توسعه کارآفرینی ،دوره  ،8شماره  ،1بهار  ،1394از ص 119 - 137

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای زایشی دانشگاهی
(مطالعة موردی :شرکتهای مستقر در شهرک علمی -تحقیقاتی
استان اصفهان)
3

علی کاظمی ،1علی صفری ،2سهیال اعرابی
 .1استادیار گروه مدیریت دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان
 .2استادیار گروه مدیریت دانشکدة علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه اصفهان
تاریخ دریافت93/9/24 :
تاریخ پذیرش94/1/24 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای زایشی دانشگاهی با نقش میانجیگیری
ویژگیهای فردی و نقش تعدیلگری خصوصیات شرکتهای زایشی مستقر در شهرک علمی -تحقیقاتی استان
اصفهان صورت گرفت .این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوة جمعآوری دادهها ،توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعة آماری پژوهش شامل  256شرکت مستقر در شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان است.
شیوة نمونهگیری تصادفی ساده است و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 148 ،شرکت محاسبه شد .ابزار
جمعآوری دادهها ،پرسشنامة  45پرسشی محققساخته برای سنجش متغیرهای تحقیق است که روایی آن به دو
روش محتوا و سازه و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/916تأیید شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار  Smart PLSو به روش الگوسازی معادلههای ساختاری انجام گرفت .نتایج پژوهش
نشان داد از بین عوامل فرضشده ،قوانین دولتی ،دانشگاه مادر و مکان جغرافیایی بر موفقیت شرکت تأثیر داشت
و ویژگیهای فردی مؤسسان بر موفقیت این شرکتها نقش میانجیگری ندارد و خصوصیات شرکت زایشی
نقش تعدیلگری بر موفقیت شرکتها دارد.
واژههای کلیدی :تجاریسازی ،دانشگاه ،شرکتهای زایشی ،شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان.

* نویسندة مسئول:

Email: s.aarabi120@yahoo.com
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مقدمه
امروزه با پیشرفت علوم بشری ،کاربرد دانش در زندگی انسان در تمام عرصههای اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی افزایش یافت .درصورت حمایت از توسعة کمی و کیفی شرکتهای دانشبنیان ،اقتصاد
کشور با ثروتآفرینی از طریق علم به شکوفایی حقیقی میرسد .امروزه با رشد و توسعة تحقیقات
دانشگاهی در حوزة فناوریهای نوین ،رویکردی جدید در امر انتقال تکنولوژی از بخش آکادمیک به
بخش صنعتی بهوجود آمد .در این راستا ،شرکتهایی با عنوان شرکتهای انشعابی یا زایشی 1از
دانشگاهها و مؤسسههای دانشگاهی شکل گرفتند (عباسنژاد و همکاران)6 :1392 ،؛ هنگامیکه این
فرایند داخل دانشگاه بهوجود میآید بهعنوان شرکت زایشی دانشگاهی شهرت مییابد (2010: 6
 .(Gilsing et al.,با وجود اهمیت موضوع تجاریسازی و انتقال فناوری در برنامة پنجم توسعة کشور،
اهمیت راهبردی این مقوله در توسعة فناوری کشور و نقشی که شرکتهای دانشبنیان در اجراییکردن
این مفاهیم دارند ،لزوم توجه ویژه به مبحث شرکتهای زایشی دانشگاهی و توجه به عواملی احساس
میشود که رشد و موفقیت این شرکتها را تحتالشعاع قرار میدهند .بر همین اساس ،پژوهش حاضر
با درنظرگرفتن این مهم ،سعی میکند پس از بیان عوامل مؤثر بر شکلگیری این شرکتها به بررسی
عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای زایشی در شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان بپردازد.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
شرکتهای زایشی

شرکت تازهتأسیس تکنولوژیمحور ،کسبوکاری شخصی و مستقل با سنی کمتر از  25سال
است که بر پایة بهرهگیری از یک اختراع یا نوآوری تکنولوژیکی بنا شده است که ریسک
تکنولوژیکی شایان توجهی دارد .آن دسته از شرکتهای زایشی را شرکتهای زایشی
دانشگاهی میگوییم که بهمنظور بهرهبرداری تجاری از تکنولوژیهای دانشمحور یا نتایج
تحقیقات دانشگاهی شکل گرفتند ( .)Bathelt et al., 2010: 525بهطور کلی ،شرکتهای
زایشی معموال جزء شرکتهای دانشبنیان یا بهواقع فناوریبنیان محسوب میشوند و بهعنوان
سازوکاری برای تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی ،کارآفرینی دانشگاهی و انتقال
فناوری مورد توجهاند .در این بین ،شرکتهای زایشی معموال در محدودة دانشگاه راهاندازی
1. Reproductive Companies: Spin-offs
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میشود ،از فناوریها و نتایج تحقیقات و داراییهای فکری دانشگاه استفاده میکند ،توسط
دانشگاه (بهصورت جزئی یا کامل) تأمین مالی میشود و راهاندازی و مدیریت آن بر عهدة
دانشگاهیان (کارکنان ،دانشجویان و هیئت علمی) است (شریفزاده و اسدی.)366 :1389 ،
عوامل مؤثر بر توسعة شرکتهای زایشی را میتوان در دو بخش کلی محیطی و ساختاری
تقسیم کرد .بهطور دقیقتر ،میتوان شخص کارآفرین دانشگاهی ،دانشگاه ،سرمایه ،مشاوران و
دولت را فاکتورهای اصلی شکلگیری و توسعة شرکتهای زایشی دانشگاهی درنظر گرفت.
عوامل محیطی شامل دولت ،قوانین و مقررات ،دانشگاه مادر ،سرمایهگذاران و شرایط و
موقعیت فیزیکی است که شرکت در آن شکل میگیرد و عوامل ساختاری شامل خصوصیات
شرکت است که به سه بخش مؤلفههای انگیزشی ،مهارتی -ارتباطی و اطمینان سرمایهگذار
دستهبندی میشوند (تاجالدین و همکاران.)7 :1389 ،
سابقة تحقیقات مشابه
برخی از مهمترین پژوهشهای مشابه انجامگرفته در زمینة شرکتهای زایشی به اختصار در
جدول  1اشاره میشود.
محقق ،سال

