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Abstract 

The role of entrepreneurial universities is not only 
knowledge production, but also to make an 
essential contribution to economic and social 
development. So, nowadays, universities should 
focus on commercialization and play a more 
active role in transferring new technologies to 
industry, so that they can create more value for 
the society. During the last decade, there has been 
a significant expectation on universities to 
provide the infrastructures needed by university 
spin-offs. One of the most important of these 
infrastructures is venture capital. Since financial 
problems are one of the biggest obstacles faced by 
spin-offs, venture capital is an important tool for 
help them overcome this problem. This tool 
provides managerial advice in addition to 
financial support. Universities establishing their 
own venture capital funds can bridge the spin-offs 
financial gap.  
The main question of this research is “What 
factors, precautions and concerns should be 
considered by the University of Science and 
Technology of Iran, using venture capital as a tool 
for supporting spin-offs This question can have 
several answers, which can be viewed as different 
scenarios or solutions. In this research 
morphological analysis is used to provid these 
solutions  to be  presented  to decision makers. As 
the first step in morphological analysis, the main 
question ought to be broken down into different 
dimensions and components, which is done on the 
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basis of step-by-step decision making model, and 
sub-questions have extracted from the model; 
each sub-question is then answered though face-
to-face interviews and  studying related rules and 
regulations. Possible choices have provided for 
each sub-question. 
There are as many possible scenarios as there are 
many combinations of choices, however not all of 
these combinations provide desirable and possible 
scenarios. So, using the field anomaly relaxation 
method, inconsistent choices are recognized and 
configurations involving these inconsistencies are 
rejected. The remaining configurations provide 
five scenarios as the result of this research. 
 
Keywords: Venture capital, Entrepreneurial 
university, Scenario building, Morphological 
analysis, FAR method, Spin-offs. 
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های انشعابی دانشگاهی، با ساز وکار  شرکت گیری الگوی حمایت از شکل
  مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران؛ گذاری خطرپذیر سرمایه

 
  *محمد سعید جبل عاملی، ماندانا آزادگان مهر

  دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

  چکیده
. سازی باشد و مجهز به ابزارهای کارآمد حمایت از تجاری دانشگاه کارآفرین امروز باید بستری توانمند برای انتقال دانش و فناوری به محیط صنعت کشور

های  های مدیریتی مورد نیاز شرکت رهای دیگر حمایتی، شکاف تأمین مالی و کمکتواند در کنار ساختا پذیر به عنوان اهرمی توانمند میخطرگذاری  سرمایه
تواند  پذیر با چه مالحظاتی روبروست و چگونه می گذاری خطر که دانشگاه علم و صنعت، برای بکارگیری ابزار سرمایه این. فناوری محور دانشگاهی را پر کند

تواند  های مختلفی می این پرسش پاسخ. ل شدن به دانشگاه کارآفرین به خدمت بگیرد، پرسش این تحقیق استاین زیرساخت را برای گام برداشتن در مسیر تبدی
شناسی استفاده شده  ریخت در این مقاله برای سناریوسازی از تحلیل. گیران هستند های جایگزین، قابل ارائه به تصمیم باشد که در قالب سناریوها یا راه حلداشته
شناسی، شکستن سؤال اصلی تحقیق به ابعاد و مراحل فرعی است که به این منظور بر مبنای یک مدل کاربردی، ابعاد مسئله  م در تحلیل ریختاولین گا. است

 گذاری خطرپذیر و همچنین مطالعۀ قوانین حاکم، اندرکاران و صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان صنعت سرمایه تشریح و با مصاحبه از دوگروه، یعنی دست
صورت گرفته که به  (FAR)ها، با مقایسۀ زوجی و روش فار  حذف مسیرهای غیر ممکن از ترکیب تمام گزینه. اند های ممکن هر بعد استخراج گردیده گزینه

  .است گیرندگان ایجاد کرده این ترتیب، مسیرهای فاقد ناسازگاری، در نهایت پنج سناریو یا گزینۀ تصمیم را برای ارائه به تصمیم
  
  های انشعابی، دانشگاه علم و صنعت ایران ریزی سناریو، شرکت شناسی، برنامه گذاری خطرپذیر، تحلیل ریخت دانشگاه کارآفرین، سرمایه: ها واژهلیدک

  
 1مقدمه - 1

با اهمیت یافتن تولید و انتشار دانش و نقشـی کـه اسـتفاده از    
کنـد،   دانش انتشار یافته در خلق ثروت برای جوامـع ایفـا مـی   

از . ]1[ها در حال دگرگونی است مورد انتظار از دانشگاهنقش 
سازی و انتقـال    رود نقش فعالی در تجاری ها انتظار می دانشگاه

در ایـران نیـز نـه تنهـا     . دانش و فناوری به صنعت ایفـا کننـد  
ها از این قاعده جهانی مستثنی نیستند، بلکه با شـتاب   دانشگاه

ارات جامعه و صنعت، محور کشور، انتظ گرفتن پیشرفت دانش
ها بیشـتر بـه    هرچه دانشگاه. کند تر جلوه می ها مهم از دانشگاه

ــتر      ــد و بس ــز گردن ــارآفرینی تجهی ــت از ک ــای حمای ابزاره
هـای   هـا و انتقـال فنـاوری    سازی ایده تری برای تجاری مناسب
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تر خواهند  تولید شده ایجاد نمایند در انجام رسالت خود موفق
  .بود

های کشور نهادهای مختلفـی   سطح دانشگاهدر حال حاضر در 
ســازی نتــایج تحقیقــات و کــارآفرینی  در ارتبــاط بــا تجــاری

تر ارتبـاط بـا   ادفـ کنند که عبارتند از  دانشگاهی ایفای نقش می
البتـه  . علمی های پارکو  کز رشدامر، کز کارآفرینیامر، صنعت

هـای مختلـف    این نهادها و ساختارها ممکن است در دانشگاه
  .]2[متفاوتی داشته باشند اسامی

هـا   با وجـود سـاختارهای حمایـت از کـارآفرینی در دانشـگاه     
ــاوری محــور منشــعب از  همچنــان حضــور شــرکت هــای فن

هـای   که ایجاد شـرکت  بینیم، در حالی ها را کمرنگ می دانشگاه
2انشعابی

دانشگاهی در بسیاری از مراجع، مؤثرترین ساز وکار  1
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  ؛ مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران گذاری خطرپذیر های انشعابی دانشگاهی، با ساز وکار سرمایه شرکت گیری الگوی حمایت از شکل

١٦ 

. اســت بـه صـنعت معرفـی شـده    انتقـال فنـاوری از دانشـگاه    
ها مثالً اعطای  سازی، از سایر روش همچنین این روش تجاری

، برای دانشگاه منافع بیشـتری در  1برداری از فناوری امتیاز بهره
  .]3[پی دارد

هــای انشــعابی در  شـدن تشــکیل شـرکت   در صـورت نهادینــه 
شـدن بسـترهای الزم    کـه بـا فـراهم    ها، عالوه بر ایـن  دانشگاه
ی بسیاری از دست نخواهند رفـت، حقـوق قـانونی    ها فرصت
های فکری حاصل از آنها احیـاء   ها در ارتباط با دارایی دانشگاه

شـوند و در   شده و منابع درآمدی جدیدی برای آنها ایجاد می
هـای تحقیـق و توسـعۀ بعـدی نیـز بـرای        عین حـال فرصـت  

  .]2[ها فراهم خواهند شد دانشگاه
به خصوص در مراحـل اولیـۀ   های انشعابی دانشگاهی  شرکت
گیری با کمبود منابع مالی در دسـترس مواجـه هسـتند و     شکل

گذاری وابسته به دانشگاه برای پـر کـردن    های سرمایه صندوق
  .]3[توانند به مثابه پلی عمل نمایند این شکاف می

هـا و ابزارهـای حمـایتی     های انشعابی دارای نیازمندی شرکت
ن ایـن ابزارهـای حمـایتی،    خاصی هستند که یکی از مهمتـری 

گذاری خطرپذیر یکـی   سرمایه. است 2گذاری خطرپذیرسرمایه
شود زیرا منابع  گیری انشعابات قلمداد می از ارکان اصلی شکل
کند ضـمن   گذاری شرکت انشعابی تأمین می مالی را برای بنیان

  .]4[نهد که تجربیات مدیریتی مورد نیاز را در اختیار می این
گذاری  های فعال در زمینۀ سرمایه کرد صندوقدر صورتی عمل

گـذاری   هـای مفهـومی سـرمایه    خطرپذیر در ایران، با شاخص
دهنـدۀ میـزان فاصـله     خطرپذیر مقایسه شود، این مقایسه نشان

ها در سیستم ملی نـوآوری   ها با جایگاه واقعی آن این صندوق
 های است که متأسفانه به هیچ وجه با الزامات تأمین مالی طرح

  .]5[نوآورانه و کارآفرینانه همخوانی ندارد
گـذاری   بنابراین با توجـه بـه رشـد محـدود صـنعت سـرمایه      

خطرپذیر در ایران که دسترسی کارآفرینان دانشگاهی را به این 
اسـت، بـرای    زیرساخت و ابزار حمایتی با مشکل مواجه کرده

گام برداشتن در مسیر تبدیل شـدن بـه دانشـگاه کـارآفرین و     
سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاهی، به  از تجاری حمایت
گذاری خطرپذیر دانشگاهی  رسد ایجاد صندوق سرمایه نظر می
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وجود دارد تحت عنـوان    Venture Capitalاصطالحهای مختلفی برای  ترجمه -2
و در ایـن مقالـه اصـطالح     پـذیر  گذاری مخاطره پذیر، سرمایه گذاری ریسک سرمایه
  . خطرپذیر برای این مفهوم استفاده گردیده استگذاری  سرمایه

