فصلنامه علمي -پژوهشي

سال سوم ،شماره  ،1پایيز 1831

سياست علم و فناوري
الگوی حمایت از شکلگیری شرکتهای انشعابی دانشگاهی ،با ساز وکار
سرمایهگذاری خطرپذیر؛ مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران
*

محمد سعيد جبل عاملی ،ماندانا آزادگان مهر

دانشکده مهندسي صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چكيده
دانشگاه کارآفرین امروز باید بستری توانمند برای انتقال دانش و فناوری به محیط صنعت کشور و مجهز به ابزارهای کارآمد حمایت از تجاریسازی باشد.
سرمایهگذاری خطرپذیر به عنوان اهرمي توانمند ميتواند در کنار ساختارهای دیگر حمایتي ،شکاف تأمین مالي و کمکهای مدیریتي مورد نیاز شرکتهای
فناوری محور دانشگاهي را پر کند .اینکه دانشگاه علم و صنعت ،برای بکارگیری ابزار سرمایهگذاری خطرپذیر با چه مالحظاتي روبروست و چگونه ميتواند
این زیرساخت را برای گام برداشتن در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین به خدمت بگیرد ،پرسش این تحقیق است .این پرسش پاسخهای مختلفي ميتواند
داشتهباشد که در قالب سناریوها یا راه حلهای جایگزین ،قابل ارائه به تصمیمگیران هستند .در این مقاله برای سناریوسازی از تحلیل ریختشناسي استفاده شده
است .اولین گام در تحلیل ریخت شناسي ،شکستن سؤال اصلي تحقیق به ابعاد و مراحل فرعي است که به این منظور بر مبنای یک مدل کاربردی ،ابعاد مسئله
تشریح و با مصاحبه از دوگروه ،یعني دستاندرکاران و صاحبنظران دانشگاهي و خبرگان صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر و همچنین مطالعة قوانین حاکم،
گزینههای ممکن هر بعد استخراج گردیدهاند .حذف مسیرهای غیر ممکن از ترکیب تمام گزینهها ،با مقایسة زوجي و روش فار ) (FARصورت گرفته که به
این ترتیب ،مسیرهای فاقد ناسازگاری ،در نهایت پنج سناریو یا گزینة تصمیم را برای ارائه به تصمیمگیرندگان ایجاد کرده است.
کليدواژهها :دانشگاه کارآفرین ،سرمایهگذاری خطرپذیر ،تحلیل ریختشناسي ،برنامهریزی سناریو ،شرکتهای انشعابي ،دانشگاه علم و صنعت ایران

 -1مقدمه

1

تولید شده ایجاد نمایند در انجام رسالت خود موفقتر خواهند
بود.

با اهمیت یافتن تولید و انتشار دانش و نقشیي کیه اسیتفاده از

در حال حاضر در سطح دانشگاههای کشور نهادهای مختلفیي

دانش انتشار یافته در خلق ثروت برای جوامیع ایفیا میيکنید،

در ارتبییاب بییا تجییاریسییازی نتییایج تحقیقییات و کییارآفریني

نقش مورد انتظار از دانشگاه ها در حال دگرگوني است[ .]1از

دانشگاهي ایفای نقش ميکنند که عبارتند از دفیاتر ارتبیاب بیا

دانشگاهها انتظار ميرود نقش فعالي در تجاریسازی و انتقیال

صنعت ،مراکز کارآفریني ،مراکز رشد و پاركهای علمي .البتیه

دانش و فناوری به صنعت ایفیا کننید .در اییران نییز نیه تنهیا

این نهادها و ساختارها ممکن است در دانشگاههیای مختلی

دانشگاهها از این قاعده جهاني مستثني نیستند ،بلکه بیا شیتا

اسامي متفاوتي داشته باشند[.]2

گرفتن پیشرفت دانش محور کشور ،انتظارات جامعه و صنعت،

با وجیود سیاختارهای حماییت از کیارآفریني در دانشیگاههیا

از دانشگاهها مهمتر جلوه ميکند .هرچه دانشگاههیا بیشیتر بیه

همچنییان حرییور شییرکتهییای فنییاوری محییور منشییعب از

ابزارهییای حمایییت از کییارآفریني تجهیییز گردنیید و بسییتر

دانشگاه ها را کمرنگ ميبینیم ،در حاليکه ایجاد شیرکتهیای

مناسبتری برای تجاریسازی ایدههیا و انتقیال فنیاوریهیای

انشعابي  1دانشگاهي در بسیاری از مراجع ،مؤثرترین ساز وکار
2

* نویسنده عهدهدار مکاتباتm.azadeganmehr@gmail.com :

1- spin- offs
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انتقییال فنییاوری از دانشییگاه بییه صیینعت معرفییي شییده اسییت.

نظر ميرسد ایجاد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر دانشگاهي

همچنین این روش تجاریسازی ،از سایر روشها مثالً اعطای

ميتواند مفید واقع شود .چگونگي ایجاد چنین سیاز و کیاری،

امتیاز بهرهبرداری از فناوری ،1برای دانشگاه منافع بیشیتری در

به شیو علمي و بر اسا

شرایط و قوانین موجیود حیاکم بیر

پي دارد[.]3

نظام دانشگاهي کشور برای دانشیگاه علیم و صینعت در ایین

در صییورت نهادینییهشییدن تشییکیل شییرکتهییای انشییعابي در

مقاله بررسي شده است .بنابراین پس از بررسي پیشینة تحقییق

دانشگاهها ،عالوه بیر ایینکیه بیا فیراهمشیدن بسیترهای مزم

و تشریح روش تحقیق ،در بند چهارم ابتدا سوامت فرعي کیه

فرصتهای بسیاری از دست نخواهند رفیت ،حقیوق قیانوني

ابعاد مسئله اصلي هستند استخراج و گزینههیای ممکین بیرای

دانشگاهها در ارتباب با دارایيهای فکری حاصل از آنها احییا

هییر بعیید ،از نتییایج مصییاحبههییا و مطالعییة قییوانین مشییخص

شده و منابع درآمدی جدیدی برای آنها ایجاد میيشیوند و در

ميگردند ،سپس با مقایسیة زوجیي گزینیههیا ،ناسیازگاریهیا

عین حیال فرصیتهیای تحقییق و توسیعة بعیدی نییز بیرای

مشخص و مسیرهایي حذف ميشود که در ترکیب گزینههیای

دانشگاهها فراهم خواهند شد[.]2

تشکیل دهند آن مسییر ناسیازگاری وجیود دارد .سیناریوهای

شرکت های انشعابي دانشگاهي به خصوص در مراحیل اولییة

حاصل از ترکیبات سازگار گزینهها اسیتخراج میيشیوند .بنید

شکلگیری با کمبود منابع مالي در دسیتر

پنجم مقاله خالصهای از نتایج ارائه ميکند.

مواجیه هسیتند و

صندوق های سرمایهگذاری وابسته به دانشگاه برای پیر کیردن
این شکاف ميتوانند به مثابه پلي عمل نمایند[.]3

