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 چکیده
 دانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در آن نقش و دانشگاهی انکوباتورهای هایزیرساخت شناسایی به پژوهش این

 در رشد مراکز ةحوز در نامتخصص و خبرگان شامل آماری ةجامع و است آمیخته نوع از پژوهش روش .پردازدمی
 یاطبقه تصادفی یکم بخش در و هدفمند کیفی مطالعة بخش در گیرینمونه. شودمی مازندران استان هایدانشگاه
 نمونه عنوانبه نفر 371 نفر، 114 جامعة حجم با کمی بخش در و مصاحبه فرایند در نفر سیزده ،کیفی بخش در. بود

 پایایی روایی، تأئید از بعد که بود ساختهمحقق پرسشنامة و مصاحبه شامل عا اطال آوریجمع ابزار. داشتند مشارکت
 اکتشافی عاملی تحلیل از استنباطی بخش در و توصیفی آمار از هاداده تحلیل و تجزیه برای .شدمحاسبه  α=87/1 آن
 چهارده دانشگاهی، زایشی هایشرکت ایجاد در که بود آن بیانگر کیفی بخش در پژوهش نتایج. شد استفاده تأییدی و

 باالترین با موجود سازمانی هایمشی خط ةمؤلف داد نشان هایافته ،یکم بخش در. شد شناسایی زیرساخت عدب در مؤلفه
 نیز هامؤلفه سایر و تبیین را هاواریانس کل از (73/1) عاملی بار کمترین با سرمایه جذب ةمؤلف و (37/1) عاملی بار

 برازش، هایشاخص با ،پژوهش نهایی الگوی ،همچنین .گرفتند قرار اهمیت بعدی درجا  در ترتیببه هرکدام

 ایجاد در دانشگاهی انکوباتورهای هایزیرساخت در موجود هایلفهمؤ ثیرأت ضریب میزان. شد تأیید استاندارد ضرایب

 و 37/1 با موجود سازمانی هایمشی خط ةمؤلف در تأثیرگذاری ضریب باالترین تنهاییبه ،دانشگاه زایشی هایشرکت
 .بود 73/1 با سرمایه جذب ةمؤلف در کمترین

 .زایشی هایشرکت زیرساخت، شگاهی،دان انکوباتورهای: کلیدی هایواژه

                                                           
 Email: drsalehi@iausari.ac.ir :مسئول نویسندة *
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 مقدمه
 جدیدی مأموریت تحقیقاتی، و آموزشی هایمأموریت برعالوه هادانشگاه ،امروز دنیای در

 به یدانشگاه اگر. است وریافن ةتوسع و نوآوری فرایند در ترفزاینده مشارکت که دارند

 انکوباتورها. شودمی شناخته وریافن ةتوسع برای یمنبع عنوانبه ،بپردازد کارآفرینی هایفعالیت

 ،کارآفرینی ادبیا  در. شودمی اطالق نارس نوزادان نگهداری دستگاه به پزشکی اصطالح در

 برای که هستند هاییچارچوب یا نهادها و دوشمی محسوب فنی هایساخت جزء انکوباتورها

 تسهیال  تأمین با انکوباتورها. شوندمی ایجاد کوچک وکارهایکسب ایجاد یا پرورش

 رشد و دوام به ای،حرفه مشاوران و بیرونی گذارانسرمایه جذب وکار،کسب در یافتهسازمان

 هایشرکت. & McAdam, 2008) (Marlow کنندمی کمک جدید کوچک ایهشرکت

 و اساسی نقش که ندهست محوروریافن یا محوردانش کارآفرین هایشرکت دانشگاهی، زایشی

 فراهم را جدید بازارهای زمینة و دننکمی بازی باال وریافن با صنایع توسعة در را ایویژه

 و جدید هایشرکت خلق رشد، مراکز فعالیت نتیجة ترینمهم(. Paavo, 2012) نندکمی

 اشتغال ایجاد کارآفرینی، روحیة تقویت در کوباتورهاان. نوپاست هایشرکت بقای به کمک

(. 3131 نژاد،طالب و آقاجانی) شوندمی واقع مفید فناوری سازیتجاری و انتقال و مولد

 هایزایش از که اندتالش در انکوباتورها گرفتند نتیجه( 7117) همکاران و 3کالریس

 از دسته آن فقط و ندارد وجود همیشه نیاز مورد حمایتی منابع اما کنند، حمایت دانشگاهی

 هایزیرساخت و مشی خط دارای که کنند عمل ترموفق زمینه این در توانندمی انکوباتورهایی

 همراه را نیاز این به پاسخ یافتهتوسعه کشورهای از بسیاری در سیاستگذاران. هستند کارآفرینانه

