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چکیده:
ایجاد  نظر  از  كشورها  از  بسیاری  در  متوسط  و  كوچك  شركت های  و  بنگاه ها  نقش 
مدیریتی اش  تیم  و  بنگاهی  هر  برای  رشد سریع  است.  زیادی  اهمیت  دارای  اشتغال 
یك فرآیند پیچیده است. درك این كه چرا بعضی از شركت ها، باتوجه به اندازه و دامنه 
رشد  آرامی  به  یا  شركت ها  دیگر  و  هستند  سریع  رشد  حال  در  یكسان  فعالیت های 
می كنند یا اصاًل رشد نمی كنند، برای شركت های كوچكی كه می خواهند به شركت های 
متوسط و بزرگ تبدیل گردند، موضوع بسیار مهمی است. این پژوهش با هدف طراحی 
مدلی در راستای تبدیل شركت های كوچك و متوسط به شركت های با رشد سریع ارائه 
شده است. اطالعات موردنیاز از طریق انجام مصاحبه هدفمند با مدیران شركت هایی با 
رشد سریع در صنایع مختلف گردآوری شده است. در این پژوهش در ابتدا با استفاده از 
روش پژوهش روایتی و با تحلیل محتوا و پس از كدگذاری، عوامل موفقیت شركت های 
با رشد سریع شناسایی شده است كه در این راستا، 8 مقوله به همراه زیرمجموعه ای 
از عواملی كه بر رشد شركت های كوچك و متوسط تأثیرگذار بودند، شناسایی شد كه 
عبارتند از: ویژگی های كارآفرین و مؤسس شركت، شایستگی های كارآفرین و مؤسس 
محصوالت  و  فرآیندها  مدیریتی،  تیم  ویژگی های  مدیریت،  شایستگی های  شركت، 
مدل  نهایت،  در  خارجی.  محیط  عوامل  رهبری،  سبك  رهبری،  استراتژی  فناوری، 
مفهومی در راستای تبدیل شركت های كوچك و متوسط به شركت های غزال توسط 

نگارندگان پیشنهاد شده است.

متوسط، غزال ها،  و  کلیدواژه ها:  رشد سریع، شرکت های کوچک 
ویژگی های کارآفرینان، شایستگی مدیریتی، فرایندها و 

محصوالت.
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مقدمه

آن  در  رشد  و  پایدار  شرایط حضور  و  دارد  بدیعی  و  گوناگون  ویژگی های  دنیای كسب و كار، 
نیز مستلزم تجهیزاتی خاص است. از جمله این ویژگی ها، آهنگ شتابان دگرگونی در فرآیندهای 
به سرعت  را  و شركت ها  بهره سازمان ها  است كه  و...  فروش  و درصد  و خارجی سازمان  داخلی 
تغییر داده و چالش هایی جدید را فراروی آن ها قرار می دهد. طبعًا پیشرو بودن در این سازمان ها در 
چنین شرایطی، بسیار پیچیده، ُپرچالش و نیازمند به ایجاد تحول و كسب دستاوردهایی است كه 
بتواند موجب رشد و شكوفایی صنعت گردد )Faems, 2009(. دنیای كنونی، دنیای سازمان های 
پیشرو با رشد سریع است كه این سازمان ها و شركت ها را غزال گویند. شركت های غزال، نسبت 
به دیگر شركت ها، دارای رشد سریع در یك دوره مشخص هستند )Faems, 2009(. در همین 
رشد  مانند  متفاوتی  معیارهای  شركت ها،  دیگر  و  غزال ها  رشد  اندازه گیری  و  تعیین  برای  راستا، 
مقتضیات  براساس  دارد كه  كاركنان وجود  استخدام  اشتغال،  ایجاد  دارایی،  ارزش افزوده،  فروش، 
زمانی و مكانی از هر معیاری برای تعیین رشد می توان استفاده كرد )فیض پور و محمودی، 1388(. 
در این میان، مطالعة استوی1 بیان كنندة این مطلب است كه 50 درصد از اشتغال ایجاد شده را 
به 4 درصد از بنگاه های با رشد سریع نسبت می دهد و همچنین برچ2 )1998( نیز بیان می كند 
كه فقط 4 درصد از بنگاه هایی با چنین ویژگی )رشد سریع( توانسته اند حدود 70 درصد از اشتغال 
ایجاد شده در یك دوره را به خود اختصاص دهند. با چنین اهمیتی، شناخت ویژگی هایی كه به 
واسطة آن یك بنگاه با رشد سریع از سایر بنگاه ها متمایز می شود و همچنین سهم این بنگاه ها از 
مجموعه اشتغال ایجاد شده در یك دوره معین، دارای اهمیت است )فیض پور، 1387(. از همین رو، 
قابل توجهی  تا حد  نام غزال ها  با  و تحلیل شركت هایی  به تجزیه  اواسط دهه 90 عالقمندی  از 
گسترش یافته است. این نوع شركت ها از این نظر كه به وجودآورندة تعداد زیادی از مشاغل جدید 
هستند، بسیار جالب محسوب می شوند )Delmar, Gartner, 2003(. به عنوان مثال، در آمریكا 
 كسب و كارهای دارای رشد باال، مسؤولیت 70 درصد اكثریت رشد میزان استخدام را بر عهده داشته اند 
برخی  سریع  رشد  و  طرف  یك  از  باال  موارد  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین،   .)Moreno, 2005(

1. Stoy
2. Birch
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شدن  غزال  در  عواملی  چه  كه  شود  می  مطرح  پرسش  این  دیگر  طرف  از  ایرانی  شركت های 
شركت ها نقش دارند و چرا برخی شركت ها در بازه زمانی كوتاه مدت تبدیل به شركت های رشد 

سریع و غزال می شوند. 

مبانی نظری

رشد شرکت

رشد شركت ها از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. در تئوری مربوط به رشد 
شركت می توان به قانون گیبرت1 اشاره كرد كه در آن ادعا شده نرخ رشد شركت به اندازه آن 
بستگی ندارد )Gibrat, 1931(. اندروز2 )1949(، بیان می كند كه رشد شركت ها به دلیل اهداف 
آن ها از هزینه های اصلی كم تر خواهد بود. از طرف دیگر، آنسوف3 )1975( مدلی را بنابر مفهوم 
موقعیت بازار محصوالت پیشنهاد می دهد. این مدل با دیدگاه های منابع محور آثار پتز4 )2001(، 
تركیب شده است. در نهایت، پن رز5 )1959( پیشنهاد می دهد كه دالیل، رشد درونی است و رشد 
شركت به دلیل استفاده از برخی منابع غیرفعال و توانمندی ها است. پیشنهاد پن رز در دهة اخیر، 
از طریق نظریه پردازان منابع محور توسعه یافته است. این منابع را می توان از خاص بودن و عدم 
تقسیم بندی آن ها به دست آورد. هنگامی كه منابع، قابلیت تقسیم شدن نداشته باشند، شركت باید )در 
صورتی كه خواهان اطمینان از استفاده درست از سایر منابع مختلف باشد( كمیت های غیرضروری 
آن را شناسایی كند. خاص  بودن منابع، شركت را ملزم به حفظ و ادامه این منابع بهره برداری نشده 

.)Moreno, 2005( در شركت، به جای فروش یا خارج سازی آن ها در بازار می نماید
اصلی هستند )Ferrell, 1997(: 1. مدل  دیدگاه  و متوسط، شامل سه  شركت های كوچك 
مرحله ای رشد شركت )Lewis & Garner, 1972(؛ 2. موانع رشد )مركز تحقیقات كسب و كار، 
1370( و 3. مدل پیش بینی یا خصوصیات رشد )Storey,1994(. هدف از این دیدگاه ها، شناسایی 
عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر سطوح رشد است كه در آن چندین متغیر به عنوان ستون های 
مورد  در  زمینه،  این  در  شده  انجام  مطالعات  از  بسیاری  مثال،  به عنوان  می گیرند.  قرار  اصلی 
بالقوه هستند كه هدف آن ها، ایجاد  شركت هایی است كه اغلب در عرصه رقابت، دارای عوامل 

1. Gibrat Law
2. Androws
3. Ansoff
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5. Penrose
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یك اهمیت نسبی از عوامل )فاكتورهای( عملی یا رقابتی است. در نهایت، به طوركلی چندین عامل 
تأثیرگذار را می توان برشمرد كه دارای اهمیت نسبی و در بعضی مواقع، به عنوان مطلق در رشد 
هستند؛ از بین آن ها می توان كارآفرینی، منابع، راهبرد و... را نام برد. استوری تشخیص داد كه بین 

این عوامل یك ارتباط خاص معناداری برای رشد شركت ها وجود دارد.

