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 كوچك  عيكسب و كار صنا يدر بهبود فضا يدانشگاه يها ليپتانس ييمدل شناسا يارائه

 ،*2زاده، احمد اصلي1پورحسين كاشفي علي

  ارشد، گروه مديريت، واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايران كارشناسي1
  دار مكاتبات)(عهده گروه مديريت، واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايراناستاديار، 2

  1399تيرماه  پذيرش:، 1399تيرماه ، اصالحيه: 1399خرداد ماه تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
شكل گرفت.  رانيدر ا يبه فرهنگ مل كرديروكوچك با  عيكسب و كار صنا يدر بهبود فضا يدانشگاه يها ليپتانس ييمدل شناسا يارائهاين پژوهش با هدف 

ي كسب و كار مقايسه اي است و به توصيف شرايط مربوط ميپردازد.  جامعه آماري تحقيق شامل خبرگان دانشگاهي فعال در عرصه –روش اين پژوهش علي 
نفر بر اساس فرمول كوكران به عنوان نمونه تحقيق انتخاب گرديدند. بررسي هاي تحليلي و صورت پذيرفته از  385است كه با روش هدفمند قضاوتي تعداد 

و كار ل معادالت ساختاري در ارتباط با اين فرضيه گواه بر اين موضوع بود كه پتانسيل هاي دانشگاهي تاثيري معنادار و اثر بخش بر بهبود كسب تحليل مد
هاي دانشگاهي  صنايع كوچك دارند.  مدل طراحي شده ابزاري كارآمد در شناسايي مولفه هاي اثر گذار بر بهبود كسب و كار صنايع كوچك با تكيه بر پتانسيل

  و فرهنگ ملي است.
  

  پتانسيل دانشگاهي، فرهنگ ملي، كسب و كار كوچك، استارت آپ. :اصليواژه هاي 
  مقدمه - 1

 و توزيع يد،هاي تولروش در تحوالتي توليد، در جديد هايفناوري ظهور با
 و كوچكي هابنگاه اهميت به و است آمده پديد هابنگاه تشكيالتي ساختار
و  يورچون بهره ييها تيبنگاه ها با داشتن مز نيا افزوده است. متوسط

انعطاف با  ت،يريباال، منسجم بودن از نظر ساختار و مد يتوان نوآور
و كمك به  يتيريمد يها يدگيچيبازار، عدم وجود پ يازهايو ن راتييتغ

 فايا ينيدر توسعه اشتغال و كارآفر يتوانند نقش موثريتوازن درآمد، م
 يبا كسب و كارها رانياقتصاد ا طيو تطابق شرا يسازگار لذا ندينما

كالن توسعه  يها استيكوچك و متوسط، ضرورت ارائه راهبردها و س
متناسب را همگام با  ياتيعمل يكوچك و متوسط و راهكارها يبنگاه ها

. بر اين اساس ] 6[ كرده است شياز پ شيب ياقتصاد جهان راتييتغ
 انحصار از جلوگيري و آزاد بازار در رقابت تضمين منظور به هادولت
ي كسب و كار ارتقا براي اري اژهيوهاي استراتژيهميشه  بزرگ،ي هابنگاه
 يهابنگاه كهي اگونه اند بهنموده اتخاذ متوسط و كوچكي هابنگاه

 ريپذرقابتصنايع  ايجاد براي مناسبي بستر تواننديم متوسط و كوچك
 متوسط و كوچكي هابنگاه از و حمايت ايجادلذا  .] 2[ شوند محسوب

  در  اقتصادي توسعه و رشدي هابرنامه در اساسي اولويت هاي از يكي

  
. در اين راستا است توسعه حال در و پيشرفته كشورهاي از بسياري

دانشگاه ها مي توانند ضمن ارائه آموزش هاي علمي و تخصصي به 
دانشجويان، با طراحي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري و يا طراحي 

براي كليه رشته هاي تحصيلي به پرورش  و كارآموزي دروس كارآفريني
خود  التحصيالنفارغ فني تخصصيهاي خصلت هاي كارآفرينانه و مهارت

تربيت نيروي انساني فعال جهت تزريق به فضاي كسب و موجب افزايش 
ميزان عرضه كارآفرين به بازار كار شوند تا كار كوچك و همچنين افزايش 

ت اقتصادي فتوسعه و پيشربا شناخت و فرصت هاي تازه، زمينه هاي 
 زين رانيا زمانيدر كشور عز رياخ يبه خصوص در سال هافراهم گردد. 

