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 بنديهاي زايشي دانشگاهي: رويکرد ردهشناسي شركتنوع

 2پورکریمی جواد ،*1جهرمیپژوهش امین

 اشترمالک صنعتی دانشگاه علمی هیأت . عضو1

 تهران دانشگاه ادیار. است2

 

 چکیده

ها زدایی از انواع این شرکتو ابهام های مبتنی بر دستاوردهای دانشگاهیشرکت 4شناسیهدف از این پژوهش، نوع

 طریق ویژه از به، دانشگاه هایپژوهش سازیبر تجاری های اخیرسال با استفاده از ادبیات موجود در این حوزه است. در

شرکت زایشی دانشگاهی درک دست و همگنی  از مفهوم حال، این با .شده است بسیاری تأکید شیزایهای شرکت ایجاد

دی بنرویکرد رده از گیریبهرهگستره و ناهمگنی این مفهوم و انواع آن با  پژوهش حاضر که به شناسایی .وجود ندارد

ها، از داده گردآوری چگونگیاز نظر  چنینشود. همهای کاربردی محسوب میهشپردازد، از نظر هدف، از نوع پژومی

ای )مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب( و مبتنی بر مطالعه منابع اطالعاتی ، کتابخانهپژوهشهای کیفی و روش نوع پژوهش

های اطالعاتی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق در حوزه نوآوری دانشگاهی با استفاده از بانک

بندی نهایی. این مقاله و ترکیب و جمع پژوهش، خالصه کالم این مقاالت: بررسی کامل ادبیات دهدمیحله رخ مر سه

 منتقل دانش شاخص ماهیت کارآفرین، عنوانبه پژوهشگر نقش کلیدی مشتمل بر شاخص سه موجود، با بررسی ادبیات

 بندیشگاهی در نظر گرفته و ردهدان یشرکت زایش انواع تشخیص را برای خارجی شرکای شاخص مشارکت و شده

 .2حمایت شده و مشترک گذاریسرمایه مرتبط، مستقل، :دهدپیشنهاد می شرکت زایشی نوع چهار مشتمل بر

 .شرکت زایشی دانشگاهیبندی، رده شناسی،نوع :واژگان کلیدی
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1. Typology 

2. Subsidiary 
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 مقدمه -1

 نبی بنیان رابطهدانش جامعه و شدن جهانی پدیده

 عرا به منب نوآوری داده و اقتصاد را تغییر و فناوری علم،

های تقابلی از یکی و اقتصادی ثروت و پیشرفت اساسی

 گذاری و تولید سرمایه،سرمایه شغل، ایجاد برای اصلی

 در .است کردهمبدل  شهروندان زندگی کیفیت بهبود و

های سیاست کنندههدایت به اصل نوآوری نتیجه،

 یابیدست .است شده یلتبدای منطقه توسعه و صنعتی

 عوامل همه همکاری و مشارکت به نوآوری، ظرفیت به

 ،پژوهشی مراکز و هایعنی دانشگاه ؛فناوری و علم

تجلی این همکاری را  .[4دارد ] نیازدولت  وها شرکت

 ردنب بین از دانشگاهی برای فناوری توان در انتقالمی

 نتایج سازیتجاری و علمی هایپژوهش بین شکاف

 کاربردی هایبرنامه به بخشیدن تحقق برای هاژوهشپ

 نیز برای انتقال فناوری های مختلفیروش. صنعتی دید

همچون صدور مجوز، همکاری  ؛دانشگاهی وجود دارد

و ایجاد شرکت زایشی. محدوده  پژوهشیمشترک 

 است.  4های زایشی دانشگاهیمطالعه این مقاله، شرکت

 و شرکت زایشی زایش پدیده ابهام بدون تعریف

ها زاده قدیمی که از جدیدی هایشرکت» است. دشوار

 شبی اما کافی به نظر برسد، است ممکن [2] «شوندمی

 به زایش اصطالح از زیرا استفاده است، ساده حد از

 محدود موجود هایشرکت از زاده شده هایشرکت

 موسسات زاده شده از جدیدهای شرکت نشده و

 تواندمی حتی نیز شامل شده و دانشگاهی را پژوهشی

  .[2]باشد «دولتی بخش سازیخصوصی کنندهتوصیف»

تعاریف مختلفی از  در ادبیات حاکم بر موضوع نیز

 پژوهشهای زایشی مبتنی بر دستاوردهای شرکت

های موجود رغم تفاوتشود، اما علیدانشگاهی ارائه می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Academic Spin-off 

و  Classificationهای نگارندگان به لحاظ پرهیز از پیچیدگی، واژه .2

Taxonomy  که  هستنداما آگاه  اند،کردهرا یکسان ترجمه

Classification ط است که این روابط بندی بر پایه رواببه معنی رده

به معنای تئوری  Taxonomyها تعریف شود و ند بر حسب شباهتتوامی

ین ادر این تعاریف، به چهار عنصر کلیدی برای تعریف 

توان دست یافت: شرکت نوپا، شرکت ها مینوع شرکت

سازی، شرکت برمبنای دستاوردها و با هدف تجاری

. در فعالیت شرکت ها و درگیری پژوهشگرنتایج پژوهش

ی و همکاران، شرکت جهرممبنا، پژوهشبر این 

ی شرکت»کنند: صورت تعریف میاین  دانشگاهی را به

دانشگاهی توسط  هایهشپژوسازی نوپا با هدف تجاری

منظور افزایش درآمد دانشگاه و پژوهشگر به

شود این تعریف . جامعیت، موجب می[9]« دانشگاهیان

که به تازگی  مهندسی توسط شده ایجاد هایشرکت

 یبرداربهره خواهان که پژوهشگری شده، التحصیلفارغ

استادی که  یا هایش استپژوهش نتایج از تجاری

 صنعت است به ایخدمات مشاوره د شرکتایجا دنبالبه

د. نکنریف، تمایزها را بیان نمیاعرا شامل شود، اما این ت

 پشت محرکه نیروی سازمان زاینده، نوع نوع ،در واقع

 و نوع ارتباط شرکت زایشی با دیده زایشگیری پشکل

گی از جمله عواملی هستند عملیات سازمان مادر، هم

زایشی دانشگاهی  هایناهمگنی شرکت که موجب

 شیزای هایشرکت شناسینوع به نیاز رواین از .دنشومی

 نهمچنی و پدیده این مختلف اشکال توصیف منظوربه

شناسی افزون بر این، نوع .دارد وجود آن حوزه درک

شود که مغفول های مطالعاتی میموجب شناسایی حوزه

د یمانده است. به منظور تعیین حدود و ثغور بحث و تحد

ها انواع زایش 2بندیرده (4)حوزه مطالعه، مطابق شکل 

ارائه شده است. حوزه این مطالعه، زایش دانشگاهی 

چین مشخص شده است. ا حاشیه خطاست که ب

« 1انشعاب»و « 9زایش»چنین این یادداشت بین هم

تمایز قائل شده و تنها حوزه زایش را تحت پوشش قرار 

 دهد.می

 بنابراینبندی است. بندی و به معنی ساخت این نظام ردهو عمل این رده

است که « بندیردهفرایند انجام »و « بندیساخت نظام رده»تفاوت در 

تر، رجوع شود ضیحات بیشدهد. برای توقرار می شانهایها را در گروهلفهؤم

 & 1982Everitt,  Dunn :به

3. Spin-off 

4. Spin-out 
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 [2] های زایشیشرکتبندی رده -1شکل 

 مبانی نظری پژوهش -2

است زایش  ( نمایان4)از شکل گونه که همان

کارآفرینی است. زایش  دانشگاهی زیرشاخه زایش

 شرکت کارآفرین، دهد کهرخ می کارآفرینی هنگامی

 برای. کندترک می خود شرکت سیستأ مادر را برای

 یبرخ انتقالهمراه با  این حرکت باید زایشی بودن،

ادر م شرکت قانونی بدنه از دانش، یا دارایی مانند حقوق،

. در این میان دو نوع زایش [2] به بدنه جدید باشد

 شرکتی )زایش از شرکت( و زایش نهادی )زایش از

تر شدهخصوصی( از همه شناخته یا دولتی نهادهای

هستند. زایش دانشگاهی نمونه بارز از زایش نهادی 

 شود کهدر نظر گرفته می یزماناست. زایش شرکتی 

 در مورد این .پردازدمی بازار در رقابت به شرکت مادر

 سازمان فعالیت آن در زیرا مصداق ندارد زایش نهادی

 .[1]نیست  بازار در رقابت در معرض مادر

 زایششرکت زایشی شرکتی )زایش شرکت از شرکت(:  -

 یا شرکت بخشی از که دهدشرکتی زمانی رخ می

یا گروه  پروژه تیم وکار،کسب واحد) سازمان

 کی از مستقل ایجاد کند و ارکویک کسب( پژوهشی

در این حالت  .شودتر جدا بزرگ مادر سازمان

 مالکیت معنوی، دارایی، کارکنان، زایشی، شرکت

به  مادر سازمان را از موجود محصوالت و فناوری

 تشرک مدیریت تیم موارد از بسیاری در .بردارث می

گیرد سرچشمه می مادر همان سازمان از نیز جدید

د: دار وجود شرکتی زایش برای مختلفی دالیل [.9]

