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 دهیچک
 یریگ یانجیم نقش با یدانشگاه یشیزا یها شرکت تیموفق بر مؤثر عوامل ریتأث یبررس هدف با حاضر پژوهش

 استان یقاتیتحق -یعلم شهرک در مستقر یشیزا یها شرکت اتیخصوص یگرلیتعد نقش و یفرد یها یژگیو
 نوع از یفیتوص ها، داده یآور جمع وةیش نظر از و یکاربرد هدف، نظر از قیتحق نیا .گرفت صورت اصفهان
 .است اصفهان یقاتیتحق -یعلم شهرک در مستقر  شرکت 256 شامل پژوهش یآمار ةجامع .است یهمبستگ

 ابزار .شد محاسبه شرکت 148 ،مورگان جدول از استفاده با نمونه حجم و است ساده یتصادف یریگ نمونه ةویش
 دو به آن ییروا که است قیتحق یرهایمتغ سنجش یبرا ساختهمحقق یپرسش 45 ةپرسشنام ها، داده یآورجمع
 لیتحل و هیتجز .شد دییتأ 916/0 کرونباخ یآلفا روش از استفاده با پرسشنامه ییایپا و سازه و محتوا روش
 پژوهش جینتا .گرفت انجام یساختار یها معادله یالگوساز روش به و Smart PLS افزار نرم از استفاده با ها داده
 داشت ریتأث شرکت تیموفق بر ییایجغراف مکان و مادر دانشگاه ،یدولت نیقوان ،شده فرض عوامل نیب از داد نشان

 یشیزا شرکت اتیخصوص و ندارد یگریانجیم نقش ها شرکت نیا تیموفق بر ناسسؤم یفرد یها یژگیو و
 .دارد هاشرکت تیموفق بر یگرلیتعد نقش

 
 .اصفهان یقاتیتحق -یعلم شهرک ،یشیزا یهاشرکت ،دانشگاه ،یسازیتجار :یدیکل یها هواژ
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 مقدمه 
 و سیاسی اقتصادی، هایعرصه تمام در انسان زندگی در شاند کاربرد بشری، علوم پیشرفت با امروزه

 اقتصاد ان،یبندانش یها شرکت یفیک و یکم توسعة از تیحما درصورت .یافت افزایش اجتماعی
 تحقیقات ةتوسع و رشد با امروزه  .رسد یم یقیحق ییشکوفا به علم قیطر از ینیآفرثروت اب کشور

 به دمیکآکا بخش از تکنولوژی انتقال امر در جدید رویکردی ،نوین های فناوری ةحوز در دانشگاهی
 از 1زایشی یا انشعابی های شرکت عنوان با هایی شرکت ،راستا این در .آمد وجود هب صنعتی بخش

 نیا کهیهنگام ؛(6 :1392 همکاران، و نژادعباس) گرفتند شکل یدانشگاه یها هسسؤم و ها دانشگاه
 6 :2010) ابدی یم شهرت یدانشگاه یشیزا شرکت وانعنبه دیآیم وجود هب دانشگاه داخل ندیفرا

(Gilsing et al.,. کشور ةتوسع پنجم ةبرنام در یفناور انتقال و یسازیتجار موضوع تیاهم وجود با، 
 کردنییاجرا در انیبندانش یهاشرکت که ینقش و کشور یفناور ةتوسع در مقوله نیا یراهبرد تیاهم
 احساس یعوامل به توجه و یدانشگاه یشیزا یها شرکت مبحث به ژهیو توجه لزوم دارند، میمفاه نیا
 حاضر پژوهش ،اساس نیهم بر .دهندیم قرار الشعاعتحت را ها شرکت نیا تیموفق و رشد که شودیم
 یبررس به ها شرکت نیا یریگشکل بر مؤثر عوامل انیب از پس کند یم یسع مهم، نیا درنظرگرفتن با

 .بپردازد اصفهان یقاتیتحق -یعلم شهرک در یشیزا یهاشرکت تیموفق بر مؤثر عوامل
 

 قیتحق ةنیشیپ و ینظر یمبان بر یمرور
 یشیزا یها شرکت
 سال 25 از کمتر سنی با مستقل و شخصی وکاریکسب محور،تکنولوژی تأسیستازه شرکت
 ریسک که است شده بنا تکنولوژیکی نوآوری یا اختراع یک از گیریبهره ةپای بر که است

 زایشی هایرکتش را زایشی های شرکت از دسته آن .دارد توجهی انیشا تکنولوژیکی
 نتایج یا محوردانش هایتکنولوژی از تجاری برداریبهره منظوربه که گوییممی دانشگاهی
 یها شرکت ،یکل طور هب (.,.Bathelt et al 525 :2010) ندگرفت شکل دانشگاهی تحقیقات

 عنوانبه و شوندیم محسوب انیبنیفناور واقع هب ای انیبندانش یها رکتش ءجز       معموال  یشیزا
 انتقال و یشگاهدان ینیکارآفر ،یدانشگاه قاتیتحق جینتا یسازیتجار یبرا یکارسازو
 یاندازراه دانشگاه ةمحدود در       معموال  یشیزا یها شرکت ،نیب نیا در .اندتوجه مورد یفناور

