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 مقدمه
 یها مشخصهاز  یکی کهاست  کرده یدیجدجهان را وارد عصر  ،یفناورعلم و  عیسر راتییتغ

 و مصرف را دگرگون عیتوز ،دیتول یندهایافر کهفناورانه است  ینیکارآفر ةتوسع بارز آن

. است کرده نیادیبن راتییتغرا دستخوش  یاجتماعو  یاقتصاد ،یاسیس یساختارهاو  کرده
 یها پژوهشسازمان  جادیا» مانندگذشته  ةدر طول سه ده گرفته از اقدامات انجام یا مجموعه

سند  نیتدو»، «کشور در یناورف ةتوسع یبرا متعدد یها صندوق جادیا»، «رانیا یو صنعت یعلم
 بهتوجه »، «یخصوص بخش تیتقو هدف با یاساس قانون 44اصل  یبازنگر»، «انداز چشم

 جادیا» ،«و پنجم مچهار سوم، ةتوسع یها برنامه در انیبن دانش اقتصاد و ینیکارآفر موضوع
 تیحما یبرا «ییشکوفاو  ینوآور صندوق سیتأس» و «رشد مراکز و یفناورعلم و  یها پارک
 توسعه یها رنامهباز اهداف  یکیتحقق  عنوان به انیبن دانش یها شرکتو  نانیکارآفراز 
به  دیجد کردیرواتخاذ  دارد. یراتییتغ نیچندر استقبال از  گذاران استیس میتصماز  تیحکا

 ةتوسع تیاهم دهندة پنجم نشان ةتوسع ةبرنامفناورانه در  ینیکارآفر یعنی ینیکارآفر
اشتغال، ثروت و  جادیا ،یاقتصاد ،یفناور ةآن در توسع لیبد یب نقشفناورانه و  ینیکارآفر

فناورانه  ینیکارآفر یبراگوناگون  فیتعار(. Kuratko & Hodgets, 2007) استرفاه در جامعه 
 لیپتانسبه  4انهرفناو ینیکارآفر»: شود یمبسنده  فیتعرمقاله به دو  نیادر  کهشده است  ارائه

 «موفق اشاره دارد یوکارها کسب زیآم تیموفق جادیا یبرافناورانه  یها فرصتموجود در 
(Claudio & shujun, 2013) .وکار کسب یرهبراز  ینوعفناورانه به  ینیکارآفر» نیمچنه 

 ,Byers) «است محورفناور و باال بالقوة یتجار یها فرصت ییشناسا بریمبتن که دشو یم اطالق

 ،کاال)محصول  ینوآور از: ستا  عبارتفناورانه  ینیکارآفر نوع نیا یخروج(. 1 :2011
(. Hine & Kapeleris, 2007: 7) 4ندیفرا ینوآورو  9یجیتدر و 2یادیبن( اعم از دو هر وخدمت 
از  :اند عبارت فناورانه ینیکارآفربر  مؤثر واملع نیتر مهم دهد یم نشان ینظر اتیادب یبررس

 جه،یدرنت. فناور نیکارآفرمشاوران و  ،انیمشتربازار/  ،رساختیز ،هیسرمادولت، دانشگاه، 
 :دشو یمعوامل اشاره  نیابه  یاجمال طور به

                                                 
1. Technological Entrepreneurship 
2. Radical 
3. Incremental 
4. Innovation Process 
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 (2008) 4ائویژنظر  از. دارد وجود یمتفاوت یها دگاهید ینیکارآفر ةتوسع مفهوم دربارة

 :است ریز شرح به مرحله سه شامل فناورانه یوکارها کسب ةتوسع

 خدمات و محصوالت و شود می ثبت شرکت ،مرحله نیا در: وکار کسب گیری شکل .4

 .شوند می شناسایی نیز اولیه ةبالقو مشتریان همچنین و دوش می مشخص آن

 این در: ها آن سودآوری میزان از نظر صرف مشتریان برای خدمت ةارائ و محصول تولید .2

 .کنند برقرار مشتریان با خوبی ةرابط مالکان شود می تالش مرحله

 درآمد در معناداری رشد کند می تالش شرکت مالک مرحله، این در: وکار کسب رشد .9

 های ایده تبدیل ؛دشو توجه سال چندین برای شرکت سودآوری به و باشد داشته

 .(Kružić, 2015) وکار کسب های فرصت با مرتبط خدمات و محصوالت به وکار کسب

 ةتوسع رو نیاو از  دشوتوجه  جامع یستمیس عنوان به ینیکارآفر ةتوسع بهاست  ربهت

 ,.Oganisjana et al) شود ینممنجر  مدنظربه خلق ارزش ابعاد آن  تک تک ةپراکندجداگانه و 

 ندیفرا: از عبارت است پژوهش نیا در ینیکارآفر ةتوسعشده، بحثتوجه به موارد  با (.2014

