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 -8استادیارگروه مدیریت ،علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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چکيده
تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی فرآیندی است که در گروه همكاری سه جانبه دانشگاه ،صنعت و دولتت استت
مؤسسات دانشگاهی با پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و کمك به افزایش توسعه اقتصادی تصویر عمومی ختود را بهبتود
میدهند ،با رشد و توسعه فعالیتهای پژوهشی بخصوص در حوزه فناوریهای نوین دیتدگاههتای جدیتدی شتكر گرفتته
که در چنین شرایطی شكر جدیدی از شرکتها با عنوان شرکتهای زایشی پدید آمده استت کته آنهتا نتوعی ازکست
وکار جدید بوده که در نتیجه جدایش از دانشگاه مادر شكر متیگیرنتد پتژوهش حاضتر بتا هتد

بررستی تحلیتر تتثییر

عوامر محیطی بر موفقیت شرکتهای زایشی دانشگاهی مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان صورت گرفتته
است این پژوهش از حیث هد  ،کاربردی و از نظتر شتیوه جمتو آوری دادههتا ،توصتیفی -پیمایشتی از نتو همبستتگی
است جامعه آماری پژوهش شامر شرکتهای مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان که بالغ بتر 152شترکت بتوده و
شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد  811شرکت محاسبه شده استت ابتزار
جموآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش متغیرهای پژوهش بوده است تجزیه و تحلیر دادهها با استتفاده از
نرم  Amos11و به روش الگوستازی معتاد ت ستاختاری انجتام شتده استت نتتای پتژوهش نشتان دادکته از بتین عوامتر
مفروض ،مكان جغرافیایی ،قوانین دولتی ،دانشگاه مادر به ترتی

بیشترین تثییر را بر موفقیت این شرکتها دارند

واژههای کليدی :شرکت های زایشی دانشگاهی ،تجتاری ستازی دانتش ،عوامتر محیطتی ،شتهرک علمتی و تحقیقتاتی
اصفهان

* نویسنده مسؤول

s.aarabi120@yahoo.com
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مقدمه

دانشگاه مادر شكر می گیرنتد شترکتهتای زایشتی در

اهمیت تولید و انتشتار دانتش در خلتق یتروت نقتش

دنیای کس

وکتار امتروز پدیتدهای استت کته بته تور

متتورد انتظتتار از دانشتتگاههتتا را دگرگتتون کتترده استتت

مكتتترر متتتورد توجتتته دانشتتتمندان کست ت

امتتروزه از دانشتتگاههتتا انتطتتار متتیرود نقتتش فعتتالی در

سیاستگذاران قرار گرفته است از نقطه نظر دانشتمندان

تجاری سازی و انتقال دانتش و فنتاوری بته صتنعت ایفتا

این شرکتها یك پیشران و نتیجه تحول صنعتی هستتند

کنند در ایران نیز نه تنها دانشگاهها از این قاعده جهتانی

این یك واقعیت است که پژوهش در زمینه شرکتهای

مستثنا نیستند ،بلكه با شتتا گترفتن پیشترفت دانتش در

زایشتتی و نقتتش پررن ت

آنهتتا در کشتتورهای در حتتال

کشور ،انتطارهای جامعه و صنعت ،از دانشگاههتا مهمتتر

توسعه بسیار نادر استت بنتابراین ضترورت پتژوهش در

جلتتوه متتیکنتتد هرچتته دانشتتگاههتتا بیشتتتر بتته ابزارهتتای
حمایت از کارآفرینی تجهیز گردند و بستر مناس

مورد شرکتهای زایشی بسیار احستا

وکارهتتتا و

متیشتود تنتو

تتری

شتترکتهتتای دانتتش بنیتتان موجتتود در شتتهرک علمتتی

برای تجاری سازی ایدهها وانتقال فناورهای تولیتد شتده

تحقیقاتی باعث ایجاد یك مورد مناس

برای بررستی و

ایجاد نمایند در انجام رسالت خود موفق تر خواهند بود

مطالعه عوامر مختلف تثییرگذار بر شكر گیری و رشتد

اهمیت دانش وتوجه به ایجاد علم ودانش به عنوان عامر

این شرکتها در واحتدهای مختلتف دانشتگاهی استت

رشتتد اقتصتتادی و توجتته بتته انتقتتال فنتتاوری بتته همتتراه

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت انتقال دانش و فنتاوری

شتتیوههتتای نتتتوین آن ماننتتد انتقتتتال دانتتش بتتته روش

از دانشتتگاه بتته صتتنعت و اهمیتتت شتترکتهتتای زایشتتی

شتتترکتهتتتای زایشتتتی علمتتتی و دانشتتتگاهی ،جتتتزو

دانشگاهی در ایتران بته مستثله رشتد ایتن شترکتهتا در

موضو های بسیار مطرح در دنیای امروز استت در ایتن

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان می پردازد وبه شناسایی

میتتان توجتته روزافتتزون بتته انتقتتال دانتتش از دانشتتگاه بتته

و تحلیتتر مهمتتترین عوامتتر محیطتتی متتؤیر بتتر موفقیتتت

صنعت در ایران نشان دهنده اهمیت این مسثله در کشور

شرکتهای زایشی میپردازد

است مؤسسات دانشگاهی می توانتد بتا پاستخگویی بته
نیازهای اجتماعی و کمك به افتزایش توستعه اقتصتادی

ادبيات پژوهش

تصویر عمومی خود را بهبود بخشد ،این موضتو زمینته

تجاری سازی

ساز جذ بودجههای دولتی برای توسعه فعالیتهتای ایتن

تجاری سازی فرآیندی است که به موج

آن ایده،

مؤسسات است همچنین تغییر در ماموریت دانشگاه ایتن

اخترا  ،دانش وفنتاوری برخاستته از پتژوهش بته تولیتد

امكان را برای بسیاری از دانشگاهها ایجتاد نمتوده استت

کتتا وختتدمات جدیتتد قابتتر عرضتته در بتتازار یتتا بهبتتود

که بودجه وسیعتری از منابو غیردولتی بهدست آورند بتا

محصتتو ت وفراینتتدهتتای جتتاری ،منجتتر متتیشتتود و در

رشد و توسعه فعالیتهای پژوهشی بخصتوص در حتوزه

نتیجه پتانسیر دانش وفناوری نوآوریهای علمی به تور

فناوری های نتوین دیتدگاههتای جدیتدی شتكر گرفتته

کامتتر محقتتق متتیشتتود (فكتتور )8917 ،نتتدری 8و

است در چنین شرایطی شكر جدیدی از شترکتهتا بتا

همكتتاران ( ،)1112تجتتاری ستتازی دانتتش را در کنتتار

عنوان شرکت زایشی پدید آمدهاند این شرکتها نوعی

انتشتتار دانتتش از ریتتق همتتایشهتتا و انتشتتارات علمتتی

کس ت

وکتتار جدیتتد هستتتند کتته در نتیجتته جتتدایش از
1. landry
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آموزشی نیروی کار متاهر جتزو یكتی از سته ستازوکار