                                                            
1. Reproductive Companies: Spin-offs 
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 توسط کند،یم استفاده دانشگاه یفکر یهاییدارا و قاتیتحق جیانت و هایفناور از ،شود یم 
 ةعهد بر آن تیریمد و یانداز راه و شود یم یمال نیمأت (کامل ای یئجز صورت هب) دانشگاه
 (.366 :1389 ،یاسد و زادهفیشر) است (یعلم تئیه و انیدانشجو کارکنان،) انیدانشگاه
 ساختاری و محیطی یکل بخش دو در توانمی ار زایشی های شرکت ةتوسع بر مؤثر عوامل
 و مشاوران سرمایه، دانشگاه، دانشگاهی، کارآفرین شخص توانمی ،تردقیق طوربه .کرد تقسیم
 .گرفت درنظر دانشگاهی زایشی هایشرکت ةتوسع و گیریشکل اصلی فاکتورهای را دولت
 و شرایط و گذارانرمایهس مادر، دانشگاه مقررات، و قوانین دولت، شامل محیطی عوامل
 خصوصیات شامل ساختاری عوامل و گیردمی شکل آن در شرکت که است یکیزیف تیموقع

 گذارسرمایه اطمینان و ارتباطی -مهارتی انگیزشی، یها لفهؤم بخش سه به که است شرکت
 .(7 :1389 همکاران، و نیالدتاج) شوند یم بندیدسته
 

 مشابه قاتیتحق ةسابق
 در اختصار به یشیزا یهاشرکت نةیزم در گرفتهانجام مشابه یهاپژوهش نیترمهم زا یبرخ

 .شود یم اشاره 1 جدول

 گرفتهانجام مرتبط یهاپژوهش. 1 جدول
 سال محقق، پژوهش عنوان جینتا

 اقتصادی ایهبنگاه با کشور پژوهشي و دانشگاهي محيط متقابل کنش و تعامل
 همراه زايشي هایشرکت مانند حياتي هایمکانيزم با اگر صنعتي هایسازمان و

 .ندارد دنبالبه منابع از بيشتر وریبهره و زايياشتغال جز حاصلي باشد،

 زايشي های شرکت  جايگاه
 ةتوسع در دانشگاهي

 هادانشگاه در کارآفريني

 و یذوالفقار
 همکاران

(1390) 

 حمايتي های سياست از کاملي ةمجموع تدوين لزوم ها،شرکت اين تاهمي افزايش
 به و کند يم آشکار را هاآن روی پيش موانع رفع و رشد گيری،شکل به کمك برای

 .پردازدمي تهران دانشگاه در هاشرکت اين ساختاری موانع بررسي

 ساختاری موانع يبررس
 هایشرکت گيریشکل

 تهران دانشگاه زايشي

 و نيدالتاج
 همکاران

(1389) 

 ايجاد برای پتانسيل و دانش انتشار برای مهمي ابزار دانشگاهي هایآفاسپين
 مشترک، گذاریسرمايه مانند متغيرهايي .است اقتصادی رشد و شغل

 موفقيت در علمي هيئت اعضای قبلي تجربيات و چندگانه مجوزهای
  .است مؤثر هاشرکت اين سازی تجاری

 ينيکارآفر زا یبرداربهره
 يدانشگاه

 (2013) 1هايتر

 شرکت 745 از دانشگاهي زايشي شرکت 103 از یا نمونه بر يمبتن پژوهش اين
 نانش و بودند وریافن انتقال هایفعاليت در درگير رسمي طور هب که است زايشي

 علمي وضعيت ميان تنوع و تيم  ةانداز اعضا، کاری ةتجرب مانند عواملي دهد يم
 .شود يم دانسته مؤثر هاشرکت اين موفقيت و ملکردع در اعضا

 ميت بيترک ييشناسا
 ةياول عملکرد و یانگذاريبن

 يشيزا یهاشرکت
 يدانشگاه

 و ويزينتين
 2نويتيپ

(2014)، 

                                                            
1. Hayter 

2. Visintin & Pittino 
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 یشیزا یهاشرکت تیموفق 
 و گذارهیسرما اهداف ،یانسان یروین ةزیانگ ت،یموقع به یشیزا یشرکت بودنن موفق ای موفق

 تیموفق عملکرد اریمع نیچند (2004) 1نیش .دارد یبستگ تیموفق از افراد و نفعانیذ ریتفس

 و تیموفق  .سهام ةعرض و یسودده رشد، بقا، :کندیم انیب نانهیکارآفر یهاتیفعال یبرا

 شیزا) منشعب یوکارهاکسب تعداد مانند یگرید یارهایمع با یشیزا یها شرکت عملکرد

 زانیم و پتنت ثبت و ینوآور زانیم ن،ینو یها یفناور ةتوسع ،یشیزا شرکت از (شده

 ؛Rasmussena, 2014:100) شود یم انیب شرکت یاجتماع و یاقتصاد ینیآفر ارزش

Sternberg, 2014: 14051: 1390،همکاران و یذوالفقار ؛.) 

 ،یشیزا یهاشرکت تیموفق ةنیزم در اریبس مطالعات از پس (2010) همکاران و 2نگیلسیگ

 :دنکنیم انیب 1 شکل صورت هب ثرندؤم یشیزا یهاشرکت تیموفق در که را یهادن ةیال چهار

 

 

 

 

 
 

 يشيزا یهاشرکت تيقموف ینهاد ةيال چهار .1 شکل

 (2010) همکاران و نگيلسيگ: منبع

 یطیمح عوامل

 دانشگاه تیظرف یشیزا یهاشرکت جادیا در یطیمح عامل نیترمهم :مادر دانشگاه (الف

 سه ها دانشگاه ،یکل طور هب (.(Helm & Mauroner, 2007 است هیاول ةدیا منبع عنوانبه مادر