د تناسب ندارد، وجو مادر سازمان با دیگر فعالیتی که

 دو ادغام از پس ویژهبه ایغیرهسته هایفعالیت

شرکت )به بیان دیگر زمانی که دو شرکت در 

 هایشوند، برخی فعالیتیکدیگر ادغام می

 اگیری زایش و جدتواند به شکلای میغیرهسته

 مازاد ظرفیت شدن از سازمان مادر منتهی شود(،

 عنوانبهها هزینه وها ظرفیت کاهش منظور )به

 واحد ظرفیت مازاد( فروش یا بستن برای جایگزینی

ریسک )همچون زمانی  و نیاز مورد سرمایه و کاهش

مرکز  درمشارکتی  و توسعه پژوهش هایپروژه که

 از سوی دیگر [.9]( ندنیست شرکت راهبردی تمرکز

ر پذیرتانعطاف برای روشی عنوانبه تواندمی زایش

 افزایش با هدف و توسعه پژوهشساختن فعالیت 

 شود )روحیه نیز استفاده کارایی و اثربخشی

 به رتبیش تمرکز و پژوهشگران تربیش کارآفرینی

 و پژوهش سرعت تواندمی کمتر بوروکراسی دلیل

[. بخش زیادی از زنجیره 4توسعه را افزایش دهد( ]

 تواندو توسعه شرکتی میپژوهش فرایند 

 خدمات دهندگانارائه توسط شده و سپاریبرون

 همانند نوآوری موانع .دشو داده خارجی پوشش

نیز  «هنشد اختراع اینجا» سندرم یا بروکراتیک تفکر

زایشی های دارد که شرکت وجود هاشرکت در

  .[0باشند ] موانع روشی برای غلبه بر این توانندمی

شرکت زایشی دانشگاهی )زایش شرکت از  -

 ریفناو انتقال دانشگاهی اهمیت ادبیاتدانشگاه(: 

 در ویژهبه شرکت دانشگاهی، ایجاد طریق از

 با تمرکز بر بازارهای با باال فناوری با هایحوزه

 این موضوع با. اندرا نشان داده باال رشد پتانسیل

 که همراه است دولتهای سیاست در تغییر

 سازیتجاری به را پژوهشی سساتؤم وها دانشگاه

 جمله از. کنندمی تشویق خودهای پژوهش نتایج

 توسعه و ساختاری تغییرات از حمایت ،آن اهداف
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 شغل ایجاد طریق از ویژهبه ملی، حتی یا ایمنطقه

 عنوانبه تواندمی دانشگاه جدید نقش. است

 با .گرفته شود نظر در کارآفرین جامعه ایجادکننده

 در مجوز صدور معمول طوربه که واقعیت این وجود

 تربیش تر است،جذاب مالی مدت، از نظرکوتاه

 انتقال جالب روش عنوانبه شرکت نوپا را مطالعات،

 در دانشمندان به دهند کهتشخیص می فناوری

 به . اگر[9]کنند کمک می کارآفرینیهای تالش

 ایشرک با نزدیک همکاری در ویژهبه فناوری توسعه

 های زایشی دانشگاهیباشد، شرکت نیاز صنعتی

 اتسسؤم وها دانشگاه از فناوری انتقال به توانندمی

 های زایشیشرکت .کنند کمک صنعت بهپژوهشی 

 ینب فناوری انتقال بر شکاف توانندمی دانشگاهی

 زنند،پل ب کاربردی شدن، و ری دانشگاهنظ تحقیقات

از آن رو که خودِ نتایج تحقیقات دانشگاهی، انگیزه 

 هم یمعایب البته .کنندچندانی در صنعت تولید نمی

 منافع شدید مالی، هایانگیزه مانند ؛دارد وجود

 منابع از زیاد استفاده و تحصیلی اهداف با متضاد

 مادرهای نسازما. ای هستندیارانه که دانشگاهی

 بازگشت سرمایه افق انتظار نیز باید دانشگاهی

ته کار داشوکسب مجوز صدور به نسبت یترطوالنی

 با ابتدا در است ممکن زایش شرکتی. [9باشند ]

رو بهرو دانشگاهی زایش نسبت به کمتری مشکالت

ا نوپ شرکت تواندمی مادر شرکت کهرو از آن باشد،

 د،کن یاریپژوهشی  سساتؤم و هادانشگاه از بهتر را

 وها دانشگاه که دهدمی نشان اما تحقیقات

های راهبرد تر دارایموفق تحقیقاتی سساتمؤ

 ،این بر عالوه .هستند زایش به نسبت تریشفاف

 وها دانشگاه تر درهای بزرگشبکه و وجود تخصص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. www.civilica.com 

2. www.SID.ir 

3. www.noormags.com 

4. journal.ut.ac.ir 

5. www.magiran.com 

6. www.irandoc.ac.ir 

های زایشی تحقیقاتی در پرورش شرکت سساتؤم

 [.9]کنند می را ایفا نقش مهمی

 روش پژوهش  -3

های مبتنی بر شرکت شناسیبر نوعمقاله  نیا

 کردهو تالش است  متمرکزدانشگاهی دستاوردهای 

این حوزه را تا حد امکان منتشر شده در  قاتیتحق

از نوع  از نظر هدفپژوهش این  بنابراینپوشش دهد. 

از  هاداده های کاربردی، از نظر نحوه گردآوریهشپژو

ای و روش تحقیق، کتابخانه ،های کیفیپژوهشنوع 

نوع فراترکیب( و مبتنی بر مطالعه )مطالعات ثانویه از 

بانک جامع همچون داخلی منابع اطالعاتی برخط 

، مرکز 4سیویلیکا هایمقاالت کنفرانس و همایش

مجالت  پایگاه، 2اطالعات علمی برخط جهاد دانشگاهی

 دانشگاه یسامانه نشر مجالت علم، 9تخصصی نور
ژوهشگاه علوم و ، پ9ایران پایگاه مطبوعات، 1تهران

های اطالعاتی برخط بانکو  4ایران سازمان اطالعات

، 9، اسپرینگر0دایرکتخارجی همچون ساینس

بدون  44فرانسیسو تیلور و  41اییتریپل، آی5وایلیجان

در نظر گرفتن قید زمانی است. تجزیه و تحلیل اطالعات 

: با بررسی ه استمرحله رخ داد سهر دپژوهش در این 

از مقاالت مرتبط با این  ، فهرستیپژوهشکامل ادبیات 

حوزه و حتی مقاالتی که به طور فرعی به این موضوع 

چکیده کالم این مقاالت استخراج  شد،اند، تهیه پرداخته

، دیکلیبا استخراج عناصر  و در نهایت، بندی شدو دسته

بندی صورت و جمع نجام شدترکیب نهایی این موارد ا

  گرفت.