مرحله به شمار میرود نحوه انجام این اقدامات به میزان

عمده دانشگاه برای انتقال دانتش معرفتی نمتودهانتد کته

زیادی متایر از سازوکار تامین و اجرای پتژوهش (بترای

میتواند به صورت فعالیتهای مشتاورهای ،قراردادهتای

نمونه از ریق سرمایه گذاری مستقر دانشگاه ،همكاری

پژوهشی با صنعت ،به یبت رسانی وتشكیر شرکتهتای

مشترک دانشگاه باصنعت و ر هتای دیگتر ،پتژوهش

انشعابی صورت گیرد دایان )1111( 8تجتازی ستازی را

قراردادی و سفارشی) است

عرضه یك محصول جدید در بازار میداند استيیلین

1

ج :پس از انتقال فناوری :این مرحله به کس

وبهتره

( ،)1111تجتتاری ستتازی را بتته عنتتوان فراگتترد انتقتتال و

برداری تجاری از نتای توس متقاضی دریافت کننده و

دگرگونی دانش نظری موجتود در نهادهتای دانشتگاهی

عملتتی شتتدن مفتتاد قتترارداد منعقتتده در قال ت

رواب ت و

به برختی انتوا فعالیتتهتای اقتصتادی تعریتف میكنتد

فعالیتهای مشترک دانشگاه و دریافت کننتده معطتو

فعالیتتتهتتای متترتب بتتا فراینتتد تجتتاری ستتازی نتتتای

است (شریف زاده)959 :8913 ،

پژوهشها را میتتوان در سته مرحلته کلتی دستته بنتدی
سازوکارها و ملزومات تجاری سازی

کرد:
الف :انجام پژوهش بترای دستتیابی بته نتتای کته بتا

تجتتاری ستتازی نتتتای پتتژوهشهتتا بتترای بستتیاری از

توجه به شترای محقتق یتا مجتری پتژوهش (فترد ،تتیم،

دانشگاهها یك ماموریت جدید به حستا متیآیتد و از

مؤسسته وستتازمان) ،نحتتوه تتتامین متتالی ،مالكیتتت نتتتای

ایتتن رو نیازمنتتد نهادستتازی (تنظتتیم قتتوانین و مقتتررات)،

وسازوکار انتقال میتواند شكرهای مختلفی را بته ختود

برنامتتهریتتزی راحتتی و استتتقرار ستتاختار ستتازمانی و

بگیرد این مرحله با عرضه دانش وفناوری جدید متبلتور

رویه های کاری معین در سطح دانشتگاه و نیتز برقتراری

شده در اخترا های قابر یبت ،پایان میپذیرد

پیوندها و همكاری مشترک با ستایر کتارگزاران امتر در

 :انتقال نتتای پتزوهش :در ایتن مرحلته کته متتثیر

بیتترون دانشتتگاه استتت مراکتتز رشتتد ،پتتارکهتتای علتتم
9

ازمرحله پیش است ،بته ارزیتابی قابلیتت تجتاری ستازی

وفنتتاوری ،شتترکتهتتای نوبنیتتاد و انشتتقاقی یتتا زایشتتی،

نتتتای  ،ارزیتتابی قابلیتتت یبتتت و حفاظتتت قتتانونی نتتتای ،

سرمایه گتذاری مشتترک و کنسرستیومهتای پتژوهش و

ارزیابی بازار ،بازاریابی وبازارسازی (از ریتق تبلیغتات،

توسعه و فناوری ،پتژوهشهتای فنتاوری ،پتژوهشهتای

معرفی نمونه اولیه و غیره) ،بررستی وگتزینش ستازوکار

قراردادی در ستطح محلتی و منطقتهای و ستازوکارهای

تجتتاری ستتازی هماننتتد اعطتتای مجتتوز بهتتره بتترداری و

مرستتوم همكتتاری دانشتتگاه و صتتنعت متتیتوانتتد بتته

تشتتكیر شتترکتهتتای زایشتتی وغیتتره و ستترانجام انتقتتال

ساماندهی همكاری دانشگاه با سایر دست اندرکاران در

فناوری پرداخته می شود اظهار نتیجه پژوهش ،اقتدام در

جریان پژوهش و توسعه و تجاری سازی فناوری کمك

مورد حفاظت حقوقی از نتای پژوهشها ،تعیین راهبترد

نماید (شریف زاده)953 :8913 ،

تجاری سازی ،اقدام به فعالیتت تجتاری ستازی و پتایش
فعالیتتتهتتای تجتتاری ستتازی از مهمتتترین اقتتدامات ایتتن
1. Dayan
2. Spilling

3. Start ups

 / 31تحقیقات بازاریابی نوین ،سال پنجم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( )81پاییز 8931

تجاری سازی پژوهشهای دانشگاهی
امروزه دانشگاهها به سمت دومتین انقتال و تحتول
در نقش خود پیش میروند در انقال اول که در قترن
 83و اوایر قرن  11بوقو پیوست ،پژوهش بته صتورت
کارکرد برجسته دانشگاه درآمتد از آن پتس عتالوه بتر
تدریس و تربیت نیروی انسانی دانشگاه به عنوان نهتادی

به منظور پوشاندن شكا

بین تولید و به کارگیری نتای

پژوهشها دو رویكرد را اتخاذ میکنند:
 -8رویكرد سنتی که به انتشار نتای پژوهشها منجر
میشود
 -1رویكتترد کارآفرینانتته کتته در آن تجتتاری ستتازی
این نتای را دنبال میکند

برای انجام پژوهشها و رفو نیازمندیهای علمی جامعته

برختتی پژوهشتتگران کتتارآفرینی دانشتتگاه را شتتكر

وارد عمر شد دانشگاهها در انقال دوم خود به ستمتی

خاصی از استعمال فناوری میداننتد از نظتر ایشتان ایتن

گام بر میدارند کته توستعه اقتصتادی و اجتمتاعی را بته

پدیده زمانی رخ میدهد که پژوهشگران در دانشتگاههتا

عنوان یكی از اصلیترین ماموریتهای خود بهتم پیونتد

و نهادهای غیرانتفاعی تصمیم به تجتاری ستازی فنتاوری

دانشتگاه (شتامر ارزشهتا،

تولید شده ویا توسعه یافته در مؤسسات خود متیگیرنتد

دهند در این راستا فرهنت

هنجارها و نگرشهتا) نیتز در جهتت توستعه کتارآفرینی

(تول و زارنیستكی)1117 ،

تغییر خواهتد کترد (اتزکتویتز )1119 ،8تجتاری ستازی
پژوهشهای فراینتدی استت کته دانتش تولیتد شتده در

ارايه الگو برای توسعه کارآفرينی در جامعه به

دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی را به محصو ت قابتر

وسيله شرکتهای دانش بنيان

عرضه در بازار یا فرایندهای صنعتی تبدیر میکنتد ایتن

برای تبیین جایگاه شرکت های دانش بنیان در فرایند

فرایند مستلزم همكاری و تعامر جتدی مراکتز آمتوزش

توستتعه کتتارآفرینی و نقتتش دانشتتگاههتتا و پتتارکهتتای

عتتالی و ستتازمانهتتای پژوهشتتی وابستتته بتته دولتتت،

فناوری و مراکز رشد و فراهم کتردن منتابو تتامین متالی

شرکتهای صنعتی ،سازمانهای مالی و سرمایه گتذاری

برای تجاری سازی محصو ت ،کمك به رشد و توسعه

کارآفرینتتتان و افتتتراد علمتتتی استتتت (فكتتتور)8919 ،

ایدهها برای تجتاریستازی بایتد شتبكهای نتوآور شتامر

تجتتاریستتازی دستتتاوردهای دانشتتگاهی عمومتتا از دو
ریتتق اعطتتای امتیتتاز بهتتره بتترداری از فنتتاوری و ایجتتاد
شرکتهای دانشگاهی انشتعابی در جهتان شتناخته شتده
1