 دیخلق ارزش جد منظور به دیجد ندیفرا/ محصول ارائة بر یمبتن یوکارها کسب رشد و جادیا

 .ها تیقابلاز  یا مجموعهدر جامعه در پرتو 

 نیکارآفر. شود یم فیتعر هاندیفرا ایمحصوالت فناورانه  در نوآور کی فناور نیکارآفر

 یبراو  ینیب شیپرا  جهینت وضوح بهو  دهد یم صیتشخفناورانه را  در نهفته ةدیافناور ارزش 

 .کند یم تمرکز یفکرو  2یجانیه، یکیزیف الزامات تمامبر  شده ینیب شیپ جةیتحقق نت

 قیطراز  ینیکارآفر یتقاضا وتوازن در عرضه  ةجادکنندیا و کننده میتنظ عنوان به دولت

، یفناورو  یعلمو  یآموزش ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یها عرصهدر  یگذاریمش خط

 ن،یهمچن. کند یم تیفعال 9یفکر یها ییدارا حقوق از تیحما و ها رساختیز جادیا ژهیو به

 النیالتحص فارغمرتبط، پرورش  یها آموزش ةارائ قیطراز  ینیکارآفر کردیرو اتخاذبا  ها دانشگاه

 5،پروانه صدور 4،از اختراعات یبردار بهرهپژوهش و توسعه،  ،یلیماهر در مقاطع گوناگون تحص

                                                 
1. Xiao 
2. Emotional 
3. Intellectual Property Rights 
4. Patents 
5. Licensing 
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 یساز یتجار یبرا 4یشیزا یها شرکت جادیا و یخصوص بخش با یپژوهش مشترک یگذار هیسرما

 فناورانه ینیکارآفر ةتوسعو مراکز رشد به  یعلم و فناور یها پارک جادیا باو  یفکر یهاییدارا

 (.Siegel et al., 2007: 490) کنند یکمک م

با مشارکت در سهام و گاه  گذار هیکه سرما 2ریخطرپذ ةیسرما ژهیو به هیسرما رینظ یعوامل

اعم از سخت و  9رساختیز شود، یم میدر مخاطرات آن سه وکار کسب کی تیریدر مد یحت

 یها گاهیپا جادیاطالعات، ا یفناور ةحوزدر  یساز شبکه ،ونقل حمل یها ستمیهمچون س نرم

که  یو حقوق یقیمشاوران اعم از حق ،یالملل نیو ب یمل ،یدر سطح محل یعلم یها داده

 انیمشتر /بازار ند،نک یوکار را ارائه م کسب کیمختلف  یها نهیدر زم یتخصص یها مشاوره

 توسعة ةعرصدر  ییخود سهم بسزا ةنوب به کیهر ،یدیمحصوالت تول دارانیخر عنوان به

 (.Prodan, 2009: 34) ندنک یم فایا یو نوآور فناورانه ینیرآفرکا

 به آن توسعةفناورانه و عوامل مؤثر بر  ینیکارآفر نةیزم در نگارندگان زعم به ما کشور در

نوع نگاه تاکنون در  نیبا ا مسئله نیو ا میدار ازین یمل در سطح ژهیو به پژوهش دادن انجام

 فناورانه ینیبر کارآفرعوامل مؤثر پژوهش  نیادر  ن،یبنابرا ؛است نشده یبررس ما کشور

علم و  یها پارک درفناورانه  ینیکارآفر ةتوسع مناسب نییتب آن هدفو  شود یم ییشناسا

 بر مؤثر عوامل: مییگو یم پاسخ متعاقب یاصلپرسش  به پژوهش نیا در ،درواقع .است یفناور

 ؟اند کدم هفناوران ینیکارآفر ةتوسع

 

 قیتحق نةیشیپ و اتیادب بر یمرور
 افتهی شیافزا یدار یمعن طور بهگذشته  ةدر طول سه ده نهفناورا ینیکارآفر ةتوسعدر  پژوهش

 شود یم محسوب یاساس یاصل خدمت دهندة ارائه یها شرکتدر  ینوآور به ازین. است

(Nelson, et al., 2014.) انیبن دانش شرکت ئول،مس ینهادها توسطدر داخل کشور و  آنچه 

 ینوپا بنگاه ،فناورانه ینیکارآفر توسعة حوزةمربوط به  اتیدر ادب اساس از ،شود یمگفته 

 ،شوند یم یتلق گریکدیمعادل  اصطالح دو پژوهش نیا در جه،یدرنت. شودیم ادی محورفناور
                                                 
1. Spin-Offs 
2. Venture Capital 
3. Infrastructure 
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 :Dettwiler et al., 2006) است سابقه به مسبوق زین اتیادب در دو نیا گرفتنمعادل نکهیضمن ا