7. www.sciencedirect.com 

8. Link.springer.com 

9. Onlinelibrary.wiley.com 

10. Ieeexplore.ieee.org 

11. www.tandfonline.com 
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های شرکت بندیرده: های پژوهشیافته -9

 دانشگاهی زایشی

 مبنایبر اشیا دادن قرار هم معنای کناربه بندیرده

ها است، اگرچه برخی ویژگی مشترکهای ویژگی

[. 5ممکن است وزنی بیش از دیگران داشته باشند ]

 باط و تسهیلایجاد ارت بندی،رده ایجاد در اصلی هدف

تواند بین موضوعات این ارتباط می. [41آن است ]

د و بین افراد برقرار شود. از مختلف، بین موضوع و فر

 های زایشی دانشگاهیشرکت به مربوط جا که دانشآن

 بوده و هنوز جوان است و رشد حال در سرعتبه

 حال در هایها و رشتهحوزه در اغلب» که طورهمان

 و توصیفیهای شود، نظریهده میو نورس دی ظهور

این حوزه در  در دسترس در اطالعات گونه هر و اصول

[، 42و  44« ]ربط هستند بی و تکه تکه حالت بهترین

 وجهت اکنون موردها همکه این شرکتاین دلیل به ویژهبه

 و حقوق، مدیریت اقتصاد، همانند هارشته از بسیاری

 گذارانسیاست وجهو نیز در مرکز ت های مهندسیرشته

ر حوزه آموزش کارآفرینی دولتی قرار دارند، بنابراین د

 هتوسع در به یاددهنده بندیرده از دانشگاهی، استفاده

و  کردهموضوعات مبهم کمک  دقیق تعریف

 میان تفاوت وها شباهت تشخیص یادگیرندگان را در

موضوعات مختلف یاری خواهد داد که در مجموع 

دبیات مشترک بین یاددهنده و گیری اموجب شکل

شود. افزون بر یادگیرنده شده و ارتباط الزم برقرار می

های کند حوزهکمک میپژوهشگران بندی به این رده

سازی هستند، پژوهش و شفافکه نیازمند را مبهمی 

و مورد مطالعه قرار دهند. ژائو و ریزمن  کردهشناسایی 

و ها شرکت مدیران به تواندمعتقدند این کنش می

کمک  های این حوزهراهبرد گرانو نیز تدوین هاسازمان

 شارها برای بندیرده این از تواننداقتصاددانان می کند و

[. در ادامه با بررسی 49کنند ] استفاده 4به بازار گوشه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Niche Market 

2. Spontaneous Spin-offs  

3. Planned Spin-offs  

4. Pull Spin-Offs 

 های انجام شده بابندیادبیات موضوعی این حوزه، رده

 عیتدانشگاه، وض حمایت چگونگیو  نگرش به توجه

ل گذار، با توجه به انتقاگذار، رابطه محقق و بنیانبنیان

 امسه صاحبان حقوق در اقلیت شده، منافع ثبت دانش

ظر و از من آتی شرکت توسعه فعالیت، مدل شرکت، نوع

 شود.نوع، نقش و ارتباط سازمان مادر ارائه می

 دانشگاه حمایت چگونگیو  نگرش -9-1

شی، شرکت زای به تنسب دانشگاه نگرش به توجه با

 2خودانگیخته کاسترو و همکاران دو نوع شرکت زایشی

 :[41]اند را ارائه داده 9ریزی شدهبرنامه و شرکت زایشی

 اهیدانشگ شرکت زایشی :خودانگیخته شرکت زایشی

 هکاست  دانشگاهی جامعه اعضای توسط شده ایجاد

 نشده استفاده از پتانسیل برداریبهره خواهان

)که از فعالیت در سازمان  جربه خاص خودت مبنایبر

 مورد، این در .اند( هستندمادر به دست آورده

 کمک مادر سازمان از تنها گذاران شرکتبنیان

 با مقاومت است ممکن حتی و کنندنمی دریافت

 ،1کششی زایش ،این نوع زایش به .شوند روروبه

 کهاز آنجا  .[1]د شومی گفتهنیز  9یا تهاجمی فعال

 هدانشگا حمایت خودانگیخته بدون رکت زایشیش

علت نقص در ثبت اطالعات، به شود،می ایجاد مادر

ها ممکن است در مطالعات، این دسته از شرکت

 اساسا مشاهده نشده و ردی از خود به جای نگذارند.

 شرکت زایشی :ریزی شدهبرنامه شرکت زایشی

 پشتیبانی پوشش سیاست تحت دانشگاهی

 انتقال ترویج و تشویق منظور به که دانشگاهی،

ایجاد شده  آن اعضای کارآفرینیهای طرح و دانش

فعال از  حمایت مادر سازمان در این مورد. است

این نوع زایش  .آن است مشوق انجام داده و زایش

5. Offensive Spin-offs 
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نیز  2دفاعی یا زایش غیرفعال ،4با نام زایش فشاری

 .[1]شود شناخته می

  پرداز شرکتوضعیت ایده -9-2

 که دانشگاهی جامعه اعضای وضعیت به توجه با

بندی زیر را انجام داد توان ردهمی ایده هستند، منشأ

[49]: 

 شرکت زایشی :شرکت زایشی دانشگاهیان

 دانش از بخشی سازیتجاری منظور به دانشگاهیان

 پژوهشی خودهای فعالیت چارچوب در یافتهتوسعه

 شودمی علمی ایجاد تهیأ عضو چند یا یک توسط

غیره  و پژوهشگران معاونان، استادان، شامل که

 .است

 دانشگاهی شرکت زایشی :دانشجویی شرکت زایشی

دانش  از استفاده هدف دانشجویان )با توسط

های فعالیت یا خدمات ارائه طریق ازو  (دانشجویان

 آموختگاندانش شاملاست که  شده ایجاد تولیدی

 .شودمیی یا دانشجویان کنون سابق یا فعلی

 شرکت نوع دو هر نویسندگان از برخی که حالی در

، [40و  44گیرند ]نظر می در شرکت زایشی عنوان به را

 دانشجویی شرکت زایشی هایی همانندشرکت دیگران،

کنند های زایشی دانشگاهی جدا میرا از حوزه شرکت

 منابع از یکی شرکت زایشی دانشجویی .[45و  49]

 این در فعال نویسندگان میان سردرگمی در اصلی

 های زایشیشرکت کهاز آنجا رود؛زمینه به شمار می

 ظرن در شرکت زایشی عنوانبه توانندنمیدانشجویی 

 شدان انتقال اوقات، از بسیاری در که چرا ،شوند گرفته

 نندهکتعیین لفهبه تنهایی مؤ دانشگاه در تولیدشده

  .شرکت نیست ایجاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Push Spin-Offs 

2. Passive or defensive Spin-Offs 

3. Intrapreneurial spin-offs 

4. Extrapreneurial spin-offs 

  گذار شرکتو بنیانر پژوهشگرابطه  -9-3

 دهای منشأ که درپژوهشگری  آیا کهاین به با توجه

شرکت  خیر، شود یابدل می قرار دارد، به کارآفرین

دی بنصورت زیر دسته به توانمی را دانشگاهی زایشی

 : [21] کرد

)یکی بودن  9شرکت زایشی کارآفرین درون سازمانی

هی ادانشگ شرکت زایشی گذار(:و بنیانپژوهشگر 

 دانش از بخشی سازیتجاری منظور ایجاد شده به

 ازپژوهشی های فعالیت چارچوب در یافتهتوسعه

ت هیأ اعضای از نفر چند یا یک توسط دانشگاه

  دانشگاهی. علمی

)متفاوت  1سازمانیکارآفرین برون شرکت زایشی 

 شرکت زایشی :گذار(و بنیانپژوهشگر بودن 

 دانش از بخشی یسازتجاری منظور دانشگاهی به

پژوهشی های فعالیت چارچوب در یافتهتوسعه

 .دانشگاهی جامعه از خارج افراد توسط

 گذار شرکتبنیان -9-9

 رایرا ب تالش ترینبیش که چه کسیاین به بسته

بندی زیر را نیز رده نشی دهد،می انجام شرکت زایشی

  :[24]انجام داده است 

ایجاد  برای شتال: 1مخترع رهبری به شرکت زایشی

برداری از فناوری دانشگاهی و بهره شرکت زایشی

 انجام فناوری و مخترعانپژوهشگران  توسط

 . شودمی
ایجاد  برای تالش: 5خریدار رهبری به شرکت زایشی

 جیخار کارآفرینان دانشگاهی توسط شرکت زایشی

اختراعات برمبنای هایی شرکت ایجاد به مندعالق

 اعطا شده توسط مجوز افتدری طریق دانشگاهی )از

 شود.انجام می دانشگاه( فناوری انتقال واحد

5. Inventor-led spin-offs 

6. Shopper-led spin-offs 
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 برای تالش: 1گذارسرمایه رهبری به شرکت زایشی

