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 دمهمق
 به جامعه به خدمت ةارائ و پژوهش آموزش، یعنی خود یاصل کارکرد سه قیطر از ها دانشگاه

 نقش (.Sedlacek, 2011) کنندیم کمک یانسان ةیسرما و یاجتماع ةیسرما ،یاقتصاد ةتوسع

 خدمت و پژوهش آموزش، نظر از یتحول یریادگی در ینوآور جادیا توسعه ندیفرا در دانشگاه

 ها دانشگاه ،نقش رییتغ و ها استیس نیا ادامة در (.1391 ،همکاران و ی)سهراب است جامعه به

 جامعه یتصاداق توسعة در مشارکت یعنی دیجد تیمأمور یراستا در آموزش و پژوهش برعالوه

 شده لیتبد انیدانشگاه یبرا ریانکارناپذ یضرورت به دانش یساز یتجار ،نیبنابرا ؛دارند نقش زین

 بر دیتأک با ژهیو به ها دانشگاه در رشد مراکز یانداز راه و جادیا (.1390 ،یدریح و )پورعزت است

 رشد مراکز .رود یم شماربه یانسان علوم کردنیردکارب یراستا در مهم یگام یانسان علوم

 به یقاتیتحق و یعلم یدستاوردها و ها تیخالق لیتبد یبرا شده رفتهیپذ یابزارها از یکی امروزه

 ،همکاران و ی)شهناز شوندیم محسوب ینیکارآفر ةتوسع و بازار به ارائه قابل محصوالت

 مرکز (،1331) یفناور یواحدها و رشد مراکز یانداز راه و سیتأس ةنام نییآ استناد به (.1392

 کردهلیتحص نانیکارآفر از تیحما منظور به که است یاقتصاد رشد یابزارها از یکی 1رشد

 فراهم را دیجد یها شرکت تنگرفپا ةنیزم ،یعموم التیتسه و امکانات ةارائ با و شودیم سیتأس

 و نانیارآفرک جذب یبرا مناسب یشغل یها فرصت جادیا منظور به یبسترساز هدف با و کندیم

 یفناور یندهایفرا و محصوالت توسعة و دیتول ،یفناور یها نهیزم در یدانشگاه آموختگان دانش

 (.1339 جاهد، و )آراسته شوند یم جادیا بازار به عرضه قابل

 شهرک در 1393 سال در رشد زکمر نیاول و مطرح 1391 سال در شهیاند نیولا رانیا در

 زکمرا گسترش ضوابط بیتصو نهیزم نیا در هیاول قدم .شد اجرا اصفهان یقاتیتحق -یعلم

 آموزش گسترش یشورا توسط 1331 سال اسفندماه 19 در یفناور و علم یها پارک و رشد

 رشد )مرکز شد صادر رشد زکمرا احداث با موافقت مجوز 1332 سال در بود. شورک یلعا

2(یراز یفناور
 ر،یرکبیام یصنعت یها دانشگاه ،(1339) ینیحس یحاج و فکور جینتا براساس .

 نیلدراینص خواجه تهران، دانشگاه یفن یها دانشکده سیپرد مدرس،تیترب ران،یا صنعت و علم

                                                 
1. Incubator 

2. Retreivied from http://rvsri-stp.ir/fa-ir/about/incubator 
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 هیپا علوم و یمهندس علوم یها حوزه در زین اصفهان یصنعت دانشگاه و زیتبر دانشگاه ،یطوس

 یها دانشگاه در یانسان علوم ریغ یها حوزه در رشد مراکز سیتأس .کردند سیتأس را مراکز نیا

 یانسان علوم رشد مراکز یانداز راه ریاخ یها سال در ن،یهمچن .است افتهی شیافزا کشور

 یفردوس دانشگاه و زدی قم، یها دانشگاه ب،یترت نیبد و شد احساس ضرورت کی عنوان به

 را مراکز نیا نرم یها یفناور بر دیتأک با یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت مجوز اخذ با مشهد

 و جادیا در ها دانشگاه تیموفق یبرا ،دیتردیب .کردند یانداز راه یانسان معلو حوزة در

 در که کرد یعوامل به دیبا یانسان علوم شیگرا در ژهیو به فناور یواحدها رشد مرکز یانداز راه

 توجه با .کنند یم فایا یمؤثر نقش بازدارنده ای دهنده سوق عوامل عنوان به رشد مختلف مراحل

 علوم کردن یکاربرد یراستا در کشور ریاخ یها استیس و یانسان علوم در تحول تیاهم به

 بر تمرکز با یپژوهش دادن مانجا ،یاجتماع یزندگ در دانش نیا از یبردار بهره و یانسان

 در مستقر یها شرکت تیفعال و یانداز راه ةبازدارند و دهنده سوق عوامل نیتر مهم ییشناسا

 درنظرگرفتن به عوامل نیا ییشناسا .رسد یم نظربه یضرور دانشگاه در یانسان علوم رشد مرکز

 .نجامدا یم بازدارنده یروین کاهش و دهنده سوق یروهاین تیتقو یبرا یریتداب

 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبان بر یرورم
 نیا محققان یاصل تمرکز انگریب یدانشگاه رشد مراکز ةنیزم در گرفته صورت قاتیتحق مرور

 دشواه یبرخ براساس چنانکه .است بوده ها دانشگاه در مراکز نیا تیموفق عوامل بر حوزه

 به کمک جوان، یروهاین تیخالق و ینوآور از تیحما و ینیکارآفر ةنیزم جادیا مانند یعوامل

 مدار دانش متوسط و کوچک یواحدها رشد و گسترش یبرا الزم یفضا جادیا ،یاقتصاد رونق

 یرفناو یندهایفرا و محصوالت ةتوسع و دیتول ،یفناور مختلف یها نهیزم در فعال فناور و

 گسترش و جادیا صنعت، و دانشگاه مشترک یهمکار ،یقانون یها تیحما بازار، به عرضه قابل

 ها دانشگاه در رشد مراکز ةتوسع و جادیا رب یسازیتجار و ینیکارآفر یها تیفعال مشوق فرهنگ

 و زاده کمل ؛1339 ،یانیشاهورد ؛1339 خاکسار، و پناه )سلطان ندمؤثر یسازیتجار زین و

 عوامل ریتأث تحت یدانشگاه یشیزا یها شرکت سیتأس ندیفرا اساس از (.1339 ،یکاظم

 یسازمانده و تیهدا ،ها آن شناخت بدون که ردیگ یم صورت یدانشگاه رشد مراکز در مختلف
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 ستین ریپذ امکان آن ةتوسع ریمس و یدانشگاه یها تیفعال بستر در یشیزا یها تیفعال بهبود و