 ينيتوسعه آموزش كارآفرو  ينيمراكز كارآفر جادياز دانشگاه ها با ا ياريبس
نموده  يكوشش فراوان يمختلف آموزش يدوره ها يو برگزار انيبه دانشجو

  ].4[اند 

 پيشينه پژوهش - 2

  )ي(علم ينينقش كارآفر يبررس ] به1مرجع[در در مطالعات داخل كشور 
aslizadeha@yahoo.com*  
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ي اند. اين تحقيق كه به شيوهپرداخته كسب و كار جاديدر ا يدانشگاه
ها و اي انجام شده است. بر اساس نتايج تحقيق، فعاليتمروري و كتابخانه

صدور مجوز،  هاي دانشگاه جهت تاثير بر كسب و كار عبارتند از:پتانسيل
هاي جديد، تسهيل انتقال فناوري از طريق انتقال اختراعات، ايجاد شركت

دانشگاه  به بررسي تاثير]3در مرجع[. هاي علم و رشدوري، پاركامراكز فن
قيق حروش تاند. پرداخته انيدانش بن يبر كسب و كارها نيكارآفر

بر مرور مروري و مبتني  _علمي ،كاربردي است و از منظر متدولوژي
. نتايج تحقيق نشان ادبيات نظري در حيطه موضوع مورد مطالعه مي باشد

شود ميي صعاتي توجه خاالبه زيرساخت هاي اط نفريآدر دانشگاه كارداد 
زيرساخت ها منجر  زيرا اينزيرساخت ها بر رشد توليدات اثر دارد  نو اي

تعميق سرمايه،  بهبشود فرايند توليد، ،عاتالبه اثربخشي توزيع دانش و اط
بررسي عوامل موثر در در . پيشرفت فناوري و كيفيت نيروي كار مي شود

تدوين استراتژي هاي برندسازي دانشگاه هاي مبتني بر آموزش 
عوامل بنگاهي/دانشگاهي، نتايج پژوهش حاكي از آن است كه  الكترونيكي

عوامل محيطي خارجي، عوامل محيطي داخلي و عوامل ادراك دانشجو، 
تاثير مثبت و معناداري بر تدوين استراتژي هاي برندسازي دانشگاه هاي 

 "نسل چهارم"دانشگاه هاي  ]17در مرجع[.]13[آموزش الكترونيكي دارند
دانش به عنوان دارايي اصلي توليد تبديل شده است،  و توسعه منطقه اي

به عنوان يك موتور جديد توسعه اقتصادي محسوب مي شود، در نتيجه 
دانش، نوآوري، فن آوري و يادگيري براي بازنگري مجدد ضروري نقش 
اين همچنين مي تواند با اين واقعيت حاصل شود كه حضور نوآوري .است

اساسا رقابت پذيري مناطق را تعيين مي كند و نوآوري مستمر براي به 
ما مي توانيم اشاره كنيم كه .دست آوردن جايگاه رقابتي ضروري است

تصادهاي توسعه يافته عمدتا به توانايي آنها در ايجاد و حاشيه رقابت اق
مقررات آموزش در يك  ]16در مرجع[ .استفاده از دانش بستگي دارد

نتايج  سال پس از تبديل به آموزش مبتني بر شايستگي 3دانشگاه شيلي 
نشان مي دهد كه شيوه هاي تدريس استفاده مي شود بر خالف مفاهيمي 