چگونگی ایجاد چنین ساز و کـاری،  . تواند مفید واقع شود می
به شیوۀ علمی و بر اساس شرایط و قوانین موجود حـاکم بـر   
 نظام دانشگاهی کشور برای دانشـگاه علـم و صـنعت در ایـن    

بنابراین پس از بررسی پیشینۀ تحقیق . مقاله بررسی شده است
و تشریح روش تحقیق، در بند چهارم ابتدا سواالت فرعی کـه  

های ممکـن بـرای    ابعاد مسئله اصلی هستند استخراج و گزینه
هــا و مطالعــۀ قــوانین مشــخص  هــر بعــد، از نتــایج مصــاحبه

هـا   اریهـا، ناسـازگ    گردند، سپس با مقایسۀ زوجـی گزینـه   می
هـای   شود که در ترکیب گزینه مشخص و مسیرهایی حذف می

سـناریوهای  . دهندۀ آن مسـیر ناسـازگاری وجـود دارد    تشکیل
بنـد  . شـوند  ها اسـتخراج مـی   حاصل از ترکیبات سازگار گزینه

  .کند ای از نتایج ارائه می پنجم مقاله خالصه
  
  پیشینۀ تحقیق -2

و تحـول در نقـش    ها به سمت دومین انقـالب  امروز دانشگاه
در انقالب اول که در قرن نـوزده و اوائـل   . روند خود پیش می

قرن بیستم به وقوع پیوسـت، تحقیقـات بـه صـورت کـارکرد      
برجستۀ دانشگاه درآمد و از آن پـس تنهـا تـدریس و تربیـت     

ها نیست، بلکه دانشگاه به عنوان  نیروی انسانی وظیفۀ دانشگاه
هـا در   دانشـگاه . کنـد  مـی نهادی برای انجـام تحقیقـات عمـل    
دارند که توسعۀ اقتصادی  انقالب دوم خود به سمتی گام برمی

های خود،  ترین مأموریت عنوان یکی از اصلی و اجتماعی را به
شـامل  (به هم پیونـد دهنـد در ایـن راسـتا فرهنـگ دانشـگاه       

نیز در جهت توسعه کارآفرینی  ) ها ها، هنجارها و نگرش ارزش
  .]6[بایستی تغییر کند

دانشــگاه کــارآفرین وظیفــۀ توســعۀ اقتصــادی را بــا وظــایف 
سـازی   سـازد و تجـاری   آموزش و تحقیق دانشگاه تلفیـق مـی  

دانش که قلب مأموریت جدید دانشگاه است، پیونـد دانشـگاه   
تری برقرار کرده اسـت   طور قوی کنندگان دانش به را با مصرف

یـف  عنـوان یـک عامــل فعـال اقتصـادی تعر      و دانشگاه را به
  .]2[کند می

هایی در مسیر تبدیل شـدن بـه نظـام کـارآفرینی گـام       دانشگاه
گیـری   های خود را برای کمک به شـکل  دارند که قابلیت برمی
به بیان دیگـر دانشـگاه بـه یـک     . های جدید توسعه دهند بنگاه

گـردد کـه اسـتادان و     انکوباتور طبیعی و محیطـی تبـدیل مـی   
هـای   ای از دارایـی  سـرمایه  دانشجویان قادر باشند در بستر آن
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. ]6[ســازی شــده را ایجــاد نماینــد فکــری و دانــش تجــاری
ســازی دانــش  مهمتــرین وظیفــۀ دانشــگاه کــارآفرین، تجــاری

در ایـن راسـتا و در نظـامی بـه هـم پیوسـته، کلیـۀ        . ]2[است
های جهان به منزلۀ ابزارهـای   هایی که برای دانشگاه زیرساخت

د، باید با دیدگاهی بـومی و  ان سازی دانش شناخته شده تجاری
دفاتر انتقال . گذاران قرار بگیرند نیاز محور مورد توجه سیاست
های علم و فناوری کـه در کشـور    فناوری، مراکز رشد و پارک

  .هایی در این راه هستند اند همه گام ما نیز توسعه یافته
ســازی دســتاوردهای دانشــگاهی بیشــتر از دو طریــق  تجــاری

هـای   و ایجـاد شـرکت   1بـرداری از فنـاوری   هاعطای امتیاز بهر
گرچه بـه  . ]3[است دانشگاهی انشعابی در جهان شناخته شده

کارهـا و مبـادی دیگـری بـرای ایـن امـر قابـل         طور قطـع راه 
شناسایی هسـتند، تمرکـز ایـن مقالـه بـر راهکـار حمایـت از        

سازی در قالـب ایجـاد انشـعابات دانشـگاهی متمرکـز       تجاری
 .است

های انشـعابی   سازی دانشگاهی، شرکت تن تجاریبا اهمیت یاف
سازی دانش تولیـد   عنوان مؤثرترین شیوۀ تجاری دانشگاهی، به

هـا و راهکارهـای    شده توسط دانشگاه و نیازهای این شـرکت 
حمایتی الزم برای آنها، امروزه بیش از پـیش در مرکـز توجـه    

  .]3[قرار گرفته است
افتد که یک کـارآفرین   یک انشعاب کارآفرینانه زمانی اتفاق می

کنـد تـا بنگـاه و کسـب و کـار مسـتقلی        سازمانی را ترک می
های انشعابی بر اساس سـازمانی کـه از    شرکت. راتشکیل دهد
ای  شوند و جایی که کارآفرین تجربیـات زمینـه   آن منشعب می

دو منبـع اصـلی   . کند قابل شناسـایی هسـتند   خود را کسب می
هـای   انشعاب: شود گرفته میهای انشعابی در نظر  برای شرکت

های دانشگاهی تفاوت عمـده بـین ایـن دو     شرکتی و انشعاب
هـای   های انشعابی این اسـت کـه در انشـعاب    گونه از شرکت

شرکتی والد تمایل به نگاه داشتن دانش و منـابع دارد ولـی در   
تمایل دارد که انشعاب ) دانشگاه(های دانشگاهی والد  انشعاب

  .]7[از دانشگاه خارج شود
هـای انشـعابی    گیـری شـرکت   ایجاد بستر مناسب برای شـکل 

تواند نشانگر پایبندی دانشگاه بـه آرمـان تبـدیل     دانشگاهی می
  .شدن به دانشگاه کارآفرین باشد
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ایجاد انشعابات دانشگاهی کارآمدترین شیوۀ انتقال فنـاوری و  
هـایی   زیرا نه تنهـا از راه سازی دانش دانشگاهی است،  تجاری
تر است، بلکه سازوکار مـؤثرتری در   دهی پرسود سانسچون لی

ولـی بـا وجـود    . ]8[لید شغل و توسعۀ اقتصادی نیز هسـت تو
هـای توانمنـد در    هـای دانشـگاهی و دانشـگاه    انبوهی از رشته

محـور منشـعب از    هـای فنـاوری   کشور ایران، حضور شـرکت 
در . بینـیم  وکـار کمرنـگ مـی    هـا را در فضـای کسـب    دانشگاه
که از هفت دانشگاه مهم کشور در این زمینه صورت  ای مطالعه

مشی  شود و سیاست یا خط ای دیده نمی گرفته ارقام قابل ارائه
ها به چشم  خاصی در جهت اقدام به تأسیس این گونه شرکت

ها در کشور ما باید بـه تـالش    بنابراین دانشگاه. ]2[خورد نمی
. دسـازی ادامـه دهنـ    هـای تجـاری   جدی در ایجاد زیرسـاخت 

هـای   گیـری شـرکت   ها برای حمایـت از شـکل   که دانشگاه این
فناوری محور انشعابی غیر از آنچه تاکنون صورت گرفته چـه  

های خـاص   توانند انجام دهند، به نیازمندی اقدامات مؤثری می
  .گردد ها باز می این شرکت

هـای فناورانـه    های دانشگاهی اساساً بر پایۀ پیشـرفت  انشعاب
ندان، ها غالباً دانشـم  و بنیانگذاران این شرکتشوند  تأسیس می

ــه . ]7[اســتادان و دانشــجویان هســتند یکــی از مســائل مبتالب
های تازه تأسیس، مسئله تأمین مـالی   عنوان شرکت انشعابات به

در دسترس بودن منابع مالی عـاملی کلیـدی در توسـعۀ    . است
م برای میزان منابع الز. رود محور به شمار می  های فناوری بنگاه

گذاری الزم در مرحلـه   برابر سرمایه 20تا  10توسعه محصول 
هـای   تحقیق و توسعه است و میزان نیاز به این منابع طی دهـه 

ــزایش    ــان در حــال اف ــد افزایشــی داشــته و همچن ــر رون اخی
های انشعابی دانشگاهی معموالً در دسترسـی   شرکت. ]9[است

اسـت کـه   به منـابع مـالی محـدودیت دارنـد، ایـن در حـالی       
پذیر یک راهکار تأمین مالی شناخته شـده   گذاری خطر سرمایه

های نوبنیان اسـت کـه    و کامالً متناسب با نیازهای این شرکت
به دلیل موفقیت عملکرد در اغلـب کشـورهای جهـان بسـیار     

  . مورد توجه است
پذیر گونۀ خاصی از تـأمین مـالی    گذاری خطر در واقع سرمایه

هــای تــازه تأســیس و  ی شــرکتهــا اســت کــه بــا نیازمنــدی
ها را که  محور کامالً تناسب دارد، و مشکل این شرکت فناوری

به دلیل آیندۀ نامشخص و ریسک باال، سابقۀ کم، درآمد منفـی  
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وغیره شانس کمتری برای دریافـت تسـهیالت از منـابع مـالی     
  .]10[کند معمول را دارند، با مشارکت در سهام  حل می

پذیر در کنار سـایر   گذاری خطر مایهدسترسی به زیرساخت سر
های حمایت از کارآفرینی برای تکمیل چرخۀ ایـده    زیرساخت