 سمت به یاصل یریگ جهت ر،یاخ مطالعات در آنکه ژهیو به (.1399 ،همکاران و انی)حافظ

 ،ها آن نوع از نظر صرف عوامل نیا بر است ذکر انیشا است. افتهی سوق عوامل نیا یبند تیاولو

 یمنابع جوو جست از پس رو،نیا از است. شده تمرکز یفناور خدمات و حصوالتم ةارائ نظر از

 را یانسان علوم رشد مراکز یانداز راه ةبازدارند و دهنده سوق عوامل و تجارب که نشد افتی

 نیا کیتفک ةدغدغ خود مطالعات در  پژوهشگران جه،یدرنت .دباش کرده یبررس ژهیو طور به

 یتلق و کدر نبود (1339) یزیعز دةیعق به .نداشتند آن ییربنایز ومعل تیماه براساس را مراکز

 و یابی شهیر ةمطالع در آن یاتیح و ریارناپذکان نقش و یانسان علوم اعتبار و تیماه دربارة درست

 رمثبتیغ و سوکی از جامعه یاقتصاد و یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع حاد معضالت و ها بحران حل

 ببس گر،ید یسو از علم یکیزیف و یماد محسوس، ةحوز با سهیمقا در آن خواندن قیردقیغ و

 .شود برخورد ها دانشگاه در یانسان علوم ةمقول با نازل یصورت به تا است شده

 ،وکار کسب کزمر ستیب تیموفق یدیکل عوامل یبررس با یپژوهش در (2009) وانایمب و زیبا

 منابع ،یفناور و علم التیتسه و اتیتجرب به ی)دسترس رشد مراکز تیموفق یاصل عامل هشت

 تیریمد دولت، یتیحما یها استیس هامداران،س تیحما نان،یکارآفر یها یستگیشا ،یمال

 ,Buys & Mbewana) کردند ییشناسا را (یساز شبکه و یمال منابع یداریپا ،زهیباانگ و ستهیشا

 -یمرکز یدایفلور دانشگاه فناور یواحدها تیقموف عوامل مطالعة با یپژوهش در لیاون (.2007

 یمعرف نیچن را عوامل نیا -شد رشد مراکز یمل انجمن سال زةیجا برندة 2009 سال در که

 نیب تعامالت تیتقو ،تر بزرگ یفناور ةتوسع ستمیس درون انیمشتر کردن کپارچهی :کردند

 ئتیه و رشد مرکز از خارج افراد کارکنان، ریسا مرکز، تیریمد با انیمشتر تعامل ان،یمشتر

 دانشگاه، یمال منابع ،یخارج یمال منابع به یدسترس امکان کردنفراهم رشد، مرکز بر نظارت

 ریسا ةنانیکارآفر یها تیحما به یدسترس جامعه، و یمحل حکومت و یاقتصاد ةتوسع مؤسسات

 هیتک با یا مطالعه در زین (2019هانگ تانگ ) یسامساک و السر (.O’Neal, 2005) ها سازمان

 از .کردند بررسی را تایلند یدانشگاه رشد مراکز تیموفق عوامل ،راهبردی منابع کردیرو بر

 و گذاری یاستس اصالحات ،مؤثر یسازمان و یفناور ،یمال ،یانسان منابع عوامل مجموع

 شد شنهادیپ یدانشگاه شد مراکز یارتقا یبرا راهبردی گیری یمتصم منظور به یتیریدم
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(Somsuk & Laosirihongthong, 2014). های یاستس و ها دانشگاه ةزیانگ است ذکر شایان 

 است متفاوت کشورها یفرهنگ طیشرا نظرگرفتندر با یژهو به یفناور انتقال یبرا ها آن

(Decter, Bennett & Leseure, 2007.) 

به خود تیموفق یبرا وکار کسب مراکز ندداد نشان یپژوهش در (2005) همکاران و یسیو

 اب یپژوهش در (2015) چوتو و تنگه .دارند ازین یدولت و یخصوص بخش با تعامل به شدت

 نشان یجنوب یقایآفر در نانیکارآفر از تیحما در رشد مراکز یها چالش و تناسب یبررس

 یها شبکه به ی)دسترس رشد مراکز یتیحما یها برنامه از فعال نانیکارآفر درصد 1/55 ندداد

 9/99 که یدرحال ،بودند شده مند بهره (یادار تیحما و یکیزیف منابع ،یمال منابع ،وکار کسب

 مطالعه مورد مراکز یاصل چالش یمال منابع نبود .بودند ها برنامه نیا تیحما تحت آنان درصد

 لیدال یبررس اب یا مطالعه در (2016و همکاران ) ستالا (.Tengeh & Choto, 2015) بود

 به مراکز نیا لیتما رغم به که دندیرس جهینت نیا به لیبرز یدانشگاه رشد مراکز نبودن موفق

 یها شرکت یبرا یتیاولو چیه ،دانشگاه با تعامل و باال تیقابل یدارا یها پروژه دادن انجام

 اندازچشم مراکز نیا گر،ید عبارتبه ؛ندارد وجود یدانشگاه قاتیتحق جینتا از جادشدهیا

 ,Stal, Andreassi & Fujino) (2012) همکاران و خالد عبداهلل .ندارند 1یشیزا یدانشگاه

 ردندک ییشناسا را یاصل ةمؤلف ازدهی ،یاکتشاف -یعامل لیتحل از پس یپژوهش در زین (.2016

 یا حرفه خدمات و منابع صیتخص ،وکار کسب معاونت و نظارت یاصل عامل چهار در که

 ییشناسا ضمن یفیک یا مطالعه در (1399) همکاران و انیحافظ .شدند یبند دسته تیریمد

 را یسازمان های یمشخط نقش ،یدانشگاه یانکوباتورها رساختیز بر اثرگذار عامل چهارده

 در زین (1399) همکاران و یکاظم .دانستند برجسته انیپاسخگو دگاهید در عوامل ریسا از شیب

 یشیزا یها شرکت تیموفق بر را ییایجغراف مکان و مادر دانشگاه ،یدولت نیقوان ریتأث یا مطالعه

 .کردند دییتأ اصفهان استان یقاتیتحق -یعلم شهرک در مستقر یها شرکت یدانشگاه

 ،رییتغ ةدهند سوق یروهاین مقابل در ،(1951) نیلو کرت روین دانیم لیتحل مدل اساسبر

 نیا در موجود شواهد مرور .کنند یم عمل بازدارنده عامل عنوانبه که دارند وجود یگرید یروهاین

                                                 
1. spin-off 
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 در رشد مرکز با ییآشنانا فضا، و بودجه و اعتبارات کمبود جمله از موانع یبرخ وجود انگریب نهیزم

 یاعضا نیب یهمکار ةیروح نبود دانشگاه، یها یمندتوان و ها تیقابل با صنعت ییآشنانا ها، دانشگاه

