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Abstract: Universities have a central role and primarily responsible for the development of 

specialized human resources in the society. Without changing the attitude of students and 

graduates from job seeker to entrepreneur, the university can pave the way for applying and 

exploiting the capabilities created by graduates through the creation of knowledge-based 

companies. This research was applied in terms of purpose and in terms of data gathering 

was a qualitative and quantitative study. Data were collected by interview and 

questionnaire. First, interviews were conducted with 13 academic experts in the field of 

knowledge-based companies by purposeful sampling method. Environmental fields were 

extracted using interview analysis. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire 

was used. Using stratified random sampling method, 267 persons were distributed among 

the units and status analysis was performed by confirmatory factor analysis and one sample 

t-test. The results showed that the highest impact factor was related to proper business 

planning for product idea conversion by government 17.09, although the lowest impact 

factor was related to social factors with 7.84. Moreover, the research model was confirmed 

by fitting indices and standard coefficients.  
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  مقدمه

در جهاا ا رواایکی ازااه ری وهعواایار ابرواا  ر اا  وه 

ه ی ر وص دی، ویزرا رسوف ده ری فن کری ک نبآکری  ای  نگ ه

ه  ک ویرکاز آوابی  در سدة رخیی درنشگ هپ اة درنش رست. 

ا له  ه انبرا اک س یو ا نقش وهعه در تبسعه وله راف  

ه  ک رند.  ه هعیر رندریه وسئبلیت رجوعا اه درنشاگ هکیده

ویرکز آوبی  ا له در چند دهه رخیی  ا  تبجاه  اه ر اد 

تعدرد درنشجبا ا ک هعگ نه  دا آا ک   ال رفور رنوظ ررت 

رازرا آوبی ه ری درنشگ ه در  ب ل ج وعه، وبرد تبجه  ین وه

ه ی وخولف  یرر گیفوه ک سیسوم آوابی  اا له در کشبر

ه ی  واهها  ک  ینفع لیت ری ری وجعباه سی ری ری کشبره  

 ری در رجوعا   درنشاگ هه گساوی  دردناد غله ک حیفه

،  ااه نقاا  ری یاا لاه اعاایرا ک 2010)تواایککر ک ساا  بلبر 

 یکوه ی درنش  نی ا پ اة ریله ررتب ط (. 1391هعز ررا 

.  داهه رسات کاه در  ایران کنابنه ندینعت ک درنشگ ه

رار  یکوه  نقش وهعه در تبلید واصبالت نابآکر  ،کشبر

جااه ر ااد ر وصاا دی ک خبدکفاا اه کشاابر رافاا  ک در نوی

ه ی پژکهشه   اد  اه کنند. دسو کرده ی ن  ه ری طیحوه

  فیرانادطبر پیبسوه ری طیاق سیو اه گذرری  ه واصابل، 

ه ی . وبتبر وایک پیشایفت بندنبار تبدا   ه ینظ ما  

ری رست که در ذهار وبوزایرا ک ه ی خال  نهفن کری، راده

ک    پیگیایی جادی ک رآفیانا ا در  هگیفووخویا ا  ز  

)ابادرللهه ک  نشایند  لب کسب ک ک ری جداد  ه  ا ر وه

ه ی درنش  نی ا ازاه ری (. تشزی   یکت1393 هعز ررا

ها   ایری دساوی  ه رهادرن وون ساب سا یی  هویار رک 

تاقیق ت درنشگ هه    نی یه ی   یرر ک  هیه  یدرری و له ری 