گذاری خطرپذیر و  بنابراین سرمایه. تا محصول ضروری است
عنـوان ابـزاری حمـایتی بـه اختصـار معرفـی        جایگاه آن را به

  :کنیم می
بــرای  کــه پذیرعبارتســت از منــابع مــالی ســرمایۀ ریســک

 ارائـه  رشـد سـریع   بـا  و جوان های شرکت در یگذار سرمایه

 شـامل  و کنند می ارائه ای حرفه افراد را وجوه شود که این  می

 سرمایه منابع مهمترین از هست ویکی نیز مدیریتی های کمک

  .]11[رود تازه تأسیس به شمار می های شرکت برای
محـور،   هـای فنـاوری   تحقیقات نشـان داده کـه بـرای شـرکت    

گـرفتن   تـری از وام  م شـیوۀ بسـیار مناسـب   مشارکت در سـها 
هـا یکنواخـت و قابـل     شود زیرا سود این شرکت محسوب می

. ]9[اطمینان نیست که از عهدۀ بازپرداخت بدهی خود برآینـد 
همچنین انشعاب دانشگاهی نسبت به یـک انشـعاب شـرکتی    
ممکن است با مشکالت بیشتری مواجه باشد؛ به خصوص در 

های بزرگ به دلیـل مزایـا و    ی، شرکتگیر ابتدای فرایند شکل
هـا   های خاص که در اختیار دارنـد، بهتـر از دانشـگاه    حمایت

هـای انشـعابی کمـک کننـد، زیـرا       توانند به تشکیل شرکت می
های فیزیکی خـود نیـز    توانند با دارایی های تجاری می شرکت

ــد  ــال. شــرکت انشــعابی را پشــتیبانی کنن ــین کان ــای  همچن ه
ــاط  ــابی، ارتب ــأمین  بازاری ــتریان و ت ــا مش ــه در   ب ــدگان ک کنن

هـای دانشـگاهی وجـود     های تجـاری بـیش از محـیط    سازمان
های دانشگاهی بایستی نسبت به انشـعابات   انشعاب. ]7[دارند

تـر عمـل کننـد تـا بـر فقـدان        شرکتی در انتقال فناوری فعـال 
 .]4[گیری فائق آیند های خود در مرحلۀ شکل مزیت

را بـه  ) با خطر کم(های با ثبات  شرکتگذاران،  احتماالً سرمایه
های کوچک که در مـورد تغییـرات ناخواسـته محـیط      شرکت

دهنـد و البتـه ایـن تنهـا خطرهـای       حساس هستند ترجیح می
هــای کوچــک را در بــر  موجــود بــرای تــأمین مــالی شــرکت

و عـدم پرداخـت   ) نقـدینگی (گیرد؛ بلکـه گـردش مـالی     نمی
هـای نوآورانـه بـه     پـروژه  ها به دلیل نسبت باالی هزینه بدهی

هـا،   سرمایۀ پایه و شکنندگی به دلیل رشد جهشی این شـرکت 
افــزون بــر ایــن کــه . هاســت مشــکالت دیگــر ایــن شــرکت

های کوچک، از سیستم مدیریتی کوچکی برخوردارنـد   شرکت
و در بسیاری موارد تنهـا صـاحب شـرکت در مقـام مـدیریت      

وچـک از  هـای ک  شود که شرکت  است و این ویژگی سبب می
قدرت تفکر و درایت مدیریتی تعداد اندک یـا تنهـا یـک نفـر     
برخوردار بوده و در نتیجه در برابر تغییرات ناخواستۀ مدیریتی 

  .]5[حساس باشند
های انشعابی دانشگاهی با توجه به ماهیـت کوچـک و    شرکت

ای، در  تــازه تأســیس بــودن و احتمــاالً مــدیریت غیــر حرفــه 
 گذاری جود به صورت وام یا سرمایهدسترسی به منابع مالی مو

. گــذاران بــا محــدودیت جــدی مواجــه خواهنــد بــود سـرمایه 
تر کارآفرینان دانشـگاهی   همچنین ایجاد امکان دسترسی سریع

عنـوان یـک ابـزار     خطرپـذیر بـه    و دارندگان ایده بـه سـرمایه  
شـود، بـرای    سازی وارد عمل می حمایت که در مرحلۀ تجاری

د حیطۀ عمل خود را از مـرز پـژوهش   خواه دانشگاهی که می
سـازی شـود ضـروری     تر سازد و وارد فرایند تجـاری  گسترده
  . است

گیـران   کارهـایی عملـی بـه تصـمیم     هدف این تحقیق ارائۀ راه
ــاخت      ــاد زیرس ــرای ایج ــران ب ــنعت ای ــم و ص ــگاه عل دانش

طـرح مسـائل در   . گذاری خطرپذیر در دانشـگاه اسـت   سرمایه
دلیل عقلی کـه  : گیرد ل صورت میپژوهش و بررسی به دو دلی

دهـد و انگیـزۀ    های بنیادی و نظری را تشکیل می پایۀ پژوهش
پژوهشگر میل به دانستن و فهمیدن است و دلیل عملی که بـه  

انجامد کـه تمایـل بـه دانسـتن از آن      های کاربردی می پژوهش
. ]12[جهت اهمیت دارد که بتوانیم کاری را بهتر انجـام دهـیم  

ز که از دسته تحقیقات کاربردی است به منظـور  این تحقیق نی
گـذاری خطرپـذیر توسـط     طراحی علمـی اسـتفاده از سـرمایه   
بـر ایـن مبنـا، روش    . اسـت  دانشگاه علم و صنعت انجام شده

  .د شو انجام این تحقیق در بند بعدی تشریح می
  
  روش تحقیق -3

گـذاری خطرپـذیر توسـط     از ابـزار سـرمایه    چگونگی استفاده
های جـایگزین کـه    حل راه. ، موضوع این تحقیق استدانشگاه

ــد  هــای مختلــف هســتنند، مــی  ای از انتخــاب مجموعــه توانن
گیران، با توجـه بـه    سناریوهای مختلفی باشند که برای تصمیم
برای استخراج ایـن  . مالحظات و شرایط، قابل انتخاب هستند
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های جایگزین در پاسخ  بـه سـؤال اصـلی     حل سناریوها یا راه
  :قیق که به این شرح استتح
ــه " ــارگیری ســرمایه مالحظــات دانشــگاه جهــت ب ــذاری  ک گ

سازی دستاوردهای  عنوان ابزار حمایت از تجاری خطرپذیر، به
های انشعابی  گیری شرکت تحقیقاتی که معموالً در قالب شکل

  ؟ "گیرد، چیست صورت می
 گونه که در ادامه خواهیم دید به ابعاد و سـؤاالت  این سؤال آن

های ممکن  شود و برای یافتن پاسخ یا پاسخ فرعی شکسته می
: هر بعد و در واقع سؤال فرعی، نظرات خبرگـان در دوگـروه  

صاحبنظران  -2اندرکاران دانشگاه علم و صنعت ایران و  دست
مقتضای سؤال، چنانکه  گذاری خطرپذیر، بنا بر صنعت سرمایه

ــد  ــی  1-4در بن ــیح داده م ــاحب   توض ــا روش مص ــود، ب ه، ش
های مختلـف ممکـن بـرای     آوری گردیده است که گزینه جمع

ها سـناریوهای   ترکیبات تمام گزینه. است  هر بعد را معین کرده
دهد، بنابراین چنانکه در ادامه بیشـتر   شدنی و منطقی ارائه نمی

هـای موجـود میـان     دهیم با اسـتخراج ناسـازگاری   توضیح می
ها حـذف و در   گزینه ها، مسیرهای ناسازگار از ترکیبات گزینه

مانده، انجام شـده   نهایت سناریوسازی بر مبنای مسیرهای باقی
های مورد استفاده در ادامه  تشریح کامل مراحل و روش. است

  .شود ارائه می

  ریزی سناریو برنامه 3-1
کارگیری  دانشگاه جهت به برای پاسخگویی به سؤالی که برای

سازی  حمایت از تجاریعنوان ابزار  گذاری خطرپذیر به سرمایه
دستاوردهای تحقیقاتی خود مطرح است، قطعاً بیشـتر از یـک   
راهکــار وجــود دارد و اســتخراج راهکارهــای جــایگزین بــه 

  .گیرد صورت سناریوهای مختلف صورت می
ریزی سناریو هنگـامی کـه سـطح عـدم قطعیـت بـرای        برنامه
. ]13[های حیاتی و مهم باالسـت، بهتـرین روش اسـت    فرض
های کسـب   ریزی سناریو، بیشتر در محیط تکنیک برنامه گرچه

 ۀهایی نیـز از اسـتفاد   ، ولی نمونهاست و کار به کار گرفته شده
هـــای غیرانتفــاعی از تکنیـــک ســناریوها وجـــود    ســازمان 

عنوان ابزاری  در این پژوهش از سناریوسازی به. ]15و14[دارد
م و های منسـج  ها و تدوین گزینه برای یکپارچه ساختن پاسخ

گـذاران اسـتفاده    گیری، برای ارائـه بـه سیاسـت    روشن تصمیم
  . کنیم می

  2و روش فار 1شناسی  تحلیل ریخت 3-2
 اسـتفاده  مورد سناریو ریزی برنامه برای که هایی تکنیک میان از

ایـن   هـدف  بـا  را شـباهت  بیشترین که تکنیکی گیرد، می قرار
ـ  و اهـ  پاسخ سازی یکپارچه یعنی( پژوهش،  و هـا  حـل  راه ۀارائ

 تحلیـل  دارد،) مـدیران  گیری تصمیم برای منسجم سناریوهای
 تفکـر  بـرای  ابزاری شناسی ریخت تحلیل .است شناسی ریخت
 تمـام  آن در کـه  اسـت  بررسی مورد موضوع مورد در مند نظام
 از. گیـرد  مـی  قـرار  بررسی موردمسئله  یک ممکن های حل راه
 سـناریو  سـاخت نیـز   و جدید محصول ۀتوسع در تکنیک این

