
 

 

 هایزایشیشرکت

Spin-Off Companies 

ساایی بشیاا ای لایت ات لی ا ی        شرکت جدیدی که برای تجاری
 د.ش  س س لاتأت سط افراد دانیگاها   غ ر دانیگاها  فتری

 ة ر همت  ی قوصتا   ةستون  فرتر ت سنست     منزلة به ینیکارآفر
 شوغال،  رآمد  شی ر  فز  یجن مع شناخوه شده و نرش مهم

سنست ه    ر جن متع  راتال   ژهیو به ی جوماع ر تییسغ جا یو  
نظتر  بتا  ر  .(Tajpour & Salamzadeh, 2019 ) کنتد  متی  فای 

منفق و مؤثر هسوند که  ییها گسور ه، سازما  ر تییگرفون سغ
 نیت بینتی کتر ه و     و سحتنتت ر  یتیش   ر تییت سن ننتد سغ  یم
 & ,Tajpour, Hosseini) کننتتتد تیر  هتتتد  ر تییتتتسغ

Moghaddm, 2018.) هتا ماتارکت    منریت جدید ستازما  مأ
 & Alipour) باشتد  ننآوری و کتارآفرینی متی    ر انزة هاآن

Enayati, 2017.)  هتای   سترین مؤلفته   مهت   ر تییسغو سرعت
 ی  گستور ه  ر تییت هتا م متنتب بتا سغ    . ستازما  هستوند  طیمح
هتتا و  جملتته فر تتت ز یمخولفتت طیرو هستتوند و شتتر  هروبتت
 ,Tajpour ) آورنتد  وجن  متی  بهها   سازما یر  بر  د تیسهد

Moradi, & Jalali, 2018.)  فرینی  ر های کارآ ة ف الیتسنس
های کلیتدی نظتا     های مخولف، یکی  ز مؤلفه  شکال و زمینه

 .(Chitsaz et al., 2019) رو  شمار متی  ییار   سنس ة ملی به
ثیر  نوظتار ت  ستأ  ش بخش   ناگاهی به کارآفرینی سحتت گر ی

 باشتد  های بنیا ین  ز   نش متی  عملی ناشی  ز ظهنر ننآوری
(Van Looy et al., 2011.) ینرتش   تل   عنن   هب ها   ناگاه 

 ی هندگا  آمنزش و سنلیدکنندگا    نش علم خن  ر   ز  ر ئه
 ,.Geoghegan et al)  نتد  منورت  کتر ه  کتارآفرین  به   ناگاه 

  یسسته  یبتر   یزوریکاسال عنن   به نی  ناگاه کارآفر (.2015
 یو  جومتاع  ی قوصتا   ة ست که منجتر بته سنست     ینیکارآفر
 ییناستا منجر به ش آ   فزو ه  رزش قیطر زشن  که  میمنطره 
 Centobelli) شن  می ینیهای کارآفر بر  ری  ز فر ت و بهره

et al., 2019.) محنر  ر شترو     ر    مه شرکت جدید   نش
محستن   وکارهتای کنکت     کست    ند زی زیرمجمنعتة  ر ه
ی    ناتگاه،  ها  ز آ   شن  که مالکیت فکری  ین شرکت می

یتتا شتترکت  یژوهاتتی عمتتنمی، ستتازما   ولوتتی  مؤسستتة
 (.Druilhe & Garnsey, 2004) باشتتتد خصن تتتی متتتی

 ی  ز  گستور ه  ةننیا به مجمنعهای   ر شرکتگذ ری  سرمایه
  یت به  دهی   ی  ر  سا بون ند  ز  ازیهای مخولف ن  الایت
 ر  (.Baker & Nelson, 2005) شتن  ز یای سبتدی   شرکت 

بتر   های ز یاتی، عتالوه   شد  ساکی  شرکت نرت نها ینه 
های کتارآفرینی  ز   که با فر ه  شد  بسورهای تز  فر ت ین

ها  ر  رسباط   ست نخن هد رفت، بلکه ارنق قانننی سازما 
ها  ایا خن هد شد و منبع  رآمد آنبا   ر یی فکری اا    ز 

 (.Justice et al., 2014) شن  ها  یجا  میآنجدیدی بر ی 

 
 تعاریف و مفاهیم شرکت زایشی

محتتنر،  سأستتیت سکننلتتن ی شتترکت ستتازه شتترکت ز یاتتی
سال  ستت   25با سنی کمور  ز وکار شخصی و مسور   کس 
گیری  ز ی   خور   یا ننآوری سکننلن یکی بنا  یایة بهرهکه بر

 ستتنجهی   ر منر شتتده  ستتت کتته ریستت  سکننلتتن یکی   
(Bazen, 2020.) شن  کته بتر ی    به شرکت جدیدی گفوه می