ی ا رست.  ی رسا   تب عا ت نو اج تاقیق ت  یری درنشگ ه

ه  رافا ی نقشاه پیرنا  ک ج وعه رویکی، وأوبرات درنشگ ه

   د. راار روای وابری در تبسعه ر وص دی ک رجوع اه وه

دریبرت تابل درنشگ ه ری فض ی سنوه که کظیفه خبد رر 

-درنست  ه درنشگ ه کا رآفیار روزا اتاقیق ک تدراس وه

 ی تبلیدکنناده درناش، ه  ک س ای نه ده. درنشگ هرست پذای

انبرا تبلید کننده نیایکی وایکاه ر اد ر وصا دی در ه  

   تبجه  کنند.تیی راف  وهه ی  یشوی ک پیرن آانده، نقش

ه ی  ه کر سوگه کرحده ی درنشگ ه آیرد رسالوه  ه  اهیاه

ه ی درناش  نیا ا ک درنشجباه، ضیکرت تأسایس  ایکت

تبادا  الام ه ی ر وص دی ک حیکت  ه سبی راج د  یکت

ه  نب اد تنه   اه  اهیاه  بد. درنشگ ه ه ثیکت رحس   وه

ه ی درنشجبا ا کر سوه    ند،  لزه   اد ری طیااق  ایکت

 تابرا گفات.  نا  یرار واهدرنش  نی ا درآوادیراه کنناد

ه ی درنااش  نیاا ا ک راجاا د ویرکااز ر ااد تقبااات  اایکت

 ه     اد. پاژکهشها ی درنشاگ هدرنشگ هه   ااد ری رکلبات

ها ی درناش    تبجه  ه جداد  بدا وبضب   ایکت ح ضی

ها   ایری  ایکت گبناه نی ا ک ضیکرت راج د ک تبسعه ران

ر د ر وصا دی کشابر ک دساوی  ه  اه ر وصا د پ اادرر ک ری 

-ه ی نظیی  ه کااژه در یویناه وادلطیفه کجبد ن رس اه

ه ی درنش  نی ا،  ه دنب ل ه ی وفهبوه در تشزی   یکت

-ه ی وایطه وؤثی درتأسیس  یکتیوینهرررئه چ رچبب 

 . سته  ه ی درنش  نی ا در درنشگ ه

ها ی درنشاگ ه ک هعز ری"گبرس  تاقیقه رر تات انبرا 

ه ی در  یرساه کیرنجا م درد.  "ه ی الم ک فنا کریپ رک

ها ی الام ک خبد  ه راار نویجاه رسایدکه وبفقیات پ رک

ررد ک ها ی درنشاگ ه دفن کری ررتبا ط نزدازاه  ا  هعز ری

ه ی الم ک فن کری  اه انابرا واقاق ک ه  ری پ رکدرنشگ ه

ه ی الام ک فنا کری در کنند ک پ رکآیو اشگ ه حع ات وه

ه  وزرا ی  سی ر  یشویی  یری تاقیاق ک نابآکری، درنشگ ه

ه ی ه ی درناش  نیا ا ک فییاته ی ر د،  یکتفع لیت

کااه  دردکاا رآفیانه دررنااد. هع ناایر ا فوااه هاا ، نشاا ا 

ری ک ها ی الاام ک فناا کری وبجااب پیشاایفت ونطقااهرکپ 

ه ی درناش  نیا ا در ر وص دی، ک رآفیانه ک راج د  یکت

هاا ی الاام ک فناا کری ک ک نزدازااه پ رک  اادهه  درنشااگ ه

ه ی ه  ری طیاق  ابزهه  وبجب تیکاج تب دل رادهدرنشگ ه

االکه  ی رار نوا اج پاژکهش .  بدرسعه ک غیی رسعه وه

ه  ک وؤسساا ت  اا  ه هعزاا ری درنشااگ هکاا کی نشاا ا درد

هاا ی الاام ک فناا کری ازااه ری ابرواا  وااؤثی ریااله پ رک

ه ی الام ه ست. یایر پ رکه ی   لقبه  یری درنشگ هفییت

رغلب  ه انبرا رره ح  وس ئ  پی یده سی سه ک ر وصا دی 

ج وعااه و ننااد وشاازالت یاانعت ونطقااه، تجاا ری ساا یی 
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تبساعه واصابل تاقیق ت    پشوبرنة وا له دکلات، اادم 

(. کا کر 2014)گبرس  د ن بوه لعدرد جداد ک  یز ری 

 ا  هادن  "ه  ک رنزب  تبرها درنشگ ه "در تاقیقه    انبرا 

ه ی ک رآفیار تبسن درنشجبا ا در کشبر تأسیس درنشگ ه

ه  ا  بزه حع ات کننده که، رنزب  تبرنویجه گیفت آلع ا 

ه ک ه ی یراشاگیایی  ایکتک یاای سا خت ریاله  از 

ه ی حع ات ری درنشجبا ا کا رآفیار در تأسایس درنشاگ ه

ک رآفیار هسوند.  هع نیر  ه کجبد دک نب  رنزب ا تبر  اه 

 فیراناد ز  واساب  ک ن واساب  در حع اات ری راار 

واساب  رر  اه  از   حع ات رنزب ا تبرکی ر  ره نعبد. 