  .]16[شود می استفاده
 هـا  سیسـتم  زیر به سیستم ابتدامسئله،  حل برای روش این در
 حـاالتی  یـا  هـا  گزینـه  سپس. شود می شکسته) ابعاد یا اجزاء(

 تصـور  قابـل  ابعـاد  این از کدام هر برای کهگردد  شناسایی می
 تمـام  آن ترکیبـات  کـه  ،3شناسـی  ریخت بعد ۀمرحل در است،

 مربوط های گزینه براساس شود، می شامل را ممکن های حل راه
 ترکیبـات  تمـام  که است بدیهی. شود می ساخته مزبور ابعاد به

 سـناریوها  بایـد بنابراین  ،نیستند مطلوب یا شدنی الزاماً ممکن
 هـر  تـأثیر  نیـاز  صـورت  در و شـده  سنجی امکان) اه حل راه(

  .]17[گیرد قرار بررسی مورد اهداف به دستیابی در حل راه
 نیست، بهینه حل راه انتخاب تحقیق این در ما هدف که آنجا از

 شـدنی  های حل راه یا سناریوها از ای مجموعه داریم قصد بلکه
 اسـتفاده  روشـی  از دهـیم،  قرار مدیران روی پیش را مطلوب و

 بـرای  و شناسـی  ریخـت  تحلیـل  کنـار  در معموالً که نمائیم می
 ایـن . گیـرد  مـی  قرار استفاده مورد ناسازگار سناریوهای حذف
 از کـه  هـایی  حل راه توان می روش این در .دارد نامفار  روش
 کهکرد  حذف را اند آمده وجود به ناسازگار های گزینه ترکیب

 اولـین . شـود  مـی  گفتهفار  درکردن  فرایند فیلتر ،فرایند این به
 آن در کـه  اسـت  "4زوجـی  ماتریس" فرایند ایجاد این در قدم

 هـم  با توانند نمی کهشود  مشخص می مختلف ابعاد های گزینه
 مزبـور،  مـاتریس  تکمیـل  از پـس . باشند داشته وجود همزمان
 تحلیـل  در( ممکـن  ترکیبـات  تمـام  لیسـت  از کـه  است کافی

 ناسـازگار  هـای  گزینـه  حـاوی  که را ترکیباتی ،)شناسی ریخت
 ترکیبـات  و حذف ناسازگار حل راه یا سناریو عنوان هب هستند،

                                                 
1- Morphological analysis 
2- Field Anomaly Relaxation (FAR) 
3- Morphological space 
4- Matrix of pairs 
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 حاصـل  نتایج. کرد ارائه نهایی سناریوهای عنوان به ار باقیمانده
  .]17[داد نمایش "سناریو درخت" یک قالب در توان می را

  معرفی مدل برکلی 3-3
شناسی  همانطور که در بند قبل توضیح دادیم در تحلیل ریخت

ابتدا سؤال اصلی باید به سؤاالت فرعی و ابعاد مسئله شکسـته  
کـارگیری   چگونگی بـه "ئلۀ مس شکستن در این پژوهش. شود

 و ابعـاد  بـه  ،"پـذیر توسـط دانشـگاه    گذاری خطر ابزار سرمایه
 مـدل ، برای پیروی از یک نظم منطقـی، بـر مبنـای    آن مراحل
 طور بهگیری  مدل برکلی برای تصمیم. گیرد می صورت 1برکلی
 صـندوق  یـک  تأسـیس  بـرای  گیـری  تصـمیم مسـئلۀ   ،مند نظام

و سـؤاالت   متوالی ۀمرحل هفت به را پذیرخطر گذاری سرمایه
برکلی و همکاران معتقدند که یک  .ندکش میمطرح هر مرحله 

دهی خوب، احتمـال ایجـاد    گیری دارای سازمان فرایند تصمیم
گذاری خطرپذیر غیرسـنتی موفـق را افـزایش     یک نهاد سرمایه

گیری برای ایجاد چنـین   ایشان نمایی از فرایند تصمیم. دهد می
کنند و معتقدند  گذاری خطرپذیری را ارائه می نهادهای سرمایه

توانـد بـه یـادگیری از تجـارب      داشتن درکی از این فرایند می
پذیر با توجه بـه   گذاری خطر دیگران و توسعه نهادهای سرمایه
های نهادی منـاطق مختلـف    اهداف، شرایط بازار و محدودیت

  .]19و18[کمک کند
گیری ساختارمند  میماز نظر ایشان نهادهایی که یک فرایند تص

اند  گیری کرده اند و در مورد هر عنصر تصمیم را طی کرده
اند دقیقاً به  اند که مشخص نکرده تر از آنهایی بوده بسیار موفق

اند و در مورد نحوۀ تحقق آن راهکاری  دنبال چه بوده
  .)1شکل ( اند نیندیشیده

 
  اجرای تحقیق-4

عنوان اولـین   د قبل، بهبا توجه به روش تحقیق ارائه شده در بن
شناسی، سؤال اصلی تحقیق بـه سـؤاالت    گام از تحلیل ریخت

  .شود فرعی شکسته می

  سؤاالت فرعی بر مبنای مدل برکلی استخراج 4-1
بر اساس این مدل گام به گام، سؤال اصلی پیش روی دانشگاه 

مسئله که در واقع ابعاد شود  شکسته میبه سؤاالت فرعی 
  :اصلی هستند

                                                 
1- Barkley 

گـذاری    زه و دالیل اقدام به تأسیس صـندوق سـرمایه  انگی .1
  خطرپذیر توسط دانشگاه چیست؟

گـذاری سـودآور بـرای چنـین      هـای سـرمایه   آیا فرصـت  .2
بنـدی بـازار    صندوقی به اندازه کافی وجـود دارد؟ بخـش  

 باید چگونه باشد؟

هدف دانشگاه از تأسیس صـندوق چـه تعـادلی از میـزان      .3
ر دسـتور کـار قـرار    سودآوری و اهـداف غیـر مـالی را د   

 دهد؟ می

 چه منابع مالی برای صندوق قابل جذب هستند؟ .4

 مسؤلیت ادارۀ صندوق باید به چه کسی سپرده شود؟ .5

 ساختار حقوقی مناسب و عملی برای صندوق چیست؟ .6

  نحوۀ مدیریت صندوق به چه صورت باشد؟ .7

  پاسخ به سؤاالت مدل برکلی 4-2
 از کدام هر برای هکاست  حاالتی و ها گزینه یافتن بعدی گام
 . است تصور قابل ، در واقع سؤاالت فرعی مدل،مراحل و ابعاد
و  مرحله هر ایرب ممکن ایه پاسخ و ها گزینه ییشناسا

، در قالب خبرگان نظرات آوری جمع با سؤاالت مربوط،
  :است مصاحبه از دو گروه انجام شده

اندکاران و صاحبنظران دانشگاه علم و صنعت  دست .1
نفر از صاحبنظران دانشگاه شامل ریاست دانشگاه، هشت (

استادانی که تجربه مسئولیت در  نهادهای مرتبط با 
مثل دفتر ارتباط با صنعت، مرکز رشد (کارآفرینی دانشگاه 

اند و نیز با استادانی که در  را برعهده داشته...)  دانشگاه و 
 .اند سازی فناوری تجربه داشته زمینۀ تجاری

گذاری  کاران و صاحبنظران در زمینۀ سرمایهاند دست. 2
با مدیریت و (خطرپذیر یا کـارآفرینی دانشگاهی 

های فعال در زمینه  کارشناسان یکی از صندوق
گذاری خطرپذیر کشور و نیز کارشناسان معاونت  سرمایه

  .)پژوهش و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 گرفته صورت همچنین مطالعۀ قوانین و مقررات موجود

 های گزینه همچنین و مراحل مختصر لیست که است
 بهاستخراج شده از نظرات خبرگان  و قوانین  ممکن
  .است 1جدول  شرح
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ر بندی نظرات خبرگان، تفاوت د باید توجه داشت که در جمع
عنوان  به. است شدههای مختلف  نظرات منجر به ایجاد گزینه

شوندگان  مثال در تبیین انگیزۀ صندوق، گروهی از پرسش
اند که تنها در صورتی که چنین نهادی با انگیزۀ  معتقد بوده

سازی  سودآوری تأسیس شود هدف دانشگاه مبنی بر تجاری
ند که ا محقق خواهد شد، در صورتی که گروهی معتقد بوده

چون رسالت دانشگاه سودآوری نیست این نهاد باید به 
صورت یک نهاد حمایتی بر مبنای ایجاد پرستیژ برای دانشگاه 

این . و مزایای ایجاد انگیزه و فرهنگ کارآفرینی تأسیس گردد
) ب - 2و ) الف -1ای ه تفاوت نظرات منجر به ایجاد گزینه

، از آنجا 2له در مواردی چون پرسش مرح. اند در جدول شده
شوندگان کمابیش بر این نکته تأکید داشته  که نظر پرسش

گذاری برای چنین صندوقی  است که جریان فرصت سرمایه
های بیشتر،  وجود دارد ولی برای حفظ رقابت و ایجاد فرصت

گذاری باید بدون محدودیت بررسی  های متقاضی سرمایه طرح
اند و  ایجاد نگردیدههای مختلفی برای این مرحله  شوند، گزینه

  .شود در جدول مشاهده می) الف-2تنها گزینه 
 است گرفته صورتهمچنین مطالعۀ قوانین و مقررات موجود 

 ممکن های گزینه همچنین و مراحل مختصر لیست که
 1جدول  شرح بهاستخراج شده از نظرات خبرگان  و قوانین 

 بندی نظرات خبرگان، باید توجه داشت که در جمع. است
. است شدههای مختلف  تفاوت در نظرات منجر به ایجاد گزینه