جدول  .1پژوهشهای مرتبط انجامگرفته
نتایج
عنوان پژوهش

ذوالفقاری و
همکاران
()1390
تاجالدين و
همکاران
()1389

جايگاه شرکتهای زايشي
دانشگاهي در توسعة
کارآفريني در دانشگاهها
بررسي موانع ساختاری
شکلگيری شرکتهای
زايشي دانشگاه تهران

هايتر)2013( 1

بهرهبرداری از کارآفريني
دانشگاهي

ويزينتين و
2
پيتينو
(،)2014

شناسايي ترکيب تيم
بنيانگذاری و عملکرد اولية
شرکتهای زايشي
دانشگاهي

تعامل و کنش متقابل محيط دانشگاهي و پژوهشي کشور با بنگاههای اقتصادی
و سازمانهای صنعتي اگر با مکانيزمهای حياتي مانند شرکتهای زايشي همراه
باشد ،حاصلي جز اشتغالزايي و بهرهوری بيشتر از منابع بهدنبال ندارد.
افزايش اهميت اين شرکتها ،لزوم تدوين مجموعة کاملي از سياستهای حمايتي
برای کمك به شکلگيری ،رشد و رفع موانع پيش روی آنها را آشکار ميکند و به
بررسي موانع ساختاری اين شرکتها در دانشگاه تهران ميپردازد.
اسپينآفهای دانشگاهي ابزار مهمي برای انتشار دانش و پتانسيل برای ايجاد
شغل و رشد اقتصادی است .متغيرهايي مانند سرمايهگذاری مشترک،
مجوزهای چندگانه و تجربيات قبلي اعضای هيئت علمي در موفقيت
تجاریسازی اين شرکتها مؤثر است.
اين پژوهش مبتني بر نمونهای از  103شرکت زايشي دانشگاهي از  745شرکت
زايشي است که بهطور رسمي درگير در فعاليتهای انتقال فناوری بودند و نشان
ميدهد عواملي مانند تجربة کاری اعضا ،اندازة تيم و تنوع ميان وضعيت علمي
اعضا در عملکرد و موفقيت اين شرکتها مؤثر دانسته ميشود.

1. Hayter
2. Visintin & Pittino
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موفقیت شرکتهای زایشی
موفق یا موفقنبودن شرکتی زایشی به موقعیت ،انگیزة نیروی انسانی ،اهداف سرمایهگذار و
تفسیر ذینفعان و افراد از موفقیت بستگی دارد .شین )2004( 1چندین معیار عملکرد موفقیت
برای فعالیتهای کارآفرینانه بیان میکند :بقا ،رشد ،سوددهی و عرضة سهام .موفقیت و
عملکرد شرکتهای زایشی با معیارهای دیگری مانند تعداد کسبوکارهای منشعب (زایش
شده) از شرکت زایشی ،توسعة فناوریهای نوین ،میزان نوآوری و ثبت پتنت و میزان
ارزشآفرینی اقتصادی و اجتماعی شرکت بیان میشود (Rasmussena, 2014:100؛
Sternberg, 2014: 140؛ ذوالفقاری و همکاران.)51: 1390،
گیلسینگ 2و همکاران ( )2010پس از مطالعات بسیار در زمینة موفقیت شرکتهای زایشی،
چهار الیة نهادی را که در موفقیت شرکتهای زایشی مؤثرند بهصورت شکل  1بیان میکنند:
قانون و سیاست ملی
ویژگیهای بخشی ،الگوی توسعة فناوری
سازمان مادر ،سازمان ،دانشگاه تحقیقاتی
سیاست منطقهای
شرایطی که بر موفقیت شرکت زایشی تأثیر میگذارد