واین ردرری، کس ا  ک تجهیزرت ک حع اات ن واساب  رر 

ه ی ی فنه  ه ک رآفیان ا،  یگزرری دکرهه  ه یبرت کعک

کسب ک کا ر ک روزا ا  ابزه سا یی وطایح کاید. نوا اج 

ه  ک رنزب  تبرهاا  تااأثیی پااژکهش، نشاا ا درد کااه درنشااگ ه

ه ی  سزراه در ک رآفیانه درنشجبا ا ک رره رندریی  ایکت

ه ی کا رآفیانه در یراشه دررند. ت  ج اه که  یگزرری دکره

ک رآفیانه درنشاجبا ا فا را رلواصای  درنشگ ه  ی فع لیت 

تایار نقاش تایار ک حیا تهتأثیی دررد. در رار  یر ریاله

ووعلق  ه رنزب  تبره ست، که  ه انبرا اک   خص ریاله 

ک  رک اه (.2013)کا کار  تبرناد وطایح    ادک وهم وه

ه  ک کنناده یرسه تعیایر "هعز ررا در تاقیقه    انبرا 

ه ی الیم  ایری راجا د ک یویناه "ه ی یراشاهنو اج  یکت

ه ی درنش  نی ا رر در چه ر سطح ابروا  وبفقیت  یکت

فیدی، ابرو  س یو نه، ابروا  نها دی ک ابروا  وایطاه 

 ای راار رسا   ابروا  وایطاه کجابد  .کیدند ن س اه 

سیو اه گذرررا راسک پذای، یایس خت،  برنیر وی ابط  اه 

  ای دررر  ه ی ینعته  ک وشخصهو لزیت وعنبی درنشگ ه

( در 2012)ررنیزاب  (.2012 ک هعزا ررا )رک اهگییندوه

کاه ابروا  واؤثی  ای ر اد پژکهش خابد نویجاه گیفات 

ه ی درنش  نی ا اب رتند ری: ابرو  فایدی، ابروا   یکت

ابرو  وایطه رر   و  آ فوگه واین کساب  س یو نه ک

ک کاا ر، ن ووجاا نس  اابدا، پبااا اه واااین کسااب ک کاا ر، 

به ر   ت ک رناص ر، وب عیت وز نه ه ی وشویی، ناکاژگه

ابروا   ( نیاز 1396ک هعزا ررا ) درنست. فینبدی  یکت

 .  یرر کرک کی کیدند ه ی درنش  نی ا در رایرار د  یکت

ه ی درنش  نیا ا  ای ه ی رار پژکهش،  یکترس   ا فوه

ها ، رس   دک وسیی تیکیبه ری ابرو  وؤثی  ی ر د  ایکت

ر د خبرهند  بد که ازاه خلاق   در  ه دسوی  ه  ه پی ود 

درنش ک داگیی نقش دکلت رست، که رلبوه وسیی وبونه  ی 

 .  بدنقش دکلت، ری رحوع ل رخدرد  یشویی  یخبردرر 

ک  تا ریه ی درخله وه تبرا  اه پاژکهش ری داگی پژکهش

در رار پژکهش وص حبه  ( ر  ره کید.1394) پبرهعز ررا 

 ی وبفاق ک  یتای هنفی ری ودایرا ا وا   ایکت 20ری    

درنشگ هه ک درنش  نی ا وسوقی در  هیک الام ک یانعت 

ریاافه ا رنجاا م گیفاات کااه طبااق تالیاا  ک  یرسااه 

ریاله تاات انا کار یویناه  3ه ی رنجا م  اده وص حبه

ابرو  فیدی، ابرو  س یو نه ک ابرو  وایطه ن م گاذرری 

ه ی  دند. ابرو  وایطه تسهیالت رررئه  اده ک سی سات

وبجبد در ج وعه ک  ه طبر کله هی آن اه  دکلت ک فیهن 

-رر   و  وه درنشگ ه ک  یکت در تعییر آا نقش ندررند،

ه ی پااژکهش ابرواا  وایطااه .  اا  ان ااات  ااه ا فوااه ااد

ه ی درناش وؤثیتیار نقاش رر در ر اد ک تبساعه  ایکت

 ااه اباا رت داگاای دکلاات ک  اایران  ؛کننااد نیاا ا رافاا  وه

ه ی  ایکت  ساوی سا ی ریاله ر اد ک وبفقیات ،وایطه

ح فظیاا ا، یاا لاه ک   اابند.درنااش  نیاا ا واساابب وه

نقاش رنزب  تبرها ی  "تاقیقاه  ا  انابرانیاز در ان اوه 

یراشه درنشاگ ه ک رلگاباه ه ی درنشگ هه در راج د  یکت

وؤلفاه در  عااد یاای ساا خت،  14نشا ا دردنااد  " ایری آا

وؤلفاه در  عاد وادایات ک 16وؤلفه در  عاد خادو ت، 17

-در راجا د  ایکته  ؤلفه در  عد خیکجهو13ک رکن ا ک 

ه . در  خااش کع ااهاا ی یراشااه درنشااگ هه نقااش دررنااد

ه  نش ا درد که در  عد یاای سا خت، وؤلفاه پژکهش، ا فوه

، 95/0ه ی س یو نه وبجبد      التیار   ر ا ولهخن وشه

ه ی و لیا ته  ا   ا التیار  ا ر در  عد خدو ت وؤلفه کعک

ک ک رکن ا وؤلفه حف ظات ری  ، در  عد ودایات84/0ا وله 

، در  عااد 1هاا ی فزاایی  اا   اا التیار  اا ر ااا وله دررراه

ه  وؤلفه وش رکت    ج وعه واله     ا التیار  ا ر خیکجه



 744                                                                                                                                              کارگر و همکاران               

 

 99، زمستان4شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

)  هاا  رر تبیاایر کاایده رناادری کاا  کررا نس 92/0ااا وله 

 (.1393 ک هعز ررا ح فظی ا

ه ی یبرت گیفواه در وابرد وب نه پژکهش   و  پژکهش

نش  نی ا ک نقش ابروا  وایطاه واؤثی در ه ی در یکت

 1393ه ی ه  در درخ  کشبر ری سا لتأسیس رار  یکت

ه ی رنج م  اده در خا را ری کشابر ری ک پژکهش 1396ت  

   ااد کااه نشاا ا دهنااده وه 2018تاا   2012 ه یساا ل

 ه یه ی وایطه در راج د ک وبفقیت  یکترهعیت یوینه

 پاژکهش بررد ا د اده   تبجه  ه وا ند نی ن درنش آوبی ه

ه ی وایطاه واؤثی در ح ضی    هدن رررئه چ رچبب یوینه

ه  رنج م  اد ک ه ی درنش  نی ا در درنشگ هتأسیس  یکت

ها   ایکت گبناهضیکرت راجا د ک تبساعه ران ری رار طیاق

رر   یری ر د ر وص دی کشبر ک دسوی  ه  ه ر وصا د پ اادرر

  در نظی گیفت.