تعاريف و شاخص رشد سريع

وقتی كه در مورد رشد كسب وكار صحبت می شود، چهار نوع رشد را بررسی می نماییم: نخست، 
رشد مالی كه مربوط به گردش مالی، سود، سرمایه، ارزش تجاری، و سود سهام است؛ دوم، رشد 
راهبردی )تغییرات در شیوه ای كه یك شركت خود را با محیط خارجی تطبیق می دهد( كه توسط رشد 
سهم بازار، حفظ مزیت رقابتی پایدار و رشد اعتبار شركت سنجیده می شود؛ سوم، رشد سازمانی كه 
مربوط به توسعة فرآیندها، تغییرات در فرهنگ سازمانی و نگرش ها و میانگین گیری از رشد تعداد كلی 

كاركنان تمام وقت است و چهارم، رشد ساختاری كه میانگین رشد تعداد بخش های سازمانی است.
در اتحادیه اروپا، تعریف واحدی از یك شركت با رشد سریع وجود ندارد. دلمار، دیویدسون و 
گارتنر ناهمگونی این تعریف را تشخیص داده و نشان داده اند كه ارائه تعریفی واحد از یك شركت 
با رشد سریع كار سختی است؛ چون باید همه جنبه های روبه رو را مدنظر قرار داد: نخست این كه، 
كدام شاخص ها را باید در نظر بگیریم )تعداد كاركنان، سهم بازار، فروش، سود(؛ چه طور باید رشد 
را اندازه گیری كنیم )به صورت مطلق یا نسبی، تركیبی یا ضرب كردن در شاخص های رشد(؛ نظم 
و تداوم رشد شركت ها در حین دوره تحلیل شده )میزان رشد در طی زمان نوسان خواهد داشت(؛ 
چه چیزهایی را باید اندازه گیری كنیم )رشد سالیانه، میزان رشد در آغاز و پایان سال(؛ تاكتیك های 
رشد )نهادی یا از طریق اكتساب(؛ خصوصیات شركت )اندازه، عمر، دامنه/صنعتی كه شركت در آن 

.)Delmar, Davidson & Gartner, 2003( )رقابت می كند
- OECD تعریفی از یك شركت با رشد سریع را بر مبنای معیارهای روبه رو ارائه داده است: 

10 كارمند در آغاز دوره تحلیل شده، و میزان رشد تعداد كاركنان بیش تر از 20 درصد در هر سال 
.)OECD, 2005(

- پژوهشگران در مورد تعریف غزال ها دیدگاه هایی تقریبًا مشابه به شرح زیر ارائه داده اند:
- بنابر نظر شیر1 )2000( غزال ها شركت هایی هستند كه در پی ایجاد فرصت های شغلی هستند. 
غزال ها  كه  می كند  بیان  چنین  این  سریع  رشد  با  شركت های  مورد  در   )2006( دلمار   -

1. Shir
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می دهند  قرار  مدنظر  را  آن ها  توسعه  و  محصوالت  تنوع  خود  جدید  مشاغل  خلق  و  طراحی   در 
.)Cuneen, 2006(

را سالیانه 30  بتواند میزان فروش  اورگان1 و همكارانش )2006( می گویند: »بنگاهی كه   -
درصد و حداقل طی سه سال پیاپی افزایش دهد، بنگاهی با رشد سریع تلقی می شود« )فیض پور 

و محمودی، 1388(.
با رشد سریع را چنین تعریف می نماید. غزال ها شركت هایی  - گارتنر2 )1998( شركت های 
و  كسب و كار  شیوه های  شغل،  ایجاد  زمینه های  در  سال(   5( مشخص  دوره  طی  در  كه  هستند 
مدیریت سرمایه های انسانی دارای رشد و بهبود مستمر هستند كه این مشخصه ها، این شركت ها 

را با دیگر شركت ها متمایز می كند.
با توجه به دیدگاه های پژوهشگران دربارة شركت های با رشد سریع، می توان این شركت ها 
را چنین تعریف نمود: شركت های با رشد سریع، شركت هایی هستند كه دارای نرخ رشد متوسط 
20 درصدی پرسنل، در مدت 5 سال با درنظر گرفتن این كه با كم تر از 10 نفر كسب و كار خود را 
شروع كرده باشند یا این كه دارای نرخ رشد متوسط 20 درصدی در ایجاد شغل، طی 5 سال باشد.

بر اساس تعریف های موجود و واقعیت های اقتصادی، یك شركت با رشد سریع، شركتی است 
كه به صورت افزایشی شرایط روبه رو را دارا باشد: حداقل 20 درصد رشد سالیانه گردش مالی در طی 
هر سال ، با گردش سالیانه حداقل 75/000 دالر آمریكا؛ افزایش تعداد كاركنان؛ به دست آوردن سود 

در هر سال؛ رسیدن به رشد نهادی.
استوری )1994( در مطالعات خود، 21 عنصر مربوط به كارآفرینی، راهبرد، نوع بنگاه، منابع و... 
را شناسایی نمود كه از میان آن ها، 6 عنصر مربوط به شركت یا بنگاه و 15 عنصر آن ارتباطی خاص 
با راهبرد داشت. او معتقد بود كه این عناصر در یكدیگر ادغام می شوند. بر اساس این اصل، هر یك 
از عناصر را می توان در همه مراحل عمر شركت، اندازه گیری و ارزیابی نمود. اگرچه تعدادی از عناصر 
دارای شاخص ها و ابعادی متفاوت هستند. با این حال، مشخصات تركیب كارآفرینی/ منابع و عناصر 
آن ها را می توان در طی كسب و كار، شناسایی و ارتباط بین آن ها را مشخص نمود. استوری )1996( 
طبقه بندی رشد در شركت های كوچك و متوسط را این گونه بیان می كند: 1. عنصر راهبردی كه 
شامل برنامه ریزی، سرمایه گذاری خارجی، توسعه محصول، توسعه فرآیند، بازاریابی و... است؛ 2. عنصر 
شركت كه شامل عمر شركت، اندازه، ساختار قانونی، مالكیت و... است؛ 3. اداره كنندهـ  رهبری )رهبری 

1. Organ
2. Gartner
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كارآفرینانه( كه شامل زیرمجموعه هایی همچون سن، جنسیت، آموزش، سوابق مدیریت و... است.

عوامل مؤثر بر رشد شرکت

بسیاری از نظریه های مدیریتی به شناسایی عوامل مؤثر در زمینه رشد شركت ها می پردازند. 
این نظریه های مدیریتی به دو مكتب اصلی تقسیم می شوند:

1. تأثیر اندازه و سن شركت بر رشد شركت ها.
بازار، خصوصیات صاحبان شركت/  بازاریابی و مدیریت  راهبرد،  از جمله  تأثیر متغیرهایی   .2
مدیران و... كه در رویكرد نخست، تأكید اندازه شركت بر رشد، از طریق قانون گیلبرت است. با 
این حال، نتایج تجربی بسیار گیج كننده است. درحالی كه برخی از آثار، رابطه مثبت بین متغیرها 
را نشان می دهد )Acs, 1990(. در مقابل، دیگر آثار نشان دهندة این موضوع است كه ارتباط بین 

.)Satun, 1997( اندازه و رشد، بستگی به ابزار اندازه گیری دارد
به هر حال، در مدل های تجربی، توجهی زیاد به تأثیر اندازه و سن بر رشد شده است و دقیقًا در 
این حوزه ها است كه رویكردهای دیگر تأمین خواهد شد. محدودیت منابع شركت ها احتمال قدرت 

.)Baker & Nelson, 2005( نفوذ آن ها را بیش تر و كاراتر خواهد نمود
هوزل1 )2006( در یك مطالعه جالب نشان می دهد كه میزان رشد، به صورت خودـ  همبستگی2 
است. شركت هایی كه میزان رشدی سریع را در طی یك دوره داشته اند، احتمااًل رشد خود را بیش تر 
از میزان رشد میانگین در یك دوره متوالی تكرار می كنند. رشد سریع یك وضعیت موقتی در طول 

عمر شركت هاست كه قابل تكرار است.
مورنو و كاسیالس3 )2003( گفته اند كه شركت های با رشد باال دارای دو ویژگی اصلی هستند: 
نخست این كه، آن ها شركت هایی هستند كه رشد قوی را در اندازة خود تجربه می كنند و در اغلب 
موارد، ابعاد آن ها دو برابر می شود و دوم این كه، این رشد قوی در یك دورة خیلی كوتاه از زمان 

متمركز می گردد كه بین چهار تا پنج سال متغیر است.
اسكارالت، روزل و اسكروگینز4 )2011( پی بردند كه مؤسسه كارآفرین، عنصر اصلی فرآیند 
رشد شركتی است. آن ها خصوصیات مؤسسات كارآفرین رومانی را معرفی كردند كه بدین شرح 
بود: قطعی و استوار، خالق و روشنفكر، دارای توانایی های كسب و كار، مردم محور؛ دارای شخصیت 

1. Holzl
2. Self-correlated
3. Moreno & Casillas
4. Scarlat, Rozell & Scroggins
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فعال، دارای تجربه و دانش كسب و كار، دارای شخصیت اخالقی قوی، لذت برنده از كار، سازگار و 
ریسك پذیر، عمل گرا و خوش شانس.