 ان،یدانشگاه و صنعت فعاالن و گذاران هیسرما انیم یارتباط یها شبکه و ارتباطات نبود ،یعلم ئتیه

 بخش یها تیاولو و ازهاین از دانشگاه نداشتن شناخت ،یدولت یها بودجه به دانشگاه بودنوابسته

 (.1391 ،ارانکهم و محمودپور  ؛1339 ،همکاران و پورعزت ؛1339 ،یانیورد)شاه است وکار کسب

 یها تیفعال یانداز راه در یاصل عامل عنوانبه فرد تین و قصد بر تمرکز با محققان از یگرید گروه

 .کنند یبررس را آن بر مؤثر عوامل ،یزیر برنامه رفتار مدل از استفاده با اند دهیکوش نانهیکارآفر

 انیدانشجو نانةیکارآفر قصد ینیب شیپ در را خانواده ریمتغ یا مطالعه در (1393) همکاران و جیکردنائ

 نانةیکارآفر قصد یریگ شکل زین (1399) یمیکر پژوهش در .دانستند مؤثر یگرید عامل هر از شیب

 نیا در .یاجتماع و یهنجار مالحظات تا شد گزارش یفرد مالحظات بریمبتن شتریب انیدانشجو

 و یاسیس ،یاجتماع نیادیبن مقررات و استانداردها ،ها یمشخط قالب در ینهاد طیمح اثر ،مطالعه

 ریتأث بر یگرید ةمطالع در زین (1399) یاریاسفند و یجینائ .شد دییتأ میرمستقیغ صورتبه یقانون

 کاهش قیطر از نوآورانه یها تیفعال شروع به میتصم بر ینیب خوش و حد از شیب نفس اعتمادبه

 و مثبت ریتأث انگریب (1399) و همکاران یغالم مطالعة جینتا ن،یهمچن .کردند دیکأت خطر ادراک

 خدمات یها شرکت نانهیکارآفر یاریهوش یریگ شکل در نانهیکارآفر یها یستگیشا دار یمعن

 ،یطلبتیموفق ،یخودکارآمد (1390) همکاران و جاهد .است کرمان استان یکشاورز مشاورة

 یفرد یها یژگیو نیتر مهم از را یدرون کنترل منبع و یطلبرقابت ،ینوآور و تیخالق ،یطلبقدرت

 ندیفرا در نانیکارآفر ةزیانگ شیافزا و افراد یتخصص دانش سطح یارتقا ،نیهمچن .کردند یمعرف

 (.Acrapol et al., 2011) است ؤثرم یفرد عوامل گرید از کار یاجرا
 

 یقتحق وشر

 1یمورد مطالعة پژوهش، روش و یفیک پژوهش کردیرو است. یکاربرد هدف، نظر از پژوهش

 یواحدها و شهدم یفردوس دانشگاه یانسان علوم رشد مرکز پژوهش دانیم مطالعه، ینا در .است

 از شرکت هشت مطالعه، نیا در .شود یم شرکت شانزده شامل که است آن در شده واقع فناور

                                                 
1. Case study 
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 .شد مطالعه مشهد یفردوس دانشگاه یانسان علوم رشد مرکز در مستقر شرکت ازدهی مجموع

 رشد مرکز دفتر کارشناسان و رانیمد ،ها شرکت رانی)مد یدیکل مطلعان از نفر شانزده با مصاحبه

 وةیش به یریگ نمونه .گرفت صورت (ینیکارآفر حوزة متخصصان و مشهد یفردوس دانشگاه

 تعداد پژوهشگر ،همشانزد مصاحبة در 2ینظر اشباع ةمرحل به دنیرس با .گرفت انجام 1هدفمند

 استفاده یریتفس روش از یفیک یها داده لیتحل منظور به دانست. یکاف را گرفته انجام یها مصاحبه

 مرحلة در و ییشناسا ها مصاحبه از مستخرج یدیلک اتکن ،باز یدگذارک مرحلة یط البته شد.

 کمشتر یمعان و نیمضام حسببر مستخرج میمفاه سپس .شد یساز مفهوم یمحور یدگذارک

 بازدارندة ای دهنده سوق عوامل ها مقوله نیا .شدند یبند دسته یاصل یها مقوله قالب در ها آن

 با .شدند یمعرف مشهد یفردوس دانشگاه یانسان علوم رشد مرکز در مستقر یها شرکت یانداز راه

 ای اعتبار تیقابل اریمع چهار به پژوهش جینتا اعتبار منظور به (1935) گوبا و نکلنیل دگاهید بر هیتک

 ای دییتأ تیقابل و 5نانیاطم تیقابل ای اکات تیقابل 9،یریپذ انتقال ای انتقال تیقابل 3،بودنقبولقابل

 اریمع یبررس منظور به ،نمونه برای ؛شد توجه (1339 ،یمظفر و فرد ییدانا از نقل به) 6یریدپذییأت

 شد. استفاده کدها و ها داده صحت ییدتأ یبرا شوندگان مصاحبه یبازنگر از اعتبار تیقابل

 .شدند یمعرف و فیتوص ها شرکت تیوضع و پژوهش دانیم ،انتقال تیقابل ینتأم برای ن،یهمچن

 ماتیتصم و روش ها، داده لیتحل و ثبت ندیفرا یمستندساز از زین پژوهش های یافته به اتکا تیقابل

 از جینتا و ها داده تینیع از نانیاطم حصول منظور به ت،ینهادر .شد ینتأم پژوهش به مربوط

 شد. استفاده یثانو کدگذار

 

 ها افتهی
 مشهد یفردوس دانشگاه یانسان علوم رشد مرکز در مستقر یها شرکت تیوضع

 دهدواز مجموع، نیا از .دارد شرکت شانزده مشهد یفردوس دانشگاه یانسان علوم رشد مرکز

                                                 
1. Purposlve Smpling 

2. Saturation point 

3. Credibility 

4. transferability 

5. dependability 

6. confirmability 
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 است رکذ انیشا .دارد قرار رشد مرحلة در تکشر چهار و رشد از شیپ مرحلة در شرکت

 است. افتهین راه رشد از خارج ةمرحل به یانسان علوم فناور واحد از یشرکت چیه تاکنون

 تکشر :از اند عبارت رشد زکمر نیا در فعالمهین تکشر کی البته و فعال یها شرکت

 ،آسف ییایجغراف شانینواند د،یام نهاد آمار پردازن دهیا ارکا، شانیاندریتدب ا،یپو پژوهانآمار

 (،ندهیآ دانش )ترنم شهتا )ترنم(، تیریمد نینو یها افتیره ةوسعت ةسسؤم مهر،انیآر لیرح

 واحد خراسان، رشد شانیفرااند نده،یآ جوان پردازانزبان نا،یس یبوعل انایآر سالمت انیبندانش

