم است و کیفیت را به دیگران انتقال می دهد. این 
بدان معنی است که شرکت ها نه فقط قادرند به تعویق افتادن اختراعات )برای 
زودهنگام  اختراع  دربرابر  را  قانونی(  حمایت  سنوات  به حداکثررساندن 
بلکه   ،)Hsu and Ziedonis, 2013( کنند  بررسی  سیگنال  تأثیر  برای 
ممکن است با سایر روش های مشابه در دستگاه های سیگنال ده نیز مواجه 
پروژه های بحث برانگیز  یا حذف  فناوری   اعالم صدور مجوز 

ً
شوند )مثال

درصورت ضرورت جذب سرمایه و مدیریت(. زمان بندی ثبت اختراعات 
مسئله ای پیچیده است؛ زیرا سرمایه گذاران خطرپذیر به سرمایه گذاری در 
دارند  تمایل  بررسی  درحال  اختراع  ثبت  درخواست های  با  شرکت هایی 
)Baum and Silverman, 2004(. همان طور که هاسلر و همکارانش 
نشان می دهند، اطالعات تولید شده طی فرایند ثبت اختراع، به شکل پویا، 
مدت ها قبل از اعطای حق ثبت اختراع به تصمیم تأمین مالی منجر می شود 

.)Haussler et al. 2014(

6. نتیجه گیری

درک مرحلۀ رشد اولیۀ شرکت های دانش بنیان کارآفرین، مسئلۀ مهمی 
حفظ  در  کشورها  از  بسیاری  است.  متخصصان  و  سیاست گذاران  برای 
تجاری کردن  توانایی  در  اما  می کنند،  سرمایه گذاری  قوی  علمی  بنیان 
این  می شوند.  روبه رو  چالش  با  علم،  اقتصادی  تأثیرات  از  بهره مندی  و 
فاز  هلند،  و  انگلستان  در  زیستدارویی  شرکت های  مطالعۀ  راه  از  مقاله 
این  تحقیقات  می کند.  بررسی  را  دانش بنیان  شرکت های  اولیۀ  رشد 
را  فناوری  و  مدیریتی  توسعۀ  اولیه،  سرمایۀ  جذب  مسیرهای  تنوع  مقاله 
مشخص میکند. این پژوهش میان شیوه های حمایتمند و بدون حمایت 
سرعت  در  تأثیر  برای  مسیرها  این  ترکیب  نحوۀ  و  شرکت  ظهور  برای 
توسعۀ  نشانه های  از  وسیعی  طیف  می شود.  قائل  تفاوت  شرکت  توسعۀ 
فناوری برای جذب منابع مالی و مدیریت درحکم دستگاه های سیگنال ده 
عمل می کند. این مقاله نشان می دهد که چگونه تنوع مسیرها و سرعت 
این  می گیرند.  قرار  ملی  نهادی  تنظیمات  تأثیر  تحت  شرکت ها  توسعۀ 
دانش بنیان  شرکت های  اولیۀ  رشد  مفهومی  بحث  به  همچنین  مطالعه 
کارآفرین کمک می کند و داللت های سیاستی و کاربردی دارد. همچنین 
اینکه چگونه  به ویژه  آینده پرسش هایی را مطرح می کند،  برای تحقیقات 
مسیرهای گوناگون رشد اولیه در رشد بعدی و نتایج پس از آن در مراحل 

بعدی توسعۀ شرکت های دانش بنیان تأثیر می گذارند. 
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جدول A2: داده های حمایت کننده از طبقه بندی مسیرها در توسعۀ جذب سرمایه

شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

 داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

حمایتمند

حمایت 

مستقیم

)سرمایه گذاری 

خطرپذیر(

UK-NEX 

(2002)
 همۀ این ها وجود داشت. ]سرمایه گذار 

ً
»ما ]به جست وجوی سرمایه[ نیاز نداشتیم؛ زیرا تقریبا

خطرپذیر[ می خواست روی کانال های یونی کار کند. این افراد بودند، من هم بودم؛ بنابراین 
همه چیز فراهم بود.«

»... گروهی از افراد در آن زمان گردهم آمده بودند و این گونه کار شروع شد... آن ها افراد را 
می شناختند، ما هم می شناختیم... مثل به دنبال سوزن گشتن در انبار کاه نبود.

اگر می خواهید کاری کنید و به افراد مناسبی برای صحبت دست پیدا کردید، پس آن را به 
 کارآمد تبدیل کنید.«

ً
]روندی[ نسبتا

2002

 UK-XCI

(1998)l

» در طی یک شام با دو دوست قدیمی اشاره کردم که می خواهم به انگلیس برگردم و دوست من ]که 
یک سرمایه گذار خطرپذیر بود[ گفت کسب و کاری را شروع کن، من سرمایۀ آن را تأمین می کنم.«

»سال هاست که سرمایه گذار خطرپذیر را می شناسم و طی یک دورۀ زمانی، سرمایه گذار دیگری  
]CVC[را هم می شناختم که ارتباط سردی با هم نداشتیم. از تعهد واقعی آن ها تا انعقاد قرارداد 

دو ماه طول کشید.«

 UK-XCI

\)1998(l

 NL-HTP

(2001)l

»]بنیان گذار[ این سه ]سرمایه گذار[ را گردهم آورد و گفت من ایدۀ خوبی برای راه اندازی یک 
شرکت دارم و شما سه نفر باید حداقل در ابتدای کار با مقداری پول بیایید.«

»ما با چهار یا پنج پروژه ]که بنیان گذار داشت[ شروع کردیم... روز اول ژانویۀ سال 2001 با این 
سه فرشتۀ کسب و کار شروع کردیم.«

2001

 NL-VAA

(2000)l

»ما دارای چند بخش هستیم... ترکیبی از شرکت های دارویی پتروشیمی و سه دانشگاه فناوری. 
]بنیان گذار[ توانست آن ها را متقاعد کند که فرصتی بهتر برای رشد در خارج از ]شرکت والد[ 

داشتند. اینکه ]آن ها[ هنوز هم می توانستند از سرمایه گذاری سود ببرند... او در ابتدا و در 
دوره های بعدی تأمین منابع مالی موفق شد شرکت های کمی را جذب کند.«

»ما در ماه فوریۀ سال 2000 به طور رسمی شرکت را تأسیس کردیم... مدت نه چندان طوالنی 
پس از آن، سرمایه گذاران خطرپذیر به هیئت مدیره آمدند.« 

2002

NL-PMA

(ابتدا در 2000؛ 

 در سال 
ً
مجددا

2002 پس از 

ادغام تأسیس 

شد)

 شما را می شناسند و می گویند 
ً
»این اولین شرکتی نیست که تأسیس کردم... پس آن ها شخصا

اگر شما سرمایه گذاری کنید، خوب ما هم سرمایه گذاری می کنیم... وقتی که شرکت در سال 
2000 آغاز به کار کرد... سرمایه گذاران خطرپذیر دیگری وجود داشتند که مایل بودند با [

سرپرست سرمایه گذاری] سرمایه گذاری کنند....
وقتی وضعیت زیست فناوری رو به وخامت گذاشت ما قادر به بستن قرارداد با سایر سرمایه گذاران 
خطرپذیر نبودیم... بنابراین درگیر سرمایه گذار خطرپذیر دیگری شدیم که جزو برنامۀ اصلی نبود.«

»... با آن پول اولیه، که قرارداد را شروع می کنید، شما کمک مالی را شروع می کنید، شما آن 
را دارید و سپس به سمت سرمایه گذار خطرپذیر می روید... پس ما دور اول را داشتیم، سپس 

 در ]دورهای بیشتر[.«
ً
ادغام و بعدا

2001

 NL-LAG

(1998)l

»... بنابراین ما شرکت را به چند بخش تقسیم کردیم، ابتدا به صورت سرمایه گذاری 
مشترک 50/50. ]و سپس مجبور بودیم تصمیم بگیریم[، 50 درصد سهام خود را با اجازۀ 
سرمایه گذاران خطرپذیر تقلیل دهیم یا نه... گروهی از سرمایه گذاران خطرپذیر را جذب 