 -2پيشينة تحقيق

شرکتهای انشعابي دارای نیازمنیدیهیا و ابزارهیای حمیایتي

امروز دانشگاهها به سمت دومیین انقیال

خاصي هستند که یکي از مهمتیرین ایین ابزارهیای حمیایتي،

خود پیش ميروند .در انقال

و تحیول در نقیش

اول که در قرن نیوزده و اوائیل

سرمایهگذاری خطرپذیر 2است .سرمایهگذاری خطرپذیر یکیي

قرن بیستم به وقوع پیوسیت ،تحقیقیات بیه صیورت کیارکرد

از ارکان اصلي شکلگیری انشعابات قلمداد ميشود زیرا منابع

برجستة دانشگاه درآمد و از آن پیس تنهیا تیدریس و تربییت

مالي را برای بنیانگذاری شرکت انشعابي تأمین ميکند ضیمن

نیروی انساني وظیفة دانشگاهها نیست ،بلکه دانشگاه به عنیوان

اینکه تجربیات مدیریتي مورد نیاز را در اختیار مينهد[.]4

نهادی برای انجیام تحقیقیات عمیل میيکنید .دانشیگاههیا در

در صورتي عملکرد صندوق های فعال در زمینة سرمایهگذاری

انقال

خطرپذیر در ایران ،با شاخص هیای مفهیومي سیرمایهگیذاری

و اجتماعي را بهعنوان یکي از اصليترین مأموریتهای خیود،

خطرپذیر مقایسه شود ،این مقایسه نشاندهنید مییزان فاصیله

به هم پیونید دهنید در ایین راسیتا فرهنیگ دانشیگاه شیامل

این صندوقها با جایگاه واقعي آنها در سیستم ملیي نیوآوری

ارزشها ،هنجارها و نگرشها) نیز در جهت توسعه کارآفریني

است که متأسفانه به هیچ وجه با الزامات تأمین مالي طرحهای

بایستي تغییر کند[.]6

دوم خود به سمتي گام برميدارند که توسعة اقتصیادی

نوآورانه و کارآفرینانه همخواني ندارد[.]5

دانشییگاه کییارآفرین وظیفییة توسییعة اقتصییادی را بییا وظییای

بنابراین بیا توجیه بیه رشید محیدود صینعت سیرمایهگیذاری

آموزش و تحقیق دانشیگاه تلفییق میيسیازد و تجیاریسیازی

خطرپذیر در ایران که دسترسي کارآفرینان دانشگاهي را به این

دانش که قلب مأموریت جدید دانشگاه است ،پیونید دانشیگاه

زیرساخت و ابزار حمایتي با مشکل مواجه کیردهاسیت ،بیرای

را با مصرفکنندگان دانش بهطور قویتری برقرار کرده اسیت

گام برداشتن در مسیر تبیدیل شیدن بیه دانشیگاه کیارآفرین و

و دانشگاه را بیهعنیوان ییک عامییل فعیال اقتصیادی تعریی

حمایت از تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتي دانشگاهي ،به

ميکند[.]2
دانشگاه هایي در مسیر تبدیل شیدن بیه نظیام کیارآفریني گیام
برميدارند که قابلیتهای خود را برای کمک بیه شیکلگییری

1- licencing

 -2ترجمههای مختلفي برای اصطالح  Venture Capitalوجود دارد تحت عنوان

بنگاههای جدید توسعه دهند .به بیان دیگیر دانشیگاه بیه ییک

سرمایهگذاری ریسکپذیر ،سرمایهگذاری مخاطرهپیذیر و در ایین مقالیه اصیطالح

انکوباتور طبیعي و محیطیي تبیدیل میيگیردد کیه اسیتادان و

سرمایهگذاری خطرپذیر برای این مفهوم استفاده گردیده است.
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دانشجویان قادر باشند در بستر آن سیرمایهای از داراییيهیای

ایجاد انشعابات دانشگاهي کارآمدترین شیو انتقال فنیاوری و

فکییری و دانییش تجییاریسییازی شییده را ایجییاد نماینیید[.]6

تجاری سازی دانش دانشگاهي است ،زیرا نه تنهیا از راههیایي

مهمتییرین وظیفییة دانشییگاه کییارآفرین ،تجییاریسییازی دانییش

چون لیسانسدهي پرسودتر است ،بلکه سازوکار میؤثرتری در

است[ . ]2در ایین راسیتا و در نظیامي بیه هیم پیوسیته ،کلییة

تولید شغل و توسعة اقتصادی نیز هسیت[ .]8ولیي بیا وجیود

زیرساختهایي که برای دانشگاههای جهان به منزلة ابزارهیای

انبوهي از رشته هیای دانشیگاهي و دانشیگاههیای توانمنید در

تجاری سازی دانش شناخته شده اند ،باید با دیدگاهي بیومي و

کشور ایران ،حرور شیرکت هیای فنیاوری محیور منشیعب از

نیاز محور مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرند .دفاتر انتقال

دانشگاه هیا را در فریای کسیبوکیار کمرنیگ میيبینییم .در

فناوری ،مراکز رشد و پاركهای علم و فناوری کیه در کشیور

مطالعهای که از هفت دانشگاه مهم کشور در این زمینه صورت

ما نیز توسعه یافتهاند همه گامهایي در این راه هستند.

گرفته ارقام قابل ارائهای دیده نميشود و سیاست یا خطمشیي

تجییاریسییازی دسییتاوردهای دانشییگاهي بیشییتر از دو طریییق

خاصي در جهت اقدام به تأسیس این گونه شرکتها به چشم

اعطای امتیاز بهره بیرداری از فنیاوری 1و ایجیاد شیرکت هیای

نميخورد[ .]2بنابراین دانشگاه ها در کشور ما باید بیه تیالش

دانشگاهي انشعابي در جهان شناخته شده است[ .]3گرچه بیه

جدی در ایجاد زیرسیاختهیای تجیاریسیازی ادامیه دهنید.

طور قطیع راه کارهیا و مبیادی دیگیری بیرای ایین امیر قابیل

اینکه دانشگاهها برای حماییت از شیکلگییری شیرکتهیای

شناسایي هسیتند ،تمرکیز ایین مقالیه بیر راهکیار حماییت از

فناوری محور انشعابي غیر از آنچه تاکنون صورت گرفته چیه

تجاری سازی در قالیب ایجیاد انشیعابات دانشیگاهي متمرکیز

اقدامات مؤثری ميتوانند انجام دهند ،به نیازمندیهای خیاص

است.

این شرکتها باز ميگردد.

با اهمیت یافتن تجاریسازی دانشگاهي ،شرکتهای انشیعابي

انشعا های دانشگاهي اساساً بر پاییة پیشیرفتهیای فناورانیه

دانشگاهي ،به عنوان مؤثرترین شیو تجاریسازی دانش تولیید

تأسیس ميشوند و بنیانگذاران این شرکتها غالباً دانشیمندان،

شده توسط دانشگاه و نیازهای این شیرکتهیا و راهکارهیای

اسییتادان و دانشییجویان هسییتند[ .]7یکییي از مسییائل مبتالبییه

حمایتي مزم برای آنها ،امروزه بیش از پییش در مرکیز توجیه

انشعابات بهعنوان شرکتهای تازه تأسیس ،مسئله تأمین میالي

قرار گرفته است[.]3
یک انشعا

است .در دستر

بودن منابع مالي عیاملي کلییدی در توسیعة

کارآفرینانه زماني اتفاق ميافتد که یک کیارآفرین

بنگاههای فناوری محور به شمار ميرود .میزان منابع مزم برای

سازماني را ترك میيکنید تیا بنگیاه و کسیب و کیار مسیتقلي

توسعه محصول  11تا  21برابر سرمایهگذاری مزم در مرحلیه

سیازماني کیه از

تحقیق و توسعه است و میزان نیاز به این منابع طي دهیههیای

آن منشعب ميشوند و جایي که کارآفرین تجربییات زمینیهای

اخیییر رونیید افزایشییي داشییته و همچنییان در حییال افییزایش

خود را کسب ميکند قابل شناسیایي هسیتند .دو منبیع اصیلي

است[ .]9شرکتهای انشعابي دانشگاهي معمومً در دسترسیي

برای شرکتهای انشعابي در نظر گرفته ميشود :انشعا هیای

به منیابع میالي محیدودیت دارنید ،ایین در حیالي اسیت کیه

شرکتي و انشعا های دانشگاهي تفیاوت عمیده بیین ایین دو

سرمایهگذاری خطرپذیر یک راهکار تأمین مالي شیناخته شیده

گونه از شرکت های انشعابي این اسیت کیه در انشیعا هیای

و کامالً متناسب با نیازهای این شرکتهای نوبنییان اسیت کیه

شرکتي والد تمایل به نگاه داشتن دانش و منیابع دارد ولیي در

به دلیل موفقیت عملکیرد در اغلیب کشیورهای جهیان بسییار

انشعا های دانشگاهي والد دانشگاه) تمایل دارد که انشعا

مورد توجه است.

از دانشگاه خارج شود[.]7

در واقع سرمایه گذاری خطر پذیر گونة خاصي از تیأمین میالي

ایجاد بستر مناسب بیرای شیکلگییری شیرکتهیای انشیعابي

اسییت کییه بییا نیازمنییدیهییای شییرکتهییای تییازه تأسیییس و

دانشگاهي ميتواند نشانگر پایبندی دانشگاه بیه آرمیان تبیدیل

فناوریمحور کامالً تناسب دارد ،و مشکل این شرکتها را کیه

شدن به دانشگاه کارآفرین باشد.