 ایشرکت  انیبن دانششرکت  ،یو نوآور ییاز شکوفا تیحماصندوق  سیتأس در قانون .(509

اقتصاد  ةلم و ثروت، توسعع ییافزا هم منظور بهاست که  یتعاون ای یخصوص ةسسؤم

( و ی)شامل گسترش کاربرد اختراع و نوآور یو اقتصاد ی، تحقق اهداف علممحور دانش

برتر  یها یفناور ةکاال و خدمات( در حوز دیتول یپژوهش و توسعه )شامل طراح یساز یتجار

ذکرشده  یاهداف و محورها باال، فیتعر جه بهبا تو 4.شود یم لیتشک باال ةافزود  ارزشو با 

 :است ریبه شرح ز انیبن دانش یها شرکت یها تیفعال یبرا

 است. یتعاون ای یشرکت خصوص کی انیبن دانششرکت  .4

 یاهداف علم در جهتو  محور دانشعلم، ثروت و اقتصاد  ةتوسعها در  نوع شرکت نیا .2

 .کنند یعمل م یو اقتصاد

پژوهش و توسعه  جینتا ،ها دهیا یساز یتجارکردن اختراع، یکاربرد ،یگسترش نوآور .9

 یاز جمله کارکردها دیتول دیجد یهاندیفراو  دیکاالها و خدمات جد دیتول منظور به

 .دشو یم ها محسوب شرکت نیا

 .کنند یباال کار م یها یفناور ایبرتر  یها یفناور یها در حوزه انیبن دانش یها شرکت .4

 نةیزمدر پژوهش  اتیدر ادب آنچهبا     قا یدق انیبن دانش یها شرکت یو کارکردها فیتعر

 یها بنگاه محورفناور ینوپا یها بنگاهق دارد. گفته شده است، تطاب 2محورفناور ینوپا یهابنگاه

 یساز یتجار بر و کنند یم عمل مستقل طور به و اند شده سیتأس یتازگ بههستند که  یکوچک

 :Baumol, 2005) کنند یم تمرکز یعموم و یخصوص یها شگاهیآزما توسعة و پژوهش جینتا

 لحاظ نیا به و شوند یم سیمستقل و نوآور تأس نانیکارآفر قیطر ازها  بنگاه نیا ،درواقع .(188

 ,Xiao) کنند یم نیتأم یادیبن یها ینوآور تیهدا یبرا را فرد منحصربه یسازمان طیمح کی

و  کنند یم ادی 9ها غزال عنوان به محورفناور ینوپا یهابنگاهاز  یعلم متوندر  یگاه. (2 :2008

و رشد  یفناور ةتوسعو در رشد و  ابندی یماستقرار  محور دانش ینوپا عیدر صنا ها غزالمعتقدند 

                                                 
1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789035 
2. NTBFs: new technology based-firms 
3. Gazelles 
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و  شوند یم جادیبا هدف رشد باال و خلق ثروت ا ها غزالدارند.  ینقش مهم و اساس یاقتصاد

 & Kuratcoهستند ) ینوآور ةهبران عرصو ر کنند یمبرتر عمل  یها یبا فناور هعمد طور به

Hodgett 2007:22) .شغل و رشد  جادیا یبرا معنادار و مهم یمنبع محورفناور ینوپا یهابنگاه

 نظر از هم و یاجتماع یمشخط ةجنب از هم ها آن از تیحما رو نیاهستند و از  یور بهره

 قیو از طر کنند یمظهور  شتریب افتهی توسعهها در مناطق  شرکت نیا. استمهم  یصنعت یمش طخ

در  ها شرکت گونه نیا. اگر کنند یم رشد سرعت به یمال یها کمک افتیو در یبند خوشه

به  توانند یم، ندندار را یصنعت یها خوشه لیتشک یها رساختیز کهظهور کنند  ییها مکان

 فایمناطق ا نیو توسعه را در ا یدگرگون یدیکل یها محرکو نقش  ابندیدست  ییعملکرد باال

و  یدرون یدیکل ةمؤلفهفت     با یتقر دهند یمنشان  ها پژوهش یها افتهی. (Xiao, 2008: 13) نندک

 :ندمؤثر ریرح زبه ش فناورانه ینیکارآفر ةتوسعو  جادیا بر یرونیب

و  یتیشخص یها یژگیواشاره دارد که  یبه افرادفناور  نیکارآفر فناور: نیکارآفر. 4

 یدیکل یا کننده لیتسه نیو همچن نددارفناورانه  یپردازدهیا ژهیو به و یخاص یشناخت

 .Rothwell & Zegveld, 1982: 41)) دنشو یمقلمداد  توسعهو  شدنیصنعت ندیفرا یبرا

 :نددارنقش مهم  سه یفناور بریمبتن دیجد یها بنگاه جادیدر ا ها دانشگاه: ها دانشگاه. 2

 ؛شرفتهیپ ةورانافن دیجد یها بنگاه جادیادر  یدانشگاه ةتوسعو  پژوهش یاثرگذارالف( 

 2رشد مراکز ،یفناور یها پارک 4،ها خوشه قیطر از که ینقشج(  ؛یآموزش ( نقشب

 قیطر ازها  دانشگاه ،نیابرعالوه .ندنک یم فایاورانه افن یها بنگاه جادیاو امثال آن در 