 روش کار

. رسات هعبساوگه –تبییفه  هژکهشپح ضی پژکهش     

در رار پژکهش    تبجه  ه هدن ک و هیت تاقیاق ری رک  

ه ها ی کیفاه ک کع اتاقیق آویخوه ری طیاق تلفیق رک 

 یرساه ک  ،هادن رسوف ده  د. در ویحلاه کیفاه پاژکهش

ه ی ه ی وایطه وؤثی در تأسیس  یکتجسوجبی یوینه

یسشان وه ه  ک تادکار ک سا خت پدرنش  نی ا در درنشگ ه

ه  بد. در  خش رکل، ر ودر وط لعا ت نظایی  یری  خش کع 

هاا ی اعیااق ک رنجاا م گیفاات. سااطس ری طیاااق وصاا حبه

نفی ری وعا کنیر، رسسا ی  13رکوش فه  ه یبرت رنفیردی    

ه  ک وادایرا گایکه کز ر د درنشگ هره ، ودایرا ویدرنشزده

ه ی آیرد رساالوه رساو ا گایالا کاه  اه یابرت درنشگ ه

ک  ا   گیدآکریه ی کیفه عند رنوخ ب  ده  بدند، دردههدف

-ه ی وی بط  ه یوینهرسوف ده ری رک  تالی  واوبر، وؤلفه

رکلبات هی سطس  .ه  رسوخیرا  ده ی وایطه ری وص حبه

ها  ه   ی رس   فیرکرنه ذکی  ده در وصا حبهاک ری وؤلفه

ها   اه .  ه رار یبرت که، رکنب ات وصا حبه دوشخص 

ه  ک ویزرا رهعیات ک رکلباات  یری ا فور وؤلفه طبر ونظم

ب در   لب وؤلفاه ها  سا یو ندهه  ادند.  یرسه  ده آنه 

ه  ت  یو ا رسیدا  ه ر ب   نظیی ردروه پیدر کیده وص حبه

ک در سیزدهعیر وص حبه، گیدآکری درده در رار ویحله  ه 

سطس    تبجه  ه نو اج ویحله کیفه پاژکهش پ ا ا رسید. 

ک وط  قت  ا  وبا نه نظایی ک پیشاینه پاژکهش، ک  یرسه 

طیرحه ک پس ری ت ئید رکرااه   ریپیسشن وه واقق س خوه

 ،ک پ اا اه آا در درنشااگ ه ها ی آیرد رسالوی سااو ا گاایالا

پیسشان وه سؤرالت   تبیاع  ده ک وبرد تالی   یرر گیفت.

   رسوف ده ری رد یا ت ک پیشاینه پاژکهش ک نوا اج پژکهش 

 در نه ااات رااارکیفااه تاادکار  ااد. ح یاا  ری وط لعااه 

سؤرل تنظیم گیداد کاه تعا وه آنها   ای  30پیسشن وه    

(، 4) (، یا د5) درجه ری خیله یا د 5وبن ی طیف لیزیت 

( طیرحاه  ادند. 1) (، خیلاه کام2) (، کام3ت حدکدی )

نفی ری نعبنه آوا ری  35آیوبا وقدو ته پیسشن وه  ی رکی 

 بدا،      فهم  بدا رنج م  د، وشزالت وی بط  ه رک ر 

ک    لیاات پااذای  سااؤرالت پیسشاان وه پااس ری رجاایری 

ب سطس  اه یابرت حضابری  ایر  دهوقدو ته   ینگیی 

هاا ی آیرد -علعااه در درنشااگ هئونفاای ری راضاا ی هی 267

رسالوه رسو ا گیالا که  ه انابرا نعبناه آوا ری ری  ایر 

ری  اا  رک  تصاا دفه طبقااه ینفاای 869ج وعااه آواا ری 

در  خاش کیفاه،  . د ب  ده  بدند، تبیاع وون سب رنوخ

 ه ج ی رکراه ک پ ا اه ری کثیت گیراه ک وقببلیت رسوف ده 

گییی ه،  یری تعییر رکراه ر زرر رندریهدر  خش کع  ه  ک د

رکراااه ری رکراااه واواابراه ک رکراااه ساا یه رسااوف ده  ااد. 

واوبراه پیسشن وه    نظی رس تید ررهنع  ک وشا کر ک سا ای 

 یری  یرسه رکراه سا یه در راار  .تعییر  د ی حبنظیرا

رکرااه هعگایر ری  تاقیق ری رکراه هعگیر رساوف ده  اد. در

 ابد  ده، رسوف ده وه   خص وی نگیر کررا نس رسوخیرا

ک ویزرا هعبسوگه اک س یه      خصه ی خابد رر نشا ا 

 ایری  ویا نگیر کرراا نس رساوخیرا  ادهدهد. وقادرر وه

واه  5/0درر والک حادر    یر ای ه ی ودل وقتع وه س یه

 .  ادگیایی تأایاد    د، در نویجه رکراه س یه ودل رندریه

)  ری طیاق وا سابه آلفا ی کیکنبا  پیسشن وه نیز پ ا اه 

( وا سبه  د، که  ی نگی پ ا اه   الاه  بد. در  خش 87/0

ه    تبجه  ه پیسشه ی پژکهش ک  یری تعیایر رکر ان کع 



 ...ارائه چاچوب زمینه های محیطی                                                                                                                                   745

 99، زمستان 4شماره، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

هاا ی آواا ر عیاات آنهاا  ری رک ضاایراب ره  اایر ووغییهاا  ک

  . درسونب طه رسوف ده 

 

 