کردیم... تا سرمایه های خارجی را دریافت کنیم.«

2002

حمایتمند

ادارۀ انتقال 

فناوری 

)سرمایه گذار 

خطرپذیر(

 UK-OVE

(1998)l

»تأمین مالی اولیه از طریق افراد ثروتمند از طریق شبکۀ دانشگاهی بود که چندصد هزار نفر 
 2 میلیون بود... که توسط ]سرمایه گذار خطرپذیر[ و 

ً
بودند... اولین دریافت در دور اصلی تقریبا

تعداد کمی از ثروتمندان تأمین شد.«
»]سرمایه گذار خطرپذیر[ سرمایه گذاری خود را در سال 2001 انجام داد.«

»... در آوریل 2004، ما پول کمی داشتیم... و برای افزایش پول توسط سرمایه گذار خطرپذیر 
چالش های زیادی داشتیم؛ به صورتی که اگر جریان ما ادامه پیدا می کرد ما نابود می شدیم ]در 

ماه اوت 2004 ادامه دادیم.[«

2001
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 UK-XOX

(1999)l

 ]سرمایه گذار خطرپذیر[ را می شناخت تماس گرفتیم... او 
ً
»ما با سرپرست بخشی ]که[ شخصا

به دنبال فرایند تأمین مالی و چندبخش کردن شرکت ها بود.«

»ما 1/1 میلیون پوند را به عنوان سرمایه گذاری ]اولیه[ دریافت کردیم. این همان چیزی بود که ما 

در روز اول با آن شروع کردیم.«

1999

 UK-PNI

(1998)l

»... تعدادی سرمایه گذار فرشته در ]دانشگاه[ وجود داشتند. آن ها یک بخش سرمایه گذاری 

خطرپذیر داشتند، مجموعه ای از افراد با ثروت خالص باال که به دنبال زایش شرکت های 

دانشگاهی بودند... این شبکه غیررسمی بود... افرادی که از طریق ]دانشگاه[ با هم مرتبط بودند 

و ]آن ها[ مقداری پول داشتند و درحال سرمایه گذاری بودند.«

»شرکت به زودی به شرکت مستقل مبدل شد و با سرمایه گذاری های بیشتری که در شرکت 

صورت گرفت با گذشت زمان سرمایۀ سهامداران دانشگاه تقلیل یافت.«

1999

 UK-YLP

(2001)l

»]ادارۀ انتقال فناوری از دانشگاه دیگر[ توانایی بیشتری برای تشکیل شرکت و زیرساخت داشت. 

آن ها بسیار کمک کردند و در این روند بسیار مفید بودند.«

»ما به صندوق ولکام تراست۱ و بیوسیدفاند۲ رفتیم و درنهایت پول جهت ایدۀ اولیه را در 

سال 2001 یا 2002، دریافت کردیم. ابتدا 750 هزار پوند برای شروع گرفتیم. ]ادارۀ انتقال 

فناوری[... هم مقداری پول داد.«

»]ما شرکت را ]در سال 2001[ تشکیل دادیم و سپس سرمایه گذاری اولیه را انجام دادیم.[«

-

حمایتمند

غیرمستقیم

)سرمایه گذار 

خطرپذیر(

 NL-AREK

(1990)l

»با شبکۀ خصوصی خود یک فرشتۀ کسب وکار پیدا کردیم... ]فرشتۀ کسب وکار[ اولین کسی 

بود که با او شروع کردیم و بعد از دو سال سرمایه گذار دیگری پیدا کردیم که در ابتدا مشتری ما 

بود، یک توزیع کننده... او سهام خود را گرفت و در شرکت سرمایه گذاری کرد و پس از آن ما 

سرمایه گذار خصوصی از آفریقای جنوبی پیدا کردیم.«

»... ]سرمایه گذاران غیررسمی با ثروت خالص باالی افراد[ پس از شش سال اتفاق افتاد و سپس 

در سال 1999 اولین سرمایه گذار سازمانی خود را به دست  آوردیم.[«

1999

 UK-KRA

(1997)l

»... ادارۀ انتقال فناوری در دانشگاه من خیلی خوب کار نمی کرد... از طریق مخاطبین شخصی، 

من با یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر تماس گرفتم...«

1998

عرضۀ عمومی 

سهام در مراحل 

اولیه

 UK-TRG

(1998)l

»]مخترعان[ ایده را به افرادی در ]انگلستان[ دادند که پول داشتند تا کل پروژه را اجرایی کنند 

UK-[.و بخشی از بنیان گذاران مزبور، هنگام راه اندازی پروژه، به صورت سهام پاداش گرفتند

TRG[ شرکتی بود که برای به دست آوردن شرکت های ]مخترع[ تأسیس شد و پس از آن، زمانی 

که سود شناور شد، سهام برای افرادی صادر شد که در ابتدا در آنجا بودند.«

»در سال 1998 به سراغ OFX  رفتیم... سپس در پایان سال 1999 مقدار کمی پول فقط برای 

ادامه باقی ماند تا وقتی که در ماه مارس 2000 به »بازار سرمایۀ جایگزین« شناور رفتیم و 5 

میلیون پوند افزایش دادیم.«

2000

 UK-XOR

(2004)l

»... همیشه این نگرانی درمورد تقلیل سرمایه توسط سرمایه گذار خطرپذیر وجود دارد که آن ها هر 

دو دست و هر دو پا را می خواهند و قبل از اینکه به خودتان بیایید، دیگر شما مالک شرکتتان نیستید. 

من فکر می کنم یکی از دالیل انجام آن به طرق دیگر ]شناورشدن[ فروش بخشی از شرکت، اما 

 از جانب ]مدیرعامل[ می آید.«
ً
حفظ کنترل آن است. من فکر می کنم که شناوربودن عمدتا

»کمی برای من تعجب آور بود که ما چه سریع ]شناور شدیم[... با توجه به اینکه ما هیچ کاری 

انجام نداده بودیم، خیلی سریع به سراغ ما آمد. ما فقط ایده ها و افراد را داشتیم و این چیزی بود 

که ما به آن ها ]سرمایه گذاران[ فروختیم.«

2005

1. Wellcome Trust
2. BioSeed
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 UK-SAV

(2003)l

»من مقداری پول از ]سرمایه گذاری پیشین[ داشتم؛ بنابراین به هیچ فرشته ای نیاز ندارم. من 

می توانم فقط خودم باشم در این شرکت تنها دو یا سه نفر وجود داشتند و ما در آزمایشگاه 

دانشگاه بودیم، اما ما توانستیم مجموعه ای از سرمایه گذاران را قانع کنیم. ما 35 میلیون پوند 

ثروت داشتیم و آن ها 15 میلیون روی آن گذاشتند.«

»وقتی شرکت در فهرست بازار سرمایۀ جایگزین ثبت شد و پس از آن 10 میلیون دالر در بانک 

داشتیم، یک روز و نیم طول کشید تا به 15 میلیون افزایش پیدا کند. دیگر مجبور نبودم به لندن بروم.«

2004

 UK-RAS

(2003)l

»ما چهار یا پنج راه برای افزایش سرمایۀ شرکت داشتیم... کنترل شرکتی که بزرگ بود. 

نمی خواستیم تمام شرکت را بفروشیم... نمی خواستیم ]سرمایه گذاران ضعیف[ در شرکت مشارکت 

داشته باشند... ما اعتماد کافی برای ادغام و مالکیت را نداشتیم... ما به مسیر بازار سرمایۀ 

جایگزین رفتیم... همیشه هدف ما این بود که خیلی سریع در بازار سرمایۀ جایگزین قرار بگیریم.«

 نه ماه صرف کردیم که فقط مقداری پول 
ً
»... ما شرکت را تأسیس کردیم و سپس واقعا

به دست بیاوریم...«

2004

بدون حمایت

درآمدزایی
 NL-QIP

(در اصل 1992؛ 

 در سال 1999 
ً
مجددا

تأسیس شد)

»... بنیاد پارک علم سرمایه گذاری کرد... سپس ]یک بانک[ هم در سال 93 مقداری پول داد. 

