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عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة کارآفرینی فناورانه در شرکتهای دانشبنیان
مستقر در پارکهای علم و فناوری در ایران
قاسم رمضانپور نرگسی ،1سمیه رمضانپور نرگسی ،2علی غفاری

3

 .4استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 .2دانشجوی دکتری بازاریابی ،دانشگاه تگزاس
 .9کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت39/07/03 :
تاریخ پذیرش34/08/03 :

چکیده
حدود یک دهه از تأسیس پارکهای علم و فناوری و کمتر از یک دهه از ایجاد مراکز رشد برای حمایت از
کارآفرینان فناور در قالب استقرار شرکتهای دانشبنیان سپری شده است .از این منظر ،ضرورت دارد
پژوهشهایی دربارة کارآفرینان فناور ،کارآفرینی فناورانه ،کسبوکارهای جدید فناورمحور یا همان
شرکتهای دانشبنیان در کشور انجام گیرد .در این پژوهش ،عناصر کلیدی مؤثر بر توسعة کارآفرینی فناورانه
در شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری در سطح ملی بررسی شده است .تحقیق حاضر از
نوع توصیفی و همبستگی چندگانه است که با استفاده از مدل معادالت ساختاری انجام گرفته است .جامعة
آماری شامل کارآفرینان شاغل در هشت استان کشور (تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،فارس ،آذربایجان
شرقی ،گیالن ،کرمان و یزد) میشود .درنهایت ،دادهها از  209کارآفرین فناور فعال و مؤسس شرکت
دانشبنیان براساس پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از مدل معادالت ساختاری تحلیل شدند .نتایج نشان
میدهند عناصری نظیر دولت ،دانشگاه ،سرمایه ،زیرساخت ،بازار/مشتریان ،مشاوران و کارآفرین فناور مهمترین
عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی فناورانه محسوب میشوند.
واژههای کلیدی :پارک علم و فناوری ،توسعة کارآفرینی فناورانه ،شرکت دانشبنیان.
 نویسندة مسئول:

Email: ghasem_nargesi@yahoo.com
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مقدمه
تغییرات سریع علم و فناوری ،جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که یکی از مشخصههای
بارز آن توسعة کارآفرینی فناورانه است که فرایندهای تولید ،توزیع و مصرف را دگرگون
کرده و ساختارهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را دستخوش تغییرات بنیادین کرده است.
مجموعهای از اقدامات انجامگرفته در طول سه دهة گذشته مانند «ایجاد سازمان پژوهشهای
علمی و صنعتی ایران»« ،ایجاد صندوقهای متعدد برای توسعة فناوری در کشور»« ،تدوین سند
چشمانداز»« ،بازنگری اصل  44قانون اساسی با هدف تقویت بخش خصوصی»« ،توجه به
موضوع کارآفرینی و اقتصاد دانشبنیان در برنامههای توسعة سوم ،چهارم و پنجم»« ،ایجاد
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد» و «تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی» برای حمایت
از کارآفرینان و شرکتهای دانشبنیان بهعنوان تحقق یکی از اهداف برنامههای توسعه
حکایت از تصمیم سیاستگذاران در استقبال از چنین تغییراتی دارد .اتخاذ رویکرد جدید به
کارآفرینی یعنی کارآفرینی فناورانه در برنامة توسعة پنجم نشاندهندة اهمیت توسعة
کارآفرینی فناورانه و نقش بیبدیل آن در توسعة فناوری ،اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،ثروت و
رفاه در جامعه است ( .)Kuratko & Hodgets, 2007تعاریف گوناگون برای کارآفرینی فناورانه
ارائه شده است که در این مقاله به دو تعریف بسنده میشود« :کارآفرینی فناورانه 4به پتانسیل
موجود در فرصتهای فناورانه برای ایجاد موفقیتآمیز کسبوکارهای موفق اشاره دارد»
(& shujun, 2013

 .)Claudioهمچنین «کارآفرینی فناورانه به نوعی از رهبری کسبوکار

اطالق میشود که مبتنیبر شناسایی فرصتهای تجاری بالقوة باال و فناورمحور است» ( Byers,
1