چهاربخش ذیر شكر بگیرد (عبا

نژاد:)3 :8931 ،

 دانشگاه به عنوان مشاور علمتی حتوزه کتارآفرینیشرکتهای دانش بنیان؛
 -مرکز رشد به عنوان جذ و پرورش ایده؛

است (مدسن .)1113 ،

تا چندی پیش دانشمندان و پژوهشتگران دانشتگاه از
تجاریسازی پژوهش امتنا میکردند ،ولی این موضتو
به خا ر افزایش انتظارات از دانشگاهها بترای مشتارکت
در توسعه اقتصادی و تولیتد فرصتتهتایی بترای کست
یروت تغییر یافته استت (اتزکتویتز )1119 ،دانشتگاهیان

 پارکهای فن آوری به عنوان بس دهنتده و ختمشی دهنده ایده؛
 بازار وصنعت به عنوان مخابنیان
شكر  8بخشهای همكاری در توسعه شترکتهتای
دانش بنیان را نشان میدهد

1. Etzkowitz
2. Madsen

شرکتهای دانش
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دانشگاهها و

مراکز

مراکز دانشگاهی

رشد

پارکهای فن آوری

بازار و
صنعت

شکل ( )1توسعه کارآفرينی در جامعه به وسيله شرکتهای دانش بنيان (محمدی)1731 ،

مراکز رشد با کمك دانشگاه به تتروی

آباربنر 9و همكاران ( ،)1119شرکتهای زایشتی را

و توستتعه کتتارآفرینی میتتان ،کارآفرینتتان و افتتراد ختتال

ایجاد شرکتهای جدید بتا مشخصتههتایی کته بته تور

پرداخته و آنها را برای ایجاد شرکتهای دانش بنیان بته

برجسته متفاوت بتا مشخصته هتای ستازمان متادر هستتند

پارکهای فناوری معرفتی متیکنتد بتا توجته بته ترح

تعریتتف متتیکنتتد آلتتن ،)1118( 1شتترکت زایشتتی را

وکاری که ارایه میشود و با توجه به نیتاز ستنجی

واحدی از سازمان متادر متیداننتد کته بته تور مستتقر

بدین ترتی

کس

کتته از صتتنعت و جامعتته صتتورت گرفتتته ،شتترکتهتتای

ایجتتاد متتیشتتود و ذینفعتتان ستتهام ختتود رادر قالتت

دانش بنیان تثسیس و تحت نظارت و کنترل مراکز رشتد

موجودیتی جدید دریافتت متی کننتد دیتمتار،)1111( 5

و پارکهای فناوری به صورت مرحلته ای ،منتابو متالی

شرکت زایشی را بته عنتوان توزیتو مناست

ستهام یتك

در اختیار شرکت قرار میگیرد

شرکت تابعه به ذی نفعان سازمان مادر تعریف میکنتد
شتترکت تابعتته ممكتتن استتت یتتك واحتتد موجتتود و یتتا
موجودیت جدید باشد هایت و اور  ،)8319( 2شرکت

شرکتهای زايشی
در قترن بیستت و یكتم ،شترکتهتای کوچتك و

زایشتتی را ایجتتاد یتتك شتترکت مستتتقر کتته قستتمتی از

متوس یاSMEها به عنوان موتتور توستعه ی اقتصتادی

دارایی ستازمان متادر را بتا ختود همتراه خواهتد داشتت

کشورهای در حال توسعه ،منشث اصتلی اشتتغال مولتد و

تعریف میکند که سهام آن بین ذی نفعان سازمان متادر

تمهید محی کارآفرینی ،تسریو درخالقیت و نتوآوری

توزیتتو متتیشتتود کتتوپر ،)1118( 7اظهتتار متتیکنتتد کتته

متیشتوند

تخصص و حرفته شترکتهتای زایشتی ،تجتاری ستازی

و گشایش فرصتهای تجاری نوین محسو

(درولهی )1111 ،8هر شرکت جدیتد دانتش محتور بتا

فناوریهای متعلق به دانشگاه یتا ستازمان متادر استت او

تكنولوژی با که در آغاز راه انتدازی در زمتره کست

برای شرکتها سه خصوصیت زیر را میشمارد:

وکارهای کوچك است و مالكیت فكری آن منبعث از

 -مؤسسان شرکت باید از دانشگاه مادر باشند

یك دانشگاه ،مؤسسه پژوهشی عمومی ،سازمان دولتتی

 -موضو فعالیت شرکت باید مبتنتی بتر ایتدههتا یتا

و یا شرکتی خصوصی است را شرکت زایشی مینتامیم
(درولهی وگارنسی)1111 ،1

1. Druilhe
2. Druilhe & Garnsey

فناوریهای منبعث از دانشگاه مادر باشد
3. Abarbanell
4. Allen
5. Dittmar
6. Hite and Owers
7. Cooper
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 انتقال دانش باید در ارتبتا مستتقیم بتین دانشتگاهمادر و شرکت و به دور از واسطهها باشد
ستتازمان همكتتاری اقتصتتادی وتوستتعه (،)OECD
شرکتهای زایشی را اینگونه تعریف کرده است:
 شرکتهایی که توس پژوهشگران بختش دولتتیایجاد میشود

 شتترکتهتتای نوظهتتور فناورانتتهای کتته در بختتشدولتی ایجاد میشوند
 شتترکتهتتای نوظهتتوری کتته از ریتتق مشتتارکتمستقیم سرمایه های دولتی حمایت میشوند یتا نهادهتای
پژوهشی دولتی آنها را ایجاد میکنند
در ادامه به تعاریفی که پژوهشگران از شر کتهتای
زایشی دانشگاهی دارند به اجمال پرداخته شده است:

جدول ( )1تعاريف شرکتهای زايشی دانشگاهی
محقق

تعریف شرکت زایشی دانشگاهی

برای بقهبندی یك شرکت زایشی دانشگاهی  9معیار وجود دارد:
مکککو یکککواي و ال  -بنیان گذار یا بنیان گذاران باید از دانشگاه باشند
مارک1811 ،8
 فعالیتهای شرکت برمبنای ایدههای فنی تولید شده در محی دانشگاهی باشد انتقال از دانشگاه به شرکت مستقیم بوده واز ریق واسطهگری نباشداستفنسون 1و همکاران ،شرکت زایشی دانشگاهی شرکت جدیدی است که توس افرادی که قبال کارکنان یتك ستازمان متادر بتودهانتد
تاسیس شده و یك هسته فناورانه از یك سازمان مادر به آن انتقال یافته است
1222
نوسککو و یريمالککدی ،9شرکت زایشی دانشگاهی یك شرکت کس وکار تاسیس شدهای توصیف میشودکه کتارآفرین دانشتگاهی در
رح ریزی تاسیس اولیه و مراحر مدیریتی بعدی آن یا بعضی از این مراحر نقش کلیدی داشته است
1228
شرکت زایشی دانشگاهی شرکتهایی است که محصو ت یا خدمات آنها توسعه ایدههای مبتنتی بتر فنتاوری یتا
رابککرت 1و همکککاران،
دانش فنی فناورانه یا علمی تولیدشتده دریتك مجموعته دانشتگاهی بتوده و توست اعضتای علمتی ،کارکنتان یتا
1212
دانشجویان دانشگاهی و یا با مشارکت آنها بنیانگذاری شده است
شرکت زایشی مبتنی بر پژوهش به عنوان شرکتهای جدیدی هستند که توس مؤسسه میزبتان (دانشتگاه ،بختش
کوريس 5و ديگکران،
پژوهش و توسعه)تاسیس میشوند تا اختراعات حاصر از تالشهای پژوهشی و توسعهای بخشهای آن را انتقتال
1211
داده و تجاری سازی کند
شرکت زایشی دانشگاهی شرکت جدیدی است که توس افرادی که قبال کارکنان یك سازمان متادر (دانشتگاه)
کانسيسااو و همککاران،
بودهاند ،حول یك هسته فناورانه که از سازمان مادر نشثت گرفته و به این شرکت جدید انتقال یافته است تاستیس
1211
شده است
 2شرکت زایشی دانشگاهی که توس اساتید ،پژوهشگران و فتار التحصتیالن دانشتگاهی بته منظتور بهتره بترداری
یونزالز و همککاران ،
تجاری از نتای پژوهشهایی که در آنها دخالت داشته اند بنیان گذاری متیشتود و بهتره بترداری تجتاری از ایتن
1217
دانش علمی و فناورانه توس دانشمندان دانشگاهی (اساتید ومحققان)دانشجویان وفار التحصیالن تحقق مییابد
استنربرگ1212 ،7

شرکت زایشی دانشگاهی تشكیر شرکت یا سازمان جدیدی جهت بهره گیری از نتای پژوهش دانشگاهی است

1. McQueen & Wallmark
2. Steffensen
3. Nosella & Grimaldi
4. Roberts
5. Clarysse
6. González
7. Sternberg
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موفقيت شرکتهای زايشی

اقتصتتتادی و اجتمتتتاعی شتتترکت مطتتترح شتتتده استتتت

در پژوهشهایی که پیرامتون موفقیتت شترکتهتای

(راسموستتتتن1181 ،؛ استتتتترنبر 1181 ،؛ حجتتتتازی،

زایشی صورت گرفته ،موفقیت و عملكرد این شرکتها

 )8931در جدول  1شاخصهای موفقیت شترکتهتای

با معیارهایی همچتون تعتداد کست

وکارهتای منشتع

زایشی نشان داده شده است

(زایتش شتده) از شترکت زایشتی ،توستعه فنتاوریهتتای
نوین ،میزان نوآوری و یبت پتنت ،میتزان ارزش آفرینتی
جدول ( )1شاخصهای موفقيت شرکتهای زايشی
منبع

شاخص

8

9

1

رابرتز 8338 ،؛ ایگلن و همكاران1111 ،؛ فی نی 1181 ،؛ کانستیاکو 1181 ،؛ استترنبر

فروش

1181 ،؛ راسموستن ،

1181؛ ویزیتین1181 ،7

اشتغال

ایگلن و همكاران1111 ،؛ فی نی1181 ،؛ کانسیاکو1181 ،؛ راسموسن1181 ،؛ ویزیتین1181 ،

سوددهی

ایگلن و همكاران1111 ،؛ رابرتز8338 ،؛ گیسلین

میزان اعتبار

ایگلن و همكاران1111 ،

نوآوری و یبت پتنت

1

5

2

3

1181 ،1؛ استرنبر 1181 ،

رابرتز8338 ،؛ فی نی1181 ،؛ کانسیاکو1181 ،؛ ویزیتین1181 ،؛ گیسلین

حمایت و پشتیبان

محیط نهادی

بازار وصنعت

1181 ،

شرکتهای زایشی

مکان و موقعیت

شکل ( )1عوامل مؤثر بر تشکيل شرکتهای زايشی (سفيدپور)1781 ،

1. Roberts
2. Egeln
3. Fini
4. Conceicao
5. Sternberg
6. Rasmussena
7. Visintin
8. Gilsing
9. Patent
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عوامل مؤثر بر شرکتهای زايشی

شكست به علتت فشتار روانتی جامعته و اهتدا

تاستتیس کارآفرینانتته شتترکتهتتای زایشتتی ،عمتتدتا

متمتایز

کارآفرینان (بالدینی)1181 ،

تحت تثییر دو دسته از عوامر است:

ستتتفیدپور ( ،)8938عوامتتتر متتتؤیر بتتتر تشتتتكیر

 -ویژگیهای فردی بنیانگذاران

شرکتهای زایشی را در چهار دسته به صورت شتكر 1

 -محتتی پیرام تون شتترکت جدیتتد (فتتان و ستتیگر،8

دسته بندی نموده است

)1115
به عبارتی عوامر مؤیر بر توسعه شرکتهای زایشتی
را میتوان در دو بخش کلی محیطی و ساختاری تقسیم
کترد بته تور دقیتقتتر متیتتوان شتخص کتارآفرین
دانشتتگاهی ،دانشتتگاه ،ستترمایه ،مشتتاوران و دولتتت را
فاکتورهای اصلی شكر گیتری و توستعه شترکتهتای
زایشی دانشگاهی در نظر گرفت
عوامتر محیطتی شتامر دولتت ،قتوانین ومقتررات،
دانشتگاه متادر ،سترمایه گتذاران و شترای و موقعیتت
فیزیكی که شترکت در آن شتكر متیگیترد و عوامتر
ساختاری شامر خصوصیات شرکت بوده که آنها به سه
بخش شامر مولفههتای انگیزشتی ،مهتارتی-ارتبتا ی و
ا مینتان سترمایه گتذار دستته بنتدی متیشتوند (زالتی،
)8913
بالتتدینی ( ،)1181معتقتتد استتت بتترای موفقیتتت
دانشگاههتا و بته دنبتال آن شترکتهتای زایشتی شتكر
گرفتته در دانشتگاه ،ایجتاد یتك محتی مستاعد بستیار
ضتروری بتوده کته آن محتی

افتراد را تشتویق بته

کتارآفرینی خصوصتا در حتوزهی فنتاوریهتای نتوین
میکند .همچنین در یك محی غنی ،افراد حرفتههتای
خود را به دو شكر تخصص گرایی و کارآفرینی دنبتال
کرده و موارد زیر را میتتوان بته عنتوان عوامتر تكمیتر
کننده اشاره نمتود :موانتو مالیتاتی یتا قتوانین بازدارنتده
دولتی ،کمبود سرمایه گذاران مختا ره پتذیر ،تتر