مؤسسه  دانشگاهی توسط ایجاد شرکت زایشی

سسات مؤ معموال شود وگذاری انجام میسرمایه

 ایجاد به مندعالق گذاری خطرپذیر،سرمایه

 قطری نشگاهی )ازاختراعات دا مبنایبرهایی شرکت

 فناوری انتقال واحد اعطا شده توسط مجوز دریافت

 کارآفرین جویوسپس به جست هستند و دانشگاه(

 .پردازندمی ایجاد عنوان مسئولبه

 پرداز( و فناوریانتقال محقق )ایده شرایط -9-1

از دو عنصر اصلی شرکت زایشی که  مبنابر این 

ازمان مادر به ارث یک را از سکدامو فناوری، پژوهشگر 

 اندبندی زیر را انجام دادهنیکوالی و بیرلی رده برد،می

[22] :  

دانشگاهی  شرکت زایشی: 2ارتدوکس شرکت زایشی

 فناوری شامل هم جدید شرکت به انتقال آن در که

 . استپژوهشگر هم  و
دانشگاهی  شرکت زایشی: 3ترکیبی شرکت زایشی

پژوهشگر  اما د،یابمی انتقال دانش آن در کهاست 

برخی از  که حالی در ماند،می دانشگاه باقی در

 علمیهای مشارکت در مشاوره همچون  هافعالیت

 . یابدادامه می شرکت به

 است دانشگاهی شرکت زایشی: 9فناوری شرکت زایشی

 دهد،می رخ جدید شرکت به دانش انتقال آن در که

ا باطی بارت و ماندمی باقی دانشگاه درپژوهشگر  اما

 .کندشرکت برقرار نمی

 مجوز انتقال فناوری -9-5

 مجوز دارای شده منتقل اینکه دانش به توجه با

  انجام شده  است:بندی زیر رده [29]یا خیر  است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Investor-led spin-offs 

2. Orthodox spin-offs 

3. Hybrid spin-offs 

شرکت : 1واگذارشده فناوری مبنایبر شرکت زایشی

از  برداریبهره برای شده ایجاد دانشگاهی زایشی

 . یافت مجوزفناوری ثبت شده از طریق در
: 5اختصاصیغیر فناوری مبنایبر شرکت زایشی

 برای شده ایجاد دانشگاهی شرکت زایشی

 ای ای که کلی استدانش ثبت نشده از برداریبهره

 .تاسفن انجام کار  تجربه یا دانش فوت و مبنایبر

هره ب محدود رویکرد یک تنها از نویسندگان از برخی

، زایشی دانشگاهیشرکت  که کنندبیان می برند ومی

جدیدی است که دانش ثبت شده و حفاظت  شرکت

 برداریرا از طریق دریافت مجوز مورد بهره شده دانشگاه

بنابراین دانش ثبت نشده و  .[21و  24] دهدقرار می

 رد،گیحت پوشش این تعریف قرار نمیحفاظت نشده ت

 داننددر حالی که برخی هر دو نوع را شرکت زایشی می

 ،مدون دانش مبنای بر رکت زایشی دانشگاهی. ش[29]

ی بازار منته به محصول ارائه برای اختراع ثبت به اغلب

 دانش مبتنی بر شرکت زایشی که حالی در شود،می

 این. شودمنتهی می خدمات ارائه به ضمنی، اغلب

شرکت  رخنیم چراکه است، مهم متفاوت گیریجهت

 لحاظ زا توجهی قابل طوربه، زایشی دانشگاهی

های نیاز معنوی، مالکیت حقوق مدیریت ها،فعالیت

 موردنیاز، منابع اولیه،های نمونه توسعه برای مالی

 بود. خواهد دانشگاه متفاوت با روابط و رشد اندازچشم

ت شرک نویسندگان، نظرات این به توجه با بنابراین،

 شدان بر مبتنی که دانشگاهی، شرکتی است زایشی

 عهتوس و محصوالت، فروش و صنعتی یدتول مدون برای

 زندگی محدود چرخه .یابدها توسعه میفناوری فروش و

ه بها شرکت این نیازمند آن است که جدیدهای فناوری

گذاری و توسعه سرمایهپژوهش بر فرایند  دائمطور 

 گذاریسرمایه به نیاز از موارد حاکی این همه .کنند

ا آمدن ب کنار به درقا پژوهشگران که است توجهی قابل

خارجی های شرکت مشارکت نیازمند آن نیستند و

4. Technology spin-offs 

5. Assigned based technology spin-offs 

6. Non-assigned based technology spin-offs 
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که شرکت زایشی بر  اما از طرف دیگر فناوری .هستند

 از روهگ یک پیچیدگی، توسط دلیل به آن متکی است

ها ویژگی این همه .توسعه یافته استپژوهشگران 

پژوهشگران  است کههایی چالش برخی دهندهنشان

 بنابراین شوند، روبا آن روبه هاییتن به توانندنمی

مشترک ای حرفه مدیریت و شبکه خارجی، حمایت

 به سمت هانوع شرکت چنین اینهم .است مهم بسیار

 زایشی هایشرکت مقابل، در .روندپیش میرشد 

 ساختار در ترجیحاً ضمنی، دانش مبنای دانشگاهی بر

 این .کنندمی داد خدماتی عملو ارائه برون ایمشاوره

و توسعه پژوهش  روی مداوم گذاریسرمایه بهها شرکت

 که استمعن نموارد به ای این ندارند. تمام نیازی

 طوریبه ،هستند محدود نیازموردهای گذاریسرمایه

 زیادی خودشان قادر حد تا است ممکنپژوهشگران  که

نیاز برای این مورد دانش .سازی آن باشندوردهابه بر

 .ستا یافته توسعه پژوهشگریک  طتوس اغلب هاشرکت

 باکیفیت خدمات ارائه برای شرکت این در اشدرگیری

های نیاز به حمایتها ویژگی این همه .است مهم

غیره را کاهش  و همکاری،های شبکه ایجاد خارجی،

سیس تأ سودآوری هدف با نوع شرکت این .دهدمی

 .[29]شوند می

 مین مالی اولیهتأ -9-1

 و خانواده منابع شخصی کارآفرینان، ،طور معمولبه

 کار و کسب مالی مینتأ نیازهای رفع برای ،دوستان

 به ایلیتم سنتی مالی منابع حال، این با. نیستند کافی

های دانشگاهی در مراحل اولیه شرکت مالی مینتأ

گذاری در به سرمایه عالقه وجود عدم. ندارند سیستأ

 نامتقارن، اطالعات ازناشی توان ها را میاین شرکت

 گذار از آن،و درک پایین سرمایه سطح باالی فناوری

 و هاپروژه نوع این مدیریت و تجاری اطمینان عدم

ر د .دانست موفقیت، به رسیدن برای تیره اندازچشم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. External equity backed spin-offs 

2. Service oriented firms 

 شرکای گذاریسرمایه در مشارکت مبنای مجموع بر

 : [21] دهدزیر رخ می بندیرده خارجی

 صاحبان حقوق) 1خارجی ایهسرم با شرکت زایشی

(: شرکت زایشی کنندهحمایت خارجی سهام

 خود اولیه مراحل در دانشگاهی که شرکت زایشی

 ای وکارکسب فرشتگان بزرگ،های طرف شرکت از

 . شوندمالی می مینتأ گذاریسرمایه نهادهای

 شرکت زایشی: خارجی سرمایه بدون شرکت زایشی

طرف  از دخو اولیه مراحل در دانشگاهی که

 نهادهای یا وکارکسب فرشتگان بزرگ،های شرکت

 . کنندنمی مالی دریافت حمایت گذاریسرمایه

 رازی است، مهم تمایز این معتقدند که الکت و رایت

 است، کیفیت ازای نشانه خارجیهای بودجه وجود

 ارزیابی شرکت زایشی، که دهدمی نشان چنینهم

وفقیت پشت سر گذاشته م را باای حرفه گذارانسرمایه

 . است

  فعالیت نوع -9-9

 های زایشیشرکت، رنو های انجام شدهتیفعال بنابر

، 2گراخدمتهای شرکتبه سه نوع  را دانشگاهی

است  کردهبندی رده 1گرافکری هیو سرما 9گرامحصول

[24]: 