 علمی تحقیقا  خروجی سازیتجاری تسهیل برای که دانندمی یزیرساخت احداث با

 ،اقتصادی آثار این به توجه با (.Goldfarb & Henrekson, 2003) است شده درنظرگرفته

 زایشی هایشرکت در گذاریسرمایه اهمیت از شدنآگاه درحال فزاینده طوربه هادولت

 ضعف و تحقیقا  نتایج نبودنتجاری ،ایران مانند کشورهایی در(. 7،3131پوتر) ندادانشگاهی

 محدودبودن توسعه، وری،افن تحقیق، ةزنجیر ننبود خصوصی، بخش نامناسب عملکرد و بازار

                                                           
1. Clarysse 
2. Poutter 
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 سطح در فناوری تغییرا  و نوآوری محدودبودن کشور، وریافن در داخلی متخصصان ةنقش

 موجب موجود وضع ادامة. است وریافن توسعة و علم تولید بخش هایچالش ترینمهم از ملی

 و دولتی هایبخش و دشون استفاده مطلوب نحو به علمی هایپژوهش و تحقیقا  نتایج شودمی

 در( 3131) حجازی و زارع .باشند نداشته زمینه این در گذاریسرمایه برای ایهانگیز دولتی غیر

 نبودنشفاف از ناشی را انکوباتورها هایزیرساخت و دانشگاهی کارآفرینی ضعف پژوهشی

 و تعدیل داد نشان محقق دو این پژوهش نتایج. دانستند سازمانی هایمشی خط و مقررا 

 از ،دانش سازیتجاری از درآمد توزیع نحوة زمینة در هادانشگاه مشی خط و قوانین در اصالح

 در درگیرشدن برای استادان در انگیزه ایجاد راستای در دانشگاهی زایشی هایشرکت محل

 هایزیرساخت به توجه بنابراین ؛ندک تسهیل را امر این و باشد ثرؤم بسیار تواندمی فرایند این

 آن به آموزشی متخصصان و دانشگاهیان باید که است مواردی جمله از انکوباتورها در الزم

 با. ندک دوچندان را دانشگاهیان و دانشگاه مسئولیت تواندمی و باشند داشته ویژه توجه

 هایزیرساخت بر عواملی چه که است این تحقیق اساسی پرسش ،باال مطالب درنظرگرفتن

 . ثیرگذارندأت دانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در آن نقش و دانشگاهی انکوباتورهای

 

 تحقیق پیشینة بر مروری
 هاىشرکت براى مشترك تجهیزا  و حمایتى خدما  فضا، ةکنندارائه انکوباتورها

 هایشانمؤسسه توسعة و ایجاد در را کوچک هاىشرکت و کارآفرینان بتوانند تا اندکارآفرین

 رشد ابزارهای از یکی انکوباتور، یا رشد مرکز(. 3131صادقی، و کالنتری رضایی) نندک یارى

 امکانا  ارائة با و شودمی تأسیس کردهتحصیل کارآفرینان از حمایت رایب که است اقتصادی

 با ایتازه گزارش در. کندمی فراهم را جدید هایشرکت تأسیس زمینة عمومی، تسهیال  و

دانشگاه که کندمی کیدأت اروپا 3اقتصادی توسعة و همکاری سازمان کارآفرینی، پرورش عنوان

 دارند جدید گذاریسرمایه تسهیل برای رسمی هایسیاست و ساختاری ةتوسع به نیاز ها

 موضوع دانشگاهی، انکوباتورهای بحث در ضروری لةئمس (.3131 همکاران، و ذوالفقاری)

                                                           
1. Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD) 
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 شامل هازیرساخت دادند نشان پژوهشی در( 7131) 3استاجسیس و شیها .هاستزیرساخت

 در مشخص ایهدور در باید مناسب تجهیزا  و فضا این که شودمی اداری تسهیال  و مکان

 اجزای از یکی را کاربردی و مناسب مکان انتخاب( 7117) 7گاسمن و بکر. باشد دسترس

 ظهور با دادند نشان محققان بعضی اگرچه .اننددمی انکوباتورها موفقیت برای ضروری

 در را هاشرکت و کارآفرینان قرارگرفتن حمایتی، خدما  بر تأکید و مجازی انکوباتورهای

 مکان از استفاده این، وجود با (.Nolan, 2003) دانندنمی انکوباتور ضروری ءجز مکان یک

 و دانش انتقال فرصت مشترك، سرباری منابع برعالوه زیرا است، مهم یمزیت مشترك

 ,Gibson & Naquin) آوردمی وجودبه مستقر( کارآفرینان) یهاشرکت میان را تجربیا 

 متوسط و کوچک هایبنگاه بقای و تولد ةسرچشم را کارآفرینان باید ،بین این در (.2011

 ساختارهای ویژهبه جهانی، اقتصاد ساختارهای بیشتر در متوسط، و کوچک صنایع. دانست

 ایجاد گرو در هاسازمان این توسعة .دندار زیادی اهمیت جهان صنعتی و پیشرفته کشورهای

 Rowley) است شانفعالیت رشد دوران در هاآن خطرپذیری کاهش برای الزم هایزیرساخت

2011 et al., .)دریافت( 3337) 1میان متحده، ایاال  در یدانشگاه انکوباتور چهار بررسی در 