 .)2011:خروجی این نوع کارآفرینی فناورانه عبارت است از :نوآوری محصول (کاال،

خدمت و هر دو) اعم از بنیادی 2و تدریجی 9و نوآوری فرایند.)Hine & Kapeleris, 2007: 7( 4
بررسی ادبیات نظری نشان میدهد مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه عبارتاند :از
دولت ،دانشگاه ،سرمایه ،زیرساخت ،بازار /مشتریان ،مشاوران و کارآفرین فناور .درنتیجه،
بهطور اجمالی به این عوامل اشاره میشود:
1. Technological Entrepreneurship
2. Radical
3. Incremental
4. Innovation Process
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دربارة مفهوم توسعة کارآفرینی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .از نظر ژیائو)2008( 4
توسعة کسبوکارهای فناورانه شامل سه مرحله به شرح زیر است:
 .4شکلگیری کسبوکار :در این مرحله ،شرکت ثبت میشود و محصوالت و خدمات
آن مشخص میشود و همچنین مشتریان بالقوة اولیه نیز شناسایی میشوند.
 .2تولید محصول و ارائة خدمت برای مشتریان صرفنظر از میزان سودآوری آنها :در این
مرحله تالش میشود مالکان رابطة خوبی با مشتریان برقرار کنند.
 .9رشد کسبوکار :در این مرحله ،مالک شرکت تالش میکند رشد معناداری در درآمد
داشته باشد و به سودآوری شرکت برای چندین سال توجه شود؛ تبدیل ایدههای
کسبوکار به محصوالت و خدمات مرتبط با فرصتهای کسبوکار (.)Kružić, 2015
بهتر است به توسعة کارآفرینی بهعنوان سیستمی جامع توجه شود و از اینرو توسعة
جداگانه و پراکندة تکتک ابعاد آن به خلق ارزش مدنظر منجر نمیشود ( Oganisjana et al.,

 .)2014با توجه به موارد بحثشده ،توسعة کارآفرینی در این پژوهش عبارت است از :فرایند
ایجاد و رشد کسبوکارهای مبتنیبر ارائة محصول /فرایند جدید بهمنظور خلق ارزش جدید
در جامعه در پرتو مجموعهای از قابلیتها.
کارآفرین فناور یک نوآور در محصوالت فناورانه یا فرایندها تعریف میشود .کارآفرین
فناور ارزش ایدة نهفته در فناورانه را تشخیص میدهد و بهوضوح نتیجه را پیشبینی و برای
تحقق نتیجة پیشبینیشده بر تمام الزامات فیزیکی ،هیجانی 2و فکری تمرکز میکند.
دولت بهعنوان تنظیمکننده و ایجادکنندة توازن در عرضه و تقاضای کارآفرینی از طریق
خطمشیگذاری در عرصههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و علمی و فناوری،
بهویژه ایجاد زیرساختها و حمایت از حقوق داراییهای فکری 9فعالیت میکند .همچنین،
دانشگاهها با اتخاذ رویکرد کارآفرینی از طریق ارائة آموزشهای مرتبط ،پرورش فارغالتحصیالن
ماهر در مقاطع گوناگون تحصیلی ،پژوهش و توسعه ،بهرهبرداری از اختراعات 4،صدور پروانه،

5

1. Xiao
2. Emotional
3. Intellectual Property Rights
4. Patents
5. Licensing
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سرمایهگذاری مشترک پژوهشی با بخش خصوصی و ایجاد شرکتهای زایشی 4برای تجاریسازی
داراییهای فکری و با ایجاد پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد به توسعة کارآفرینی فناورانه
کمک میکنند (.)Siegel et al., 2007: 490
2