 ,Prodan & Drnovsek) کنندیم فایا انیبنیفناور دیجد یهاشرکت ةتوسع در را مهم نقش

 از ازین مورد یهاتیصالح یارتقا و یعلم دانش منبع مانند :یآموزش نقش (الف (:338 :2010

 ةحوز در دیجد نیکارآفر یاهشرکت یاندازراه نقش (ب .ینیکارآفر و یفن ةجنب دو هر

                                                            
1. Shane 

2. Gilsing  

 یمل استیس و قانون

 یفناور توسعة یالگو ،یبخش یهایژگیو

 یقاتیتحق دانشگاه سازمان، مادر، سازمان

 یامنطقه استیس

 دارد ریتأث یشیزا شرکت استقرار بر که یطیشرا گذاردیم ریتأث یشیزا شرکت تیموفق بر که یطیشرا
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 مراکز و یشیزا یهاشرکت ،یدانشگاه ةتوسع و قیتحق یهاندیافر ةیپا بر شرفتهیپ یهایفناور 

 قیطر از شرفتهیپ یهایفناور ةحوز در فعال یهاشرکت با افزاهم یهمکار (ج .یدانشگاه رشد

 و راهبردها تدوین ها،ریزیبرنامه در هادانشگاه ،قتیدرحق .رهیغ و یفناور یهاپارک

 به توجه باید جامعه، نهادهای سایر با خود جدید روابط و هافعالیت سازماندهی و ها سیاست

 تحقق برای هاآن از بهینه برداریبهره منظوربه - را فکری هایاییدار و فناوری دانش، مدیریت

 و پورعزت) دهند قرار خود هایمالحظه سأر در -اندازهاچشم و هاموریتأم اهداف،

 .(37 :1389 همکاران،

 ةمرحل در خود فناوری ةتوسع منظوربه دانشگاهی زایشی هایشرکت از بسیاری :دولت (ب

 :Sternberg, 2014) گیرند   می بهره گیریچشم نحوبه دولتی هایبرنامه از سازیتجاری از پیش

 توانمی نوآوری و فناوری و دانش هایبنگاه از حمایت ةزمین در هادولت سیاستگذاری (.140

 مستقیم هایسیاست :دکر بندیسیمتق مستقیم غیر هایسیاست و مستقیم هایسیاست ةدست دو به

 در فناوری و دانش هایبنگاه از حمایت منظوربه مستقیم طوربه دولت که است اقداماتی شامل

 مالی هایکمک ةارائ مانند ؛دهدمی انجام فناوری و دانش سازیتجاری و توسعه و خلق ةزمین

 مستقیم غیر هایسیاست .ویژه ای زهحو در گذاریسرمایه یا باال هایبنگاه به قانونی و اداری و

به و فناوری و دانش های بنگاه فعالیت با مرتبط هایحوزه در دولت که است اقداماتی شامل

 نیاز مورد هایزیرساخت آوردنفراهم مانند ؛دهدمی انجام اه آن رشد یندافر تسهیل منظور

 (.215 :1388 نعمتی،) فناوری و دانش ةتوسع

 تأثرم نیز مکان .است نیز مکان عامل از تأثرم زایشی های شرکت ةتوسع و سیسأت :مکان (ج

 پذیربودندسترس محصوالت، برای تقاضا وکار،کسب شرکای به نزدیکی مانند عواملی از

 ,González & Kuechle) است سسؤم المللیبین ةتجرب و مالی هایکمک مالیات، سرمایه،

به توان می -گیردمی آن در فعالیت به تصمیم جدید یوکارکسب که -را مکان (.10 :2013

 ملموس صورتبه است ممکن که گرفت درنظر هایی توانمندی و منابع از ای مجموعه عنوان

 غیر شکل به یا هتوسع و تحقیق هایآزمایشگاه فیزیکی، های دارایی فیزیکی، هاییزیرساخت

  (.Fini, 2009: 385) باشند کار دادن انجام هایروش و (انسانی ةسرمای) ملموس

 را
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 عوامل (2010) 1ینیبالد .است یساختار عوامل یشیزا یها شرکت بر مؤثر عوامل گرید از 

  :کرد بندیتقسیم زیر کلی ةدست سه در را زایشی هایشرکت گیریشکل ساختاری

 بلندمدت تعهد (ج .3سازیشبکه و مشارکت (ب .2وکارکسب هایهارتم و کارآفرینی (الف

 ةعمد ،(1389) همکاران و نیالدتاج توسط گرید یبنددسته در .4تأسیس هایسال در

 ،بازاریابی و مدیریتی دانش :شد انیب ریز صورتبه یساختار عوامل ةدهندلیتشک یفاکتورها

 از بلندمدت تعهد گذار،سرمایه اطمینان و سرمایه تأمین شبکه، ایجاد و ارتباطی هایمهارت

 درمورد یشیزا یها شرکت و یپژوهش یهاسازمان ةدیعق که است ذکر انیشا .مؤسسان سوی

 که دهندیم حیترج را یباتیترک سسانؤم .است متفاوت گریکدی با تیحما انواع بودنمناسب

 رشد و یفناور انتقال ییکارا باتورهاانکو کهیحالدر ،ابدییم کاهش یشخص سکیر آن در

 دیکأت به توجه با (.(Helm & Mauroner, 2007 دهندیم قرار خود هدف را نانهیکارآفر

 یفرد یهایژگیو و شرکت اتیخصوص یفاکتورها فراوان تیاهم بر یمبن نامحقق فراوان

 پژوهش -یشیزا یهاشرکت بر مؤثر یساختار عوامل از مهم عامل دو عنوانبه -مؤسسان

 تیموفق بر عوامل نیا میمستق ریغ ریتأث یبررس به و داد قرار نظر مد را فاکتور دو نیا حاضر