 یا هادوره کهدرحالی ،باشند داشته کارآفرینی بر بسزایی ثیرأت توانندمی انکوباتورها و دانشگاه

 .تأثیرگذارند التحصیالنفارغ و دانشجویان کارآفرینی فعالیت بر دانشگاه در کارآفرینی رشتة

 ایران در منتخب رشد مرکز هفت عملکرد ارزیابی به پژوهشی در( 3131) نژادطالب و آقاجانی

 پژوهش نتایج. پرداختند هاخروجی و کارکنان و مدیریت خدما ، زیرساخت، بعد چهار در

 مانند نهادهایی با ارتباط برقراری برتر، مراکز از الگوبرداری با توانندمی رشد مراکز داد نشان

 شانعملکرد بهبود گراکل نگرشی داشتن و خصوصی بخش و دولتی هایسازمان ،هادانشگاه

 به دانشجویان توسط فرینآکار هایدانشگاه سیسأت هدف با( 7131) 4کن ون. کنند پیگیری را

 برای اصلی زیرساخت و کنندهحمایت ةشبک عنوانبه انکوباتورها که رسید نتیجه این

 هایدانشگاه سیسأت در کارآفرین دانشجویان از حمایت و زایشی هایشرکت گیریشکل

                                                           
2. Hashi and Stojcic 
2. Gassmann 
3. Mian 
4. Van Cann 
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 یهامصاحبه و ادبیا  مرور اب پژوهشی در( 7133) همکاران و 3گالبرانسن. هستند کارآفرین

 این به بریتانیا مدرن دانشگاهی رشد مراکز از یکی در مستقر شرکت شش با بلندمد  و جامع

 را تکنولوژی مثبت انتقال تنهانه ،هادانشگاه به نزدیک یا وابسته رشد مراکز که رسیدند نتیجه

 تکنولوژی کارگیریبه امکان سازی،شبکه در الزم هایزیرساخت با بلکه سازند،می پذیرامکان

 و نقش (7117) همکاران و 7آرتز. آورندمی وجودبه کارآفرینانه زایشی یهاشرکت در را

 بررسی اروپایی رشد مرکز 317 در را انکوباتورها زیرساختی هایفعالیت از انتقادی هایشیوه

  ةبیانی که -انکوباتورها در زایشی هایشرکت شکست میزان که گرفتند نتیجه هاآن. ندکرد

  متوسط و کوچک هایشرکت از حمایت و کارآفرینی ةروحی تقویت بر هاآن موریتأم

 گیریشکل در هااقدام بهترین پژوهشی در (7113) 1اللکاکا .است کمتر -دارد کیدأت

 تولید زایشی، هایشرکت خلق در موفقیت همچنین تجاری، انکوباتورهای در هازیرساخت

: است داده ارتباط حلقه پنج درونی پیوند به اساس از را اصلی هایزیرساخت تشکیل و اشتغال

 ایحرفه یهاشبکه دانشی، ارتباطا  خصوصی، بخش مشارکت دولت، یهاسیاست

 به پژوهش این شده،مطرح نظری مبانی به توجه با. جامعه مشارکت و درگیری ،متخصصان

 و دانشگاهی انکوباتورهای زیرساخت بر تأثیرگذار عوامل .3 :هاستپرسش این به پاسخ دنبال

 در تأثیرگذار عوامل از هریک اولویت. 7 ند؟اکدام زایشی هایشرکت تأسیس در آن نقش

 تأسیس در هازیرساخت نقش تعیین راستای در توانمی را الگویی چه. 1 چیست؟ زیرساخت

 است؟ میزان چه به نظر مورد الگوی برازش. 4 ؟کرد ارائه زایشی هایشرکت
 

 تحقیق شناسیروش
 طریق از اکتشافی 4آمیخته تحقیق روش از تحقیق ماهیت و هدف به توجه با ،پژوهش این در

 این در Creswell & Planoclark, 2011).) است شده استفاده یکم و کیفی هایروش تلفیق

 کرده بررسی محدود کنندگانشرکت با را پژوهش موضوع کیفی لحاظ از ابتدا پژوهشگر ،طرح

                                                           
1. Gulbrandsen 
2. Aerts 
3. Lalkaka 
4. Mixed Method 
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 در آماری جامعة. ندکمی اقدام نظر مورد ابزار ساخت برای کیفی هاییافته مبنای بر سپس و است

 معاونانی و رؤسا علمی، جامعة متخصصان از نفر سیزده شامل ،(مصاحبه بخش) کیفی پژوهش

 سوابق فناوری و علم هایپارك و انکوباتورها عالی، آموزش مطالعا  حوزة در که بودند

 بخش در. داشتند نام آگاه خبرگان اصطالحبه و داشتند گیریتصمیم کالن سطوح در اجرایی

 مجموع از .داشتند مشارکت پژوهش این در نمونه عنوانبه نفر 371 ،آماری جامعة پژوهش، کمی