به دلیل آیند نامشخص و ریسک بام ،سابقة کم ،درآمد منفیي

راتشکیل دهد .شرکت های انشعابي بر اسا

1- Licencing

51

محمد سعید جبل عاملی ،ماندانا آزادگان مهر  ،فصلنامه سیاست علم وفناوري ،سال سوم ،شماره  ،1پاییز 1831

وغیره شانس کمتری برای دریافیت تسیهیالت از منیابع میالي

شرکت های کوچک ،از سیستم مدیریتي کوچکي برخوردارنید

معمول را دارند ،با مشارکت در سهام حل ميکند[.]11

و در بسیاری موارد تنهیا صیاحب شیرکت در مقیام میدیریت

دسترسي به زیرساخت سرمایهگذاری خطرپذیر در کنار سیایر

است و این ویژگي سبب ميشود که شیرکتهیای کوچیک از

زیرساخت های حمایت از کارآفریني برای تکمیل چرخة اییده

قدرت تفکر و درایت مدیریتي تعداد اندك ییا تنهیا ییک نفیر

تا محصول ضروری است .بنابراین سرمایهگذاری خطرپیذیر و

برخوردار بوده و در نتیجه در برابر تغییرات ناخواستة مدیریتي
باشند[.]5

جایگاه آن را بیهعنیوان ابیزاری حمیایتي بیه اختصیار معرفیي

حسا

ميکنیم:

شرکت های انشعابي دانشگاهي با توجه به ماهییت کوچیک و

سییرمایة ریسییک پذیرعبارتسییت از منییابع مییالي کییه بییرای

تییازه تأسیییس بییودن و احتمییامً مییدیریت غیییر حرفییهای ،در

سرمایهگذاری در شرکتهای جیوان و بیا رشید سیریع ارائیه

دسترسي به منابع مالي موجود به صورت وام یا سرمایهگذاری

ميشود که این وجوه را افراد حرفهای ارائه ميکننید و شیامل

سییرمایهگییذاران بییا محییدودیت جییدی مواجییه خواهنیید بییود.

کمکهای مدیریتي نیز هست ویکي از مهمترین منابع سیرمایه

همچنین ایجاد امکان دسترسي سریع تر کارآفرینان دانشیگاهي

برای شرکتهای تازه تأسیس به شمار ميرود[.]11

و دارندگان ایده بیه سیرمایه خطرپیذیر بیهعنیوان ییک ابیزار

تحقیقات نشیان داده کیه بیرای شیرکتهیای فنیاوریمحیور،

حمایت که در مرحلة تجاریسازی وارد عمل ميشیود ،بیرای

مشارکت در سیهام شییو بسییار مناسیبتیری از وام گیرفتن

دانشگاهي که مي خواهد حیطة عمل خود را از میرز پیژوهش

ميشود زیرا سود این شرکتهیا یکنواخیت و قابیل

گستردهتر سازد و وارد فراینید تجیاریسیازی شیود ضیروری

محسو

اطمینان نیست که از عهد بازپرداخت بدهي خود برآینید[.]9
همچنین انشعا

دانشگاهي نسبت بیه ییک انشیعا

است.

شیرکتي

هدف این تحقیق ارائة راهکارهیایي عملیي بیه تصیمیمگییران

ممکن است با مشکالت بیشتری مواجه باشد؛ به خصوص در

دانشییگاه علییم و صیینعت ایییران بییرای ایجییاد زیرسییاخت

ابتدای فرایند شکلگیری ،شرکت های بزرگ به دلییل مزاییا و

سرمایه گذاری خطرپذیر در دانشیگاه اسیت .طیرح مسیائل در

حمایتهای خاص که در اختییار دارنید ،بهتیر از دانشیگاههیا

پژوهش و بررسي به دو دلیل صورت ميگیرد :دلیل عقلي کیه

ميتوانند به تشکیل شرکتهیای انشیعابي کمیک کننید ،زییرا

پایة پژوهش های بنیادی و نظری را تشکیل ميدهید و انگییز

شرکتهای تجاری ميتوانند با دارایيهای فیزیکیي خیود نییز

پژوهشگر میل به دانستن و فهمیدن است و دلیل عملي که بیه

شییرکت انشییعابي را پشییتیباني کننیید .همچنییین کانییالهییای

پژوهشهای کاربردی ميانجامد کیه تماییل بیه دانسیتن از آن

بازاریییابي ،ارتبییاب بییا مشییتریان و تییأمینکننییدگان کییه در

جهت اهمیت دارد که بتوانیم کاری را بهتر انجیام دهییم[.]12

سازمانهای تجیاری بییش از محییطهیای دانشیگاهي وجیود

این تحقیق نیز که از دسته تحقیقات کاربردی است بیه منظیور

دارند[ .]7انشعا های دانشگاهي بایستي نسبت به انشیعابات

طراحي علمیي اسیتفاده از سیرمایهگیذاری خطرپیذیر توسیط

شرکتي در انتقال فناوری فعیالتیر عمیل کننید تیا بیر فقیدان

دانشگاه علم و صنعت انجام شیدهاسیت .بیر ایین مبنیا ،روش

مزیتهای خود در مرحلة شکلگیری فائق آیند[.]4

انجام این تحقیق در بند بعدی تشریح ميشود.

احتمامً سرمایهگذاران ،شرکتهای با ثبات با خطر کم) را بیه
شرکتهای کوچک کیه در میورد تغیییرات ناخواسیته محییط
حسا

 -8روش تحقيق

هستند ترجیح مي دهنید و البتیه ایین تنهیا خطرهیای

چگونگي استفاده از ابیزار سیرمایه گیذاری خطرپیذیر توسیط

موجییود بییرای تییأمین مییالي شییرکتهییای کوچییک را در بییر

دانشگاه ،موضوع این تحقیق است .راهحل های جیایگزین کیه

نمي گیرد؛ بلکیه گیردش میالي نقیدینگي) و عیدم پرداخیت

مجموعییهای از انتخییا هییای مختلیی

هسییتنند ،مییيتواننیید

بدهيها به دلیل نسبت بامی هزینیه پیرو ههیای نوآورانیه بیه

سناریوهای مختلفي باشند که برای تصمیم گیران ،با توجیه بیه

سرمایة پایه و شکنندگي به دلیل رشد جهشي این شیرکتهیا،

هستند .برای اسیتخراج ایین

مالحظات و شرایط ،قابل انتخا

مشییکالت دیگییر اییین شییرکتهاسییت .افییزون بییر اییین کییه
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سناریوها یا راهحل های جایگزین در پاسخ بیه سیؤال اصیلي

 2-8تحليل ریختشناسی 1و روش فار

تحقیق که به این شرح است:

از میان تکنیکهایي که برای برنامهریزی سناریو مورد اسیتفاده

"مالحظییات دانشییگاه جهییت بییهکییارگیری سییرمایهگییذاری

قرار ميگیرد ،تکنیکي که بیشترین شیباهت را بیا هیدف ایین

خطرپذیر ،به عنوان ابزار حمایت از تجاریسازی دستاوردهای

پژوهش ،یعني یکپارچهسازی پاسخ هیا و ارائیة راهحیلهیا و

تحقیقاتي که معمومً در قالب شکلگیری شرکتهای انشیعابي

سناریوهای منسجم برای تصمیمگییری میدیران) دارد ،تحلییل

صورت ميگیرد ،چیست"؟

ریختشناسي است .تحلیل ریختشناسي ابزاری بیرای تفکیر

این سؤال آنگونه که در ادامه خواهیم دید به ابعاد و سیؤامت

نظام مند در مورد موضوع مورد بررسي اسیت کیه در آن تمیام

فرعي شکسته ميشود و برای یافتن پاسخ یا پاسخهای ممکین

راهحلهای ممکن یک مسئله مورد بررسي قیرار میيگییرد .از

هر بعد و در واقع سؤال فرعي ،نظیرات خبرگیان در دوگیروه:

این تکنیک در توسعة محصول جدید و نییز سیاخت سیناریو

دست اندرکاران دانشگاه علم و صنعت ایران و  -2صاحبنظران

استفاده ميشود[.]16

صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر ،بنا بر مقترای سؤال ،چنانکه

در این روش برای حل مسئله ،ابتدا سیستم به زییر سیسیتمهیا

در بنیید  1-4توضیییح داده مییيشییود ،بییا روش مصییاحبه،

اجزا یا ابعاد) شکسته ميشود .سیپس گزینیههیا ییا حیامتي

ممکین بیرای

شناسایي مي گردد که برای هر کدام از این ابعیاد قابیل تصیور

هر بعد را معین کرده است .ترکیبات تمام گزینهها سیناریوهای

است ،در مرحلة بعد ریخیتشناسیي ،3کیه ترکیبیات آن تمیام

شدني و منطقي ارائه نميدهد ،بنابراین چنانکه در ادامه بیشیتر

راهحلهای ممکن را شامل ميشود ،براسا

گزینههای مربوب

توضیح مي دهیم با اسیتخراج ناسیازگاری هیای موجیود مییان

به ابعاد مزبور ساخته ميشود .بدیهي است که تمیام ترکیبیات

گزینهها ،مسیرهای ناسازگار از ترکیبات گزینههیا حیذف و در

نیستند ،بنابراین بایید سیناریوها

جمع آوری گردیده است که گزینههای مختلی

ممکن الزاماً شدني یا مطلو

نهایت سناریوسازی بر مبنای مسیرهای باقي مانده ،انجام شیده

راهحل ها) امکان سینجي شیده و در صیورت نییاز تیأثیر هیر
راهحل در دستیابي به اهداف مورد بررسي قرار گیرد[.]17

است .تشریح کامل مراحل و روش های مورد استفاده در ادامه
ارائه ميشود.