پس ]صندوق اولیه[ نخستین سرمایه گذاری بود... فضای کمی برای توسعه داشتیم، اما دورۀ 

تأمین مالی جدی ای نبود... ما چند محصول را فروخته ایم...«

»در سال 2001 یا 2002، با یک دور تأمین مالی آماده شدیم... ترکیبی از یک ]سرمایه گذار 

منطقه ای[ و شرکت آلمانی، که ما برای چند سال با آن ها در ارتباط بودیم و می توانستیم به آن ها 

اعتماد کنیم، اما آن ها مشکل مالی داشتند و یک روز گفتند دیگر نمی توانند این کار را انجام 

دهند. یک سال و نیم بعد، ]سرمایه گذار منطقه ای[ تصمیم گرفت که سرمایه گذاری کند... 

سرمایه گذاری ]از جانب سرمایه گذار منطقه ای[ 750 هزار میلیون یورو بود...«

-

 NL-AIK

(1997)l

»... منابع مالی ]شرکت اولیه[ توسط دو شخص خصوصی و دانشگاه... و کمک های مالی 

دولت تأمین شد و ]ما[ درآمد کسب کردیم، کم... و پول اولیۀ بنیان گذاران...«

»در سال 2002 سرمایه گذاران خطرپذیر آمدند... یکی از هلند و یکی از انگلستان. ]ما برای 

سرمایه گذاری منطقه ای نقل مکان کردیم[؛ چون در سال 2004 به پول بیشتری نیاز داشتیم. 

در پایان سال 2004 دومین دور تأمین منابع مالی را با همان سرمایه گذاران خطرپذیر و 

]سرمایه گذاران منطقه ای[ شکل دادیم.«

2002

 NL-RUC

(1992)l

»من کارم را به دلیل پشتکار خودم، با پیداکردن کسانی که بهترین سرمایه گذاران خطرپذیر در 

صنعت بودند انجام دادم. از انواع مشابه هم برای... استفاده کردم. این امر در ابتدا بود. سپس 

کنسرسیومی از سرمایه گذاران خطرپذیر ایجاد کردیم و سپس با سرمایه گذاران خطرپذیر دور 

دیگری ]سرمایه گذاری[ را انجام دادیم و سپس تأمین مالی میانه۱ را انجام دادیم. در مجموع 

چهار دور، ازجمله سرمایۀ اولیه... ]و[ درآمد حاصل از صدور مجوز پلتفرم فناوری...«

»... شاید دو میلیون یورو داشته باشیم. بیشتر آن، درآمد حاصل از صدور مجوز پلتفرم فناوری 

است که برای تولید محصوالت ژن درمانی تولید کرده بودیم ]در سال 2000 آن را عمومی کردیم[.«

1996

 NL-MPA

(2000)l

»اولین سرمایۀ ما، سرمایه های خصوصی خودم بودند، بودجۀ دوم از معاملۀ سریع به دست آمد 

و سومین منبع سرمایه گذاری، سرمایه گذار خصوصی بود... درآمد ما، پول صدور مجوز و هر 

چیز دیگر را شامل می شد. این درآمد قراردادی بود، خدمات... بنابراین آنچه اکنون رخ می دهد، 

بخش بزرگ تر آن از درآمد فروش محصول و خدمات است.«

2001

 برای پرکردن خأل بین مشارکت صاحبان سهام شرکت و وام بانکی استفاده می شود و 
ً
Mezzanine .1؛ کلمۀ Mezzanine در مباحث ساختار سرمایه به مفهوم در میان اشاره دارد. وام میانه عموما

 سرمایه ای استقراضی است که به وام دهنده این حق را می دهد که درصورت عدم بازپرداخت به موقع، تمام یا بخشی از وام، مالکیت با منافع سهامداران شرکت را در اختیار بگیرد.
ً
اصوال
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

 داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 NL-EPP 

(1999)

»... حقوق گروه در سال 2001، توسط دانشگاه پرداخت شد... پول برای ]حقوق[ توسط یکی 
از سرمایه گذاران تأمین شد و نصف دیگر به واسطۀ ارائۀ خدمات و محصوالت به سایر شرکت ها 

و آزمایشگاه ها به دست ما رسید.«
»... به تدریج در سال 2002 خودمان شروع به پرداخت حقوق کردیم... سرمایه گذار بزرگی 

]پیدا کردیم[ که تعدادی سرمایه گذار دیگر را جذب کرد که یک دور تأمین مالی در ابتدای سال 
جاری و برای اینکه بتوانیم تحمل کنیم کافی بود.«

2005

 UK-SXD

(2000)l

»افزایش سرمایه سخت بود، خیلی سخت. ما تابه حال هرگز این کار را انجام نداده بودیم، 
توصیه های متناقض زیادی شنیدیم. ما به موازات اینکه پیش رفتیم، خودمان را نیز می ساختیم...«
»ما در ماه ژوئن 2001 تأمین مالی شدیم و اولین قرارداد ما در کریسمس سال 2001 منعقد شد.

... سپس در تابستان بعد اولین قرارداد صدور مجوز را، که قرارداد بزرگی بود، انجام دادیم. 
همه چیز خیلی سریع شروع شد. در اکتبر 2001 در کسب و کار به روی ما باز شد و مدت 

کوتاهی پس از آن اولین ]دستمزد خدمات[ قرارداد را دریافت کردیم.«

2001

 UK-SPE

(2001)l

»ما به سرمایه گذاری اولیه نیازی نداشتیم. ما می توانستیم هزینۀ اجاره را از طریق درآمدی 
که کسب می کنیم پوشش دهیم و حقوق ها را پرداخت کنیم... بخش های تحقیق و توسعه را 

راه اندازی کردیم و در آن زمان چند فرشتۀ سرمایه گذار کوچک داشتیم... آن ها حدود 800 هزار 
پوند سرمایه گذاری کردند، تا حد زیادی بخش تحقیق و توسعه را ادامه دهیم.«

»در ژانویۀ 2001 با چهار یا پنج کارمند شروع کردیم و از همان ابتدا درآمد داشتیم... در ژوئن 
سال گذشته ]2005[ ما اولین افزایش سرمایه را انجام دادیم.«

2005

 UK-NGP

(2001)l

 ۱۷۵ هزار پوند بود... ما تالش کردیم ]سرمایۀ سرمایه گذار 
ً
»اولین دور تأمین مالی تقریبا

خطرپذیر بیابیم[... در سال 2002 زمانی که دور اول سرمایه را دریافت کردیم، پول را صرف 
کسی کردیم تا برای پیشبرد کسب و کار به دنبال سرمایه گذار قابل توجهی برود، ما شکست 

 نمی خواهیم دوباره این مسیر را طی کنیم.«
ً
خوردیم، واقعا

»ما ترجیح می دهیم این شرکت را به صورت طبیعی رشد دهیم... ما فقط باید سه یا چهار فروش 
داشته باشیم و سپس به راحتی می توانیم حجم معامالت خود را سال به سال دو برابر کنیم... فکر 

می کنم درحال حاضر سرمایه گذار خطرپذیر چندان مناسب ما نیستند.«

-

 NL-TOC

(1995)l

»درمورد ما ]در ابتدا[، سرمایه گذاران خطرپذیر و بانک ها مورد توجه نبودند. هیچ کس به آن ها 
 با سرمایۀ شخصی بود که سراغ وام بانکی رفتیم. به همین دلیل ما 

ً
عالقه مند نبود؛ بنابراین نهایتا

در دستان دو قرارداد داشتیم.«

2002

 NL-RIV

(2002)l

»ما در ابتدا با قراردادها جلو آمدیم و پس از آن وام گرفتیم. اولین سرمایه گذاری خطرپذیر در 
سال 2002 بود. ما دو دوره تأمین مالی داشتیم و اکنون ]2006[ در مرحلۀ شناور هستیم.«

»هیچ سرمایه گذاری وجود نداشت. برای راه اندازی چیزی حدود 50 هزار یورو ]از 
سرمایه گذاری شخصی بنیان گذاران[ انجام شد. ما هرگز درخواست ]کمک مالی دولتی[ 
نکردیم. همه به صورت رایگان کار می کردند و معامله به صورت لحظه  ای انجام می شد.«

-

 UK-XHP

(2002)l

»من نه ماه به طور رایگان کار کردم... ما با موجودی صفر در بانک شروع کردیم و فقط کار 
می کردیم و هیچ کس چیزی جز زمان و تالش و سپس هزینه های مستقیم سرمایه گذاری نکرد. 