 مقیاس رواسازی .شد آماده ایپرسشنامه ،هامصاحبه متن از شدهاستخراج کدهای و هامؤلفه

 در. است آمده دستبه سازه به وابسته. 7 محتوا به وابسته. 3: شاهد نوع دو پایة بر گیریاندازه

 افراد از نفر دو تحقیق، مشاوران و راهنما استاد نظرهای دریافت از پس ،پرسشنامه محتوایی روایی

 هاآن نظرهای براساس الزم بازنگری و کردند بررسی را هاگویه دانشگاهی مدیر و نظرصاحب

 سازة روایی از ایجنبه که شد استفاده ییدیأت عاملی تحلیل از سازه روایی در. گرفت صور 

 پارامترهای نشانگرها، همجموع میان روابط و زیربنایی هایعامل تعداد به توجه با که است یمقیاس

 ضریب میزان ،SPSS افزارنرم کمک به الزم پایایی تعیین برای سپس. کندمی برآورد را مدل

 کیفی هایداده تحلیل برای. بود الزم پایایی بیانگر که شد محاسبه( 87/1) کرونباخ آلفای

 بنیادهداد نظریة راهبرد مندنظام طرح بر مبتنی 3کدگذاری فرایند و محتوا تحلیل طریق از پژوهش

 و -پژوهش هایپرسش به توجه با - کمی بخش در. شد استفاده( 3187) 7کوربین و اشتراس

 بهره استنباطی و توصیفی آمار هایروش از هاآن اهمیت ضرایب و متغیرها بین روابط تعیین برای

 قسمت این در .شد استفاده 4تأییدی و 1اکتشافیعاملی تحلیل از هامؤلفه بندیرتبه برای و شد برده

 .شد استفاده اهداده تحلیل برای  74/8 لیزرل از ،نیز

 

 هایافته
 تحقیق کیفی بخش در هایافته( الف

. شد حاصل اولیه مفهومی کد 331 ،باز کدگذاری مرحلة در پژوهش کیفی هایداده تحلیل از

                                                           
1. Coding 
2. Strauss & Corbin 
3. Exploratory Factor Analysis (EFA) 
4. Confirmative Factor Analysis (CFA) 
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 دش شمرده مشترك کدهای کراری،ت کدهای حذف و کدها این مطابقت و بررسی از پس

 (.3 جدول)

 
 فرعی و اصلی مقوالت مفاهیم، :باز کدگذاری و هامصاحبه محتوای تحلیل نتایج. 1 جدول

 (فرعی) مؤلفه (اصلی) بعد

 زیرساخت

 دولتی گذاریسرمایه. 1

 سرمایه جذب. 2

 قانونی هایمجوز وجود و مقررات و قوانین شفافیت. 3

 راهبردی ریزیبرنامه. 4

 موجود سازمانی هایمشی خط. 5

 فناوری انتقال و توسعه در گذاریسرمایه. 6

 بنیادی تحقیقات از حمایت. 7

 کارآفرین و نخبه دانشجویان کارگیریبه. 8

 نخبه علمی هیئت اعضای کارگیریبه. 9

 کنندهتقویت هایسیاست وجود. 11

 گذارانسرمایه به آسان دسترسی. 11

 کارآفرینی مهارت فرهنگ ایجاد. 12

 هادانشگاه در کارآفرینی هایهسته گیریشکل. 13

 محصول به ایده تبدیل در تجاری هایریزیبرنامه قابلیت. 14

 تأسیس در آن نقش و دانشگاهی انکوباتورهای زیرساخت بر تأثیرگذار عوامل :اول پرسش

 هایمصاحبه کیفی هایداده تحلیل و تجزیه براساس ند؟اکدام دانشگاه زایشی هایشرکت

 -نظری مبانی با هاآن مطابقت و هامصاحبه متن محتوای تحلیل و کدگذاری ،اکتشافی و عمیق

 هایلفهؤم توانمی پژوهش پرسش این به پاسخگویی برای -کنندگانمشارکت نظر طبق

طبقه مؤلفه چهارده در را دانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در زیرساخت بعد بر ثیرگذارأت

 تأسیس پارادایمی و کدگذاری الگوی 3 شکل. شد داده نمایش 3 جدول در که دکر بندی

 مفهومی الگوی این. دهدمی نشان پژوهش کیفی هاییافته براساس را زایشی هایشرکت

 است این تحقیق فرضپیش .است کیفی فرایند هایمؤلفه و اصلی بعد بین روابط ةدهندنشان
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 دانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در مستقیم طوربه مربوط هایلفهؤم و زیرساخت بعد که

  . مؤثرند

 

 

 

 

  
 
 

 
 