 شتن   ستیت متی  بخاتی  ز مالکیتت م نتنی سأ    سازی سجاری
(Shane, 2004.) های   ناگاهی  های ز یای  ر شبکه شرکت

ستی  وجن    رند که  فر    زطریق  فر   مخولف به منابع  سور
 (.Prokop et al., 2019)   رند
ی هستوند کته   هتای جدیتد   شترکت  ز یاتی های  شرکت 

 ماخصات سازما  متا ر  ستت   ها موفاوت باهای آن ماخصه
(Abarbanell et al., 2003.) سن نتد یکتی  ز    سازما  ما ر می

ی جدید ختار   ز ستازما    شرکو عنن   ههای خن  ر  ب بخش
ا  سرستی   نف ا  خن  سازم سیت کند و سها  آ  ر  بین ذیسأ

ها  ز فر  یا گروهتی  ز    ین شرکتیا  (.Dittmar, 2004) کند
یت  ستازما     زیرمجمنعةسن نند  می  ند که ساکی  شده فر   

هتای فتر ی یتا      نگیتزه  (.Bernardt et al., 2002) ما ر باشند
هتایی   هتا و قابلیتت   گروهی  فر   خالق و کارآفرین یوانستی  

وفا ه  ز  ست .  سوفا ه مانتده  ستت     رند که  ر سازما  ما ر بی
  شتن  هتای ز یاتی متی    سیت شرکتأسمنج   ها  ین ظرفیت

(Ahlström Söderling, 1999.) االت، کارآفرین لزوماب  ر ین 
گیر ، اوی ممکن  ست با  امایت سازما  ما ر قر ر نمیمنر 

 ,Tübke) شتن  رو  همراومتت و مخالفتت ستازما  نیتتز روبت    

دی  ز ستازما    ر س ریفی  یگر، شرکت ز یای و ا (.2004
 ,Allen) شتن   طتنر مستور   یجتا  متی     باشد که بته  ما ر می
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ستازی   های ز یای، سجتاری  شرکت ةسخصص و ارف (.1998
 باشتد.  متی های مو لق به   ناتگاه یتا ستازما  متا ر      فناوری

های  اوریها یا فن بر  یده منضن  ف الیت شرکت بایسوی مبونی
که  نورال   نش بایستوی  ر   گرفوه  ز سازما  ما ر باشد نائت

 رسبتتاط مستتوری  بتتین ستتازما  متتا ر، شتترکت و بتته  ور  ز  
شترکت    تطال    (.Cooper, 2001) هتا  نجتا  شتن     طهو س

گروه   ی ی عضا های یافوهبر  یمبون جدید یشرکو ز یای، به
شترکت    ی  ز یکه بخا شن  گفوه می  ز   ناگاه یراسیسحر
 De Cleyn) شتن   می  یمسور  سبد شرکت  یسازما  به  ای

& Braet, 2009)طنر و ضت    به اهی و   طال  هم نی ما   ؛
شترکت     تطال   گتاهی  ر یت شتنند، ز   ستوفا ه نمتی   قیو  ق

ستر جتد     بتزر   یکنک  که  ز ستازمان  یشرکو یبر  ز یای
  یمتن ر ، ست   یاری ر بست  کته  ،  راتالی شتن   شده  سوفا ه می

شتده    ی ز هما  سازما  متا ر ساتک   دیشرکت جد تیریمد
هتای   سن ننتد هزینته   ها می  ین شرکت (.Smilor, 1987)  ست

 سنگین ستربار  جر یتی ر   ز ستازما  متا ر کتاهش  هنتد و      
وکتار   تلی آ     کست   های سازما  ر   رف سنست ة  سرمایه

 باشتند هتای جدیتد    کنند و همچنین  بز ری بر ی کاف  یده
(Dahlstrand, 1997). های ز یای  بز ر مهمتی بتر ی    شرکت

 نواار   نش و یوانسی  بر ی  یجتا  شتغ  و رشتد  قوصتا ی     
 بتتز ری بتتر ی   یاتتیزشتترکت  (.Hayter, 2013) باشتتد متتی

. شتن   نامیتده متی  ساخوار هی مجد  ی  سازما  ما ر بزر  
هتای   بته  تنرت   سن نتد  متی  هتایی  گیری کنین شرکت شک 

بستتوه بته نراتتی کته  فتر        سن ند  میمخولف  نجا  گیر  و 
کننتد،   ستازما  و فنتاوری  یفتا متی     ر  )مخور  و کارآفرین(

 ةآنچه  ر همت  د.  ماس اریف و  نن   خا ی وجن    شوه باش
 ین س اریف ماورک  ست وجن   و عنصتر فنتاوری و فتر     

