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  مقدمه -1

شرکت  شعابی   ایجاد  شی یا ان هاي ترین روشاز مهم 4هاي زای

صورت  سازي دستاوردهاي پژوهشی است؛ زیرا از سویی به      تجاري

ــانگر  ــاديملموس نش هاي پژوهش و اجتماعی فعالیت -آثار اقتص

ها و مراکز پژوهشـــی نوآوري اســـت و از ســـویی براي دانشـــگاه

سعه فعالیت    ستري براي تو ز ها نیدرآمدهاي دائمی ایجاد کرده و ب

اندازهاي براي نیروي انسانی آنها چشم همچنینشود. محسوب می

 ].1کند[جدید شغلی ایجاد می

هاي مناســب یشــی یکی از گزینههاي زاگیري شــرکتشــکل

ست که از طریق آن می  صوالت بدیع را  مدل نوآوري باز ا توان مح

ــالوارد بازار کرد که به حفظ مزیت رقابتی می  هاي انجامد. در سـ

هاي زایشی شرکتی اخیر اتحادیه اروپا بر اهمیت حمایت از شرکت

ــرکت و منافع          یل اهمیت روزافزون در راهبرد شـ به دل هادي  و ن

ــت     االي آن براي رقابت  ب  ــتغال تاکید کرده اسـ  ].2[پذیري و اشـ

شکل  شرکت  شی نوعی از فرآیند  شرکت هاي زای ستند گیري    ها ه

که با خود مفهوم جدا شدن یک محصول جدید از سازمان مادر و     

گیري یک فعالیت اقتصــادي جدید در حول آن را به همراه شــکل

به خود می    کال مختلفی  ــ د ولی معموال گیردارد. این زایش اشـ

شامل می   سک و توزیع منافع را  ال شود و انتق تغییر در کنترل، ری

شرکت جدید را      سازمان مادر به مالکان  فناوري یا حق مالکیت از 

  ].2[گیرددربرمی

فاهیم، روش      ــی م ــر بررسـ حاضـ ها و   هدف پژوهش  ها، الگو

شرکت        سعه  شد و تو ضوعات مرتبط با ر ش مو عنوان ی بههاي زای

   سازي است.هاي تجاريوها یاروشیکی از الگ

 
 هاي زایشیمروري بر تعاریف شرکت -2

 اريوککسب محور،فناوري تازه تأسیس شرکت زایشی یک شرکت

صی    ستقل  و شخ ست    25 از کمتر سنی  با م   پایه بر که سال ا

ــده بنا فناورانه نوآوري یا اختراع یک از گیريبهره ــت ش  که اس

  هايشــرکت از دســته نآ دارد. توجهی شــایان ریســک فناورانه

شی  شگاهی    هايشرکت  را زای شی دان   منظوربه که گوییممی زای

  نتایج تحقیقات   یا  محوردانش هاي فناوري  از تجاري  برداريبهره

شگاهی  شی  هايشرکت  کلی، طوربه گرفتند. شکل  دان   والمعم زای

ــرکت جزء ــوب بنیانفناوري واقع به یا بنیاندانش هايش  محس

سازوکاري عنوبه و شود می   تحقیقات نتایج سازي تجاري براي ان 

شگاهی  دانشگاهی،  رار توجه ق مورد انتقال فناوري و کارآفرینی دان

.]27[دارند

 spin-off 

هاي زایشی، توجهی ویژه هر چند در تعاریف ابتدایی از شرکت

هاي زایشی دانشگاهی شده است؛ اما به مرور زمان این     به شرکت 

یابد. به دلیل یز گسترش میهاي زایشی تجاري نمفهوم در شرکت

شرکت    سیاري که این  صنعت    تاثیر ب صاد و  ها به مرور زمان بر اقت

ــته ــتردهگذاش ــی نقش اند، امروزه در در مطالعات گس اي به بررس

وکار و تجارت پرداخته هاي کســبهاي زایشــی در شــبکهشــرکت

 ].22و  21[شده است

شرکت  شی درمی  با مرور تعاریف  وم وان مفهتیابیم که نمیزای

ــی را در یک تعریف جامع و کلی که بتوان آن را به   ــرکت زایش ش

به       عه  طال ند.      همه حاالت تعمیم داد و براي هر م کار گرفت، گنجا

سازمان مادر،       به سته به نوع انگیزه  شی ب شرکت زای عبارت دیگر، 

گیري شــرکت نوع فناوري، نقشــی که فرد مخترع/فناور در شــکل

فا می  باٌ          گر میکند و عوامل دی  ای که متعاق ــد  باشـ ند متفاوت  توا

توان شرکت زایشی را   تعریف آن نیز متفاوت است. در مجموع می 

ــازمان   ــترین حمایت س در طیفی قرار داد که در یک حد آن بیش

ــازمان مادر           مادر وجود دارد و در حد دیگر کمترین حمایت سـ

سازمان مادر         سته به اینکه  شی ب شرکت زای وجود دارد و تعریف 

هایی را دنبال کرده و بخواهد در کجاي این طیف قرار سیاستچه 

  ].3[گیرد، در هر سازمانی متفاوت است

شی به شرکت   ساختاردهی مجدد  هاي زای عنوان ابزاري براي 

شکل      ستند.  سازمان مادر بزرگ ه شرکت یک  هایی گیري چنین 

هاي مختلف انجام گیرد و بسـته به نقشـی که   تواند به صـورت می

سازمان و فناوري ایفا می افراد(  کنند، تعاریفمخترع و کارآفرین)، 

صی از آن می  شد. اما آنچه در همه   و انواع خا شته با تواند وجود دا

  .]4[این تعاریف مشترک است وجود دو عنصر فناوري و فرد است

هاي ویژه چارچوب فناوريوکار هاي جدید، بهدر توسعه کسب  

با فرایند پیچیده که در آن     ــازمان     نوین  ــیار، سـ ها و   عوامل بسـ

رود که ها انتظار مینفعان زیادي درگیر هســـتند، از ســـازمانذي

شاعه نتایج نوآوري،     براي پشتیبانی از توسعه بازار آینده از طریق ا

به          ــتقیم از پژوهش  فاده مسـ ــت ــنعت و اسـ یابی صـ قال و ارز انت

ــرکت    ــد ش ــکیل و رش ــت یابد. تش فرایندهاي جدید تولیدي دس

شی می  شد که می زای واند تتواند به تنوع و گوناگونی مناطق آنها با

به ثبات اقتصـــادي مناطق مختلف از طریق کاهش وابســـتگی به 

ــرکت ــود. همراه با ارزش ایجاد،  ش ــنایع فردي منجر ش ها و یا ص

ــتخدام دارد. با    ــی به مقدار قابل توجهی قابلیت اس ــرکت زایش ش

فزاینده در حال آگاه  طورها بهتوجه به این اثرات اقتصـادي، دولت 

هاي زایشــی شــدن نســبت به اهمیت ســرمایه گذاري در شــرکت
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  . ]5[هستند

ــی را می    ــرکت زایشـ ــب توان به یک شـ وکار  عنوان یک کسـ

ــول را             ــت که وظیفه تبدیل ایده به محصـ خطرپذیر جدید دانسـ

برعهده دارد و شکاف موجود در بین بازار و موسسات تحقیقاتی را  

هاي یی در تعریف خود در خصـوص شـرکت  پر خواهد کرد. موسـا 

ــی عنوان می ــازمان"کند: زایشـ هاي تحقیقاتی با فراهم کردن سـ

ها می        به آن جازه را  نات الزم براي محققین، این ا کا که    ام ند  ده

دستاوردهاي تحقیقاتی خود را تجاري نمایند و بدین ترتیب نقش  

وکارهاي جدید که نشــات یک مرکز رشــد را براي ایجاد کســب 

ــط خود محقق       گر قاتی بوده و توسـ هاي تحقی تاورد ــ ته از دسـ ف

   ].6["نمایندشود، ایفا میاندازي میراه

ــرکت     ــی در ارتباط با   در نحوه ایجاد و مدیریت شـ هاي زایشـ

سال)   15الی  4مدت(مدت و میانسازمان مادر و دو حالت کوتاه 

سازمان مادر و جنس فعالیت       ست که بنا بر ماهیت  شده ا بررسی 

  ].23ایجاد شده متفاوت خواهد بود[شرکت 

شتغال  ترین نتایج ایجاد شرکت یکی از اصلی  یی در زاهاي زایشی، ا

ست که از تاثیرگذارترین عوامل     شکل محلی ا مراکز مختلف و به 

در رشد اقتصادي است. در این فرآیند نقش اصلی در ابتدا برعهده  

سه تحقیقاتی بوده و به مرور از این ن      س شگاه یا مو س دان ته قش کا

ــد. همانطور که در           ــده و به مجموعه جدید منتقل خواهد شـ شـ

گیري ایده و شــود پس از شــکلنمودار شــماره یک مشــاهده می

فناوري در موسسات تحقیقاتی، صنعت وارد مشارکت شده و پس      

از طی نمودن یک دوره مشـــارکت و در صـــورت لزوم ورود دیگر 

ــرم  ــان و بازیگران در فرآیند مانند س گذاران خطرپذیر، ایهاثربخش

ها و نهادهاي ذیربط و ... به مرور زمان از نقش موســســه ســازمان

ــول و نه تولیدکننده علم)          تحقیقاتی(به عنوان تولیدکننده محصـ

کاسته شده و فرآیند تولید محصول و ارائه به مشتریان به صنعت      

گذار می  ــیوا ــود. در بررسـ هاي تطبیقی بین انواع مختلفی از  شـ

ــرکت ــان میفناوريهاي ش دهد که در طول زمان محور نتایج نش

هاي  هاي زایشی هستند که نمایش بهتري از توانمندياین شرکت 

  .]24[خود و پیشرفت را خواهند داشت

: فرایند شکل گیري ایده تا بازار1نمودار 

براســاس برخی شــواهد موجود مانند تصــویب الیحه حمایت از   

ــ هاي اخیر براي  بنیان و همچنین تالش دولت  هاي دانش رکت شـ

توان چنین تصور  هاي علم و فناوري میتوسعه مراکز رشد و پارک  

ستفاده از       ست که راهکار ا شورهایی ا کرد که ایران نیز از جمله ک

ست. چراکه     شرکت  شگاهی را مدنظر قرار داده ا شی با دان هاي زای

سی دقیق  شرکت برر سه با    تر ماهیت وجودي  شی در مقای هاي زای

دهد که هاي کوچک و متوسط نشان می هاي نوپا یا شرکت شرکت 

ــرکت  ــتغال      شـ ــیل باالتري براي اشـ ــی از پتانسـ زایی هاي زایشـ

خصوص براي افراد با سطح تحصیالت باال برخوردار است. بدین     به

ــتغال فارغ    ــکل اشـ ــعیت کنونی که مشـ ــیالن لحاظ وضـ التحصـ

ساسی کشور به   دانشگاهی و یکی از مسائ   ه رود، توسع شمار می ل ا

ــرکت  ها و کمک به تثبیت موقعیت آنها      کمی و کیفی این نوع شـ

  .]7[تواند بخشی از مشکالت کشور را مرتفع سازدمی
  

 هاي زایشیهاي ایجاد شرکتانواع روش -3

ــازمان مادر از لحاظ       ــی از س ــرکت زایش فرآیند ایجاد یک ش

ــاختاري و ... را  ــه در توان بهمیقانونی، مالی، سـ ــورت خالصـ صـ

سته  سته   بنديد سیم نمود. یکی از این د ها ديبنهاي مختلفی تق

 :]8[عبارت است از

یابی موقعیت

 یا مکان
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منابع 

 تخصصی

گذاري سرمایه

 خطرپذیر

ایده هاي برگرفته 

 وکاراز کسب

نمونه اولیه از 

هاي آزمایشگاه
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هاي زایشی  : در این مدل از ایجاد شرکت 5شرکت تمام زایشی  

 دارانتمام سهام شرکت تازه تاسیس توسط شرکت مادر به سهام       

در شــود و از این رهگذار شــرکت مادر هیچ ســهامی   منتقل می

  مجموعه زایشی ایجاد شده نخواهد داشت.