 فردا، شهر نهیآئ طوس، سیپرد معرفت سناباد، گامان ایپو آرتا شرق، شمال یگردشگر یفناور

 .امروز شرویپ ریمد ارانیهم ا،یآر ندهیآ راهبرسازان

 یفردوس دانشگاه در یانسان علوم رشد مرکز شرکت نیاول پژوهش، نیا یها افتهی براساس

 .شد سیتأس ییایجغراف اطالعات یها سامانه یفناور کردنیبوم هدف با 1333 سال در مشهد

 خود کار دانشگاه در 1339 سال در یشرکت علوم انسان نیسوم و 1339 سال در شرکت نیدوم

شرکت  هفت و 1391 سال در شرکت سه ،1390 سال در زین گریشرکت د دو .کرد آغاز را

 .شد سیتأس یگرید شرکت زین 1393 سال در .وستندیپ مجموعه نیا به 1392 سال در گرید

 یروند انگریب مشهد یفردوس دانشگاه در یانسان علوم رشد مرکز در ها شرکت سیتأس روند

 یبرگزار افزار،نرم یطراح نةیزم در اغلب ها شرکت نیا خدمات و محصوالت .است یشیافزا

 ،یفکر تیمالک کتاب، نیتدو ،یا مشاوره خدمات ارائة ،یآموزش یها دوره و ها کارگاه

 یآموزش -یفرهنگ خدمات ارائة و دیتول پرسشنامه، یطراح ،ینظرسنج یها کیتکن از هاستفاد

 یقاتیتحق ندیفرا یهوشمندساز ش،یرایو و ترجمه خدمات ارائة و یقاتیتحق خدمات ،یدرمان و

 مستقر یها شرکت یانداز راه در یدانشگاه فعال یها رشته .است یشناخت روان خدمات ارائة و

 ،یبدن تیترب ع،یصنا یمهندس ،یسیانگل زبان آمار، ا،یجغراف یها رشته شامل رشد مرکز در

 .شود یم یبازرگان تیریمد و حقوق ت،یریمد ،یشناس روان

 

 شگاهدان یانسان علوم رشد مرکز یها شرکت یانداز راه ةبازدارند و دهنده سوق عوامل

 مشهد یفردوس
 مقوله 10 زین و مفهوم 122 ه،یاول کد 1333 ها، مصاحبه از آمده دست به یها داده لیتحل یجةدرنت
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 از مستخرج یها مقوله نیتر مهم شدند. استخراج و ییشناسا دهنده سوق عوامل به پاسخ در

 در مستقر یها شرکت یانداز راه بازدارندة و دهنده سوق عوامل نیتر مهم بر ناظر که ها مصاحبه

 :از اند عبارت ،هستند یانسان علوم رشد مرکز

 

 :دهنده سوق عوامل

 عالقه به توان یم یفرد یها یژگیو نیتر مهم از :نانیکارآفر یفرد یها یژگیو .1

 به لیم بودن،مؤثر به لیتما نشدن،میتسل کار، به دیام ،یمال زةیانگ ،یدرون زةیانگ ،ینیکارآفر به

 خود، به مانیا مؤثر، کار دادن انجام به لیتما ط،یمح بر مثبت یرگذاریتأث به لیتما شرفت،یپ

 هدف داشتن ق،یعم هدف داشتن ،یدرون یها ییتوانا به باور خود، شناخت ،یخودباور

 .کرد اشاره ازین احساس و یمل عرق متمرکز، هدف مشخص،

 انیدانشجو ،یانسان علوم یها دانشکده توجه انیشا تعداد :یانسان علوم یها تیظرف .2

 ،جامعه طرف از تقاضا ت،یظرف کی ةمثاب به یانسان علوم یعلمئتیه یاعضا و یانسان علوم

 مرکز ،جامعه به یهشپژو جینتا انتقال تیقابل ،جامعه یتقاضا به یپژوهش یدستاوردها لیتبد

 یفناور بخش در سوم نسل دانشگاه بودنفعالو  جامعه با پژوهش یارتباط پل عنوان به رشد

 .شدند یبند طبقه مقوله نیا در که هستند ها مصاحبه از مستخرج میمفاه نیتر مهم

 ،یفناور و یانسان علوم نیب شکاف پرکردن یبرا تالش :دانشگاه یسازمان تیحما .3

 ثبت از دانشگاه تیحما ،دانشگاه مسئوالن تیحما ،دانشگاه یبرا رشد مراکز یاقتصاد یایمزا

 داخل در شرکت کار به شروع ،تیفعال یابتدا در دانشگاه داخل در کار تیاهم ،شرکت

 سمت به ها نامه انیپا یدهجهت ،ر(ینظ ی)ب مشابه مراکز نبود ،دانشگاه برند از استفاده ،دانشگاه

 .هستند دانشگاه مقولة نیا به مربوط میمفاه از پژوهش و آموزش کنار در یفناورو  یفناور

 یلیتحص رشتة تناسب به توان یم گرید دهندة سوق عوامل از :یلیتحص رشتة تناسب .8

 مقولة به مربوط میمفاه از کار با رشته بودنمرتبط و یلیتحص رشتة با کار وندیپ که کرد اشاره

 و یلیتحص رشتة نیب کنند یم یسع رشد مرکز در فعال یها شرکت .است یلیتحص رشتة تناسب

 .شود یم وکار کسب در شتال و تیموفق موجب ارتباط نیا یبرقرار .کنند برقرار ارتباط خود ایدة
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 میمفاه از کار بودندیجدو  هدیا بودننو ،نرم یفناور قیطر از ینوآور :نوآورانه دةیا .8

 علوم رشد مرکز در مستقر یها شرکت ،جینتا اساسبر .هستند نوآورانه دةیا مقولة به مربوط

 جزء ها آن خدمات و محصوالت که هستند ییها شرکت نیاول جزء یفردوس دانشگاه یانسان

 .شوند یم محسوب رانیا در فرد منحصربه خدمات

 به یانسان علوم انیدانشجو ورود یبرا یساز نهیزم :رشد مرکز یها تیقابل .8

 یبرا یبسترساز ن،یکارآفر دانشگاه بر تمرکز ،دانشگاه در مولد اشتغال ،نرم یها یفناور

 تیقابل جامعه، یتقاضا به یپژوهش یدستاوردها لیتبد ،یانسان علوم یها دهیا یساز یتجار

 بودنفعال جامعه، با پژوهش یارتباط پل عنوان به رشد مرکز جامعه، به یپژوهش جینتا انتقال