شرایطی که بر استقرار شرکت زایشی تأثیر دارد

شکل  .1چهار الية نهادی موفقيت شرکتهای زايشي
منبع :گيلسينگ و همکاران ()2010

عوامل محیطی

الف) دانشگاه مادر :مهمترین عامل محیطی در ایجاد شرکتهای زایشی ظرفیت دانشگاه
مادر بهعنوان منبع ایدة اولیه است ) .)Helm & Mauroner, 2007بهطور کلی ،دانشگاهها سه
نقش مهم را در توسعة شرکتهای جدید فناوریبنیان ایفا میکنند (Prodan & Drnovsek,

 :)2010: 338الف) نقش آموزشی :مانند منبع دانش علمی و ارتقای صالحیتهای مورد نیاز از
هر دو جنبة فنی و کارآفرینی .ب) نقش راهاندازی شرکتهای کارآفرین جدید در حوزة
1. Shane
2. Gilsing
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فناوریهای پیشرفته بر پایة فرایندهای تحقیق و توسعة دانشگاهی ،شرکتهای زایشی و مراکز
رشد دانشگاهی .ج) همکاری همافزا با شرکتهای فعال در حوزة فناوریهای پیشرفته از طریق
پارکهای فناوری و غیره .درحقیقت ،دانشگاهها در برنامهریزیها ،تدوین راهبردها و
سیاستها و سازماندهی فعالیتها و روابط جدید خود با سایر نهادهای جامعه ،باید توجه به
مدیریت دانش ،فناوری و داراییهای فکری را  -بهمنظور بهرهبرداری بهینه از آنها برای تحقق
اهداف ،مأموریتها و چشماندازها -در رأس مالحظههای خود قرار دهند (پورعزت و
همکاران.)37 :1389 ،

ب) دولت :بسیاری از شرکتهای زایشی دانشگاهی بهمنظور توسعة فناوری خود در مرحلة
پیش از تجاریسازی از برنامههای دولتی بهنحو چشمگیری بهره میگیرند (Sternberg, 2014:

 .)140سیاستگذاری دولتها در زمینة حمایت از بنگاههای دانش و فناوری و نوآوری را میتوان
به دو دستة سیاستهای مستقیم و سیاستهای غیر مستقیم تقسیمبندی کرد :سیاستهای مستقیم
شامل اقداماتی است که دولت بهطور مستقیم بهمنظور حمایت از بنگاههای دانش و فناوری در
زمینة خلق و توسعه و تجاریسازی دانش و فناوری انجام میدهد؛ مانند ارائة کمکهای مالی
و اداری و قانونی به بنگاههای باال یا سرمایهگذاری در حوزهای ویژه .سیاستهای غیر مستقیم
شامل اقداماتی است که دولت در حوزههای مرتبط با فعالیت بنگاههای دانش و فناوری و به
منظور تسهیل فرایند رشد آنها انجام میدهد؛ مانند فراهمآوردن زیرساختهای مورد نیاز
توسعة دانش و فناوری (نعمتی.)215 :1388 ،
ج) مکان :تأسیس و توسعة شرکتهای زایشی متأثر از عامل مکان نیز است .مکان نیز متأثر
از عواملی مانند نزدیکی به شرکای کسبوکار ،تقاضا برای محصوالت ،دسترسپذیربودن
سرمایه ،مالیات ،کمکهای مالی و تجربة بینالمللی مؤسس است (González & Kuechle,