 .پرداخت یشیزا یها شرکت

 سبک و یتیجمع عوامل ها،مهارت ها،یژگیو مانند یموضوعات شامل :یفرد یهایژگیو

 یشیزا یهاکتشر نةیزم در گرفتهصورت مطالعات (.238 :1391 احمدپور،) شودیم یرفتار

 یسازشبکه ییتوانا و یارتباط یهامهارت مانند یموارد به ناسسؤم یفرد اتیخصوص یبرا

 یریپذسکیر ةیروح ،یمال ریغ و یمال یهانهیزمشیپ داشتن شرکت، سسانؤم و رانیمد توسط

  (.48 :1390،همکاران و یذوالفقار) دارد اشاره رهیغ و

 لیتما یمعن به که است یتیشخص یها جنبه از یکی یریپذسکیر لیتما :یریپذسکیر

 دو مخاطره هرگونه درنظرگرفتن هنگام .است زیآم مخاطره یهاتیفعال در افراد رشدنیدرگ

 هر آغاز در مخاطره از نیکارآفر فرد درک سطح یکی :دارند نقش مفهوم نیا جادیا در عنصر

                                                            
1. Baldinia 

2. Entrepreneurship and Business Skills 

3. Partnership and Networking 

4. Long Term Commitment in the Founding Year 
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 احمدپور،) تیفعال آن بودنن موفق درصورت شکست الاحتم یگرید و زیآممخاطره تیفعال 

 سکیر بلکه ،ستین ینشدن کنترل و انتهایب سکیر مخاطره، از مقصود ،نجایا در .(84 :1391

  .است نظر مد یریگاندازه قابل و شدهحساب معتدل،

 ژهیو یروابط قیطر از که یافراد یتمام ةمجموع از است عبارت شبکه :یسازشبکه مهارت

 تراکم، :از ندا عبارت که دارند یعموم یژگیو سه هاشبکه .دارند ارتباط گریکدی با

 که نندک یم فایا هاشرکت سیسأت ندیفرا در مهم نقش پنج ها شبکه .تیمرکز و یریپذ دسترس

 ةارائ فکرها، ختنیبرانگ زه،یانگ شیافزا ،یواقع یطرح به فکر کی لیتبد لیتسه :از ندا عبارت

 به را افراد یدسترس یسازشبکه نیا (.31 :1391 احمدپور،) یبانیپشت و تیحما ،یعمل کمک

 افتیدر سرعت و تیکم و تیفیک بر نیهمچن و کندیم لیتسه هافرصت کشف اطالعات

  (.Shane et al., 2003) گذاردیم ریتأث اطالعات

 داشتن ،یقبل یاهافتهی از استفاده) یقبل یها تجربه مانند یموارد به زین شرکت اتیخصوص

 یتخصص تنوع) شرکت با مرتبط سسؤم یاعضا اتیخصوص و (یآموزش و یعلم مشاوران

 ؛Hayter, 2013) دارد اشاره (شرکت یاعضا یکار یقبل ةتجرب شرکت، یاعضا

Rasmussena et al., 20141389 ،همکاران و نیالدتاج ؛.) 

 عهده به که یکار درمورد       معموال  نانیکارآفر کنندیم انیب محققان از یتعداد :یکار ةتجرب

 .است تیموفق در یمهم عامل یاقتصاد تیفعال در یکار ةتجرب .اند اندوخته تجربه     قبال  رندیگ                یم

 باال یفناور یها نهیزم در که دیجد یهاشرکت درصد 97 از شیب در گرفت جهینت (2001) 1کوپر

 درصد 85    با یتقر و است کرده کار صنعت همان در     قبال  آن سسانؤم از یکی حداقل ،ندا فعال

 سسانؤم یقبل یفن ةتجرب از ها نآ در که بودند یا هیاول خدمات ای کاال یدارا دیجد یها شرکت

 افراد (.106 :1391 احمدپور،) بودند یقبل ةتجرب یدارا دیجد نانیکارآفر اکثر ،رونیا از .شد استفاده

 یریگشکل لیتسه موجب که دهند یم توسعه ار ییهامهارت و عاتاطال ،یکار تجربة قیطر از

 را ینانیاطمنا ،یکار ةتجرب نیبنابرا ؛شودیم یسازمانده ندیافر و منابع اکتساب نانه،یکارآفر یاستراتژ

 (.Shane, 2004) شود  یم نیکارآفر انتظار مورد منفعت شیافزا موجب و دهد یم کاهش

                                                            
1. Cooper 
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 مستقر را خود یوکارهاکسب یتازگبه که یشیزا یها شرکت صاحبان :مشاور حضور 

 وکارکسب قیعم یسازمیتصم و هاطرح ةیته یبرا الزم و مشخص اطالعات ازمندین ،نندک یم

 هرگز       غالبا  و دارند بزرگ یها بنگاه یسازمان طیمح تیامن به عادت شتریب افراد نیا .هستند

 به که هستند یافراد مشاوران .دهند ینم سعهتو و کنند ینم آزمون را لشانیتحل یهاتیقابل

 ارائه خدمات سطح نیترنییپا در وکارکسب در را یا هیپا اطالعات ها شرکت نیا صاحبان

 از یکی عنوانبه زین یشیزا یهاشرکت صاحبان آموزش و مشاوره از استفاده موضوع .ندکن یم

 با. ,Di Gregorio & Shane) 2003) است یبانیپشت و یتیحما عوامل ةنیزم در مهم عوامل

 .دوش یم ارائه 2 شکل در پژوهش یمفهوم یالگو ،شدهانیب ینظر یمبان به توجه

 
 