شرکت   شرکت نیمه  شی: در این مدل از ایجاد  شی  زای هاي زای

شرکت را به غیر واگذار نمی     سهام  طور کند. بهسازمان مادر تمام 

ــرکت   ــازمان مادر قصــد باقی ماندن در ش معمول در این روش س

شی را به  سهام زای ش   عنوان  صلی در بلندمدت نخواهد دا ت اما  دار ا

هاي ریزينسبت به ایجاد جریان نقدي از شرکت ایجاد شده برنامه

  مالی انجام داده است.

هاي انتقالی: در این روش سازمان مادر از مجموعه شرکت   شرکت 

سهام نموده و در حالتی خاص   زیرمجموعه خود اقدام به واگذاري 

حتی نحوه توزیع سهام به شکل سهامی عام خواهد بود و شرکتی     

ست به     ک شده ا سهام آن توزیع  ستقل به  ه  عنوان یک مجموعه م

شرکت   هاي خود ادامه میفعالیت شکل کلی  شی  دهد. به  هاي زای

ها و موسـسـات تحقیقاتی به سـه دسـته کلی     حاصـل از دانشـگاه  

شده    سیم بندي  شرکت تق شی در همکاري و با  اند: ایجاد  هاي زای

ــرکت        ــی با   حمایت دفاتر انتقال فناوري در مراکز، شـ هاي زایشـ

ستفاده از تفاهم  شرکت   نامها سانس فناوري و  شی  هاي لی هاي زای

شده             سیس  شرکت تازه تا سهام  سات مادر در  س که در آنها مو

  ].20[مشارکت دارند
  

 هاي زایشیو شرکت 6انکوباتورها -4 

 گیري یکیکی از عوامل بسیار مهم و ضروري در فرآیند شکل

ــی وجود انکوباتور به ــرکت زایشـ ــهیلشـ کننده امور و  عنوان تسـ

ست آورنده نیازمنديفراهم یک انکوباتور در معناي   .]9[هاي الزم ا

ــی وظایفی نظیر تامین مکان  ــرکت زایشـ عام در فرایند ایجاد شـ

ن ها، تامیسـازي و تشـکیل خوشـه   فیزیکی، سـرمایه اولیه، شـبکه  

منابع تخصصی یا تامین سرمایه خطرپذیر را برعهده دارد. هرچند    

ها ممکن اســـت مراکز مختلفی در فرآیند تامین این نیازمنديدر 

یت         عال باتور ف لب انکو به      قا ند.  جام ده طور کلی هاي الزم را ان

ــیار نزدیک انکوباتورها در فرآیندهاي وظیفه اي خود در ارتباط بس

ــگاه ــعه و پارکبا دانش هاي علم و فناوري ها، مراکز تحقیق و توس

ند. اهمیت همکاري ا     ها   قرار دار باتور ــرکت   نکو جاد شـ هاي  در ای

ــت که در کشــور آلمان از هر   شــرکت  3زایشــی تا حدي بود اس

 100% Spin-Off 

 Incubator 

ــده دو مورد از آن در مجاورت مکانی با انکوباتور   ــی ایجاد ش زایش

صنعت    به .]10[اندخود قرار گرفته سبت به  طور کلی انکوباتورها ن

ند و  رها قرار دادر ارتباط نزدیکتري با مراکز تحقیقاتی و دانشــگاه

باط بین این محققین و این مراکز بهتر    از این جهت برقراري ارت

  است. 

شرکت    شده به  شی می امکانات ارائه  تواند محدود به هاي زای

صی(مثال   شد و پس از      -سال  2دوره زمانی خا سته به صنعت) با ب

اتمام دوره مورد توافق و رشد مناسب شرکت براي فعالیت مستقل  

شی از انکوباتور   در بازار(بدون نیاز ب شرکت زای ه امکانات انکوباتور) 

خارج شـــده و منابع در اختیار گرفته را براســـاس برنامه زمانی و 

دهد. الزم به ذکر است که الزاما  توافقات صورت گرفته باز پس می 

ــتقل که جداگانه از مراکز     انکوباتورها به   ــازمان مسـ عنوان یک سـ

شد؛ بلکه ا کند، نمیعلمی فعالیت می عنوان تواند بهین مراکز میبا

ــگاه ــود و یک واحد در درون دانش ها یا مراکز تحقیقاتی تعریف ش

یت    عال هد[    ف جام د ماره دو نقش   10هاي خود را ان ــ ]. نمودار شـ

   دهد.هاي زایشی نشان میانکوباتور را در ایجاد شرکت
  

 صورت زایشیدالیل ایجاد شرکت به -5

ل و انرژي نیاز دارد. وکار جدید به زمان، پوشــروع یک کســب

شـرکت جدید قبل از اثبات خود، ناگزیر به ایجاد اعتبار در جامعه  

مالی و بازار اســت. بدین منظور نیاز به یافتن افراد مناســب جهت 

با           یا دو کارآفرین  ــکیل تیم مدیریت وجود دارد. وجود یک  تشـ

سرمایه   تجربه تجاري سیار مفید  سازي براي اطمینان به  گذاران ب

ــرمایهخواه ــرمایه  7گذاراند بود. س گذاري و قادرند تا از طریق س

 وکار کمک کنند. ایجادمعرفی افراد مناسب تیم مدیریت به کسب  

ها نیز می       باتور حل انکو کت در م ــر ئه        شـ ند ارا مان یایی  ند مزا توا

شاوره   برنامه شی، م هاي پایین و... را  اي، اجارههاي حرفههاي آموز

  .وپا، در پی داشته باشدهاي نجهت حمایت از شرکت

 آیند:هاي زایشی معموال به دالیل زیر به وجود میشرکت

رسـند که فرهنگ داخلی  هاي بزرگ به این نتیجه میشـرکت  �

هاي جدید، برداري و موفقیت فناوريســازمان نســبت به بهره

  داراي موانع قابل توجهی است.

ســیله یابند که به وها اغلب در میمراکز پژوهشــی و دانشــگاه �

ــرکت هاي برداري از فناوريتوان اقدام به بهرههاي موجود نمیشـ

 جدید نمود.

Angel Investors 
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  ]10هاي زایشی[: نقش انکوباتورها در ایجاد شرکت2نمودار 

ستفاده از فناوري فعلی    سازمان  � شی مایل به ا ها و مراکز پژوه

شد و در نتیجه مکان مناسبی براي  شرکت می  ي ساز تجاري با

 هاي جدید نیست.فناوري

ــمیم � ــاله که ایجاد و  دیدگاه تص ــبت به این مس گیرندگان نس

ــی جهت     ــرکت زایش ــرکت ش ــیس یک ش ــدور مجوز تاس ص

هاي جدید داراي پتانســـیل باالیی براي برداري از فناوريبهره

  دستیابی به بازدهی بیشتر در دراز مدت، مثبت است.

شرکت زایشی    در عین حال معایبی شامل موارد  زیر نیز براي 

 وجود دارد:

 گذاري؛نیاز به سرمایه �

ــرف نظارت و کمک به  � بخش قابل توجهی از زمان مدیریت ص

  شود؛شرکت جدید می

   ].11[گذاراناحتمال وجود تعارض در منافع سرمایه �

ــیله واچتل و همکارانش(      )  2013در تحقیقی دیگر که به وسـ

ها براي اغلب شــرکتانجام شــده اســت، دالیل اصــلی که توســط 

 باشد:انتخاب شرکت زایشی ذکر شده، به شرح زیر می

سب  � شی اجازه خواهد داد    وکار: بهبود تمرکز ک شرکت زای

ــب با تمرکز بر برنامه    هر کسـ هاي راهبردي و عملیاتی   وکار 

به دیگر         مالی و انســـانی خود  نابع  بدون انحراف م خود و 

  وکارها فعالیت کند.کسب

سرمایه من    � سب   ساختار  سب ک وسـیله شـرکت   به وکار:ا

ــی می ــبزایشـ به پیگیري      توان هر کســ قادر  کاري را  و

سرمایه خود کرد. هر   مناسب  ساختار  ترین راهبرد با توجه به 

ــاختاري مرتبط با وکار ممکن اســت نیازمنديکســب هاي س

خاص خود را دارا باشد که تنها با یک ساختار سرمایه  سرمایه

  قابل دستیابی نباشد.

سرمایه هوی � شی منجر به خلق     گذاري مجزا:ت  شرکت زای

وکاري گذاري مجزا و هدفمند در هر کسبهاي سرمایهفرصت

سرمایه      شرکت فعال مجزا، براي  شد. یک  گذاران در خواهد 

ــد و در نتیجه افزایش        یک بخش خاص یا اتخاذ راهبرد رشـ

 تر خواهد بود.تر و جذابوکار، واضحارزش کسب

شرکت زایشی    قوق صاحبان سهام:  اثربخشی پرداخت ح  �

اثربخشــی برنامه پرداخت حقوق صــاحبان ســهام را از طریق 

ــهامداران و عملکرد مدیران و  ــهام س درهم آمیختن ارزش س

ــب کارکنانی که به ــتقیم در کس وکار به ارائه خدمت طور مس

 دهد.پردازند، افزایش میمی

ــهامداران به       � ــهام س ــتفاده از س عنوان منابع مالی   اس

 ] 8ساب[اکت

هاي زایشی توسط   در یک جمع بندي در چرایی ایجاد شرکت 

ــازمان  ــد، این عوامل       ها عوامل متعددي می   سـ تواند اثرگذار باشـ

سازمان    ست در  سازمان  ممکن ا هاي مختلف و با توجه به راهبرد 

ترین مادر متفاوت باشــد؛ در جدول شــماره یک تعدادي از اصــلی

 .]2[این عوامل نشان داده شده است

ــد، عوامل و انگیزه     ــرکت   همانطور که گفته شـ هاي  هاي ایجاد شـ

سازمان   شی در  شد    زای ست و نگاه مدیران ار هاي مختلف متفاوت ا

سی در انتخاب       سا سازمان مادر و راهبردهاي بلندمدت، تاثیري ا

هاي جدید دارد. در مطالعات مختلف مواردي  رویکرد ایجاد شرکت

جاد فضاي خالقیت و اطمینان همچون میل به ایجاد کارآفرینی، ای

ــازمان مادر از         بار تولیدي سـ به کم کردن  در بین محققین، نیاز 

شرکت  صول هاي جدید بر پایه فناوريطریق ایجاد  محور هاي مح

ــده ــازمان و... از مواردي عنوان ش ــتیاق س ها در اند که موجب اش

  .هاي زایشی استایجاد شرکت

  
  

  

  

 بازار/ صنعت spin-off گرانصنعت مشارکت بین موسسات تحقیقاتی و
موسسات 

 قاتیتحقی

 صنعتمشارکت 

 خروج از دانشگاه / موسسه تحقیقاتی
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 : دالیل ایجاد شرکت زایشی1جدول 