ستن    ظهتار کتر      می ،.  رنهایت(.Hofer et al., 2020)  ست
های ز یای با هتدف کمت  بته ییاترفت   نتش،       شرکت که

هتا   شترکت ننآوری، بهبن  کیفیتت زنتدگی متر   و رقابتت     
  (.Román-Martínez et al., 2020)  ند سنجه قر ر گرفوهمنر 

 

 انکوباتورها یا مراکز رشد

هتا بتا  هتد ف مخولتف       ی  ز سازما  مجمنعه جن مع باری

  هنتتد  نتتد کتته هرکتتد   وظتتایفی ر   نجتتا  متتی  هکتتر یجتتا  
(Sabokro et al., 2018).  گر ساخوار سازمانی   ر ی  ن طاف 

و قا ر به سطبیق و یاسخگنیی به سحنتت محیط خن  باشتد،  
 دکنت سن ند بته کتارآفرین شتد  ستازما  کمت  بستز یی        می
(Ziyae & Tajpour, 2016.) ی بازسازی مجتد  ستاخوار   گاه

 شتن   سازما  یا سغییر ف الیت آ  بر منضن  جدید باعث متی 
امایتتتت و ساتتتنیق قتتتر ر   فتتتر   و کارآفرینتتتا  ر  منر 

عنتتتن   شتتتبکه   نکنباسنرهتتتا بتتته (.Tübke, 2004) هتتتد 
گیتتری  کننتتده و زیرستتاخت   تتلی بتتر ی شتتک    امایتتت

 Kolympiris) باشند های ز یای و امایت  ز آنها می کتشر

& Klein, 2017.) 
  ر س ریفی  یگتر  نکنباسنرهتا  ر   تطال  یزشتکی بته      

  ر شتتن .  ستتوگاه نگهتتد ری نتتنز     نتتاری  طتتالق متتی  
هتای فنیتی محستن      کارآفرینی،  نکنباسنرهتا جتزس ستاخت   

هایی هسوند که بر ی یترورش   شنند و نها ها یا کارکن  می
 ,Bijaoui)گر نتد  وکارهای کنک   یجا  متی  یا  یجا  کس 

یافوتته  ر   نکنباسنرهتتا بتتا ستتأمین سستتهیالت ستتازما  (.2015
 ی  گذ ر   بیرونی و مااور   ارفه وکار، جذ  سرمایه کس 
 Guerrero)کنند  های ز یای کم  می  و   و رشد شرکتبه 

et al., 2020.) کنندة فضا، خدمات امتایوی    نکنباسنرها  ر ئه
 ند سا بون ننتد   های کارآفرین و سجهیز ت ماورک بر ی شرکت

هتتای کنکتت  ر   ر  یجتتا  و سنستت ة  کارآفرینتتا  و شتترکت
مرکز رشتد   (.Zotov et al., 2019)هایاا  یاری کنند  مؤسسه

یا  نکنباسنر یکی  ز  بز رهای رشد  قوصا ی  ست کته بتر ی   
شن  و بتا  ر ئته  مکانتات و     امایت  ز کارآفرینا  سأسیت می

های ز یای جدیتد ر    سسهیالت عمنمی زمینة سأسیت شرکت
  (.Wonglimpiyarat, 2016) کند فر ه  می

 نکنباسنرها  ر سرنیت روایتة کتارآفرینی،  یجتا   شتوغال      
 Sciarelli)باشتند   سازی فناوری مفید می منلد،  نورال و سجاری

et al., 2020.)     نکنباسنرها سالش می کننتد  ز  یجتا  ستازمانی 
امایت کنند،  ما منابع امایوی منر نیاز همیاه وجن  ند ر  و 

ستر   سن نند  ر  ین زمینه منفق فرط آ   سوه  ز  نکنباسنرهایی می
هتای کارآفرینانته    ماتی و زیرستاخت   عم  کنند که   ر ی خط

گذ ر    ر بستیاری   سیاست. (Adelekan & Eze, 2020) هسوند
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یافوه یاسخ به  ین نیاز ر  همر ه بتا  اتد       ز کانرهای سنس ه
ستازی خروجتی      نند که بر ی سستهی  سجتاری   زیرساخوی می

 و همکتتار  ، اافظیتتا ) ستتت سحریرتات  رنظتتر گرفوتته شتتده  
1393.) 