 در یفناورو  دانشگاه یبرا رشد مراکز یاقتصاد یایمزا ،یفناور بخش در سوم نسل دانشگاه

 .است مربوط مقوله نیا به میمفاه پژوهش و موزشآ کنار

 گروه یدرون ییایپو به توان یم دهنده سوق عوامل گرید از :گروه یدرون ییایپو .8

 میت یاعضا یدرون ییایپو فعال، میت داشتن ه،دیا رساندن ثمر به یبرا تالش .کرد اشاره

 در فعال یروین وجود ،میت یاعضا اقیاشت م،یت پشتکار شرکت، میت یاعضا ادیز تالش ،شرکت

 .هستند مقوله نیا به مربوط میمفاه از مشکالت رفع یبرا تالش شرکت سیتأس

 داشتن ،یقبل کار ةتجرب داشتن :یگروه کار تجربة و یکار میت بودنهدفمند .0

 دادن انجامو  یقبل یهمکار ةتجرب ،میت ودنبتجربهبا ،میت یاعضا بودنپخته ،یگروه کار ةتجرب

 .هستند یکارگروه تجربه ةدهند لیتشک میمفاه از نیشیپ مشترک یها پروژه

 در رشد مراکز یانداز راه یبرا یگرید مهم عامل یقانون تیحما :یقانون تیحما .9

 .است مهیب از معاف و اتیمال مفهوم دو بر ناظر مقوله نیا .شود یم یتلق دانشگاه

 نشان 1 جدول در ها مصاحبه از حاصل یها داده یکدگذار روند به مربوط شواهد یبرخ

 .شود می داده
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 دهنده سوق عوامل -ها مصاحبه یکدگذار به مربوط شواهد یبرخ. 1 جدول
 مقوله میمفاه ها مصاحبه از مستخرج یدیکل نکات

 باشه کننده کمک و کنه وادار کار به رو ما بتونه که یگرید ؤثرم عامل»
 .«ستین یایگهد زیچ یدرون یزةانگ همون جز هب ستین سفانهأمت

 انگیزة داشتن
 یدرون

 یژگیو
 یفرد
 یزیچ من بخوره شکست به ام پروژه تینهادر آگه گفتم خودم به البته» نانیکارآفر

 .«دم ینم دست از رو
 کار به دیام

 با کار وندیپ .«باشه مونرشته با ارتباط در که باشه یکار بدم انجام قراره که یکار»
 یلیتحص ةرشت

 تناسب
 رشتة

 یلیتحص

 یکس .ستا ینوآور و تقاضا کی و دستاورد کی یتالق محل فناوری»
 تونهیم نیا باشه سخت جنسش حتماً دستاورد اون که نگفته رو نیا

 به رو اون بشه ینوآور کی با دوباره و باشه نرم ةحوز یتو یدستاورد
 .«دارد ارتباط جامعه از ییتقاضا کی

 از ینوآور
 یفناور قیطر

 نرم

 دةیا
 نوآورانه

 نو کار کی بعنوان میکن ثبت رو شرکت اون تر یعسر میداشت دوست»
 .«بود مؤثر عامل کی بود زندهیبرانگ عامل کی ما یابر همون

 دهیا بودننو

 

 بازدارنده عوامل

 با مسئوالن یهمکار فرهنگ  نبود بر ناظر عامل نیا :دانشگاه تیحما ضعف .1

 در ریتأخ ،انیدانشجو یهایتوانمند به نداشتنباور ،یزشیانگ یسازوکارها نبود ،ها شرکت

 و یماد تیحما نبود ه،دانشگا یمال تیحما ضعف ،ها آن از دیمف ةاستفاد نبود و تامکانا ةارائ

 ت،شرک ثبت به مربوط امور در دانشگاه تیحما نبود ،استادان نکردن استقبال ه،دانشگا یمعنو

 نبود ،درش مراکز با یهمکار به دانشگاه نداشتن لیتما ،دانشگاه یها وعده نشدنیعمل

 در یریگیپ ،رشد مرکز در دهیا از دفاع جلسات لیتشک در ریتأخ ،یا مشاوره یها تیحما

 یانسان علوم یها شرکت به یاعتمادیب ،جامعه به رشد مراکز نشدنیمعرف خوب ،دهیا رشیپذ

 .است

 به توان یم بازدارنده واملع گرید از :یانسان علوم یها رشته ناشناختة تیماه .2

 جامعه یمنف دگاهید ،آن یها تیقابل و یانسان علوم یها رشته از جامعه و دولت نداشتن شناخت
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و  یدولت ادارات فیضع تیحما ،ها شرکت بودنناشناخته ،یانسان علوم یها رشته دربارة

 ناشناختة تیماه مقولة تحت انجو یها شرکت با یدولت مؤسسات یهمکار دانستنعار

 .کرد اشاره یانسان علوم یها رشته

 محصول حیصح صیتشخ یدشوار :یانسان علوم یها یفناور از حیصح درک نبود .3

 ،یانسان علوم یهایفناور جنس بودنخاص ،یانسان علوم رشد مراکز در عرضهقابل خدمت ای

 ،داورها نزد یانسان علوم از اختراع انتظار ،یانسان علوم یها رشته در ها شرکت نبودنانیبن دانش

 کار هیتوج ضرورت ،دهیا از دفاع ةجلس در یانسان علوم یها رشته با داوران تخصص نداشتن تناسب

 علوم رشد مراکز در عرضهقابل ندیفرا ای خدمت نوع صیتشخ در نداشتن تیشفاف ،رشیپذ هنگام در

 .روند یم شماربه یدانشگاه یها شرکت یانداز راه موانع نیتر مهم از یانانس

 بودننییپا :از اند عبارت مقوله نیا معرف میمفاه :انیدانشجو در یخودباور نبود .8

 جیتان براساس .یانسان علوم انیدانشجو در یخودباور نبود ،یانسان علوم انیدانشجو نفس اعتمادبه

 .است یانسان علوم انیدانشجو از شتریب یمهندس انیدانشجو نفس اعتمادبه ها، مصاحبه لیتحل

 ،میت اتحاد نبود به توجه با یگروه مشارکت ضعف :یگروه مشارکت ضعف .8

 از تشرک یداخل تیریمد ةتجرب نداشتن و گریکدی با شرکت گروه یاعضا نکردن یهمکار

 .شود یم محسوب بازدارنده عوامل گرید

 یها شرکت بازدارندة عوامل نیتر مهم از :یانسان علوم به یا رشته انیم نگاه نبود .8

 یمهندس شیگرا .است یانسان علوم به یا رشته انیم نگاه نبود ،دانشگاه رشد مرکز در مستقر

 ،یمهندس یها رشته با یانسان علوم یها رشته تعامل یدشوار ،(یانسان علوم به یمهندس )نگاه

 بودنیخدمات ،ها رشته نیب تعامل نبود ،یا رشته تک نگاه ،محصول دیتول در یانسان علوم چالش