 
 پژوهش يمفهوم چارچوب .2شکل

 

 پژوهش های فرضیه
 .است مؤثر دانشگاهی زایشی هایشرکت موفقیت در محیطی عوامل .1

 دانشگاهی زایشی هایشرکت قیتموف بر محیطی عوامل تأثیر در فردی هایویژگی. 2

اسپین هایشرکت در فردی هایویژگی بر محیطی عوامل .1-2 .دارد گریمیانجی نقش

 آفاسپین هایشرکت در شرکت موفقیت بر فردی هایویژگی .2-2 .دارد تأثیر آف

 .دارد تأثیر

نیاسپ تیموفق
 یدانشگاه یهاآف

 عوامل محیطی

 های فردی ویژگی

 نیقوان
 یدولت

 دانشگاه

 مکان

 یریپذ سکیر هامهارت

 فروش

 ینوآور
  دیجد

 تعداد
کسب
 وکار

 خصوصیات شرکت

 فهای قبلی اسپین آ تجربه سسؤمخصوصیات اعضا 
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 زایشی هایشرکت تیموفق بر یطیمح عوامل ریتأث در یشیزا یهاشرکت خصوصیات .3 

 .دارد یگرلیتعد نقش دانشگاهی

 

 قیتحق یشناس  روش
 ءجز روش و ماهیت نظر از و یکاربرد هایپژوهش ءجز هدف لحاظ به حاضر پژوهش

 یآمار ةجامع .است یاکتابخانه و میدانی مطالعات و تگیهمبس نوع از توصیفی هایپژوهش

 که است اصفهان یقاتیتحق -یعلم شهرک در مستقر فناور انیبندانش یها شرکت پژوهش نیا

 .شد استفاده ساده تصادفی گیرینمونه روش از ،پژوهش این در .است شرکت 256 درمجموع

 طور هب پرسشنامه تعداد نیهم و شد شرکت 148 یکرجس -مورگان جدول از نمونه حجم

 ت،یدرنها و شد عیتوز یقاتیتحق -یعلم شهرک در مستقر یها شرکت رانیمد انیم یتصادف

 ةساختمحقق ةپرسشنام .(درصد 2/97) شد داده برگشت محقق به و لیتکم پرسشنامه 144

 به مربوط قسمت چهار از که بود یتخصص پرسش 45 لشام پژوهش نیا در شده استفاده

 نیا در .شد لیتشک تیموفق عوامل و یفرد اتیخصوص شرکت، اتیخصوص ،یطیمح عوامل

 یبرا (یبیترت اسیمق) کرتیل فیط از و شد یطراح بسته صورتبه ها پرسش تمام ،پرسشنامه

 در ریمتغ هر به مربوط یها پرسش تعداد و هانآ ابعاد و رهایمتغ .شد استفاده هاپاسخ یبنددرجه

  .دوش یم آورده 2 جدول

 
 پژوهش ادابع با مرتبط یها پرسش. 2جدول

 ریمتغ ها پرسش و ابعاد ریمتغ ها پرسش و ابعاد

 آف  نياسپ يقبل ةتجرب
44، 24 ،17 ،14 ،4 ،1 ،

34 

 اتيخصوص
 ناسسؤم

5،15،20،45 

 اتيخصوص
 شرکت

 مکان

6، 11 ، 25، 
36، 40 

 مادر دانشگاه

9، 28،32، 42 

 دولت

2،7،10،
1322 

 عوامل
 يطيمح

 مهارت

3،8،12،39 

 یريپذ  سكير

19،23،33 

 یهايژگيو
 یفرد

 تعداد
 وکار  کسب

26،38،41 

 ثبت و ینوآور
 پتنت

18 ،27 ،37 ،30 ،
35 

 فروش
16، 21، 29، 

31، 43  

 تيموفق
 آفنياسپ

 يدانشگاه
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 .شد بهمحاس 3 جدول شرحبه کرونباخ یآلفا بیضر با پرسشنامه ییایپا ،پژوهش نیا در 

 
 کرونباخ یآلفا بيضرا. 3 جدول

 عوامل کل ییایپا آفنیاسپ تیموفق یفرد یهایژگیو شرکت اتیخصوص یطیمح عوامل پرسشنامه عوامل

 916/0 781/0 579/0 640/0 719/0 کرونباخ یآلفا

 

 شد مشخص ،لفهؤم هر یعامل یبارها ةمحاسب با زین پرسشنامه ةساز ییروا یبررس یبرا

 بررسی برای .دارند خود به مربوط ةساز بر 6/0 از بیشتر عاملی بار حاضر پژوهش یها لفهؤم

 .شد استفاده گلداشتاین -دیلون ضریب از شد ذکر طورکههمان هاسازه از هریک مرکب اعتبار

 ترکیبی پایایی هاسازه دهدیم نشان که است 7/0 از بیشتر ضریب این مقادیر ،پژوهش نیا در