 سازی تجاری

بنیا  فرتط سنلیتد کتافی نیستت،      بر ی  سویابی به  قوصا    نش
ها و سبدی    نش به محصتنل   هدف   لی به کارگیری آ بلکه 

 (.Bretschger & Smulders, 2007)  ستت  ستازی آ   و سجاری
بتتدو   هتتای سحریرتتاسی  نجتتا  یتت  یتتژوهش      ر ستتازما 

زیتر    (.Cahill et al., 2017) ستازی آ  م نتایی نتد ر     سجتاری 
بدو   سویابی به ماوریا  خاص ی   سواور ، سنلید یتا  نجتا    

جهتت   همتین  فایده خن هد بن . به آزمایش  ر منر  ی   یده بی
سازی فر گر  سبدی  و  گرگننی   نش نظری منجن   ر  سجاری

نها هتتای  ولوتتی و خصن تتی  ر قالتت  برختتی  ز  نتتن        
 ستازی  سجتاری  (.Spilling, 2004) های  قوصا ی  ستت  ف الیت

ستازی آ  روی محصتنل،    و ییتا ه های جدید  هشام  سنلید  ید
فر یند و خدمت جدید  ست که به رشد ینیایی  قوصا  ملتی و  

وکتار و    فز یش  شوغال و سن  خالص بر ی یت  بنگتاه کست    
 (.Nieto Cubero et al., 2020) شتتن  نتتنآور منجتتر متتی  

هتای   سرین روش  ز مه  های ز یای  یجا  شرکتجهت  همین به
ستنیی،   ستواور های یژوهاتی  ستت، زیتر   ز     ستازی  سجاری

 جومتتاعی -آثتتار  قوصتتا ی ة هنتتد ناتتا  تتنرت ملمتتنی  بتته
 یگتر، بتر ی    یستن اوری  ستت و  ز های یژوهش و فنت  ف الیت
ای  رآمتدهای   ئمتی بته همتر ه     ها و مؤسسات یژوه   ناگاه

شتن  و   هتا محستن  متی    ف الیتت  ةبر ی سنس   ی   ر  و زمینه
 ند زهای جدیتد شتغلی    ها کا آنهمچنین بر ی نیروی  نسانی 

 (.Martins & Plonski, 2015) کند  یجا  می
 

 های زایشی انواع شرکت

فر یند  یجا  شرکت ز یای  ز ستازما  متا ر  زلحتاا قتانننی،     
بندی مخولفی قتر ر    .   سن    ر  سوه مالی، ساخواری و... ر  می

 زیر  ست:  نرت بهها  بندی سرین  ین  سوه یکی  ز عمنمی
هتای   ز یاتی:  ر  یتن متدل  ز  یجتا  شترکت      ا . شرکت سمت 1

سأسیت سنسط شرکت متا ر بته    ز یای، سما  سها  شرکت سازه

شتن  و شترکت متا ر هتیا ستهامی  ر       سهامد ر   منورت  متی  
 مجمنعه ز یای  یجا شده نخن هد   شت.

هتای   ز یاتی:  ر  یتن متدل  ز  یجتا  شترکت      . شرکت نیمته 2
ر  بته ییتر و گتذ ر    ز یای، سازما  ما ر سمتا  ستها  شترکت    

طنر م منل  ر  ین روش سازما  ما ر قصتد بتاقی    کند. به نمی
  ر   تتلی  ر  عنتتن   ستتها  مانتتد   ر شتترکت ز یاتتی ر  بتته 

بلندمدت نخن هد   شت،  ما نسبت به  یجتا  جریتا  نرتدی  ز    
 های مالی  نجا     ه  ست. ریزی شرکت  یجا شده برنامه

ما  متا ر  ز مجمنعته   . شرکت  نورتالی:  ر  یتن روش، ستاز   3
های زیرمجمنعة خن   قد   به و گذ ری ستها  کتر ه و    شرکت

 ر االوی خاص اوی نحنة سنزیع سها  به شک  ستهامی عتا    
عنتن     خن هد بن  و شرکوی که سها  آ  سنزیع شده  ستت بته  

ز  ه  نرتی  هد ) های خن     مه می  ی مسور  به ف الیت مجمنعه
 (.1396و همکار  ، 

هتای ز یاتی برمبنتای  و م یتار      دی  یگتر شترکت  بن  سوه 
بندی با م یارهتای فرعتی     نگیزه و نن  سازما  به همر ه سرسی 

 ,Tübkeمانند  وسوانه یا خصمانه بن    نرت گرفوه  ستت ) 

2004.) 
های ز یای مث  ی  کرخ بتر ی  نورتال فنتاوری و     شرکت 

   بر ی جذ  نیترو و مسوری یر ه کنند و عم  می سازی سجاری
قنی بر ی قنت بخاید  به ر بطه بتین   یر هبر  سنلید شغ  و

هتای محلتی  ر نتن ای  ور  ز مرکتز و ستاخت  قوصتا         شغ 
 .(.Benneworth & Charles, 2004) هسوندمحلی 