از

1. Phan & Siegel

عوامل محيطی
الف :دانشگاه والد (مادر)
ایر محی پتژوهش (دانشتگاه یتا مؤسسته پژوهشتی)
بتترروی تشتتكیر و توستتعه شتترکت زایشتتی متتیتوانتتد از
مرحله آمادگی تا مرحله رشد بنگاه را در برگیرد میتزان
این تثییر به رابطه میتان والتد و شترکت زایشتی بستتگی
دارد که محدوده زمانی از عدم درگیتری بلنتد متدت تتا
برقراری یك رابطه مستمر تغییر متیکنتد و در آن والتد
امكانات فضای آزمایشگاهی یا ختدمات دیگتر ختود را
در اختیار شرکت زایشی قرار میدهد بته نظتر متیرستد
که شرای مقتدماتی و حمایتت والتد بتر روی درگیتری
بنیانگتتذاران در کتتررآفرینی ،فراینتتد انشتتعا و بتترروی
ایجتتاد و تملتتك منتتابو کتتارآفرینی بتته تتور ختتاص ایتتر
بگذارد (کالریس 1و همكاران 1115 ،کت و رایت،9
 )1115از جملتته عوامتتر حیتتاتی نتترخ انشتتعا بتتا ،
هنجارهای گروه محلی و جو کارآفرینانه درون ستازمان
والد و به خصوص نگرش رهبران و همكاران نستبت بته
تجتتاری ستتازی پتتژوهش و شتتكر گیتتری شتترکتهتتای
زایشی است (گاسمن ،1119 ،1استفنسن )1111 ،5فشتار
تامین مالی ،همكاری صتنعتی ،شخصتیت بتین المللتی و
جهت گیری صریح بازار نیز بتا مستاعدتهتای والتد در
2

امر انشعا شرکتها رابطه تنگتاتنگی دارنتد (اوشتی و
2. Clarysse
3. Lockett & Wright
4. Gassmann
5. Steffensen
6. O’Shea
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همكتتتاران )1115 ،بتتته اضتتتافه تتتتوان تجتتتاری ستتتازی

است که به شكر رقابتی میان گروههتایی از دانشتجویان

فناوری هایی که از ریق یبت اخترا محافظت میشوند

و اساتیدی کته توانستته باشتند تی مراحلتی مختلفتی از

برروی سترعت شتكر گیتری شترکتهتای زایشتی ایتر

برتری ایدههای خود دفا کرده باشند ادامه مییابد (فی

می گتذارد والتدهایی کته از مداخلته واگتذاری مفتر

نی )1113 ،حتی زمانی که ایدههای نو بته پختگتی زم

پژوهش در امر آزادی آکادمیك پتژوهشهتای بنیتادی
بلنتتد متتدت و یكيتتارچگی آکادمیتتك هتترا

برای شرو کست

و کتار جدیتد رستیده باشتند ،هنتوز

دارنتتد بتته

مسیر تجاری سازی محصو ت و خدمات بستیار ستخت

احتمال کمتری از شرکتهایی زایشی حمایت میکننتد

و نتتامطمئن استتت بنتتابراین سیاستتتهتتای ویتتژهای بتتا

(لی )8331 ،8سازمانهای پژوهشتی عمتومی متیتواننتد

محوریتتت حمایتتت کس ت

و کارهتتای جدیتتد در آغتتاز

فعالیت انشعا شرکتهتا را تحریتك کننتد و از ریتق

پیدایش ضروری به نظر میآید مراکز رشتد دانشتگاهی

و مفیتد نظیتر ارایته دسترستی بته

را میتوان نمونه بتارز سیاستتهایی دانستت کته بتا چنتین

امكانات فنی جمتو آوری سترمایه و ارایته دسترستی بته

رویكردی ایجاد شده اند به عالوه خدمات رایت متورد

دانش مرتب می توانند از تمایر آنهتا بته ایجتاد شترکت

انتظار (اعم از در اختیتار گذاشتتن دفتاتر کتار مشتترک،

حمایتتتت کننتتتد ( کتتتت و رایتتتت )1115 ،1تثییتتتد

دستتیار امتور کست  ،دسترستتی بته سترمایه ،شتبكههتتای

شرکتهای والد به شرکتهای زایشی کمتك متیکنتد

کس

و کار) مراکز رشد دانشگاهی پاره ای از خدمات

تا بر مسئله عدم شهرت خود فتاقق بیابنتد و شتانس بقتا و

مرتب با دانشگاه را نیز در اختیار متقاضیان قرار میدهند

رشد خود را با ببرند در کشور آلمتان بستته بته میتزان

که از آن جمله متیتتوان بته استكان مشتاوره بتا معرفتی

و کار حتدود

و کارهتتتای نوپتتتا،

ارایه مساعدت مناست

پیوستگی میان نتای پژوهش و ایده کس
 8/9شرکت هتای زایشتی از جانت
کستتت

والتد ختود حمایتت

متتتیکننتتتد (هلمتتتن وهمكتتتاران )1117 ،9از

مكانیزمهای حمایتی در سطح دانشگاه میتوان این گونه

استتتاتید و تقویتتتت اعتبتتتار کستتت

فعالیتهای پژوهش و توسعه و سایر متوارد اشتاره کترد
(فی نی.)1113 ،

فرضیه اول :دانشتگاه متادر برموفقیتت شترکتهتای

اشتاره نمتتود :ایجتتاد شتترکتهتای جدیتتد تنهتتا یكتتی از

زایشی مؤیر است

چندین فعالیت مرتب با انتقتال تكنولتوژی استت کته بته

ب -دولت

ور فزایندهای توجه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشتی را

واقف شتدن بتر اهمیتت نقتش شترکتهتای زایشتی

به خود جل کرده استت از مستاعدت در فعالیتتهتای

دانشتتتتگاهی در توستتتتعه اقتصتتتتادی و تكنولوژیتتتتك،

پژوهش و توسعه گرفته تا همكاری در نوآوری ،تجاری

کشورهای بسیاری را بر آن داشته است تا به هتر ترتیبتی

سازی نوآوری اعطای حق امتیاز و سرمایه گذاری اولیته

شتتترای

در زمره این فعالیتها قترار متیگیرنتد اولتین مجموعته

پژوهشهای دانشگاهی فتراهم نمایتد (شتین )1111 ،بته

رقابتهتتای تترح کستت

و کتتار یكتتی از سیاستتتهتتای

تشویقی به منظور حمایت از ظهور ایدههای کارآفرینانته

زم را بتتترای تجتتتاری ستتتازی متتتؤیر نتتتتای

ور کلی یكی از شقو رای دخالت دولتها با هتد
ترغیت

بته ایجتتاد شترکتهتای زایشتتی در نظتر گتترفتن

شتتتقو متتتالی استتتت (فتتتی نتتتی )1188 ،بستتتیاری از
1. Lee
2. Lockett & Wright
3. Hellman

شرکتهای زایشی دانشگاهی به منظتور توستعه فنتاوری
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ختتود در مرحلتته پتتیش از تجتتاری ستتازی از برنامتتههتتای