از آنجا که هدف ما در این تحقیق انتخا

بلکه قصد داریم مجموعهای از سناریوها یا راهحلهای شیدني

 1-8برنامهریزي سناریو

و مطلو

برای پاسخگویي به سؤالي که برای دانشگاه جهت بهکارگیری

را پیشروی مدیران قرار دهییم ،از روشیي اسیتفاده

مينمائیم که معمومً در کنیار تحلییل ریخیتشناسیي و بیرای

سرمایهگذاری خطرپذیر بهعنوان ابزار حمایت از تجاریسازی

حذف سناریوهای ناسازگار مورد استفاده قرار میيگییرد .ایین

دستاوردهای تحقیقاتي خود مطرح است ،قطعاً بیشیتر از ییک

روش فار نام دارد .در این روش ميتوان راه حلهیایي کیه از

راهکییار وجییود دارد و اسییتخراج راهکارهییای جییایگزین بییه
صورت سناریوهای مختل

راهحل بهینه نیست،

ترکیب گزینههای ناسازگار به وجود آمدهاند را حذف کرد کیه

صورت ميگیرد.

به این فرایند ،فرایند فیلتر کردن در فار گفته میيشیود .اولیین

برنامه ریزی سیناریو هنگیامي کیه سیطح عیدم قطعییت بیرای

قدم در این فرایند ایجاد "ماتریس زوجیي "4اسیت کیه در آن

فرض های حیاتي و مهم بامسیت ،بهتیرین روش اسیت[.]13

گزینههای ابعاد مختل

گرچه تکنیک برنامه ریزی سناریو ،بیشتر در محیطهای کسیب

مشخص مي شود که نميتوانند با هیم

همزمان وجود داشته باشند .پیس از تکمییل میاتریس مزبیور،

و کار به کار گرفته شده است ،ولي نمونههایي نییز از اسیتفاد

کافي است کیه از لیسیت تمیام ترکیبیات ممکین در تحلییل

سیییازمانهیییای غیرانتفیییاعي از تکنییییک سیییناریوها وجیییود

ریختشناسي) ،ترکیباتي را که حیاوی گزینیههیای ناسیازگار

دارد[14و .]15در این پژوهش از سناریوسازی بهعنوان ابزاری

هستند ،بهعنوان سناریو یا راهحل ناسازگار حیذف و ترکیبیات

برای یکپارچه ساختن پاسخها و تدوین گزینههیای منسیجم و
روشن تصمیمگیری ،برای ارائیه بیه سیاسیتگیذاران اسیتفاده

1- Morphological analysis
)2- Field Anomaly Relaxation (FAR
3- Morphological space
4- Matrix of pairs

ميکنیم.
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 .1انگیزه و دمیل اقدام به تأسیس صیندوق سیرمایهگیذاری

باقیمانده را بهعنوان سناریوهای نهایي ارائه کرد .نتایج حاصیل
را ميتوان در قالب یک "درخت سناریو" نمایش داد[.]17

خطرپذیر توسط دانشگاه چیست؟
 .2آیا فرصیتهیای سیرمایهگیذاری سیودآور بیرای چنیین

 8-8معرفی مدل برکلی

صندوقي به اندازه کافي وجیود دارد؟ بخیشبنیدی بیازار

همانطور که در بند قبل توضیح دادیم در تحلیل ریختشناسي

باید چگونه باشد؟

ابتدا سؤال اصلي باید به سؤامت فرعي و ابعاد مسئله شکسیته

 .3هدف دانشگاه از تأسیس صیندوق چیه تعیادلي از مییزان

شود .در این پژوهش شکستن مسئلة "چگونگي بیه کیارگیری

سودآوری و اهیداف غییر میالي را در دسیتور کیار قیرار

ابزار سرمایه گذاری خطر پیذیر توسیط دانشیگاه" ،بیه ابعیاد و

ميدهد؟

مراحل آن ،برای پیروی از یک نظم منطقیي ،بیر مبنیای میدل

 .4چه منابع مالي برای صندوق قابل جذ

برکلي 1صورت مي گیرد .مدل برکلي برای تصمیمگیری بهطور

هستند؟

 .5مسؤلیت ادار صندوق باید به چه کسي سپرده شود؟

نظاممند ،مسیئلة تصیمیمگییری بیرای تأسییس ییک صیندوق

 .6ساختار حقوقي مناسب و عملي برای صندوق چیست؟

سرمایهگذاری خطرپذیر را به هفت مرحلة متیوالي و سیؤامت

 .7نحو مدیریت صندوق به چه صورت باشد؟

مطرح هر مرحله ميشکند .برکلي و همکاران معتقدند که یک
فرایند تصمیمگیری دارای سازماندهي خو  ،احتمیال ایجیاد

 2-4پاسخ به سؤاالت مدل برکلی

یک نهاد سرمایهگذاری خطرپذیر غیرسینتي موفیق را افیزایش

گام بعدی یافتن گزینهها و حامتي است که برای هر کدام از

مي دهد .ایشان نمایي از فرایند تصمیمگیری برای ایجاد چنیین

ابعاد و مراحل ،در واقع سؤامت فرعي مدل ،قابل تصور است.

نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیری را ارائه ميکنند و معتقدند

شناسایي گزینهها و پاسخهای ممکن برای هر مرحله و

داشتن درکي از این فرایند ميتوانید بیه ییادگیری از تجیار

سؤامت مربوب ،با جمعآوری نظرات خبرگان ،در قالب

دیگران و توسعه نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر با توجه بیه

مصاحبه از دو گروه انجام شدهاست:
 .1دستاندکاران و صاحبنظران دانشگاه علم و صنعت

اهداف ،شرایط بازار و محدودیتهای نهادی منیاطق مختلی
کمک کند[18و.]19

هشت نفر از صاحبنظران دانشگاه شامل ریاست دانشگاه،
نهادهای مرتبط با

از نظر ایشان نهادهایي که یک فرایند تصمیمگیری ساختارمند

استاداني که تجربه مسئولیت در

را طي کردهاند و در مورد هر عنصر تصمیمگیری کردهاند

کارآفریني دانشگاه مثل دفتر ارتباب با صنعت ،مرکز رشد

بسیار موفقتر از آنهایي بودهاند که مشخص نکردهاند دقیقاً به

دانشگاه و  )...را برعهده داشتهاند و نیز با استاداني که در

دنبال چه بودهاند و در مورد نحو تحقق آن راهکاری

زمینة تجاریسازی فناوری تجربه داشتهاند.

نیندیشیدهاند شکل .)1

 .2دستاندکاران و صاحبنظران در زمینة سرمایهگذاری
خطرپذیر یا کیارآفریني دانشگاهي

با مدیریت و

-4اجراي تحقيق

کارشناسان یکي از صندوقهای فعال در زمینه

با توجه به روش تحقیق ارائه شده در بند قبل ،بهعنوان اولیین

سرمایهگذاری خطرپذیر کشور و نیز کارشناسان معاونت

گام از تحلیل ریختشناسي ،سؤال اصلي تحقیق بیه سیؤامت

پژوهش و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری).

فرعي شکسته ميشود.

همچنین مطالعة قوانین و مقررات موجود صورت گرفته
است که لیست مختصر مراحل و همچنین گزینههای

 1-4استخراج سؤاالت فرعی بر مبناي مدل برکلی
بر اسا

ممکن استخراج شده از نظرات خبرگان و قوانین به

این مدل گام به گام ،سؤال اصلي پیش روی دانشگاه

شرح جدول  1است.

به سؤامت فرعي شکسته ميشود که در واقع ابعاد مسئله
اصلي هستند:
1- Barkley
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 -1تشخیص انگیز ایجاد
یک نهاد  VCغیر سنتي
 -2تحلیل بازار ،تخمین جریان
فرصتهای سرمایهگذاری و
نحو ایجاد فرصتها

 -7مدیریت فعالیت
سرمایه گذاری

 -6انتخا

 -3تعیین مقاصد

ساختار

سازماني و حقوقي

و اهداف نهاد

 -5تعیین منابع مالي

 -4انتخا اندازه و
مدیریت نهاد

برای تأمین مالي نهاد

شكل  )1فرآیند تصميمگيري براي ایجاد یک نهاد سرمایهگذاري خطر پذیر[]13

باید توجه داشت که در جمعبندی نظرات خبرگان ،تفاوت در

است .باید توجه داشت که در جمعبندی نظرات خبرگان،

شدهاست .بهعنوان

شدهاست.