 .هستند مقوله نیا به مربوط میمفاه از یانسان علوم یها دهیا

 تیفعال یدشوار ،تیفعال نیح در تر یقو یرقبا وجود :بازار در ناموفق حضور .8

 وجود از ینگران ،یابیبازار و محصول فروش در مشکل ،بازار بودنازتنش ،بازار در انیدانشگاه

 یاقتصاد یها تیفعال در نداشتن تجربه ،بازار به ورود راهبرد نبود ،یقو یحام نبود ،بازار یرقبا

 .رندیگ یم قرار مقوله نیا در
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 مشکالت ،رشد مراکز از تیحما در الزم نیقوان نبود :یقانون یها تیحما ضعف .0

 در یریسختگ ،مجوزها گرفتن یدشوار ،مهیب به مربوط مشکالت وجود ،یاتیمال امور به مربوط

 از یادار یاکاره بودنریگ وقت و ها شرکت سیتأس ندیفرا بودنزمانبر ،شرکت ثبت ندیفرا

 .است مقوله نیا میمفاه نیتر مهم

 نشان 2 جدول در ها مصاحبه از حاصل یها داده یکدگذار روند به مربوط شواهد یبرخ

 .شود می داده

 
 بازدارنده عوامل -ها مصاحبه یکدگذار به مربوط شواهد یبرخ. 2 جدول

 مقوله میمفاه ها صاحبهم از مستخرج یدیکل نکات

 یرقبا وجود .یمداشت یتر بزرگ یرقبا (یتفعال ةمرحل) مرحله ینا در ما
 در تر بزرگ

 یتفعال ینح

 ناموفق حضور
 بازار در

 یاتشادب با چون دارن مشکل بازار به ورود راهبرد یبرا شرکتامون
 .یریمدرگ

 به ورود راهبرد
 بازار

 شیگرا .شدن یستأس ها یمهندس کار و الگو براساس رشد مراکز
 یمهندس

 نگاه نبود
 یا رشته انیم
 یانسان علوم به

 بحث وارد و بزنه یزیگر یخوادم خودش ةیچدر از یهرکس که ...
 .هیکنم نگاه یا رشته تک خودش یدد ةیزاو از کسهر .بشه

 نگاه
 یا رشته تک

 یفالن ةرشت با برو خوبه ات یدها یگیمم متقاضی به رشد مرکز یتو ما
 ما .یایمب کنار یتونیمنم هم با ما آقا یگهم بده انجام رو کار و ینبش
 .یمکن کار ای رشته ینب یدبا یانسان علوم یتو

 نیب تعامل عدم
 ها رشته

 کارمند y یآقا وست ا یرسم ارگان یا شرکت یک کارمند x یآقا
 یبرا رو وقتشون یانب وقتپاره یخوانم وست ا یایگهد یجا یه

 .یشهنم موفق و یرسهنم جواب به شرکت ینا قطعاً بذارن شرکت

 نکردن یهمکار
 گروه یاعضا

با  شرکت
 یکدیگر

 ضعف
 مشارکت

 یگروه

 ةنحو یشنم مواجه اون با کار ةادام در ها شرکت که انعیم ینتر مهم
 کنندب یریتمد نتوانند خوب اگر که هست خودشون یدرون یریتمد
 یدرون مشکل ینتر مهم ینا یشهم مواجه شکست با مدت یطوالن در

 .هست

 ةتجرب نداشتن
 یداخل تیریمد

 شرکت
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 یریگ جهینت و بحث
 به لیم ،یمال زةیانگ ،یدرون زةیانگ ،ینیکارآفر به عالقه پژوهش، نیا یها افتهی براساس

 نیتر مهم طیمح بر مثبت یرگذاریتأث به لیتما بودن،دار هدف ،یخودباور شرفت،یپ

به یانسان علوم انیبن دانش یها شرکت یانداز راه دهندة سوق نانةیکارآفر یفرد ییها یژگیو

 در ینیکارآفر یفرد یژگیو مهم نقش انگریب زین گرفتهصورت یها ژوهشپ .ندیآ یم شمار

 نانیکارآفر یفرد یها یستگیشا نقش بر محققان یبرخ راستا، نیا در .است وکار کسب جادیا

 ,Buys & Mbewana) اند دهکر دیکأت یدانشگاه وکار کسب یواحدها یانداز راه و جادیا در

2007; Somsuk & Laosirihongthong, 2014; Acrapol et al., 2011و یجینائ ؛1399 ،یمیکر ؛ 

 به توان یم مؤثر یفرد یها یژگیو نیتر مهم از (.1399 همکاران، و یغالم ؛1399 ،یاریاسفند

 کنترل منبع و یطلب رقابت ،ینوآور و تیخالق ،یطلب قدرت ،یطلبتیموفق ،یخودکارآمد

 و (1399) همکاران و یغالم یها افتهی براساس .(1390 همکاران، و )جاهد دکر اشاره یدرون

 یها یستگیشا و یفرد مالحظات به شتریب هنانیکارآفر قصد یریگ شکل زین (1399) یمیکر

 نفس اعتمادبه توان یم هایژگیو نیا نیب در .تاس وابسته یاجتماع و یهنجار تا نانهیکارآفر

 و یجی)نائ دانست مؤثر نوآورانه یها تیفعال شروع به میتصم در را ینیب خوش و حد از شیب

 یانسان علوم یها رشته یها تیقابل و ها تیظرف به توان یم ،نیبراعالوه .(1399 ،یاریاسفند

 نیا در که کرد اشاره یفردوس دانشگاه سطح در ژهیو طور به آن تیفیک و تیکم زین و رکلد

 .داشتند یشتریب سهم انیدانشجو و یعلمئتیه یاعضا ،یآموزش یها گروه تعداد نظر از نهیزم

 مهم عامل یگروه ییایپو جادیا هدف با گروه در کار تجربة و یمیت کار موضوع ان،یم نیا در

 از .دیآ یم شماربه رشد مراکز در اعضا تیفعال تیموفق شرط گر،ید  انیب  به ؛است یگرید

 یزندگ و لیتحص دوران به اغلب یگروه کار تجربة داشتن شوندگان، مصاحبه دگاهید

 یها پروژه در یهمکار و شارکتم قیطر از انیدانشجو آن دنبال به که گردد یبرم ییدانشجو

 یها تیفعال فیتعر ،جهیدرنت .ندکنیم کسب تجربه انداتاس یپژوهش یها طرح و کوچک

 را یمیت و یگروه کار ةتجرب کسب ةنیزم انیدانشجو یبرا یگروه صورتبه یپژوهش -یعلم

 .دنک یم آماده یواقع طیمح در کار یبرا را ها آن ینوع به و کند یم فراهم

 و یعلم ئتیه یاعضا که یاریبس یرونیب و یدرون دهندة سوق یروهاین وجود رغم به



 ...مستقر در مرکز یها شرکت یانداز دهنده و بازدارندة راه عوامل سوق

 