 عامل اثرگذار  اره شم

1 

 هاي نوآورانه انگیزه

  ایجاد نوآوري در محصول  �

  ایجاد نوآوري در بازار �

  ایجاد نوآوري در فرآیند �

  هاي بازار براي ایجاد یک شرکت جدیدوجود پتانسیل �

2 

 هاي جدیدها در درک فرصتتفاوت

  هاي بازاردرک ناکافی و نارساي سازمان مادر از موقعیت �

  هاي داخلیارساي سازمان مادر از تواناییدرک ناکافی و ن �

  هاي فناورانههاي ناشی از تواناییدرک ناکافی و نارساي سازمان مادر از موقعیت �

  ها و مدیریت آنهاها در بین سازمان مادر و شرکت زایشی در ارزشوجود تفاوت �

3 

 عدم قطعیت شغلی

  هاي شغلی در سازمان مادرریسک از دست رفتن موقعیت �

  طعیت و شفافیت درخصوص آینده سازمان مادرعدم ق �

  ايریسک عدم وجود توانایی در توسعه کار و مشاغل حرفه �

4 

 استقالل شخصی و به رسمیت شناختن

  تمایل به خویش کارفرما بودن �

  خودمختاري در مدیریت بر خویشتن �

  انداز دستیابی به درآمد باالچشم �

  ایشیمقاومت و مخالفت سازمان مادر در مقابل شرکت ز �

  
 هاي زایشیشرکت عملکردعوامل موثر بر  -6

شرکت    شکل  سعه  شد و تو هاي  شرکت  ویژهبه ها وگیري، ر

ضوعات  ترینمهم از یکی عنوانبه کوچک همواره دنیاي  در مو

ست.  وکارکسب   ابتکار شرکت،  بودن موجود و بقا مطرح بوده ا

 هدهندهستند که  نشان دالیلی از برخی تغییرات، در نوآوري و

شد  اهمیت ست  ر شد  که هاییشرکت . ]26[ا سبی دارند  ر  منا

ــرمایه براي ــتري اهمیت گذارانس در  نیز مدیران دارند و بیش

 رشــد در مؤثر عوامل یافتن دنبال به شــرکت اهداف رأس

شیده  همواره و بوده شرکت   خود هايریزيدر برنامه اند تاکو

 دســتب را مالکان منديرضــایت و کرده توجه عوامل این به

ــب ابزارهاي از آورند. در واقع، عملکرد یکی  رشــد براي مناس

هاي زایشی، عوامل موثر بر عملکرد ادبیات شرکت است. هاشرکت

ها را که در جهت رشد و توسعه آنهاست به سه دسته       این شرکت 

  تقسیم می نماید:

  عوامل فردي -1

 عوامل سازمانی -2

 عوامل محیطی -3

  .دهدهر بعد را نشان میهاي اصلی براي جدول شماره دو شاخص

 هاي زایشی(مبتنی بر سه بعد فردي، سازمانی و محیطی)عوامل موثر بر عملکرد شرکت: 2جدول 

 مرجع ابعاد هر شاخص شاخص  عامل

 عوامل فردي

 

عوامل جمعیت شناختی 

  کارآفرینان

 )2005نسلی و الکت ( تحصیالت و تخصص

 )2007ر (هلم و مارون تجربه هاي حرفه اي مسئول شرکت

 )2007هلم و مارونر ( تجربه هاي مدیریتی مسئول شرکت

عوامل شخصیتی 

 کارآفرینان

 )1991رابرتز ( نیاز به توفیق

 )2007هلم و ماورنز ( توانایی و پتانسیل کارآفرینانه فرد

 )2007هلم و ماورنز ( هاي فردي و شخصیتی مسئول شرکتویژگی

 )2007هلم و ماورنز ( نه فردتعهد و انگیزه کارآفرینا

 )2011دسته و پرکمن ( ریسک و خودمختاري

 سرمایه انسانی
 2005تید و همکاران،  کیفیت سرمایه انسانی

 2005تید و همکاران،  هاي کارآفرینیافزایش اشتعال و جمع
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 مرجع ابعاد هر شاخص شاخص  عامل

 )2011دسته و پرکمن ( هااهمیت مشوق مشوق ها

عوامل 

 سازمانی

 وکارت طرح کسباهمی وکارطرح کسب
) کوهلر 2011راسموسن و موسی (

)1994( 

 ساختار

 )2003گلن و همکراان ( ساختار قانونی 

 )1997کاسیسیه و همکاران  ( مهارت مدیریت پروژه

  مهارت اثرگذاري بر کارکنان

 )2007هلم و مارونر ( اندازه سازمان و شرکت زایشی

 تحقیق و توسعه
 )2004( کنی توجه به پژوهش

 )1995منسفیلد ( هاتجاري بودن تحقیق و توسعه در دانشگاه

 هاي کاريگروه
 )2000روزنبرگ ( هاي کارياندازه گروه

 )2000روزنبرگ ( فرهنگ کار گروهی

عوامل 

محیطی 

 (اکوسیستم)

 مراکز رشد

 )2011دسته و پرکمن ( مرگی در چرخه عمربی

 )2010راسموسن و بورک ( رشدگیري سریع شرکت در مراکز شکل

 )2003گلن و همکاران ( حمایت مرکز رشد

 هاحمایت

 حمایت دولت
 )2010موستر و رایت (

  )2014استمبرگ (

 )1997کاسیسیه و همکاران ( هاي انتقال فناوريتعامل با سازمان

 )2006همر و همکاران ( منابع مالی

 )1995منسفیلد ( گذاران خطرپذیرسرمایه

 )2006استرنبرگ و همکاران ( حمایت قانونی و سیاسی

 )2011دسته و پرکمن ( فرهنگ

 )2011دسته و پرکمن ( سرمایه

 )2011دسته و پرکمن ( کارآفرین

 )2011دسته و پرکمن ( مالیات

 )2011دسته و پرکمن ( حکومت

 )1999توبکه ( رابطه و حمایت(طرح و برنامه) سازمان مادر شرکت زایشی

 )1999توبکه ( هاي مالی براي مدیریت شرکت زایشیانگیزه

 )1999توبکه ( هاي سیاستی، قانونی و مالیچارچوب

 بازار

 )2006همر و همکاران ( بازار انحصاري فروش

 )1994کوهلر ( رشد فروش-ریسک بازار

 )1994کوهلر ( رشد بازار

 )1995منسفیلد ( بندي بازاربخش

 )2004واهورا و همکاران ( راهبرد بازار 

 )1999توبکه ( بازار محور بودن

 )1999توبکه ( گیري بازارجهت

 موقعیت جغرافیایی
 )2003کنچت ( نزدیکی به مرکز رشد

 )2003کنچت ( نزدیکی به منابع

 دسترسی به فناوري

 )2003کنچت ( انتقال فناوري موثر

  )2012روزا و پرالس ( به منابع دسترسی مناسب 

  2005فونتس   میزان بلوغ فناوري

 )2003کنچت (  سازيکیفیت

 سازيشبکه
 )2003کنچت ( سازي با مشتریاناتحادهاي راهبردي و شبکه

 )2003اگلن و همکاران ( شبکه کارآفرینانه براي دسترسی به منابع ارتباط با شرکا



  هاي زایشیمروري بر عوامل موثر بر شکل گیري و توسعه شرکت

 

  48  1396بیست و نه، بهار و تابستان شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

 مرجع ابعاد هر شاخص شاخص  عامل

 )2002(نیکالي و کیسر  حجم شبکه

 )2002نیکالي و کیسر ( سرمایه گذار-مشتري-سازي با دانشگاهشبکه

  )2016آبونئن، هلمان ( وکار و ارتباط با دیگرانحضور در محیط کسب

 )2007هلم و مارونر (  دسترسی به شبکه سازمان مادر

 )1995منسفیلد ( اهمیت ثبت اختراع ثبت اختراع

 )2007هلم و مارونر ( بخش صنعتی که شرکت زایشی و مادر در آن قرار دارندهاي ویژگی بندي صنعتبخش

 سازمان مادر

 )2007هلم و مارونر ( راهبرد صریح و واضح سازمان مادر براي ایجاد شرکت زایشی

 )2007هلم و مارونر ( تعهد سازمان مادر

  )2015میرابنت و گراسیا ( نوع همکاري با سازمان مادر 

  )2013تریبیچ و ترافر (  هاي سازمان مادر تحمای

 )2007هلم و مارونر ( سازي فرایند زایش توسط سازمان مادرمدیریت و پیاده

  
 مراحل ایجاد شرکت زایشی -7

هاي زایشی بر حسب نوع سازمان مادر،    چگونگی ایجاد شرکت 

ــرایط محیطی با افراد، منابع قابل انتقال، حمایت هاي موجود و ش

ــابهی نیز      یکدیگر تفاوت   هایی دارد؛ اما در عین حال مراحل مشـ

 ها و یا متناظر آنبراي آنها قابل شناسایی است. ایجاد این شرکت    

شی ب  صول با قابلیت ایجاد  مراحل تبدیل یک ایده پژوه ه یک مح

ــب ــت. برخی یک کس ــده اس وکار جدید به طرق مختلفی بیان ش

ند: اها خیلی ساده آن را به سه دسته فاز تعریف کرده   بنديتقسیم 

به مراحل        عد از زایش. برخی دیگر آن را  قبل از زایش، زایش و ب

ــت بالقوه تجاري، تعریف و پرورش ایده،     ــازي یک فرص ــویرس تص

سعه   اثبات مح صول در محیط تجاري، ورود به بازار و در نهایت تو

 ]. 12اند[بندي کردهوکار و آغاز بازگشت سرمایه تقسیمکسب

شی و مالی       شی داراي دو بعد دان شرکت زای فرایند ایجاد یک 

ها را در ها و مهارتاست. بعد دانشی این فرایند تحوالت در دانش  

شی به مح  سند در    طول مراحل تبدیل یک ایده پژوه صولی بازارپ

ــرکت جدید مدنظر قرار می        دهد. بعد مالی به جریان قابل یک شـ

ــارف آن در طول این مراحل می    پردازد. دیگر  نقدي، منابع و مصـ

مالکیت          قال  ند نحوه انت مان ند  عاد این فرای ها و افراد، تحول در  اب

هاي حقوقی تا حدود زیادي در دل این دو جنبه      مدیریت و جنبه   

ضی  سازمان  قابل تو ستند.  ها و افرادي که در طول مراحل فوق ح ه

هاي ها و فرهنگشوند داراي اهمیت، اهداف، روشکار گرفته میبه

سته     ستند عالوه برآن فرایند فوق یک فرایند کامال پیو متفاوتی ه

شـود. بنابراین سـازوکار   اسـت و گسـسـتگی باعث نقصـان آن می    

  .جود داشته باشدمناسبی براي یکپارچگی و پیوستگی باید و
  

  