كارایی  و  عملكرد  برای  نوین(  رویكرد  یك  )در  دانش  كه  می گوید   )2011( نیكولسكو1 
اقتصادهای توسعه یافته ضروری است. دانش یك عامل تولید ضروری  برتر و برای  شركت های 

همراه با عوامل تولید قدیمی دیگر است.
روی  بر  عوامل  از  گروه  چهار  كه  است  داده  نشان  تجربی  تحلیل های  كه  می گوید  بسنیك 
رشد شركت تأثیرگذار هستند: عوامل مربوط به شركت، عوامل سرمایه انسانی، راهبرد مدیریت و 

.)Besnik, 2012( كارآفرین ـ محوری شركت و عوامل محیط كسب و كار خارجی
سنیكنی می گوید كه ما در بررسی های پیشین پی برده ایم كه رشد مؤسسات كوچك عمدتاً به گروه 
عوامل روبه رو وابسته است: 1. محیط كارآفرین؛ 2. تیم كارآفرین؛ 3. راهبرد كسب و كار؛ 4. نوآوری ها؛ 5. 
كاركنان؛ 6. سیستم مدیریت و 7. سرمایه گذاری روی رشد. ولی ما در این پژوهش پی برده ایم كه میزان 
رشد مؤسسات پویای اسلوونی عمدتاً به محیط كسب و كار و مالی، شایستگی و دسترس پذیری نیروی 
كار، گرایش به سرمایه گذاری، توسعه و صادرات، راهبرد كسب و كار بلندمدت و پیش بینی نتایج، و روش 

.)Psenicney, 2009( وابسته هستند )سرمایه گذاری )سرمایه گذاران داخلی یا بین المللی
جانسن2 )2009( تالش می كند كه همة عوامل تعیین كننده احتمالی رشد كه در مطالعات تجربی 
از عوامل  ایجاد گروه های همگون، هر یك  برای  او  را شناسایی كند.  استفاده قرار گرفته اند  مورد 
تعیین كننده را به یكی از پنج گروه متغیرهایی مرتبط می سازد كه ممكن است بر رشد شركت تأثیرگذار 
باشند. این عوامل تعیین كننده با موارد روبه رو مرتبط هستند: مدیران، خصوصیات شركت، عوامل 

تعیین كننده راهبردی، روابط متقابل و روابط محیطی بین متغیرهای مختلف.
گیلبرت، مك داگل و اودرش3 )2006( در مطالعه بازبینی خود در مورد رشد فعالیت اقتصادی، عوامل 
كلیدی تأثیرگذار بر این كه چرا فعالیت های اقتصادی جدید میزان رشد بیش تری را تجربه می كنند را پیدا 
كرده اند. این عوامل كلیدی بدین شرح هستند: خصوصیات كارآفرینی، منابع، موقعیت جغرافیایی، محتوای 

صنعتی، ساختارها و سیستم های سازمانی.
جانزاك و بارز4 )2010( یك مدل رشد را ارائه داده اند كه شامل شش عامل رشد سریع است: 

دوراندیشی، فن HR، تمركز بر مشتری، قابلیت های سازمانی پویا، روابط قوی با قلمرو، نوآوری.

1. Nicolescu
2. Jansen
3. Gilbert & McDougall & Audretsch
4. Janczac & Bares
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ناستاز1 )2010( می گوید كه یك شركت با رشد سریع، صرف نظر از اندازه خود، به یك رهبر 
همان  كه  است  راهبردی  تفكر  راهبردی،  رهبر  خاص  ویژگی های  از  یكی  دارد.  نیاز  راهبردی 
توانایی او برای مشاهده سازمان با دیدگاه جهانی و روابط پیچیده ای است كه در بین سیستم های 
فرعی مختلف و همچنین روابط متقابل با دنیای خارج دیده می شود. رهبر راهبردی قادر است كه 
این تفكر راهبردی را در بلندمدت اعمال كند؛ با وجود عدم اطمینان های بی شماری كه با محیط 
كارآفرین  كه  می گردد  مهم تر  و  مهم تر  مسأله  این  نتیجه،  در  هستند.  همراه  امروزی  كسب و كار 
شركت های پویا بتواند به صورت یك رهبر واقعی عمل كند و نه تنها توانایی دستور دادن را داشته 

باشد، بلكه بتواند دوراندیشی هم داشته باشد و پتانسیل تیم خود را تحریك كند.
بارتا2 )2013( خصوصیات متمایز غزال ها را مشخص می سازد: ارزش افزوده از طریق نوآوری 
ایجاد می گردد. این شركت ها برای این ساخته شده اند تا در عرصه جهانی فعالیت كنند. بسیاری از 
آن ها توسط مؤسسات كارآفرین با تجربه مدیریتی ساخته می شوند )مانند كارفرمایان شركت های 
دیگر(. وقتی كه در حوزه هایی خاص، محیط اجتماعی ـ اقتصادی مساعدی را مشاهده كنند، در 
برای به دست  از فرصت ها  آن ها فعالیت می كنند. وقتی كه كارآفرینی هنوز وجود دارد، استفاده 

آوردن سود نیست؛ بلكه برای ایجاد یك ارزش افزوده پایدار است.
آالن گیب3 )2005( بعضی از عوامل خارجی داخلی كلیدی را شناسایی كرده است كه ممكن 
است بر فرآیند رشد تأثیر بگذارند: آگاهی راهبردی، زمان موجود برای مدیریت به منظور استفاده از 
منابع خارجی اطالعات، میزان درك محیط، شرایط تقاضا در اقتصاد و در بخش صنعتی موردنظر، 

سطح پیچیدگی و نااطمینانی در بازار، موانع اجرایی و پشتیبانی نفوذ.

ويژگی های شرکت های با رشد سريع

و  صنعتی  اقتصاد  حوزه  در  می شود،  تلقی  اساسی  موضوعی  مجموع  در  اگرچه  شغل  ایجاد 
سیاست گذاری های اشتغال، این حقیقت كه برخی از بنگاه ها از رشدی سریع تر نسبت به بنگاه های 
بنگاه ها همواره مورد عالقه و توجه  این  دیگر برخوردارند، دارای كاربرد و اهمیتی فراوان است. 
 ،)2000( مورنو4  نظر  بنابر  گرفته اند.  قرار  اقتصادی  و  پژوهشی  علمی،  مراكز  و  سیاست گذاران 

شركت هایی با رشد سریع، دارای دو خصوصیت اصلی هستند:
1. آن ها دارای یك تجربه رشد قوی در اندازه شركت هستند كه در بیش تر موارد منجر به 

1. Nastase
2. Barta
3. Allan Gibb
4. Moreno
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افزایش دو برابری ابعاد اولیه خود شده است.
2. این رشد قوی متمركز بر دوره بسیار كوتاهی از زمان كه در حدود بین 4 تا 5 سال است 
فروش،  رشد  مانند  است؛  استفاده شده  گرفتن شاخص ها  درنظر  بدون  رشد،  نرخ  اندازه گیری  )از 
توسعه كاركنان و غیره( را در بر خواهد گرفت. مقداری زیاد از رشد به معنی تغییر اساسی و انقالبی 
از جمله  دهد؛  رخ  مختلف  در شرایط  می تواند  رشد سریع  این  است.  سازمانی شركت  زندگی  در 
سرمایه گذاری جدید در جهت تداوم حیات شركت )باخام، 1996(. این مورد مخصوص كسانی است 
كه با توجه به بهره گیری از فناوری های جدید/ بازاریابی، فرصتی برای رشد می یابند؛ از طرفی، 

.)Bide, 2000( شركت ها نه كشف و نه خلق شده باشند
تنها مورد توجه  نه  نمود،  ایجاد آن  و  تعریف شغل  از  برچ1 )1981(  نتیجه گیری كه دیوید  در 
سیاست گذاران قرار نگرفت، بلكه موجب اختالفی قابل توجه در میان اقتصاددانان برجسته، همچون 
دوایس، هلتوانگر2 )1993؛ 1996( گردید كه آن ها را به چالش در مورد نتایج برچ كشاند. آن ها ادعا 
كرده اند، با استفاده از این نتایج به دست آمده، ارتباطی نادرست بین اندازه و ایجاد شغل وجود دارد. 
دیویس و همكاران )1996( گفتند: »ایجاد فرصت های شغلی می تواند در بلندمدت، موجب ایجاد شغل 
ناهمگون و از بین بردن مشاغل گردد«. در مقایسه با شمار دیگری از مطالعات انجام شده، آن ها 
دریافتند شركت های كوچك، دارای نرخ باالتری از ایجاد شغل نادرست، نسبت به دیگر شركت ها 
هستند. با این حال، این شركت ها دارای نرخ رشد باالیی در زمینه از بین رفتن شغل هستند. در این 

.)Daviss, 1993( میان، غزال ها ارتباط بین رشد اشتغال و ایجاد اشتغال را بیان می كنند
بر همین اساس، شركت های با رشد سریع توانسته اند سهمی بزرگ از شغل های جدید را با 

.)Shir, 2000( توجه به سهم باالیی از اقتصاد نصیب خود گردانند
در راستای توسعه كسب و كار باید مواردی كه باعث موفقیت بیش تر شركت های با رشد سریع 

خواهند شد را معرفی نمود كه عبارتند از:
 )Kim, 1997( الف. ایجاد ارزش منحصربه فرد برای مشتریان

)Tylor, 1997( ب. برتری محصوالت
)Deed, 1999( ج. نوآوری

1. David Birch
2. Daviss, Holtovanger



120

99
ي 

ياپ
- پ

 1
ره 

شما
 - 

96
ار 

 به
- 3

0 
وره

|د

ويژگی های رهبران شرکت های با رشد سريع

بنابر پژوهش های مؤسسه )Small Business Policy Branch )SBPB بر روی شركت های 
غزال در كشور كانادا، ویژگی های رهبران این شركت ها را این چنین بیان می نماید: 1. دارای سن بین 
30 تا 40 سال؛ 2. دارای تحصیالت دانشگاهی؛ 3. بسیار با انگیزه؛ 4. دارای تجربه پیشین در صنعت 
مشابه؛ 5. قصد شروع یك كسب و كار جدید در آینده؛ 6. توانایی مقابله با ابهامات و ریسك های مالی؛ 