 به و ندکن یم تیحما فناور نانیکارآفر از یفناور یها پارک و رشد مراکز ،ها خوشه

 .(Shane, 2004) کنند یم کمک شرفتهیپ ةورانافن یها بنگاه جادیا

 در یاساس نقش یفرهنگ و یندیفرا ،یساختار ابعاد لحاظ از ها شرکت: ها شرکت. 9

 ینقش ها شرکت ،گرید انیبه ب ؛دارند ینوآورو  یپردازدهیا به افراد اقیاشت بیترغ

 .نددار 9زیآم مخاطره یوکارها کسب در یاساس

                                                 
1. Cluster 
2. Incubators 
3. New Venture 
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و تالش  ندمند عالقهبازار  یها فرصت کشفو  ینوآور یبرا زهیانگ جادیابه  ها شرکت

را به یسازمان نانیکارآفرو  کنند القا شیخوفرهنگ  در را نانهیکارآفر یها ارزش کنند یم

 یمبناسازمان مادر( بر  کیبرخاسته از  یها شرکت) 4یشیزا یها شرکت وجود آورند.

 (.Gartner, 1985) ندیآ یموجود به یسازمان ینیکارآفر

 کوچک یها شرکت رشد و جادیا یبرا یمال نیتأم ةحوز در قاتیتحق: هیسرما نیتأم. 4

 ن،یبنابرا ؛ستها شرکت گونه نیا یجد یها چالشاز  یکی یمال نیتأم دهد یم نشان

 نیتأم .کنند یم استفاده خود یمال نیتأم یبرا یمختلف یدرون منابع از ها شرکت گونه نیا

 یمال نیتأمبا متفاوت  یکوچک و متوسط موضوع یها شرکت ةتوسع ندیفرادر  یمال

 ةتوسع یمال نیتأم یها روش لیدل نی؛ به هماستو بزرگ  یعموم یها شرکتدر 

 (.Denis, 2004) ددار یادیز تیاهم نهفناورا یوکارها کسب

 ةتوسع در یساسا ینقش انیمشتر به توجه و بازار به شیگرا: انیمشتر /بازاربه  شیگرا. 5

فناورانه و  یها چالشبر  لبغافناور  نانیکارآفر. (Xiao, 2008) کند یم فایا وکار کسب

 در قاتیتوف یچگونگبر بازخورد بازار،  دیبا ها آن اما، کنند یم تمرکزمحصول  ةتوسع

یالملل نیبرشد باال،  یراهبردهابا  شرفتهیپ یفناورمحصوالت  یابیبازارو  یساز یتجار

از موضوعات مرتبط با بازار  گرید یاریبسو  یطیمحموضوعات، موضوعات  کردن

 (.4939 ،یو حجاز ینی)حس ندنک تمرکز

و متوسط  کوچک یها ها را شتاب دهد و رشد بنگاه بنگاه یریگ شکل دیبا دولت: دولت. 7

 کی نیتضم یبرا نیمعمشخص و  یارهایمعاتخاذ  دیبا گرید. هدف دنک قیتشورا 

 .(Xiao, 2008) فناورانه باشد وکار کسب ةو توسع جادیا یعد برامسا وکار کسب طیمح

 نیو همچن ینیکارآفر یعرضه و تقاضا کیتحر قیاز طر توانند یم ها دولت

 کمک کنند فناورانه ینیکارآفر ةتوسعنرم و سخت به  یها رساختیزکردن  فراهم

 (.4986 کتا،یو  ی)طالب

 دهد یمنشان  کوچک یها بنگاهمسائل  نةیزم در پژوهش: یآموزش یو نهادها مشاوران .6

                                                 
1. Spin-Off 
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 مثلبا استفاده از آموزش ) ها بنگاه گونه نیا یرونیب یها چالشکه حل مسائل و 

 .(Bolton, 1971) الزم است ها بنگاه گونه نیا...( مالکان شغل و مشاوره و یکارآموز

؛ به استفناورانه محدود  یوکارها کسبو تکامل  جادیا یچگونگ دربارة الزم انشد

 یساز یتجار یبا چگونگ ینوع طور به یو مهندس یعلوم فن انیدانشجو ،گرید انیب

 یساز یتجارآموزش  درواقع،. الزم را ندارند ییآشنا ها یفناور ةحوزخود در  یها دهیا

 ةفناورانه مقول یوکارها کسبو مالکان  انیبه دانشجو یآموزش یتوسط نهادها یفناور

 .(Todd, 2003) ستوکارها کسب ةر توسعب یاثرگذار اریبس

بزرگ، دولت و  یها شرکت، ها دانشگاهعوامل  یرونیو ب یدرون طیمح منطقاساس بر

 نیتأمبه بازار و  شیفناور، گرا نانیکارآفر یها مقولهو  یرونیب طیاز ابعاد مح یآموزش ینهادها