 پژوهش کیفی هاییافته براساس پارادایمی و کدگذاری الگوی. 1 شکل

 
 تحقیق کمی بخش در هایافته( ب

 آزمون شاخص از ،عاملی تحلیل برای نظر مورد هایداده تعداد بودنمناسب تشخیص برای

 . دش استفاده 7بارتلت آزمون و 3مایر –کایزر تناسب

 
 نظری مبانی اکتشافیعاملی تحلیل. 2 جدول

 و آزمون بارتلت یرما -کایزر تناسب آزمون عدد بعد
 هامؤلفه

 (فرعی)عوامل 

 کل واریانس

 ابعاد

KMo=0/895 زیرساخت   ، Barttlett=1209/136 ، Df=91   ، Sig=0/000 14 416/56 

 در مایر –کایزر تناسب آزمون ةآمار مقدار د،شومی مالحظه 7 جدول در که گونههمان

 .است مناسب بسیار هاداده این برای عاملی تحلیل یعنی است؛ 87/1 از بیشتر زیرساخت بعد

                                                           
1. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) 
2. Bartlets Test of sphericity 

 ریزیبرنامه قانونی، هایمجوز وجود و مقررات و قوانین شفافیت سرمایه، جذب دولتی، گذاریسرمایه
 تحقیقات از حمایت فناوری، انتقال و توسعه در گذاریسرمایه موجود، سازمانی هایمشی خط استراتژیک،

 هایسیاست وجود نخبه، علمی هیئت اعضای کارگیریبه کارآفرین، و نخبه دانشجویان کارگیریبه بنیادی،
 هایهسته گیریشکل کارآفرینی، مهارت فرهنگ ایجاد گذاران،سرمایه به آسان دسترسی کننده،تقویت

 .محصول به ایده تبدیل در تجاری هایریزیبرنامه قابلیت ها،دانشگاه در کارآفرینی

 دانشگاه زایشی هایشرکت دانشگاهی انکوباتور

 زیرساخت
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 بعد در پژوهش، کیفی بخش و نظری مبانی از اکتشافیعاملی تحلیل براساس ،بنابراین

 تحلیل نتایج ،1 جدول در. گرفتند قرار آماری تحلیل مبنای مؤلفه هدچهار زیرساخت

 . شودمی داده نشان اکتشافییعامل

 
 هامؤلفه عاملی بار میزان تعیین و اکتشافیعاملی تحلیل نتایج. 3 جدول

 هامؤلفه بعد
 عاملی بار

 استاندارد
 تعیین ضریب

2R 
 t آماره

 زیرساخت

 87/7 33/1 61/1 دولتی گذاریسرمایه. 1

 82/7 33/1 59/1 سرمایه جذب. 2

 66/7 31/1 66/1 قانونی هایمجوز وجود و مقررات و قوانین شفافیت. 3

 59/11 52/1 73/1 راهبردی ریزیبرنامه. 4

 27/17 94/1 97/1 موجود سازمانی هایمشی خط. 5

 61/7 31/1 72/1 فناوری انتقال و توسعه در گذاریسرمایه. 6

 73/8 38/1 77/1 بنیادی تحقیقات از حمایت. 7

 57/8 37/1 81/1 کارآفرین و نخبه دانشجویان کارگیریبه. 8

 15/9 41/1 77/1 نخبه علمی هیئت اعضای کارگیریبه. 9

 73/8 38/1 78/1 کنندهتقویت هایسیاست وجود. 11

 97/8 39/1 81/1 گذارانسرمایه به آسان دسترسی. 11

 38/9 42/1 76/1 کارآفرینی مهارت فرهنگ ایجاد. 12

 11/11 48/1 72/1 هادانشگاه در کارآفرینی هایهسته گیریشکل. 13

 79/7 31/1 67/1 محصول به ایده تبدیل در تجاری هایریزیبرنامه قابلیت. 14

 هایمشی خط مؤلفة ،زیرساخت بعد در د،شومی مشاهده 1 جدول در که طورهمان

 با سرمایه جذب مؤلفة و ثیرگذاریأت ضریب بیشترین دارای 37/1 عاملی بار با موجود سازمانی

 دیدگاه از دانشگاهی یانکوباتورها در زیرساخت بعد تبیین در را ثیرأت کمترین 73/1 عاملی بار

  .داشت پاسخگویان

 تحلیل نتایج ادامة در چیست؟ زیرساخت بر تأثیرگذار عوامل از هریک اولویت :دوم پرسش

 از هریک بندیرتبه و عاملی تحلیل نتایج به ،هالفهؤم کردن بندیاولویت برای اکتشافی،عاملی
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 دانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در که شودمی پرداخته دانشگاهی انکوباتورهای در هالفهؤم

 و انکوباتورها زیرساخت در هامؤلفه از هریک ارتباطی مسیر 4 جدول در ،همچنین. دارند نقش

 پنهان و( مشهود) آشکار متغیرهای به مربوط دانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در هاآن نقش

 .دوشمی داده نشان گیریاندازه معادلة 3ولیوی تی و استاندارد ضرایب ،(نامشهود)
 