 

 های ز یای   ناگاهی شرکت
کتتارآفرین  هتتای هتتای ز یاتتی   ناتتگاهی شتترکت   شتترکت
 ی ر   ر  محنر هسوند کته نرتش ویتژه    محنر یا سکننلن ی   نش

کنند و زمینة باز رهتای   سنس ة  نایع با سکننلن ی بات بازی می
 ,Ritala & Hurmelinna Laukkanen) کنند جدید ر  فر ه  می

شترکت ز یاتی   ناتگاهی شترکوی      ، ر س ریفی  یگر(. 2013
هتای ز یاتی کته بتا هتدف       بخای  ز شرکت منزلة  ست که به

های جدید با نوتای  سحریتق و سنست ه  ر     سازی فناوری سجاری
هتا  ستت و     ساساا   ر   ناتگاه   ند و ها شناخوه شده   ناگاه

 Van) کننتد  کار متی  ها به  ن ت بر ی  نورال   نش  ز   ناگاه

Geenhuizen & Soetanto, 2009.)  
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گیتری  ز نوتای  یتژوهش     شرکت ز یای   ناگاهی بر ی بهتره 
 یتن   (.Blair & Hitchens, 2018) شتن     ناگاهی ساکی  متی 

ها  بز ر مهمی بر ی  نواار   نش،  یجتا  شتغ  و رشتد     شرکت
هتتای  بستتیاری  ز شتترکت (.Hayter, 2013) هستتوند قوصتتا ی 
 منظنر سنس ة سکننلتن ی ختن   ر مرالتة    اگاهی بهز یای   ن

نحتن کاتمگیری    های  ولوی بته   ز برنامه سازی ییش  ز سجاری
   (.Sternberg, 2014) ر یگ بهره می

 

 های زایشی پژوهشی شرکت

بر ی شرکت ز یای یژوهای س تاریف مخولفتی  ر ئته شتده     
سرین س ریف هر شترکوی کته    (.  ر سا هTübke,2004 ست )

فرط یکتی  ز شتر یط زیتر ر    شتوه باشتد شترکت ز یاتی        
 شن : یژوهای سلری می

ا  کنن   ر  سوخد     ناتگاه یتا   ی گذ ر   شرکت قبالب ا یبن .1
 اشند.یژوهای ب مؤسسة

 بر ستای یت   ستواور  یژوهاتی شتک  گرفوته        شرکت .2
 باشد.

 نورتتال ) ازیتت تمو بر ستتای قتتر ر     نورتتال اتتق  شتترکت .3
 های فیزیکی(  ز ی  سازما  یژوهای  یجا  شن  مالکیت

(Diánez-González et al., 2020.)  
  تد بُ  و یژوهاتی   ر ی  ز یای شرکت ی   یجا  فر یند 

  ر سحنتت فر یند  ین   نای  دبُ . ست مالی و   نای   لی

  یتدة  یت   سبتدی   مر ات   طتنل   ر ر  هتا  و مهتارت  ها   نش
 جدیتد  ی  شرکت قال   ر باز ریسند محصنلی به یژوهای

 

شرکت زایشی

 وس ان 

   ان 

ن ف  

 ار ی

 ا  ی

کار  ری ان 

 یررس ی

شرک ی

ن ا ی

رس ی

سا  ار هی 
مجد 

بدو    و  
 ا  ا  س ا 

با   و   ا  ا  
س ا 

پژوه  م ور

شرکت های از هم 
  ی   

شرکت های 
تجزی  شد 

ن ا    و ی

ن ا   و  ی

 انش اهی

شرکت  ریداری 
شد 

شرکت  دا شد 





(2004توبکه)نظرهایزایشیازبندیشرکتمیتقس.1شکل
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متالی    دبُ (.Helm & Mauroner, 2007)  هد می قر ر مدنظر
مر ات    طتنل  یتن    ر آ  مصتارف  و منتابع  نردی، جریا  به
 و ها مالکیت  نورال نحنة فر یند مانند  ین  ب ا   یگر یر  ز . می

زیتا ی   ادو  سا ارنقی های جنبه و مدیریت  ر سحنل  فر  ،
 م نتی  بته   یتن   متا  هستوند،  سنضتی   قاب  جنبه  و  ین  ل  ر

عبتارسی ماهیتت    بته  .(Stephan, 2014) نیست هاآن  همیوی ک 
ستازی  ستت.    هتای ز یاتی یژوهاتی سجتاری      یجا  شرکت