مثل این نیست که شما از سرمایه گذار خطرپذیر یک میلیون پول درخواست کنید.«
»ما سعی داشتیم در سال 2002 سرمایه دریافت کنیم... و وارد آن مسیر شدیم، اما همه 

دست های خود را در جیبشان گذاشتند. هیچ کس نمی خواست به هیچ وجه پولی بدهد... ما گفتیم 
خودتان می دانید، بگذارید سعی کنیم خودمان درآمد داشته باشیم. ما خودمان پول می گذاریم.«
»ما ]در سال 2004[ سرمایه گذاری داشتیم که اجازه داد شرکت را به صورت سرپا و درحال کار 

داشته باشیم. آزمایشگاه را راه اندازی کردیم، بعضی از تجهیزات را خریداری کردیم، سپس از 
DTI کمک مالی دریافت کردیم، که در به حرکت درآوردن و افزایش درآمد کمک کرد؛ بنابراین از 

آنجا بود که به طور پیوسته رشد کردیم.«

-
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

 داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 NL-OIB

(2003)l

»... و البته کسب درآمد پس از چند ماه... ما هیچ اجاره ای برای تسهیالت پرداخت نکردیم تا 
زمانی که درآمد کسب کنیم... مهم ترین چیزهایی که مجبور بودیم پرداخت کنیم حقوق بود و 

بعضی ها گفتند: خوب، برای ماه های اول حقوق من را پرداخت نکن. این باعث آسان تر شدن بقا 
می شود، نسبت به حالتی که کارکنانی واقعی داشته باشید که سهامدار نیستند و شما هر ماه باید 

به آن ها حقوق بپردازید؛ بنابراین در ابتدا پول زیادی یا حتی هیچ پولی نداشتیم و گفتیم خوب 
]هزینه را تا زمانی[ که بتوانیم پرداخت کنیم به تعویق خواهیم  انداخت.«

»تأمین مالی... پول فقط از دانشگاه و ]دولت منطقه ای[ بود... ما برای یارانه ]کسر مالیات 
حقوق[ درخواست کردیم و آن را به دست آوردیم؛ طوری که تا به امروز )2006( همیشه یارانه را 
دریافت می کنیم که خیلی هم مهم است؛ زیرا به شدت هزینه های حقوق شما را کاهش می دهد 

که به ما کمک کرد و هنوز هم به ما کمک می کند.«

2008

UK-GGF تولید گرنت

(1998)l

»این شرکت با 100 هزار پوند ساخته شد. این بخش اصلی پول بود. این پول از کمک های 
اتحادیۀ اروپا جذب شد. به دنبال آن، یک دورۀ کوچک سرمایه گذاری اولیه وجود داشت که 
درواقع از طریق افراد ثروتمندی که در آن مرحله در شرکت ها سرمایه گذاری می کردند انجام 

می شد. ارتباط از طریق دوستان صورت می گرفت...«
»پول اصلی گرنت بود و به مدت هجده ماه تا دو سال طول کشید. متعاقب آن، یک دورۀ کوتاه پول 

وجود داشت که هجده ماه تا دو سال دیگر ادامه یافت و پس از آن به چند سرمایه گذار پیوستیم.«

2002

 UK-XSS

(2001)l

»در ابتدا با حدود 100 سرمایه گذار خطرپذیر ارتباط برقرار کردیم، به همه جا رفتیم و با بسیاری 

از آن ها گفت وگو کردیم، درنهایت با سخنرانی ها و این قبیل کارها، ]سازمان های خیریه[ موافقت 

کردند که ما را تأمین مالی کنند. ]سازمان های خیریه[ سرمایه گذارانی بودند که این مراحل 

را پشت سر گذاشتند؛ زیرا دورۀ این فرصت کمی طوالنی است؛ بنابراین شاید پشت دانش 

خوب، سرمایۀ مطمئن باشد. اگر آن ها به واسطه آن پول را بگیرند فوق العاده است. اگر آن ها به 

پشتوانۀ علم خوب سرمایه گذاری کرده اند، این عالی است و آن ها آن را کمک هزینه می دانند. 

]سرمایه گذار[ به راهبرد درازمدت در این زمینۀ علمی عالقه دارد؛ به گونه ای که می توانید استدالل 

کنید که آن ها سرمایه گذاران راهبردی تری نسبت به سرمایه گذار خطرپذیر سنتی خود دارند.«

»]سازمان های خیریه[ 1/4 میلیون به ما داد تا با آن شروع به کار کنیم و سپس حدود یک سال 

پیش ]2006[ یک میلیون دیگر به ما دادند.«

2002

 UK-XTG

(1997)l

»در ابتدا بر سرمایه گذاری عمومی تمرکز کردم، پول آزاد؛ زیرا در ابتدا نظام سرمایه داری را 

نمی فهمیدم...«

»در اواخر 2001، اوایل سال 2002 ]شروع به فروش محصوالت کردیم.[ ]از سال 2001 درآمد[ 

به طور پیوسته رشد کرد. اولین معامالت، پیشگامان اولیه بودند... ما در سال 2006 رشد کردیم.«

2007

 NL-ORP

(2002)l

»ما توانستیم پول های اعطاشدۀ زیادی را جذب کنیم. این منبع اصلی درآمد ماست... پول های 

اعطاشده 350 هزار یورو بود. من با آن، کمک های پولی ]دولتی[ دیگری را دریافت کردم؛ چون 

آن ها پول را تطبیق دادند. چند سرمایه گذار کوچک آمدند... سپس توانستیم کمک های بزرگ تری 

را جذب کنیم. من درمجموع شش کمک مالی از دولت و حدود سه تا چهار کمک مالی از 

سازمان های صبور دریافت کردم. این مقدار تا... شش یا هفت میلیون یورو می  رسید.«

»... آن ها با پول کافی آمدند تا ما را به گام بعدی ببرند... و بنابراین برای این مرحلۀ خاص، 

در اواخر سال گذشته من شروع به جست وجو سرمایه گذاران خطرپذیر کردم و به شرکت های 

سرمایه گذار خطرپذیر بزرگ تر نزدیک شدم، اما درحال حاضر شرایط کمی فرق می کند؛ چون ما 

در مرحلۀ کلینیکی هستیم، ما کمی بزرگ تر شده ایم، فناوری جدید، به طوری که اکنون آن ها جالب 

هستند و درحال حاضر سرمایه گذاران بالقوۀ بسیار خوبی برای آمدن به هیئت مدیره داریم.«

2007
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 NL-KLA

(2005)l

»همان طور که می بینید ما پول نداریم، آنچه انجام دادیم... من اینجا ]دانشگاه[ آمدم و بیش از 
30 سال با این استاد کار کردم. ]بنیان گذار[... سعی می کنیم با هم پولی دربیاوریم تا به چند 

 توسط حوزه ]استاد[ استخدام می شوند بپردازیم. اگر این 
ً
دانشجوی فارغ التحصیلی که بعدا

امکان وجود داشته باشد، من میزی دارم تا از امکاناتش استفاده کنم... پروژه هایی را برای اعطای 
کمک مالی پیشنهاد می کنم و اگر کمک شود، می توانم چند سال دیگر بمانم.«