 هامؤلفه از هریک ارتباطی مسیر و اولویت تعیین و عاملی تحلیل نتایج. 4 جدول

 هامؤلفه
 عاملی بار

 استاندارد

 ضریب

  2R تعیین
 رتبه t آمارۀ

 13 87/7 32/1 61/1 دولتی گذاریسرمایه. 1
 14 82/7 31/1 59/1 سرمایه جذب. 2
 12 66/7 31/1 66/1 قانونی هایمجوز داشتن و مقررات و قوانین شفافیت. 3
 8 59/11 51/1 73/1 راهبردی ریزیبرنامه. 4
 1 27/17 95/1 97/1 موجود سازمانی هایمشی خط. 5
 11 61/7 31/1 72/1 فناوری انتقال و توسعه در گذاریسرمایه. 6
 6 73/8 38/1 77/1 بنیادی تحقیقات از حمایت. 7
 3 57/8 37/1 81/1 کارآفرین و نخبه دانشجویان کارگیریبه. 8
 5 15/9 41/1 77/1 نخبه علمی هیئت اعضای کارگیریبه. 9

 4 73/8 38/1 78/1 کنندهتقویت هایسیاست داشتنوجود. 11
 2 97/8 39/1 81/1 گذارانسرمایه به آسان دسترسی. 11
 7 38/9 42/1 76/1 کارآفرینی مهارت فرهنگ ایجاد. 12
 9 11/11 47/1 72/1 هادانشگاه در کارآفرینی هایهسته گیریشکل. 13
 11 79/7 31/1 67/1 محصول به ایده تبدیل در تجاری هایریزیبرنامه قابلیت. 14

. دهدمی نشان را زیرساخت بعد بر تأثیرگذار هایمؤلفه از هریک هایرتبه و اولویت 4 جدول
 تأسیس در هریک نقش و دانشگاهی انکوباتورهای زیرساخت بر تأثیرگذار ةمؤلف چهارده
 نظر، مورد الگوی استاندارد ضرایب به مستند .است شده یدیتأ دانشگاه زایشی هایشرکت
 ةبقی و است 37/1 عاملی بار با موجود سازمانی هایمشی خط ةمؤلف به متعلق اثرگذاری بیشترین

 . دارند قرار اهمیت بعدی هایهدرج در اثرگذار ایهلفهؤم

                                                           
1. T-Value 
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 انکوباتورهای ساختزیر بر تأثیرگذار عوامل تعیین برای توانمی را الگویی چه: سوم پرسش

 یدییتأ عاملی تحلیل نتایج د؟کر ارائه دانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در آن نقش و دانشگاهی

 در موجود هایمؤلفه بین روابط ولیو، تی ضرایب و مستقیم استاندارد ضرایب حالت در

 هایلفهؤم نقش تعیین در استاندارد ضرایب نتایج .دکنمی مشخص را دانشگاهی انکوباتورهای

 بر اثرگذار هایلفهؤم میان در که است آن بیانگر دانشگاهی انکوباتورهای هایزیرساخت بر موجود

 استاندارد ضریب با موجود سازمانی هایمشی خط ةلفؤم دانشگاهی، انکوباتورهای زیرساخت بعد

 و ضرایب معناداری ،ولیو تی ضرایب .دارد زیرساخت بعد بر را اثرگذاری بیشترین ،37/1

 دانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در را دانشگاهی انکوباتورهای زیرساخت نقش پارامترهای

 دانشگاهی انکوباتورهای زیرساخت بر تأثیرگذار ةمؤلف چهارده گفت توانمی بنابراین ؛دهدمی نشان

 .ندادانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در دانشگاهی انکوباتورهای نقش کنندةتبیین الگو، این در

 در آن نقش و دانشگاهی انکوباتورهای زیرساخت بر تأثیرگذار عوامل نهایی الگوی 7 شکل

  .دهدمی نشان را اثرگذار عوامل از هریک با دانشگاه زایشی هایشرکت سیسأت

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 پژوهش هاییافته براساس نهایی الگوی. 2 شکل

 قانونی هایمجوز داشتن و مقررات و قوانین شفافیت ،(59/1) سرمایه جذب ،(61/1) دولتی گذاریسرمایه
 و توسعه در گذاریسرمایه ،(97/1) موجود سازمانی هایمشی خط ،(73/1) استراتژیک ریزیبرنامه ،(66/1)

 ،(81/1) کارآفرین و نخبه دانشجویان کارگیریبه ،(77/1) بنیادی تحقیقات از حمایت ،(72/1) فناوری انتقال
 به آسان دسترسی ،(78/1) کنندهتقویت هایسیاست وجود ،(77/1) نخبه علمی هیئت اعضای کارگیریبه

 هادانشگاه در کارآفرینی هایهسته گیریشکل ،(76/1) کارآفرینی مهارت فرهنگ ایجاد ،(81/1) گذارانسرمایه
 (.67/1) محصول به ایده تبدیل در تجاری هایریزیبرنامه قابلیت ،(72/1)