عنوان مثال در تبیین انگیزۀ صندوق، گروهی از  به
اند که تنها در صورتی که چنین  شوندگان معتقد بوده پرسش

نهادی با انگیزۀ سودآوری تأسیس شود هدف دانشگاه مبنی 
سازی محقق خواهد شد، در صورتی که گروهی  بر تجاری

اند که چون رسالت دانشگاه سودآوری نیست این  د بودهمعتق
نهاد باید به صورت یک نهاد حمایتی بر مبنای ایجاد پرستیژ 
برای دانشگاه و مزایای ایجاد انگیزه و فرهنگ کارآفرینی 

 -1ای ه این تفاوت نظرات منجر به ایجاد گزینه. تأسیس گردد
پرسش در مواردی چون . اند در جدول شده) ب - 2و ) الف

شوندگان کمابیش بر این نکته  ، از آنجا که نظر پرسش2مرحله 
گذاری برای چنین  تأکید داشته است که جریان فرصت سرمایه

صندوقی وجود دارد ولی برای حفظ رقابت و ایجاد 
گذاری باید بدون  های متقاضی سرمایه های بیشتر، طرح فرصت

ن مرحله های مختلفی برای ای محدودیت بررسی شوند، گزینه
در جدول مشاهده ) الف-2اند و تنها گزینه  ایجاد نگردیده

  .شود می

  

تحلیل بازار، تخمین جریان -2
گذاری و های سرمایه فرصت

 ها نحوۀ ایجاد فرصت

تشخیص انگیزۀ ایجاد-1
 غیر سنتیVCیک نهاد

انتخاب اندازه و-4
 مدیریت نهاد

الی تعیین منابع م-5
 برای تأمین مالی نهاد

مدیریت فعالیت -7
 سرمایه گذاری

تعیین مقاصد و -3
اهداف نهاد

انتخاب ساختار  -6
 سازمانی و حقوقی
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  های استخراج شده برای هر سؤال گزینه) 1جدول 
  ها و تحلیل قوانین های حاصل از مصاحبه  پاسخ سؤاالت و ابعاد پرسش شده 

 پذیرخطرگذاریسرمایه صندوق ایجاد انگیزهتبیین- 1مرحله
  شود؟ اجتماعی از تأسیس صندوق دنبال می -نگیهای فره چه انگیزه
  شود؟ های اقتصادی از تاسیس صندوق دنبال می چه انگیزه
  ها در اولویت هستند؟ کدام انگیزه

  انگیزشی فرهنگی مزایای آن کنار درسودآوری، اولویت-1

در  دانشـگاه  پرسـتیژ  بهبـود  و اجتمـاعی  -فرهنگـی  هـای  انگیزه) ب-1
  .اولویت هستند

 بازاربندیبخشوگذاریسرمایه های فرصت جریان بررسی- 2همرحل
  گذاری توسط چنین صندوقی وجود دارد؟  آیا جریان فرصت مناسب برای سرمایه

 ها محدود به دانشگاه یا محدود به زمینۀ خاصی شود؟ آیا باید بازار هدف جذب طرح

 هـدف  بـازار  نکـردن  محـدود  هـا،  فرصـت  الزمجریان وجود) الف-2
  )ریان فرصت وجود دارد ولی بازار هدف نباید محدود گرددج(

 )هدف کدام یک از موارد زیر است؟: (صندوق اهدافتعیین- 3مرحله
  های خطرپذیر دیگر گذاری حداکثر بازدۀ اقتصادی، قابل رقابت با سرمایه

، همزمـان  هـای خطرپـذیر دیگـر    گـذاری  بازدۀ اقتصادی، با قبول کمتر بودن نرخ بازگشت از سرمایه
  توجه به مزایای فرهنگی و انگیزشی و اجتماعی

اولویت مزایای فرهنگی و انگیزشی و اجتماعی، و انتظار نرخ بازگشتی که تضـمین کننـدۀ پایـداری    
  صندوق باشد

 نـرخ  بـودن  کمتـر  قبـول  بـا  اقتصـادی  ۀبـازد  بـه دهی اولویت) الف-3
  غیر مزایای به توجه همزمان گذاری، سرمایه بازگشت

 انتظـار  و اجتمـاعی  و انگیزشی فرهنگی، مزایایبهدهی اولویت) ب-3
  .نماید تضمین را صندوق پایداری که بازگشتی نرخ

 )ها قابل تأمین هستند؟منابع مالی قابل استفاده از کدام محل( مالی منابع تأمینۀنحو- 4مرحله
  منابع دانشگاه

  )موجودهای  ها و برنامه از محل طرح(منابع دولتی رسمی 
 )ها، از طریق روابط غیر رسمی کمک(منابع دولتی غیر رسمی

  منابع خصوصی

پاسـخ  (دانشـگاه  درونـی  منـابع  و دولتـی  منـابع  بهبیشتر اتکاء) الف-4
خبرگانی که معتقد بودند امکان جذب سرمایه خصوصی برای صندوق 

 )بسیار محدود است
انی که قائل به بیشتر پاسخ خبرگ( دولتی غیر منابعبه بیشتر اتکاء) ب-4

   )اند  بودن پویایی سرمایۀ خصوصی بوده
  صندوق مدیران جذبوۀنح- 5مرحله

  هایی برای ادارۀ صندوق الزم هستند؟ چه تخصص
  ادارۀ صندوق به چه تیمی سپرده شود؟

پاسخ خبرگانی که معتقد بودند پتانسـیل الزم  ( درونی مدیریت) الف-5
  )شگاه وجود داردبرای ادارۀ صندوق در خود دان

اند باید مدیریت  پاسخ خبرگانی که معتقد بوده( بیرونی مدیریت) ب-5
  )ای بیرونی سپرده شود صندوق به یک تیم حرفه

 حقوقی و سازمانی ساختار انتخاب- 6مرحله
  ؟چیستمالحظات حقوقی و قوانین  از نظرماهیت حقوقی مناسب و ممکن برای صندوق دانشگاه 

   دولتی دانشگاهی شرکت) الف-6
  خصوصی دانشگاهی شرکت) ب-6
  فناوری و پژوهش دولتیغیر صندوق) ج-6

  نحوۀ مدیریت صندوق- 7مرحله
گذاری خطرپـذیر کـدام انتخـاب     گذاری چه باشد و از میان ابزارهای معمول در سرمایه ابزار سرمایه

  شود؟
 راهبرد خروج با توجه به شرایط چه باشد؟

 در تنهـا  و مرحله این در اداره ۀنحو مورد در گیریتصمیمنبود ) الف-7
گر این مطلب  پاسخ خبرگان نشان(  خاص مالحظات بعضی گرفتن نظر
  )گیری صورت نگیرد است که در این مرحله تصمیم بوده

 
  ها هبررسی ناسازگاری گزین 4-3
 پیشنهادی های حل راه یا سناریوها ساختن ایرب که صورتی در

 ،نمائیم استفاده شناسی ریخت تحلیل از ساده طور به بخواهیم
 ،آمده دست ههای ب از ترکیب تمام گزینه

 ایجاد مختلف سناریوی و حالت 2×1×2×2×2×3×1=48
 و شدنی سناریوها این تمام دانیم می که صورتی در .گردد یم

 حذف جهت مرحله این در بنابراین. نیستند منطقی
یعنی با مقایسۀ  .کنیم می ادهاستففار  روش از ،فوق سناریوهای

ها  های حاصل برای هر مرحله ناسازگاری گزینه زوجی گزینه
 شود، می دیده فوق جدول در که همانطور .کنیم را بررسی می

 این که هستند ناسازگار بایکدیگر ها گزینه از تعدادی
  :اند شده تشریح زیر در مختصر طور به ناسازگاری

 صندوق ایجاد از اصلی ۀانگیز که صورتی در -
 خواهد سودآوری نیز اصلی هدف باشد، سودآوری

 مالی غیر مسائل اصلی ۀانگیز که صورتی در و بود
 غیر نیز صندوق اصلی هدف شود، گرفته نظر در

 در تنها سودآوری است الزم و بود خواهد مالی
 عنوان به نه و شود دیده نیز صندوق پایداری جهت
- 1( سودآوری :انگیزه ۀنتیج در. آن اصلی هدف
 و بوده ناسازگار) ب-3( مالی غیر اهداف با) الف

 دهی اولویت با) ب- 1( مالی غیر های انگیزهبرعکس 
 .است ناسازگار) الف- 3( اقتصادی اهداف به
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 ها  سازگاری یا عدم سازگاری گزینه زوجی ماتریس)  2 جدول

 الف-7 ج-6 ب-6 الف-6 ب-5 الف-5 ب-4 الف-4 ب-3 الف-3 ب-2 الف-2 ب-1 الف-1  

                       الف-1
                       ب-1
                       الف-2
                   ناسازگار   الف-3
                      ناسازگار ب-3
                       الف-4
               ناسازگار    ناسازگار   ب-4
             ناسازگار          الف-5
                   ناسازگار   ب-5
             اسازگارن          الف-6
              ناسازگار         ب-6
              ناسازگار         ج-6
                       الف-7

 
شده، تنها در صورتی  بر اساس نظر خبرگان پرسش -

امکان جذب سرمایۀ خصوصی وجود خواهد داشت که 
عنوان یک نهاد سودآور با  صندوق هدف و انگیزۀ خود را به

 صندوق که هنگامی پس .نمایداولویت بازده اقتصادی مطرح 
به صورت  مالی غیر اهداف و اجتماعی فرهنگی های انگیزه با

 شود، تأسیس یک ساختار حمایت از کارآفرینی دانشگاهی
 بود، خواهد ناچیز بسیار دولتی غیر مالی منابع جذب امکان