 .)2013: 10مکان را -که کسبوکاری جدید تصمیم به فعالیت در آن میگیرد -میتوان به
عنوان مجموعهای از منابع و توانمندیهایی درنظر گرفت که ممکن است بهصورت ملموس
زیرساختهایی فیزیکی ،داراییهای فیزیکی ،آزمایشگاههای تحقیق و توسعه یا بهشکل غیر
ملموس (سرمایة انسانی) و روشهای انجامدادن کار باشند (.)Fini, 2009: 385
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از دیگر عوامل مؤثر بر شرکتهای زایشی عوامل ساختاری است .بالدینی )2010( 1عوامل
ساختاری شکلگیری شرکتهای زایشی را در سه دستة کلی زیر تقسیمبندی کرد:
الف) کارآفرینی و مهارتهای کسبوکار .2ب) مشارکت و شبکهسازی .3ج) تعهد بلندمدت
در سالهای تأسیس .4در دستهبندی دیگر توسط تاجالدین و همکاران ( ،)1389عمدة
فاکتورهای تشکیلدهندة عوامل ساختاری بهصورت زیر بیان شد :دانش مدیریتی و بازاریابی،
مهارتهای ارتباطی و ایجاد شبکه ،تأمین سرمایه و اطمینان سرمایهگذار ،تعهد بلندمدت از
سوی مؤسسان .شایان ذکر است که عقیدة سازمانهای پژوهشی و شرکتهای زایشی درمورد
مناسببودن انواع حمایت با یکدیگر متفاوت است .مؤسسان ترکیباتی را ترجیح میدهند که
در آن ریسک شخصی کاهش مییابد ،درحالیکه انکوباتورها کارایی انتقال فناوری و رشد
کارآفرینانه را هدف خود قرار میدهند ) .)Helm & Mauroner, 2007با توجه به تأکید
فراوان محققان مبنی بر اهمیت فراوان فاکتورهای خصوصیات شرکت و ویژگیهای فردی
مؤسسان -بهعنوان دو عامل مهم از عوامل ساختاری مؤثر بر شرکتهای زایشی -پژوهش
حاضر این دو فاکتور را مد نظر قرار داد و به بررسی تأثیر غیر مستقیم این عوامل بر موفقیت
شرکتهای زایشی پرداخت.
ویژگیهای فردی :شامل موضوعاتی مانند ویژگیها ،مهارتها ،عوامل جمعیتی و سبک
رفتاری میشود (احمدپور .)238 :1391 ،مطالعات صورتگرفته در زمینة شرکتهای زایشی
برای خصوصیات فردی مؤسسان به مواردی مانند مهارتهای ارتباطی و توانایی شبکهسازی
توسط مدیران و مؤسسان شرکت ،داشتن پیشزمینههای مالی و غیر مالی ،روحیة ریسکپذیری
و غیره اشاره دارد (ذوالفقاری و همکاران.)48 :1390،
ریسکپذیری :تمایل ریسکپذیری یکی از جنبههای شخصیتی است که به معنی تمایل
درگیرشدن افراد در فعالیتهای مخاطرهآمیز است .هنگام درنظرگرفتن هرگونه مخاطره دو
عنصر در ایجاد این مفهوم نقش دارند :یکی سطح درک فرد کارآفرین از مخاطره در آغاز هر
1. Baldinia
2. Entrepreneurship and Business Skills
3. Partnership and Networking
4. Long Term Commitment in the Founding Year
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فعالیت مخاطرهآمیز و دیگری احتمال شکست درصورت موفقنبودن آن فعالیت (احمدپور،
 .)84 :1391در اینجا ،مقصود از مخاطره ،ریسک بیانتها و کنترلنشدنی نیست ،بلکه ریسک
معتدل ،حسابشده و قابل اندازهگیری مد نظر است.
مهارت شبکهسازی :شبکه عبارت است از مجموعة تمامی افرادی که از طریق روابطی ویژه
با یکدیگر ارتباط دارند .شبکهها سه ویژگی عمومی دارند که عبارتاند از :تراکم،
دسترسپذیری و مرکزیت .شبکهها پنج نقش مهم در فرایند تأسیس شرکتها ایفا میکنند که
عبارتاند از :تسهیل تبدیل یک فکر به طرحی واقعی ،افزایش انگیزه ،برانگیختن فکرها ،ارائة
کمک عملی ،حمایت و پشتیبانی (احمدپور .)31 :1391 ،این شبکهسازی دسترسی افراد را به
اطالعات کشف فرصتها تسهیل میکند و همچنین بر کیفیت و کمیت و سرعت دریافت
اطالعات تأثیر میگذارد (.)Shane et al., 2003
خصوصیات شرکت نیز به مواردی مانند تجربههای قبلی (استفاده از یافتههای قبلی ،داشتن
مشاوران علمی و آموزشی) و خصوصیات اعضای مؤسس مرتبط با شرکت (تنوع تخصصی
اعضای شرکت ،تجربة قبلی کاری اعضای شرکت) اشاره دارد (Hayter, 2013؛
Rasmussena et al., 2014؛ تاجالدین و همکاران.)1389 ،
تجربة کاری :تعدادی از محققان بیان میکنند کارآفرینان معموال درمورد کاری که به عهده
میگیرند قبال تجربه اندوختهاند .تجربة کاری در فعالیت اقتصادی عامل مهمی در موفقیت است.
کوپر )2001( 1نتیجه گرفت در بیش از  97درصد شرکتهای جدید که در زمینههای فناوری باال
فعالاند ،حداقل یکی از مؤسسان آن قبال در همان صنعت کار کرده است و تقریبا  85درصد
شرکتهای جدید دارای کاال یا خدمات اولیهای بودند که در آنها از تجربة فنی قبلی مؤسسان
استفاده شد .از اینرو ،اکثر کارآفرینان جدید دارای تجربة قبلی بودند (احمدپور .)106 :1391 ،افراد
از طریق تجربة کاری ،اطالعات و مهارتهایی را توسعه میدهند که موجب تسهیل شکلگیری
استراتژی کارآفرینانه ،اکتساب منابع و فرایند سازماندهی میشود؛ بنابراین تجربة کاری ،نااطمینانی را
کاهش میدهد و موجب افزایش منفعت مورد انتظار کارآفرین میشود (.)Shane, 2004

1. Cooper
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حضور مشاور :صاحبان شرکتهای زایشی که بهتازگی کسبوکارهای خود را مستقر
میکنند ،نیازمند اطالعات مشخص و الزم برای تهیة طرحها و تصمیمسازی عمیق کسبوکار
هستند .این افراد بیشتر عادت به امنیت محیط سازمانی بنگاههای بزرگ دارند و غالبا هرگز
قابلیتهای تحلیلشان را آزمون نمیکنند و توسعه نمیدهند .مشاوران افرادی هستند که به
صاحبان این شرکتها اطالعات پایهای را در کسبوکار در پایینترین سطح خدمات ارائه
میکنند .موضوع استفاده از مشاوره و آموزش صاحبان شرکتهای زایشی نیز بهعنوان یکی از
عوامل مهم در زمینة عوامل حمایتی و پشتیبانی است ( .(Di Gregorio & Shane, 2003با
توجه به مبانی نظری بیانشده ،الگوی مفهومی پژوهش در شکل  2ارائه میشود.