گرا، دانشگاهی خدمت های زایشیشرکت گرا:خدمت

دهنده ، ارائهانپژوهشگرتوان فکری  مبتنی بر

. هستندو توسعه پژوهش مشاوره و خدمات  خدمات

، خدمات، محصوالت ها،شرکتدر واقع این 

ها خواسته مبنایبررا  ها و فرایندهای خودپژوهش

 .کنندمی سازماندهی شانانیمشتر یازهایو ن

 بازار در دسترس ها به سرعتداد این شرکتبرون

 دانشگاهی کار به هاماهیت این شرکت .گیردقرار می

 طور معمولبه ،نزدیک است بسیار کارآفرین-محقق

 ناوریف توسعه به و متکی نیستند بر ثبت اختراع

3. Product oriented firms 

4. Intellectual asset oriented firms 
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 ریسک و الزم سرمایه .[20] ندارد نیاز توجهی قابل

 .است کم ها،این شرکت ایجاد برای گرفته نظر در

 مگر ندارد، ینیاز کارآفرینی بزرگهای مهارت به

سمت  به راها آن که کنند رشد ایهانداز به اینکه

 ها. این شرکتدانشگاه سوق دهد از شدن کامل جدا

 ارمغان بهرا  یندافر یا محصول یک طور معمولبه

از  ای هستند کههای زایشیشرکتها . آنآورندنمی

 .[29]کنند تبعیت می نوآوری خطی مدل

دهنده خدمات های کارآفرینی ارائهشرکت

های علم و فناوری د در پارکای موجومشاوره

همچون پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از این 

های کارآفرینی، ریشه در دسته هستند. این شرکت

کارآفرینی دانشگاهی و تمایل استادان های پژوهش

این حوزه به تحریک، تشویق و حمایت از کارآفرینی 

 دانشگاهی دارند.

دانشگاهی،  یزایش هایشرکتاین گونه  :گرامحصول

یند بوده و فرا یا محصول دهنده مفهومارائه

آن را نیز  بازاریابی و تولید توسعه، مسئولیت

 کالسیک کارآفرینی مدل با هستند ودار عهده

 دنبالبهگرا های محصول. شرکتدارند مطابقت

دارای  که ی هستندمحصول از طریق 4پذیریاسیمق

 ،ی دیگرباشد. به بیان 2وکارارزش روشن کسب

را  خود ها و خدماتتیفعال گرا،های محصولشرکت

 شانمحصوالت یازهایها و نخواسته مبنایبر

 باید توانایی آغاز همان از هاآن .کنندی میسازمانده

 کهشب به دسترسی محصول، و فناوری توسعه برای

نوع  این برای. داشته باشند را کافی تجربه و

 ماندن زنده برای هامهارت این های زایشی،شرکت

 هایشرکت گراها،محصول. هستند توسعه، حیاتی و

 و خطیهای مدل بین جاییدر  زایشی هستند که

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
نایی کسیییب    مقیاس  .1 کلی در هنگام   کارکرد وکار برای افزایش  پذیری به توا

هایی پذیر، مدلمقیاس وکارهای کسییبکند. مدلافزودن منابع اشییاره می

 .سازمان را دارند رشد اقتصادی هستند که پتانسیل ایجاد
2. Clear value proposition 

3. Technology Platform 

ترین از معروف .[20] قرار دارند نوآوری غیرخطی

توان به شرکت دانشگاهی هیولت ها میاین شرکت

و پاکارد اشاره کرد که از دانشگاه استنفورد زایش 

یک شرکت دانشگاهی عنوان یافته و در ابتدا به 

 شد.گرا شناخته میمحصول

دانشگاهی  شرکت زایشی :(3گرا )پایگاه فناوریفناوری

 زا در آینده کهاست  فناوری توسعه برای شده ایجاد

شرکت  )همچون ایجاد مختلفهای سازوکار طریق

 و مشترکهای گذاریسرمایه مجوز، صدور زایشی،

 بر کار و کسب این مدل. رسدمی فروش غیره( به

متکی  فناوریهای دارایی مدیریت و توسعه ایجاد،

 فناوری توسعه هااین شرکت راهبردی هدف. است

. باشد مطلوب بازاری آن ارزش است که در حدی

ها این شرکت توسعه برای نیاز موردهای مهارت

 در معنوی مالکیت از حفاظت از است و متفاوت

بازار خاص را  کی بازار گرفته تا ایجاد شناسایی

 رتمها و تجربه از فراتر هاقابلیت این .شودشامل می

 سطح به نتیجه در سنتی است، کارآفرین یک

ها . آندارد نیازپروژه  سطوح تمام در تعهد از ایویژه

 خطی مدل دو هر بر هستند که های زایشیشرکت

 .[20هستند ] متکی نوآوری غیرخطی و

 ماهیت آغازین -9-8

گیری این ماهیت آغازین هنگام شکل هبا توجه ب

 مختلف یبندهکریچهار پها، هیرمن و کالریس شرکت

 تیمورد حما شرکت نوپای :[25]اند را شناسایی کرده

شرکت » ،9هانگرندهیآ، 1پذیری ریسکگذارهیسرما

  .0یو شرکت نوپای انتقال 4گرانوپای محصول

گذاران های نوپای مورد حمایت سرمایهشرکت

 شروعی خارج هیبا سرما هاشرکت نیاپذیر: سکری

4. Venture capital-backed start-ups 

5. Prospectors 

6. Product start-ups 

7. Transitional start-ups 



 هیافتر بندیی: رویکرد ردهههای زایشی دانشگاشناسی شرکتنوع

 

42 

سسات ها و مؤشرکت توسط ای کنندمی

 هاآن .گیرندگذاری مورد حمایت قرار میسرمایه

ی فناوری نوآورانه اختصاص یدارا معمولطور به

ن از آمختلف  کاربردهای ید برانتوانکه می هستند

 ات فاصله زیادی شروع فعالیت، اما در کننداستفاده 

 کدارای ی هاآن .دارندمحصول آماده در بازار ارائه 

 گذار(سه بنیان کمدستثر و پرتعداد )مؤ میت

متوسط در آغاز دارای سطح  میت نیااگرچه  .هستند

 ادارهتجربه کم در بخش نیز و  تیریتجربه مد

 میت نیا سیسأسال اول بعد از تدر اما  است، شرکت

ه توسعربه با تج اریبس رانیمدسطح  هب تیریمد

ها افزون بر حمایت در واقع این شرکت .یابندمی

گذاران نیز ای سرمایههای مشاورهمالی، از حمایت

 شوند.مند میبهره

 درسیس در زمان تأ نگرآینده هایشرکت :نگرندهیآ

طور د، اما بهتوسعه محصول هستن هیمراحل اول

های شرکتتر از بالغشان فناوری هیپا ،متوسط

پذیر گذاران ریسکی مورد حمایت سرمایهنوپا

ها از منظر فناوری در مقایسه با این شرکت است.

گذاران، نوآوری های مورد حمایت سرمایهشرکت

 4کمتری داشته و تمایلی نیز به ایجاد پایگاه فناوری

نگر از نظر اندازه و تجربه سس آیندهؤم میتندارند. 

های مورد حمایت سس شرکتبر تیم مؤ

 نخستسال  در، اما گذاران برتری دارندمایهسر

سیس امکان جذب و تقویت تیم مدیریتی را به أت

گذاران های مورد حمایت سرمایهاندازه شرکت

توان به . علت این موضوع را میندارندپذیر ریسک

ط مرتبها در آغاز تر سرمایه این شرکتسطح پایین

اقد ف هانگرندهیرسد که آرو، به نظر مینیاز ا دانست.