.)Helena, 2005( 7. بسیار ریسك پذیر و 8. دارای مهارت های مشاركتی و تیمی
سازمان ها و شركت های با رشد سریع در حوزه بازار و توسعه محصوالت و خدمات، پیشتازی بیشتر در 
بازار، انتقال فناوری، درآمد و سود بیش تر در پژوهش و توسعه محصوالت و خدمات جدید نسبت به دیگر 
سازمان ها، تجربه دارند. این شركت ها سعی دارند در همة زمینه ها به طور یكسان رشد كنند كه در بسیاری 
از موارد این چنین نمی شود. به هرحال، بیش تر این شركت ها نوپا و از نظر اندازه، كوچك هستند. بنابراین، 

.)Helena, 2005( سازمان ها برای تحقق این امر، نیازمند خالقیت و رهبری خالقانه خواهند بود
رشد سریع در شركت های كوچك و متوسط متأثر از عواملی مهم است كه بر توانایی نوآورانه 
تأثیر می گذارد. كشف عوامل مؤثر برای رشد سریع )در بلندمدت( بر روی توانایی SMEs به منظور 
این گونه شركت هاست.  بلندمدت  برنامه های  این شركت ها، جز  به رشد طوالنی مدت  دست یابی 
با  بنابراین،  تأثیر می گذارند.   SMEs با رشد سریع، روی بهره وری و اشتغال شركت  شركت های 
توجه به تعریف هایی كه از شركت های غزال ارائه گردید، این مفهوم مشخص می شود كه همانا 
دیوید برچ )1981( نیز بدان اشاره نموده كه در ایاالت متحده، شغل جدید، سرچشمه شركت های 
كوچك و متوسط است كه كم تر از 20 نفر كارمند دارند )Helena, 2005(. جدول )1( خالصه ای 

از پژوهش های انجام شده را دربارة عوامل مؤثر بر رشد شركت ها نشان می دهد.

جدول 1: خالصه ای از مطالعات انجام شده دربارة عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها

یافته هانویسندهردیف

1
 Cater & Young

)2016(

پژوهشگران سه الگو در این مورد یافته اند: 1. عملیات واحدهای انفرادی؛ 2. 
شرکت هایی با واحدهای چندگانه در یک ناحیه کسب و کار؛ 3. شرکت هایی 
با واحدهایی در چند ناحیه کسب و کار. آن ها روی شش عامل خانوادگی 
و تأثیرگذار بر رشد تمرکز کردند که شامل: خانواده پویا، برنامه ریزی و 

چشم انداز رهبران، توسعه موفقیت ها، مدیریت تعارض، ارتباطات و نگرش 
در مقابل ریسک پذیری در میان رهبران خانواده هستند. 

2
Besnik &  
Krasniqi
)2012( 

تحلیل های تجربی نشان داده است که چهار گروه از عوامل بر رشد شرکت 
تأثیرگذار هستند: عوامل مربوط به شرکت، عوامل سرمایه انسانی، راهبرد 
مدیریت و کارآفرین ـ محوری شرکت، و عوامل محیط کسب و کار خارجی.
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ادامه جدول 1: خالصه ای از مطالعات انجام شده دربارة عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها

یافته هانویسندهردیف

3
Scarlat, Rozell 
& Scroggins 

)2011(

اسکارالت، روزل و اسکروگینز پی بردند که مؤسسه کارآفرین عنصر اصلی 
فرآیند رشد شرکتی است. آن ها خصوصیات مؤسسات کارآفرین رومانی 
را معرفی کردند که بدین شرح بود: قطعی و استواری؛ خالق و روشنفکر؛ 
دارای توانایی های کسب و کار؛ مردم ـ محور؛ دارای شخصیت فعال؛ دارای 
تجربه و دانش کسب و کار؛ دارای شخصیت اخالقی قوی؛ لذت بََرنده از کار؛ 

سازگار و ریسک پذیر؛ عمل گرا و خوش شانس.

4Barta )2010(

بارتا خصوصیات متمایز غزال ها را مشخص می سازد: ارزش افزوده از طریق 
نوآوری ایجاد می گردد. این شرکت ها برای این ساخته شده اند تا در عرصه 
جهانی فعالیت کنند؛ بسیاری از آن ها توسط مؤسسات کارآفرین با تجربه 

مدیریتی ساخته می شوند )مانند کارفرمایان شرکت های دیگر(؛ وقتی که در 
حوزه های خاصی محیط اجتماعی ـ اقتصادی مساعدی را مشاهده کنند، 
در آن ها فعالیت می کنند. وقتی که کارآفرینی هنوز وجود دارد، استفاده از 
فرصت ها برای به دست آوردن سود نیست؛ بلکه برای ایجاد یک ارزش 

افزوده پایدار است.

5
Janczac & 

Bares )2010(

جانزاک و بارز یک مدل رشد را ارائه داده اند که شامل شش عامل رشد 
سریع است: دوراندیشی، فن HR، تمرکز بر مشتری، قابلیت های سازمانی 

پویا، روابط قوی با قلمرو، نوآوری.

6Nastase )2010(

ناستاز می گوید که یک شرکت با رشد سریع، به یک رهبر راهبردی نیاز 
دارد. یکی از ویژگی های خاص رهبر راهبردی تفکر راهبردی است که همان 
توانایی او برای مشاهده سازمان با دیدگاه جهانی و روابط پیچیده ای است 

که در بین سیستم های فرعی مختلف و همچنین روابط متقابل با دنیای خارج 
دیده می شود. 

7
Henrekson 

& Johansson 
)2009(

یک شرکت با رشد سریع، تشکیالت کسب و کار است که در فواصل زمانی 
معین حداقل 20 درصد افزایش فروش داشته باشد و از درآمد سال پایه 
حداقل 100/000 دالر شروع کند. برچ شاخصی را پیشنهاد کرده است 

)شاخص BI برچ(، که سنجش ترکیبی از رشد مطلق و رشد نسبی است، 
)BIi=(E1i−E0i)x(E1i/E0i، که E1i و E0i تعداد کارکنان در پایان و 
آغاز دوره هستند که برای تطبیق دادن هر دوی آن ها استفاده می شود. این 

سنجش به اندازه شرکت بر مبنای تعداد کارکنان وابسته است، اما طرفداری 
خود را از هرگونه اندازه شرکت های خاص کاهش می دهد. یک شرکت 

زمانی رشد سریع خواهد داشت که بیش از 5 یا 10 درصد توزیع شاخص 
برچ را داشته باشد. برچ می پذیرد که سهم کسب و کار کوچک از ایجاد شغل 
تا حد زیادی در زمان و در بین مکان ها تغییر می کند و شرکت های با رشد 

سریع، بیش تر نشان دهندة مشاغل جدید هستند.
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ادامه جدول 1: خالصه ای از مطالعات انجام شده دربارة عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها

یافته هانویسندهردیف

8
Penicny Viljem 

)2009(

رشد مؤسسات کوچک، عمدتاً به گروه عوامل روبه رو وابسته است: )1( محیط 
کارآفرین، )2( تیم کارآفرین، )3( راهبرد کسب و کار، )4( نوآوری ها، )5( کارکنان، 
)6( سیستم مدیریت و )7( سرمایه گذاری روی رشد. اما ما در این پژوهش پی 
برده ایم که میزان رشد مؤسسات پویای اسلوونی عمدتاً به محیط کسب و کار و 

مالی، شایستگی و دسترس پذیری نیروی کار، گرایش به سرمایه گذاری، توسعه و 
صادرات، راهبرد کسب و کار بلندمدت و پیش بینی نتایج و روش سرمایه گذاری 

)سرمایه گذاران داخلی یا بین المللی( وابسته هستند.

9Janssen )2009(

جانسن تالش می کند که همة عوامل تعیین کننده احتمالی رشد را که در 
مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته اند، شناسایی کند. او برای ایجاد 
گروه های همگون، هر یک از عوامل تعیین کننده را به یکی از پنج گروه 

متغیرهایی مرتبط می سازد که ممکن است بر رشد شرکت تأثیرگذار باشند. 
این عوامل تعیین کننده با موارد روبه رو مرتبط هستند: مدیران، خصوصیات 
شرکت، عوامل تعیین کننده راهبردی، روابط متقابل و روابط محیطی بین 

متغیرهای مختلف.

10
Acs, Parson & 
Tracy )2008(

اکس، پارسونز و تریسی بین غزال هایی )شرکت های سریع( که فروش را دو 
برابر می کنند و شرکت های با تأثیر باال که فروش را دو برابر می کنند، تمایز 
قائل می شوند و شاخص برچ به اندازه حداقل دو را در بیش تِر دوره های 

چهار ساله خود دارند.

11
Johansson 

)2007(

نقدینگی برای شرکت های با رشد سریع، دارای اهمیت ویژه ای است که در 
ابتدای حرکت، دارای فازهای منفی و مثبت فراوان خواهند بود. برای کمک 
و یاری رساندن به این وضعیت: 1. باید راهی سریع برای فروش محصوالت 
و خدمات پیدا نمایند تا بتوانند جریان نقدینگی خود را بهبود بخشند؛ 2. در 
مرحله مرگ که طوالنی تر و عمیق تر از مراحل دیگر است، به سرمایه های 

مالی بیش تر نیاز است تا بتوان از این مرحله به راحتی گذر نمود و این تحقق 
نمی یابد، مگر این که در مراحل اولیه راه اندازی کسب و کار جبران گردد.

12Holzl )2006(

 هوزل در یک مطالعه جالب نشان می دهد که میزان رشد به صورت خود ـ 
همبستگی است. شرکت هایی که میزان رشدی سریع را در طی یک دوره 

داشته اند، احتماالً رشد خود را بیش تر از میزان رشد میانگین در یک 
دوره متوالی تکرار می کنند. رشد سریع یک وضعیت موقتی در طول عمر 

شرکت هاست که قابل تکرار است.