گرفتتتت کتتته ممكتتتن استتتت بتتته صتتتورت ملمتتتو

دولتی به نحو چشم گیری بهره متیگیرنتد (استترنبر ،

زیرستتتاختهتتتایی فیزیكتتتی ،دارایتتتیهتتتای فیزیكتتتی،

 )1181گذشته از این در نظرگرفتن حمایتتهتای متالی

آزمایشتتگاههتتای پتتژوهش و توستتعه و یتتا غیتتر ملمتتو

تشتتتویق بختتتش

(سرمایه انسانی) و روشهای انجام کار باشتند (فتی نتی،

توستت کتتتارگزاران دولتتتتی موجتت

خصوصی بته تتامین متالی ترحهتای کارآفرینانته شتده

 )1113در همه جای جهان فروشندگان امالک معتقدند

استت سیاستت گتذاری دولتتهتا در زمینته حمایتتت از

کتته موقعیتتت مكتتانی "همتته چیتتز استتت" در متتورد

بنگاه های دانش و فنتاوری و نتوآوری در زمینته خلتق و

شتترکتهتتای زایشتتی موقعیتتت همتته چیتتز نیستتت ،امتتا

توسعه و تجاری سازی دانش و فناوری را میتوان بته دو

فاکتورهای محلتی و متوقعیتی فوایتد زیتادی مخصوصتا

دسته سیاستهتای مستتقیم و سیاستتهتای غیتر مستتقیم

برای شرکتهای زایشتی آکادمیتك دارنتد حضتور در

تقسیم بندی نمود :سیاست های مستتقیم شتامر اقتداماتی

پارک های علم و فناوری و انكوباتورهای دانشگاهی بتر

است که دولتت بته تور مستتقیم بته منظتور حمایتت از

روی موقعیت شترکت هتای زایشتی تتثییر بستزایی دارد

بنگاهتتای دان تش و فنتتاوری در زمینتته خلتتق و توستتعه و

دوری و نزدیكی به شرکت یا سازمان مادر ،پارک علتم

تجاری سازی دانش وفناوری انجام میدهتد ،نظیتر ارایته

و فنتتاوری روی عملكتترد شتترکت و موفقیتتت یتتا عتتدم

کمكهای مالی و اداری و قانونی به بنگاههتای فتو یتا

موفقیت آن مؤیر استت شترکت هتای زایشتی از ریتق

سرمایه گذاری در یك حوزه خاص سیاستتهتای غیتر

شرو فناوریهای دانشگاهی بته فرصتتهتای کست

و

مستقیم شامر اقداماتی که دولت در حتوزههتای مترتب

کار به توسعه اقتصادی کمك میکنند با توجه به اینكته

با فعالیت بنگاههای دانش و فناوری و بته منظتور تستهیر

بیشتتتر فعالیتتتهتتای اقتصتتادی انجتتام شتتده توس ت ایتتن

فریند رشد آنان انجام میدهتد ،نظیتر فتراهم آوردن زیتر

شرکت ها مانند استتخدام هتا ،تهیته منتابو و امثتال آن بته

ساختهای مورد نیتاز توستعه دانتش وفنتاوری (نعمتتی،

صورت منطقهای انجام میشود آیار فعالیتهای آنهتا در

)185 :8911

فعالیت های اقتصادی منطقه به خوبی مشتاهده متیشتود

فرضیه دوم :قوانین دولتی بتر موفقیتت شترکتهتای

د یتتر ستته گانتته زیتتر بتترای وابستتتگی بیشتتتر مكتتان

زایشی مؤیر است

(جغرافیای) شرکت های زایشی نستبت بته شترکتهتای

ج -مکان:

تثبیت شده بیان شده است :اول اینكه محققین این امكان

تاستیس و توستعه شترکتهتای زایشتی تحتت تتتثییر

را دارنتد کته آزمتایشهتای جدیتدتر ختود را در همتان

عامر مكان نیز قراردارد مكان نیتز تحتت تتثییر عتواملی

آزمایشگاه هایی که اختراعات آنها صورت گرفته انجتام

و کتار ،تقاضتای بترای

دهند (ویلسون )1112 ،8بیعتا نزدیكتی فیزیكتی باعتث

پتتذیر بتتودن ستترمایه ،مالیتتات،

تستتهیر و افتتزایش توانتتای ایتتن شتترکتهتتا بتترای انجتتام

کمكهای مالی و تجربته بتین المللتی مؤستس قترار دارد

پتتژوهشهتتای بیشتتتر خواهتتد شتتد دوم آن استتت کتته

و

نزدیكی جغرافیایی مختر به کارآفرین اجتازه متیدهتد

کار جدید تصمیم به فعالیت در آن میگیرد میتتوان بته

که وابستگی خود را بته دانشتگاه مربو ته حتتی پتس از

نظیر نزدیكی به شترکای کست
محصتتو ت ،دستتتر

(گونزالز وهمكاران )1189 ،مكان را که یك کست

عنتتوان مجموعتتهای از منتتابو و توانمنتتدیهتتایی در نظتتر
1. Wilson
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شتتكر گیتتری شرکتشتتان حفتت .نماینتتد بتترای مثتتال
آرمستران

 )8331( 8نشان داد کته دانشتمندان برجستته

فرضیه سوم :مكان و موقعیت جغرایتایی بتر موفقیتت
شرکتهای زایشی مؤیر است

در علوم زیستی که تمایتر بته بنیانگتذاری شترکتهتای
جدیتتد دارنتتد ،معمتتو ایتتن شتترکتهتتا را نزدیتتك بتته
دانشگاههای خود راه اندازی کتردهانتد و بته ایتن ریتق