 در دانشگاه ها داریم و با افزایش انگیزه می توانیم آزمایش های بالینی را با 
ً
»ما شبکه ای عمدتا

بودجۀ بسیار کم انجام دهیم.«

 NL-KYS

(2004)l

»ما در ارائۀ درخواست برای... اعطای کمک مالی موفق بودیم. من بیشتر و بیشتر به پروژه 
عالقه مند شدم و طی همان زمانی که کمک مالی دریافت کردیم تصمیم گرفته شد که شرکتی 

براساس این برنامه تأسیس کنیم که یکی از اهداف اولین مرحلۀ کمک مالی هم بود.«
»]هنوز پرسنل آزمایشگاه در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند[ که بخشی از مالکیت معنوی 

و صدور مجوز معاملۀ ما با ]دانشگاه[ است. من برای خدمات پول نمی گیرم و درعوض من 
سهامدارم... در برخی موارد شرایط تغییر خواهد کرد؛ پس اگر مردم درگیر شوند، آن ها پول 

می گیرند... ما در نقطه ای هستیم ]که[ باید از منابع خارجی تأمین شود.«

2007

 NL-BRN

(2003)l

»]در ابتدا کمک مالی ادامه یافت[ سه سال. سرمایه گذارانی که پیدا کردیم... از طریق 
... دور اول در 

ً
مشارکت کنندۀ سرمایه گذار من آمدند... نه زمانی که ما شروع کردیم، اما بعدا

مجموع 600 هزار بود. خیلی نیست. ما مجبور بودیم برای دورۀ دیگر برگردیم این مطلب به اوت 
2004 مربوط می شود. در ابتدای سال جاری، ژانویۀ 2006، با سرمایه گذاران مشابه یک دورۀ 

اضافی برگزار کردیم.«
»در سال 2003 این شرکت را به عنوان یک نهاد قانونی تأسیس کردیم. پیش از آن هیچ دلیلی 

برای انجام آن وجود نداشت... یک بار سرمایه گذاران را جذب کردیم، در آن زمان اولین بار بود 
که باید حقوق می پرداختم. پیش از آن براساس کمک مالی دانشگاه پرداخت می کردم.«

2007

حمایت مند

انتصاب توسط 

سرمایه گذار

 UK-NEX

(2002)l

»... گروهی از افراد همان زمان گردهم آمدند و این بیانگر این مطلب است که چطور 
همه چیز شروع شد.«

»... همان موقع... فناوری را خریداری کردیم، درواقع ما به شرکت جدیدی منتقل شدیم که 
برخی از کارکنان آن روی آن فناوری کار کرده بودند.«

2002

 UK-XOX

(1999)l

»با کمک آژانس های استخدام، مدیرعامل استخدام شد، سرپرستان و سرمایه گذار نقش مهمی 
در این موضوع داشتند.«

»... چند ماه اول تا زمانی که همه چیز روبه راه می شد و کار پیش می رفت، اتاقی در دانشگاه 
 سه تا چهار ماه برای استخدام مدیرعامل شرکت ]طول کشید[... 

ً
به من داده شد. احتماال

مدیرعامل دوم، مجری شرکت ثبت شده ای در ایاالت متحده با تجربۀ عملی بسیار زیاد در زمینۀ 
زیست فناوری در حوزه ای نزدیک به حوزۀ مربوطه بود. سومین مدیرعامل، شرکت زیست فناوری 

بریتانیایی را با پس زمینۀ متنوع در حد خوب متوسط دایر کرده بود. با دوره های  اندک در 
حوزه های سرمایه گذاران خطرپذیر، تأمین مالی آغاز شد. او شروع به کار کرد ]2006[.«

1999

UK-OVE

(1998)

 درگیر شدند، اما آن ها دانشمند و استاد هستند و سهامداران بنیان گذار 
ً
»]بنیان گذاران[ کامال

اصلی به دنبال کسی بودند که بتوانند کسب و کار را راه  اندازی کنند.«
 از ابتدا اینجا بود، استخدام کردند... پس زمینۀ 

ً
»]سرمایه گذاران[ مدیر پزشکی مان را، که اساسا

او شرکت های دارویی بزرگ است... ما ]مدیر ارشد استراتژی[۱را آوردیم؛ چون می خواستیم 
پژوهش را شروع کنیم و ]مدیر دیگری[ به عنوان ]مدیر[ توسعۀ کسب و کار۲ برای صدور 

مجوز و مشارکت... من ]مدیر ارشد مالی[۳ در آوریل 2004 به شرکت پیوستم. سه ماه قبل از 
شناورشدن ملحق شدم.«

1999

1. CSO : Chief strategy Officer
2. BD : Business Development Management
3. CFO : Chief financial officer
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

 داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 UK-XSS

(2001)l

»]هم بنیان گذار[ با من ]بنیان گذار دانشگاهی[ شروع به کار کرد... و کار خود را ترک کرد تا 

بتواند تمام وقت سرمایه جمع کند. او حدود یک سال پیش ]2005[ ما را ترک کرد. ما شرکت 

کوچکی هستیم.«

»]دومین مدیرعامل[ زمانی به سرمایه گذاری ملحق شد که ]سرمایه گذاران[ مقداری پول 

پرداخته بودند و بخشی از پول در وضعیتی داده شد که شخصی مثل من درحال ملحق شدن ]به 

شرکت[ بود.«

»درنهایت من ]مدیرعامل دوم[، به عنوان مدیر اجرایی، مسئول عملیاتی هستم. ما مدیر ارشد 

فروش داریم که تمام وقت کار می کند که توسط شرکت استخدام شد... دو نفر داریم که 

تمام وقت در آزمایشگاه هستند و یک نفر که درحال همکاری با ]بنیان گذار دانشگاهی[ است... 

رئیس ما یک پزشک است و خیلی درگیر توسعۀ بالینی است؛ چون این تخصص اوست از نظر 

دارویی. زمینۀ کاری من سیستم های بیولوژی است و ]مدیر ارشد فروش[ یک شیمیدان است؛ 

 شما دو مؤلفۀ اصلی نحوۀ کشف داروها را دارید.«
ً
بنابراین اساسا

2006

 NL-EPP

(1999)l

»یکی از اولین سرمایه گذاران ]مدیریت اجرایی[ را وارد کرد. او ]مدیر توسعۀ کسب و کار[ را 

آورد و مدیرعامل قبلی را نیز آورد، اما این کمی اشتباه بود. قبل از اینکه با تیم مدیریتی که اکنون 

 اشتباه کردیم.«
ً
هستیم این مسئله را به پایان برسانیم، کامال

2003

 NL-VAA

(2000)l

»بنیان گذار/ مدیرعامل اواخر سال 2002 شرکت را ترک کرد. پس از آن ما یک دوره مدیر 

اجرایی نداشتیم و پس از آن مدیرعامل و سپس یک دوره مدیر اجرایی نداشتیم و پس از آن در 

سال 2002 ]مدیرعامل کنونی[ را داریم. ]مدیر ارشد فروش[ از زمان شروع در سال 1999 با 

ماست. ]توسعه دهندۀ کسب و کار[ در سال 2003 و ]مدیر اجرایی[ در سال 2000، درست بعد 

از تأسیس ملحق شدند. ]مدیرعامل فعلی[ سرپرست شد. او در ]شرکت بزرگ مواد شیمیایی[ 

بود. من ]مدیر توسعۀ کسب و کار[ ]مدیرعامل فعلی[ و دیگر معاونان را به واسطۀ کارفرمای قبلی 

می شناختم، اما این مانع استفاده از بنگاه کاریابی ویژۀ افراد متخصص نمی  شود.«

2003

انتصاب 

بنیان گذار
 UK-XCI

(1998)l

 »من می خواستم ]او[ را به عنوان مدیر عامل استخدام کنم، اما او نمی توانست همان موقع 
 به هیئت مدیره آمد. مدیرعامل شرکت در سال 2004 

ً
]کارفرمای قبلی[ را ترک کند. او بعدا

شروع به کار کرد، اما از زمان تأسیس، رئیس هیئت مدیره بود. یکی از مدیران بالینی )نظارتی( 

دوست خوب مدیرعامل شرکت بود. مدیر دیگر )تولید بالینی( دوست قدیمی ]بنیان گذار[ 

است که برای کار به ]بنیان گذار[ نزدیک شد. مدیر تجاری از طریق بنگاه کاریابی جذب شد 

».]2005[

2000

 UK-GGF

(1998)l

»ما حداقل 2/5 سال دو مدیر بنیان گذار داشتیم و آن ها توسط یک متخصص صنعت، که به طور 

موردی برای شرکت کار می کرد، حمایت می شدند... حدود سه سال است که مدیرعاملی 

استخدام کردیم که دارای تجربۀ تجاری و مالی بود.«

»دو نفر از اولین کارمندان، که در زمینه های پژوهشی اصلی تجربه داشتند، برای 

بنیان گذاران شناخته شده بودند... یکی از حوزۀ دانشگاه و دیگری از حوزۀ صنعت آمده بود. 