 هایافته

ها ی  اه دسات آواده ری  خاش کیفاه ا فواه 1 ز       

 دهد. پژکهش رر نش ا وه

 مدل پژوهش بر اساس  پیشینه پژوهش و یافته های کیفی پژوهش .1شکل 

Figure 1. Research model based on research background and qualitative research findings 

 

ه ی - یری سنجش ون سب  بدا تعدرد دردهدر ردروه  یری 

وا ای ک  -تالیا  اا وله، ری آیوابا کا ازر جهتوبرد نظی 

 ایری یویناه ها ی   KMOوقادرر  .  رتلت رساوف ده  اد

      بابل رسات.  ه دست آود که ر عه  942/0وایطه 

  د  01/0سطح وعنه درری آیوبا   رتلت نیز  یشوی ری 

 

 

(05/ 0>Pنو اج رار دک آیوبا نش ا وه  .) دهد که رنجا م

  خص   یری ابرو  وایطاه روزا ا  30تالی  ا وله  ی 

نوا اج  ه  ا وا  پذایناد.ک  ه  ی ا داگی   خص  بدهپذای 

ها ی وایطاه در تالی  ا وله تأایدی وی بط  اه یویناه

 آوده رست. 1جدکل 

 

 دی برای زمینه های محیطینتایج تحلیل عاملی تأیی .1 جدول

Table 1. Results of confirmatory factor analysis for environmental contexts 

 نتیجه آماره تی )بارعاملی(  سؤال یا سازه

 تائید 69/13 72/0  های دانش بنیانسیس شرکتأبرنامه ریزی مدون دولت برای ت .1

 تائید 93/11 65/0  ه و دانشگاهیانجلب اعتماد عمومی جامعه نسبت به دانشگا .2

 تائید 92/15 80/0  های کم بهره از طریق بانکهاارائه وامهای بلند مدت با سود.3

 تائید 38/15 80/0  وضعیت اشتغال و اشتغال زایی در جامعه .4

 تائید 09/15 78/0  وضعیت بازار .5
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 تائید 93/15 81/0  وجود منابع حمایتی از سوی دولت .6

 تائید 69/14 76/0  های مالیاتی و گمرکیمعافیت .7

 تائید 30/16 82/0  های خریداران محصوالت دانش بنیانبیمه و ضمانت محصوالت برای رفع دغدغه. 8

 تائید 79/12 69/0  های منطقه و صنعتی بودن آننیاز .9

 تائید 83/10 60/0  عوامل اقتصادی جامعه .10

 تائید 84/7 46/0  عه ) مثل بیکاری  و اقشار تحصیل کرده(عوامل اجتماعی  جام. 11

 تائید 72/8 50/0  عوامل سیاسی جامعه .12

 تائید 75/12 69/0  عوامل فرهنگی و فرهنگ حمایتی و جا افتادن شرکتهای دانش بنیان .13

 تائید 93/14 77/0  وجود فرهنگ استفاده از دانشگاه توسط صنعت .14

 تائید 70/14 76/0  استاندارد در ثبت اختراع و مالکیت فکری در جامعهوجود قوانین  .15

 تائید 21/14 74/0  تمایل بخش خصوصی به همکاری در ایجاد شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه .16

 تائید 43/16 82/0  های روشن در این حوزههای حمایتی دولت و وضع سیاستخط مشی .17

 تائید 87/15 80/0  یک در ایجاد اشتغال توسط دولتبرنامه ریزی استراتژ .18

 تائید 09/17 84/0  برنامه ریزی تجاری مناسب جهت تبدیل ایده به محصول توسط دولت .19

 تائید 15/16 81/0  ایجاد زیر ساختهای علمی و ارتباطی در جامعه .20

 تائید 66/13 72/0  توسعه فرهنگ کار ، کارآفرینی و ایده محوری در جامعه .21

 تائید 68/16 83/0  تامین منابع مالی) بودجه دولتی، صندوق سرمایه گذاری، سرمایه گذاران ریسک پذیر (. 22

 تائید 62/16 83/0  تسهیل و تسریع فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی و حذف قوانین محدود کننده. 23

 تائید 69/15 80/0  داخلی و تضمین خرید محصوالتهای دولتی برای توسعه اشتغال استفاده از اهرم خرید. 24

 تائید 95/15 81/0  های تبلیغاتی ، حضور در نمایشگاه(ارائه تخفیفات )درواگذاری اراضی ، آگهی . 25

 تائید 39/14 75/0  وضع قوانین و مقررات در حمایت از تولیدات داخلی . 26

 تائید 29/15 78/0  ایجاد ثبات در سیستم بانکی و اقتصاد ی کشور. 27

 تائید 45/12 67/0  های سرمایه گذارخطر پذیر در جامعهوجود صندوق . 28

 تائید 52/16 82/0  های دانش بنیانامنیت سرمایه گذاری در کشور و در شرکت -29

 تائید 75/13 73/0  نحوه فعالیت مراکز رشد و علم و فناوری در کشور . 30

 RMSEA                                         = 0/072&  GFI=0/93,NFI=0/93, CFI=0/96 

 

 ابد کاه کلیاه وهخص وش 1جدکل ه ی درده   تبجه  ه 

ها ی وایطاه دررری ضایراب ه ی وی بط  اه یویناهوؤلفه

هعبسوگه وعنه درری    ووغیی وزنبا هساوند. چایر کاه 

رناد. هت ئید  د ابرو  ک  بده 96/1ویزرا آو ره ته   التی ری 

 یشویار رثی گذرری  یر   خص ه ی یوینه ه ی وایطه 

 ین وه رازی تج ری ون ساب جهات تبادا  رااده  اه  "رر 

ب سا ای سو( دررر84/0     ر ا وله) "واصبل تبسن دکلت 

 وؤلفه ه ی رثی گذرر در درج ت  عدی رهعیت  یرر دررند.