خصوصیات اعضا مؤسس

تجربههای قبلی اسپین آف

نوآوری
جدید

مکان
خصوصیات شرکت

فروش
تعداد
کسب
وکار

دانشگاه

موفقیت اسپین
آفهای دانشگاهی

عوامل محیطی

ویژگیهای فردی

مهارتها

قوانین
دولتی

ریسک پذیری

شکل .2چارچوب مفهومي پژوهش

فرضیههای پژوهش
 .1عوامل محیطی در موفقیت شرکتهای زایشی دانشگاهی مؤثر است.
 .2ویژگیهای فردی در تأثیر عوامل محیطی بر موفقیت شرکتهای زایشی دانشگاهی
نقش میانجیگری دارد .1-2 .عوامل محیطی بر ویژگیهای فردی در شرکتهای اسپین
آف تأثیر دارد .2-2 .ویژگیهای فردی بر موفقیت شرکت در شرکتهای اسپینآف
تأثیر دارد.
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 .3خصوصیات شرکتهای زایشی در تأثیر عوامل محیطی بر موفقیت شرکتهای زایشی
دانشگاهی نقش تعدیلگری دارد.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء پژوهشهای کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء
پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی و مطالعات میدانی و کتابخانهای است .جامعة آماری
این پژوهش شرکتهای دانشبنیان فناور مستقر در شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان است که
درمجموع  256شرکت است .در این پژوهش ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد.
حجم نمونه از جدول مورگان -کرجسی  148شرکت شد و همین تعداد پرسشنامه بهطور
تصادفی میان مدیران شرکتهای مستقر در شهرک علمی -تحقیقاتی توزیع شد و درنهایت،
 144پرسشنامه تکمیل و به محقق برگشت داده شد ( 97/2درصد) .پرسشنامة محققساختة
استفادهشده در این پژوهش شامل  45پرسش تخصصی بود که از چهار قسمت مربوط به
عوامل محیطی ،خصوصیات شرکت ،خصوصیات فردی و عوامل موفقیت تشکیل شد .در این
پرسشنامه ،تمام پرسشها بهصورت بسته طراحی شد و از طیف لیکرت (مقیاس ترتیبی) برای
درجهبندی پاسخها استفاده شد .متغیرها و ابعاد آنها و تعداد پرسشهای مربوط به هر متغیر در
جدول  2آورده میشود.
جدول .2پرسشهای مرتبط با ابعاد پژوهش
متغیر
عوامل
محيطي
موفقيت

ابعاد و پرسشها
دولت
،10،7،2
1322
فروش

اسپينآف

،29 ،21 ،16

دانشگاهي

43 ،31

دانشگاه مادر
42 ،32،28 ،9
نوآوری و ثبت
پتنت
،30 ،37 ،27 ،18
35

متغیر
مکان
،25 ، 11 ،6
40 ،36
تعداد
کسبوکار
41،38،26

خصوصيات
شرکت

ابعاد و پرسشها
خصوصيات

تجربة قبلي اسپينآف

مؤسسان

،1 ،4 ،14 ،17 ،24 ،44

45،20،15،5

34

ويژگيهای

ريسكپذيری

مهارت

فردی

33،23،19

39،12،8،3
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در این پژوهش ،پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بهشرح جدول  3محاسبه شد.
جدول  .3ضرايب آلفای کرونباخ
عوامل پرسشنامه عوامل محیطی خصوصیات شرکت ویژگیهای فردی موفقیت اسپینآف پایایی کل عوامل

آلفای کرونباخ

0/719

0/640

0/579

0/916

0/781

برای بررسی روایی سازة پرسشنامه نیز با محاسبة بارهای عاملی هر مؤلفه ،مشخص شد
مؤلفههای پژوهش حاضر بار عاملی بیشتر از  0/6بر سازة مربوط به خود دارند .برای بررسی
اعتبار مرکب هریک از سازهها همانطورکه ذکر شد از ضریب دیلون -گلداشتاین استفاده شد.
در این پژوهش ،مقادیر این ضریب بیشتر از  0/7است که نشان میدهد سازهها پایایی ترکیبی
مناسبی دارند .این نتایج در جدول  4بیان میشود.
جدول  .4نتایج تحلیل عاملی تأییدی
سازهها