93  

 یها شرکت در یانداز راه یسو به مشهد یفردوس دانشگاه در را یانسان علوم یها رشته انیدانشجو

 استقبال از مانع که دارند وجود زین یمختلف بازدارندة یروهاین کنند، یم بیترغ یدانشگاه انیبن دانش

 ضعف عوامل نیا نیتر مهم از یکی .شوند یم انیبن دانش یها شرکت نیا با انیدانشگاه یهمکار و

 در یمهم قشن دانشگاه تیحما دهد یم شانن زین گرفته صورت یها پژوهش .است دانشگاه تیحما

 درک نبود ن،یبراعالوه (.O’Neal, 2005 ؛1399 همکاران، و ی)کاظم دارد رشد مراکز تیموفق

 عوامل گرید از یانسان علوم یها رشته ناشناختة تیماه و یانسان علوم یها یفناور دربارة حیصح

 تفاوت یعیطب علوم و یانسان علوم یها رشته در ژوهشپ .شود یم محسوب رشد مراکز بازدارندة

 ای کاال صورتبه یفن دانش و محصول دیتول ،یفناور ابداع یعلوم انسان در ن،یبنابرا ؛دارد یماهو

 رو روبه یادیز یها یدگیچیپ و یدشوار با (یانرانسیغ علومدر  محصول مانند) ملموس یمحصول

 با آن یها رشته شتریب ارتباط ،یبشر علوم ریسا با یانسان علوم یذات تفاوت و خاص تیماه .شود یم

 آن گاهیجا ضعف موجب ثابت جینتا و موسمل محصوالت نیاوردن دستبه و یمعنو و یذهن امور

 اثر .(1391 همکاران، و )محمودپور است شده آن کاربرد و کارکرد مورددر یعموم یناآگاه و

 لیدلبه رایز ،شود یم مالحظه بازار در ناموفق حضور عنوان با یگرید مانع در بازدارنده عامل نیا

 افتهین گسترش علوم ریسا یهمپا علوم نیا در دانش بازار ،یعیطب علوم با یانسان علوم تیماه وتتفا

 ،یزی)عز ندیآ یم نظربه یبیغر یها هواژ یانسان و یاجتماع یها یفناور بازار اساس از و است

 بسا چه .کرد اشاره یانسان علوم به یا رشته انیم نگاه نبود به توان یم بازدارنده عوامل گرید از .(1339

 از ییرها و (یانسان علوم ریغ و یانسان )علوم یا رشته نیب یهمکار و تعامل یها نهیزم کردنفراهم

 و دیفزایب انیدانشجو و یعلمئتیه یاعضا یها تیقابل بر بتواند یانسان علوم در ییانحصارگرا

 .دهد ارائه جامعه به را یمؤثرتر مشترک خدمات و محصوالت

 

 شنهادهایپ
 یانداز راه و جادیا یراهگشا یا مانع که است ییروهاین به توجه بیانگر پژوهش نیا های یافته

 یمبنا بر شنهادیپ هرگونه ارائة از شیپ .هستند یانسان علوم رب دیکأت با یدانشگاه رشد مراکز

 .شود یطراح یمناسب از مراکز رشد علوم انسان ییالگو باید ،شده ییشناسا عوامل اتیجزئ

 یمهندس علوم به وابسته رشد مراکز تفکر زا برگرفته یانسان علوم رشد مراکز تیریمد یالگو
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 اشاره مراکز نیا خدمات و محصول یابیارز ضوابط و ارهایمع به توان یم مشخص طور به .است

 یفناور بریمبتن و ینیع ملموس، یارهایمع اساسبر ها آن عملکرد و ندیفرا اغلب که کرد

 به مبتال مسائل و کارکرد و تیماه ،یتمأمور اساس از کهیدرحال ،شود یم یابیارز سخت

 توان یم الگو، نیا تبع به .است متفاوت یرانسانیغ علوم ریسا از یانسان علوم یها رشته

 یکارکردها و یفناور فیتعر و عمل و نظر وندیپ در را یانسان علوم یها رشته یریگ جهت

 یها رشته های یتقابل و ها یتظرف شود یم پیشنهاد .کرد مشخص و فیتعر آن نرم و یانسان

 زمینه این در اقدام که شود شناسایی جامعه مسائل و ازهاین با وندیپ در دانشگاه در یانسان علوم

 .رسد یم نظربه ضروری یانسان علوم انیمتول یسو از

 محققان رود یم انتظار ،ها دانشگاه در یانسان علوم رشد زکمرا موضوع تیاهم به توجه با

 عملکرد یابیارزکنند:  توجه یرز موضوعات به یآت یها پژوهش در حوزه نیا به مند عالقه

 از ها آن شکست و یتموفق عوامل بررسی ،یانسان علوم ةحوز رشد مرکز در مستقر یها شرکت

 یندفرا در یانسان علوم رشد مرکز در مستقر یها شرکت موفق یاتتجرب یواکاو قیطر

و  نرم یفناور یدتول یبرا یانسان علوم یها رشته های یتظرف ییشناسا ،دانش سازی یتجار

 .یانانس علوم یرغ یها رشته با یانسان علوم یها رشته ای رشته یانم های یتظرف یبررس
 

 منابع
 در یفناور و علم رشد مراکز و ها پارک نقش» ،(1339) جاهد ینعلیو حس درضایحم آراسته،

 .93 -35 :10-9 ةشمار ،دوم سال ،دانشگاه و صنعت ةینشر ،«یپژوهش یها افتهی یساز یتجار

 رشد مراکز و ها پارک کل ةادار معاونت ،یفناور یاحدهاو رشد مراکز اساسنامه و سیتأس نامهنییآ
 (.1331) یعال آموزش گسترش یشورا مصوب ،یفناور و علم

 یساز یتجار موانع و یها چالش یبند دسته و ییشناسا» ،(1390) یدریحو الهام  اصغر یعل پورعزت،
 ةشمار ،چهارم سال ،یفناور و علم تاسیس یپژوهش –یعلم ةفصلنام ،«ویک روش استفاده با دانش

1: 99- 62. 