13
Gilbert, McDou-
gall & Audretsch 

)2006(

عوامل کلیدی تأثیرگذار بر این که چرا فعالیت های اقتصادی جدید میزان 
رشد بیش تری را تجربه می کنند، پیدا کرده اند. این عوامل کلیدی بدین شرح 
هستند: خصوصیات کارآفرینی، منابع، موقعیت جغرافیایی، محتوای صنعتی، 

ساختارها و سیستم های سازمانی.
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ادامه جدول 1: خالصه ای از مطالعات انجام شده دربارة عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها

یافته هانویسندهردیف

14Cuneen )2006(
دلمار )2006( در مورد شرکت های با رشد سریع این چنین بیان می کند که 

غزال ها در طراحی و خلق مشاغل جدید خود تنوع محصوالت و توسعه آنها 
را مدنظر قرار می دهند.

15
Prediscan & 
Bibu )2005(

آالن گیب بعضی از عوامل خارجی و داخلی کلیدی را شناسایی کرده است 
که ممکن است بر فرآیند رشد تأثیر بگذارند: آگاهی راهبردی، زمان موجود 
برای مدیریت به منظور استفاده از منابع خارجی اطالعات، میزان درک محیط، 

شرایط تقاضا در اقتصاد و در بخش صنعتی موردنظر، سطح پیچیدگی و 
نااطمینانی در بازار، موانع اجرایی، پشتیبانی نفوذ.

16
Moreno &  

Casillas )2003(

شرکت های با رشد باال دارای دو ویژگی اصلی هستند: اول اینکه، آنها 
شرکت هایی هستند که رشد قوی را در اندازه خود تجربه می کنند، و در 

اغلب موارد ابعاد آنها دو برابر می شود؛ و دوم اینکه، این رشد قوی در یک 
دوره خیلی کوتاه از زمان متمرکز می گردد که بین چهار تا پنج سال متغیر 

است.

17
Delmar,  

Davidsson & 
Gartner )2003(

ارائه تعریف واحدی از یک شرکت با رشد سریع کار سختی است؛ چون 
باید همة جنبه های روبه رو را مدنظر قرار داد: نخست این که کدام شاخص ها 

را باید در نظر بگیریم )تعداد کارکنان، سهم بازار، فروش، سود(؛ چه طور 
باید رشد را اندازه گیری کنیم )به صورت مطلق یا نسبی، ترکیبی یا ضرب 
کردن در شاخص های رشد(؛ نظم و تداوم رشد شرکت ها در حین دوره 

تحلیل شده )میزان رشد در طی زمان نوسان خواهد داشت(؛ چه چیزهایی 
را باید اندازه گیری کنیم )رشد سالیانه، میزان رشد در آغاز و پایان سال(؛ 

تاکتیک های رشد )نهادی یا از طریق اکتساب(؛ خصوصیات شرکت )اندازه، 
عمر، دامنه/ صنعتی که شرکت در آن رقابت می کند(.

18Almus )2002(
شرکت هایی که دارای نرخ رشد اشتغال باال هستند یا شرکت های با رشد 
سریع که حجم معامالت باالتری دارند )درصد داد و ستد باالتر( در این 

گروه قرار می گیرند.

با توجه به مبانی نظری و پژوهش های انجام شده می توان مدل اولیه عوامل مؤثر بر تبدیل 
شركت های كوچك و متوسط به غزال ها را به صورت شكل )1( ترسیم كرد:
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17 
Delmar, 

Davidsson & 
Gartner )2003( 

رو را ههای روبهنبه ةچون باید هم ؛ارائه تعریف واحدی از یک شرکت با رشد سریع کار سختی است
ها را باید در نظر بگیریم )تعداد کارکنان  سهم بازار  فروش  که کدام شاخ این نخستمدنظر قرار داد: 

-کردن در شاخ صورت مطلق یا نسبی  ترکیبی یا ضر هگیری کنیم )بطور باید رشد را اندازههسود(؛ چ

ها در حین دوره تحلیل شده )میزان رشد در طی زمان نوسان خواهد های رشد(؛ نظم و تداوم رشد شرکت
-ن سال(؛ تاکتیکگیری کنیم )رشد سالیانه  میزان رشد در آغاز و پایاداشت(؛ چه چیزهایی را باید اندازه

های رشد )نهادی یا از طریق اکتسا (؛ خصوصیات شرکت )اندازه  عمر  دامنه/صنعتی که شرکت در آن 
 کند(.رقابت می

18 Almus )2002( 
های با رشد سریع که حجم معامالت باالتری هایی که دارای نرخ رشد اشتغال باال هستند یا شرکتشرکت
 .گیرنددر این گروه قرار می ستد باالتر( و )درصد داد دارند

 

های کوچک و ثر بر تبدیل شرکتؤاولیه عوامل متوان مدل شده میانجام هایپووهشمبانی نظری و با توهه به 
 ترسیم کرد: (8) شکلصورت هها را بمتوسط به غزال

 
 هاهای کوچک و متوسط به غزالوکارثر بر تبدیل کسبؤمدل مفهومی اولیه عوامل م :1 شکل

 پیشین  اهدا  اصلی و فرعی که در این پووهش مطرح هستند  عبارتند از:های پووهشبنابراین با توهه به 

محیط بیرونی 
 کاروکسب

 موقعیت هغرافیایی
 بازار  صنعت

 کسب و کار اهبردر
بلندمدت  توسعه و 
صادرات  روش 

 گااریمایهسر

 مدیریت شرکت
عوامل سرمایه انسانی  

مدیریت و  راهبرد
محوری  تمرکز -کارآفرین

 تیم کارآفرینبر مشتری  

 هاخصوصیات صاحبان شرکت

-استوار؛ خالق و روشنفکر؛ مردم
محور؛ شخصیت فعال؛ تجربه و 

کار  شخصیت ودانش کسب
-اخالقی قوی  سازگار و ریسک

 راگپایر؛ عمل

 ی شرکتهاویژگی

 ، منابعاندازه، سن

عوامل مؤثر بر تبدیل 
های کوچک و شرکت

 هامتوسط به غزال

Commented [A21 :]در منابع انتهایی موجود نیست 
 

شکل 1: مدل مفهومی اولیه عوامل مؤثر بر تبديل کسب وکارهای کوچک و متوسط به غزال ها

مطرح  پژوهش  این  در  كه  فرعی  و  اصلی  اهداف  پیشین،  پژوهش های  به  توجه  با  بنابراین 
هستند، عبارتند از:

هدف اصلی

شناخت عوامل مؤثر در تبدیل شركت های كوچك و متوسط به غزال ها، هدف این پژوهش 
است و هدف فرعی آن هم عبارت است از شناخت شركت های كوچك و متوسط به شركت رشد 

سریع )غزال(.

روش پژوهش

این پژوهش از نظر راهبرد، كیفی و به صورت پژوهش روایتی انجام شده است. دلیل اصلی 
با  نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر رشد سریع شركت های كوچك و متوسط  انتخاب این روش، 
واكاوی تجربیات مدیران شركت هایی با چنین ویژگی است. مدیران این شركت ها داستان چگونگی 
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شكل گیری شركت و عوامل مؤثر بر رشد سریع شركت خود را روایت كرده اند. در این جا پژوهشگر 
یا سایر  با شركا  انجام مصاحبه های تكمیلی  نیز  و  افراد موردنظر  با  انجام مصاحبه های متعدد  با 
همكاران آن ها و مراجعه به متن مصاحبه ها و گزارش های مربوط، داده های الزم دربارة عوامل مؤثر 
بر رشد سریع شركت های كوچك و متوسط را به دست می آورد. همچنین، معنابخشی به تجربه ها 
در هنگام مصاحبه و پس از آن توسط پژوهش گر انجام می شود. براساس این روش، از ابزار مصاحبه 
واقعه محور استفاده شده است. از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق برای استخراج پرسش های 
استفاده   )Kessler, 2006( 2STAR و   15W1H )Hang & Woo, 2005( از  مصاحبه عمیق، 
شده است. در ادامة پرسش های تهیه شده در مصاحبه اولیه آزمون و اصالح شده و پرسش نامه 
نهایی شامل ده پرسش برای مصاحبه تهیه شد. در انجام مصاحبه، از نمونه ها خواسته شده تا در 
قالب داستان، سرگذشت كسب و كار خود را از ابتدا تاكنون روایت كنند. برای اطمینان از كامل بودن 
اطالعات و از قلم نیفتادن جنبه های اساسی رشد سریع شركت ها، از پرسش های مصاحبه به عنوان 
چارچوب راهنما استفاده شده است تا اگر مصاحبه شونده در زمان صحبت در مورد كسب و كار خویش 

موردی را فراموش كرد، با استفاده از این پرسش ها از وی خواسته شود كه بحث را كامل كند.
مدیران فعال در بخش های مختلف صنعت )الكترونیك، صنایع غذایی و فناوری اطالعات(، 
تشكیل دهندة جامعه آماری این پژوهش بوده اند. نمونة آماری استفاده شده براساس شاخص های 
زیر و به روش انتخاب هدفمند برگزیده شده اند: 1. بنیان گذار و مؤسس كسب و كار؛ 2. كسب و كار 
موردنظر در بازه 3 تا 5 سال به رشد سریع رسیده باشد؛ 3. تعداد پرسنل شركت در شروع كسب و كار 
كم تر از ده نفر بوده باشد و 4. دارای نرخ رشد متوسط 20 درصدی در طی 3 الی 5 سال باشد. تعیین 
حجم نمونه در این پژوهش تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انجام شده است كه در این پژوهش، 

اندازة نمونه، هشت به دست آمده است.