عوامل محيطي
ويژگيهای فردی
موفقيت شرکت
خصوصيات شرکت

عوامل محيطي ×
خصوصيات شرکت

نشانگرها

بار عاملی

آمارة t

قوانين دولتي
مکان
دانشگاه مادر
مهارتها
ريسكپذيری
نوآوری
فروش
تعداد شرکت
تجربههای قبلي
خصوصيات اعضا
قوانين دولتي × تجربههای قبلي
قوانين دولتي × خصوصيات اعضا
مکان × تجربههای قبلي
مکان × خصوصيات اعضا
دانشگاه مادر × تجربههای قبلي
دانشگاه مادر × خصوصيات اعضا

0/818
0/803
0/771
0/973
0/606
0/882
0/807
0/813
0/926
0/768
0/630
0/775
0/689
0/662
0/746
0/822

23/153
24/170
14/137
41/979
4/363
41/527
23/235
21/275
47/535
12/769
2/789
4/540
3/351
3/331
3/498
3/240

AVE

CR

0/636

0/840

0/657

0/784

0/697

0/873

0/724

0/839

0/524

0/867
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یافتهها
با درنظرگرفتن اینکه واحدهای تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر ،شرکتهای مستقر در شهرک
1

علمی -تحقیقاتی اصفهان و افراد پاسخگو ،2مدیران کلیدی این شرکتها بودند ،در این
قسمت به توصیف برخی یافتههای مربوط به ویژگیهای عمومی شرکتها و افراد پاسخگو
پرداخته میشود .جدول  5توزیع فراوانی برخی متغیرهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان را
نشان میدهد.
جدول  .5توزيع فراواني متغيرهای تحصيالت و مسئوليت پاسخدهندگان در نمونه
متغیر

تحصیالت

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

پاسخنداده

جمع

48

61

14

21

144

مديرعامل

مدير داخلي

مدير فني

معاون

پاسخنداده

جمع

92

16

8

3

25

144

فراواني
متغير

مسئوليت

فراواني

جدول  6نوع فعالیت شرکتهای مستقر در شهرک علمی -تحقیقاتی و تعداد پرسنل
شرکتها را نشان میدهد.
جدول  .6نوع فعاليت و تعداد پرسنل شرکتهای مستقر
متغیر

نوع فعالیت شرکت

خدماتی

تولیدی

خدماتی -تولیدی

پاسخنداده

جمع

34

40

47

23

144

فراواني

متغير تعداد پرسنل شرکت کمتر از  11نفر  11تا  20نفر
فراواني

88

26

 21تا  30نفر
18

بيشتر از  30نفر جمع
12

144

برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،مدلیابی معادلههای ساختاری به روش  PLSدر دو
مرحله ارزیابی و تفسیر میشود.

1. Unit Analysis
2. Key informant
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الف) مدل اندازهگیری

 .1همسانی درونی :نتایج در جدول  4دیده شد و در شکل  3نشان داده میشود.

شکل  .3الگوی اندازهگیری پژوهش

 .2روایی تشخیصی مدل :در جدول  ،7بار مقطعی هریک از نشانگرها بر سازة خود و
سازههای دیگر گزارش میشود .باید بار عاملی هر نشانگر بر سازة خود  0/1بیشتر از بار آن بر
سازة دیگر باشد .با توجه به جدول  ،7این شاخص نیز قابل قبول است.
جدول  .7نتايج بار مقطعي نشانگرها
سازهها

عوامل

ویژگیهای

موفقیت

خصوصیات

عوامل محیطی×

نشانگرها

محیطی

فردی

شرکت

شرکت

خصوصیات شرکت

قوانين دولتي
مکان
دانشگاه مادر
مهارتها
ريسكپذيری
نوآوری

0/818
0/803
0/771
0/414
0/096
0/547

0/298
0/390
0/199
0/973
0/606
0/270

0/510
0/559
0/425
0/408
0/140
0/882

0/240
0/471
0/315
0/476
0/358
0/451

-0/048
-0/044
0/151
0/022
0/110
0/159
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ادامةجدول  .7نتايج بار مقطعي نشانگرها
سازهها
نشانگرها

عوامل

ویژگیهای

موفقیت

خصوصیات

عوامل محیطی×

محیطی

فردی

شرکت

شرکت

خصوصیات شرکت

0/516
0/196
0/525
0/290
0/104
-0/142
0/159
-0/163
0/183
0/046

0/807
0/813
0/539
0/318
0/066
0/082
0/085
0/106
0/123
0/183

0/448
0/240
0/926
0/768
0/060
0/038
-0/026
-0/080
0/171
0/046

-0/001
0/250
0/075
0/000
0/630
0/775
0/689
0/662
0/746
0/822

0/525
فروش
0/514
تعداد شرکت
0/454
تجربههای قبلي
0/255
خصوصيات اعضا
قوانين دولتي × تجربههای قبلي -0/032
قوانين دولتي × خصوصيات اعضا -0/108
-0/022
مکان × تجربههای قبلي
-0/132
مکان × خصوصيات اعضا
دانشگاه مادر × تجربههای قبلي 0/133
دانشگاه مادر × خصوصيات اعضا 0/081