 دانشگاه

 

 دانشگاه

 دانشگاه زایشی هایشرکت دانشگاهی انکوباتور

 زیرساخت
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 نهایی، الگوی ارائة از بعد است؟ میزان چه به نظر مورد الگوی برازش: چهارم پرسش

می نشان را پژوهش نهایی الگوی برازندگی هایشاخص 7 جدول. شد بررسی الگو رازشب

 .دهد
 پژوهش نهایی الگوی برازش هایشاخص. 5 جدول

 مطلوبیت پژوهش یافتة مقدار قبول قابل مقدار هاشاخص

) دو کای  مدل تأیید 88/224 - کای مجذور (2

P-Value - 1111/1 مدل تأیید 

Df (آزادی درجة) df   مدل تأیید 77 0

df
2

 
df

 
2

 مدل تأیید 92/2 3

RMSEA RMSEA < 0/1 161/1 مدل تأیید 

NNFI NNFI> 0/9 92/1 مدل تأیید 

NFI NFI > 0/9 91/1 مدل تأیید 

AGFI AGFI> 0/9 82/1 مدل تأیید 

GFI GFI> 0/9 91/1 مدل تأیید 

CFI CFI > 0/9 93/1 مدل تأیید 

IFI IFI > 0/9 93/1 مدل تأیید 

RMR مدل تأیید 19/1 .باشد ترنزدیک صفر به هرچه 

 شاخص مانند الگو برازندگی هایشاخص ،دشومی مالحظه 7 جدول در که طورهمان

 شاخص ،1تعدیل برازش نیکویی شاخص ،7هنجارشده برازش شاخص ،3هنجارنشده برازش

 و قبول قابل حد در 7افزایشی برازندگی شاخص و 7تطبیقی برازش شاخص ،4برازش نیکویی

                                                           
1. Non- Normed Fit Index (NNFI) 
2. Normed Fit Index (NFI) 
3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
4. Goodness of Fit Index (GFI) 
5. Comparative Fit Index (CFI) 
6. Incremental Fit Index (IFI) 
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 است 173/1 با برابر 3برآورد خطای مربعا  میانگین ریشة شاخص همچنین، .دارند قرار مناسب

 کوچکی مقدار که است 13/1 نیز  7باقیمانده مربع میانگین ریشة شاخص .است 3/1 از کمتر که

 داشته خوبی بسیار انطباق هایشاخص آمدهدستبه الگوی: دهدمی نشان را موارد این و است

 نظری چارچوب براساس متغیرها شدةتنظیم روابط و است مناسب پژوهش الگوی ،است

 .شودمی یدیتأ آن کلیت و نداالزم برازندگی دارای و منطقی کیفی، بخش و پژوهش

 

 گیرینتیجه و بحث
 ،دانشگاه زایشی هایشرکت تشکیل و دانشگاهی انکوباتورهای دربارة هگرفتانجام تحقیقا 

 اندازیراه موجب توانندمی دانشگاهی انکوباتورهای در مختلفی هایمؤلفه و ابعاد دهدمی نشان

 تغییرا  با درازمد  در و باشد متغیر تواندمی عوامل این. شوند دانشگاه زایشی هایشرکت

 فرایند داد نشان پژوهش هاییافته. دننک تغییر وکارکسب فضای و دانشگاهی هایمحیط

 از متأثر هایاقدام و راهبردها عوامل، از ایمجموعه با آکادمیک زایشی هایشرکت تأسیس

 این شناخت بدون و گیردمی صور  دانشگاهی انکوباتورهای در مختلف هایمؤلفه و عوامل

 بستر در آکادمیک زایشی هایفعالیت بهبود و سازماندهی و هدایت ،هامؤلفه و عوامل

 و دانشگاه تنگاتنگ همکاری. ستنی پذیرامکان آن توسعة مسیر و دانشگاهی هایفعالیت

 که کندمی حمایت دانشگاهی رشد مراکز از و است دولتی استراتژی کنترل تحت ،صنعت

 این باید کشور سراسر در زایشی هایشرکت و هادانشگاه. نداصنعت با همکاری مسئول

 رشد مراکز در که مشی خط ابزارهای و دانش انتقال هایحالت. کنند اجرا را استراتژی

 مداوم و شدهریزیبرنامه تعامال  و مؤثر تقویت و آغاز برای توانندمی دارند وجود دانشگاهی

. نندک ایفا را ایارزنده و مفید نقش دانشگاه زایشی هایشرکت و هادانشگاه فکری منابع بین

 زیرساخت بعد در اثرگذار عامل چهارده داد نشان ایطبقه محتوای تحلیل و کدگذاری نتایج

. دارند اهمیت دانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در ،دانشگاهی انکوباتورهای مهم هایمؤلفه