1. رویكرد 5W1H شامل پرسش های اساسی زیر است:
● چه چیزی )What(: رویداد موردنظر چیست و چه ابعادی دارد؟
● كجا )Where(: این اتفاق در چه مكانی صورت گرفته است؟

● چه كسی )Who(: چه كسانی در ایجاد آن نقش داشته اند؟
● چگونه )How(: این اتفاق چگونه و در چه شرایطی رخ داده است؟

● چرا )Why(: دالیل و ریشه های ایجاد این پدیده چیست؟
● چه زمانی )When(: این رویداد در چه زمانی رخ داده است؟ 

2. رویكرد STAR بر جنبه های زیر به عنوان اركان اصلی اتفاق افتادن یك رویداد تأكید دارد:
● موقعیت )Situation(: موقعیت و شرایط ویژه ای كه در زمان ایجاد یك كنش وجود داشته است.

● كار )Task(: موقعیت، شغل و جایگاه افراد تأثیرگذار در ایجاد آن كنش.
● كنش )Action(: اقدامات انجام شده توسط افراد موردنظر.

● نتایج )Result(: نتایج و خروجی های كنش موردنظر.
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برای تقویت كیفیت داده های پژوهش، از سه روش استفاده شده است. با طراحی نظام مند ابزار 
گردآوری اطالعات و استفاده از نظرات خبرگان در اصالح و تكمیل آن از یك سو و آزمودن آن 
در مصاحبه اولیه و اصالح و تأیید آن از سوی دیگر، تا حدودی به روایی پژوهش توجه گردید. از 
سوی دیگر، تالش شد كه مدیران صاحب شركت هایی با رشد سریع انتخاب شوند كه دومین اقدام 
ممكن برای تقویت روایی پژوهش به شمار می رود. پس از انجام مصاحبه، همة داده های مفید از 
متن مصاحبه ها استخراج شده و دوباره در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا نظرات خود را برای 
تكمیل اطالعات ارایه دهند. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از تحلیل محتوا به صورت كدگذاری باز، 

محوری و انتخابی انجام شده است.

يافته ها

در این پژوهش از مدیران شركت های با رشد سریع به عنوان نمونه آماری استفاده شده است. 
از تحصیالت دانشگاهی در سطح كارشناسی برخوردار بوده و حداقل 10 سال  افراد همگی  این 
سابقه كار اجرایی داشته اند. در ضمن، برای دست یابی به تجربه های گوناگون و پیرو آن، اعتبار 
بیش تر یافته ها، سعی شده است كه این شركت ها از صنایع گوناگون انتخاب شوند. از این میان، دو 
شركت در بخش فناوری اطالعات، یك شركت در صنعت غذایی و دو شركت در بخش الكترونیك 

فعالیت داشته اند.
در ابتدا متن كامل مصاحبه ها از روی فایل صوتی ضبط شده و سپس در جدولی نوشته شده تا 

از این راه شرایط الزم برای كدگذاری فراهم شود.
در نخستین گام، تحلیل كدگذاری اولیه یا همان شناسایی شواهد از مصاحبه های نگارشی به 

تفكیك انجام گردید. جدول )2( نمونه ای از یافته ها را نشان می دهد.

جدول 2: کدگذاری اولیه )شناسايی شواهد(

عوامل موثر بر رشد کسب و کارهاشماره نمونه

1

انگیزه قوی مدیران برای رشد، یک برنامه راهبردی شفاف و مشخص برای آینده ای 
بهتر به همراه اهداف بلندپروازانه، برخورداری از طرح کسب و کار دقیق و قوی، فرآیند 
تصمیم گیری سریع و اجرای سریع تصمیمات، برخورداری از مهارت های مدیریتی پایه: 
برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم گیری، دادن انگیزه، کنترل؛ مهارت های دیگر رهبری، 

ارتباط میان فردی، انطباق پذیری فردی، انگیزه فردی، دانش فنی، مهارت شناختی، مدیریت 
مالی صحیح، به حداکثر رساندن فرصت ها از محیط خارجی؛ پردازش سریع اطالعات.
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ادامه جدول 2: کدگذاری اولیه )شناسايی شواهد(

عوامل موثر بر رشد کسب و کارهاشماره نمونه

2

روابط داخلی قوی مدیران، اعتماد به نفس باالی مدیران، پشت کار زیاد مدیران و کارکنان، 
انتخاب های راهبردی: تعیین دوبارة عالمت کسب و کار، نوآفرینی دوباره، انعطاف پذیری، 

بازشناسی، تنوع،  فرآیند تصمیم گیری سریع و اجرای سریع تصمیمات، برخورداری از مدل 
کسب و کار به همراه بازبینی مستمر، یک دوراندیشی راهبردی قوی برای آینده بهتر با اهداف 
بلندپروازانه، مدیریت مالی صحیح، به حداکثر رساندن فرصت ها از محیط خارجی؛ پردازش 

سریع اطالعات. 

3

متمرکز ماندن بر نتایج نهایی مطلوب، مهارت ها و کیفیت های آن ها، تجربه در تجارت )حوزه های 
دیگر( مؤسسان شرکت، فعالیت حرفه ای آن ها، کیفیت حرفه ای مدیران، مدیریت کنش گرایانه، تفکر 
بلندمدت، درک این که منابع انسانی مهم ترین منابع یک شرکت هستند و این که آن ها سرمایه گذاری 

زیاد و مداومی کرده باشند؛ درجه باالیی از انسجام، منحصر بودن و عمق روابط بین کارکنان؛ 
تیم های وابسته و انگیزه دار/خودـ  انگیزشی، عدم قرار دادن مرز برای خود و اعضای تیم.

4

فناوری های نوین، تجهیزات نوین، محصوالت و خدمات با کیفیت باال، ایده های خوب و 
جدید برای بهبود محصوالت و خدمات، همکاری بین سبک، مهارت ها و کارکنان،  مهارت 
دانش سریع،  تیم مدیریتی متعادل و هماهنگ، مهارت های بازاریابی خوب، مشتری ـ محور 

بودن قوی، نام تجاری کسب و کار درست، آن ها خطوط تولید را برای طبقات مختلف از 
مشتریان پیشنهاد می کنند، آن  ها فرهنگی را بر اساس تعهد اعتماد بر توسعه افراد از طریق 

آموزش و بر مبنای جستجوی فرصت و عملکرد سریع ایجاد و ترویج کرده اند.

5

یک یا دو رهبر راهبردی، با توانایی راهبردی و توانایی مشاهده روابط جهانی و پیچیده 
شرکت که بین سیستم های فرعی مختلف و روابط کسب و کار با محیط خارجی رخ 

می دهد؛ فناوری های نوین، تجهیزات نوین، محصوالت و خدمات با کیفیت باال، ایده های 
خوب و جدید برای بهبود محصوالت و خدمات، نوآوری در محصوالت، فناوری ها، 

فرآیندها، ثبت اختراعات موجود برای محصوالت، یک فرآیند کنترل خوب.

6
سبک مدیریت دموکراتیک، پشتیبانی از تیم متشکل از افراد حرفه ای که ترغیب می گردند تا 
به عنوان رهبر عمل کنند. آن ها تسریع کنندة رشد سریع و افزایش انسجام تیم کاری هستند، 

عاری از هرگونه وابستگی های دولتی. 

7

تقاضای بیش تر برای محصوالتی که در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شوند؛ عدم 
رقابت )برای دوره طوالنی تر( وقتی که آن ها وارد بازار موردنظر خود می شوند؛ محصوالت 
و خدمات با کیفیت باال، ایده های خوب و جدید برای بهبود محصوالت و خدمات، نیروی 

ذاتی رهبری مؤسس/ رهبر، ارتباط داخلی قوی، توسعه جایگاه ویژه موردنظر، صنعت، 
بازاریابی در لحظه مناسب. 

8

دسترسی به بازارهای خارجی جدید پس از یکپارچگی اتحادیه اروپا و ارزش قائل شدن 
برای پتانسیل آن ها برای رشد، جذابیت/تازگی حوزه کسب و کار، جایگاه ویژه؛ یک جایگاه 

ویژة نوظهور پتانسیل رشد باالیی دارد، وارد شونده/ توسعه دهنده نخست در مقایسه با 
واردشوندگان/ توسعه دهندگان بعدی مزیت رقابتی بالقوه ای خواهد داشت.
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در گام بعد، به منظور كدگذاری ثانویه موارد مشابه دسته بندی شده و یا حذف موارد تكراری، 
شاخص های مرتبط با موضوع شناسایی شد. با توجه به طوالنی بودن مطلب كدگذاری ثانویه كه به 

شناسایی 46 شاخص انجامید، نمونه هایی از آن در قالب جدول )3( ارایه شده است.