دو نفر دیگر از کارکنان نیز از دانشگاه آمده بودند، افرادی که در زمینۀ مهارت   های خاص 

مورد نیاز واقع می شدند.«

2001

 NL-HTP

(2001)l

»]فقط مدیرعامل بنیان گذار است، بنیان گذار تک. ما یک سازمان مدیریت پروژه ای 

مجازی هستیم. او ابتدا منشی را استخدام کرد... نفر بعدی یک دانشمند از دپارتمان 

خودش ]کارفرمای قبلی[ بود، سپس از طریق یکی از بنگاه های کاریابی متخصصان، مدیر 

مالی استخدام کرد. من ]مدیر ارشد کسب و کار[ شنیدم که او ]کارفرمای قبلی ما را[ ترک 

کرده... بنابراین به او تلفن زدم.«

2002
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 UK-PNI

(1998)l

»اولین مدیر عامل دارای تخصص ضدباکتریایی بود و از طریق شبکه های ]دانشگاهی[ 

پیدا شد. او یک مدیرعامل نیمه  وقت بود... در سال 2000، ما مدیرعامل جدیدی 

داشتیم، یک مدیرعامل تمام وقت...

آخرین مدیرعامل، نوعی مدیرعامل فعال در بخش زیست فناوری بود. او فراتر از یک 

مدیرعامل واجد شرایط، از یک شرکت عمومی بود. هنگامی که سعی کردیم انتصاب 

 ]توسعۀ کسب و کار[ یکی از ملزومات 
ً
آخرین ]سومین[ مدیرعامل را انجام دهیم، نهایتا

کلیدی بود.«

»]مدیر ارشد فروش[ در سال 2000 به شرکت ملحق شد، درست قبل از پیوستن من، 

ما مدیرعامل جدیدی داشتیم، یک مدیرعامل تمام وقت. )مدیر ارشد مالی( در ژانویۀ 

2001 استخدام شد... تا به علت عدم موفقیت قبلی ها، دور B را انجام دهیم. من فکر 

می کنم آن ها در آن نقطه تیم مدیریتی کاملی داشتند.«

2001

 UK-KRA

(1997)l

»من ]بنیان گذار دانشگاهی[ درحال اداره کردن شرکت بودم و متوجه شدم... من تمرکز تجاری 

و درک یک مدیرعامل را ندارم. در آن زمان بعضی از کارها را به عنوان مشاور شرکت دارویی در 

اروپا انجام می دادم و سرپرست آن ها خیلی با من کار کرد و خیلی خوب کار کردیم... من گفتم: 

آیا شما مدیرعامل هستید؟«

1999

 UK-TRG

(1998)l

 دو بنیان گذار وجود داشت و همان موقع رئیس به هیئت مدیره آمد. او 
ً
»در ابتدا، اساسا

هنوز هم رئیس و مدیرعامل است. در روزهای اولیه یک رئیس اصلی وجود داشت که 

استعفا داد یا جایی رفت و پس از آن ]هم اکنون[، تحلیل گر سابق و کارگزار شاغل در 

صنعت داروسازی به هیئت مدیره آمد، یکی از مهم ترین ویژگی های او این است که به 

لحاظ افزایش منابع مالی مخاطبین بسیار زیادی دارد.«

»من ]مدیر ارشد مالی[ در سال 1999 به هیئت مدیره آمدم که بعد از آن، یعنی شش یا نه 

ماه بعد، اما قبل از بازار سرمایۀ جایگزین، براساس OFX سرمایه را شناور کردیم. پایان 

سال 2000، ]مدیر توسعه[ به هیئت مدیره آمد.«

2000

 UK-SPE

(2001)l

 15 نفر در کار قبلی من برای من کار کرده اند. با پست 
ً
»... ما 30 نفر پرسنل داریم، تقریبا

دکتری ارشد من، که حدود 10 سال با من بوده است، ما به کسب و کاری فکرکردیم که در آن 

دانش فنی علمی وجود داشته باشد.«

»ما یک مدیر مالی داریم. ما یک مدیر اجرایی داریم و نقش من تا چند سال اخیر به طور مؤثر 

مدیرعامل و مدیر ارشد فروش بود. من برای دو بخش مسیر علمی ارائه می کنم.

ما دو مدیرعامل داریم که دو بخش را مدیریت می کنند ]خدمات تحقیق و توسعۀ و بهبود نرخ 

تبدیل.[1یک مدیر پژوهشی داریم که روزانه ]تحقیق و توسعه[ را مدیریت می کند...

ما برای این بخش یک مدیرعامل و مدیر تجاری داریم ]مدیر توسعۀ کسب و کار[ در سپتامبر 

گذشته ]2005[ آغاز به کار کرد.«

2005

 NL-RUC

(1992)L

 ثابت شود هنوز کسانی هستند که این 
ً
»من مدیران بسیار بسیار قوی استخدام می کنم که واقعا

شرکت بزرگ را اداره می کنند. زمانی آن ها را استخدام کردم که هنوز شرکت کوچکی بودیم... 

من برای بسیاری از این افراد از بنگاه کاریابی متخصصان استفاده کردم«

»توسعه دهندۀ کسب و کاری را ]در ابتدا استخدام کردم[؛ زیرا می خواستم تا پایان کار با 

شرکت، کسب و کار را تقویت کنم. ]سپس[ از طریق یک سرپرست، مدیر ارشد مالی را 

استخدام کردم. درست قبل از تملک و عرضۀ اولیۀ سهام، وکالی عمومی را از طریق شبکۀ 

مدیر ارشد مالی پیدا کردیم.«

1996

1. CRO: Conversion Rate Optimization
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 NL-MPA

(2000)l

»ابتدا همکاران سابق ]را استخدام کردیم[، افرادی که در پروژه بودند. اولین فردی که من استخدام 

کردم، مدیر ارشد مالی بود... دومین مدیر ارشد من از طرف ]یکی از سرمایه گذاران[ معرفی شد.

فکر می کنم قبل از ]تأمین مالی[ دو یا سه نفر در هیئت مدیره حضور داشتند... معاون 

درخواست های علمی، مخترع فناوری... ما در ژانویه با هفت نفر شروع کردیم.