همچنین آثار کل سازهها در جدول  8آورده میشود.
جدول  .8آثار مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرها
سازههای مستقل

عوامل محيطي

سازههای وابسته

اثر مستقیم

ويژگيهای فردی (0/384)t=6/284

اثر غیر مستقیم

اثر کل

0/000

0/384

عوامل محيطي

موفقيت شرکت

(0/511 0/022)t=0/432( 0/489)t=7/137

ويژگيهای فردی

موفقيت شرکت

(0/056)t=0/831

0/000

0/056

خصوصيات شرکت

موفقيت شرکت

(0/276)t=3/879

0/000

0/276

عوامل محيطي × خصوصيات شرکت موفقيت شرکت

(0/142)t=2/120

0/000

0/142

ب) ارزیابی مدل ساختاری (آزمون و تحلیل فرضیهها)

فرضیهها در قالب مدل معادلههای ساختاری بررسی شدند و مسیر مدل ساختاری ارزیابی شد.
هر مسیر متناظر با یکی از فرضیههای مدل است که اعداد روی پیکانها ضریب مسیر هستند.
آزمون هر فرضیه از طریق بررسی عالمت ،اندازه و معناداری آماری ضریب مسیر (بتا) بین هر
متغیر مکنون با متغیر وابسته انجام میگیرد.
جدولهای  9و 10خالصة نتایج تحلیل با  PLSرا برای آزمون مدل ساختاری بهویژه
ضریب مسیر استانداردشدة  βو  Tآماری نشان میدهد.
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جدول  .9نتايج آزمون الگو
فرضیه
متغیر مستقل

نمونة
متغیر وابسته

ويژگيهای فردی
عوامل محيطي
موفقيت شرکت
عوامل محيطي
موفقيت شرکت
ويژگيهای فردی
موفقيت شرکت
خصوصيات شرکت
عوامل محيطي × خصوصيات شرکت موفقيت شرکت

اصلی

1

0/384
0/489
0/056
0/276
0/142

میانگین
نمونه

2

انحراف
استاندارد

0/393
0/483
0/065
0/273
0/145

0/061
0/068
0/068
0/071
0/067

3

خطای
استاندارد

0/061
0/068
0/068
0/071
0/067

4

امارة
T

5

6/284
7/137
0/831
3/879
2/120

با توجه به یافتههای جدول  ،10به تبیین این نتایج پرداخته میشود:
فرضیة  .1مقدار ضریب بتا برای فرضیة اول  0/489است که این مقدار نشان میدهد میزان
تأثیرگذاری عوامل محیطی بر موفقیت شرکت  49درصد است؛
فرضیة  .1-2مقدار ضریب بتا برای فرضیة  0/384 ،1-2است که این مقدار نشان میدهد
میزان تأثیرگذاری عوامل محیطی بر ویژگیهای فردی  38درصد است؛
فرضیة  .2-2مقدار ضریب بتا برای فرضیة سوم  0/056است و از آنجاکه مقدار  tمحاسبه
شدة این فرضیه  0/831از  1/96کمتر است ،میتوان گفت بین ویژگیهای فردی و موفقیت
شرکت در سطح  0/05رابطة مثبت معناداری وجود ندارد.
فرضیة  .3همانطورکه دیده میشود ،ضریب بتا تأثیر عوامل محیطی× خصوصیات شرکت
بر موفقیت شرکت در سطح  0/05مثبت ( )0/142و معنادار ( )t=2/120است .این ضریب بیانگر
اثر تعدیلی خصوصیات شرکت بر رابطة بین عوامل محیطی و موفقیت شرکت است.

)1. Original sample (O
)2. Sample mean (M
)3. Standard Deviation (STDEV
)4. Standard Error (STERR
)|5. T Statistics (|O/STERR
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جدول .10نتايج آزمون فرضيهها
فرضیه

1-2
1
2-2
3
1-3
2

متغیر مستقل

متغیر وابسته

ويژگيهای فردی
عوامل محيطي
موفقيت شرکت
عوامل محيطي
موفقيت شرکت
ويژگيهای فردی
موفقيت شرکت
خصوصيات شرکت
عوامل محيطي× خصوصيات شرکت موفقيت شرکت
موفقيت شرکت
عوامل محيطي