 سازی ر هکارهای  جر یی سبدی  عل  به ثروت  ست. سجاری
 

 های زایشی  یری شرکت عوامل مؤثر بر شکل

های ینیا و نامطمئن کار  های ز یای م منتب  ر محیط شرکت
گیری، رشد و سنست ة  یتن نتن      جهت شک  همین کنند. به می

وکتار   سترین منضتنعات  نیتای کست      ها یکی  ز مه  شرکت
برا شرکت،  بوکتار و نتنآوری    (.Buratti et al., 2020)  ست

 هنتدة  همیتت     ر سغییر ت، برخی  ز  تیلی هسوند که ناا 
ها با سحتنل  ر  قوصتا      ست.  ین شرکتهای ز یای  شرکت

 ,.Vega-Gómez et alشتنند )  ف لی منجر به  یجا  ثروت می

مناستتبی   رنتتد بتتر ی    هتتایی کتته رشتتد   (. شتترکت2020
د و متدیر   نیتز  ر ر ی   گذ ر    همیت بیاوری   رن سرمایه

 نبال یافون عن مت  متؤثر  ر رشتد شترکت       هد ف شرکت به
های خن  به  یتن   ریزی  ند سا  ر برنامه بن ه و همن ره کنشیده

  ستت آورنتد   مندی مالکا  ر  به عن م  سنجه کر ه و رضایت
(Sciarelli et al., 2020)     لتذ ، عملکتر  یکتی  ز  بز رهتای .

 ,.Ferretti et al) ای ز یای  سته مناس  بر ی رشد شرکت

های ز یای، عن م  مؤثر بتر عملکتر     .   بیات شرکت(2020
ها ر  که  ر جهت رشد و سنس ة آنها  ست به سه   ین شرکت

  ند. بندی کر ه  سوه عن م  فر ی، سازمانی و محیطی سرسی 
 

 های زایشی شرکت عوامل مو  یت

 ةمنفق یا منفق نبتن   شترکت ز یاتی بته منق یتت،  نگیتز      
نف ا  و  فتر     گذ ر و سفسیر ذی نیروی  نسانی،  هد ف سرمایه
 ر  (.Brown & Davis, 2020)  ز منفریتتت بستتوگی   ر  

 20و مدر ، بالغ بر  یمی ز قد ننآور نه،  ع  عی ز  نا یاریبس
 هتای ز یاتی    ر شرکتکنندگا   ر  ن ت  شرکت  ز  ر د

هتای   رکت ر شت  (.Buenstorf & Klepper, 2009) هستوند 
ز یای عتن ملی ماننتد سجربتة کتاری  عضتا،  نتد زة ستی   ر        

 ,Visintin & Pittino) ثر هستوند هتا متؤ   منفریت  ین شرکت

برخی موغیرها مانند مجنزهتای کندگانته، سجربیتات     (.2014
گتتذ ری ماتتورک  ر  علمتتی و ستترمایه  قبلتی  عضتتای هیئتتت 

 ندباشت  ثر متی هتای ز یاتی متؤ    شرکت سازی منفریت سجاری
(Hayter, 2013.) هتتای ز یاتتی ر   عن متت  منفریتتت شتترکت

هتای  ولوتی،  قوصتا       ی، امایت های منطره سن   امایت می
برستتر، هتتای  اوریهتتای   ناتتگاهی، فنیتت صتتص ی، سخ منطرتته
 هتای کتافی   نستت    ضتمانت های   ناتگاه و  ر ئته    امایت

(Sternberg, 2014.)    یگتتر  ر منفریتتت همچنتتین عن متت
هتتای  ماتتی جملتته ستتدوین ختتط زهتتای ز یاتتی    شتترکت
 ،  رنظتر گترفون منق یتت  قوصتا ی، سنستت ة    ستازی  سجتاری 

مبنتای  هتای ز یاتی بر   شترکت  سازی،  یجتا   فرهنگ سجاری
  سن   عنن   کتر   ی و  رزیابی عملکر  می  سو د  های منطره

(Al Ghabid et al., 2015.)      همچنتین  ستویابی بته  هتد ف
خاص و مونن ، برا و مانتدگاری  ر محتیط ینیتا و رشتد  ر     

-Vega) باشتد  های ز یای متی  باز ر ر  عام  منفریت شرکت

Gómez et al., 2020.)  
سن ند با م یارهای موفاوسی  های ز یای می منفریت شرکت 

شده(  ز شترکت   ز یشمنا   )وکارهای   زقبی  س د   کس 
 شتن   های ننین، و میز   ننآوری بیا   ز یای، سنس ة فناوری

(Rasmussen et al., 2014). ی ی که  یل  بتر    گرکه  نگیزه 
ها یا سمرکتز    ست سمرکز شرکت های ز یای شرکتگننه   ین