عواملی نظیر سرمایه بهویژه سرمایة خطرپذیر که سرمایهگذار با مشارکت در سهام و گاه
حتی در مدیریت یک کسبوکار در مخاطرات آن سهیم میشود ،زیرساخت 9اعم از سخت و
نرم همچون سیستمهای حملونقل ،شبکهسازی در حوزة فناوری اطالعات ،ایجاد پایگاههای
دادههای علمی در سطح محلی ،ملی و بینالمللی ،مشاوران اعم از حقیقی و حقوقی که
مشاورههای تخصصی در زمینههای مختلف یک کسبوکار را ارائه میکنند ،بازار /مشتریان
بهعنوان خریداران محصوالت تولیدی ،هریک بهنوبة خود سهم بسزایی در عرصة توسعة
کارآفرینی فناورانه و نوآوری ایفا میکنند (.)Prodan, 2009: 34
در کشور ما به زعم نگارندگان در زمینة کارآفرینی فناورانه و عوامل مؤثر بر توسعة آن به
انجامدادن پژوهش بهویژه در سطح ملی نیاز داریم و این مسئله با این نوع نگاه تاکنون در
کشور ما بررسی نشده است؛ بنابراین ،در این پژوهش عوامل مؤثر بر کارآفرینی فناورانه
شناسایی میشود و هدف آن تبیین مناسب توسعة کارآفرینی فناورانه در پارکهای علم و
فناوری است .درواقع ،در این پژوهش به پرسش اصلی متعاقب پاسخ میگوییم :عوامل مؤثر بر
توسعة کارآفرینی فناورانه کدماند؟
مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
پژوهش در توسعة کارآفرینی فناورانه در طول سه دهة گذشته بهطور معنیداری افزایش یافته
است .نیاز به نوآوری در شرکتهای ارائهدهندة خدمت اصلی اساسی محسوب میشود
( .)Nelson, et al., 2014آنچه در داخل کشور و توسط نهادهای مسئول ،شرکت دانشبنیان
گفته میشود ،از اساس در ادبیات مربوط به حوزة توسعة کارآفرینی فناورانه ،بنگاه نوپای
فناورمحور یاد میشود .درنتیجه ،در این پژوهش دو اصطالح معادل یکدیگر تلقی میشوند،
1. Spin-Offs
2. Venture Capital
3. Infrastructure
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ضمن اینکه معادلگرفتن این دو در ادبیات نیز مسبوق به سابقه است ( Dettwiler et al., 2006:

 .)509در قانون تأسیس صندوق حمایت از شکوفایی و نوآوری ،شرکت دانشبنیان شرکت یا
مؤسسة خصوصی یا تعاونی است که بهمنظور همافزایی علم و ثروت ،توسعة اقتصاد
دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش کاربرد اختراع و نوآوری) و
تجاریسازی پژوهش و توسعه (شامل طراحی تولید کاال و خدمات) در حوزة فناوریهای برتر
و با ارزش افزودة باال تشکیل میشود 4.با توجه به تعریف باال ،اهداف و محورهای ذکرشده
برای فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان به شرح زیر است:
 .4شرکت دانشبنیان یک شرکت خصوصی یا تعاونی است.
 .2این نوع شرکتها در توسعة علم ،ثروت و اقتصاد دانشمحور و در جهت اهداف علمی
و اقتصادی عمل میکنند.
 .9گسترش نوآوری ،کاربردیکردن اختراع ،تجاریسازی ایدهها ،نتایج پژوهش و توسعه
بهمنظور تولید کاالها و خدمات جدید و فرایندهای جدید تولید از جمله کارکردهای
این شرکتها محسوب میشود.
 .4شرکتهای دانشبنیان در حوزههای فناوریهای برتر یا فناوریهای باال کار میکنند.
تعریف و کارکردهای شرکتهای دانشبنیان دقیقا با آنچه در ادبیات پژوهش در زمینة
بنگاههای نوپای فناورمحور 2گفته شده است ،تطابق دارد .بنگاههای نوپای فناورمحور بنگاههای
کوچکی هستند که بهتازگی تأسیس شدهاند و بهطور مستقل عمل میکنند و بر تجاریسازی
نتایج پژوهش و توسعة آزمایشگاههای خصوصی و عمومی تمرکز میکنند (

Baumol, 2005:

 .)188درواقع ،این بنگاهها از طریق کارآفرینان مستقل و نوآور تأسیس میشوند و به این لحاظ
یک محیط سازمانی منحصربهفرد را برای هدایت نوآوریهای بنیادی تأمین میکنند (

Xiao,

 .)2008: 2گاهی در متون علمی از بنگاههای نوپای فناورمحور بهعنوان غزالها 9یاد میکنند و
معتقدند غزالها در صنایع نوپای دانشمحور استقرار مییابند و در رشد و توسعة فناوری و رشد

1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/789035
2. NTBFs: new technology based-firms
3. Gazelles
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اقتصادی نقش مهم و اساسی دارند .غزالها با هدف رشد باال و خلق ثروت ایجاد میشوند و
بهطور عمده با فناوریهای برتر عمل میکنند و رهبران عرصة نوآوری هستند (