  جریان مالی ایجاد یک شرکت زایشی -8

ــول در نمودار   ــکل کلی جریان نقدي تبدیل یک ایده به محص ش

شاره شد،   شماره سه نشان داده شده است. همانطور که پیش       تر ا

موفقیت یک ایده به عبور از مراحلی است که به دره مرگ معروف 

شان می        شکل کلی جریان ن ست.  راحل اولیه دهد که در مشده ا

سرمایه  سرمایه  باید  گذاري در ابتدا یعنی  گذاري صورت گیرد. این 

مراحل پژوهشـی، ممکن اسـت چندان زیاد نباشـد؛ اما در مراحل    

صول و ایجاد یک خط تولید به      سعه مح سپس تو اثبات فناوري و 

شــود. بنابراین باید منابع الزم براي  ترتیب بیشــتر و بیشــتر می  

ــه   جبران این نقدینگی م ــد. بعد از عرضـ ــته باشـ نفی وجود داشـ

عنوان یک منبع محصـــول یا خدمت اســـت که به مرور فروش به

شود جریان نقدي از منفی به صفر شود و باعث میمالی مطرح می

برســد و ســپس مثبت شــود و این به معناي موفقیت تجاري ایده  

وکار استعنوان یک کسببه
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]13[زایشی جریان مالی ایجاد یک شرکت: 3نمودار 

 مراحل دانشی ایجاد یک شرکت زایشی -9

شی تبدیل یک ایده  ساس      جریان دان صول برا شی به مح پژوه

الگوي باز نوآوري در نمودار شماره چهار نشان داده شده است. از      

ست،      ست و ارائه جزئیات در اینجا مدنظر نی شکل گویا آنجایی که 

ــمن تاکید بر دقت در مراحل و ورودي هاي آنها به ها و خروجیض

شودذکر چند نکته ضروري درباره شکل پرداخته می

]13[مراحل دانشی ایجاد یک شرکت زایشی: 4نمودار 

نفعان نسبت  یک مفهوم به معنی قانع شدن ذي  "اثبات"اول، 

ــودمندي(بعد مالی) و قابل اجرا بودن(بعد فنی، عملیاتی و            به سـ

سرمایه) مفهوم موردنظر در هر   سطح    امکان تامین  ست.  مرحله ا

به مرحله قبل           ــبت  جزئیات و میزان اطمینان در هر مرحله نسـ

شــود. اهمیت مســائل فنی در ابتدا  تر میاصــوال بیشــتر و ملموس

 زند.بیشتر است در مراحل نهایی سودآوري حرف آخر را می

ساس الگوي باز نوآوري این فرآیند تنها یک ورودي و   دوم، برا

ــته، بلکه چن د ورودي و چندین خروجی دارد و یک خروجی نداش

  ممکن است در یکی از مراحل نیز متوقف شود.

هاي ســوم، با وجود این فرآیند خطی نبوده و شــامل حرکت  

ــت؛ اما به  ــتی و بازخوردي زیادي اس منظور پرهیز از رفت و برگش

  پیچیدگی از نمایش آن پرهیز شده است.

شرکت  شی به اهمیت ایجاد  ن روش تریعنوان ملموسهاي زای

شی به    تجاري ستاوردهاي پژوه طور روزافزونی مورد تاکید سازي د

جام موفقیت       ما ان ــت، ا ته اسـ یادي   قرار گرف آمیز آن پیچیدگی ز

خصـوص به دلیل تعدد و تنوع منابعی که در طول فرآیند ایجاد  به

  . ]13[دارد یک شرکت
  

  هاي زایشی در مراحل مختلف منابع مورد نیاز شرکت -10

هاي زایشــی منوط به در در ایجاد شــرکت مســلما موفقیت

ــت. مراحل مختلف و پیچیده  ــترس بودن منابع موردنیاز اسـ دسـ

دهنده تعدد منابع اســت که در این  ها نشــان ایجاد این شــرکت 

فرایند موردنیاز است و هر یک از این منابع باید تنوع قابل توجهی 

راحل داشــته باشــند. در نمودار شــماره پنج تنوع منابعی که در م

شرکت  شان       مختلف ایجاد  ست، ن شی موردنیاز ا شی پژوه هاي زای

ست. چنانکه مشاهده می     شده ا شود، براي موفقیت در ایجاد  داده 

هاي زایشـــی در چهار بعد فنی، مالی، نیروي انســـانی و  شـــرکت

ید مورد            با عدد و متنوعی  نابع مت ند م ماعی در طول فرای اجت

  استفاده قرار گیرند. 

موردنیــاز در هر یــک از چهــار حوزه فوق برخی از منــابع 

  عبارتنداز:

سترسی و قابلیت در   R&D: قابلیت پژوهشی، قابلیت  منابع فنی ، د
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ــازي و انتقال فناوري    مدیریت مالکیت معنوي، قابلیت تجاري        سـ

  وکار.تولید، توسعه کسب

ــازمان     : بودجه منابع مالی   ــی، حمایت سـ ها و   هاي دولتی پژوهشـ

 گذاريگذاري، سرمایهد فرشتگان سرمایهها از پژوهش، وجوشرکت

  پذیر.مخاطره

سانی:  سعه، فناوران،        منابع ان صین تحقیق و تو ص شگران، متخ پژوه

صین انتقال فناوري، تجاري    ص ضاي     متخ سازي رهبران تجاري، اع

  هیات مدیره، مشاوران و ... .

هاي علمی، فناوري، صـــنعتی، کارآفرینی، : شـــبکهمنابع اجتماعی

  المللی.ري در سطح ملی و بینصنعتی و تجا

شی و نیز وجود بودجه       شتن توان پژوه سی و یا دا ستر هاي د

اولیه در واقع نقطه شروع است؛ اما موفقیت در تبدیل ایده به یک   

وکار نیازمند منابعی براي توســعه ایده، توســعه محصــول،  کســب

سب    سعه ک ستگذاري     بازاریابی و تو سیا ست. بنابراین  ا در هوکار ا

ــازمان  مینه و به  این ز ــوص در سـ ــازمان   خصـ هاي هاي مادر و سـ

ــد یا    حمایتی مانند بانک      ها و مراکز علمی و فناوري و مراکز رشـ

انکوباتورها باید بتوانند تیم کاري را در دســترســی به این منابع و 

هاي الزم کمک کنند. در هر حال، منابع موردنیاز محدود مشــاوره

ــه بودجــه ایجــاد منــابعی براي  هــاي حمــایتی نیــاز محور وب

هاي دیگري پذیر نیست و منابع و حمایت گذاري و مخاطرهسرمایه 

ند ها عبارتنیز باید وجود داشته باشد. برخی از این منابع و حمایت

  از:

شکیل تیم  � هاي کاري پشتیبان و مشاوره با حضور افرادي با    ت

  سوابق صنعتی، مالی و حقوق مالکیت فکري؛

عتی فناوري و کارآفرینی از طریق کمک به ایجاد شــبکه صــن �

هاي صنعتی در  هاي تولیدي و تشکل جلب مشارکت سازمان  

  گیري؛سیاستگذاري و برخی جلسات تصمیم

ندازي          � حل راه ا مالی پروژه براي مرا نابع  جذب م پیگیري 

  ها؛توسعه شرکت

هاي در حال ایجاد ایجاد سازوکارهایی براي دسترسی شرکت     �

به    ــانی  ــوصبه نیروي انسـ براي مدیریت دوران انتقال     خصـ

  اندازي و تولید انبوه؛فناوري و راه

ــابقه  � ــور افراد با س ــنعتی تجاري در مراحل ارزیابی و  حض ص

 انتخاب.

به    ــت موارد فوق  ــت   بدیهی اسـ یاسـ ــ ها و   عنوان مکمل سـ

ازي س سازوکارهایی است که براي پشتیبانی از پژوهشی و تجاري    

  جایگزین آنها در مراحل اولیه باید انجام شود و نه

  
  هاي زایشی: منابع موردنیاز شرکت5نمودار 
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 هاي زایشیرشد شرکت عوامل موثر بر موفقیت و -11

ــی شــرکت نبودن موفق یا موفق  انگیزه موقعیت، به زایش

سانی،  نیروي سیر  گذارسرمایه  اهداف ان  از افراد و نفعانذي و تف

 معیار چندین 2004دارد. شـــین در ســـال  بســـتگی موفقیت

 کند: بقا،می بیان کارآفرینانه هايفعالیت موفقیت براي عملکرد

شد،  سهام. موفقیت    و سوددهی  ر ضه   هايشرکت  و عملکرد عر

ــی هاي   با  زایشـ یار ند   دیگري مع عداد  مان هاي  کســـب ت کار  و

 نوین، هايفناوري توسعه  زایشی،  شرکت  از شده) منشعب(زایش 

 و اقتصــادي آفرینیمیزان ارزش و پتنت ثبت و نوآوري میزان

   ]29و  28شود[می بیان شرکت اجتماعی

هاي زایشی و کمک به موفقیت آنها در حمایت از رشد شرکت  

سب   ضاي ک شناخت عمیق از چالش ف هاي وکار نیازمند ایجاد یک 

ست؛  پیش روي آنها و تمهید راهکارهایی براي تثبیت موفقیت آنها

هاي چالشچراکه بدون برخورداري از شناخت کافی از مشکالت و 

شرکت کلیدي پیش شرکت   روي این نوع  سعه  شی   ها، تو هاي زای

هاي رویکرد مشکالت براي ترسیم عوامل   پذیر نیست. ریشه  امکان

ــرکــت را می  ــد شـ توان در کــارهــاي تحقیقــاتی موثر بر رشــ

ــتجو کرد. وي در مقاالت خود به  1990، 1998کازانجیان(   ) جسـ

ــب این نکته تاکید دارد که با توجه به این  ــکالت کس کار وکه مش

توان الگویی را براي شــناســایی دهد، میصــورت متوالی رخ میبه

ــه دنبــال ظهور   ــکالت پیش بینی کرد. بــه این ترتیــب ب مشـ

شد. بنابراین      مجموعه شکالت بعدي ظاهر خواهد  سائل، م اي از م

مدل     یت این نوع  جاب می   ماه با     هاي رشـــد چنین ای که  ند  ک

مرحله بتوان انتقال بین مراحل را شناسایی مشکالت غالب در هر    

هاي موجود در ادبیات نشـــان . بررســـی مدل ]7[بهتر درک کرد

ــتگی   می ــکالت وابس دهد که توســعه مدل بر مبناي رویکرد مش

هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، قانونی و   شدیدي به زیرساخت  

وکار ملی دارد. بنابراین تحقیقاتی همچنین اقتضائات فضاي کسب   

هایی را مبناي گردد، چالشکشــورهاي پیشــرفته انجام میکه در 

هاي دهد که تفاوت معناداري با چالشتعریف مراحل مدل قرار می

 کشورهاي در حال توسعه یا جهان سومی دارد.