  ستت هتا   شترکت   یتن  ساخوار دیسجد یایمز  دیفن  مجد  و
(Comment & Jarrell, 1995)های مخولفتی   . عن م  و  نگیزه

وجن    ر  کته برختی  ز  یتن عن مت   ز جتنت سیاستوی و       
ها ر  نتاگزیر  ز و گتذ ری کتر   و     قن نین هسوند که سازما 

هتا   کنند. گاهی سازما  کنک  شد  یا  ز  نحصار  رآمد  می
 آورنتتد هتتا بتته  یتتن یدیتتده روی متتی  بتتر ی کتتاهش هزینتته

(Ahlström Söderling, 1999). 
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با سنجته بته  فتز یش آمتنزش کتارآفرینی  ر جن متع و       
عنن   عاملی مفیتد  ر   های ز یای به ها،  یجا  شرکت   ناگاه

ستازی   باشتد. سجتاری   ییارفت  قوصا ی بسیار منر سنجه می
هتای   ها بریایة  نورال سکننلن ی برخاسوه  ز یتژوهش  یژوهش

(1396،همکارانزادهونقی)هایزایشیثربرعملکردشرکت.عواملمؤ1جدول

عواملفردی

نویسندگان/سالابعادهرشاخصشاخص

عوامل
شناختیجمعیت

هتای متدیریوی مستئنل      ی مستئنل شترکت و سجربته    های ارفه سحصیالت و سخصص، سجربه
 شرکت

Ensley & Locket 
(2005) 

خصیوی فر ی کته  های فر ی و ش طلبی، سن نایی و یوانسی  کارآفرینانه فر ، ویژگی نیاز به سنفیقعواملشخصیتی
 مسئنل شرکت ز یای  ست، س هد و  نگیزه کارآفرینانه

D’Este & Perkmann 
(2011) 

 Tidd et al (2005) های کارآفرینی کیفیت سرمایة  نسانی،  فز یش  شوغال و جمعسرمایةانسانی

 D’Este & Perkmann ها  همیت مانقهامشوق
(2011) 

 عواملسازمانی

 نویسندگان/سالصابعادهرشاخشاخص

 Rasmussen & Mosey وکار  همیت طر  کس وکارطرحکسب
(2011) 

 Egeln et al., (2003) ساخوار قانننی، مهارت مدیریت یرو ه و  ثرگذ ری کارکنا ،  ند زه سازما  و شرکت ز یایساختار

 Kenney & Goe (2004) ها سنجه به یژوهش، سجاری بن   سحریق و سنس ه  ر   ناگاهتحقیقوتوسعه

 Rosenberg (2000) های کاری و فرهنگ کار گروهی  ند زه گروههایکاریگروه

عواملمحیطی

نویسندگان/سالابعادهرشاخصشاخص

 Rasmussen & Mosey گیری سریع شرکت و امایت مرکز رشد عد  نزول  ر کرخه عمر، شک مراکزرشد
(2011) 

گتذ ر   خطریتذیر، امایتت     م  با    ر ت  نورال فناوری، منابع مالی، سرمایهامایت  ولت، س اهاحمایت
های مالی بر ی متدیریت   قانننی و سیاسی، ر بطه و امایت سازما  ما ر شرکت ز یای،  نگیزه

 شرکت ز یای

D’Este & Perkmann 
(2011) 

باز ر، ر هبر  بتاز ر،  بندی  رشد فروش، رشد باز ر، بخش -باز ر  نحصاری فروش، ریس  باز ربازار
 گیری باز ر باز ر محنر بن   و جهت

Hemer et al., (2006) 

موقعیت
جغرافیایی

 Knecht (2003) نز یکی به مرکز رشد و نز یکی به منابع

دسترسیبه
فناوری

 Walter et al., (2006) سازی  نورال فناوری مؤثر و کیفیت

با ماوریا ، شبکه کارآفرینانه بر ی  سورسی به منابع،  رسباط سازی   سحا های ر هبر ی و شبکهسازیشبکه
 با شرکا و  سورسی به شبکه سازما  ما ر

Nicolai et al., (2002) 

 Mansfield., (1995)  همیت ثبت  خور  ثبتاختراع

 Helm & Mauroner های بخش  ن وی که شرکت ز یای و سازما  ما ر  ر آ  قر ر   رند ویژگیبندیصنعتبخش
(2007) 

ر هبر   ری  و و ض  سازما  ما ر بر ی  یجا  شرکت ز یای، س هد سازما  ما ر، مدیریت و سازمانمادر
 سازی فر یند ز یش سنسط سازما  ما ر ییا ه