& Kuratco

 .)Hodgett 2007:22بنگاههای نوپای فناورمحور منبعی مهم و معنادار برای ایجاد شغل و رشد
بهرهوری هستند و از اینرو حمایت از آنها هم از جنبة خطمشی اجتماعی و هم از نظر
خطمشی صنعتی مهم است .این شرکتها در مناطق توسعهیافته بیشتر ظهور میکنند و از طریق
خوشهبندی و دریافت کمکهای مالی بهسرعت رشد میکنند .اگر اینگونه شرکتها در
مکانهایی ظهور کنند که زیرساختهای تشکیل خوشههای صنعتی را ندارند ،میتوانند به
عملکرد باالیی دست یابند و نقش محرکهای کلیدی دگرگونی و توسعه را در این مناطق ایفا
کنند ( .)Xiao, 2008: 13یافتههای پژوهشها نشان میدهند تقریبا هفت مؤلفة کلیدی درونی و
بیرونی بر ایجاد و توسعة کارآفرینی فناورانه به شرح زیر مؤثرند:
 .4کارآفرین فناور :کارآفرین فناور به افرادی اشاره دارد که ویژگیهای شخصیتی و
شناختی خاصی و بهویژه ایدهپردازی فناورانه دارند و همچنین تسهیلکنندهای کلیدی
برای فرایند صنعتیشدن و توسعه قلمداد میشوند (.(Rothwell & Zegveld, 1982: 41
 .2دانشگاهها :دانشگاهها در ایجاد بنگاههای جدید مبتنیبر فناوری سه نقش مهم دارند:
الف) اثرگذاری پژوهش و توسعة دانشگاهی در ایجاد بنگاههای جدید فناورانة پیشرفته؛
ب) نقش آموزشی؛ ج) نقشی که از طریق خوشهها 4،پارکهای فناوری ،مراکز رشد

2

و امثال آن در ایجاد بنگاههای فناورانه ایفا میکنند .عالوهبراین ،دانشگاهها از طریق
خوشهها ،مراکز رشد و پارکهای فناوری از کارآفرینان فناور حمایت میکنند و به
ایجاد بنگاههای فناورانة پیشرفته کمک میکنند (.)Shane, 2004
 .9شرکتها :شرکتها از لحاظ ابعاد ساختاری ،فرایندی و فرهنگی نقش اساسی در
ترغیب اشتیاق افراد به ایدهپردازی و نوآوری دارند؛ به بیان دیگر ،شرکتها نقشی
اساسی در کسبوکارهای مخاطرهآمیز 9دارند.

1. Cluster
2. Incubators
3. New Venture
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شرکتها به ایجاد انگیزه برای نوآوری و کشف فرصتهای بازار عالقهمندند و تالش
میکنند ارزشهای کارآفرینانه را در فرهنگ خویش القا کنند و کارآفرینان سازمانی را به
وجود آورند .شرکتهای زایشی( 4شرکتهای برخاسته از یک سازمان مادر) بر مبنای
کارآفرینی سازمانی بهوجود میآیند (.)Gartner, 1985
 .4تأمین سرمایه :تحقیقات در حوزة تأمین مالی برای ایجاد و رشد شرکتهای کوچک
نشان میدهد تأمین مالی یکی از چالشهای جدی اینگونه شرکتهاست؛ بنابراین،
اینگونه شرکتها از منابع درونی مختلفی برای تأمین مالی خود استفاده میکنند .تأمین
مالی در فرایند توسعة شرکتهای کوچک و متوسط موضوعی متفاوت با تأمین مالی
در شرکتهای عمومی و بزرگ است؛ به همین دلیل روشهای تأمین مالی توسعة
کسبوکارهای فناورانه اهمیت زیادی دارد (.)Denis, 2004
 .5گرایش به بازار /مشتریان :گرایش به بازار و توجه به مشتریان نقشی اساسی در توسعة
کسبوکار ایفا میکند ( .)Xiao, 2008کارآفرینان فناور اغلب بر چالشهای فناورانه و
توسعة محصول تمرکز میکنند ،اما آنها باید بر بازخورد بازار ،چگونگی توفیقات در
تجاریسازی و بازاریابی محصوالت فناوری پیشرفته با راهبردهای رشد باال ،بینالمللی
کردن موضوعات ،موضوعات محیطی و بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط با بازار
تمرکز کنند (حسینی و حجازی.)4939 ،
 .7دولت :دولت باید شکلگیری بنگاهها را شتاب دهد و رشد بنگاههای کوچک و متوسط
را تشویق کند .هدف دیگر باید اتخاذ معیارهای مشخص و معین برای تضمین یک
محیط کسبوکار مساعد برای ایجاد و توسعة کسبوکار فناورانه