جدول 3: نمونه ای از کدگذاری ثانويه )شناسايی مؤلفه ها(

مواردمولفه هاردیف
1، 22،67انگیزه قوی برای رشد1

یک دوراندیشی راهبردی قوی برای آینده بهتر با اهداف 8
8،56،44،59بلندپروازانه، متمرکز ماندن بر نتایج نهایی مطلوب

نوآوری در محصوالت، فناوری ها، فرآیندها، ثبت 9
10،27اختراعات موجود برای محصوالت 

10،11،15،16،27،45،46،47،53،62مدیریت مالی صحیح10

15
مهارت های بازاریابی خوب، مشتری ـ محور بودن قوی، 

نام تجاری کسب و کار درست، به حداکثر رساندن فرصت ها 
از محیط خارجی، پردازش سریع اطالعات

19،33،34،50،51

برخورداری از طرح کسب و کار دقیق و قوی، برخورداری 22
30،48از مدل کسب و کار به همراه بازبینی مستمر

60ارتباط داخلی قوی، سبک مدیریت دموکراتیک34

در گام سوم، تحلیل برای شناسایی مقوله ها، تركیب های الزم بین شاخص ها توأم با معنابخشی 
به عمل آمد و با این روش مقوله های مرتبط با موضوع به شرح جدول )4( شناسایی و مطرح شد. 

جدول 4: شناسايی مقوله ها

مقوله هاشاخص های شناسایی شده به همراه فراوانی آنهاردیف

1
- اعتماد به نفس باال )16(، ـ پشتکار زیاد )16(، ـ انگیزه قوی برای رشد )13(، 

ـ روابط داخلی قوی )13(

ویژگی های 
کارآفرینان یا 

مؤسسین شرکت ها

2

برنامه  یک  ـ   ،)15( شرکت  مؤسسان  دیگر(  )حوزه های  تجارت  در  تجربه   -
راهبردی شفاف و مشخص برای آینده ای بهتر به همراه اهداف بلندپروازانه )10(،ـ  
برخورداری از طرح کسب و کار دقیق و قوی )10(،ـ  برخورداری از مدل کسب و کار 
به همراه بازبینی مستمر )10(، ـ یک دوراندیشی راهبردی قوی برای آینده بهتر با 

اهداف بلندپروازانه )7(،ـ  متمرکز ماندن بر نتایج نهایی مطلوب )10(
- مهارت ها و کیفیت های آن ها )10(، - فعالیت حرفه ای آن ها )6(

شایستگی های 
کارآفرینان یا 

موسسین
 شرکت ها
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ادامه جدول 4: شناسايی مقوله ها

مقوله هاشاخص های شناسایی شده به همراه فراوانی آنهاردیف

3

سریع  اجرای  و  سریع  تصمیم گیری  فرآیند  ـ   ،)16( مالی صحیح  مدیریت   -
تجاری،  عالمت  دوباره  تعیین  راهبردی:  انتخاب های  ـ   ،)15( تصمیمات 
منابع  این که  درک  ـ   ،)14( تنوع  بازشناسی،  انعطاف پذیری،  دوباره،  نوآفرینی 
زیاد  سرمایه گذاری  آن ها  این که  و  هستند  یک شرکت  منابع  مهم ترین  انسانی 
و مداومی کرده باشند )13(، ـ درجه باالیی از انسجام، منحصر بودن و عمق 
روابط بین کارکنان )13(، ـ تیم های وابسته و انگیزه دار/ خود ـ انگیزشی )12(، 
ـ مهارت های مدیریتی پایه: برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم گیری، دادن انگیزه، 
کنترل، ـ مهارت های دیگر، ـ رهبری، ارتباط میان فردی، انطباق پذیری فردی، 
ـ   ،)10( بلندمدت  تفکر  ـ   ،)10( شناختی  مهارت  فنی،  دانش  فردی،  انگیزه 
مدیریت کنش گرایانه )9(، ـ کیفیت حرفه ای مدیران )8(، ـ عدم قرار دادن مرز 

برای خود و اعضای تیم )7(

شایستگی های 
مدیریت

4

- به حداکثر رساندن فرصت ها از محیط خارجی )16(، ـ مهارت دانش سریع 
)16(، پردازش سریع اطالعات )15(، ـ مهارت های بازاریابی خوب، مشتری ـ 
محور بودن قوی، نام تجاری تجاری درست )14(، ـ آن ها خطوط تولید را برای 
طبقات مختلفی از مشتریان پیشنهاد می کنند )13(، ـ آن ها فرهنگی را بر اساس 
تعهد اعتماد بر توسعه افراد از طریق آموزش و بر مبنای جستجوی فرصت و 
عملکرد سریع ایجاد و ترویج کرده اند )12(، ـ همکاری بین سبک، مهارت ها و 

کارکنان )12( ، ـ تیم مدیریتی متعادل و هماهنگ )8(

ویژگی های تیم 
مدیریتی

5

- ایده های خوب و جدید برای بهبود محصوالت و خدمات )17(، ـ نوآوری 
در محصوالت، فناوری ها، فرآیندها )17(، فناوری های نوین )16(، ـ تجهیزات 
مدرن، محصوالت و خدمات با کیفیت باال )16(، ـ ثبت اختراعات موجود برای 

محصوالت )14(، ـ یک فرآیند کنترل خوب )14(

فرآیندها و 
محصوالت فناوری

6
- یک یا دو رهبر راهبردی، با توانایی راهبردی و توانایی مشاهده روابط جهانی 
و پیچیده شرکت که بین سیستم های فرعی مختلف و روابط تجاری با محیط 

خارجی رخ می دهد )10(، ـ عاری از هرگونه وابستگی های دولتی )8(
راهبرد رهبری

7

- سبک مدیریت دموکراتیک )17(، ـ نیروی ذاتی رهبری مؤسس/ رهبر )10(، 
که  حرفه ای  افراد  از  متشکل  تیم  از  پشتیبانی  ـ   ،)16( قوی  داخلی  ارتباط   -
ترغیب می گردند تا به عنوان رهبر عمل کنند. آن ها تسریع کننده رشد سریع و 

افزایش انسجام تیم کاری هستند )10(

سبک رهبری

8

نوظهور  ویژه  جایگاه  یک  ویژه،  جایگاه  تازگی حوزه کسب و کار،  - جذابیت/ 
با  مقایسه  در  نخست  توسعه دهنده  شونده/  وارد  دارد،  باالیی  رشد  پتانسیل 
واردشوندگان/ توسعه دهندگان بعدی مزیت رقابتی بالقوه  ای خواهد داشت )17(، 
موردنظر خود  بازار  وارد  آن ها  که  وقتی  )برای دوره طوالنی تر(  رقابت  ـ عدم 
می شوند )15(، دسترسی به بازارهای خارجی جدید پس از یکپارچگی اتحادیه 
اروپا و ارزش قائل شدن برای پتانسیل آن ها برای رشد )14(، ـ تقاضای بیش تر 
ـ   ،)14( می شوند  عرضه  خارجی  و  داخلی  بازارهای  در  که  محصوالتی  برای 

توسعه جایگاه ویژه موردنظر، صنعت، بازاریابی در لحظه مناسب )14( 

عوامل محیط 
خارجی
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برای نمایش بهتر مدل مفهومی، جمع بندی یافته های پژوهش به صورت تصویری در شكل 
)2( نشان داده شده است. 

         
SME

شکل 2: ارائه مدل تبديل SMEها به شرکت های غزال
منبع: شعبانی و همکاران

همان گونه كه در شكل )1( مشاهده می گردد، رشد سریع شركت های كوچك و متوسط در 
محصوالت،  و  فرایندها  رهبری،  سبك  رهبری،  راهبرد  شامل  كه  عامل  هشت  به  پژوهش  این 
ویژگی های  كارآفرینان،  شایستگی های  مدیریت،  شایستگی های  مدیریتی،  تیم  ویژگی های 
روانشناختی كارآفرینان و عوامل محیط خارجی دسته بندی شده اند كه هر كدام مؤلفه ها و عناصر 
خاص خود را دارا هستند. این مدل، در مقایسه با پژوهش های پیشین از جامعیت بیش تری برخوردار 
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است. هر كدام از نویسندگان و پژوهشگران پیشین به عوامل خاصی در تبدیل شركت های كوچك 
 و متوسط به غزال ها اشاره داشته اند از جمله عوامل راهبردی، روابط متقابل بین اجرای كسب وكار 
)Jensen, 2009(، محیط صنعتی )گروه ای لرن(، خصوصیات كارآفرینی، ساختارها و سیستم های 

محیط   ،)Gilbert & McDougall & Audretsch, 2006( جغرافیایی  موقعیت  سازمانی، 
كاركنان، سیستم مدیریت، سرمایه گذاری  نوآوری ها،  راهبرد كسب وكار  كارآفرین،  تیم  كارآفرین، 
بر رشد )Penicny, 2009(. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش كه شناسایی عوامل مؤثر بر تبدیل 
به نسبت  توانستیم مدل  ما  و  پیدا كرد  بود، تحقق  به غزال ها  كسب وكارهای كوچك و متوسط 

جامعی در این زمینه ارائه دهیم. 

نتیجه گیری

در واقع رشد سریع، انتخاب فرد كارآفرین بر اساس هدف خود برای استفاده فعال از فرصت های 
مشاهده شده است. این تصمیم همیشه یك تصمیم مخاطره آمیز است. درنظر گرفتن آن به عنوان 
است.  الهام بخش  و  منطقی  تصمیم گیری های  موضوع  برای یك شركت همیشه  انتخاب  بهترین 
چندین نوع مخاطره در شرایط رشد سریع وجود دارند و بنابراین، توجه به آن ها در هنگام تصمیم گیری 
برای موفقیت شركت اهمیت زیادی دارد. رشد سریع ممكن است در زمان كوتاه خوشایندتر باشد، اما 
به معنای ایجاد ریسك هایی در بلندمدت خواهد بود؛ به خصوص اگر مدیران راهبردهایی مناسب نداشته 
باشند كه شركت را قادر سازد تا در لحظات مختلِف تكامل خود، جهت گیری های دوباره و متنوع داشته 
باشد. مدیران كارآفرین به دالیلی مختلف دنبال رشد سریع هستند: افزایش ارزش شركت، افزایش 
شهرت، به دست آوردن قدرت بیش تر )چون بزرگ همیشه قوی است( و به دست آوردن پول بیش تر.