 نینگارندگان ا نقد. شوند یمفناورانه محسوب  یوکارها کسب یدرون طیاز ابعاد مح یمال

 طیاثرگذار مورد نظر در مح یها مقولهاست که  نیا شده حمطر یها دگاهیدپژوهش بر 

 به پژوهش یها هیفرض ه،شد حمطر موارد به توجه با. اند شده یابیارزکمتر  رانیا وکار کسب

 :شوند یم ارائه ریز شرح

 

 :پژوهش یها هیفرض

 و مثبت تأثیر نهارفناو کارآفرینی توسعة بر کارآفرینی تقاضای و عرضه تحریک .4

 .دارد معناداری

 و مثبت تأثیر نهافناور کارآفرینی ةتوسع بر سخت و منر های زیرساخت بودن فراهم .2

 .دارد معناداری

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر نهافناور کارآفرینی ةتوسع بر دانشگاه حمایتی های فعالیت .9

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر فناورانه کارآفرینی توسعة بر مالی ةسرمای به دسترسی .4

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر فناورانه کارآفرینی توسعة بر مشتریان -بازار به توجه .5

 و مثبت تأثیر فناورانه کارآفرینی ةتوسع بر توانمند آموزشی نهادهای و مشاوران دسترسی .7

 .دارد معناداری

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر فناورانه کارآفرینی ةتوسع بر فناور کارآفرینانة های ویژگی و مهارت .6
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 قیتحق روش
 یهمبستگ نوع از یفیتوص یشناس روش نظر از و است یکاربرد قاتیتحق نوع از حاضر قیتحق

 و علم یها پارک در مستقر انیبن دانش یها شرکت از دسته آن پژوهش یآمار جامعة .است

 و دیجد محصول کی یدارا ،فناورانه ینیکارآفر توسعة فیتعر بقط که اند بوده یفناور

 اشاره مورد یها شاخص اساسبر ابتدا .اند بوده دیتول ندیفرا و یفعل محصول در ینوآور

 یها پارک انتخاب لیدل .دشدن ییشناسا کشور استان هشت در فعال انیبن دانش یها شرکت

 درجة از یبرخوردار و مادر یها دانشگاه با بودنمرتبط شاخص اساسبر زین گانههشت یاستان

 استفاده نمونه حجم نییتع یبرا کوکران فرمول از. است بوده کشور در یصنعت -یعلم قطب

 فعاالن و نانیکارآفر از نفر 450 نمونه حجم ،الزم محاسبات دادن انجام با .است شده

 یتصادف یریگ نمونه روش و ها داده دقت شیافزا منظور به .دش نییتع فناورانه یوکارها کسب

 عیتوز یتصادف یریگ نمونه روش به فناورانه یوکارها کسب مالکان نیب پرسشنامه 260 ساده،

 .شد دییأت و یآور جمع پرسشنامه 209 تیدرنها که دش

 
 نمونه حجم و یآمار جامعة. 2 جدول

 شده لیتکم پرسشنامة تعداد شده عیتوز پرسشنامة تعداد استان

 22 57 تهران
 22 57 اصفهان

 22 57 (زیتبر) یشرق جانیباآذر
 82 27 کرمان

 85 27 رشت() النیگ
 22 27 مشهد() یرضوخراسان 

 82 27 (رازیشفارس )
 82 27 زدی

 022 072 مجموع

 

 با کانونی گروه روش با ای مصاحبه ابتدا اطالعات گردآوری برای تحقیق این در

 همکاران، و نرگسی رمضانپور) گرفت انجام ایران شهر هشت در مستقر ورفنا کارآفرینان

 ،پژوهش این در .شد طراحی ساختهمحقق ةپرسشنام ،مصاحبه های یافته مبنای بر سپس و (4939
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 شده فادهاست پرسشنامه ابزار کیفیت ارزیابی منظور به سازه روایی و محتوایی روایی روش دو از

 تحلیل با پژوهش های سازه روایی و خبرگان بررسی طریق از پرسشنامه محتوایی روایی .است

 ها سازه معناداری عدد و مدل برازش های شاخص زمینة در ها یافته .شد ارزیابی یدییأت عاملی

 .است هداشت مطلوبی روایی پرسشنامه رو این از ،بودند مطلوب

 در که -معین عاملی ساختار یک با ها داده کنند می تعیین( فرضیه آزمون) تأییدی های روش

 که دده می نشان حاضر تحقیق در تحلیل این نتایج .خیر یا هستند هماهنگ -است آمده فرضیه

 جدول در یارهامع از یکهر استاندارد .دارد وجود گیری اندازه مدل برای مناسبی        تقریبا  برازش

 بودنمطلوب ةمحدود به توجه با متغیرها تمام روایی دهند می نشان نتایج .شود می داده نشان 9