 .دوش یم انیب 4 جدول در جینتا نیا .دارند مناسبی
 

 تأییدی عاملی تحلیل نتایج .4 جدول
 t AVE CR ةآمار عاملی بار نشانگرها هاسازه

 محيطي عوامل
 153/23 818/0 دولتي قوانين

 170/24 803/0 مکان 840/0 636/0
 137/14 771/0 مادر دانشگاه

 784/0 657/0 979/41 973/0 ها مهارت یفرد های يژگيو
 363/4 606/0 پذيری يسكر

 شرکت موفقيت
 527/41 882/0 نوآوری

 235/23 807/0 فروش 873/0 697/0
 275/21 813/0 شرکت تعداد

 839/0 724/0 535/47 926/0 قبلي یها تجربه شرکت خصوصيات
 769/12 768/0 اعضا خصوصيات

 × يطيمح عوامل
 شرکت خصوصيات

 789/2 630/0 قبلي یها تجربه × دولتي نينقوا

524/0 867/0 

 540/4 775/0 اعضا خصوصيات × دولتي قوانين
 351/3 689/0 قبلي یها تجربه × مکان
 331/3 662/0 اعضا خصوصيات × مکان
 498/3 746/0 قبلي یها تجربه × مادر دانشگاه
 240/3 822/0 اعضا خصوصيات × مادر دانشگاه
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 هاافتهی 
 شهرک در مستقر یهاشرکت ،حاضر پژوهش 1لیتحل و هیتجز یواحدها نکهیا درنظرگرفتن با

 این در بودند، هاشرکت نیا یدیکل رانیمد ،2پاسخگو افراد و اصفهان یقاتیتحق -یعلم

 پاسخگو افراد و هاشرکت عمومی هایویژگی به مربوط یهاافتهی یبرخ توصیف هب قسمت

 را دهندگانپاسخ یشناختتیجمع یهامتغیر یبرخ فراوانی توزیع 5 جدول .شودمی پرداخته

  .دهدمی نشان
 نمونه در دهندگانپاسخ تيمسئول و التيتحص یرهايمتغ يفراوان عيتوز .5 جدول

 ریمتغ التیتحص کارشناسی ارشد کارشناسی دکتری ندادهپاسخ جمع 

 يفراوان  48 61 14 21 144 

 ريمتغ تيمسئول رعامليمد يداخل ريمد يفن ريمد معاون ندادهپاسخ جمع
 يفراوان  92 16 8 3 25 144

 

 پرسنل تعداد و یقاتیتحق -یمعل شهرک در مستقر یهاشرکت تیفعال نوع 6 جدول

  .دهدیم نشان را هاکتشر
 

 مستقر یهاشرکت پرسنل تعداد و تيفعال نوع. 6 جدول

 ریمتغ شرکت تیفعال نوع خدماتی تولیدی تولیدی -خدماتی نداده  پاسخ جمع

 يفراوان  34 40 47 23 144
 ريمتغ شرکت  پرسنل تعداد نفر 11 از کمتر نفر 20 تا 11 نفر 30 تا 21 نفر 30 از بيشتر جمع
 يفراوان  88 26 18 12 144

 

 دو در PLS روش به ساختاری یها معادله یابیمدل ،پژوهش یهاداده لیتحل و هیتجز یبرا

  .شودمی تفسیر و ارزیابی همرحل

 

                                                            
1. Unit Analysis  

2. Key informant  
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    گیریاندازه مدل (الف 

 .شود یم داده نشان 3 شکل در و شد دهید 4 جدول در جینتا :یدرون یهمسان. 1

  وهشپژ گیری اندازه الگوی .3 شکل
 

 و خود ةساز بر هانشانگر از هریک مقطعی بار ،7 جدول در :مدل تشخیصی روایی .2

 بر آن بار از بیشتر 1/0 خود ةساز بر نشانگر هر عاملی بار باید .شود یم گزارش دیگر هایسازه

                     .است قبول قابل نیز شاخص این ،7 جدول به توجه با .باشد دیگر ةساز
 

 نشانگرها مقطعي بار نتايج .7 جدول
 هاسازه

 

 نشانگرها

 عوامل
 محیطی

 یهایژگیو
 یفرد

 موفقیت
 شرکت

 خصوصیات
 شرکت

 ×یطیمح عوامل
 شرکت خصوصیات

 -048/0 240/0 510/0 298/0 818/0 دولتي قوانين

 -044/0 471/0 559/0 390/0 803/0 مکان

 151/0 315/0 425/0 199/0 771/0 مادر دانشگاه

 022/0 476/0 408/0 973/0 414/0 ها  مهارت

 110/0 358/0 140/0 606/0 096/0 پذيری  ريسك

 159/0 451/0 882/0 270/0 547/0 نوآوری
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 نشانگرها مقطعي بار نتايج .7 جدول 
 هاسازه

 

 نشانگرها

 عوامل
 محیطی

 یهایژگیو
 یفرد

 موفقیت
 شرکت

 خصوصیات
 شرکت

 ×یطیمح عوامل
 شرکت خصوصیات

 -001/0 448/0 807/0 516/0 525/0 فروش

 250/0 240/0 813/0 196/0 514/0 شرکت تعداد

 075/0 926/0 539/0 525/0 454/0 قبلي یها تجربه

 000/0 768/0 318/0 290/0 255/0 اعضا خصوصيات

 630/0 060/0 066/0 104/0 -032/0 قبلي یها تجربه × دولتي قوانين

 775/0 038/0 082/0 -142/0 -108/0 اعضا خصوصيات × دولتي قوانين

 689/0 -026/0 085/0 159/0 -022/0 قبلي یها تجربه × مکان

 662/0 -080/0 106/0 -163/0 -132/0 اعضا خصوصيات × مکان

 746/0 171/0 123/0 183/0 133/0 قبلي یها تجربه × مادر دانشگاه

 822/0 046/0 183/0 046/0 081/0 اعضا خصوصيات × مادر دانشگاه

 .دوش یم آورده 8 جدول در هاسازه کل آثار نیهمچن
 

 رهامتغي کل و مستقيمغير مستقيم، آثار .8 جدول
 کل اثر مستقیم غیر اثر مستقیم اثر وابسته هایسازه مستقل های  سازه