روش پژوهش
پژوهش حاضر برای جمو آوری ا العتات مربتو

آنهتتا توانستتتهانتتد در حتتالی کتته مشتتغول تجتتاری ستتازی

به ادبیات پیشینه پژوهش از پتژوهشهتای کتابخانتهای و

اختراعتتات ختتود هستتتند وضتتعیت اقتصتتادی ختتود را در

بررسی مقا ت و مستندات مربو استفاده و جهت جمو

مؤسس تات دانشتتگاهی را نیتتز حفتت .کننتتد ستتوم آنكتته

آوری دادههای پژوهش از روش میدانی استفاده و بترای

معمو شرکت های تثبیت شده دارای جایگاه مشخصتی

گردآوری دادههای مترتب پتژوهش از ابتزار پرسشتنامه

هستند که تغییر آن بسیار مشكر است ،ولی شرکتهتای

محقق ساخته بسته استفاده شده است جامعه آماری ایتن

نوپا میتوانند محر کار خود را بته ستادگی در نزدیكتی

پژوهش شرکت های دانش بنیان فناور مستقر در شهرک

دانشگاهی که امتیاز اختترا را از آن دریافتت کتردهانتد

علمی و تحقیقاتی اصفهان است کته جمعتا بتالغ بتر 152

برپا کنند بنابراین شرکتهای زایشی از دانشگاهها بتیش

شرکت هستتند در ایتن پتژوهش از روش نمونته گیتری

از شرکتهای تثبیت شتده تمایتر دارنتد کته در حتوالی

تصتتادفی ستتاده استتتفاده شتتد حجتتم نمونتته از جتتدول

دانشگاههای مربو ه مستقر شوند (زوکر .)1111 ،1بترای

مورگان-کرجسی  811شرکت برآوردگردیتد و همتین

مثتتتال پرستتتمن ،)1111( 9نشتتتان متتتیدهتتتد کتتته %11

تعداد پرسشنامه به ور تصتادفی همتین تعتداد پرسشتنامه

شرکت های زایشتی در همتان ایالتت مؤسسته آموزشتی

بته تور تصتتادفی میتان متدیران شتترکتهتای مستتتقر در

ختتود هستتتند نتتتای مشتتابهی در کشتتورهای ختتارج از

شهرک علمی تحقیقتاتی توزیتو شتد و در نهایتت811 ،

آمریكتتا نیتتز مشتتاهده شتتده استتت شتتواهد علمتتی نشتتان

پرسشنامه تكمیر و بته محقتق برگشتت داده شتد (3771

میدهد  %31شرکتهای زایشی کانادا در همتان استتانی

درصد نرخ بازگشتت) ،کته تجزیته و تحلیتر دادههتا بتر

هستند که دانشگاه آنها در آن استان قرارداشته است در

روی پرسشنامههای تكمیر شده ،انجتام گرفتته شتد و بتا

انگلستان نیز  %71شرکت های زایشی کته از ستال 8332

استتتفاده از دادههتتای حاصتتر از جمتتو آوری پرسشتتنامه

به بعد بوجود آمده اند در منطقته دانشتگاه مربو ته قترار

فرضیات پژوهش مورد ارزیتابی و ستنجش قترار گرفتته

دارند (رایت 1و همكاران )1111 ،همچنین استقرار ایتن

است

شتترکتهتتا در ا تترا

دانشتتگاه مربو تته باعتتث تشتتویق

در این پژوهش پایتایی پرسشتنامه بتا ضتری

آلفتای

سرمایه گذاران مخا ره گر سایر نهادهتای پشتتیبان بترای

کرونبتتاخ (جتتتدول )9و بتتترای بررستتتی روایتتتی ستتتازه

استقرار در این حوزهها میشود

پرسشتتنامه نیتتز بامحاستتبه بارهتتای عتتاملی هتتر مولفتته
(جدول )2مشخص شده است

1. Armstrong
2. Zucker
3. Pressman
4. Wright
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جدول ( )7آلفای کرونباخ متغيرها
آیتم

مقدار آلفای کرونباخ

آیتم

مقدار آلفای کرونباخ

عوامر محیطی

1/199

موفقیت

1/111

دولت

1/182

فروش

1/713

دانشگاه مادر

1/713

نوآوری و یبت اخترا

1/131

جغرافیا

1/218

تعداد شرکت

1/298

کر

1/382

يافتههای پژوهش
در این بخش برای بررسی تاییر عوامر محیطی بر موفقیت شرکتهای زایشی از مدل سازی معاد ت ساختاری با استفاده
از نرم افزار  AMOSاستفاده شده است
بر اسا

فرضیات مطرح شده ،الگوی مورد نظر به صورت شكر 9مدل سازی میشود

شکل ( )7الگوی تأثير عوامل محيطی بر موفقيت
جدول ( )2شاخصهای برازش الگوی تأثير عوامل محيطی بر موفقيت
شاخص
تطبیقی

مقتصد

مطلق

نام شاخص

مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در الگوی
مورد نظر

نتیجهگیری

TLI

1/31 -8

1/311

مناس

CFI

1/31 -8

1/357

مناس

RMSEA

1 -1/11

1/811

نامناس

PCFI

1/5-8

1/581

مناس

PNFI

1/5-8

1/131

نامناس

CMIN/DF

8-9

1/551

مناس

GFI

1/35 -8

1/929

نامناس

Chi- Square

وابسته به حجم نمونه

1/113

P-Value

وابسته به حجم نمونه

11/122

نامناس
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نتای جدول فو مشاهده میگتردد مقتدار

الگو را نشان میدهد زیرا مقادیر این شتاخص ،در بتازه

بر اسا

ستتطح معنتتاداری آزمتتون کتتایدو (1/113 ،)P-Value

استاندارد قرار نگرفته است خروجی نترم افتزار اصتالح

بهدست آمده است کته کمتتر از مقتدار خطتای آزمتون

مسیرهای تعریف شده بتر روی الگتو را نشتان متیدهتد

یعنی  1/18است بنتابراین متیتتوان ایتن گونته استتنبا

اصالحات پیشنهادی نرمافزار نشان داده نشده است ،ولی

نمتتود کتته الگتتوی  ،1الگتتوی مناستتبی نیستتت و نیتتاز بتته

با بررسی ایتن اصتالحات و اعمتال آنهتا بتر روی الگتو،

اصالح دارد شاخصهای مقتصد هم مناس

الگوی مناس

نبودن ایتن

در شكر  5نشان داده میشود

شکل ( )5الگوی اصوح شده تأثير عوامل محيطی بر موفقيت

شاخصهای برازش الگوی اصالح شده در جدول  5بیان شده است
جدول ( )5شاخصهای برازش الگوی اصوح شده تأثير عوامل محيطی بر موفقيت
شاخص
تطبیقی

مقتصد

مطلق

نام شاخص

مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در الگوی
مورد نظر

نتیجه گیری

TLI

1/31 -8

1/311

مناس

CFI

1/31 -8

1/335

مناس

RMSEA

1 -1/11

1/11

مناس

PCFI

1/5-8

1/5

مناس

PNFI

1/5-8

1/151

نامناس

CMIN/DF

8-9

8/115

مناس

GFI

1/35 -8

1/318

مناس

Chi- Square

وابسته به حجم نمونه

1/571

P-Value

وابسته به حجم نمونه

1/115

مناس

نتای جدول فو نشان میدهتد کته الگتوی بترازش

خصتتوص اینكتته ستتطح معنتتاداری آزمتتون کتتادو (P-

فرضیه اول ،الگوی قابر قبولی است زیترا

 )Valueنشان متیدهتد کته الگتوی متورد نظتر الگتوی

مقتادیر شتاخصهتای تطبیقتی ،مقتصتد و مطلتق الگتوی

مناسبی است زیرا مقدار آن  1/115بهدست آمده استت

مورد نظتر در بتازه استتاندارد ختود قترار گرفتتهانتد بته

که بیش از خطای آزمون ( )1/18است

شده بر اسا
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جدول ( )6برآورد پارامترهای الگوی اصوح شده تأثيرعوامل محيطی بر موفقيت
برآورد