Helm & Mauroner 
(2007) 
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سن نتد یکتی  ز    ی و یژوهاتی متی  هتا و مر کتز علمت      ناگاه
های و ستطه بتین یتژوهش و  تن ت باشتد.       سرین الره مه 
بتر  ری  ز علت  یکتی  ز     های   نای  ر سنلیتد و بهتره   شبکه
کم  به سنست ة   نتایی کاتنر  ستت.      ها  ر سرین مؤلفه مه 

گتذ ر   بتا    گذ ری و ناآشتنا بتن   سترمایه    هرکند که سرمایه
ا فناوری ننین، ماتک  بزرگتی   ها ب های ف الیت شرکت زمینه

 کند. بر ی سأمین سرمایه  ولیه  یجا  می
 
 ش اسی ک اب

(. عن مت  سأثیرگتذ ر بتر    1393عنتایوی، ت. )  . و،  تالحی،   .اافظیا ،  
زیرستتتاخت  نکنباسنرهتتتای   ناتتتگاهی و نرتتتش آ   ر سأستتتیت 

، فصلنامه علمی یژوهای سنس ه کتارآفرینی . های ز یای   ناگاه شرکت

7(4 ،)715-732. 
(. متروری  1396 وجانی،  . ) . و، آقاز  ه، ی.،  فر وست،  .ز  ه،   نری

فصتلنامه  ی. های ز یات  گیری و سنس ه شرکت ثر بر شک ؤبر عن م  م
 .60-41(، 29)15. سنس ه سکننلن ی  ن وی

Abarbanell, J. S., Bushee, B. J. & Smith Raedy, J. (2003). 

Institutional investor preferences and price pressure: The 

case of corporate spin‐offs. The Journal of Business, 

76(2), 233-261. 

Adelekan, S. A. & Eze, B. U. (2020). Technology Incubator 

and Entrepreneurship Development. In Human Capital 

Formation for the Fourth Industrial Revolution (pp. 286-

304): IGI Global. 

Ahlström Söderling, R. (1999). Entrepreneurial spin-offs: do 

we understand them? Paper presented at the 44th ICSB 

World Conference, Naples, Italy, June 20-23, 1999. 

 

Al Ghabid, A. H., Atikah, N., Sutopo, W., Nizam, M., & 

Muhamad, I. (2015). Commercialization strategy 

هایزایشی.عواملمؤثربرموفقیتشرکت2جدول
عواملموفقیتنویسندگان/سالردیف

1 Poponi et al (2020) متدیریت،   تیت اما های ز یای، سحریق و سنست ه،  گذ ری   نش و سجربیات مدیر   شرکت  شور ک
 کارگیری خدمات طر ای و مهندسی فناوری  طالعات به

2 Hofer et al., (2020) ت های  جر یی و کیفیت  ر ئه خدما کارگیری سنن  جنسیت، سنن   ر سی  کارگیری منابع  نسانی، به به
 و محصنتت

3 Matulová (2020) سازی، سنس ه منابع   خلی و ختارجی   یذیری  ر بر بر ننآوری،  سوفا ه  ز  سور سژی مونن  مسئنلیت
 های سجاری کارگیری مهارت و به

4 Prokop et al., (2019 گر ش مالی، یاید ری عملیاسی، سمرکز بر سرمایة  نسانی نخبه و باسجربه و  نورال فناوری 
5 Munteanu et al., 

 ند ز بالرنه مالی، علمی، فنیی و  سبا ل   خلی کارآمد  طالعات،  عوما  موراب   عضا به یکدیگر، کا  (2018)
 سجاری

6 Kazemi et al., 
(2015) 

هتای فتر ی مؤسستا  و خصن تیات      های ما ر، مکا  جغر فیتایی، ویژگتی   قن نین  ولوی، سازما 
 های ز یای شرکت

7 Al Ghabid et al 
(2015) 

ستازی،   سازی،  رنظر گرفون منق یت  قوصا ی، سنس ة فرهنگ سجاری های سجاری مای سدوین خط
  ی و  رزیابی عملکر  های ز یای   ناگاهی برمبنای  سو د  های منطره  یجا  شرکت

8 Visintin & Pittino 
(2014) 

 سجربة کاری  عضا،  ند زه سی 
9 Sternberg (2014) هتای   های   ناگاهی، فنتاوری   ی، سخصص های  ولوی،  قوصا  منطره  ی، امایت ی منطرهها امایت

 های کافی های   ناگاه و  ر ئه ضمانت برسر، امایت
10 Rasmussen et al., 

(2014) 
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11 Hayter (2013) گذ ری ماورک علمی و سرمایه  مجنزهای کندگانه، سجربیات قبلی  عضای هیئت 
12 Ziaee (2011) منابع فنیی، منابع مالی، نیروی  نسانی و  جوماعی 
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