 دیدگاه از موجود سازمانی هایمشی خط مؤلفة به توجه بیشترین هالفهؤم این بین از

                                                           
1. Root  Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
2. Root Mean Square Residual (RMR) 
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 آسانی کار تعاملی ةشبک ایجاد برای موجود سازمانی هایمشی خط طراحی .بود پاسخگویان

 دانشگاه، زایشی هایشرکت اندازیراه به کمک برای هامشی خط طراحی در. نیست

 متفاو  نیازهای پاسخگوی پذیریانعطاف با و باشند داشته کارآفرین ماهیت باید هادانشگاه

 تحلیل نتایج . (Bianchi & Bellini, 1991; Maleki & Tootle, 1996)باشند محلی محیط

 زیرساخت بر اثرگذار هایمؤلفه از هریک عاملی بار میزان تعیین در که -اکتشافیعاملی

 بعد در داد نشان -دارند نقش دانشگاه زایشی هایشرکت تأسیس در دانشگاهی انکوباتورهای

 تأسیس در را تأثیرگذاری ضریب بیشترین ،سازمانی هایمشی خط مؤلفة زیرساخت

 بر تأکید( )7117) همکاران و آرتز هاییافته با نتایج این. دارند دانشگاه زایشی هایشرکت

 ریزیبرنامه بر تأکید( )3187) نعمتی ،(مرکز کارکنان آموزش کارآفرینی، روحیة تقویت

 و( موجود سازمانی هایمشی خط بر تأکید( )3187) زادقاسمی و قورچیان ،(استراتژیک

 ارتباطا  سازیبهینه بر تأکید( )3137) پورعیوض و خاکباز پژوهش هاییافته با همچنین

 و دانشگاه میان تعامل بر تأکید) (3137) میارکالئی صمدی و میارکالئی صمدی ،(داخلی

 سود جامعه به بسیاری هایمکانیسم طریق از دانشگاهی هایپژوهش .دارد همخوانی (صنعت

 سازیتجاری تازگیبه. هستند هاآن ترینمعروف آموزش و انتشارا  سنتی، طوربه رسانند؛می

 هایزایش و امتیاز حق تولیدا ، توسعة مانند یهایمکانیسم طریق از دانشگاهی هایپژوهش

 عنوانبه را خودشان ،هادانشگاه از زیادی تعداد امروزه .اندکرده پیدا بسیاری اهمیت دانشگاهی

 وجود با .کنندمی بررسی ایمنطقه توسعة و جدید گذاریسرمایه ایجاد اصلی دهندگانسازمان

 باید هاشرکت این رشد برای و رنددا نیاز بلندمد  زمانی اندازچشم به هادانشگاه مدیران ،این

 شغلی هایفرصت ایجاد انکوباتورها هایخروجی از یکی. دهند انجام زایشی گذاریسرمایه

به هادانشگاه  عهدة بر کامالا  مسئولیت این. است اهمیت حائز بسیار ما کشور برای پس ،است

 و کنونی مقتضیا  به توجه با باید هاآن. است تخصصی -علمی هایگروه و هادانشکده  ویژه

 کنند نهادینه هادانشگاه سطح در را ایآموزشی هایبرنامه و مطالعاتی هایسیستم ،کشور آتی

 .باشند کارآفرینی و آموزش مناسب که
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 پیشنهادها
 :شودمی ارائه زیر پیشنهادهای ،پژوهش نتایج درنظرگرفتن با

 هایمشوق و نهادی فرهنگ در تغییر به توجه با مناسب سازماندهی به هادانشگاه مدیران. 3

 وضعیت در توانندمی کنند،می تأکید هازیرساخت بر کهدرحالی هاآن. کنند توجه شغلی

 هایشرکت احداث با را مهمی بسیار تغییرا  ،فناوری و علمی هایپیشرفت و خود دانشگاهی

به که ارتباطی مشی خط اجرای و طراحی در تأکید و توجه. 7 .آورند فراهم آکادمیک زایشی

 دشومی پیشنهاد. 1. کند ایجاد پژوهشی هایهمکاری در را فکری ةسرمای مالکیت واضح طور

تجاری هایفرصت ارزیابی برای دانشگاهی انکوباتورهای در مشاوره و رایزنی مانند مراکزی

 آموزش ،همچنین. دشو ایجاد سازیتجاری در هاآن از حمایت و دانشجویان هایفعالیت سازی

 تدارك طریق از مربیان و انادتاس به انکوباتورها در دانش انتقال هایفعالیت و کارآفرینی

 و پژوهشی هایپروژه ،همچنین. شود داده ارتقا هارقابت و امتیازا  عمومی، هایپاداش

 هایبرنامه یا دانشگاهی پژوهش از بخشی عنوانبه اندگرفته عهده به هاشرکت که نوآوری

 که طوریبه ،شود رفع صنعت و هادانشگاه بین همکاری موانع. 4. باشد دانشجویان تحصیلی

 .باشد وکارکسب ةجامع و کشور علمی پایگاه بین مسیر هموارسازی همکاری این ةنتیج
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