 .است بوده مطلوب ها شاخص

 
 یریگ ابزار اندازه ییروا یبررس. 9 جدول

 (یدییتأ یعامل لیتحل) ییروا
 یفن یژگیو

 ریمتغ

X
2
/df RMSEA NNFI GFI 

  9/2 از شتریب 9/2از  شتریب 20/2از  کمتر 2از  کمتر

 47/2 42/2 27/2 22/8 دولت

 42/2 42/2 25/2 22/2 شگاهدان

 42/2 42/2 22/2 22/8 هیسرما

 45/2 42/2 25/2 22/2 رساختیز

 42/2 48/2 25/2 48/8 انیمشتر /بازار

 45/2 42/2 25/2 25/2 مشاوران

 42/2 22/2 22/2 57/8 فناور نیکارآفر

 42/2 45/2 22/2 24/8 فناورانه ینیکارآفر

 

 شد پخش آزمودنی سی میان نمونه صورت به پرسشنامه ابتدا پرسشنامه پایایی سنجش برای

 6/0 از بیش پایایی ةدهند نشان نتایج. شد محاسبه آن پایایی کرونباخ آلفای روش از استفاده با و

 .است شده استفاده خطی رگرسیون آزمون از ها فرضیه آزمون برای .است بوده متغیرها تمام
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 ها یافته و ها تحلیل
. شد استفاده درصد 35 اطمینان سطح در خطی ونرگرسی آزمون از ها فرضیه بررسی منظور به

با توجه  درصد 35 یناناطمسطح  در. کرد تأیید را ها فرضیه بین روابط وجود ها آزمون این ةنتیج

 ،خطاست میزان از تر کوچک رگرسیونی های مدل تمام برای شده محاسبهسطح معنادار  ینکهبه ا

Ho و رد H1 دارند  یرتأثفناورانه  ینیکارآفر ةتوسع بر نظر مورد عوامل یعنی ؛شود می پذیرفته

(b≠0) .،دوش می مشاهده زیر جدول در ها تحلیل نتایج .است شده تأیید ها فرضیه درنتیجه. 

 
 ها هیفرض یبررس منظور به یخط ونیآزمون رگرس جینتا خالصة. 2 دولج

R R بتا معنادار سطح t مقدار هیفرض
2

 آزمون جةینت 

بر  ینیکارآفر یو تقاضاعرضه  کیتحر
 مثبت و ریتأث فناورانه ینیکارآفر توسعة
 دارد. یمعنادار

 هیفرض دییتأ 22/2 24/2 27/2 222/2 28/5

نرم و سخت  یها رساختیز بودنفراهم
 مثبت و ریتأثه انفناور ینیکارآفر ةتوسعبر 

 دارد. یمعنادار

 هیفرض دییتأ 28/2 22/2 22/2 222/2 24/2

 ةتوسع بر دانشگاه یتیحما یها تیفعال
 دارد. یمعنادار مثبت و ریتأثنه افناور ینیکارآفر

 هیفرض دییتأ 82/2 22/2 54/2 222/2 82/2

 ینیکارآفر ةتوسع بر یمال ةیسرمابه  یدسترس
 دارد. یمعنادار مثبت و ریتأثنه افناور

 هیفرض دییتأ 85/2 28/2 28/2 222/2 25/7

 ینیکارآفر ةتوسعبر  انیمشتر -بازار به توجه
 دارد. یمعنادار مثبت و ریتأثنه افناور

 هیفرض دییتأ 88/2 55/2 52/2 222/2 77/2

 یآموزش یمشاوران و نهادها یدسترس
 ریتأثفناورانه  ینیکارآفر ةتوسعتوانمند بر 

 دارد. یمعنادار مثبت و

 هیفرض دییتأ 82/2 52/2 58/2 222/2 22/2

بر  فناور نانةیکارآفر یها یژگیوو  مهارت
 مثبت و ریتأثفناورانه  ینیکارآفر ةتوسع

 دارد. یمعنادار

 هیفرض دییتأ 25/2 82/2 22/2 255/2 87/2

 

 مقدار فرضیات از هریک برای است؛ داده نشان خطی رگرسیون آزمون نتایج کهطور همان

 و است کمتر( 05/0) حاضر پژوهش در مفروض خطای سطح از شده مشاهده معناداری حسط
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 میزان بیشترین ،شد مشاهده 4 جدول در کهطور همان. اند شده تأیید فرضیات تمام ترتیب بدین

 سرمایه عامل به مربوط واریانس تبیین کمترین و( 24/0) بازار عامل به مربوط واریانس تبیین

 بر بازار عامل تأثیر به مربوط وابسته بر مستقل متغیرهای تأثیر بیشترین ،همچنین .است( 09/0)