شرکت   شد  شریح   در ادامه عوامل موثر بر مدل ر شی ت هاي زای

می گردد (نمودار شماره شش):

  
  زایشی هاي: مدل رشد شرکت6نمودار 

ــب    � تدوین طرح کس یده و  کار:  پرورش ا در این مرحله  و

کان             کارآفرین  که ام یده روبرو اســـت  ند ا یا چ یک  با  ها)  )

عنوان یک طرح تجاري براي وي   پرداختن به هریک از آنها به    

ند انتخاب         کارآفرین بتوا چه  ــت. همچنین چنان ــور اسـ متصـ

با تدوین تواند هاي موجود داشته باشد، میدرستی از بین ایده

ــب  به مرحله پذیرش در مرکز     یک طرح کسـ وکار براي ورود 

شد اقدام نماید. پس مهم  شی که کارآفرین در این  ر ترین چال

وکار است. وجود دو  مرحله با آن روبروست تدوین طرح کسب  

چالش می     ــئله موجب بروز این  ــت اینکه   مسـ ــود: نخسـ شـ

شگاهی  کارآفرینان و صاحبان ایده عموما داراي تحصیالت دان  

شنایی اندکی با    در حوزه ستند و به همین دلیل آ هاي فنی ه

ــب       یت و کسـ مدیر حث  با جام     م ند و معموال الزام ان کار دار و

شتریان به   صی و   مطالعات بازار و احصاي نیازهاي م ص طور تخ

صولی در این طرح  ساس نمی ا ضوع خود   ها اح شود که این مو

ــد.    ــکالتی در مراحل بعد خواهد ش ــبب پیدایش مش نکته س

ــب    به چالش     دومی که تهیه طرح کسـ وکار را در این مرحله 

ــصــی و مشــاوره  تبدیل می هاي موثر در کند، نهادهاي تخص

شگاه  زمینه تهیه این نوع طرح ها ها در داخل مراکز رشد یا دان

به   ــت.  با طرح     اسـ نان  کارآفری یل معموال  که   همین دل هایی 

وکار وارد فضاي کسباند ارتباط مناسبی را با بازار برقرار نکرده

 .]7[شوندمی
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ضوع   با توجه به اینکه محوریت مباحث در این مرحله با دو مو

کار وهاي فرد کارآفرین و تهیه طرح کسبکلیدي یعنی ویژگی

مانی موثر بر عملکرد این نوع      مل فردي و ســـاز ــت، عوا اسـ

ــرکت  ها باید موردتوجه قرار گیرد. در بحث عوامل فردي        شـ

ــیتی توان نقش متغیمی رهاي جمعیت شـــناختی و شـــخصـ

ضاي حاکم بر          ستم و ف سی شرکت را با توجه به اکو صاحبان 

کشور مدنظر قرار داد. در بخش عوامل سازمانی نیز با توجه به 

سب    شد، تهیه طرح ک وکار از اهمیت قابل توجهی آنچه گفته 

ــت. در این گام نقش پارک    هاي علم و فناوري و   برخودار اسـ

 اي برخوردار است.ویژه مراکز رشد از اهمیت

این مرحله پس تاسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد:      �

ترین شود. مهماز اعالم وصول پذیرش در مرکز رشد حادث می

له تغییر فضـــاي      چالش پیش  نان در این مرح کارآفری روي 

ــت.   ــان اس ذهنیتی و انطباق یافتن با ماهیت حقوقی جدیدش

یب نیروي ا       که ترک یل این به دل نســــانی این نوع همچنین 

صانی با گرایش     شرکت  ص شکل از متخ ست،  ها مت هاي فنی ا

آشــنایی چندانی با ایجاد ســازوکارهاي ســازمانی و طراحی   

شاهده     سازمان در میان آنها وجود ندارد. به همین دلیل در م

ــرکت  ــعیت ش ــاختاریافتگی، ها میوض توان به راحتی عدم س

یار و نبود بخش  ندي تفویض اخت ناســـب د    ب خل  هاي م ر دا

شرکت را در اکثر موارد مالحظه نمود. از سوي دیگر، مناسب    

دهند و رصـــد هایی که مراکز رشـــد ارائه مینبودن مشـــاوره

شرکت       ساختاري  ضعیت  شدن و ها به بروز این چالش دامن ن

  .]7[زده است

ــد افزایش می   له نقش مراکز رشـ بد. در بخش   در این مرح یا

جه به کیفیت و افزایش عوامل فردي نقش سرمایه انسانی و تو

ست.      سانی از اهمیت زیادي برخوردار ا شتغال منابع ان میزان ا

سازمان    ساختار  مندي از ها و بهرهدر این گام، توجه به بهبود 

ــازمانی اهمیت می  ــاختارهاي منعطف و پویا در بعد س یابد. س

همچنین نقش عوامل محیطی و عوامل مربوط به بازار و مکان 

  یابد.می جغرافیایی افزایش

ــول:      � ــعه و تولید نمونه محص این مرحله   تحقیق و توس

شرکت مترادف با تالش شی، فنی  هاي  ها براي تامین منابع دان

ترین و مالی الزم براي تبدیل ایده به محصـــول اســـت. عمده

ها تامین مالی الزم براي تولید نمونه روي شــرکتچالش پیش

مایش عملکرد آن اســــت. همچنین     ــی و آز مایشـ وجود آز

شگاهی به  شرکت  ساتید دان  عنوان رقیب اینهایی با محوریت ا

شرکت   شی به   دسته از  ساتید براي کمک دان ها و عدم تمایل ا

شود تا در برخی موارد دسترسی به دانش فنی    آنها موجب می

 .]7[نیز با مشکالتی مواجه باشد

عه و          ــ مل حمایتی از تحقیق و توسـ به عوا گام توجه  در این 

قال موث  یت       انت ــت. نقش حما حائز اهمیت اسـ ناوري  هاي  ر ف

ــخیص نیاز بازار و تولید      ــوص تشـ دولتی و غیردولتی درخصـ

  ها داراي اهمیت است.محصوالت مبتنی بر نیازمندي

شرکت:    � صول و  شرکتی در  بازاریابی و معرفی مح چنانچه 

مرحله ســوم موفق به تولید نمونه آزمایشــی و آزمون عملکرد 

شود، می  صول اقدام کند.   تواند برايآن  بازاریابی و فروش مح

بازاریابی محصول و معرفی شرکت و نام تجاري چالش اساسی 

ــرکت    ــت که شـ ها در این مرحه از عمر خود با آن درگیر    اسـ

 .]7[هستند

در این گام در بعد سازمانی و محیطی باید به عواملی همچون  

شــناســایی شــرکت، مکان جغرافیایی و میزان دســترســی به  

ــت و نقش عوامل خارجی از محیط      فناوري   حائز اهمیت اسـ

  ها باید موردتوجه قرار گیرد.سازمان و حمایت

ــورتیتثبیت بازار:   فروش و � ــرکت  در صـ ها بتوانند به    که شـ

هاي محصــول تناســب الزم میان نیازهاي مشــتریان و ویژگی

توانند به جریانی از فروش دســت یابند خود دســت یابند، می

ــمین می  که بقاي آنها را تا     کند. در این مرحله   حدودي تضـ

ــتقرار و   مهم ــت اس ــرکت با آن روبرو اس ــی که ش ترین چالش

ستقرار        ست. توسعه ا شرکت ا سازماندهی دپارتمان فروش در 

تواند مانع توسعه و اي جدي است که میواحد فروش به اندازه

 .]7[رشد شرکت گردد

سازمان در         سازمانی مبتنی بر نیاز  ساختارهاي  سعه  کنار تو

سته از    حمایت سعه هدفمند و پیو هاي خارجی و تحقیق و تو

  ترین موارد در این دوره است.جمله مهم

سعه بازارهاي جدید:   � حتی با وجود محصـولی که فروش  تو

توان شـرکت را در وضـعیتی   آن در بازار تثبیت شـده نیز نمی 

ــاخت ــور کرد؛ چراکه با وجود زیرسـ ــعیف پایدار تصـ هاي ضـ

ــور امکان ورود رقبا به این    حمایت از مالکی     ت فکري در کشـ

نابراین تکیه        ــوالت وجود دارد. ب ها و کپی کردن محصـ بازار

تواند صرف بر یک محصول و عدم توسعه سبد محصوالت می      

ها شــود. در این  در مدتی کوتاه موجب از بین رفتن شــرکت 

هاي ها ایجاد تناســب میان بخشمرحله چالش عمده شــرکت

بخش بازاریابی و تحقیق و توســعه  داخلی شــرکت، خصــوصــا

یافته و اســت. چراکه تنها در صــورت وجود ارتباطات ســازمان

صوالت جدیدي   موثر بین این دو بخش می سعه مح توان به تو

 که بتوانند به موفقیت در بازار دست پیدا کنند امیدوار بود.
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ــائل در این بخش توجه به تحقیق و توســعه  از مهم ترین مس

  ر و نیازهاي مشتري است.مبتنی بر بازا

مرحله نهایی در  باقی ماندن در بازار و رقابت با ســایرین:

ها ایجاد یک جریان باثبات از فروش گیري این نوع شــرکتشــکل

براي ســبد محصــوالتشــان اســت. در این مرحله اصــالح و تثبیت 

شرکت مهم    شرکت   ساختار  ست. در این مرحله  ها ترین چالش ا

یابی آنها به من بررســی فرایندها و عارضــهباید قادر باشــند تا ضــ

ساختاري خود دست یابند تا هم به      صالح و تثبیت  فرمولی براي ا

نوعی ســـازماندهی کارها بهبود یابد و هم شـــرکت تجدید حیات 

شد      با توجه به چالش شود.  شده در هر مرحله از ر سایی  شنا هاي 

  شد گیري و رتوان عوامل موفقیت در شکل هاي زایشی می شرکت 

ــرکت  مل در نظر گرفت.          این شـ لب یک مجموعه عوا قا ها را در 

هاي ها شـــرکتجدول شـــماره ســـه عوامل تاثیرگذار بر موفقیت

.دهدطور خالصه نشان میزایشی را به

)هاي زایشی (بر اساس مراحل رشد شرکت گیري و رشد شرکت :عوامل موفقیت شکل3دول ج

  دگیري یا رشمرحله شکل  عامل موفقیت دیفر

  وکارپرورش ایده و تدوین طرح کسب  وکارآشنایی با طرح کسب  1

  وکارپرورش ایده و تدوین طرح کسب  تعهد شرکت مادر  2

  وکارپرورش ایده و تدوین طرح کسب  الزام انجام مطالعات بازار   3

  وکارپرورش ایده و تدوین طرح کسب  طور تخصصی و اصولیاحصاي نیازهاي مشتریان به  4

  اي موثر ئه خدمات مشاورهارا  5
  وکارپرورش ایده و تدوین طرح کسب

  تاسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد

  تاسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد  هاي مراکز رشدمشاوره  6

  تاسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد  وکارارائه طرح کسب  7

  تاسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد  آموزش  8

  تاسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد  ي ذهنی و انطباق یافتن با ماهیت حقوقی جدیدتغییر فضا  9

  تاسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد  آشنایی با ایجاد سازوکارهاي سازمانی و طراحی سازمان  10

  تاسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد  هاي مناسب در داخل شرکتبنديساختاریافتگی و بخش  11

  تاسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد  اختیارتفویض   12

  تاسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد  هارصد شدن وضعیت ساختاري شرکت  13

  تحقیق و توسعه و تولید نمونه محصول  اطمینان مالی و نقدینگی  14

  تامین و پشتیبانی مالی  15
  تحقیق و توسعه و تولید نمونه محصول

  کتبازاریابی و معرفی محصول و شر

  تحقیق و توسعه و تولید نمونه محصول  هاي کارآموزيپروژه  16

  دانش مشتري  17
  تحقیق و توسعه و تولید نمونه محصول

  بازاریابی و معرفی محصول و شرکت

  پایداري بخش دولتی  18

  تحقیق و توسعه و تولید نمونه محصول

  بازاریابی و معرفی محصول و شرکت

  فروش و تثبیت بازار

  مایت از حقوق مالکیت معنويرژیم ح  19
  تحقیق و توسعه و تولید نمونه محصول

  بازاریابی و معرفی محصول و شرکت

  تحقیق و توسعه و تولید نمونه محصول  دسترسی و تامین منابع دانشی و فنی  20

  تحقیق و توسعه و تولید نمونه محصول  هاي دانشیتمایل اساتید براي کمک  21

  کت و اعتبار برندمعرفی و نام تجاري شر  22
  بازاریابی و معرفی محصول و شرکت

  فروش و تثبیت بازار

  مقامات باالسري(مافوق)  23
  بازاریابی و معرفی محصول و شرکت

  فروش و تثبیت بازار

  بازاریابی و معرفی محصول و شرکت  مطالعه کامل بازار  24

  رونق صنعتی و اقتصادي  25
  بازاریابی و معرفی محصول و شرکت

  و تثبیت بازار فروش
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  دگیري یا رشمرحله شکل  عامل موفقیت دیفر