باشد (.)Xiao, 2008

دولتها میتوانند از طریق تحریک عرضه و تقاضای کارآفرینی و همچنین
فراهمکردن زیرساختهای نرم و سخت به توسعة کارآفرینی فناورانه کمک کنند
(طالبی و یکتا.)4986 ،
 .6مشاوران و نهادهای آموزشی :پژوهش در زمینة مسائل بنگاههای کوچک نشان میدهد

1. Spin-Off
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که حل مسائل و چالشهای بیرونی اینگونه بنگاهها با استفاده از آموزش (مثل
کارآموزی شغل و مشاوره و )...مالکان اینگونه بنگاهها الزم است (.)Bolton, 1971
دانش الزم دربارة چگونگی ایجاد و تکامل کسبوکارهای فناورانه محدود است؛ به
بیان دیگر ،دانشجویان علوم فنی و مهندسی بهطور نوعی با چگونگی تجاریسازی
ایدههای خود در حوزة فناوریها آشنایی الزم را ندارند .درواقع ،آموزش تجاریسازی
فناوری توسط نهادهای آموزشی به دانشجویان و مالکان کسبوکارهای فناورانه مقولة
بسیار اثرگذاری بر توسعة کسبوکارهاست (.)Todd, 2003
براساس منطق محیط درونی و بیرونی عوامل دانشگاهها ،شرکتهای بزرگ ،دولت و
نهادهای آموزشی از ابعاد محیط بیرونی و مقولههای کارآفرینان فناور ،گرایش به بازار و تأمین
مالی از ابعاد محیط درونی کسبوکارهای فناورانه محسوب میشوند .نقد نگارندگان این
پژوهش بر دیدگاههای مطرحشده این است که مقولههای اثرگذار مورد نظر در محیط
کسبوکار ایران کمتر ارزیابی شدهاند .با توجه به موارد مطرحشده ،فرضیههای پژوهش به
شرح زیر ارائه میشوند:
فرضیههای پژوهش:

 .4تحریک عرضه و تقاضای کارآفرینی بر توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
 .2فراهمبودن زیرساختهای نرم و سخت بر توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
 .9فعالیتهای حمایتی دانشگاه بر توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .4دسترسی به سرمایة مالی بر توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .5توجه به بازار -مشتریان بر توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 .7دسترسی مشاوران و نهادهای آموزشی توانمند بر توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
 .6مهارت و ویژگیهای کارآفرینانة فناور بر توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روششناسی توصیفی از نوع همبستگی
است .جامعة آماری پژوهش آن دسته از شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و
فناوری بودهاند که طبق تعریف توسعة کارآفرینی فناورانه ،دارای یک محصول جدید و
نوآوری در محصول فعلی و فرایند تولید بودهاند .ابتدا براساس شاخصهای مورد اشاره
شرکتهای دانشبنیان فعال در هشت استان کشور شناسایی شدند .دلیل انتخاب پارکهای
استانی هشتگانه نیز براساس شاخص مرتبطبودن با دانشگاههای مادر و برخورداری از درجة
قطب علمی -صنعتی در کشور بوده است .از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده
شده است .با انجامدادن محاسبات الزم ،حجم نمونه  450نفر از کارآفرینان و فعاالن
کسبوکارهای فناورانه تعیین شد .بهمنظور افزایش دقت دادهها و روش نمونهگیری تصادفی
ساده 260 ،پرسشنامه بین مالکان کسبوکارهای فناورانه به روش نمونهگیری تصادفی توزیع
شد که درنهایت  209پرسشنامه جمعآوری و تأیید شد.
جدول  .2جامعة آماری و حجم نمونه
استان

تعداد پرسشنامة توزیعشده

تعداد پرسشنامة تکمیلشده

تهران
اصفهان
آذربایجان شرقی (تبریز)
کرمان
گیالن (رشت)
خراسان رضوی (مشهد)
فارس (شیراز)
یزد