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

ضریب مسیر
()Beta

٭٭٭0/384
٭٭٭0/489
٭٭٭0/056
٭٭٭0/276
٭0/142
0/022

آمارة  Tنتیجة فرضیه

6/284
7/137
0/831
3/879
2/120
0/432

تأييد
تأييد
تأييدنکردن
تأييد
تأييد
تأييدنکردن

*** معناداری در سطح 0/001

بحث و نتیجهگیری
بررسی یافتههای تحقیق در زمینة فرضیة اول نشان میدهد ،با توجه به نتایج جدول  ،10میزان
تأثیرگذاری عوامل محیطی بر موفقیت شرکت  49درصد است؛ با توجه به مقدار  tمحاسبهشدة
این فرضیه ،میتوان گفت بین عوامل محیطی و موفقیت شرکت در سطح  0/001رابطة مثبت
معناداری وجود دارد .یافتههای این بخش با نتایج تحقیقات کانسیائو و همکاران ( )2012و فینی و
همکاران ( -)2011که تأثیر قوانین دولتی و حمایت دانشگاه مادر را در موفقیت شرکتهای
زایشی مؤثر دانستند -مطابقت دارد .همچنین ،نتایج با مطالعة ذوالفقاری و همکاران ( -)1390که
در زمینة عوامل مؤثر در فرایند شکلگیری و رشد شرکتهای زایشی انجام دادند و به نقش
پررنگ عوامل محیطی و از جمله حمایت نهادها و سازمانهای دولتی اشاره کردند -همسو است.
بررسی یافتههای تحقیق در زمینة فرضیة دوم نشان میدهد ،با توجه به نتایج جدول  8و تأیید
فرضیة  1-2در سطح  0/001و رد فرضیة  2-2و همچنین معناداری اثر مستقیم ( )t=4/359و اثر
کل ( )t=23/678عوامل محیطی بر موفقیت شرکت ،این اثر غیر مستقیم با نقش میانجی
ویژگیهای فردی با مقدار  )t=0/432( 0/022رد میشود .یافتههای این بخش با نتایج تحقیقات
اتزکویتز ( -)2013که نداشتن تأثیر غیر مستقیم ویژگیهای فردی در موفقیت شرکتهای
زایشی را بیان کرد -همسو است ،اما یافتههای تحقیق با یافتههای راسموسن و همکاران
( -)2014که داشتن مهارتهای حرفهای مدیریت مانند توانایی شبکهسازی و وجود اعضای
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بادانش را دارای تأثیری غیر مستقیم بر موفقیت دانست -همسو نیست .بررسی یافتههای تحقیق
در زمینة فرضیة سوم با توجه به نتایج در جدول  ،10نشان میدهد ضریب بتا تأثیر عوامل
محیطی× خصوصیات شرکت بر موفقیت شرکت در سطح  0/05مثبت ( )0/142و معنادار
( )t=2/120است .این ضریب بیانگر اثر تعدیلی خصوصیات شرکت بر رابطة بین عوامل
محیطی و موفقیت شرکت است .یافتههای این بخش با نتایج تحقیقات گونزالز و کیوچل
( )2013و ویزیتین و پیتینو ( -)2014مبنی بر اینکه شرکتهایی با تیمهای کاری باتجربه و
متخصص و تنوع تخصص میان اعضای شرکت ،تأثیری غیر مستقیم بر موفقیت شرکتها
دارند -همسو است .همچنین ،نتایج با مطالعة تاجالدین و همکاران ( -)1389مبنی بر اینکه
استفاده از خدمات مشاورهای و فنی موجود بر مراکز رشد و پارک و استفاده از تجربه و
تخصص اعضا بر روند شکلگیری و رشد شرکتهای زایشی تأثیر دارند -نیز همسو است.
پیشنهادها
باتوجه به نتایج پژوهش ،عوامل محیطی تأثیری مستقیم بر موفقیت شرکتهای زایشی
دانشگاهی دارند .واضح است موفقیت این شرکتها به تدوین سیاستها و طراحی و اجرای
برنامههای مؤثری برای ایجاد و ارتقای توانمندی و ظرفیتهای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
نیاز دارد تا برای کارآفرینی دانشگاهی و تجاریسازی نتایج تحقیقات تالش شود .در همین
راستا ،پیشنهادهایی برای سیاستگذاران و دستاندرکاران دولتی و دانشگاهی برای انجامدادن
اقداماتی در سطوح قوانین دولتی و حمایتی دانشگاه مادر ارائه میشود.
 .1اولین گروه از مشکالتی که شرکتهای نوپا با آن مواجه میشوند ،مشکل تأمین سرمایه
است .ریسک باالی سرمایهگذاری و ناآشنابودن سرمایهگذاران با زمینههای فعالیت
شرکتهای با فناوری نوین ،مشکل بزرگی برای تأمین سرمایة اولیه ایجاد میکند.
توسعة صندوقهای تأمینکنندة ضمانت سرمایهگذاری و سرمایهگذاری مخاطرهپذیر،
راه حلهای این مشکل شرکتهای نوپا هستند.
 .2پیشنهاد میشود شرکتهای مستقر در شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان برای ایجاد
ارتباط با سایر شرکتها ،دورههای مهارتهای ارتباطی برای اعضایش برگزار کند و
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مهارتهای مدیریتی و بازاریابی به اعضا داده شود و برای ایجاد ارتباط و شبکهسازی
میان شرکتهای حاضر تالش شود.
 .3با توجه به اینکه اکثر اعضا و مؤسسان این شرکتها دارای تخصص در زمینههای فنی و
تکنولوژیکی هستند ،برگزاری دورههای مهارتهای عمومی مرتبط با کسبوکار برای
اعضا و دانشجویان حوزههای تکنولوژی ،از طرف دانشگاهها ضروری بهنظر میرسد.
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