رشد سریع یك گام اصلی در دوره زندگی شركت هاست. شركت های قدیمی تر می توانند چندین 
مرحله رشد در طی زندگی خود داشته باشند. قابلیت ها در مراحل مختلف رشد، متفاوت هستند. پس 
از نخستین رشد موفقیت آمیز، تجربه جمع شده توسط افراد شركت نشان دهنده یك عامل پیش بینی 
از موفقیت برای رشد بعدی است كه توسط یك فرصت جدید ترغیب می شود. به طور كلی می توان 
گفت كه رشد سریع فقط یك گام )كوتاه تر یا بلندتر( در دوره تكامل یك شركت است، كه به علت 
فرصت های جدید و مختلف می تواند دوباره به ظاهر محو شود. چیزی كه ما پیشنهاد می كنیم این 
موارد است: سرزنده نگه داشتن روح كارآفرینی در شركت، جستجوی فعاالنه فرصت های مرتبط 
)برای كارآفرین و/ یا برای شركت(، ارزیابی سریع، در هنگام شناسایی آن ها، تصمیم گیری برای 
استفاده از آن ها و عملكرد جسورانه برای اجرای آن. از میان هشت مقوله شناسایی شده به عنوان 
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بیان شده  این عوامل توسط سایر پژوهشگران  از  عوامل مؤثر در رشد سریع شركت ها، بسیاری 
است. در این مورد می توان به موارد مشابه اشاره نمود: اسكارالت، روزل و اسكروگینز، مؤسسة 
كارآفرین را عنصر اصلی فرآیند رشد شركتی می دانند و به ویژگی های آن ها مانند قطعی و استوار، 
دارای  فعال،  شخصیت  دارای  محور،  ـ  مردم  كسب و كار،  توانایی های  دارای  روشنفكر؛  و  خالق 
تجربه و دانش كسب و كار، دارای شخصیت اخالقی قوی، لذت بََرنده از كار، سازگار و ریسك پذیر؛ 
عمل گرا و خوش شانس اشاره نموده است. بسنیك چهار عامل را بر رشد شركت تأثیرگذار می داند: 
عوامل مربوط به شركت، عوامل سرمایه انسانی، راهبرد مدیریت و كارآفرین ـ محوری شركت و 
عوامل محیط كسب و كار خارجی. سنیكنی، رشد مؤسسات كوچك را بیش تر به گروه عوامل روبه رو 
وابسته می داند: )1( محیط كارآفرین، )2( تیم كارآفرین، )3( راهبرد كسب و كار، )4( نوآوری ها، )5( 
كاركنان، )6( سیستم مدیریت و )7( سرمایه گذاری روی رشد. جانسن، عوامل مؤثر بر رشد شركت ها 
را مدیران، ویژگی های شركت، عوامل تعیین كننده راهبردی، روابط متقابل و روابط محیطی بین 
شركت ها  رشد  بر  مؤثر  كلیدی  عوامل  اودرش  و  مك داگل  گیلبرت،  می داند.  مختلف  متغیرهای 
سیستم های  و  ساختارها  صنعتی،  محتوای  جغرافیایی،  موقعیت  منابع،  كارآفرینی،  ویژگی های  را 
زمان  راهبردی،  آگاهی  فرآیند رشد می داند:  بر  مؤثر  را  زیر  سازمانی می داند. آالن گیب، عوامل 
موجود برای مدیریت برای استفاده از منابع خارجی اطالعات، میزان درك محیط، شرایط تقاضا در 
اقتصاد و در بخش صنعتی مربوط، سطح پیچیدگی و نااطمینانی در بازار، موانع اجرایی، پشتیبانی 
نفوذ. جانزاك و بارز، شش عامل را مؤثر بر رشد سریع می داند: دوراندیشی، فن HR، تمركز بر 
مشتری، قابلیت های سازمانی پویا، روابط قوی با قلمرو، نوآوری. بنابر پژوهش های صورت گرفته 
نموده اند.  اشاره  شركت ها  رشد  بر  مؤثر  عوامل  از  مواردی  به  یك  هر  پژوهشگران،  سایر  توسط 
پژوهش حاضر به صورتی گسترده، همة این عوامل مؤثر را دربرداشته و حتی در بسیاری از مؤلفه ها 
جامع تر و شفاف تر بیان گردیده است. در نهایت، می توان چنین نتیجه گرفت كه عوامل مؤثر در 
رشد سریع شركت ها در این پژوهش عبارتند از: ویژگی های شخصیتی و شایستگی های مؤسسین 
و كارآفرینان، شایستگی های مدیریت، ویژگی های تیم مدیریتی، فرآیندها و محصوالت فناوری، 
راهبرد و سبك رهبری، عوامل محیط خارجی هستند. این عوامل و زیرمجموعه های این مقوله ها 
از یك سو و فرآیند ایجاد و رشد كسب و كارها در ایران و جهان، به قاعده نباید تفاوت های اساسی با 
یكدیگر داشته باشند، مگر در ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی و قوانین و مقررات تفاوت هایی آشكار شود. 
البته باید توجه نمود كه عوامل مؤثر بر رشد سریع شركت ها و الویت بندی آن در صنعت های خاص 

و درجه تأثیرگذاری آن ها در كشورهای مختلف امكان دارد متفاوت باشد.
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محدوديت ها و پیشنهاد برای پژوهشگران آينده

این پژوهش در كنار یافته های اصیل و منحصربه فرد خود با محدودیت هایی هم روبه رو بوده 
است كه انتظار می رود پژوهشگران بعدی بر این محدودیت ها غلبه كنند و پژوهش هایی كامل تر ارائه 
دهند. محدودیت نخست این بوده است كه این پژوهش به صورت مصاحبه از نمونه های محدود انجام 
شده است؛ بنابراین یافته های این نمی تواند قابل تعمیم به همه كسب و كارها باشد و عوامل مؤثر بر 
رشد سریع می تواند متنوع و گسترده باشند. محدودیت دوم آن است كه اطالعات به دست آمده، فقط 
از طریق مصاحبه بوده كه برخی از اطالعات را ممكن است مصاحبه شوندگان بنابر دالیل مختلف 
فاش و آشكار نكنند. محدودیت دیگر، به این برمی گردد كه عوامل رشد شركت در صنایع مختلف و 
در زمان ها و مكان های دیگر می تواند فراتر از یافته های این پژوهش باشد. محدودیت چهارم هم در 
این پژوهش آن است كه منبع اطالعات این پژوهش صاحبان كسب و كارها بوده است؛ درصورتی كه 
گروه ها و خبرگان مختلف هم در این زمینه وجود دارند كه می توانند اطالعاتی بیش تر هم در این زمینه 

ارائه دهند. بنابراین، پیشنهاد می شود در حوزه های زیر هم پژوهش انجام شود:  
1. بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی مؤسسین و كارآفرینان بر رشد شركت با رشد سریع؛

2. بررسی تأثیر عوامل محیطی بر رشد سریع شركت ها؛
3. شناسایی عوامل مؤثر بر رشد سریع شركت ها در صنایع مختلف.

پیشنهادات اجرايی

بنابر یافته های این پژوهش، برای ذی نفعان و صاحبان كسب و كارهای كوچك می توان چنین 
پیشنهاداتی ارائه داد:

تبدیل  در  كه  است  موضوع هایی  و  مباحث  از  یكی  مدیریتی  شایستگی های  بودن  دارا   .1
همة  در  بنابراین،  می كند.  ایفا  اصلی  و  مهم  نقش  غزال ها  به  متوسط  و  كوچك  كسب و كارهای 

سطوح كسب و كار می توان به توسعة شایستگی های مدیریتی مدیران اقدام نمود. 
2. از یافته های مهم دیگر این پژوهش، نقش شایستگی های كارآفرینانه مؤسسان شركت هاست. 
یعنی هر چه قدر بنیان گذاران از شایستگی های مرتبط در این زمینه، مثل داشتن برنامه راهبردی 
و مدل كسب و كار قوی برخوردار باشند، تبدیل آن شركت به شركت های غزل امكان پذیرتر است. 
از این رو، پیشنهاد می شود بنیان گذاران این شركت ها نسبت به تقویت و توسعه این شایستگی ها 

اقدامات اساسی انجام دهند. 
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3. عوامل محیط خارجی هم در تبدیل شركت های كوچك به غزال نقشی مهم دارند. بنابراین، 
تأمین محیط مناسب كسب و كار از الزامات است.

این  تبدیل  در  اساسی  و  نقش مهم  كارآفرینان هم  و  روان شناختی مؤسسان  ویژگی های   .4
شركت ها به غزال ها ایفا می كنند. پس پیشنهاد می شود نسبت به تقویت و توسعه آن اقدام های 

مهم و اساسی صورت گیرد.
5. از مباحث مهم و اساسی دیگر، سبك رهبری مناسب است كه صاحبان كسب و كارها باید 

نسبت به تقویت كار تیمی و سبك های دموكراتیك توجه ویژه ای داشته باشند. 
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