 .هستند با تجربه رانیجذب مد یبرا یمنابع مال

 هیمحصول در مرحله اول کیبا نگر های آیندهشرکت

 ما، ادنشوشروع می ینیهای کارآفرمیتوسعه و با ت

 ای)کنند پذیر استفاده نمیریسکگذاری سرمایه از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Technology platform 

 شروع مک اریبس هیو با سرما (استفاده نیستندقادر به 

ها دهد که این شرکتالعات نشان میمط .کنندمی

توانایی تجاری در آغاز فاقد ایده روشن درباره 

و نیز بازار هدف هستند و البته به  فناوری خود

 رت. بیششوندنگر نامیده میهمین دلیل هم آینده

 فعالیت خود یبا خدمات مشاوره سفارش هانگرآینده

 جبورها را منگرآیندهسرمایه،  نبودو  شروع کردهرا 

 یقرارداد قیتحقمشاوره، به تولید درآمد از طریق 

این مشکلی که  .کندمی گریهای دتیفعال ای

آن  رو هستند،روبهدر این مرحله با آن ها شرکت

ای موجب کاهش های مشاورهاست که فعالیت

سرعت عمل فرایند توسعه محصول شده و مزیت 

. دندهپیشرو بودن را در حوزه فعالیت از دست می

از دست دادن این مزیت، موجب باقی ماندن شرکت 

حوزه ای در در همان موقعیت ارائه خدمات مشاوره

هد دشود. شرایط بدتر زمانی رخ میشان میفعالیت

ها به علت مشکالت مالی مجبور به که این شرکت

ای( در خارج از حیطه اصلی فعالیت )حتی مشاوره

ت دور شرکت شده و اساسا از اهداف اصلی شرک

 شوند.می

این  ترین ویژگیمهم گرا:های محصولشرکت

( ، دارا بودن محصولی است که )تقریباًهاشرکت

ها در آماده ارائه به بازار است. این نوع شرکت

گذاران های مورد حمایت سرمایهمقایسه با شرکت

نوآوری فناوری کمتری داشته و کمتر  ،پذیرریسک

ر دشوند، اما درگیر می نیز در ارائه پایگاه فناوری

نگرها برتری دارند. آینده نسبت به مورداین 

یک یا دو  طور معمولبهها گذاران این شرکتبنیان

نفر کارآفرین دانشگاهی هستند که برای چندین 

اند. سال در یک حوزه فعالیت داشته و همکار بوده

در سال  گرانوپای محصول هایشرکت تربیش

زیرا  ،سرمایه خارجی نیستندفعالیت در پی  نخست

درآمد حاصل از فروش محصول  انتظار دارند که
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حاظ به لمایلند  اًشان را داده و یا اساسکفاف فعالیت

ر د هیسرمابنابراین  د.نمانب یمستقل باق یمال

 یاز بده ییباال با حجم نخستها در سال گردش آن

ل یهای محصولی تماتر شرکتبیش شود.می نیمأت

 شان تا رشد سریعل مالی و حفظ مالکیتبه استقال

 دارند.را 

عنوان مشاوران به هاشرکت نیا ی:انتقال هایشرکت

 طوربه ومحصول  ای مشخص دربارهدهیبدون ا ی،فن

شروع  نفرهدو  ای کیهای عنوان شرکتبهمعمول، 

دارای سطح  نانیکارآفراین  .کنندبه فعالیت می

و شرکت بوده خاص  حوزه کیاز تجربه در  باالیی

 .دکننمی سیسأتشان تخصصسازی یتجار یبرارا 

متمرکز  ی، بر جنبه خدماتدر ابتداها شرکت نیا

استفاده از پول و بدون  یبا مقدار کم و شوندمی

 ابو  کردهآغاز  کار خود را پذیرریسکگذاری سرمایه

 روروبهحیات خود  در سال اول ییباال یبده

ی نانیکارآفر توسط یانتقالهای شرکت .شوندمی

و  یدارند دانش فن لیتماکه  شوندسیس میتأ

محصول  ای یوران)و نه یک ف خود مهارت

 .سازی کنندیتجاری( را اختصاص

  آتی شرکت زایشی توسعه مدل -9-11

 آتی شرکت زایشی، توسعه مدل به توجه با

 9و سبک زندگی 2بندی رشدگرارده 4کمیسیون اروپایی

بندی؛ رده ای بر اینتکمله ،دگروفو [ 91]را ارائه داده 

 کرده است. وارد [ 94] 1اکتشافییعنی شرکت زایشی 

 ستا دانشگاهی شرکت زایشی :شرکت زایشی رشدگرا

 ابها . آنفناوری است برای جهانی بازار دنبال که به

 تخصصی سساتمؤ مشارکت و قوی گذاریسرمایه

 رابسی مدیریت دارای تیم. شوندخارجی مشخص می

 نهایی هدف بوده و رشد بر قوی تمرکز باای حرفه

 .است سود آوردن دست به هاآن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. EUROPEAN COMMISSION 

2. Growth spin-offs 

اهی دانشگ شرکت زایشی :زندگی شرکت زایشی سبک

 رفاه و کفایت زندگی حفظ دنبال که بهاست 

 کم، سرمایه با هاآن .اش استخانواده و گذاربنیان

 ظرفیت گذار،بنیان توسط مین شدهتأ سرمایه

 ،رشد تمرکزی بر هیچ یا کم تمرکز کم، مدیریت

 .است بقا هاآن نهایی هدف شوند ومشخص می

 واسطه سوم دسته ،دگروف :شرکت زایشی اکتشافی

شرکت  که کندقبلی را معرفی می مورد دو بین

 نبدو اولیه مراحل در ها. آننام دارد زایشی اکتشافی

 و شده ایجاد مشخص کار و کسب مدلیک  داشتن

 آن گذارانبنیان علمی دانش هاآن اصلی شالوده

متوسط و  رشد تمایل به با هااین شرکت .است

 و گذاریسرمایه متوسطی از سطح وجود پیوسته،

 گذارسرمایه و سسمؤ محیط در دسترس در سرمایه

 نهاد شخصیت حقیقی است و نه )که خارجی

 زمان، گذشت با و شوندگذاری( مشخص میسرمایه

الزم را به دست  مدیریتی هایمهارت و تجربه

 کار و کسب مدل تعریف اجازهها آن آورند که بهمی

 .دهدرا میتر سریع رشد مناسب و

 نقش سازمان مادر -9-11

ن عنوانقش سازمان مادر )دانشگاه( را به ،سالدرینگ

های دانشگاهی مورد توجه قرار داده وجه تمایز شرکت

مان مادر در را برای ساز« مرکز رشد»و « رحم»و نقش 

 که است . این انتخاب به این دلیل[2]نظر گرفته است 

 نوزادان به مصنوعی برای کمک عبارت مرکز رشد

 هک حالی در شود،می استفاده ماندن زنده برای ضعیف

 «رحم» در آینده شرکت زایشی از بسیاریهای جنین

خودش( ممکن است  آگاهی سازمان مادر )حتی بدون

 . وجود داشته باشد

 های زایشی ازشرکت از بسیاریرحمی:  نقش

 ایجاد برای هدفی که آینددانشگاهایی به وجود می

3. Lifestyle spin-offs 

4. Prospector spin-offs 
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 که گفته شد این گونههمان. ندارند شرکت زایشی

 یراز شوند،می توصیف رحم عنوانبه تنها هادانشگاه

 داشته «رحمی» نقش که است ندانند ممکن حتی

 تمدیری پس از آگاهی. هستند «جنین» حامل و

تواند می ،شرکت زایشیهای دانشگاهی از برنامه

 .)البته اگر بخواهد( نقش مرکز رشد را ایفا کند

 ازیب مرکز رشد را نقش دانشگاه زمانیمرکز رشد:  نقش

را  زایشیهای شرکت ایجاد موریتمأ کند کهمی

 از خود را حمایت هدف و کندبرای خود تعریف 

 .زایشی بداندهای شرکت ایجاد

 با سازمان مادر نوع رابطه عملیاتی -9-12

 ازمانس کارکرد بین نوع رابطه مبنایسولدرینگ بر

 هکردزایشی سه حالت را معرفی  شرکت عملیات و مادر

 :[2]است 

 قیممست طوربه شرکت زایشیرقابتی:  شرکت زایشی

 بندیپردازد که این ردهرقابت می سازمان مادر به با

کند. از دق نمیهای دانشگاهی صدر مورد شرکت

رو که سازمان مادر یا همان دانشگاه، یک نهاد این

است و شرکت دانشگاهی دارای ماهیت اقتصادی 

 است.