 اشاره آن به نیز مصاحبه مورد خبرگان که طور آنبنابراین 
 اهداف و انگیزه با) ب- 4( دولتی غیر منابع از استفادهاند  کرده
 .شود می گرفته نظر در ناسازگار) ب- 3 و ب-1( مالی غیر

 که( خصوصی های محل از مالی منابع غالب که هنگامی -
 کنندگان تأمین گردد تأمین) دارد اولویت برایشان مالی زۀانگی

 گرفته دست را صندوق مدیریت تا داد خواهند ترجیح مزبور
 بازده حداکثر ۀکنند تضمین که دیگری ای حرفه دیرانم به یا

 بنابراین ،نمایند واگذار باشد آنها برای اقتصادی و مالی
-4( دولتی غیر منابع بیشتر اتکای با) الف-5( درونی مدیریت

 غیر های انگیزه که هنگامی برعکس. بود خواهد ناسازگار) ب
 خواهد ترجیح دانشگاه باشد، غالب صندوق تأسیس در مالی
 این که باشد، داشته اختیار در خود نیز را صندوق ۀادار که داد

 انجام های مصاحبه در دانشگاه مسئولین نظر مورد موضوع
 با) ب- 5( بیرونی مدیریتبنابراین  است، بوده شده

) ب-1( دانشگاه پرستیژ بهبود ، اجتماعی فرهنگی های انگیزه
 .است ناسازگار

 که هنگامی ،دانشگاهی های شرکت تأسیس قانون طبق -
 دانشگاهی شرکت یۀسرما از دانشگاه درونی منابع سهم

 دولتی شرکت دانشگاهی، شرکت باشد، بیشتردرصد یا 50
 بخش سهم که صورتی در برعکس و شد خواهد محسوب

 شرکت باشد،درصد 50 از بیش صندوق سرمایه از دولتی غیر
 سیستأ بنابراین، گردد یم تلقی خصوصی شرکت دانشگاهی،

 منابع به بیشتر یاتکا با) الف- 6( دولتی دانشگاهی شرکت
 دانشگاهی شرکت تأسیس و بوده ناسازگار) ب-4( دولتی غیر

 فناوری و پژوهش دولتی غیر صندوق یا) ب-6( خصوصی
 خصوصی باید اکثریت سهام قانون، طبق آن، در که) ج-6(

-4( دانشگاه درونی و دولتی منابع به بیشتر یاتکا با باشد،
 طبق که این به توجه بادر هر صورت  .هستند ناسازگار) الف
 دانشگاه تشکیالت از مستقل دانشگاهی شرکت ،قانون این
 تجاری امور انجام در نیاز مورد عمل آزادی شود می اداره
 پذیر امکان حقوقی شکل این انتخاب با ساختاری چنین برای
 .]20[است

 توان می شده، شناسایی های ناسازگای براساس اکنون
 درونی ناسازگاری که را) ها گزینه از ترکیباتی( سناریوهایی

 سناریوهای تنها که شکلی بهکرد،  فیلتر و شناسایی دارند،
نشان دهندۀ کلیۀ حاالت و  3جدول. بمانند باقی سازگار

 .ها و همچنین مسیرهای دارای ناسازگاری است ترکیب گزینه

، 4، 1ط مسیرهای ردیف دهد فق یهمانطور که جدول نشان م
ها هستند  مسیرهای فاقد ناسازگاری میان گزینه 37و  12، 11

هر . دهیم و بر این اساس درخت این سناریوها را تشکیل می
های سازگار و متوالی در  ای از گزینه سناریو در واقع مجموعه

 .گیری گام به گام هستند  ممسیر تصمی
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  زگارناسا سناریوهای کردن فیلتر )3جدول
 )چرا؟( ناسازگار؟ )هاگزینه ترکیب( سناریوردیف )چرا؟(ناسازگار؟ )هاگزینهترکیب( سناریوردیف

 )آ3 و ب1( بلی آ7آ،6 آ،5 آ،4 آ،3 آ،2 ب،251  آ7آ،6آ،5آ،4 آ،3 آ،2 آ،1 1
 )آ3 و ب1( بلی آ7ب،6 آ،5 آ،4 آ،3 آ،2 ب،261 )ب6وآ4(بلی آ7ب،6آ،5 آ،4 آ،3 آ،2 آ،1 2
 )آ3 و ب1( بلی آ7ج،6 آ،5 آ،4 آ،3 آ،2 ب،271 )ج6وآ4(بلی آ7ج،6آ،5 آ،4 آ،3 آ،2 آ،1 3
 )آ3 و ب1( بلی آ7آ،6 ب،5 آ،4 آ،3 آ،2 ب،281  آ7آ،6ب،5 آ،4 آ،3 آ،2 آ،1 4
 )آ3 و ب1( بلی آ7ب،6 ب،5 آ،4 آ،3 آ،2ب،291 )ب6وآ4(بلی آ7ب،6ب،5 آ،4 آ،3 آ،2 آ،1 5
 )آ3 و ب1( بلی آ7ج،6 ب،5 آ،4 آ،3 آ،2 ب،301 )ج6وآ4(بلی آ7ج،6ب،5 آ،4 آ،3 آ،2 آ،1 6
 )آ3 و ب1( بلی آ7آ،6 آ،5 ب،4 آ،3 آ،2 ب،311 )آ5وب4(بلی آ7آ،6آ،5ب،4 آ،3 آ،2 آ،1 7
 )آ3 و ب1( بلی آ7ب،6 آ،5 ب،4 آ،3 آ،2ب،321 )آ5وب4(بلی آ7ب،6آ،5ب،4 آ،3 آ،2 آ،1 8
 )آ3 و ب1( بلی آ7ج،6 آ،5 ب،4 آ،3 آ،2 ب،331 )آ5وب4(بلی آ7ج،6آ،5ب،4 آ،3 آ،2 آ،1 9
 )آ3 و ب1( بلی آ7آ،6 ب،5 ب،4 آ،3 آ،2ب،341 )آ6وب4(بلی آ7آ،6ب،5ب،4 آ،3 آ،2 آ،1 10
 )آ3 و ب1( بلی آ7ب،6 ب،5 ب،4 آ،3 آ،2ب،351  آ7ب،6ب،5 ب،4 آ،3 آ،2 آ،1 11
 )آ3 و ب1( بلی آ7ج،6 ب،5 ب،4 آ،3 آ،2ب،361  آ7ج،6ب،5 ب،4 ،آ3 آ،2 آ،1 12
  آ7آ،6 آ،5 آ،4 ب،3 آ،2 ب،371 )ب3وآ1(بلی آ7آ،6آ،5آ،4 ب،3 آ،2 آ،1 13
 )ب6 و آ4( بلی آ7ب،6 آ،5 آ،4 ب،3 آ،2ب،381 )ب3وآ1(بلی آ7ب،6آ،5آ،4 ب،3 آ،2 آ،1 14
 )ج6 و آ4( بلی آ7ج،6 آ،5 آ،4 ب،3 آ،2 ب،391 )ب3وآ1(بلی آ7ج،6آ،5آ،4 ب،3 آ،2 آ،1 15
 )ب5 و ب1( بلی آ7آ،6 ب،5 آ،4 ب،3 آ،2ب،401 )ب3وآ1(بلی آ7آ،6ب،5آ،4 ب،3 آ،2 آ،1 16
 )ب5 و ب1( بلی آ7ب،6 ب،5 آ،4 ب،3 آ،2ب،411 )ب3وآ1(بلی آ7ب،6ب،5 آ،4 ب،3 آ،2 آ،1 17
 )ب5 و ب1( بلی آ7ج،6 ب،5 آ،4 ب،3 آ،2ب،421 )ب3وآ1(بلی آ7ج،6ب،5 آ،4 ب،3 آ،2 آ،1 18
 )ب4 و ب3( بلی آ7آ،6 آ،5 ب،4 ب، آ،2 ب،431 )ب3وآ1(بلی آ7آ،6آ،5ب،4 ب،3 آ،2 آ،1 19
 )ب4 و ب3( بلی آ7ب،6 آ،5 ب،4 ب،3 آ،2ب،441 )ب3وآ1(بلی آ7ب،6آ،5ب،4 ب،3 آ،2 آ،1 20
 )ب4 و ب3( بلی آ7ج،6 آ،5 ب،4 ب،3 آ،2ب،451 )ب3وآ1(بلی آ7ج،6آ،5ب،4 ب،3 آ،2 آ،1 21
 )ب4 و ب3( بلی آ7آ،6 ب،5 ب،4 ب،3 آ،2ب،461 )ب3وآ1(بلی آ7آ،6ب،5ب،4 ب،3 آ،2 آ،1 22
 )ب4 و ب3( بلیآ7 ب،6 ب،5 ب،4 ب،3 آ،2ب،471 )ب3وآ1(بلی آ7ب،6ب،5ب،4 ب،3 آ،2 آ،1 23
 )ب4 و ب3( بلی آ7 ج،6 ب،5 ب،4 ب،3 آ،2ب،481 )ب3وآ1(بلی آ7ج،6ب،5ب،4 ب،3 آ،2 آ،1 24

  .ه استشد استفاده الف جای به آ از ها گزینه در عبارت شدن کوتاه برای *
  .گردیده است اشاره ها ریناسازگا از یکی به تنها داشته، وجود سناریو یک درون ناسازگار چند که مواردی در **

  
دهد مسیرهای باقی مانده پس از  نشان می 2همانطور که شکل

 3ها طبق جدول های آن حذف مسیرهایی که میان گزینه
را نشان ) ها حل راه(ها  ناسازگاری وجود داشت، سناریو

های تصمیم قابل ارائه به  عنوان گزینه  سناریوها به. دهد می
  .شوند ر ادامه تشریح میگیران هستند که د تصمیم

   انتفاعی دانشگاهی شرکت: اول سناریوی 4-3-1
هایی  دهد از ترکیب گزینه نشان می 2این مسیر چنانکه شکل