  هاي قانونیمشوق  26

  بازاریابی و معرفی محصول و شرکت

  فروش و تثبیت بازار

  توسعه بازارهاي جدید

  هاي رقیبشرکت  27

  بازاریابی و معرفی محصول و شرکت

  فروش و تثبیت بازار

  توسعه بازارهاي جدید

  باقی ماندن در بازار و رقابت با سایرین

  یابی و معرفی محصول و شرکتبازار  بازاریابی محصول  28

  فروش و تثبیت بازار  تجربه تجاري پرسنل   29

  سپارياطمینان نسبی برون  30
  فروش و تثبیت بازار

  توسعه بازارهاي جدید

  مدیریت تامین وتدارکات و لجستیک  31
  توسعه بازارهاي جدید

  باقی ماندن در بازار و رقابت با سایرین

  فروش و تثبیت بازار  هاي محصول مشتریان و ویژگیتناسب الزم میان نیازهاي   32

  فروش و تثبیت بازار  استقرار و سازماندهی دپارتمان فروش در شرکت  33

  قوت سیستم بانکی  34
  توسعه بازارهاي جدید

  باقی ماندن در بازار و رقابت با سایرین

  توسعه بازارهاي جدید  راهبرد بازار بلندمدت  35

  توسعه بازارهاي جدید  الیاتیاي و ممعافیت بیمه  36

  توسعه بازارهاي جدید  هاي داخلی شرکت(خصوصا بخش بازاریابی و تحقیق و توسعه)ایجاد تناسب میان بخش  37

  باقی ماندن در بازار و رقابت با سایرین  راهبرد بازار بلند مدت  38

  باقی ماندن در بازار و رقابت با سایرین  نزدیکی فیزیکی به شرکت مادر  39

  باقی ماندن در بازار و رقابت با سایرین  ایجاد یک جریان با ثبات از فروش براي سبد محصوالت  40

  باقی ماندن در بازار و رقابت با سایرین  یابی آنهابررسی فرایندها و عارضه  41
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شاره به مجموعه      ستم هر محیط ا سی هایی دارد ها و روشاکو

شکیل که  شد.  دهنده و حاکم بر رفتارهاي اجزاي آن محیط میت با

ستم یک نظام     سی ست  در این مفهوم اکو که اجزاي آن در تعامل ا

ها و           تار تاثیرات ویژه خود را بر رف کدیگر بوده و هر جزئی  با ی

  اتفاقات محیط خواهند داشت.

م بندي کلی اکوسیستتوان گفت در یک جمعبا این تعریف می

ایشی داراي دو بعد عوامل محیطی اثرگذار و هاي زشرکت

این  شماره چهار . جدولاستها یا نهادهاي موثر سازمان

.دهداکوسیستم را نشان می

  

   هاي زایشی اکوسیستم شرکت: 4دول ج
  

 عوامل ردیف

 یطی حامل معو 1

 مراکز رشد

 عدم زوال در چرخه عمر

 شرکت در مراکز رشد گیري سریعشکل

 حمایت مرکز رشد

 هاحمایت

 حمایت دولت

 هاي انتقال فناوريتعامل با سازمان

 منابع مالی
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 گذاران خطرپذیرسرمایه

 حمایت قانونی و سیاسی

 فرهنگ

 سرمایه

 کارآفرین

 مالیات

 حکومت

 سازمان مادر شرکت زایشیرابطه و حمایت(طرح و برنامه) 

 هاي مالی براي مدیریت شرکت زایشیانگیزه

 هاي سیاستی، قانونی و مالیچارچوب

 بازار

 بازار انحصاري فروش

 رشد فروش-ریسک بازار

 رشد بازار

 بندي بازاربخش

 راهبرد بازار 

 بازار محور بودن

 جهت گیري بازار

 جغرافیاییموقعیت 
 نزدیکی به مرکز رشد

 نزدیکی به منابع

  

 دسترسی به فناوري

 انتقال فناوري موثر

 سازيکیفیت

 سازيبکهش

 اتحادهاي راهبردي و شبکه سازي با مشتریان

 شبکه کارآفرینانه براي دسترسی به منابع ارتباط با شرکا

 حجم شبکه

 سرمایه گذار-مشتري-دانشگاهسازي با شبکه

 دسترسی به شبکه سازمان مادر

 اهمیت ثبت اختراع ثبت اختراع

 هاي بخش صنعتی که شرکت زایشی و مادر در آن قرار دارندویژگی بندي صنعتبخش

 ازمان مادرس

 راهبرد صریح و واضح سازمان مادر براي ایجاد شرکت زایشی

 تعهد سازمان مادر

 سازي فرایند زایش توسط سازمان مادرمدیریت و پیاده

 نهادهاي موثر 2

  دولت

 ها، شوراهاي ملی علم و فناوريوزارتخانه هاي سیاسیسازمان

 وريآهاي نوهاي اجراکننده سیاستسازمان هاي اداريسازمان

 یت صنعتیکسازمان استاندارد، اداره مال هاي تنظیمیسازمان

 هاي تخصصیانجمن هاي اجتماعیسازمان

 هادانشگاه هاي آزموشیسازمان

 هاي مجامع صنعتیهاي دولتی، آزمایشگاهآزمایشگاه هاي دانشی غیرتجاريسازمان

هاي بخش خصوصی/ سازمان

 هاي تجاري بومیبنگاه

  کنسرسیومها، سرمایه گذاري مشترک 

 هاي فعال در حوزهشرکت  

 ايهاي واسطهسازمان
- هاي بازرگانی، مجامع تخصصی، واحدهاي ارتباط با صنعت، پارکمراکز نوآوري، اتاق

 هاي علم و فناوري، مراکز انتقال فناوري

 مراکز علم و فناوري هاي زیرساختی نوآوريسازمان

 - ییتهاي فراملشرکت



  هاي زایشیمروري بر عوامل موثر بر شکل گیري و توسعه شرکت
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 موسسات پژوهشی بخش عمومی موسسات پژوهشی بخش عمومی

 هاي علمی و تولیديانجمن هاانجمن

 هاي زایشی و شرکت مادررابطه شرکت -13

ــرکت هاي تکاملی تصــدیق میتئوري کنند که فرایند خلق ش

دهد که شرکت مادر نقش زایشی در یک سیستم چند الیه رخ می

ــرکت   ها  مهمی براي موفقیت و بیرونی آن دارد. مخترعین در شـ

ها برداري از فرصـــتکه بیشـــتر به جســـتجو و بهره تمایل دارند

شی با میراث فناورانه    بپردازند که این امر فراهم شرکت زای کننده 

کنند که نتیجه شـرکت  اسـت. بسـیاري از نویسـندگان عنوان می   

ــی ــدن زمینـه جهـت جلوگیري از ایجـاد      زایشـ هـا فراهم شــ

سوي دیگر  مسئولیت  ست. از  هاي پروژه ،هاي جدید براي مدیران ا

ــازمان براي         ــرکت مادر، مانع توانمندي سـ گوناگون در درون شـ

(شــکاف اســتها در طی پروژه گیري از مکملتلفیق دانش و بهره

ــبت مانعی براي توانمندي ایجاد ارزش  یکپارچگی) و به همان نس

  (شکاف تناسب). متناسب براي نوآوري است

ــرکت مادر براي ب دن کریرونیبا توجه به مطالعات، تمایالت ش

هاي جدید با فقدان  گذاريفناوري و ایجاد فناوري براساس سرمایه

ستگی      شای سب  ست   تنا صلی در ارتباط ا سطوح   .]14[هاي ا در 

ستگی  هاي فناورانه خاص و بهفرصت  شای صلی،  منظور حفظ  هاي ا

اي هها، الزامی است. مقاالت مختلف ویژگی تناسب شرکت زایشی   

ــایســتگی فناوري اي را براي جایابیدوگانه  هايها در ارتباط با ش

ــرکت مادر ارائه می ــتگی ش ــایس ــب فناوري با ش هاي دهند: تناس

شرکت مادر و مزایاي فناوري در رابطه با قدرت شرکت در مقایسه 

له ویژگی         خاص از جم یک حوزه  با در  یابی       با رق جا هت  ها ج

  . ]15[ها هستندفناوري

ساس طبقه  صلی،    بندي چهار نوع فناوري خوابرا شت: ا هیم دا

شیه  صلی   اي. درحالیاي و زمینههدف، حا که دو فناوري هدف و ا

ــرکت     ــان     مزایاي فناورانه شـ هاي مادر را در یک حوزه خاص نشـ

شرکت زایشی توسط    میرا دهند دو مورد دیگر می توان به عنوان 

شرکت   شی   شرکت مادر درنظرگرفت. براي  شرکت زای هاي بزرگ، 

کارگیري مجدد  هعه شــغلی افراد و ببهترین روش در جهت توســ

ست نآ ست که به  .ها ا شی،      این ایده نیز مطرح ا شرکت زای سیله  و

  .]16[شودفرم ترکیبی بین رشد داخلی و خارجی ایجاد می

شی     فناوري شرکت نا سیس  هایی که بودجه موردنیاز جهت تا

ــترس میيفناوراز این  ــی  ها در دس ــرکت زایش ــد، قابلیت ش باش

ــتند.    ــکل    يفناور باالتري را دارا هسـ گیري هایی که در طول شـ

شوند در اولویت می   شند.  بشرکت بتوانند از منابع مختلف تغذیه  ا

ــامل وجود شـــبکه قوي، مشـــارکت مخترعان  منابع موردنیاز شـ

صول، وجود مهارت و قابلیت  به سعه مح از و... هاي موردنیمنظور تو

کت اســـت ــر ــول،       . شـ عه محصـ ــ به توسـ مایلی  هاي موجود ت

ند و      يفناور هاي چندمنظوره از   برداريبهره ندار هاي رادیکال و... 

  . ]17[هاي آماده استوار استبرداري از فناوريتمرکزشان بر بهره
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  زایشی

ــان مییافته ــرایطی که   در دهد ها نش ــی در ش ــرکت زایش ش

ي در مراحل اولیه منحنی عمر خود قرار دارد، حمایت قوي     فناور 

چندمنظوره  فناورانههاي جهت ثبت اختراع وجود دارد و پیشرفت 

ست، رخ می   صور ا  يفناورطور کلی مشخصات کلی   دهد. بهقابل ت

  :استو شرایط مناسب براي شرکت زایشی شامل موارد زیر 

  ؛ایی در مراحل ابتدایی رشدهوجود فناوري �

  ؛هاي داراي اهداف عمومیفناوري �

ــترده      يفناور  � هاي داراي مالکیت فکري قوي و دامنه گسـ

  ؛ثبت اختراع

   .]18[هاي رادیکاليفناوروجود  �

ــرکت می فناورانهمالحظات  ــت درنظرگرفته که در ایجاد شـ بایسـ

 :استشامل موارد زیر  ،شود

ــعه      فناوري دارا بودن پلتفرم  � که از طریق آن امکان توسـ

  ؛هاي دیگر وجود داشته باشدفناوري

 ؛يفناوروجود بازار بالقوه براي  �

ــح و   وجود موقعیت مالکیت فکري قوي و پتنت     � هاي واضـ

 ؛يفناورشفاف از 

 فناوري؛وجود مسیر توسعه از پیش تعریف شده براي  �

صربه   فناوريوجود یک  � صول منح شابه  / مح فرد که مورد م

 . ]11[ار وجود نداشته باشدآن در باز

سط لی و بري در مطالعه شرکت    2004(اي که تو شد،  ) انجام 

شی  شگاه زای شده بود،      اي که از دان شکیل  شی ت ها و مراکز پژوه

ها و مراکز برابر حق لیســـانس براي دانشـــگاه 10درآمدي حدود 

  پژوهشی به بار آورده بود.