نظرات منجر به ایجاد گزینههای مختل

تفاوت در نظرات منجر به ایجاد گزینههای مختل

مثال در تبیین انگیز صندوق ،گروهي از پرسششوندگان

بهعنوان مثال در تبیین انگیز

معتقد بودهاند که تنها در صورتي که چنین نهادی با انگیز

پرسششوندگان معتقد بودهاند که تنها در صورتي که چنین

سودآوری تأسیس شود هدف دانشگاه مبني بر تجاریسازی

نهادی با انگیز سودآوری تأسیس شود هدف دانشگاه مبني

محقق خواهد شد ،در صورتي که گروهي معتقد بودهاند که

بر تجاریسازی محقق خواهد شد ،در صورتي که گروهي

چون رسالت دانشگاه سودآوری نیست این نهاد باید به

معتقد بودهاند که چون رسالت دانشگاه سودآوری نیست این

صورت یک نهاد حمایتي بر مبنای ایجاد پرستیژ برای دانشگاه

نهاد باید به صورت یک نهاد حمایتي بر مبنای ایجاد پرستیژ

و مزایای ایجاد انگیزه و فرهنگ کارآفریني تأسیس گردد .این

برای دانشگاه و مزایای ایجاد انگیزه و فرهنگ کارآفریني

)

تأسیس گردد .این تفاوت نظرات منجر به ایجاد گزینههای -1

در جدول شدهاند .در مواردی چون پرسش مرحله  ،2از آنجا

ال ) و -2

) در جدول شدهاند .در مواردی چون پرسش

که نظر پرسششوندگان کمابیش بر این نکته تأکید داشته

مرحله  ،2از آنجا که نظر پرسششوندگان کمابیش بر این نکته

است که جریان فرصت سرمایهگذاری برای چنین صندوقي

تأکید داشته است که جریان فرصت سرمایهگذاری برای چنین

وجود دارد ولي برای حفظ رقابت و ایجاد فرصتهای بیشتر،

صندوقي وجود دارد ولي برای حفظ رقابت و ایجاد

طرحهای متقاضي سرمایهگذاری باید بدون محدودیت بررسي

فرصتهای بیشتر ،طرحهای متقاضي سرمایهگذاری باید بدون

شوند ،گزینههای مختلفي برای این مرحله ایجاد نگردیدهاند و

محدودیت بررسي شوند ،گزینههای مختلفي برای این مرحله

تنها گزینه -2ال ) در جدول مشاهده ميشود.

ایجاد نگردیدهاند و تنها گزینه -2ال ) در جدول مشاهده

همچنین مطالعة قوانین و مقررات موجود صورت گرفته است

ميشود.

تفاوت نظرات منجر به ایجاد گزینههای  -1ال ) و -2

که لیست مختصر مراحل و همچنین گزینههای ممکن
استخراج شده از نظرات خبرگان و قوانین به شرح جدول 1
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جدول  )1گزینههاي استخراج شده براي هر سؤال
سؤاالت و ابعاد پرسش شده
مرحله 1

پاسخهاي حاصل از مصاحبهها و تحليل قوانين
-1اولویت سودآوری ،در کنار آن مزایای فرهنگي انگیزشي

 -تبیین انگیزه ایجاد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر



چه انگیزههای فرهنگي -اجتماعي از تأسیس صندوق دنبال ميشود؟



چه انگیزههای اقتصادی از تاسیس صندوق دنبال ميشود؟



کدام انگیزهها در اولویت هستند؟

مرحله2


مرحله 3

 ) -1انگیزههیای فرهنگیي -اجتمیاعي و بهبیود پرسیتیژ دانشیگاه در
اولویت هستند.
-2ال ) وجود جریان مزم فرصیتهیا ،محیدود نکیردن بیازار هیدف

 بررسي جریان فرصتهای سرمایهگذاری و بخشبندی بازارآیا جریان فرصت مناسب برای سرمایهگذاری توسط چنین صندوقي وجود دارد؟
آیا باید بازار هدف جذ

جریان فرصت وجود دارد ولي بازار هدف نباید محدود گردد)

طرحها محدود به دانشگاه یا محدود به زمینة خاصي شود؟
-3ال ) اولویتدهي بیه بیازد اقتصیادی بیا قبیول کمتیر بیودن نیرخ

 -تعیین اهداف صندوق :هدف کدام یک از موارد زیر است؟)



حداکثر بازد اقتصادی ،قابل رقابت با سرمایهگذاریهای خطرپذیر دیگر

بازگشت سرمایهگذاری ،همزمان توجه به مزایای غیر



بازد اقتصادی ،با قبول کمتر بودن نرخ بازگشت از سرمایهگیذاریهیای خطرپیذیر دیگیر ،همزمیان

 ) -3اولویتدهي به مزایای فرهنگي ،انگیزشي و اجتمیاعي و انتظیار

توجه به مزایای فرهنگي و انگیزشي و اجتماعي


نرخ بازگشتي که پایداری صندوق را ترمین نماید.

اولویت مزایای فرهنگي و انگیزشي و اجتماعي ،و انتظار نرخ بازگشتي که ترمین کننید پاییداری
صندوق باشد


مرحله 4

-4ال ) اتکا بیشتر بیه منیابع دولتیي و منیابع درونیي دانشگاه پاسیخ

 -نحو تأمین منابع مالي منابع مالي قابل استفاده از کدام محلها قابل تأمین هستند؟)



منابع دانشگاه

خبرگاني که معتقد بودند امکان جذ



منابع دولتي رسمي از محل طرحها و برنامههای موجود)

بسیار محدود است)



منابع دولتي غیر رسمي کمکها ،از طریق روابط غیر رسمي)



 ) -4اتکا بیشتر به منابع غیر دولتي پاسخ خبرگاني که قائل به بیشتر

منابع خصوصي

بودن پویایي سرمایة خصوصي بودهاند)

مرحله 5

 -نحو جذ

مدیران صندوق

سرمایه خصوصي برای صیندوق

-5ال ) مدیریت دروني پاسخ خبرگاني که معتقد بودند پتانسییل مزم



چه تخصصهایي برای ادار صندوق مزم هستند؟

برای ادار صندوق در خود دانشگاه وجود دارد)



ادار صندوق به چه تیمي سپرده شود؟

 ) -5مدیریت بیروني پاسخ خبرگاني که معتقد بوده اند باید مدیریت
صندوق به یک تیم حرفهای بیروني سپرده شود)

مرحله 6


 -انتخا

-6ال ) شرکت دانشگاهي دولتي

ساختار سازماني و حقوقي

ماهیت حقوقي مناسب و ممکن برای صندوق دانشگاه از نظر مالحظات حقوقي و قوانین چیست؟

 ) -6شرکت دانشگاهي خصوصي
-6ج) صندوق غیر دولتي پژوهش و فناوری

مرحله 7



 -نحو مدیریت صندوق

-7ال ) نبود تصمیمگیری در مورد نحو اداره در این مرحله و تنها در

ابزار سرمایهگذاری چه باشد و از میان ابزارهای معمول در سرمایهگذاری خطرپیذیر کیدام انتخیا

نظر گرفتن بعري مالحظات خاص پاسخ خبرگان نشانگر این مطلب

شود؟

بوده است که در این مرحله تصمیمگیری صورت نگیرد)

راهبرد خروج با توجه به شرایط چه باشد؟

 8-4بررسی ناسازگاري گزینهها

تعدادی از گزینهها بایکدیگر ناسازگار هستند که این

در صورتي که برای ساختن سناریوها یا راهحلهای پیشنهادی

ناسازگاری به طور مختصر در زیر تشریح شدهاند:
-

بخواهیم به طور ساده از تحلیل ریختشناسي استفاده نمائیم،

در صورتي که انگیز اصلي از ایجاد صندوق

بهدستآمده،

سودآوری باشد ،هدف اصلي نیز سودآوری خواهد

ایجاد

بود و در صورتي که انگیز اصلي مسائل غیر مالي

ميگردد .در صورتي که ميدانیم تمام این سناریوها شدني و

در نظر گرفته شود ،هدف اصلي صندوق نیز غیر

منطقي نیستند .بنابراین در این مرحله جهت حذف

مالي خواهد بود و مزم است سودآوری تنها در

سناریوهای فوق ،از روش فار استفاده ميکنیم .یعني با مقایسة

جهت پایداری صندوق نیز دیده شود و نه بهعنوان

زوجي گزینههای حاصل برای هر مرحله ناسازگاری گزینهها

هدف اصلي آن .در نتیجة انگیزه :سودآوری -1

را بررسي ميکنیم .همانطور که در جدول فوق دیده ميشود،

ال ) با اهداف غیر مالي  ) -3ناسازگار بوده و

از

ترکیب

تمام

گزینههای

 2×1×2×2×2×3×1=48حالت و سناریوی مختل

برعکس انگیزههای غیر مالي  ) -1با اولویتدهي
به اهداف اقتصادی -3ال ) ناسازگار است.
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جدول  ) 2ماتریس زوجی سازگاري یا عدم سازگاري گزینهها
-1ال
-1ال
-1
-2ال
-3ال
-3
-4ال
-4
-5ال
-5
-6ال
-6
-6ج
-7ال