 جدید، شرکت کهاست  زمانی شرکت زایشی جهشی:

 جدیدهای کانال جدید، فناوری مانند ایتازهچیز 

ارائه  را غیره و بازار بخش جدیدی از توزیع، برای

 یا محصول عرضه یک مشتریان،نظر  از کرده که

 .رودالعاده و جدید به شمار میخدمات فوق

 از حمایت این شرکت عملیات شرکت زایشی مکمل:

 دیگر نوع .خدمات است یا کاال عرضه با سازمان مادر

 شرکت آن باشد که است تکمیلی ممکن عملیات

 تکمیل با سازمان مادر مشتریان بر زایشی

 مشتریان عالقه اشد تاب متمرکز خدمات/ محصوالت

 خدمات سازمان مادر را افزایش/  محصوالت به نیاز و

های دانشگاهی که همانند شرکت ؛دهدمی

تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهی 

 هستند.

های زایشی شناسی شرکتساختار نوع (،2)شکل 

 شناسی مطالعه شده توسطادبیات نوع مبنایدانشگاه بر

 ان داده است.این مقاله را نش

 

 
 ادبیات موجود مبنایهای زایشی دانشگاهی برشناسی شرکتنوع -2شکل 
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 شناسینوع پیشنهاد -1

گفته مشخص با بررسی ادبیات موضوعی پیش

شناسی این به نوع« 4هر کسی از ظن خود» که شودمی

 تنشو حتی در عمل، موجب پرداخته ها گونه شرکت

 رب ان این یادداشت، با تکیهرو نگارندگاست. از این شده

شناسی اصالحی خود مبتنی بر نوع ،[92] شناسینوع

 ریگذاسرمایه مرتبط، جداگانه، نوع شرکت زایشی چهار

 دهند.و حمایتی را ارائه می مشترک

 دانشگاهی، جامعه اعضای :شرکت زایشی مستقل

 در انباشته دانش تجاری برداریبرای بهرهرا  شرکتی

ایجاد ( 2ضمنی دانش) علمی خودای هفعالیت طول

آن شرکت شکل  مبنایکه بر دانشی .کنندمی

 یافته یا محققین توسعه محقق توسط گیرد،می

 ارائه برای شرکت این در دخالت محقق نیز. است

شرکت به گستره وسیع . است مهم باکیفیت خدمات

 هایو مدیریت شرکت به مهارت وکارکسب

 رشد شرکت اینکه مگر د،ندارن نیاز چندانیمدیریتی 

 نیاز به .برسد یتوجه قابل اندازه به کند و

 است که ها محدوددر این شرکت گذاریسرمایه

 ایجاد خارجی،های حمایت شودخود موجب می

این  .سازدرا غیرضروری  غیره و همکاریهای شبکه

 اما آزاد هستند، عمل راهبرد انتخاب در هاشرکت

 در مقابل دارند،کمی  مدیریت ظرفیت اغلب

 طور معمولبه بوده و پذیرآسیب خارجی نیروهای

 ،دندارنرا  رشد راهبرد کردن دنبال برای کافی منابع

 پس. است سودآوری هاشرکت هدف این نتیجه، در

 اب طور غیررسمی تماسبه گذارانبنیان سیس،تأ از

منبع انسانی،  ،(9) شکل .کننددانشگاه را حفظ می

گیری از محیط پیرامون برای شکلدانش و منابع 

مورد،  این. دهدمی پدیده زایش مستقل را نشان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تضمین از موالنا .1

 مبتنی نوآوری خطی مدل از شرکت زایشی نمونه

 .است( فناوری فشار) علم بر

 

 
ری شرکت زایشی گیمدل مفهومی شکل -3شکل 

 [32]مستقل 

 جامعه اعضای مورد، این در: مرتبط شرکت زایشی

 ،دانشگاهی یا ارتقای نیکارآفری روحیه با علمی

 نتایج از تجاری برداریبهره برایرا  شرکتی

کنند. ایجاد می دانشگاه در شده انجام تحقیقات

رار ق قانونی حمایت موضوع تواندمی نتایج این گاهی

کت شر از آن را به برداریمجوز بهره شگاهندا بگیرد و

 در اصل که ضمنی است دانش شامل و گاه ارائه کند

شرکت  ،نخست مورد در. شود محافظت واندتنمی

 محتوای جدید را با فرایندهای یا محصول ،زایشی

 نشاتخصص اما کند،و تجاری می فناوری ارائه کرده

 برای فناوری از استفاده در نخست درجه در

 دوم، مورد در. است بازار نیازهای به گوییپاسخ

 طریق ضمنی از دانش از دانشگاهی شرکت زایشی

 ایجاد از دانشگاه. کندبرداری میخدمات بهره هارائ

 ارائه ،(9دانه سرمایه) مالی منابع ارائه با شرکت

 از استفاده آموزش، مشاوره، مرکز رشد، خدمات

 پژوهشگران اگر .کندغیره حمایت می و هیزاتتج

 ای باشند داشته نقش شرکت ایجاد در خواهندنمی

مسئول یافتن  دانشگاه ندارند، مهارتی در این حوزه

حضور  مورد، این در .است خارجی کارآفرین

 شرکت زایشی به فنی مشاوره ارائه به پژوهشگران

2. Tacit knowledge 

3. Seed capital 
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دریافت مشارکت  با جدید شرکت .شودمی محدود

 توسط محیط دانشگاه یا بخش دولتی و از

 مینپذیر تأریسک گذاریسرمایه و گذارانبنیان

 از اهگدانش با نزدیک روابط بنابراین .شودمالی می

 فنی، مشاوره علمی، تجهیزات از استفاده طریق

غیره  و مالی حمایت ،پژوهشگران استخدام آموزش،

 برای راهبرد انتخاب در کارآفرینان .شودحفظ می

کافی برای  منابع است ممکن اما عمل آزاد هستند،

 ،(1) شکل .نداشته باشند را رشد راهبرد پیگیری

 رکت زایشی راش نوع این گیریمدل مفهومی شکل

 .دهدمی نشان
 

 
 یا دهد رخ تواندمی است که این جریانبدین معن چین(:)خط - - -

 باشد.  شرایط به وابسته

ری شرکت زایشی مرتبط گیمدل مفهومی شکل -9شکل 

[32]  

خود  دانشگاه، مورد این در :مشترک گذاریسرمایه

برای  جدید شرکت ایجاد نهاد، یک عنوانبه

 بزرگ اندازچشم با فناوری از تجاری یبرداربهره

 الیم گیرد و البته به منابعرا برعهده می آینده برای

 ،این هدف به رسیدن برای .نیازمند است نیز خارجی

 منظوربه دیگر سازمان چند یا یک با دانشگاه

 شرکت، موفقیت برای الزم منابع دریافت

 علمی تهیأ اعضای .کندمی مشترک گذاریسرمایه

د کننمی کار دائم یا موقت طور به جدید شرکت در

 رد. مشارکت کنند شرکت سرمایه در است ممکن و

 ارتباط طور معمولبه مشترک، گذاریسرمایه

 یا مشترک و توسعه پژوهش برای دانشگاه با نزدیک

باعث ایجاد  که شودمی حفظ پژوهش قراردادی

 نای. شودمیدانشگاه نیز  برای اضافی مالی منابع

مدیریتی های مهارت که دارای جدیدهای شرکت

 پذیرآسیب خارجی نیروهای بهنسبت  کمتر هستند،

 بردراه برای پیگیری کافی منابع توانندمی و بوده

مدل مفهومی  (،9) شکل. داشته باشندرا رشدشان 

 .دهدمی نشان شرکت زایشی را نوع این گیریشکل
 

 
 یا دهد رخ تواندمی جریان است که اینبدین معن چین(:)خط - - -

 باشد.  شرایط به وابسته

ی گیری شرکت زایشمدل مفهومی شکل -1شکل 

 [32] گذاری مشترکسرمایه

 دانشگاه مورد این درشده: شرکت زایشی حمایت

 یصنعت شریک یک دنبال به سسهمؤ یک عنوانبه

منظور یا حتی دانشگاه صنعتی( به)شرکت صنعتی 

 سازیتجاری و توسعه ایبر منابع سازیفراهم

نقش  نوع شرکت، این در. جدید است فناوری

 جوزم اعطای تنها به دانشگاه دارنده مالکیت فکری،

شریک  شود ومی محدود جدید شرکت برای فناوری

 برای الزم مالی منابع موجود( دانشگاه )شرکت

 اعضای. کندمی فراهمرا  سیس شرکت جدیدتأ

 موقت طوربه یدجد شرکت در گاهی علمی، تهیأ

 جدید شرکت .شوندکار می به دائم مشغول یا

مشارکتی یا پژوهش  و توسعه پژوهشبرای  تواندمی

ع نو این. ارتباط داشته باشد دانشگاه قراردادی با

 یمدیریتهای مهارت دارای زایشیهای شرکت

تهدیدکننده خارجی،  نیروهای در مقابل هستند،

 افیک منابع دنتوانمی و دارند یکمتر یپذیرآسیب
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 نای در. داشته باشندرا رشد  راهبرد برای پیگیری