) و 2004کالریس(بندي دیگري که توســط هیرمن و دســته

هایی که داراي شـــرایط منظور تعیین معیارهاي انتخاب فناوريبه

  باشند به شرح زیر است: شرکت زایشی می

  ؛میزان نوآوري فناوري �

 ؛جایگاه فناوري در مراحل توسعه �



  اوجانی زاده، عاطیه صفردوست، سهراب آقازاده و مهدينقیمحمد   

 

  57  1396بهار و تابستان بیست و نه، شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

 ؛هاي حفاظتیطور کلی مکانیزمتوانایی و امکان ثبت اختراع و به �

 .]19[حوزه اصلی محصول/ فناوري �

گزارشــی که توســط دانشــگاه کارنگی تهیه شــده اســت،  در 

ــت که باید در فرآیند        تجاري  ــازي فناوري داراي مواردي اسـ سـ

شود      شرکت مدنظر قرار گیرد و رعایت  سیس   غیر در ؛منطقی تا

شد. نقاط     صورت تجاري این سب فناوري محقق نخواهد  سازي منا

اید و ب شودگذاران پیشنهاد میگذاران و بنیانعطف توسط سرمایه 

شود. به    شامل  طور حداقل فرآیندهاي کلیدي و تاریخ اتمام آن را 

ــرکت     کلی مواردي که در تجاري   ــازي یک فناوري و ایجاد شـ سـ

  :استشامل موارد ذیل  ،بایست مدنظر قرار گیردجدید می

  ؛وکار قابل قبول براي فناوريوجود طرح کسب �

 ؛سازي فناوريوجود تیم مدیریت اولیه تجاري �

 ؛فرآیند توسعه محصول اولیه و تست بازار اتمام �

 ؛انجام مراحل اولیه تامین مالی �

 ؛معرفی محصول/ فناوري (فروش اولیه) �

  .سال اول 5تحقق حداقل اهداف درآمدي در طول  �

ــط در مطالعه ــوع پیدایش ) 2009آئرو(اي که توسـ و با موضـ

فناورانه شرکت زایشی انجام شده است، شرایط و احتمال شرکت        

 صورت زیر مطرح شده است:شدن یا نشدن یک فناوري به زایشی

سب          يفناور � ست که تنا شی ا شرکت زای سب  شتر منا اي بی

ستگی   شای شد و     کمی با  شته با شرکت مادر دا هاي محوري 

شته   در عین حال بر پایه مزیت  شرکت مادر قرار دا فناورانه 

  باشد؛

ــی یک فناوري زمانی کاهش می  � ــرکت زایش یابد احتمال ش

ــتن حقوق  که  ــدد در اختیار نگه داشـ ــرکت مادر درصـ شـ

  ؛مالکیت فکري مرتبط با فناوري/ محصول نزد خود باشد

که اندازه ســازمان مادر بزرگ باشــد، احتمال شــرکت زمانی �

  ؛یابدفناوري/ محصول اصلی کاهش میزایشی 

ــد شــایســتگی  هنگامی � هاي ویژه کمی در که مجریان ارش

صوص یک   شند، احتمال بهره   فناورخ شته با برداري از ي دا

  کند.ي در قالب شرکت زایشی افزایش پیدا میفناور

شایستگی    � هاي ویژه مناسب  هنگامیکه مجریان ارشد داراي 

یار          ــول را در اخت ناوري/ محصـ یت فکري ف مالک ما  بوده ا

ــند، اقدام به بهره        ــته باشـ برداري از فناوري از طریق  نداشـ

  . ]14[نمایندشرکت زایشی می

ــی به در یک جمع ــرکت زایش عنوان بندي در این بخش، از ش

ــغلی افراد و     بهترین روش تجاري  ــعه شـ ــازي در جهت توسـ سـ

ــرکت مادر براي موفقیت        هب  کارگیري مجدد آنها و نقش مهم شـ

شرکت    شد. در ادامه به دالیل ایجاد  ها درونی و بیرونی آن عنوان 

سب      به شی مانند بهبود تمرکز ک شرکت زای ساختار  صورت  وکار، 

سب     سب ک سرمایه سرمایه منا گذاري مجزا، اثربخشی  وکار، هویت 

ــهامداران    ــتفاده از ســهام س پرداخت حقوق صــاحبان ســهام، اس

صوصیات        به سپس خ شد.  ساب و... پرداخته  عنوان منابع مالی اکت

مورد بررســی قرار  ،هایی که قابلیت شــرکت زایشــی دارندفناوري

 گرفت.

به مطالعات       ــده، در جدول    با توجه  ــماره چهار    انجام شـ شـ

ي باید داشـته باشـد تا براي   هایی که یک فناورترین شـاخص مهم

  مشخص شده است.  ،ایجاد شرکت زایشی انتخاب شود

 هاي با قابلیت ایجاد شرکت زایشیهاي کلیدي فناوري: شاخص4جدول 

 شاخص ردیف

 قرار داشتن فناوري در مراحل ابتدایی رشد 1

 داراي اهداف عمومی باشدفناوري  2

3 
هاي واضح و شفاف از وجود موقعیت مالکیت فکري قوي و پتنت

 فناوري

 رادیکال بودن فناوري(قابلیت ایجاد تغییرات عمیق) 4

 هاي دیگر از طریق آندارا بودن پلتفرم فناوري و امکان توسعه فناوري 5

6 
بازار اتمام فرآیند توسعه محصول اولیه و تست بازار(وجود 

 بالقوه)

 شدهوجود مسیر توسعه از پیش تعریف 7

 فرد و عدم وجود مورد مشابه آني/ محصول منحصربهفناور 8

 وکار قابل قبولداراي طرح کسب 9

 سازيوجود تیم مدیریت اولیه جهت تجاري 10

 انجام مراحل اولیه تامین مالی 11

 سال اول 5تحقق حداقل اهداف درآمدي در طول  12

 هاي محوري شرکت مادرداراي تناسب کم با شایستگی 13

14 
هاي فنی کم مجریان ارشد شرکت مادر در خصوص یک شایستگی

 فناوري
  

 گیرينتیجه -15

 از حمایت الیحه تصویب  مانند موجود شواهد  برخی براساس 

 براي اخیر هايدولت تالش و همچنین بنیاندانش هايشــرکت

 توانمی فناوري و علم هايپارک و رشد  مراکز گسترش و توسعه  

شت نمود که  شورهایی  جمله از نیز ایران بردا ست  ک  راهکار که ا

 بررسی  چراکه ؛داده قرار مدنظر زایشی را  هايشرکت  از استفاده 

 با در مقایســـه زایشـــی هايشـــرکت وجودي ماهیت تردقیق

سط،  و کوچک هايشرکت  یا نوپا هايشرکت  شان  متو  دهدمی ن

 زاییاشــتغال براي باالتري پتانســیل زایشــی از هايشــرکت که

 .اسـت برخوردار  باال تحصـیالت  سـطح  با افراد براي خصـوص به

حاظ  بدین  یت   در ل ــع کل   که  کنونی وضـ ــ غال   مشـ ــت  اشـ

 شمار به کشور  اساسی   از مسائل  یکی دانشگاهی  آموختگاندانش

تثبیت  به کمک و هاشرکت  نوع این کیفی و کمی توسعه  رود،می

شی  تواندمی آنها موقعیت شکالت  از بخ شور  م  .سازد  مرتفع را ک
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ستا  این در شد  از حمایت را شی  هايشرکت  ر شگاهی  زای  و دان

 یک ایجاد نیازمند وکارکســب در فضــاي آنها موفقیت به کمک

 و آنها رويپیش هايها و چالشابعاد، حوزه از عمیق شـــناخت

  .است آنها موفقیت تثبیت پیشرفت و  براي تمهید راهکارهایی

 انتقال و سازي تجاري موضوع  اهمیت وجود رسد با نظر میبه

سع     هبرنام در فناوري شم تو ش شور، اهمیت  هپنجم و   راهبردي ک

دانش  هايشرکت  که نقشی  و کشور  فناوري هتوسع  در مقوله این

 به  ویژه توجه  لزوم دارند،  مفاهیم  اجرایی کردن این در بنیان 

شگاهی  زایشی  هايشرکت  مبحث احساس   عواملی به توجه و دان

شد  که شود می شعاع تحت را هاشرکت  این موفقیت و ر  قرار ال

  .دهندمی

ــرکت    ــد تا تعریفی دقیق از شـ هاي  در این پژوهش تالش شـ

ــی، عوامل ایجاد و فناوري ــرکتزایش ها هاي مناســب براي این ش

هاي هاي مختلفی از ایجاد شـــرکتموردبررســـی قرار گیرد. مدل

زایشی و نقش هرکدام از عوامل در این فصل مطرح شد. همانطور    

ي زایشی چهار نقش تاثیرگذار  هاکه مشاهده شد در ایجاد شرکت   

ــی قرار گرفت و فعالیت   مورد هاي هرکدام از چهار نقش در    بررسـ

دیگر نکاتی که در ایجاد  زهاي مختلف تحلیل شد. ا شرایط و مدل 

ــرکت  ــی باید مورد توجه ق    شـ رار بگیرد نحوه تعامل با    هاي زایشـ

صین فناوري      فناوريدارنده  ص ضمنی متخ ست و دانش  ، تعاملی ا

ــاس فعالیت    ــیم وظایف قابل    که براسـ هاي هر نقش و نحوه تقسـ

  . استمدیریت کردن 

سازمان مادر و شرکت ایجاد شده     در این مقاله به ارتباط بین 

صیات فناوري          صو سی خ ضمن برر شد و  هاي قابل نیز پرداخته 

سبی          سنجه منا شد تا  شی نتایج مهم آورده  شرکت زای تبدیل به 

سایی فناوري   شنا شرکت   براي  سی اولیه تبدیل به  هاي داراي پتان

  ایجاد شود.