-

-1

-2ال

-2

-3ال

-4ال

-3

-5ال

-4

-5

-6ال

-6

-6ج

-7ال

ناسازگار
ناسازگار
ناسازگار

ناسازگار

ناسازگار
ناسازگار
ناسازگار
ناسازگار
ناسازگار

بر اسا

امکان جذ

نظر خبرگان پرسششده ،تنها در صورتي

51درصد یا بیشتر باشد ،شرکت دانشگاهي ،شرکت دولتي

سرمایة خصوصي وجود خواهد داشت که

خواهد شد و برعکس در صورتي که سهم بخش

محسو

صندوق هدف و انگیز خود را بهعنوان یک نهاد سودآور با

غیر دولتي از سرمایه صندوق بیش از 51درصد باشد ،شرکت

اولویت بازده اقتصادی مطرح نماید .پس هنگامي که صندوق

دانشگاهي ،شرکت خصوصي تلقي ميگردد ،بنابراین تأسیس

با انگیزههای فرهنگي اجتماعي و اهداف غیر مالي به صورت

شرکت دانشگاهي دولتي -6ال ) با اتکای بیشتر به منابع

یک ساختار حمایت از کارآفریني دانشگاهي تأسیس شود،

غیر دولتي  ) -4ناسازگار بوده و تأسیس شرکت دانشگاهي

منابع مالي غیر دولتي بسیار ناچیز خواهد بود،

خصوصي  ) -6یا صندوق غیر دولتي پژوهش و فناوری

بنابراین آن طور که خبرگان مورد مصاحبه نیز به آن اشاره

-6ج) که در آن ،طبق قانون ،سهام اکثریت باید خصوصي

کردهاند استفاده از منابع غیر دولتي  ) -4با انگیزه و اهداف

باشد ،با اتکای بیشتر به منابع دولتي و دروني دانشگاه -4

امکان جذ

غیر مالي -1
-

ال ) ناسازگار هستند .در هر صورت با توجه به این که طبق

و  ) -3ناسازگار در نظر گرفته ميشود.

هنگامي که غالب منابع مالي از محلهای خصوصي که

این قانون ،شرکت دانشگاهي مستقل از تشکیالت دانشگاه

انگیز مالي برایشان اولویت دارد) تأمین گردد تأمینکنندگان

اداره ميشود آزادی عمل مورد نیاز در انجام امور تجاری

مزبور ترجیح خواهند داد تا مدیریت صندوق را دست گرفته

برای چنین ساختاری با انتخا

این شکل حقوقي امکانپذیر

یا به مدیران حرفهای دیگری که ترمینکنند حداکثر بازده

است].[21

مالي و اقتصادی برای آنها باشد واگذار نمایند ،بنابراین

اکنون براسا

مدیریت دروني -5ال ) با اتکای بیشتر منابع غیر دولتي -4

سناریوهایي ترکیباتي از گزینهها) را که ناسازگاری دروني

) ناسازگار خواهد بود .برعکس هنگامي که انگیزههای غیر

دارند ،شناسایي و فیلتر کرد ،به شکلي که تنها سناریوهای

مالي در تأسیس صندوق غالب باشد ،دانشگاه ترجیح خواهد

سازگار باقي بمانند .جدول 3نشان دهند کلیة حامت و

داد که ادار صندوق را نیز خود در اختیار داشته باشد ،که این

ترکیب گزینهها و همچنین مسیرهای دارای ناسازگاری است.

موضوع مورد نظر مسئولین دانشگاه در مصاحبههای انجام
شده بوده است ،بنابراین مدیریت بیروني

ناسازگایهای شناسایي شده ،ميتوان

همانطور که جدول نشان ميدهد فقط مسیرهای ردی

، 4 ،1

 ) -5با

 12 ،11و  37مسیرهای فاقد ناسازگاری میان گزینهها هستند

انگیزههای فرهنگي اجتماعي  ،بهبود پرستیژ دانشگاه ) -1

و بر این اسا

درخت این سناریوها را تشکیل ميدهیم .هر

ناسازگار است.

سناریو در واقع مجموعهای از گزینههای سازگار و متوالي در

-

مسیر تصمیمگیری گام به گام هستند.

طبق قانون تأسیس شرکتهای دانشگاهي ،هنگامي که

سهم منابع دروني دانشگاه از سرمایة شرکت دانشگاهي
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جدول )8فيلتر کردن سناریوهاي ناسازگار

استوار است که موفقیت مالي ،شاخصي گویا برای تحقق

ردیف سناریو ناسازگار؟ ردیف سناریو ناسازگار؟
 ، 1بلي 1
1آ2 ،آ،
22
1
(ترکيب (چرا؟)
(ترکيب (چرا؟)
 ، 1بلي 1
و
آ
4
بلي
آ،
2
آ،
1
22
2
و 3آ)
2آ3 ،آ،
3آ4 ،آ،
گزینه -،بلي 1
1
1آ2 ،
گزینه-آ ،بلي 4آ و 22
8
و 3آ)
2آ3 ،آ،
) 6
3آ4 ،آ،
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نشان
همانطور که شکل2
6ج،

پژوهش و بودجههای دولتي قابل تصویب ،کمکها و

پس از حذف مسیرهایي که میان گزینههای آنها طبق

حمایتهای دولتي بخش اعظم سرمایة صندوق را تشکیل

جدول 3ناسازگاری وجود داشت ،سناریوها راهحلها) را

دهند،

نشان ميدهد .سناریوها بهعنوان گزینههای تصمیم قابل

ضمن آن که پیگیری مشارکت بخش غیردولتي که سهم

ارائه به تصمیمگیران هستند که در ادامه تشریح ميشوند.

حداقل را در اختیار خواهد داشت ،ضمن تأمین بخشي از

اهداف مورد نظر از ایجاد چنین ساختاری خواهد بود.
پویایي و کارایي این انگیزه ،با اتکا به فرصتهای مناسب
سرمایهگذاری و پتانسیل نهفته در بطن دانشگاه ،وجود
استادان و دانشگاهیان مجر
اسا

که توانایي ادار کار را بر

سوابق و تجربیات کار تجاریسازی خود دارند،

ساختاری را به وجود خواهد آورد که ضمن ایجاد درآمد
برای دانشگاه ،باعث بهبود پرستیژ دانشگاه و ایجاد انگیزه
کارآفریني میان استادان و دانشجویان نیز خواهد شد.
در این راستا ،دانشگاه طبق شیوهنامة تأسیس شرکتهای
دانشگاهي ،اقدام به تأسیس یک شرکت دانشگاهي برای
حمایت از تجاریسازی دستاوردهای پژوهشي مينماید و
با سهامداری بیش از  51درصد سرمایة این شرکت
دانشگاهي ،مدیریت اصلي و کنترل صندوق را در اختیار
خود خواهد داشت و با توجه به این که بیشتر سهام این
شرکت دانشگاهي متعلق به دانشگاه خواهد بود ،شرکت
دانشگاهي مزبور یک شرکت دولتي محسو

خواهد

شد].[21
قانون برنامة چهارم توسعه ،به دانشگاهها اجازه تأسیس
شرکت دولتي با شرایط خاصي را داده است .برای این
منظور بایستي منابع داخلي دانشگاه ،بخشي از سربار

سرمایه ،پویایي و یادگیری بیشتری برای صندوق ایجاد و

 1-8-4سناریوي اول :شرکت دانشگاهی انتفاعی

تجربة مدیریتي بیروني را نیز قابل دستر

این مسیر چنانکه شکل 2نشان ميدهد از ترکیب

خواهد کرد.