کارشناسان  دست در جدید شرکت کنترل حالت،

سیس ای تأبر نتیجه، در و است وکارحوزه کسب

 واردم به نسبت کمتری با ریسک دانشگاه ،شرکت

 حمایت شده شرکت زایشی .است روروبه قبلی

 رب مبتنی آورینو خطی مدل عنوان یکتواند بهمی

کشش ) مبتنی بر بازار یا (فناوری فشار) علم

 (4) شکل .در نظر گرفته شود (وکارکسب

  .دهدمی نشان شرکت زایشی را نوع اینهای ویژگی

 

 
شرکت زایشی گیری مدل مفهومی شکل -5شکل 

 [32] شدهحمایت

  گیرینتیجه -5

، دانشگاه تحقیقات سازیبر تجاری های اخیرسال در

 تأکید زایشیهای شرکت ایجاد طریق ویژه ازهب

 به مربوط ای شده است. با این وجود، دانشفزاینده

 رشد حال در سرعتبه های زایشی دانشگاهیشرکت

 در اغلب» که طورهمان بوده و البته هنوز جوان است و

و نورس دیده  ظهور حال در هایها و رشتهحوزه

 گونه هر و اصول و توصیفیهای شود، نظریهمی

 حالت این حوزه در بهترین در دسترس در اطالعات

در حوزه آموزش  بنابراین «.ربط هستندبی و تکهتکه

 دهبه یاددهن بندیرده از کارآفرینی دانشگاهی، استفاده

 و موضوعات مبهم کمک کرده دقیق تعریف توسعه در

 میان تفاوت وها شباهت تشخیص یادگیرندگان را در

که در مجموع  کردلف یاری خواهد موضوعات مخت

گیری ادبیات مشترک بین یاددهنده و موجب شکل

 همچنینشود. یادگیرنده شده و ارتباط الزم برقرار می

ی هاحوزهتا کند کمک می پژوهشگرانبندی به این رده

 ،سازی هستندو شفاف پژوهشکه نیازمند را مبهمی 

 بررسی . این مقاله باکنند و مطالعه کردهشناسایی 

های مبتنی شناسی شرکتموجود در حوزه نوع ادبیات

شناسی کرده نوعتالش  بر دستاوردهای دانشگاهی،

کلیدی  شاخص سهدر اینجا به نظر خود را ارائه دهد. مد

دانشگاهی  زایشی هایشرکت انواع تشخیص برای

 شود. پرداخته می

 کارآفرین )درگیری عنوانبه پژوهشگر نقش -

 ،است یمهم معیار کارآفرین، وانعنبه پژوهشگر

دانشگاهی از منظر  رخ شرکت زایشینیم زیرا

 با ارتباط ها،فرصت از برداریبهره چگونگی

 خواهد متفاوت تکامل و گردی عوامل و هادانشگاه

 بود(.

بندی شده )ردهمنتقل دانش شاخص ماهیت -

 .تاس مهم بسیار شده منتقل دانش نوع مبنایبر

 بتث مدیریت تانسیل رشد،پ قبیل از مسائلی

 نیازها و الزامات یا پژوهشگران مشارکت اختراع،

 ثر از نوع دانش بوده و تامتأ است ممکن سرمایه

 د(. باش متفاوت زیادی حد

 )مشارکت خارجی شرکای شاخص مشارکت -

 جدید گذاریسرمایه در خارجی شرکای

ن آ نمایانگر کهچنانهم است، کیفیت ازای نشانه

 گذارانسرمایه ارزیابی ،ت زایشیشرک که است

 نشان و پشت سر گذارده موفقیت بارا ای حرفه

 شبکه به دانشگاهی دانش انتقال که دهدمی

  .وارد شده است( بخش نوآوری فعلیت

 هک هاییاختالف برخی توضیح برای معیار، سه این

د، ندهمی رخ دانشگاهی شرکت زایشی ایجاد روند در

 بندی، ردهاین سه معیار یمبنابر. هستندکلیدی 
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 :دشوپیشنهاد می شرکت زایشی نوع چهار مشتمل بر

 . هشدحمایت و مشترک گذاریسرمایه مرتبط، مستقل،

ها با شناسیگونه که در متن یادداشت نوعهمان

 دانشگاه، وضعیت حمایت چگونگیو  نگرش به توجه

گذار، با توجه به و بنیان پژوهشگرگذار، رابطه بنیان

 بانصاح حقوق در اقلیت شده، منافع ثبت نتقال دانشا

از  و آتی شرکت توسعه فعالیت، مدل شرکت، نوع سهام

انجام شده است،  منظر نوع، نقش و ارتباط سازمان مادر

شناسی پیشنهادی نیز حاوی همین رود نوعانتظار می

گفته را ی پیشهالفه( تمام مؤ4)ها باشد. جدول لفهمؤ

 بندی پیشنهادی ارائه داده است.ردهبرای چهار نوع 

 بندی پیشنهادیرده برمبنایهای چهار نوع شرکت مقایسه ویژگی -1جدول 

 ویژگی مستقل مرتبط گذاری مشترکسرمایه حمایت شده

 نگرش دانشگاه فعالغیر فعال فعال فعال

 کارآفرین محقق محقق، خارجی خارجی خارجی

 دانش منیض ضمنی یا صریح ضمنی یا صریح صریح

 اگر شرکت مادر درگیر باشد
پذیر و در صورتی که سرمایه ریسک

 دنشرکای صنعتی وجود داشته باش

در صورتی که سرمایه دولتی 

 موجود باشد
 شرکای خارجی نه

 شرکای صنعتی -دانشگاه-گذاربنیان
سرمایه شرکای  -دانشگاه -گذاربنیان

 صنعتی

 دانشگاه )سرمایه-گذاربنیان

 (پذیرریسک
 مین مالیتأ گذاربنیان

 فعالیت مشاوره محصول یا خدمات محصول یا دارایی فناوری محصول

 مسیر رشد سبک زندگی اکتشافی رشدگرا رشدگرا

 مدیریت پذیری کم متوسط زیاد زیاد

 حمایت دانشگاه فاقد حمایت کم یا متوسط متوسط یا زیاد کم یا متوسط

 

 منابع
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A Classification Approach to Typology of Academic Spin-off Companies 
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Abstract 

The purpose of this study is the typology of companies based on academic achievements and 

disambiguation of these companies using the existing literature in this field. In recent years, there has 

been increased emphasis on the commercialization of university research, in particular through the 

creation of spin-off companies. However, there is no homogeneity about the understanding of the 

concept of university (academic) spin-off companies. The current research identifies the scope and 

heterogeneity of the concept and its variants using the classification approach. This research is an applied 

research. Data collection method is qualitative and the library research method is used (secondary 

studies, meta-synthesis) and it is based on the information resources of academic innovation with the 

use of databases. In this study the data has been analyzed in 3 steps: full review of the research literature, 

summary of the articles, combining and final conclusion. In this article three key indicators, including; 

the role of the entrepreneur, the nature of the knowledge transferred and participation of foreign partners 

for the recognition of university spin-off companies are considered by reviewing the literature and offers 

four types of classification for the reproductive companies: independent, dependent, joint ventures, and 

sponsored. 

Keywords: Typology, Classification, Academic spin-off company  
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