 384/0 000/0 384/0(t=284/6) یفرد یهايژگيو محيطي عوامل
 489/0 (432/0=t)022/0 511/0(t=137/7) شرکت موفقيت محيطي عوامل

 056/0 000/0 056/0(t=831/0) شرکت موفقيت یفرد یهايژگيو
 276/0 000/0 276/0(t=879/3) شرکت وفقيتم شرکت خصوصيات

 142/0 000/0 142/0(t=120/2) شرکت موفقيت شرکت خصوصيات × يطيمح عوامل

 
 (ها فرضیه تحلیل و )آزمون ساختاری مدل ارزیابی (ب

 .شد ارزیابی ساختاری مدل مسیر و شدند بررسی ساختاری یها معادله مدل قالب در ها فرضیه

 .هستند مسیر ضریب هاپیکان روی اعداد که است مدل یها هفرضی از یکی با متناظر مسیر هر

 هر بین )بتا( مسیر ضریب آماری معناداری و اندازه عالمت، بررسی طریق از فرضیه هر آزمون

  .ردیگ یم انجام وابسته متغیر با مکنون متغیر

 ویژهبه ساختاری مدل آزمون برای را PLS با تحلیل نتایج ةخالص 10و 9 یهالجدو

 .دهدمی نشان آماری T و β ةاستانداردشد مسیر ضریب

 ادامة
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 الگو آزمون نتايج .9 جدول 
 ةنمون فرضیه

 1یاصل
 نیانگیم

 2نمونه
 انحراف
 3استاندارد

 یخطا
 4استاندارد

 ةامار
T 5

 وابسته متغیر مستقل متغیر 

 284/6 061/0 061/0 393/0 384/0 یفرد یها يژگيو محيطي عوامل

 137/7 068/0 068/0 483/0 489/0 شرکت موفقيت محيطي عوامل

 831/0 068/0 068/0 065/0 056/0 شرکت موفقيت یفرد یها يژگيو

 879/3 071/0 071/0 273/0 276/0 شرکت موفقيت شرکت خصوصيات
 120/2 067/0 067/0 145/0 142/0 شرکت موفقيت شرکت خصوصيات × ييطمح عوامل

 

  :شودیم پرداخته جینتا نیا نییتب به ،10 جدول یها افتهی به توجه با

 میزان دهدمی نشان مقدار این که است 489/0 اول ةفرضی برای بتا ضریب مقدار .1 ةفرضی

  ؛است درصد 49 شرکت موفقیت بر محیطی عوامل یرگذاریتأث

 دهدمی نشان مقدار این که است 384/0 ،1-2 ةفرضی برای بتا ضریب مقدار .1-2 ةفرضی

  ؛است درصد 38 یفرد یهایژگیو بر محیطی عوامل یرگذاریتأث میزان

محاسبه t مقدار آنجاکه از و است 056/0 سوم ةفرضی برای بتا ضریب مقدار .2-2 ةفرضی

 موفقیت و یفرد یهایژگیو بین گفت توانمی ،است کمتر 96/1 از 831/0 فرضیه این ةشد

 .ندارد وجود معناداری مثبت ةرابط 05/0 سطح در شرکت

 شرکت خصوصیات ×یطیمح عوامل تأثیر بتا ضریب ،شودمی دیده طورکههمان .3 ةفرضی

 گرانیب ضریب این .است (t=120/2) معنادار و (142/0) مثبت 05/0 سطح در شرکت موفقیت بر

    .است شرکت موفقیت و محیطی عوامل بین ةرابط بر شرکت خصوصیات تعدیلی اثر

 

 

 

                                                            
1. Original sample (O) 

2. Sample mean (M) 

3. Standard Deviation (STDEV) 

4. Standard Error (STERR) 

5. T Statistics (|O/STERR|) 
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 هافرضيه آزمون نتايج .10جدول 

 وابسته متغیر مستقل متغیر فرضیه
 مسیر ضریب

(Beta) 
 یهفرض ةیجنت T ةآمار

 تأييد 284/6 384/0٭٭٭ یفرد یهايژگيو محيطي عوامل 2-1

 ييدأت 137/7 489/0٭٭٭ شرکت موفقيت محيطي عوامل 1

 نکردنتأييد 831/0 056/0٭٭٭ شرکت موفقيت یفرد یهايژگيو 2-2
 تأييد 879/3 276/0٭٭٭ شرکت موفقيت شرکت خصوصيات 3

 تأييد 120/2 142/0٭ شرکت موفقيت شرکت خصوصيات ×يطيمح عوامل 3-1
 نکردنييدتأ  432/0 022/0 شرکت موفقيت محيطي عوامل 2

 001/0 سطح در معناداری ***    01/0 سطح در معناداری**     05/0 سطح در معناداری* 

 

 یریگجهینت و بحث
 میزان ،10 جدول جینتا به توجه با دهد،یم نشان اول ةیفرض نةیزم در قیتحق یهاافتهی یبررس

 ةشدمحاسبه t مقدار به توجه با ؛است درصد 49 شرکت موفقیت بر محیطی عوامل یرگذاریتأث

 مثبت ةرابط 001/0 سطح در شرکت موفقیت و محیطی عوامل بین گفت توانمی فرضیه، این

 و ینیف و (2012) همکاران و وئایسنکا تحقیقات جینتا با بخش نیا یهاافتهی .دارد وجود معناداری