57
57
57
27
27
27
27
27

22
22
22
82
85
22
82
82

مجموع

072

022

در این تحقیق برای گردآوری اطالعات ابتدا مصاحبهای با روش گروه کانونی با
کارآفرینان فناور مستقر در هشت شهر ایران انجام گرفت (رمضانپور نرگسی و همکاران،
 )4939و سپس بر مبنای یافتههای مصاحبه ،پرسشنامة محققساخته طراحی شد .در این پژوهش،
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از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه بهمنظور ارزیابی کیفیت ابزار پرسشنامه استفاده شده
است .روایی محتوایی پرسشنامه از طریق بررسی خبرگان و روایی سازههای پژوهش با تحلیل
عاملی تأییدی ارزیابی شد .یافتهها در زمینة شاخصهای برازش مدل و عدد معناداری سازهها
مطلوب بودند ،از اینرو پرسشنامه روایی مطلوبی داشته است.
روشهای تأییدی (آزمون فرضیه) تعیین میکنند دادهها با یک ساختار عاملی معین -که در
فرضیه آمده است -هماهنگ هستند یا خیر .نتایج این تحلیل در تحقیق حاضر نشان میدهد که
برازش تقریبا مناسبی برای مدل اندازهگیری وجود دارد .استاندارد هریک از معیارها در جدول
 9نشان داده میشود .نتایج نشان میدهند روایی تمام متغیرها با توجه به محدودة مطلوببودن
شاخصها مطلوب بوده است.
جدول  .9بررسی روایی ابزار اندازهگیری
روایی (تحلیل عاملی تأییدی)

X2/df
کمتر از 2

RMSEA
کمتر از 2/20

NNFI
بیشتر از 2/9

GFI
بیشتر از 2/9

دولت

8/22

2/27

2/42

2/47

دانشگاه

2/22

2/25

2/42

2/42

سرمایه

8/22

2/22

2/42

2/42

زیرساخت

2/22

2/25

2/42

2/45

بازار /مشتریان

8/48

2/25

2/48

2/42

مشاوران

2/25

2/25

2/42

2/45

کارآفرین فناور

8/57

2/22

2/22

2/42

کارآفرینی فناورانه

8/24

2/22

2/45

2/42

ویژگی فنی
متغیر

برای سنجش پایایی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه بهصورت نمونه میان سی آزمودنی پخش شد
و با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی آن محاسبه شد .نتایج نشاندهندة پایایی بیش از 0/6
تمام متغیرها بوده است .برای آزمون فرضیهها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.
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تحلیلها و یافتهها
بهمنظور بررسی فرضیهها از آزمون رگرسیون خطی در سطح اطمینان  35درصد استفاده شد.
نتیجة این آزمونها وجود روابط بین فرضیهها را تأیید کرد .در سطح اطمینان  35درصد با توجه
به اینکه سطح معنادار محاسبهشده برای تمام مدلهای رگرسیونی کوچکتر از میزان خطاست،
 Hoرد و  H1پذیرفته میشود؛ یعنی عوامل مورد نظر بر توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر دارند
) .(b≠0درنتیجه ،فرضیهها تأیید شده است .نتایج تحلیلها در جدول زیر مشاهده میشود.
جدول  .2خالصة نتایج آزمون رگرسیون خطی بهمنظور بررسی فرضیهها
فرضیه

مقدار  tسطح معنادار

تحریک عرضه و تقاضای کارآفرینی بر 5/28
توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
فراهمبودن زیرساختهای نرم و سخت 2/24
بر توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
فعالیتهای حمایتی دانشگاه بر توسعة 2/82
کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
دسترسی به سرمایة مالی بر توسعة کارآفرینی 7/25
فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
توجه به بازار -مشتریان بر توسعة کارآفرینی 2/77
فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
دسترسی مشاوران و نهادهای آموزشی 2/22
توانمند بر توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
مهارت و ویژگیهای کارآفرینانة فناور بر 2/87
توسعة کارآفرینی فناورانه تأثیر مثبت و
معناداری دارد.