خطای

ضری

غیراستاندارد

استاندارد

معیار

بحرانی

معناداری

موفقیت



عوامر محیطی

1/111

1/111

1/828

5/111

***

دولت



عوامر محیطی

8

1/219

مسیر

سطح

نتیجه
معنادار

جغرافیا



عوامر محیطی

1/119

1/711

1/892

2/12

***

معنادار

تعداد شرکت



موفقیت

8/81

1/781

1/813

7/921

***

معنادار

فروش



موفقیت

8

1/231

دانشگاه مادر



عوامر محیطی

1/732

1/511

1/811

2/118

***

معنادار

نوآوری و یبت اخترا



موفقیت

8/11

1/199

1/871

1/88

***

معنادار

*** سطح معناداری ()p<0.001

بر اسا

نتای جدول فو اینگونه استنبا متیشتود

نتيجه یيری و پيشنهادات

که که تمامی مسیرهای تعریف شده در الگتوی اصتالح

باتوجته بته نتتای بته دستت آمتده پتژوهش ،عوامتر

شده معنادار است زیرا در همه مسیرها ستطح معنتاداری

محیطی تثییری مستقیم در موفقیت شترکتهتای زایشتی

به دست آمده کمتر از خطای آزمون است نتای مربو

دانشگاهی دارند ،واضح است موفقیتت ایتن شترکتهتا

به برآورد استاندارد نشان میدهد که یك درصتد تغییتر

نیازمند تدوین سیاستها و راحی و اجرای برنامتههتای

در عوامر محیطی باعث افتزایش  11درصتدی موفقیتت

مؤیری برای ایجتاد و ارتقتای توانمنتدی و ظرفیتتهتای

میشود به عبارت دیگر فرضیه اول پذیرفتته متیشتود و

دانشتتگاههتتا و مراکتتز پژوهشتتی بتته منظتتور مبتتادرت بتته

تثییر عوامر محیطی بتر موفقیتت

کارآفرینی دانشگاهی و تجاریسازی نتتای پتژوهشهتا

شتترکتهتتای زایشتتی دانشتتگاهی در الگتتوی متتورد نظتتر

است در همین راستا پیشنهادهایی برای سیاست گتذاران

 1/11است این در حالی است که این مقدار در الگتوی

و دستتت انتتدرکاران دولتتتی و دانشتتگاهی بتترای انجتتام

تثییر

اقداماتی در سطوح قوانین دولتی وحمایت دانشگاه مادر

میتوان گفت ،ضری

 1/11 ،8-1است همچنین مشاهده میشود ضری

دولت ،دانشگاه متادر و جغرافیتا بتر عوامتر محیطتی بته
ترتی

 1/511 ،1/219و  1/711است که هر سه ضتری

ارایه میگردد
 -8ایجاد صندو سرمایه گذاری مخا رهپذیر برای

تثییر معنادار هستند بته عبتارت دیگتر مكتان و موقعیتت

کمك به شرکتهای تازه تثسیس بترای تتثمین سترمایه

جغرافیایی بیشترین تثییر را در میتان دو عامتر دیگتر ،بتر

توصتتیه متتتیگتتتردد اولتتتین گتتتروه از مشتتتكالتی کتتته

عوامر محیطی داشته است

شرکت های نوپا با آن مواجته متیشتوند ،مشتكر تتامین
سرمایه است ریسك بتا ی سترمایه گتذاری و نتا آشتنا
بودن سرمایه گذاران با زمینههای فعالیت شرکتهتای بتا
فناوری نوین ،مشكر بزرگی بترای تتامین سترمایه اولیته

واکاوی نقش دانشگاه مادر و مكان در موفقیت شرکتهای زایشی دانشگاهی 818 /

ایجاد میکند توسعه صندو های تامین کننتده ضتمانت

منابع

ستترمایه گتتذاری و ستترمایه گتتذاری مختتا ره پتتذیر،

 -8احمتتدپور داریتتانی ،محمتتود ( )8938کتتارآفرینی،

راهحرهای این مشكر شرکتهای نوپا هستند صتندو

تعتتاریف ،نظریتتات و الگوهتتا تهتتران :انتشتتارات

ضمانت سترمایه گتذاری از ریتق تضتمین اعتبتارات و

جاجرمی

سرمایه گذاری ها ،اقدام به حمایت از شترکتهتای تتازه

 -1احمدپور داریانی ،محمتود؛ ملكتی ،علتی ()8931
کارآفرینی پیشرفته تهران :نشر راه دان

تاسیس در تثمین منابو مالی آنان مینماید
 -1اتخاذ سیاستها و تدوین قوانینی بترای افتزایش

 -9باقری ،سیدمحمد ( )8911بررستی ابعتاد ستاختای

ارتبا بین صنعت و دانشگاه بویژه از ریق الزام صنعت

مراکز رشد فناوری دانشتگاههتا مجموعته مقتا ت

به استفاده از فناوریهای ابدا شده دردانشگاهها و الزام

دانشتتگاه ،کتتارآفرینی وتوستتعه (ص )827-818

دانشتتگاه بتته شناستتایی نیازهتتای صتتنعت و انجتتام

تهران انتشارات کمیر

پژوهشهتای مشتترک بتا آنهتا ،از تر

دولتت بستیار

ضتروری بتوده و همچنتین تقویتت قتوانین مربتو بته
حفاظت از داراییهتای فكتری از تر

دولتت جهتت

ایجاد ا مینان ازحفت .حقتو معنتوی پژوهشتگران نیتز
احسا

میشود

 -1پورعزت ،علیاصغر؛ قلی پتور ،آریتن؛ نتدیوخانلو،
ستمیرا ( )8913شناستتایی و اولویتتتبنتتدی عوامتتر
ایرگتتذار در تجتتاری ستتازی دانتتش در دانشتتگاههتتا
فصرنامه توسعه کارآفرینی22-95 ،)1( 7 ،
 -5تتتاجالتتدین ،مستتعود؛ زالتتی ،محمدرضتتا؛ خیا تتان،

در سطح دانشگاه نیز دانشتگاه متادر ،بایتد بتا فتراهم

مهتتتتدی ( )8913بررستتتتی موانتتتتو ستتتتاختاری

نمودن شرایطی همچتون کتاهش بوروکراستی و ایجتاد

شكرگیری شرکت هتای زایشتی دانشتگاه تهتران و

در فراگردهتای مربتو بته تجتاری ستازی بته

ارایتته راهكتتار کنفتترانس بتتین المللتتی متتدیریت،

انعطتا

سرعت روند تجاری سازی دانش کمك نماید
 -9تشكیر انجمنها ،شبكهها ،بترای ایجتاد ارتبتا

نوآوری ،کارآفرینی شیراز
 -2ذوالفقاری ،عا فته؛ حجتازی ،سیدرضتا؛ فرهتودی،

بین پژوهشگران ،صاحبان صتنایو و سترمایه گتذاران در

آرتتتتا ( )8931جایگتتتاه شتتترکتهتتتای زایشتتتی

این راستا پیشنهاد میشود این تشتكرهتا متیتواننتد بته

دانشتتگاهی در توستتعه کتتارآفرینی در دانشتتگاههتتا

صورت تخصصی ایجتاد شتده و در حتوزههتای علمتی

فصتلنامه تخصصتتی پتتارکهتا ومراکتتز رشتتد ،ستتال

خاص خود (همچون علوم زیستی ،فناوریهای ارتبا ی

هفتم ،شماره 17

و ا العاتی ،رشتههای گوناگون مهندسی و نظایر اینها)

 -7شتتریف زاده ،ایوالقاستتم؛ استتدی ،علتتی ()8913

فعالیت داشته باشند همچنین دانشگاه مادر با برگتزاری

دانشگاه ،کارآفرینی و توستعه دانتش بنیتان تهتران:

همتایشهتا و نشستتهتای مشتترک بتا صتنعت جهتت

انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

افزایش ارتبا و آگاهی رفین از نیازهتا و قابلیتتهتای
رفین ،گام مؤیری برمی دارد

 -1فكور ،بهمتن؛ حتاجیحستینی ،حجتتاهلل ()8917
کتتارآفرینی دانشتتگاهی و تجتتاری ستتازی نتتتای
تحقیقتتات در دانشتتگاههتتای ایتتران فصتتلنامه علمتتی
پژوهشی سیاست علم و فناوری ،شماره 1
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