... یک مدیر اداری و چند پژوهشگر وجود داشت... با شروع به کار در سال 2002 یک 

سرپرست توسعۀ کسب و کار داشتیم...«

2002

 NL-ORP

(2002)l

»فقط من ]بنیان گذار، مدیر عامل[ در بدو تأسیس ]شرکت بودم[. ]هیئت مشورتی[ تجربۀ زیادی 

در این حوزه داشت...]و[ در راه اندازی شرکت های جوان تر... ما یک مدیر پژوهش داریم که 

 در همین سال ]2007[ آمد... سپس مدیر گروه توسعه و... یک کارشناس بالینی... ما 
ً
بعدا

مدیران پروژه و مدیران فنی پروژه داریم... یک مدیر پروژۀ کلی هم وجود دارد... ما یک وکیل 

داریم... ما مدیر کنترل کیفیت داریم... ما یک مدیر ارشد مالی داریم، که در حوزۀ حقوق و 

دستمزد نیست، اما من او را استخدام می کنم. درحال حاضر او برای ما خیلی گران تمام می شود، 

اما پول جدیدی به دست ما می رسد. ما مجبوریم یکی از این نوع افراد را استخدام کنیم.«

2007

انتصاب از 

طریق والد
 NL-PMA

(2000)l

»من ]اولین مدیر عامل[ صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر کوچک را اداره می کردم. از طریق یک 

دانشگاه مستقل۱ ]به سرپرست NL-MPA[ نزدیک شدم؛ زیرا آن ها فناوری را اختراع کرده بودند 

و اختراع خود را ثبت کردند.«

»سپس مدیرعامل دوم آمد و برای مدت یک سال آنجا بود و سپس )سومین مدیرعامل( آمد و او 

هم یک سال ماند. اولی یکی از بنیان گذاران بود. ]مدیرعامل دوم[ استعفا داد. سومین مدیرعامل 

آلمانی بود، اما پس از یک سال استخدام شد. او مدیرعامل موقت بود که پس از آن به مدیر 

ارشد بازاریابی۲ تبدیل شد و پس از آن ما ]مدیرعامل آلمانی کنونی[ داریم. ما سه ]مدیرعامل[ 

هلندی و دو ]مدیرعامل[ آلمانی داشتیم.«

2002

 NL-LAG

(1998)l

»ما ]مدیرعامل شرکت مادر[ فردی را برای ادارۀ این بخش استخدام کردیم که مدیرعامل آن 

شرکت می شود. ]مدیرعامل[ به مدت یک سال و نیم [به عنوان رئیس بخش در شرکت مشغول 

به کار شد تا بتواند آن بخش را اداره کند.«

1999

 UK-XTG

(1997)l

»]ادارۀ انتقال فناوری[ مدیرعامل را تعیین کرد. آن ها مدیر مالی و مدیر پروژۀ نیمه وقت 

را نیز تأمین کردند... انتصاب مدیرعامل انتصاب بدی بود و زمانی که ما در آخرین دورۀ 

سرمایه گذاری قرار گرفتیم... رهبر گروه گفت که می خواهیم با همین شرایط پیش برویم، اما 

نمی خواهیم مدیرعامل فعلی شما را داشته باشیم. به نظرم خوب بود؛ اگر آن ها می خواهند بدون 

او سرمایه گذاری کنند، پس از دست او خالص خواهیم شد. در طول فرایند کارها، مردی را دیدم 

که االن مدیرعامل فعلی است.«

2000

 UK-XOR

(2004)l

»]شریک ادارۀ انتقال فناوری دانشگاه[ یک نفر از افراد خودشان را در محل منصوب کرد تا مراقب 

ما باشد، اکنون فرد مزبور رفته است ]تا شرکت زیست فناوری[ دیگری را اداره کند... او از هر 

طرف به ما فشار آورد. گام های مهمی برای پیشبرد اهداف وجود داشت؛ دانشگاه... تاریخچۀ 

بسیار محدودی از زایش )چندبخش  شدن(ها داشت.«

»]مدیرعامل موقت[ در سال 2004 منصوب شد... و تعدادی از برنامه های پژوهشی را شروع 

کردیم. سپس مدیرعامل شرکت را استخدام کردیم... یکی دیگر از اعضای کلیدی تیم را، که اولین 

سال توسعۀ دارو را تجربه می کرد، استخدام کردیم. من ]بنیان گذار دانشگاهی[ تجربۀ تحقیقاتی 

داشتم و او، که مدت ها بود می شناختم، در زمینۀ توسعۀ دارو دارای تجربه بود... ما بسیاری از 

کارمندانی را که مدت زیادی کار کرده بودند ]کارکنان آزمایشگاه دانشگاه[ به اینجا منتقل کردیم.«

2004

1. Free university
2. CMO : chief marketing officer
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

 داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 UK-SAV 

(2003)

»... من خواستم چند نفر از افرادی را که با ]شریک ادارۀ انتقال فناوری دانشگاه[ مشغول به 

کار بودند بردارم و از آن ها به عنوان تیم مدیریت خودم استفاده کنم... آن ها تا زمانی که عمومی 

شویم تیم مدیریتی کامل گذاشتند. درواقع آنچه انجام دادیم، جذب مدیرعامل بود... بنابراین 

او را دزدیدیم. ما در ماه مارس راه اندازی را انجام دادیم و تا اوت من آن فرد را متقاعد کردم که 

مدیرعامل شرکت شود.«

2003

NL-RIV 

(2002)

»... دانشگاه از من پرسید... آیا می توانید این مجموعه را شکل دهید؟ آن ها به مدیریت نیاز 

داشتند؛ آن ها به ساختار نیاز داشتند.«

»من به عنوان مدیرعامل، مسئول تصمیم گیری های بیشتر در زمینۀ کسب و کار و راهبردها هستم. 

بیشتر کارها توسط معاون مدیر عامل انجام می شود. او توسط یک دستیار حقوقی تمام وقت 

 به فرد حقوقی 
ً
حمایت می شود؛ زیرا ما گردش بسیار زیادی داریم و اسنادی داریم که واقعا

تمام وقت نیاز دارند...«

2004

تنوع 

بنیان گذاران
 UK-RAS 

(2003)

»ما بخشی از یک شرکت بزرگ بودیم، یک شرکت امریکایی. آن ها بخش انگلستان را تعطیل 

کردند... همۀ ما در واحد مشابه در ]کارفرمای پیشین[ به خوبی با هم کار کردیم. ]مدیرعامل[ 

]کارفرمای پیشین[ رئیس ما بود. وقتی شرکت را تأسیس کردیم، فقط سه نفر از ما حضور داشت.«

2003

 UK-SXD 

(2003)

»ما برای ]شرکت بزرگ دارویی[ کار می کردیم. ]مدیرعامل بنیان گذار[ ]کارفرمای قبلی[ مسئول 

تحقیق و توسعه و من ]مدیر ارشد فروش[ مسئول ارزیابی توسعۀ فناوری، پایین تر از او بودم. 

ما از حسابدار مالی خبر گرفتیم ]و[ از او درمورد عالقه مندبودنش در پیوستن به ما پرسیدیم. ما 

سه نفر، سه بنیان گذار بودیم و سهم خود را در سرمایه گذاری قرار دادیم. پس از آنکه کسب و کار 

بنیان گذاشته شد، در سال بعد، مدیر توسعۀ کسب و کار را استخدام کردیم.«

2001

 NL-TOC 

(1995)

»ما برای مدت زمان طوالنی است که یکدیگر را می شناسیم... او ]مدیرعامل[ می خواست 

کسب و کار خودش را شروع کند... او کارآفرین است... داروساز، یک دانشمند است؛ او مدرک 

دکتری دارد و برای یک شرکت امریکایی در آمستردام کار کرده است. ]اما[ او به اطالعات 

دانشگاهی هم نیاز داشت، چگونگی کار و شبکه را می دانست... ما با هم نشستیم و برنامه ای 

طراحی کردیم.«

»من در دانشگاه ماندم، اما چند ساعت را به کار برای NL-TOC اختصاص دادم. ]به عنوان یک 

بنیان گذار دانشگاهی و مدیر ارشد فروش برای یک روز در هفته[ هیچ وقت مدیریت نکردم. ابتدا 

سعی کردم با ارائۀ دانش علمی در خرید و فروش کمک کنم، در ابتدا خیلی عملیاتی بود«

»هیچ مدیر علمی وجود نداشت. بعدها ]یک نفر استخدام شد تا[ بخش فناوری جدید را رهبری 

کند. ]این موضوع به[ چهار یا پنج سال پیش مربوط می شود. ]تا آن زمان، مدیر اجرایی علم را 