در ح لات ضایراب رساو ندررد  تأایادینو اج تالی  ا وله 

ها ی وبجابد م ک ضایراب تاه، رکر ان  ایر وؤلفاهوسوقی

هاا  رر هاا ی درنااش  نیاا ا در درنشااگ هدرتأساایس  اایکت

 . نو اج ضیراب رسو ندررد در تعییر رثی وؤلفه کیدوشخص 

 

یوینه ه ی وایطه،  ی نگی آا رسات کاه  ه ی وبجبد در-

  ین واه راازی تجا ری"در وی ا وؤلفه ه ی رثیگذرر وؤلفة 

 ا   "ه  اه واصابل تبسان دکلاتون سب جهت تبدا  راد

،  یشویار رثیگذرری رر در تأسایس 84/0ضیاب رسو ندررد 

ها  دررد. ضایراب تاه  ه ی درنش  نی ا در درنشاگ ه یکت

ها ی وایطاه درتأسایس ثیی یویناهأوعن درری ضیراب تا

دهاد. ها  رر نشا ا واهه ی درنش  نی ا در درنشگ ه یکت

 ها یرر  ای یویناهوؤلفه رثیگاذ 30تبرا گفت،  ن  یرار وه

یویناه ها ی  تاأثییوایطه در رار وادل، تبیایر کنناده 

 تأسیس  یکت ه ی درنش  نی ا در درنشاگ ه وایطه در

 ه  هسوند. 
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 . مدل نهایی بر اساس یافته های پژوهش2شکل 

Figure 2. Final model based on research findings

ودل  یرسه ری رررئه ودل نه اه، وعن درری ک  یری  پس  

  خص ه ی  یریندگه ودل نه اه پژکهش  2 . جدکل د

 رر نش ا وه دهد.

 شاخص های معناداری و برازش مدل نهایی پژوهش  .2جدول 

Table 2. Significance and fiting indices of the final research model 

 نتیجه دست آمدهه میزان در مدل ب برازنده است اگر اختصار نام شاخص 

 های معنی داری شاخص

 تائید 072/0 باشد 08/0کوچکتر از  RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 کای اسکور به درجه آزادی

d f

2

 

 تائید 39/2 باشد 3مساوی وکوچکتر از 

 تائید 93/0 باشد9/0بزرگتر از  GFI شاخص نیکویی برازش شاخص های برازش
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 تائید 99/0 باشد9/0بزرگتر از  NNFI جارنشدهشاخص برازش هن

 تائید 93/0 باشد9/0بزرگتر از  NFI شاخص برازش هنجارشده

 تائید 96/0 باشد9/0بزرگتر از  CFI شاخص برازش تطبیقی

 تائید 00/1 باشد9/0بزرگتر از  IFI شاخص برازش افزایشی

 تائید 97/0 دباش9/0بزرگتر از  AGFI شاخص نیکویی برازش  اصالح شده

 RFI  تائید 98/0 باشد9/0بزرگتر از 

 تائید 0034/0 باشد 08/0کوچکتر از  RMR ریشه میانگین مجذور باقیمانده

 