R2

نتیجة آزمون

بتا

R

2/222

2/27

2/24

 2/22تأیید فرضیه

2/222

2/22

2/22

 2/28تأیید فرضیه

2/222

2/54

2/22

 2/82تأیید فرضیه

2/222

2/28

2/28

 2/85تأیید فرضیه

2/222

2/52

2/55

 2/88تأیید فرضیه

2/222

2/58

2/52

 2/82تأیید فرضیه

2/255

2/22

2/82

 2/25تأیید فرضیه

همانطورکه نتایج آزمون رگرسیون خطی نشان داده است؛ برای هریک از فرضیات مقدار
سطح معناداری مشاهدهشده از سطح خطای مفروض در پژوهش حاضر ( )0/05کمتر است و
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بدینترتیب تمام فرضیات تأیید شدهاند .همانطورکه در جدول  4مشاهده شد ،بیشترین میزان
تبیین واریانس مربوط به عامل بازار ( )0/24و کمترین تبیین واریانس مربوط به عامل سرمایه
( )0/09است .همچنین ،بیشترین تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته مربوط به تأثیر عامل بازار بر
توسعة کارآفرینی با ضریب بتای  0/85است .این ضریب نشان میدهد درصورتیکه  4واحد یا
 400درصد تغییر در عامل سرمایه ایجاد شود ،توسعة کارآفرینی از لحاظ آماری با احتمال
 0/35به میزان  0/85واحد یا  85درصد افزایش مییابد .کمترین میزان تأثیر نیز مربوط به تأثیر
عامل سرمایه بر توسعة کارآفرینی است که ضریب بتای برابر با  0/42دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة کارآفرینی فناورانه در شرکتهای
دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری در ایران بوده است .در این راستا ،برای
گردآوری اطالعات ابتدا با روش گروه کانونی مصاحبهای با کارآفرینان فناور مستقر در هشت
شهر ایران انجام گرفت و سپس بر مبنای مصاحبه پرسشنامهای محققساخته طراحی شد که
روایی و پایایی آن مطلوب بوده است .فرضیات تحقیق تأثیر عوامل شناساییشده (تحریک
عرضه و تقاضای کارآفرینی ،زیرساخت ،دانشگاه ،کارآفرین فناور ،بازار ،مشاوران و سرمایه)
را بر توسعة کارآفرینی تأیید کرده است.
4

تحقیق حاضر از منظر عامل دانشگاه با تحقیق شین ( )2004همسو است؛ در این تحقیق
دانشگاه از طریق ایجاد و توسعة پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد به توسعة کارآفرینی
منجر میشود .تحقیق پیش رو از منظر عامل سرمایه با تحقیق دنیس )2004( 2همسو است؛ این
تحقیق به اهمیت نقش تأمین سرمایة مالی بر توسعة کسبوکارهای فناورانه اشاره داشته است.
همچنین ،این پژوهش از نظر عامل زیرساخت و تأثیر آن بر توسعة کارآفرینی با تحقیق طالبی و
یکتا ( )4983همسو است؛ از نظر آنها فراهمکردن زیرساخت سبب توسعة کارآفرینی میشود.
از منظر تأثیر عامل بازار نیز تحقیقات نشان میدهند توجه به مشتری و گرایش به بازار نقش
1. Shane
2. Denis
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اساسی در توسعة کسبوکارها ایفا میکند ( .)Xiao, 2008همچنین ،تحقیقات به نقش مشاوران
و نهادهای آموزشی اشاره کردهاند .آموزش چگونگی تجاریسازی ایدهها توسط نهادهای
آموزشی به دانشجویان و مالکان کسبوکارهای فناورانه بهمنظور کسب آشنایی الزم در این
زمینه ،بر توسعة کسبوکارها اثرگذار است که با تحقیق حاضر همسویی دارد (.)Todd, 2003
با توجه به نقش کارآفرین فناور ،مهارتهای کارآفرین فناور ،کشف ایدههای نوین و خلق
ارزش از جملة این ایدههاست .درحقیقت ،مهارتهای این فرد نوعی تسهیلگر در توسعة
کسبوکار به شمار میرود

(& Zegveld, 1982: 41

 .(Rothwellوجود توازن بین عرضه و

تقاضای کارآفرینی سبب میشود تا سایر نهادها بتوانند از طریق خطمشیگذاریهای مناسب
در جنبههای مختلف موجب توسعه کسبوکار شوند ).(Siegel et al., 2007
پیشنهادهای پژوهشی -کاربردی:

پیشنهاد بعد دولت :براساس موارد ذکرشده ،در زمینة بعد دولت موارد زیر پیشنهاد میشود:


برنامهریزی برای ایجاد محیطی باثبات و پایدار در عرصههای اقتصادی ،سیاسی و قانونی
کشور برای توسعة کارآفرینی فناورانه؛



تدوین برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت برای حفظ ،بهکارگیری و ارتقای
سرمایة انسانی از طریق تأمین امکانات و ایجاد جاذبههای گوناگون اقتصادی ،علمی و
فنی برای متخصصان و افراد تحصیلکردة حرفهای مرتبط با توسعة کارآفرینی فناورانه.