 و یدانشگاه ینیکارآفر موانع نییتب» ،(1339) خانلو ریند رایسم و نیآر پور،یقل ،اصغر یعل پورعزت،
 ،دوم سال ،یفناور و علم استیس یپژوهش –یعلم ةفصلنام ،تهران دانشگاه در دانش یسازیتجار
 .95 -65 :9 ةشمار
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 در مؤثر یفرد عوامل نییتب و نییتع» ،(1390) یجعفر وشیپر و درضایحم آراسته، ،ینعلیحس جاهد،
 ،«قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه یمورد ةمطالع ؛یپژوهش جینتا یساز یتجار

 .16 -1: 1 ةشمار چهارم، دورة ،یفناور و علم استیس ةفصلنام

 یانکوباتورها رساختیز بر رگذاریتأث عوامل» ،(1399) یتیعنا ترانه و محمد ،یصالح ،میمر ان،یحافظ
 ،هفتم ةدور ،ینیکارآفر ةتوسع ،«دانشگاه یشیزا یها شرکت سیتأس در آن نقش و یدانشگاه

 .932 -915 :9 ةشمار

 ،(1339) یاربطان روشندلطاهر  و یمهد محله، یقاض یمحمد ،نیآر پور،یقل ،مهیحک پور،ینقلیحس
 ةفصلنام ،«تیریمد یها دانشکده در دانش یساز یتجار یها زمیمکان و ها ضرورت الزامات،»

 .60 -91 :6 ةشمار دوم، ةدور ،یبازرگان تیریمد

 :یتیریمد یفیک یها پژوهش در ییایپا و ییروا ارتقاء» ،(1339) یمظفر نبیز و حسن فرد، ییدانا
 .162 -131 :1 ةشمار ،اول سال ،تیریمد یها پژوهش ،«یپژوهش یزیمم یها یاستراتژ بر یتأمل

 یها پارک و رشد مراکز گسترش و جادیا اثرات یبررس» ،(1339) خاکسار ایرؤ و رشیه پناه،سلطان
 آزاد دانشگاه یانسان علوم ةدانشکد یصنعت تیریمد ،«یصنعت یواحدها تیموفق بر یفناور و یعلم

 .36 -25 :9 ةشمار ،سوم سال ،سنندج واحد یاسالم

 یدولت یها دانشگاه یهمگام تیوضع یبررس» ،(1391) ینور حسنو  حامد بردبار، ،ابوالفضل ،یسهراب
: 1 ةشمار ،سال اول ،یاسالم دانشگاه در تیریمد ،«ELA یالگو اساسبر داریپا توسعه با رانیا

 .195-191 صص

 ها. دانشگاه رشد مراکز ةتوسع و جادیا بر یطیمح عوامل ریتأث یبررس» ،(1339) یشاد ،یانیشاهورد
 سال ،دانشگاه و صنعت ةینشر ،«دانشگاه و صنعت نیب ارتباط و نیکارآفر دانشگاه بر نو یافتیره

 .56 -95 :3 -9 ةشمار ،سوم

 محوردانش اقتصاد گاهیجا و نقش» ،(1392) یاکبراله نعمت و هما ،یدیجمش مؤذن ،الهروح ،یشهناز
 ةفصلنام ،یفناور رشد ،«رانیا اقتصاد یمورد ةمطالع :یفناور و علم ژهیو مناطق یریگ شکل بر

 .10 -2 :36 ةشمار م،نه سال ،رشد مراکز و ها پارک یتخصص

 یپژوهش -یعلم ةفصلنام ،«یاجتماع هیسرما توسعه در یانسان علوم نقش» ،(1339) الهنعمت ،یزیعز
 .93 -59 :2 ةشمار ،کمیو ستیب ةدور ،توسعه و تیریمد ندیفرا

 یها یستگیشا ریتأث» ،(1399) ینیدر اهللروح و الیل صفا، ،ریام ،یگیبعلم ،نیالد حسام ،یغالم
 مشاوره خدمات یها شرکت مطالعه: )مورد نانهیکارآفر یاریهوش یریگ شکل در نانهیکارآفر

 .590 -551 :3 ةشمار ،هشتم ةدور ،ینیکارآفر توسعه ،«کرمان( استان یکشاورز



  98 1395بهار ، 1 ةشمار ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 قاتیتحق جینتا یساز یتجار و یدانشگاه ینیارآفرک» ،(1339) ینیحس یحاجاله و حجت بهمن فکور،
 ،یفناور و علم استیس ةفصلنام ،«کشور( مهم دانشگاه هفت یمورد ةمطالع) رانیا یهادانشگاه در

 .90 -59 :2 ةشمار ،اول سال

 یها کتشر تیموفق بر مؤثر عوامل یبررس» ،(1399) یاعراب الیسه و یعل ،یصفر ،یعل ،یکاظم
 استان -یقاتیتحق یعلم شهرک در مستقر یها شرکت :یمورد ةمطالع) یدانشگاه یشیزا

 .139 -119: 1 ةشمار ،هشتم ةدور ،ینیکارآفر ةتوسع ،«اصفهان(

 یا نهیزم یها مؤلفه ریتأث یبررس» ،(1399) یمیکرو محمد  لیاسماع ،یطهماسبشاه ،اسداهلل ج،یکردنائ
 ةدور ،ینیکارآفر ةتوسع ،«انیدانشجو تیقوم بر دیتأک با کشور، انیدانشجو در نانهیکارآفر قصد بر

 .523 -509: 3 ةشمار ،هفتم

 نانهیکارآفر قصد بر ینهاد طیمح یلیتعد و میرمستقیغ م،یمستق آثار یبررس»(، 1399) دیسع ،یمیکر
 .390 -391: 2 ةشمار ،هشتم دورة ،ینیکارآفر توسعه ،«یکشاورز انیدانشجو

 یها چالش یواکاو» ،(1391) دالور یو عل عباس پور،عباس ،دیحم ان،یمیرح ،اریبخت محمودپور،
 علوم در تیخالق و ابتکار ،«یا نهیزم هینظر کی ارائه و یانسان علوم قاتیتحق یساز یتجار یروفرا

 .99 -19 :2 ةشمار دوم، ةدور ،یانسان

تاثیر عوامل  ،(1339) ینظرعزت  و احمد ،یکوچک زادهجعفر ،اصغر زاده،قیصد ،دمحمدیس ،یمیمق
 ،اول سال ،یراهبرد تیریمد مطالعات ةفصلنام  ،ها و نتایج تحقیقات سازی ایده محیطی برتجاری

 .126 -113 :دوم ةشمار

های کوچک در  عوامل موثر بر عملکرد شرکت ،(1339) یکاظم یمصطف و رضا غالم زاده، ملک
های علم و فناوری  های مستقر در مراکز رشد پارک رشد )مطالعه موردی شرکت  مراحل اولیه

 .133 -163 :3 ةشمار ،دوم سال ،یبازرگان تیریمد یها کاوش ةینشر کشور(

 میتصم بر ینیب خوش و ازحد شیب نفس اعتمادبه ریتأث» ،(1399) یاریاسفند نبیز و محمدجواد ،یجینائ
 ،هشتم ةدور ،ینیکارآفر توسعه ،«خطر از ادراک یانجیم نقش نوآورانه؛ یها تیفعال شروع به

 .550 -531: 3 ةشمار
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