 یها شرکت تیموفق در را ادرم دانشگاه تیحما و یدولت نیقوان ریتأث که -(2011) همکاران

 که -(1390) همکاران و یذوالفقار ةمطالع با جینتا ،نیهمچن .دارد مطابقت -دانستند مؤثر یشیزا

 نقش به و ندداد انجام یشیزا یهاشرکت  رشد و یریگشکل ندیفرا در مؤثر عوامل نةیزم در

 .است همسو -کردند اشاره یدولت یهاسازمان و نهادها تیحما جمله از و یطیمح عوامل پررنگ

 تأیید و 8 جدول جینتا به توجه با دهد،یم نشان دوم ةیفرض نةیزم در قیتحق یهاافتهی یبررس

 اثر و (t=359/4) مستقیم اثر معناداری همچنین و 2-2 ةفرضی رد و 001/0 سطح در 1-2 ةفرضی

 میانجی نقش با قیممست غیر اثر این ،شرکت موفقیت بر محیطی عوامل (t=678/23) کل

 قاتیتحق جینتا با بخش نیا یهاافتهی .شودمی رد (t=432/0) 022/0 مقدار با فردی های ویژگی

 یها شرکت تیموفق در یفرد یها یژگیو میمستق ریغ ریتأث نداشتن که -(2013) تزیاتزکو

 کارانهم و راسموسن یها افتهی با قیتحق یها افتهی اما است، همسو -کرد انیب را یشیزا

 یاعضا وجود و یساز شبکه ییتوانا مانند تیریمد یا حرفه یها مهارت داشتن که -(2014)
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 قیتحق یهاافتهی یبررس .ستین همسو -دانست تیموفق بر میمستق ریغ یریتأث یدارا را بادانش 

 عوامل تأثیر بتا ضریب دهدیم نشان ،10 جدول در جینتا به توجه با سوم ةیفرض نةیزم در

 معنادار و (142/0) مثبت 05/0 سطح در شرکت موفقیت بر شرکت خصوصیات ×یطیمح

(120/2=t) عوامل بین ةرابط بر شرکت خصوصیات تعدیلی اثر گرانیب ضریب این .است 

 وچلیک و گونزالز قاتیتحق جینتا با بخش نیا یهاافتهی .است شرکت موفقیت و محیطی

 و باتجربه یکار یهامیت با ییهاشرکت نکهیا بر یمبن -(2014) نویتیپ و نیتیزیو و (2013)

 هاشرکت تیموفق بر میمستق ریغ یریتأث ،شرکت یاعضا انیم تخصص تنوع و متخصص

 نکهیا بر یمبن -(1389) همکاران و نیالدتاج ةمطالع با جینتا ،نیهمچن .است همسو -دارند

 و تجربهاز  استفاده و پارک و رشد مراکز بر موجود یفن و یا مشاوره خدمات از استفاده

 .است همسو زین -دارند ریتأث یشیزا یها  شرکت رشد و یریگشکل روند بر اعضا تخصص

 

 شنهادهایپ
 یشیزا یهاشرکت تیموفق بر میمستق یریتأث یطیمح عوامل پژوهش، جینتا  به باتوجه

 یاجرا و یطراح و هااستیس نیتدو به هاشرکت نیا تیموفق است واضح .دارند یدانشگاه

 یقاتیتحق مراکز و ها دانشگاه یهاتیظرف و یتوانمند یارتقا و جادیا یبرا یثرؤم یهابرنامه

 نیهم در .شود تالش قاتیتحق جینتا یسازیتجار و یدانشگاه ینیکارآفر یبرا تا دارد ازین

 دادن مانجا یبرا یدانشگاه و یدولت اندرکاراندست و استگذارانیس یبرا ییاهشنهادیپ ،راستا

 .دشو یم ارائه مادر دانشگاه یتیحما و یدولت نیقوان سطوح در یاقدامات

 هیرماس نیتأم مشکل شوند،یم مواجه آن با نوپا یهاشرکت که یمشکالت از گروه نیاول. 1

 تیفعال یهانهیزم با گذارانهیسرما ناآشنابودن و یگذارهیسرما یباال سکیر .است

 .کندیم جادیا هیاول ةیسرما نیتأم یبرا یبزرگ مشکل ن،ینو یفناور با یهاشرکت

 ر،یپذمخاطره یگذارهیسرما و یگذارهیسرما ضمانت ةکنندنیتأم یهاصندوق ةتوسع

  .هستند نوپا یهاشرکت مشکل نیا یهاحل راه

 جادیا یبرا اصفهان یقاتیتحق -یعلم شهرک در مستقر یهاشرکت دشو یم شنهادیپ .2

 و کند برگزار شیاعضا یبرا یارتباط یهامهارت یهادوره ها، شرکت ریسا با ارتباط
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 یسازشبکه و ارتباط ایجاد یبرا و شود داده اعضا به یابیبازار و یتیریمد یهامهارت 

 .شود تالش حاضر هایشرکت میان

 و فنی هایزمینه در تخصص دارای هاشرکت این سسانؤم و اعضا اکثر اینکه به توجه با .3

 برای وکارکسب با مرتبط عمومی هایمهارت های دوره برگزاری ،هستند تکنولوژیکی

 .رسدمی نظربه ضروری هادانشگاه طرف از تکنولوژی، های حوزه دانشجویان و اعضا
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