چون انگیزۀ سودآوری و هدف اولویت بازده اقتصادی، اتکای 
  .شود بیشتر به منابع دولتی و مدیریت درونی ایجاد می

 توانمند نهادی که ردگی می شکل ذهنیت این با ساختاری چنین
 ایجاد و فناوری سازی تجاری بازار ۀعرص به شدن وارد برای

 موفقیت که است استوار فرض این پایه بر و باشد سودآوری
 ایجاد از نظر مورد اهداف تحقق برای گویا شاخصی مالی،
  .بود خواهد ساختاری چنین
 مناسب های فرصت به اتکا با انگیزه، این کارایی و پویایی

استادان  وجود ،دانشگاه بطن در نهفته پتانسیل و گذاری رمایهس

 سوابق اساس بر را کار ۀادار توانایی که مجرب دانشگاهیان و
 به را ساختاری دارند، خود سازی تجاری کار تجربیات و

 باعث دانشگاه، برای درآمد ایجاد ضمن که آورد خواهد وجود
 واستادان  میان آفرینیکار انگیزه ایجاد و دانشگاه پرستیژ بهبود

  .شد خواهد نیز دانشجویان
 های شرکت تأسیس مۀنا شیوه طبق دانشگاه راستا، این در

 برای دانشگاهی شرکت یک تأسیس به اقدام دانشگاهی،
 با و نماید می پژوهشی دستاوردهای سازی تجاری از حمایت

 دانشگاهی، شرکت این ۀرمایدرصد س 50 از بیش سهامداری
 خواهد خود اختیار در را صندوق کنترل و یاصل مدیریت
 دانشگاهی شرکت این سهام بیشتر که این به توجه با و داشت
 یک مزبور دانشگاهی شرکت بود، خواهد دانشگاه به متعلق
 .]20[شد خواهد محسوب دولتی شرکت

ها اجازه تأسیس شرکت  قانون برنامۀ چهارم توسعه، به دانشگاه
 بایستی منظور این برای .اده استدولتی با شرایط خاصی را د

 های بودجه و پژوهش سربار از بخشی دانشگاه، داخلی منابع
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 بخش دولتی های حمایت و ها کمک تصویب، قابل دولتی
 دهند، تشکیل را صندوق ۀسرمای اعظم

 سهم که غیردولتی بخش مشارکت پیگیری که آن ضمن
 از بخشی تأمین ضمن داشت، خواهد اختیار در را حداقل
 و ایجاد صندوق برای بیشتری یادگیری و پویایی سرمایه،

 در. دکر خواهد دسترس قابل نیز را بیرونی مدیریتی ۀتجرب
 صندوق، مدیریت در دانشگاه بیشتر نقش دلیل به که حالی
 به توجه مثل دانشگاه، غیرمالی و مالی منافع و اهداف
 به نسبت باالتری اولویت در دانشگاه، پرستیژ سازی فرهنگ
  .گرفت خواهند قرار خصوصی شرکای اهداف
 دانشگاه اعتماد قابل داخلی عناصر انتصاب با امر این تحقق
  .شد خواهد محقق صندوق مدیریت جهت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  درخت سناریوها) 2شکل 

  بیرونی مدیریت با دانشگاهی شرکت: دوم سناریوی 4-3-2
 از دانشگاه برای دار ولویتا و اصلی ۀانگیز نیز، سناریو این در

 به توجه بدون که فرض این با است سودآوری نهاد، تأسیس
 دستاوردهای و فناوری سازی تجاری کار مالی بازدهی بحث

 و فرصت جریان دانشگاه. داشت نخواهد مفهومی پژوهش،
 و عالی آموزش دانشجویان تعداد توجه با را مناسبی پتانسیل
 .داراست کاربردی تحقیقات سمت به تحقیقات روند تغییر

 از حمایت ساختار یک ایجاد با ها بسیاری فرصت
 گیری شکل با توانند می و هستند دستیابی قابل سازی تجاری

 دانشگاه برای درآمد ایجاد ضمن ،تجاری های شرکت البق در
 چون مزایایی حمایتی، نهاد در گذار سرمایه و سهامدار عنوان به

 به دانشگاهیان ترغیب و تشویق کارآفرینی، فرهنگ ترویج
 پرستیژ بهبود و سازی تجاری قابل و کاربردی تحقیقات سمت
تفاوت این سناریو با سناریو قبل در  .کند ایجاد دانشگاه برای

سپردن ادارۀ صندوق به مدیریت بیرونی با توجه به تجربۀ 
 دانشگاه .تجاری بیشتر و بازدهی باالتر بخش خصوصی است

 تواند می منظور این برای رامختلفی  ترسیدس قابل منابع
 های بودجه و ها کمک پژوهش سربار از بخشی مثل کارگیرد هب

 بنابراین .دهد اختصاص واندت می زمینه این به که دولتی
 اختیار در منابع دانشگاهی، شرکت یک تأسیس با دانشگاه

 از بیش که این به توجه با و نماید می گذاری سرمایه را خود
 نهاد این دارد تعلق دانشگاه به شرکت این ۀسرمای رصدد 50
 توجه با ولی شود، می محسوب دولتی دانشگاهی شرکت یک
 به و شکل بهترین به نهاد که دارد انتظار دانشگاه که این به

 ۀتجرب که است حالی در این و گردد اداره ای حرفه صورت
 را ندوقص ۀادار نیست، کافی اندازه به زمینه این در دانشگاه

 این در زیادی ۀتجرب و تخصص که کند می واگذار کسانی به
 که کارشناسی و مدیریتی های تیم مثال عنوان هب دارند، زمینه
 نهادی( هستند، مشابهی گذاری سرمایه نهادهای ۀکنند اداره
 این ضمن مدت کوتاه در که )ۀ فناوریتوسع مالی صندوق مثل
 که آنجا از نماید، می یجادا دانشگاه برای بیشتری سودآوری که

 سود از سهم صورت به مدیران این خدمات جبران شکل
 به توجه برای ایشان بیشتر ۀانگیز ضمن بود، خواهد

 تحمیل دانشگاه به کمتری اداره ۀهزین صندوق، سودآوری
  .شد خواهد

الف-1 ب-1 

الف-2 الف-2   

الف-4  
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الف-6  

الف-5  
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 دانشگاه سهام بودن بیشتر به توجه با که است ذکر شایان
 کننده اداره تیم همان تواند یم که( خصوصی شرکای نسبت به

 از دانشگاه سهم وشود  محسوب می دولتی شرکت )باشد
 مدیریت، سپاری برون ولی است، بیشتر کنترل و مدیریت
 مدیریت یک از مندی بهره برای دانشگاه منتخبراهبرد 

 صندوق بیشتر سودآوری به پوشاندن عمل ۀجام و ای حرفه
 دانشگاه برای نیز تجربه کسب و یادگیری مزایای و است
 خطر در را خود منافع که آن یصورت در دانشگاهضمناً  .دارد
 دست به خود را مدیریت که داشت خواهد را امکان این ببیند
  .گیرد

  شرکت دانشگاهی غیر دولتی: سناریوی سوم 4-3-3
از آنجا که، به طور معمول کارایی بخش خصوصی در بحث 

بسیاری از کشورها به  امور مالی و تجاری بیشتر است، در
های مختلف تالش شده که از پتانسیل بخش خصوصی   شکل

در راستای اهدافی که باعث خلق ثروت و دانش برای جامعه 
یکی از این بسترها برای فعالیت . شود استفاده گردد نیز می

بخش . بخش خصوصی در کنار بخش عمومی، دانشگاه است
تجاری مؤثرتر و خصوصی با انگیزۀ بیشتر و تجربۀ کار 

همچنین منابعی که در اختیار دارد، در صورتی که ساختار و 
تواند در جهت اهداف مورد نظر  بستر مناسبی فراهم شود، می

در . گزاران جامعه و دانشگاه هدایت شود و مطلوب سیاست
گذاری  این سناریو و در این راستا امکان مشارکت و سرمایه

دار   بدون شک انگیزۀ اولویت. گردد بخش غیردولتی فراهم می
در این حالت سودآوری صندوق است و این امر در نظر 
برخی خبرگان نه تنها به زیان دانشگاه و مغایر با اهداف آن 

سازی  نیست، بلکه باعث کارائی و فعالیت مؤثر در امر تجاری
ها برای  با توجه به مزایایی که همکاری با دانشگاه. گردد می

های خصوصی یا نیمه دولتی مشابه در بیرون بسیاری از نهاد
ها و  از دانشگاه دارد، بعضی از این نهادها مثل شرکت

شوند که درصد از  مند می گذاری که عالقه های سرمایه صندوق
در حوزۀ ) شود که ارقام بسیار باالیی می(سرمایه خود را 

این پتانسیل، فرصت . گذاری نمایند های نو سرمایه فناوری
مناسبی برای دانشگاه است که با همکاری با شریک یا بسیار 

شرکای بیرونی در قالب شرکتی که درصدی از سهام آن 
نامۀ  به دانشگاه تعلق دارد و طبق شیوه) درصد50کمتر از (

های دانشگاهی، در قبال سرمایۀ دانشگاه یا  تأسیس شرکت
دهد، به  خدماتی که دانشگاه در اختیار این شرکت قرار می

گرچه در این حالت مدیریت . اف خود جامۀ عمل بپوشانداهد
صندوق برپایۀ تجربه و تصمیم شریک بیرونی صورت خواهد 

گری و تجربۀ تخصصی  ای گرفت، مدیریت براساس حرفه
خواهد بود که از کارائی باالئی برخوردار است، زیرا سهم 
شرکای خصوصی باعث انگیزه و تعهد به کارائی و موفقیت 

به نظر بعضی خبرگان، این همکاری . اهد بودصندوق خو
متقابل و فعالیت بخش خصوصی در کنار دانشگاه متضمن 
یادگیری زیادی برای دانشگاه و ایجاد فرهنگ کارآفرینی مؤثر 