در حالي که به دلیل نقش بیشتر دانشگاه در مدیریت

گزینههایي چون انگیز سودآوری و هدف اولویت بازده

صندوق ،اهداف و منافع مالي و غیرمالي دانشگاه ،مثل

اقتصادی ،اتکای بیشتر به منابع دولتي و مدیریت دروني

توجه به فرهنگسازی پرستیژ دانشگاه ،در اولویت بامتری

ایجاد ميشود.

نسبت به اهداف شرکای خصوصي قرار خواهند گرفت.

چنین ساختاری با این ذهنیت شکل ميگیرد که نهادی

تحقق این امر با انتصا

توانمند برای وارد شدن به عرصة بازار تجاریسازی

عناصر داخلي قابل اعتماد

دانشگاه جهت مدیریت صندوق محقق خواهد شد.

فناوری و ایجاد سودآوری باشد و بر پایه این فرض
12

محمد سعید جبل عاملی ،ماندانا آزادگان مهر  ،فصلنامه سیاست علم وفناوري ،سال سوم ،شماره  ،1پاییز 1831

(ردیف  1در جدول)

سناریوي -1شرکت دانشگاهی انتفاعی

(ردیف  4در جدول)

سناریوي -2شرکت دانشگاهی با مدیریت بيرونی

(ردیف  11در جدول)

سناریوي -8شرکت دانشگاهی غير دولتی

(ردیف  12در جدول)

-5ال

-5

سناریوي -4شرکت دانشگاهی غير دولتی پژوهش و فناوري

-6ال

-6ال

(ردیف  82در جدول)

-7ال

-7ال

-7ال

-6

سناریوي -2شرکت دانشگاهی غير انتفاعی

-7ال

-7ال

-6ج
-6ال
-5
-5ال

-4

-4ال

-4ال

-3ال

-3

-2ال

-2ال

-1

-1ال

شكل  )2درخت سناریوها

ضمن ایجاد درآمد برای دانشگاه بهعنوان سهامدار و

 2-8-4سناریوي دوم :شرکت دانشگاهی با مدیریت بيرونی

سرمایهگذار در نهاد حمایتي ،مزایایي چون ترویج فرهنگ

در این سناریو نیز ،انگیز اصلي و اولویتدار برای

کارآفریني ،تشویق و ترغیب دانشگاهیان به سمت

دانشگاه از تأسیس نهاد ،سودآوری است با این فرض که

تحقیقات کاربردی و قابل تجاریسازی و بهبود پرستیژ

بدون توجه به بحث بازدهي مالي کار تجاری سازی

برای دانشگاه ایجاد کند .تفاوت این سناریو با سناریو قبل

فناوری و دستاوردهای پژوهش ،مفهومي نخواهد داشت.

در سپردن ادار صندوق به مدیریت بیروني با توجه به

دانشگاه جریان فرصت و پتانسیل مناسبي را با توجه تعداد

تجربة تجاری بیشتر و بازدهي بامتر بخش خصوصي

دانشجویان آموزش عالي و تغییر روند تحقیقات به سمت

است .دانشگاه منابع قابل دسترسي مختلفي را برای این

تحقیقات کاربردی داراست .بسیاری فرصتها با ایجاد

منظور ميتواند بهکارگیرد مثل بخشي از سربار پژوهش

یک ساختار حمایت از تجاریسازی قابل دستیابي هستند

کمکها و بودجههای دولتي که به این زمینه ميتواند

و ميتوانند با شکلگیری در قالب شرکتهای تجاری،

اختصاص دهد .بنابراین دانشگاه با تأسیس یک شرکت
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دانشگاهي ،منابع در اختیار خود را سرمایهگذاری مينماید

تجربة کار تجاری مؤثرتر و همچنین منابعي که در اختیار

و با توجه به این که بیش از  51درصد سرمایة این شرکت

دارد ،در صورتي که ساختار و بستر مناسبي فراهم شود،

به دانشگاه تعلق دارد این نهاد یک شرکت دانشگاهي

ميتواند در جهت اهداف مورد نظر و مطلو

ميشود ،ولي با توجه به این که دانشگاه

سیاستگزاران جامعه و دانشگاه هدایت شود .در این

دولتي محسو

انتظار دارد که نهاد به بهترین شکل و به صورت حرفهای

سناریو و در این راستا امکان مشارکت و سرمایهگذاری

اداره گردد و این در حالي است که تجربة دانشگاه در این

بخش غیردولتي فراهم ميگردد .بدون شک انگیز

زمینه به اندازه کافي نیست ،ادار صندوق را به کساني

اولویتدار در این حالت سودآوری صندوق است و این

واگذار ميکند که تخصص و تجربة زیادی در این زمینه

امر در نظر برخي خبرگان نه تنها به زیان دانشگاه و مغایر

دارند ،بهعنوان مثال تیمهای مدیریتي و کارشناسي که

با اهداف آن نیست ،بلکه باعث کارائي و فعالیت مؤثر در

اداره کنند نهادهای سرمایهگذاری مشابهي هستند ،نهادی

امر تجاریسازی ميگردد .با توجه به مزایایي که همکاری

مثل صندوق مالي توسعة فناوری) که در کوتاهمدت ضمن

با دانشگاهها برای بسیاری از نهادهای خصوصي یا نیمه

این که سودآوری بیشتری برای دانشگاه ایجاد مينماید ،از

دولتي مشابه در بیرون از دانشگاه دارد ،بعري از این

آنجا که شکل جبران خدمات این مدیران به صورت سهم

نهادها مثل شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری که

از سود خواهد بود ،ضمن انگیز بیشتر ایشان برای توجه

عالقهمند ميشوند که درصد از سرمایه خود را که ارقام

به سودآوری صندوق ،هزینة اداره کمتری به دانشگاه

بسیار بامیي ميشود) در حوز

فناوریهای نو

تحمیل خواهد شد.

سرمایهگذاری نمایند .این پتانسیل ،فرصت بسیار مناسبي

شایان ذکر است که با توجه به بیشتر بودن سهام دانشگاه

برای دانشگاه است که با همکاری با شریک یا شرکای

نسبت به شرکای خصوصي که ميتواند همان تیم اداره

بیروني در قالب شرکتي که درصدی از سهام آن کمتر از

ميشود و سهم

51درصد) به دانشگاه تعلق دارد و طبق شیوهنامة تأسیس

دانشگاه از مدیریت و کنترل بیشتر است ،ولي برون

شرکتهای دانشگاهي ،در قبال سرمایة دانشگاه یا

سپاری مدیریت ،راهبرد منتخب دانشگاه برای بهرهمندی

خدماتي که دانشگاه در اختیار این شرکت قرار ميدهد ،به

از یک مدیریت حرفهای و جامة عمل پوشاندن به

اهداف خود جامة عمل بپوشاند .گرچه در این حالت

سودآوری بیشتر صندوق است و مزایای یادگیری و کسب

مدیریت صندوق برپایة تجربه و تصمیم شریک بیروني

تجربه نیز برای دانشگاه دارد .ضمناً دانشگاه در صورتي

صورت خواهد گرفت ،مدیریت براسا

حرفهایگری و

آن که منافع خود را در خطر ببیند این امکان را خواهد

تجربة تخصصي خواهد بود که از کارائي بامئي برخوردار

داشت که مدیریت را خود به دست گیرد.

است ،زیرا سهم شرکای خصوصي باعث انگیزه و تعهد

کننده باشد) شرکت دولتي محسو

به کارائي و موفقیت صندوق خواهد بود .به نظر بعري

 8-8-4سناریوي سوم :شرکت دانشگاهی غير دولتی

خبرگان ،این همکاری متقابل و فعالیت بخش خصوصي

از آنجا که ،به طور معمول کارایي بخش خصوصي در

در کنار دانشگاه مترمن یادگیری زیادی برای دانشگاه و

بحث امور مالي و تجاری بیشتر است ،در بسیاری از
کشورها به شکلهای مختل

ایجاد فرهنگ کارآفریني مؤثر میان دانشگاهیان خواهد

تالش شده که از پتانسیل

بود .با توجه به سوابق و تجربیات شرکای مذکور ،انتخا

بخش خصوصي در راستای اهدافي که باعث خلق ثروت

طرحها برای سرمایهگذاری ،انتخا

و دانش برای جامعه نیز ميشود استفاده گردد .یکي از این

ابزار مناسب

سرمایهگذاری و نحوه خروج از سرمایهگذاری بسته به

بسترها برای فعالیت بخش خصوصي در کنار بخش

موقعیت به مناسبترین شکل انجام ميشود.