دهد، ک ی رسزبر  ه درجه نش ا وه 2که جدکل  گبنههع ن

وه    د کاه در حادکد وقادرر    ا   39/2آیردی  یر ی    

دگه وادل و نناد ه ی  یرینا ببل  یرر دررد ک داگی   خص

  خص نیزاباه  ایری ،  ا خص  ایری  هنجا ر نشاده، 

  خص  ایری  هنجا ر  اده،  ا خص  ایری  تطبیقاه، 

  خص  یری  رفزراشه،  ا خص نیزاباه  ایری  ریاالح 

 ااده،  اا خص راشااه ویاا نگیر وی عاا ت خطاا ی  اایآکرد، 

  خص راشه وی نگیر وجذکر    یع نده در حد       ببله 

دا ودل پژکهش رر نش ا وه دهاد.  یرر دررند ک ون سب  ب

یکر ن تنظایم  ادة ووغییها   ای تابرا گفوادر وجعب  وه

رس   چ رچبب نظیی پاژکهش ک  خاش کیفاه، ونطقاه 

- بده ک دررری  یریندگه ون سب  بده ک وبرد ت ئید  یرر وه

 د.نگیی

 بحث و نتیجه گیری

وط لعااه تاقیقاا ت رنجاا م گیفوااه در یوینااه تأساایس 

دردرنشگ ه ه  نش ا درده رست که   یکت ه ی درنش  نی ا

-ه ی یا دی وه تبرنند در رره رندریی  ایکتر ع د ک وؤلفه

نوا اج پاژکهش ح ضای نیاز ثی    اند. ؤه ی درنش  نی ا و

-وؤثی  ی تشزی   یکتیوینه ه ی وایطه  نش ا درد که 

وؤلفاه  30در تابرا واهرر ها   نی ا در درنشگ هه ی درنش

در وص حبه در رار کنندگ نکت یازه ری  .کیدطبقه  ندی 

ابروا  وایطاه در کر اع ابروا  ": رظه ر در تخصبص 

خ را ری درنشاگ ه هساوند کاه نقاش یاا دی رر در راجا د 

تبرنند در وه    اند. دساوی  ه ه ی درنش  نی ا وه یکت

 ه سیو اه گذرررا ک آ وه  یر ینعت ک ج وعه ک درنشاگ ه 

تبرند   اا  وهدر اع  جهت رفع وبرنع وبجبد در ین اع 

 یندس یی ک جلب راوعا د وایدم گایدد. تشاباق ک اال اه 

-ه ی رجیراه  اه  هایهه ی ر وص دی ک دسوگ هوندی  نگ ه

ه ی وبجابد کاه در ه ی پژکهشه ک فن کریگییی ری ا فوه

در کی  "   اد.گیید، ری وبررد داگای وهدرنشگ ه یبرت وه

فنا کری در  ویرکز ر د ک پ رک الم ک" ردروه  ی ا کید که 

ه ی درنش  نی ا نقش رس سه دررند، در کا  راج د  یکت

ه  در ر واادری رواای فقاان در ساایس رااار  اایکتأطاایح ت

 ه ی الم ک فن کری ک    حع ات رندک هعیره  ابد، روا پ رک

ه  ک حع ات ری آنه   سان ا فواه ک تأسیس رار  یکترخییرً

ه  رر تأسایس نعابد ک تبرا در های جا اه راار  ایکتوه

تبرناد جهات فایرهم نعابدا ه ی الم ک فنا کری وه رکپ

ه  ک ادم تادرخ  اا  تبساعه آا نقاش ه ی رار  یکتنی ی

ه ی در وه    د ک در ک  نابه فع لیت ویرکز ر د ک پ رک

ه ی تبرناد در راجا د  ایکتالم ک فنا کری در کشابر وه

ازاه داگای ری  "ه  هم وؤثی    اد.درنش  نی ا در درنشگ ه

الیوه حفا  ":  اقیده در تگ ا در وص حبه  یکت کنند

سیو اه در درخ  کشبر تبلید درخله رست ک درناش  نیا ا 

 ابد ک  بدا ر وص د در نه ات   ا  رکنق تبلید درخله وه

ه ی درنش ری رلزرو ت تاقق ر وص د وق کووه رست ک  یکت

 نی ا در رار یوینه  ه دلی  نگ ه  ه  نی نه  بدا ک درخلاه 

ت نقش رس سه در ر وص د وق کووه ک تاقاق  بدا واصبال

د. تبلید اک واصبل درنش  نی ا االکه  ی در اور نآا درر

   د. کجابد ی حب ا راده، نی یوند ی حب ا حع ات نیز وه

س خو ر حقب ه  بی که سیو اه گذرر، کا رآفیار ک رااده رر 

ها ی و لیا ته ک حع اات حقاب ه ری حع ات کناد. وع فیت

رست. هع نایر  تغییای  ابرنیر  طابر و لزیت فزیی الیم 

ازه داگی  " بد.ویتب   ا   ه راوع دی ج وعه العه وه

ازاه ری "نظی خبد رر چنیر  ی ا کاید:ری  یکت کنندگ ا 

ه ی درناش  نیا ا   یرراا  ه ابرو  وؤثی در راج د  ایکت
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ووخصاص در راار واصبل رست که   ااد تیعاه ری رفایرد 

یوینه،  ه دنب ل   یررا  ه  یری واصبل تبلید  ده    اند. 

ه  ازه ری وهعوایار خیاادرررا خبد دکلت ک س یو ا  طع ً

 هبابد کضاعیت "ری نظی راش ا  "   ند.رار واصبالت وه

  یرر، ریالح س خو ر ر وص دی کشبر، اال ه ونادی در رکی 

 ه تبلیاد درخلاه  آکردا  ه ر وص د وق کووه ک راوق د  لبه

ه ی درخله ک خا رجه    اد، که  وبرند      ر   ت در   یرر

ه ی درناش ه ی وشبق هعزا ری  ایکترسوف ده ری رک 

 نیاا ا  اا  ازااداگی، رررئااه تسااهیالت  اای  رلاساانه  ااه 

ه ی درنش  نی ا، وعنبایات کرکد ک الها ی وشا  ه  یکت

ه ی کرکد کاا ال ک تسااهی  رخااذ خاا رجه، راعاا ل تعیفااه

ری وبرردی رست  :ه ی درنش  نی اه ی فع لیت  یکتیوجب

 ثی    ند.ؤه ی درنش  نی ا وتبرنند در راج د  یکتکه وه

نشا ا درد کاه در  تأایادینو اج تالی  ا وله  در وجعب ،

 ین واه راازی تجا ری " یر یوینه ها ی وایطاه، وؤلفاة 

،  "ون سب جهت تبدا  رااده  اه واصابل تبسان دکلات

ها ی بساوگه رر در تأسایس  ایکت یشویار ضایاب هع

 ا  نوا اج سات. راار نویجاه ه  دررردرنش  نی ا در درنشگ ه

. هعسبسات(  2017ها ی کاالک  ک کساوین  )پژکهش

ه  ک وؤسساا ت  اا  (  هعزاا ری درنشااگ ه2014گبرساا  )