 یا واحد 4 که درصورتی دهد می نشان ضریب این .است 85/0 بتای یبضر با کارآفرینی ةتوسع

 احتمال با آماری لحاظ از کارآفرینی ةتوسع ،شود ایجاد سرمایه عامل در تغییر درصد 400

 تأثیر به مربوط نیز تأثیر میزان کمترین .یابد می افزایش درصد 85 یا واحد 85/0 میزان به 35/0

 .دارد 42/0 با برابر بتای ضریب که است کارآفرینی توسعة بر سرمایه عامل

 

 گیری نتیجه و بحث
 های شرکت در فناورانه کارآفرینی ةتوسع بر مؤثر کلیدی عوامل شناسایی حاضر قتحقی هدف

 برای ،راستا این در .است بوده ایران در فناوری و علم های پارک در مستقر بنیان دانش

 هشت در مستقر فناور کارآفرینان با یا مصاحبه کانونی گروه روش با ابتدا اطالعات گردآوری

 که شد طراحی ساختهمحقق ای پرسشنامه مصاحبه مبنای بر سپس و گرفت انجام ایران شهر

 تحریک) شده شناسایی عوامل تأثیر تحقیق فرضیات .است بوده مطلوب آن پایایی و روایی

( سرمایه و مشاوران ،بازار فناور، کارآفرین دانشگاه، ،زیرساخت ،کارآفرینی تقاضای و عرضه

 .است کرده تأیید کارآفرینی توسعة بر را

 تحقیق این در است؛ همسو (2004) 4نی  ش  تحقیق با دانشگاه عامل منظر از حاضر تحقیق

 کارآفرینی توسعة به رشد مراکز و فناوری و علم های پارک توسعة و ایجاد طریق از دانشگاه

 این ؛است همسو (2004) 2سی   د ن تحقیق با سرمایه عامل منظر از رو پیش تحقیق. دشو می منجر

 .است داشته اشاره فناورانه وکارهای کسب ةتوسع بر مالی ةسرمای تأمین نقش اهمیت به تحقیق

 و طالبی تحقیق با کارآفرینی ةتوسع بر آن تأثیر و زیرساخت عامل نظر از پژوهش این همچنین،

 .شود می کارآفرینی ةتوسع سبب زیرساخت کردنفراهم ها آن نظر از است؛ همسو( 4983) یکتا

 نقش بازار به گرایش و مشتری به توجه دهند می نشان تحقیقات نیز بازار ملعا تأثیر منظر از

                                                 
1. Shane 

2. Denis 
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 مشاوران نقش به تحقیقات همچنین، .(Xiao, 2008) کند می ایفا وکارها کسب ةتوسع در اساسی

 نهادهای توسط ها ایده سازی تجاری گونگیچ آموزش. اند کرده اشاره آموزشی نهادهای و

 این در الزم آشنایی کسب منظور به فناورانه وکارهای کسب مالکان و دانشجویان به آموزشی

(. Todd, 2003) دارد همسویی حاضر تحقیق با که است اثرگذار وکارها کسب ةتوسع رب ،زمینه

 خلق و نوین های ایده کشف ،فناور کارآفرین های مهارت ،فناور کارآفرین نقش به توجه با

 ةتوسع در تسهیلگر نوعی فرد این های مهارت حقیقت،در. هاست ایده این جملة از ارزش

 و عرضه بین توازن وجود .Rothwell & Zegveld, 1982: 41)) رود می شمار به وکار کسب

 مناسب های گذاریمشیخط طریق از بتوانند نهادها سایر تا شود می سبب کارآفرینی تقاضای

 .(Siegel et al., 2007) شوند وکار کسب توسعه موجب مختلف های جنبه در

 

 :کاربردی -پژوهشی پیشنهادهای

 :شود می پیشنهاد زیر موارد دولت بعد زمینة در ذکرشده، موارد براساس :دولت بعد پیشنهاد

 قانونی و سیاسی اقتصادی، های عرصه در پایدار و باثبات محیطی ایجاد برای ریزی برنامه 

 ؛فناورانه کارآفرینی توسعة برای کشور

 ارتقای و کارگیری به حفظ، برای بلندمدت و مدت میان ،مدت کوتاه های برنامه تدوین 

 و علمی اقتصادی، گوناگون های جاذبه ایجاد و امکانات تأمین طریق از انسانی ةسرمای

 .فناورانه کارآفرینی توسعة با مرتبط ای حرفه ةکرد تحصیل افراد و متخصصان برای فنی

 شود می پیشنهاد زیر موارد کارآفرینی قاضایت مورددر: 

 ؛نوین های فناوری به دسترسی راستای در فناور کارآفرینان به کمک برای هایی برنامه تدوین 