عمومي ،دانشگاه است .بخش خصوصي با انگیز بیشتر و
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 4-8-4سناریوي چهارم :صندوق غير دولتی پژوهش و

 2-8-4سناریوي پنجم :شرکت دانشگاهی غير انتفاعی

فناوري

دراین سناریو با توجه به نیازی که به وجود ساختارهای

در این سناریو نیز سودآور بودن صندوق از اهمیت

حمایت از کارآفریني و تجاریسازی احسا

زیادی ،برخوردار است و هدفگذاری نیز بر این اسا

توجه به تجربههای موجود جهاني در زمینة ساختارهای

باید صورت بگیرد که ساختار صندوق ساختاری کارا و

مؤثر و کارآمد در این زمینه و کمبودهایي که در زمینة

قابلیت همکاری بخش خصوصي و

دسترسي کارآفرینان دانشگاهي به سرمایهگذاری خطرپذیر

دانشگاه باشد .این صندوق بر مبنای ساختار حقوقي که

بهعنوان گزینهای هماهنگ با نیازهای شرکتهای

شدهای 11از

دانشبنیان وجود دارد ،انگیز اصلي در تشکیل این نهاد

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم را داراست زیرا

توسط دانشگاه نه کسب سود ،که گسترش کارآفریني

دولت مجاز است در صندوقهای غیر دولتي پژوهش و

فناورانه در میان اقشار دانشگاهي به خصوص استادان و

فناوری تا  49درصد سرمایة صندوق را تأدیه نماید .مابقي

دانشآموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران و البته کسب

سرمایة صندوق از طریق دانشگاه ،مشارکت صنایع،

اعتبار بیشتر برای دانشگاه از این راه است.

نهادهای خصوصي و سهامداری کارکنان و بخش

هنگامي که انگیز اصلي ایجاد این نهاد ،مالي نباشد،

خصوصي تأمین ميشود.

هدفگذاری برای آن نیز باید بر همین مبنا بوده و

توانمند براسا
انتخا

انتخا

ميکند قابلیت جذ

بودجة تعری

ساختار "صندوق غیر دولتي پژوهش و فناوری"

ميشود و با

موضوعات غیر مادی بهعنوان هدف اصلي آن تعری

هرچند الزامات متعددی نظیر ساختار رسميتر و سرمایة

ميشود .اما در کنار این اهداف غیرمادی مزم است تا

اولیه بیشتر را به وجود ميآورد ،اما به واسطة همین

مدیران صندوق به نحوی برنامهریزی و فعالیت نمایند که

موضوعات ،ميتواند به شکل بهتری اعتماد بخش

حداقلي از سود را فراهم کند تا پایداری صندوق را

خصوصي را جهت سرمایهگذاری و مشارکت در این

ترمین کرده و بعد از مدت کوتاهي از فعالیت صندوق

صندوق جلب کند.

نیازمند تأمین مالي جدید نباشند و با استفاده از سودآوری

نکتة مهم دیگر در این سناریو نحو مدیریت صندوق

حداقلي تأمین شده ،امکان سرمایهگذاریهای جدید برای

این

صندوق فراهم باشد .از آنجا که هدف اصلي از ایجاد و

ساختار که نحو مدیریت صندوق را تحت تأثیر قرار

فعالیت این نهاد ،سودآوری نبوده و غیر مالي است ،غالب

ميدهد ،به علت هدفگذاری اصلي انجام شده برای

منابع مالي برای تأسیس این صندوق باید توسط دانشگاه

صندوق و نوع و ترکیب سرمایهگذاران که غالباً خصوصي

و از محلهایي مانند بامسری پرو ههای بزرگ و

هستند ،بهتر و یا حتي مزم است) مدیریت صندوق به

کمکهای بال عوض مثالً از بودجة معاونت علم و

مدیراني مستقل از دانشگاه واگذار شود ،هر چند که

فناوری رئیسجمهور) تأمین شود و برای تأمین درصد

دانشگاه از طریق سهم خود در هیئت مدیر صندوق بر

کمي از آن ميتوان بر منابع غیر دولتي و یا مشارکت

راهبردها و جهتگیریهای آن تأثیر خواهد گذاشت.

استادان دانشگاه تکیه کرد .ساختار حقوقي شکلدهي به

است .به غیر از الزامات حقوقي ناشي از انتخا

این نهاد در این سناریو ،به صورت شرکت دانشگاهي
خواهد بود که سهام اکثریت آن به دانشگاه تعلق دارد.
 -11بودجة مزبور اکنون بیشتر بر مبنای ماد  )45قانون برنامة چهارم توسعه

مدیریت این شرکت نیز برعهده چند تن از استادان

که کمک و سرمایه گذاری دولیت در صیندوق هیای غییر دولتیي پیژوهش و
فناوری را مجاز ميگرداند مقرر شده است ولي تکلی

دانشگاه خواهد بود که دارای تجربة تجاریسازی فناوری

ماده مذکور در قیانون

برنامه پنجم هنوز مشخص نیست و ممکین اسیت امکیان اسیتفاده از چنیین
بودجهای در سالهای بعد وجود نداشته باشد.
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دولتي باشد .هر کدام از این گزینهها تاثیر زیادی بر

هستند ،هر چند که برای تکمیل توان تخصصي ،نیروهای

سایر انتخا ها به خصوص انتخا

مورد نظر خود را به خدمت خواهد گرفت.

ساختار حقوقي

صندوق خواهد داشت.
 نحو مدیریت صندوق :نحو ادار صندوق و جذ

 -2بحث و نتيجهگيري
همانطور که مشاهده شد ،دانشگاه جهت کمک به رفع

مدیران برای این امر نیز انتخا

شکاف موجود در بحث تأمین مالي شرکتهای انشعابي و

هر کدام از دو گزینة پیشنهادی ،یعني سپردن

فراهم آوردن سرمایة خطرپذیر مورد نیاز این شرکتها،

مدیریت صندوق به مدیراني از درون دانشگاه یا

مجموعهای از راهحلها یا سناریوها) را پیش رو دارد.

بیرون آن ،مالحظات خاصي به همراه خواهد داشت.

هریک از این سناریوها ،ترکیبي همگن و سازگار از

اما در هر صورت مدیران باید از شایستگيهای

مجموعة گزینهها و انتخا های ممکن است .در این

کلیدی مزم نظیر تجربه مرتبط و مدیریت کسب

مطالعة ادبیات مربوب و قوانین و

وکارهای کوچک) برخوردار باشند .همچنین به نظر

مقررات ،فرصتها و شرایط حاکم ،تصمیمات اصلي در

ميرسد در این مرحله نميتوان چارچو های

این حوزه عبارتند از:

مشخصي در مورد نحو ادار صندوق مثالً در زمینة

تحقیق بر اسا

نحو غربالگری طرحها یا راهبرد خروج) توصیه

 انگیزه و هدف اصلي صندوق :انگیز اولویتدار از
تأسیس

یک

صندوق

سرمایهگذاری

مهم دیگری است و

کرد.

خطرپذیر

دانشگاهي ،طبق نظر خبرگان ميتواند سوددهي باشد

 ساختار حقوقي :ساختار حقوقي صندوق ميتواند

یا اینکه انگیزههای غیر مادی نظیر مسائل فرهنگي و

نوعي شرکت دانشگاهي یا یک صندوق غیر دولتي

اجتماعي و توسعة کارآفریني در کانون توجه باشد .این

پژوهش و فناوری باشد .این انتخا

عالوه بر این که

دو هیچکدام مغایرتي با هدف کلي دانشگاه از تأسیس

به شدت تحت تاثیر نوع منابع در دستر

صندوق ندارد .در صورتي که انگیز اصلي سودآوری

تأسیس صندوق است ،از تحومت قانوني این حوزه

باشد ،هدف اصلي ایجاد و فعالیت صندوق نیز در

و ابهام فراواني که در این زمینه وجود دارد نیز تاثیر

همین راستا خواهد بود .اما اگر انگیزه اصلي سودآوری

ميپذیرد.

برای

ترکیبات مناسبي از گزینههای فوق ،با توجه به

نباشد ،موضوع سوددهي صندوق حداقل در حدی که

با انتخا

خوداتکایي آن را در بلندمدت ترمین نماید باید در

شرایط و امکانات موجود ميتوان سناریوی مناسب برای

هدفگذاریها مد نظر قرار گیرد.

راهاندازی یک صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر توسط
دانشگاه را شناسایي کرد.

 چگونگي جریان فرصتها و بخشبندی بازار :با توجه
به بررسيهای انجام شده و نیز مبنای نظرات خبرگان
این حوزه در مورد جریان فرصتهای سرمایهگذاری،

منابع

در شرایط کنوني صندوق مورد نظرنباید بر بخش
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