ک ازاه ری ابروا  واؤثی ریاله رر ه ی الم ک فن کری پ رک

ک   ااه. رک ی ااعیده  ه ی  اا لقبه  اایری درنشااگ هفییاات

وؤثی رر   و  کجابد ابرو  وایطه نیز ( 2012) هعز ررا

سیو اه گذرررا راسک پذای، یایس خت،  برنیر وی ابط  اه 

 ه ی ینعت درنسوند.ه  ک وشخصهو لزیت وعنبی درنشگ ه

فینبدی،   ضه نبری، رردفی  ،(2012ررنیزب )در رار رر طه  

 هجالله خبره،  اهیا ری ک ا  ادان،(1396) ک طب طب ئی ا

نظای وشا  هه ( 1395) ح جه پبر ک هعزا ررا ک( 1395)

تابرا چنایر -واهه ی پاژکهش    ان ات  اه ا فواهدررند. 

ابرو  وایطه وؤثیتیار نقش رر در ر د نویجه گیفت که 

 اه ابا رت  .کننده ی درنش  نی ا راف  وهک تبسعه  یکت

داگی دکلت ک  ایران وایطاه  ساوی سا ی ریاله ر اد ک 

  ابند.درناش  نیا ا واسابب وهه ی وبفقیات  ایکت

نیز و نناد های پژکهشاه دررری واادکدات ح ضی پژکهش 

پیرکنااده  اابدا ج وعااه آواا ری ری نظاای  هاا اه ری  بیاا 

 ا  تبجاه  ه   بدهع نیرک وادکدات در نعبنه جغیرفی اه،

 ه رانزه ج وعه آو ری پژکهش ح ضای کرحاده ی درنشاگ ه 

ت تععاایم    ااد،    لیااآیرد رساالوه در رسااو ا گاایالا وه

 ه ی داگی رر ندررد.پذایی در رسو ا

 پیشنهادات

دکلت  ابده ی پژکهش پیشانه د واه   تبجه  ه ا فوه     

 ین وه راازی تجا ری ون سابه رر جهات تبادا  رااده  اه 

راوع د ک ه ی درنش  نی ا در وه واصبل ک تأسیس  یکت

. اعبوه ج وعه نسبت  ه درنشگ ه ک درنشگ هی ا جلب  بد

هاا ی هاا ی خاابد رر ری نظاای وع فیتلت حع اتدکهع نیناا

ه ی  لند ودت     هیه کم، و لی ته، روبر  یعه، پیدرخت کرم

ه ی درنش  نی ا رفازراش تضعیر خیاد واصبالت  یکت

ه  در درنشگ هی ا دهد ت  رنگیزه ک روز ا تج ری س یی راده

جاذب سایو اه گاذرری خا رجه در  فیراناد اده ک راج د 

 اع گیدد.کشبر تسهی  ک تسی

-پاژکهش  ابد ه پژکهشگیرا آته تبییه واههع نیر، 

وبرناع راجا د رده ک در سیرسی کشابر رنجا م د ه ی وش  ه

نعابده ک ه ی درنش  نی ا دردرنشگ ه ه  رر  یرسه  یکت

نقااش هاای اااک ری یوینااه هاا ی وایطااه وثاا  ابرواا  

ر وص دی، ابرو  سی سه، ابرو  رجوعا اه ک غیایه رر  اه 

 برد  یرسه  یرر دهند.یبرت تفزیک  ده و
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ی ا ریله تی یت ون  ع رنس نه ووخصص در ج وعه، نقش رس سه دررناد. ه   ه انبرا ووبلدرنشگ ه چکیده:

تبرناد وسایی  ه ونظبرتغییی نگی  درنشجبا ا ک درنش آوبخوگ ا ری ک رجباه  ه ک رآفیانه، درنشاگ ه وه

ه ی راج د  ده در درنش آوبخوگا ا رر ری طیااق راجا د  ایکت ک ر یدی نعبدا ک  هیه  یدرری ری    لیت

-ری نظی هدن ک ر یدی ک ری نظی نابه  ه دست آکردا دردهحاضر  پژکهش   ا هعبرر نع اد.ه ی درنش  نی

 ری نفای 13کاه ر وادر وصا حبه  ا    بده رست. ر زرر گیدآکری درده ه  وص حبه ک پیسشن وه ه  کیفه ک کع 

 ک ه ی درنش  نی ا    رک  نعبنه گییی هدفعناد رنجا م گیفاتی حب نظیرا درنشگ هه در حبیه  یکت

ه، پیسشن وه واقق س خوه در  خش کع  د. ه  رسوخیرا ه ی وایطه    رسوف ده ری تالی  وص حبهیوینه

ک  ا    ادهری  ای حساب کرحاده  تبیااع    رسوف ده ری رک  نعبنه گییی تص دفه طبقه نفی 267در وی ا

ه  نش ا درد ا فوه رسوف ده ری تالی  ا وله تأایدی ک آیوبا ته تک نعبنه  ه  یرسه کضعیت پیدرخوه  د.

  ا  رازی تج ری ون سب جهت تبدا  راده  ه واصبل تبسن دکلات یشویار ضیاب تأثیی وی بط  ه  ین وه

 بد. هع نیر ودل پژکهش،  ا   84/7    ک کعویار ضیاب تأثیی وی بط  ه ابرو  رجوع اه ج وعه 09/17

 ید  یرر گیفت.أارسو ندررد وبرد ته ی  یری  ک ضیراب   خص
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