 با دولت شود می پیشنهاد متعالی، اهداف تحقق و ناپایداری و ثباتی بی از پرهیز برای 

 کارآفرینی ةتوسع ملی نظام تدوین برای کارآفرین، گران صنعت و دانشگاهیان همکاری

 و کارآفرینی سطح یارتقا برای الزم سازوکارهای ةهم نظامی چنین براساس تا کند اقدام

 و ها سازمان ها، دستگاه از هریک وظایف و نوآوری ملی نظام تکلیف و کشور در فناوری

 بر نظارت همچنین و شود روشن و مشخص نیز نوآوری ةتوسع در درگیر نهادهای

 .دشو تسهیل نیز ها آن عملکرد
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 (کارآفرین دانشگاه) دانشگاه رشد مراکز /پارک بعد پیشنهاد

 ها نقش و وظایف ها، مأموریت مجدد بازنگری براساس ها دانشگاه ساختار مجدد طرح 

 ؛نوآوری از حمایت و کارآفرین دانشگاه تحقق راستای در

 دانشگاهی دروس محتوای تغییر برای بلندمدت و مدت میان ،مدت کوتاه ریزی برنامه 

 آن به دنیا های دانشگاه اغلب که است موضوعی بازار و صنعت نیازهای با متناسب

 .ورزند می اهتمام

 فناور کارآفرینی های مهارت بعد در 

 دسترسی برای جهانی و ای منطقه سطح در فناوری و علمی مراکز از ای شبکه ایجاد 

 ؛فناوری و علمی دستاوردهای آخرین به کارآفرینان

 سطح در ...و فناوری مالی، منابع به ها شرکت دسترسی تسهیلگر ةشبک تقویت و ایجاد 

 .ملی

 

 سرمایه متغیر پیشنهادهای

 کارآفرینان دسترسی باید دولت است، دولت انحصار در کشور مالی منابع ةعمد ازآنجاکه 

 ؛کند تسهیل سرمایه به را فناور

 و ها طرح فناوری، ةتوسع های صندوق انواع جمله از مسئول نهادهای و مؤسسات تمام ...

 کارآفرینان اختیار در خطرپذیری های ویژگی با منابع تا ندنک طراحی را سازوکاری باید

 ؛گیرد قرار

 و سرگردان منابع آوری جمع برای خطرپذیر گذاری سرمایه های صندوق تشکیل 

 راستای در اساسی یگام ،نوپا های شرکت مخاطرات و مدیریت و سهام در مشارکت

 .دشو می محسوب فناورانه کارآفرینی رشد

 

 مشتریان /بازار پیشنهادهای

 برای بازاریابی های شرکت تشکیل طریق از تشویقی های سیاست اعمال و ریزی برنامه 

 ؛کشور از خارج به داخلی های بنگاه ةپیشرفت فناوری محصوالت صدور
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 های شرکت حسط در اول مرحلة در راهبردی های پیمان و ها اتحادیه تشکیل برای تالش 

 از خارج های شرکت در دوم ةمرحل در و رشد مراکز و ها پارک در مستقر بنیان دانش

 .پارک

 

 زیرساخت های پیشنهاد

 برای... و آزمایشگاهی تفریحی، رفاهی، اماکن نظیر اماکنی ایجاد برای ریزی برنامه 

 ؛کارآفرینان

 ؛دانشمندان و کارآفرینان انمی ایده تبادل و تعامل های فرصت ایجاد 

 ؛...و ها فرودگاه آهن، خطوط ها، جاده نظیر فیزیکی های زیرساخت ةتوسع 

 ةحوز در مسئول دولتی کارگزاران) دولت میان ارتباط ساختار در تجدیدنظر 

 .کارآفرینان و( وکارها کسب

 

 :آتی های پژوهش برای هایی پیشنهاد

 شود می پیشنهاد. است بوده کشور شهر هشت فناوری و علم های پارک شامل حاضر تحقیق نمونة

 مقایسه حاضر تحقیق با نتایج و گیرد انجام تحقیقاتی دیگر شهرهای فناوری و علم های پارک در

 است؛ شده ادهاستف کانونی گروه روش از مؤثر عوامل شناسایی منظور به ،تحقیق این در .شود

 استفاده... و پژوهیاقدام تم، تحلیل نظیر دیگر های روش از عوامل شناسایی برای شود می پیشنهاد

 شده استفاده اطالعات گردآوری برای پرسشنامه ابزار از پژوهش این در اینکه به توجه با .شود

 نیز مشاهده و مصاحبه نظیر اطالعات گردآوری برای کیفی های روش از شود می پیشنهاد ،است

 سابقة مانند گر مداخله متغیرهای نقش آتی تحقیقات در شود می پیشنهاد همچنین،. شود استفاده

 زمینة در پژوهشی شود می پیشنهاد نیز موضوعی نظر از .شود گرفته نظردر نیز جنسیت و کاری

 فناورانه کارآفرینی توسعة در تعاملی و مأتو صورت به ها محیط چندگانة سطوح نقش بررسی

 ةتوسع بر مؤثر عوامل تفاوت درمورد پژوهشی مندان عالقه دشو می پیشنهاد ،همچنین. گیرد صورت

 .دهند انجام المللی بین و ملی محیط رد فناورانه کارآفرینی
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