مدیریت می کرد و[ مدیران پروژه وجود داشتند. سازمان بسیار یک دست و مسطحی بود.«

2001

بدون حمایت

بنیان گذاران 

محدود

 UK-YLP 

(2001)

 می گذاشتم، 
ً
»من ]بنیان گذار دانشگاهی[ اکنون همان  اندازه زمان می گذارم که قبال

 مسئول بودیم، ما ]بنیان گذاران دانشگاهی[ بیشتر در 
ً
اما قبل از اینکه ما مدیر و قانونا

 
ً
مدیریت آن مشارکت داشتیم. درحال حاضر ]مدیر فعلی[ مدیریت می کند. او اساسا

به عنوان مدیرعامل شرکت ]2006[ به جمع ما آمد و ما هیئت مدیره را ترک کردیم او 

به واسطۀ ]صندوق سرمایۀ اولیه[ به عنوان کارآفرین مقیم استخدام شد. او یک مدیرعامل 

نیمه وقت ]UK-YLP[  است و مدیرعامل نیمه وقت دو شرکت دیگر نیز می  باشد.«

2006

 NL-AREK 

(1990)

»من و هم بنیان گذار سرپرست بخش آسیب شناسی تجربی در مرکز پزشکی علمی در آمستردام 

بودیم. یکی از خواسته های فرشتۀ کسب وکار این بود که ما باید تمام کارهای دیگر را متوقف 

کنیم و 100 درصد وقت خود را به NL-AREK  اختصاص دهیم.«

»او تا سال 2001 مدیرعامل بود و پس از آن شاهد تغییر مدیریت بودیم و تا سال 2003 مدیر 

علمی بود و پس از آن شرکت را ترک کرد. او با راهبردی که بین سال های 2000 تا 2003 توسعه 

دادیم مخالفت کرد.«

-
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 NL-KLA

(2005)

»ما با هم سه یا چهار هم بنیان گذار را تشکیل می دهیم که در آن، کارهای بخش محتوا توسط 

استاد دانشگاه و خودم انجام می شود و بخش مالی توسط یک نفر دیگر انجام می شود... ]استاد[ 

درحال نوشتن چند پروپوزال است که می خواهیم آن ها را برای دریافت گرنت ارسال کنیم. او 

دانشجویان ]دو نفر در دانشگاه[ را هدایت می کند. باید بگویم ما قلب علمی شرکت هستیم.«

»ما دو نفر در ]دانشگاه[ ]که درحال انجام آزمایش های بالینی هستند[ و سازمان  قرارداد 

پژوهش۱ داریم... ما یک مدیرعامل نیمه وقت جذب کردیم... او از فوریۀ ]2007[ تاکنون در 

شرکت حضور دارد؛ زیرا فکر می کنیم هنوز الزم نیست در زمان کنونی، سرپرست، مدیر مالی یا 

مدیر عامل تمام وقت داشته باشیم.«

2007

 NL-QIP
 (شرکت اصلی

1992؛

 تأسیس شد
ً
مجددا

در 1999)

»من ]مدیرعامل فعلی[ برای ]صندوق سرمایۀ اولیه، که در NL-QIP سرمایه گذاری کرد[ شروع 

 نتوانست خود را تطبیق دهد.«
ً
به کار کردم و... فردی باید شرکت را اداره می کرد و شرکت واقعا

»تنها دو نفر در آنجا مشغول به کار بودند... من ]مدیرعامل فعلی[ به صورت نیمه  وقت در 

آنجا شروع به کار کردم... در سال 1993... در سال 1996 به صورت تمام وقت در آنجا 

شروع به کار کردیم...«

1996

 NL-AIK

(1997)

»مدیرعامل فعلی در سال 2004 شروع به کار کرد... او سال اول به عنوان توسعه دهندۀ 

کسب و کار، کار خود را آغاز کرد... و آن موقع ]دومین[ مدیرعامل، شرکت را ترک کرد. او دو 

یا سه سال مدیرعامل شرکت بود. پس از دومین مدیرعامل، بنیان گذاران تیم مدیریت را از سال 

1997 تا 2001 تشکیل دادند.«

2002

 UK-XHP

(2002)

»من ]بنیان گذار، مدیرعامل[ با یک همکار ]هم بنیان گذار[ با ]کارفرمای قبلی[ مالقات 

کردم. ]هم بنیان گذار[ به عنوان مدیرعامل کار می کند؛ بنابراین نقش مدیر ارشد فروش 

باقی می ماند، اما او به صورت لحظه ای این نقش را هم پوشش می دهد... سه دکتر در 

آزمایشگاه... تحلیلی، آزمایش برون تنی )لولۀ آزمایش(۲ و درون تنی )درون بدن جاندار(۳ و 

در هریک از آن ها یک نفر حضور دارد.«

-

 UK-NGP

(2001)

»ما سه نفر بودیم... یکی از بنیان گذاران چند سال گذشته دیگر نیامد؛ چون در مریلند بود...«

»اداره کردن روزانۀ شرکت و توسعۀ فناوری با نظارت من ]بنیان گذار، مدیر عامل شرکت[ 

انجام می پذیرد.«

-

 NL-KYS

(2004)

»... در همان مدت زمانی که کمک مالی دریافت کردیم، تصمیم گرفتیم شرکتی پیدا کنیم. ما 

کسی را داریم که تکنسین است و به امور قرارداد پژوهشی می پردازد ]در آزمایشگاه دانشگاه[.«

 من ]بنیان گذار، مدیرعامل[ درگیر بودم و هنوز هم به عنوان مدیرعامل درگیر هستم و 
ً
»... اساسا

در آنجا حضور دارم. پنج دانشمند دیگر حضور داشتند که بنیان گذار شدند.«

2008

 NL-BRN

(2003)

»من کسی را برای کمک به خودم داشتم... در کنار خودم به یک شخص بیرونی نیاز داشتم تا 

 وابسته 
ً
با دانشگاه مذاکره کنم؛ چون به دانشگاهی که از آن کمک مالی دریافت می کردم کامال

 تصمیم گرفتیم که کار 
ً
بودم... زمانی که به نقطۀ زایش )چندبخش شدن( همکاری رسیدیم، واقعا

را با هم ادامه دهیم و او به سهامدار و بخشی از مدیریت تبدیل شود.«

»یکی دیگر از بنیان گذاران، سرپرست علمی برنامۀ تحقیقاتی است. ]او[ یک دانشگاهی 

 توسط 
ً
است... کار او پرداختن به گرنت دانشگاهی است. تأمین مالی و توسعۀ کسب و کار عمدتا

شریک من انجام می  شود.«

2010

1. CRO : Contract Research Organization
2. in vitro
3. in vivo
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شرکت نوع مسیر

)سال تأسیس(

 داده های حمایت کننده از مسیرهای دنبال شده برای جذب سرمایه

 در طی ظهور شرکت
سال اولین دور 
جذب سرمایه

 NL-OIB 

(2003)

»در آن زمان ما با هشت نفر، که در شرکت دیگری مشغول به کار بودند، شروع کردیم. خودم 

 با آن ها 
ً
و ]یک هم بنیان گذار[ در مدیریت ]کارفرمای پیشین[ با هم بودیم. ما از افرادی که قبال

همکار بودیم، خواستیم به ما ملحق شوند. مدیریت تیم با من است...، اما برای سایر شرکت ها 

و سرمایه گذاری های خطرپذیر مهم است که کسی را داشته باشند که بتواند آن ها را به یک 

 در اینجا کار نمی کند، اما 
ً
سازمان قرارداد پژوهش معرفی کند. ]یکی دیگر از بنیان گذاران[ واقعا

او هنوز درگیر است.«

»در هنگام جابه جایی ما دو تن ازکارمندان و بنیان گذاران را از دست دادیم؛ زیرا این سفر برای 

آن ها خیلی دور بود؛ بنابراین آن ها رفتند... درحال حاضر تنها چهار بنیان گذار وجود دارد که 

من هنوز مدیر آن هستم.«

-
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