با توجه به سوابق و تجربیات . میان دانشگاهیان خواهد بود
گذاری، انتخاب  ها برای سرمایه شرکای مذکور، انتخاب طرح

گذاری  گذاری و نحوه خروج از سرمایه مناسب سرمایه ابزار
  .شود ترین شکل انجام می بسته به موقعیت به مناسب

  صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری: سناریوی چهارم 4-3-4
در این سناریو نیز سودآور بودن صندوق از اهمیت زیادی، 

گذاری نیز بر این اساس باید صورت  برخوردار است و هدف
که ساختار صندوق ساختاری کارا و توانمند براساس بگیرد 

این . قابلیت همکاری بخش خصوصی و دانشگاه باشد
کند قابلیت  صندوق بر مبنای ساختار حقوقی که انتخاب می

از معاونت پژوهش و فناوری  1ای جذب بودجۀ تعریف شده
وزارت علوم را داراست زیرا دولت مجاز است در 

درصد  49وهش و فناوری تا های غیر دولتی پژ صندوق
مابقی سرمایۀ صندوق از طریق . سرمایۀ صندوق را تأدیه نماید

دانشگاه، مشارکت صنایع، نهادهای خصوصی و سهامداری 
  .شود کارکنان و بخش خصوصی تأمین می

 "صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری"انتخاب ساختار 
یۀ اولیه تر و سرما هرچند الزامات متعددی نظیر ساختار رسمی

آورد، اما به واسطۀ همین موضوعات،  بیشتر را به وجود می
تواند به شکل بهتری اعتماد بخش خصوصی را جهت  می

  .گذاری و مشارکت در این صندوق جلب کند سرمایه

                                                 
قانون برنامـۀ چهـارم توسـعه کـه     ) 45(بودجۀ مزبور اکنون بیشتر بر مبنای مادۀ  -1

هـای غیـر دولتـی پـژوهش و فنـاوری را       گذاری دولت در صندوق کمک و سرمایه
گرداند مقرر شده است ولی تکلیف ماده مـذکور در قـانون برنامـه پـنجم      مجاز می

هـای   ای در سال هنوز مشخص نیست و ممکن است امکان استفاده از چنین بودجه
 .بعد وجود نداشته باشد
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. نکتۀ مهم دیگر در این سناریو نحوۀ مدیریت صندوق است
به غیر از الزامات حقوقی ناشی از انتخاب این ساختار که 

دهد، به علت  نحوۀ مدیریت صندوق را تحت تأثیر قرار می
گذاری اصلی انجام شده برای صندوق و نوع و ترکیب  هدف
و یا حتی الزم (گذاران که غالباً خصوصی هستند، بهتر  سرمایه
مدیریت صندوق به مدیرانی مستقل از دانشگاه واگذار ) است

ت مدیرۀ شود، هر چند که دانشگاه از طریق سهم خود در هیئ
های آن تأثیر خواهد  گیری صندوق بر راهبردها و جهت

  .گذاشت

  شرکت دانشگاهی غیر انتفاعی: سناریوی پنجم 4-3-5
دراین سناریو با توجه به نیازی که به وجود ساختارهای 

شود و با  سازی احساس می حمایت از کارآفرینی و تجاری
ای مؤثر های موجود جهانی در زمینۀ ساختاره توجه به تجربه

و کارآمد در این زمینه و کمبودهایی که در زمینۀ دسترسی 
عنوان  پذیر به گذاری خطر کارآفرینان دانشگاهی به سرمایه

بنیان وجود  های دانش ای هماهنگ با نیازهای شرکت گزینه
دارد، انگیزۀ اصلی در تشکیل این نهاد توسط دانشگاه نه 

در میان اقشار کسب سود، که گسترش کارآفرینی فناورانه 
آموختگان دانشگاه علم  دانشگاهی به خصوص استادان و دانش

و صنعت ایران و البته کسب اعتبار بیشتر برای دانشگاه از این 
  .راه است

هنگامی که انگیزۀ اصلی ایجاد این نهاد، مالی نباشد، 
گذاری برای آن نیز باید بر همین مبنا بوده و موضوعات  هدف

اما در کنار . شود هدف اصلی آن تعریف می عنوان غیر مادی به
این اهداف غیرمادی الزم است تا مدیران صندوق به نحوی 

ریزی و فعالیت نمایند که حداقلی از سود را فراهم کند  برنامه
تا پایداری صندوق را تضمین کرده و بعد از مدت کوتاهی از 
ده فعالیت صندوق نیازمند تأمین مالی جدید نباشند و با استفا

های  گذاری از سودآوری حداقلی تأمین شده، امکان سرمایه
از آنجا که هدف اصلی از . جدید برای صندوق فراهم باشد

ایجاد و فعالیت این نهاد، سودآوری نبوده و غیر مالی است، 
غالب منابع مالی  برای تأسیس این صندوق باید توسط 

زرگ و های ب هایی مانند باالسری پروژه دانشگاه و از محل
مثالً از بودجۀ معاونت علم و فناوری (های بال عوض  کمک
تأمین شود و برای تأمین درصد کمی از آن ) جمهور رئیس

توان بر منابع غیر دولتی و یا مشارکت استادان دانشگاه  می
دهی به این نهاد در این  ساختار حقوقی شکل. تکیه کرد

سهام سناریو، به صورت شرکت دانشگاهی خواهد بود که 
مدیریت این شرکت نیز . اکثریت آن به دانشگاه تعلق دارد

برعهده چند تن از استادان دانشگاه خواهد بود که دارای 
سازی فناوری هستند، هر چند که برای تکمیل  تجربۀ تجاری

توان تخصصی، نیروهای مورد نظر خود را به خدمت خواهد 
  .گرفت
  

  گیری بحث و نتیجه - 5
شد، دانشگاه جهت کمک به رفع شکاف همانطور که مشاهده 

های انشعابی و فراهم  موجود در بحث تأمین مالی شرکت
ای  ها، مجموعه آوردن سرمایۀ خطرپذیر مورد نیاز این شرکت

  .را پیش رو دارد) یا سناریوها(ها  حل از راه
هریک از این سناریوها، ترکیبی همگن و سازگار از مجموعۀ 

در این تحقیق بر اساس . ن استهای ممک ها و انتخاب گزینه
ها و شرایط  مطالعۀ ادبیات مربوط و قوانین و مقررات، فرصت

  :عبارتند ازتصمیمات اصلی در این حوزه  ،حاکم
دار از تأسیس  انگیزۀ اولویت: انگیزه و هدف اصلی صندوق 

گذاری خطرپذیر دانشگاهی، طبق نظر  یک صندوق سرمایه
های غیر   که انگیزه این تواند سوددهی باشد یا خبرگان می

مادی نظیر مسائل فرهنگی و اجتماعی و توسعۀ کارآفرینی 
کدام مغایرتی با هدف  این دو هیچ. در کانون توجه باشد

در صورتی که . کلی دانشگاه از تأسیس صندوق ندارد
انگیزۀ اصلی سودآوری باشد، هدف اصلی ایجاد و فعالیت 

اما اگر انگیزه اصلی  .صندوق نیز در همین راستا خواهد بود
سودآوری نباشد، موضوع سوددهی صندوق حداقل در 
حدی که خوداتکایی آن را در بلندمدت تضمین نماید باید 

  .ها مد نظر قرار گیرد گذاری در هدف
با توجه به  :بندی بازار ها و بخش چگونگی جریان فرصت 

های انجام شده و نیز مبنای نظرات خبرگان این  بررسی
گذاری، در  های سرمایه مورد جریان فرصتحوزه در 

شرایط کنونی صندوق مورد نظرنباید بر بخش خاصی از 
بلکه   تمرکز کرده،) اعم از موضوعی و جغرافیایی(بازار 

های  گذاری را از بخش های سرمایه بایستی بتواند فرصت
  .مختلف شناسایی و جذب نماید
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د بر استفاده توان تمرکز در جذب منابع مالی می: منابع مالی 
هر . از منابع دولتی و شبه دولتی و یا منابع غیر دولتی باشد

ها به  ها تاثیر زیادی بر سایر انتخاب کدام از این گزینه
  .خصوص انتخاب ساختار حقوقی صندوق خواهد داشت

نحوۀ ادارۀ صندوق و جذب : نحوۀ مدیریت صندوق 
هر مدیران برای این امر نیز انتخاب مهم دیگری است و 

کدام از دو گزینۀ پیشنهادی، یعنی سپردن مدیریت 
صندوق به مدیرانی از درون دانشگاه یا بیرون آن، 

اما در هر . مالحظات خاصی به همراه خواهد داشت
نظیر ( های کلیدی الزم صورت مدیران باید از شایستگی

) تجربه مرتبط و مدیریت کسب وکارهای کوچک
رسد در این مرحله  می همچنین به نظر.  برخوردار باشند

های مشخصی در مورد نحوۀ ادارۀ  توان چارچوب نمی
ها یا راهبرد  مثالً در زمینۀ نحوۀ غربالگری طرح(صندوق 
  .توصیه کرد) خروج

تواند نوعی  ساختار حقوقی صندوق می: ساختار حقوقی 
شرکت دانشگاهی یا یک صندوق غیر دولتی پژوهش و 

بر این که به شدت  این انتخاب عالوه. فناوری باشد
تحت تاثیر نوع منابع در دسترس برای تأسیس صندوق 
است، از تحوالت قانونی این حوزه و ابهام فراوانی که 

  .پذیرد در این زمینه وجود دارد نیز تاثیر می
های فوق، با توجه به  با انتخاب ترکیبات مناسبی از گزینه

رای توان سناریوی مناسب ب شرایط و امکانات موجود می
پذیر توسط  گذاری خطر اندازی یک صندوق سرمایه راه

  .دانشگاه را شناسایی کرد
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