درمورد تقاضای کارآفرینی موارد زیر پیشنهاد میشود:



تدوین برنامههایی برای کمک به کارآفرینان فناور در راستای دسترسی به فناوریهای نوین؛



برای پرهیز از بیثباتی و ناپایداری و تحقق اهداف متعالی ،پیشنهاد میشود دولت با
همکاری دانشگاهیان و صنعتگران کارآفرین ،برای تدوین نظام ملی توسعة کارآفرینی
اقدام کند تا براساس چنین نظامی همة سازوکارهای الزم برای ارتقای سطح کارآفرینی و
فناوری در کشور و تکلیف نظام ملی نوآوری و وظایف هریک از دستگاهها ،سازمانها و
نهادهای درگیر در توسعة نوآوری نیز مشخص و روشن شود و همچنین نظارت بر
عملکرد آنها نیز تسهیل شود.
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پیشنهاد بعد پارک /مراکز رشد دانشگاه (دانشگاه کارآفرین)


طرح مجدد ساختار دانشگاهها براساس بازنگری مجدد مأموریتها ،وظایف و نقشها
در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین و حمایت از نوآوری؛



برنامهریزی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت برای تغییر محتوای دروس دانشگاهی
متناسب با نیازهای صنعت و بازار موضوعی است که اغلب دانشگاههای دنیا به آن
اهتمام میورزند.



در بعد مهارتهای کارآفرینی فناور



ایجاد شبکهای از مراکز علمی و فناوری در سطح منطقهای و جهانی برای دسترسی
کارآفرینان به آخرین دستاوردهای علمی و فناوری؛



ایجاد و تقویت شبکة تسهیلگر دسترسی شرکتها به منابع مالی ،فناوری و ...در سطح
ملی.

پیشنهادهای متغیر سرمایه


ازآنجاکه عمدة منابع مالی کشور در انحصار دولت است ،دولت باید دسترسی کارآفرینان
فناور را به سرمایه تسهیل کند؛



تمام مؤسسات و نهادهای مسئول از جمله انواع صندوقهای توسعة فناوری ،طرحها و...
باید سازوکاری را طراحی کنند تا منابع با ویژگیهای خطرپذیری در اختیار کارآفرینان
قرار گیرد؛



تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر برای جمعآوری منابع سرگردان و
مشارکت در سهام و مدیریت و مخاطرات شرکتهای نوپا ،گامی اساسی در راستای
رشد کارآفرینی فناورانه محسوب میشود.

پیشنهادهای بازار /مشتریان


برنامهریزی و اعمال سیاستهای تشویقی از طریق تشکیل شرکتهای بازاریابی برای
صدور محصوالت فناوری پیشرفتة بنگاههای داخلی به خارج از کشور؛
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تالش برای تشکیل اتحادیهها و پیمانهای راهبردی در مرحلة اول در سطح شرکتهای
دانشبنیان مستقر در پارکها و مراکز رشد و در مرحلة دوم در شرکتهای خارج از
پارک.

پیشنهادهای زیرساخت


برنامهریزی برای ایجاد اماکنی نظیر اماکن رفاهی ،تفریحی ،آزمایشگاهی و ...برای
کارآفرینان؛



ایجاد فرصتهای تعامل و تبادل ایده میان کارآفرینان و دانشمندان؛



توسعة زیرساختهای فیزیکی نظیر جادهها ،خطوط آهن ،فرودگاهها و...؛



تجدیدنظر در ساختار ارتباط میان دولت (کارگزاران دولتی مسئول در حوزة
کسبوکارها) و کارآفرینان.

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی:

نمونة تحقیق حاضر شامل پارکهای علم و فناوری هشت شهر کشور بوده است .پیشنهاد میشود
در پارکهای علم و فناوری شهرهای دیگر تحقیقاتی انجام گیرد و نتایج با تحقیق حاضر مقایسه
شود .در این تحقیق ،بهمنظور شناسایی عوامل مؤثر از روش گروه کانونی استفاده شده است؛
پیشنهاد میشود برای شناسایی عوامل از روشهای دیگر نظیر تحلیل تم ،اقدامپژوهی و ...استفاده
شود .با توجه به اینکه در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده
است ،پیشنهاد میشود از روشهای کیفی برای گردآوری اطالعات نظیر مصاحبه و مشاهده نیز
استفاده شود .همچنین ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی نقش متغیرهای مداخلهگر مانند سابقة
کاری و جنسیت نیز درنظر گرفته شود .از نظر موضوعی نیز پیشنهاد میشود پژوهشی در زمینة
بررسی نقش سطوح چندگانة محیطها بهصورت توأم و تعاملی در توسعة کارآفرینی فناورانه
صورت گیرد .همچنین ،پیشنهاد میشود عالقهمندان پژوهشی درمورد تفاوت عوامل مؤثر بر توسعة
کارآفرینی فناورانه در محیط ملی و بینالمللی انجام دهند.
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