ضوع مهم دیگر همانطور که در این  تحقیق به آن  همچنین مو

ستم و عوامل محیطی موثر بر فعالیت       سی سئله اکو شد م پرداخته 

ــرکت  ــت. با توجه به اینکه محیط پیرامون       شـ ــی اسـ هاي زایشـ

شورهاي پ     شرکت  سعه و ک شورهاي در حال تو شرفته با  یها در ک

ــتمتفاوت   یکدیگر  ــائل        اسـ و با توجه به اهمیتی که براي مسـ

یکی از موضـــوعات  ،داردفرهنگی و اعتقادي در کشـــور ما وجود 

صادهاي خارجی     ستگی به اقت مهم در زمینه خودکفایی و عدم واب

صاد مقاومتی و محورهاي آن     ضوع اقت ست توجه به مو صاد  . ا اقت

ــتگی هاي تولید داخل ها و تاکید روي مزیتمقاومتی کاهش وابس

ــت  ــاد     و تالش براي خوداتکایی اسـ ــد البته منظوراز اقتصـ و صـ

ــت نه یک       مقاومتی واقعی، یک    ــاد مقاومتی فعال و پویاسـ اقتصـ

اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت براي دفع موانع پیشرفت و     

   .دکوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شو

هاي خود و پویایی و ، با توجه به ویژگیزایشــیهاي شــرکت

ــرایط محیط پیرامونی و انعطاف    پذیري باال، ظرفیت   تطبیق با شـ

  ردراهبرو شدن با شرایط تحریم را دارا هستند.    وبهمناسبی براي ر 

ــرکت بزرگ دولتی،      عدم تمرکز فعالیت    هاي تولیدي در چند شـ

شرکت      صوالت یا مواد اولیه  سان مح  گردد.ها میمانع از تحریم آ

فرد خود و توان هاي منحصـــربهبا توجه به ویژگیها این شـــرکت

شرفته کارگیري فناوريایجاد و به  دنیاز، توانمندي الزممور هاي پی

 باال را جهت تبدیل مواد خام به محصوالت نهایی و با ارزش افزوده

ند. درواقع  ــرکت         ،دار به چنین شـ ماد و توجه  با اعت لت  هایی  دو

به     می ند تهدید  ــتی جهت     وجودتوا به فرصـ آمده در این حوزه را 

همچنین با توجه به تخصصی شدن تولید     .شکوفایی تبدیل نماید 

صوالت می کترش در این  ر  توان یکی دیگها با افزایش کیفیت مح

صرف را بهینه نمود    صاد مقاومتی یعنی مدیریت م از محورهاي اقت

وري عوامــل تولیــد را از طریق تولیــد مبتنی بر دانش               و بهره  

ــی افزایش داد که در درازمدت منجر به کاهش اتکا به        ــصـ تخصـ

صوالت و فناوري  صادراتی و مح گردد. خوداتکایی مییش اافز هاي 

ــاد مقاومتی حمایت یکی دیگر از مؤلفهه، در نهایت اینک هاي اقتص

صوالت     راهبردياز تولید ملی و همچنین خودکفایی در تولید مح

موردنیاز کشور است. یکی از راهکارهاي اساسی خودکفایی پایدار      

صوالت   وري عوامل  ، ارتقاي فناوري و افزایش بهرهراهبرديدر مح

  هايشــرکت بنیان نمودن اقتصــاد و توســعهاز طریق دانشتولید 

 ریزي صحیح، حتی کشور  است. با برنامه  مبتنی بر فناوري و دانش

صادرکننده می صوالت   تواند  شد ین هاي این چنشرکت مح  .نیز با

 فوق، در در انتها باید به این نکته اشــاره نمود که موارد ذکرشــده

هاي الزم جهت ه زیرساخت صورتی امکان تحقق خواهند داشت ک  

 هايبنیان و رشد و فراگیر شدن شرکت   بوجود آمدن اقتصاد دانش 

  فراهم شود.  سازيدانشی و تسریع فرایند تجاري

ــی  ــاس ــاختیکی از اس ــاد دانشترین زیرس بنیان و هاي اقتص

ساسی   عنوانکه بهاقتصاد مقاومتی   نیاز توسعه پیش ترین یکی از ا

ــاد داپیش ــت،مطرح  بنیاننشنیازهاي اقتص ــئله اس ــرمایه  مس س

انسانی خالق، نوآور و دانشی است که با توجه به ترکیب جمعیتی    

کرده و نیروي انسانی  کشور ایران و جمعیت باالي جوانان تحصیل  

سرمایه ترین و باارزشعنوان بزرگبه شور، باید مورد توجه   ترین  ک

سازي یق و زمینهقرار گیرد و بدین ترتیب، با توانمند نمودن و تشو

شرکت  شرکت   هاي فعالیت آنان در قالب  شی که از  هاي بزرگ دان

شعب می  شور توان رویارویی با هرگونه تهدید و تحریم  دوش من ، ک

شت   صادي را خواهد دا شگاه یدر این زم .اقت ها و مراکز نه نقش دان

شد و پارک  هاي علم وفناوري در فضاي  تحقیقاتی در کنار مراکز ر
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  همیت فراوان است.اور حائز وکار کشکسب

ــگاه که معتقدند محققین  بر ايویژه تأکید و تمرکز هادانش

شرکت  شگاه   در تولیدشده  فناوري و دانش از جدید هايایجاد  دان

شی  هايشرکت  عنوان تحت که دارند شود. در  می یاد آنها از زای

سعه تجاري   ،واقع شگاه در تو سازي و کارآفرینی  مامویت جدید دان

.دنیاي امروز حائز اهمیت زیادي استدر 

  

  هرست منابعف

[1] Braun-Thürmann, M. L.; Matthies, H.; Potthast, J.; Truffer, B.; Production of Knowledge Revisited: The Impact of 
Academic Spin-Offs on Public Research Performance in Europe (PROKNOW). 

[2] Tübke, A.; "Success factors of corporate spin-offs", Springer Science & Business Media, Vol. 2, 2004. 

گیري شرکتهاي اصلی موثر در شکلشناسایی شایستگی" ؛یدالهی فارسی، جهانگیرا؛ رضدحجازي، سی؛ شرع پسند، محمرضا ]3[

  . 1391، سومین کنفرانس مدیریت اجرایی، "هاي زایشی

[4] Djokovic, D.; Souitaris, V.; "Spinouts from academic institutions: a literature review with suggestions for further 
research", The Journal of Technology Transfer, Vol. 33, Issue 3, pp. 225-247, 2008.  

 در کارآفرینی توسعه در دانشگاهی زایشی هايشرکت جایگاه"؛ آرتا فرهودي، ؛سیدرضا حجازي، ؛عاطفه ذوالفقاري، ]5[

  . 1390، 45-52ص ص ،27، شماره 7دوره  رشد، مراکز و هاپارک تخصصی فصلنامه، "اهدانشگاه

دوره  فناوري، ، رشد"توسعه و تحقیق مراکز در آنها سازي تجاري و هافرصت تعیین جهت مدلی طراحی" ؛احمد موسایی، ]6[

  . 1387، 13-21ص ص ،14، شماره 4

، 61-87ص ص، 31، شماره 8دوره فصلنامه علوم مدیریت ایران،  ،"هاي زایشی دانشگاهیمدل رشد شرکت" ؛اختیازاده، احمد ]7[

1392  . 
[8] Wachtell, L. Rosen; Katz; (2013). Spin-off guide.[Online] Available: http://www. wlrk. com/(May, 2013). 
[9] Lesákova, L.; "The role of business incubators in supporting the SME start-up", Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 

9, Issue 3, pp. 85-95, 2012. 
[10] Egeln, J.; Gottschalk, S.; Rammer, C.; "Location decisions of spin-offs from public research institutions", Industry 

and innovation, Vol. 11, Issue 3, pp. 207-223, 2004.  
[11] The Technology Commercialization Toolbox; Depository Services Program (Canada), 37 pages, 1999. 
[12] Auerswald, P. E.; Branscomb, L.; Start-ups and spin-offs: Collective entrepreneurship between invention and 

innovation, Chap. 4 in The Emergence of Entrepreneurship Policy: Governance, Start-Ups, and Growth in the U.S. 
Knowledge Economy, Cambridge, England: Cambridge University Press, 2003. 

ها و فصلنامه تخصصی پارک ،"هاي زایشیاهمیت تعدد و تنوع منابع در موفقیت فرآیند ایجاد شرکت" ؛مظاهر ،ضیایی ]13[

 . 1391، 54-61 صص، 32مراکز رشد، سال هشتم، شماره 
[14] Aura, L. C.; "Economics And Management Of Innovation, Technology And Organizational Change", Hotel Comwell 

Rebild Bakker, Aalborg, Denmark: Paper to be presented at the DRUID-DIME Academy Winter 2009 PhD 
Conference, 2009. 

[15] Carnegie Mellon; Formation of Carnegie Mellon University CMU/ Spin-Off Companies .Pittsburgh, PA 15213: 
Center for Technology Transfer and Enterprise, 2011.  

[16] Everaere, C.; Laviolette, E. M.; "L’essaimage en PME: une forme vertueuse de développement par excroissance", 
23e Colloque annuel du conseil canadien des PME et de l’entrepreneuriat, 2004. 

[17] Filion, L.; Luc, D.; "l’essaimage d’entreprises, vers des nouvelles pratiques entrepreneuriales", collection 
entreprendre, transcontinental et fondation de l’entrepreneurship, 2004. 

[18] Shane, S. A.; Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation, Edward Elgar Publishing, 2004. 
[19] Heirman, A.; Clarysse, B.; "How and why do research-based start-ups differ at founding? A resource-based 

configurational perspective", The Journal of Technology Transfer, Vol. 29, Issue 3-4, pp. 247-268, 2004.  
[20] Berbegal-Mirabent, J.; Ribeiro-Soriano, D. E.; García, J. L. S.; "Can a magic recipe foster university spin-off 

creation?", Journal of Business Research, Vol. 68, Issue 11, pp. 2272-2278, 2015.  
[21] Aaboen, L.; Laage-Hellman, J.; Lind, F.; Öberg, C.; Shih, T.; "Exploring the roles of university spin-offs in business 

networks", Industrial Marketing Management, 2016. 
[22] Corsi, C.; Prencipe, A.; "Improve Metropolitan Competitiveness Through Innovation. The Critical and Moderating 

Role of University Spin-offs", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 223, pp. 305-312, 2016.  
[23] Treibich, T.; Konrad, K.; Truffer, B.; "A dynamic view on interactions between academic spin-offs and their parent 

organizations", Technovation, Vol. 33, Issue 12, pp. 450-462, 2013.  
[24] Ortín-Ángel, P.; Vendrell-Herrero, F.; "University spin-offs vs. other NTBFs: Total factor productivity differences 

at outset and evolution", Technovation, Vol. 34, Issue 2, pp. 101-112, 2014. 



  هاي زایشیمروري بر عوامل موثر بر شکل گیري و توسعه شرکت

 

  60  1396بیست و نه، بهار و تابستان شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

[25] Sternberg, R.; "Success factors of university-spin-offs: Regional government support programs versus regional 
environment", Technovation, Vol. 34, Issue 3, pp. 137-148, 2014.  

[26] Aghion, P.; Fally, T.; Scarpetta, S.; "Credit constraints as a barrier to the entry and post-entry growth of firms", 
Economic Policy, Vol. 22, Issue 52, pp. 731-790, 2007.  

[27] Bathelt, H.; Kogler, D. F.; Munro, A. K.; "A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of 
regional economic development", Technovation, Vol. 30, Issue 9, pp. 519-532, 2010.  

[28] Sternberg, R.; "Success factors of university-spin-offs: Regional government support programs versus regional 
environment", Technovation, Vol. 34, Issue 3, pp. 137-148, 2014.  

[29] Rasmussen, E.; Mosey, S.; Wright, M.; "The influence of university departments on the evolution of entrepreneurial 
competencies in spin-off ventures", Research Policy, Vol. 43, Issue 1, pp. 92-106, 2014. 