ستم با قابليت حضور داشته باشند، از جمله است كه بايد در يك سي
كالس هاي درس  معلم محور كه ارزش گذاري امتحانات در آن بيش از  

در مطالعه اي نشان دادند كه پياده ]22مرجع[مهارت هاي تسلط است. 
سازي رويكرد دانشگاهي جامع امري مهم و اثر گذار در بهبود فضاي 

ته از آن بر مبناي قانون دانش و اقتصادي و كسب و كارهاي موجود برخاس
ي دانشگاه و محيط كسب در تحقيقي به رابطه ]21مرجع[علوم مي باشد. 
را كه توسط دانشگاه ها و  يمقاله اشكال مشاركت نيااند. و كار پرداخته

 انيكارفرما يها دگاهيدو و نظرات  كرده، ارائه گيردبازارتجارت صورت مي

دارند،  يدر رومان ياقتصاد يدانشگاه ها نيررا كه مشاركت فعال با معتبرت
ها از طريق نموده است. بر اساس نتايج تحقيق مشخص شد دانشگاه ليتحل

تواند تاثير مستقيمي هاي عملي ميگذاري، دانش و ارتباطات و برنامههدف
 بر تربيت نيروي انساني بازار كسب و كار تاثير بگذارد. 

 نديفراخود، رسالت و اهداف  نيتدو نديفراها از طريق به طور كلي دانشگاه
هاي علمي و ، برگزاري برنامهارتباطات و اطالعات يتكنولوژ يريبه كارگ

كسب  يبهبود فضاتوانند بر مشاركت در تحقيقات بازار و فرهنگ ملي مي
ايفاي نقش ي تاثير بگذارند. در اين زمينه، فرهنگ ملو سطح و كار 

مله وظائف درخشاني است كه تاريخ آن با فرهنگي در آموزش عالي از ج
و تحوالت آن عجين است. امروزه به واسطه  و پيشرفت دانش علم سوابق

كه از  اقتصادي قواعديپيچيدگي ساختارهاي وسيع و عظيم اجتماعي 
نگاه سيستمي براي تعيين وظائف اصلي دانشگاه ها صورت گرفته، در 

  . ]7[ يجاد كرده استآن ا اي تاثيرگذاريظاهر محدوديت هائي بر
توان جهت  سؤال اصلي در اين پژوهش اين است كه؛ چه مدلي مي 

 عيكسب و كار صنا يدر بهبود فضا يدانشگاه يها ليپتانس ييشناسا
  ارائه نمود. رانيدر ا يفرهنگ ملبه  كرديكوچك با رو

  روش شناسي پژوهش- 3

به توصيف شرايط مربوط مقايسه اي است و  –روش اين پژوهش علي
ي جامعه آماري تحقيق شامل خبرگان دانشگاهي فعال در عرصهميپردازد. 

نفر بر اساس  385كسب و كار است كه با روش هدفمند قضاوتي تعداد 
فرمول كوكران به عنوان نمونه تحقيق انتخاب گرديدند. در اين تحقيق به 

رتبط با آن از هاي ممنظور سنجش مدل مورد بررسي تحقيق و مولفه
پرسشنامه تلفيقي از ديگر ابزار استفاده گرديد. روائي اين پرسشنامه از 
طريف روائي محتوايي و تاييد خبرگان و روائي سازه به تاييد رسيد و 
پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ مورد تاييد قرار گرفت. در اين پژوهش 

تاييدي و مدل معادالت  ها از تحليل عامليبه منظور تجزيه و تحليل داده
  استفاده شد.  AMOSافزار ) توسط نرمSEMساختاري (

  تجزيه و تحليل داده ها-4
از آزمون كلموگروف اسميرنوف به منظور بررسي نرمال بودن توزيع نمونه 

  استفاده گرديد كه نتايج به اين شرح بدست آمد:
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  آزمون كلموگروف اسميرنوف :)1(جدول 

 معناداري آماره مولفه
  216/0 815/4 رسالت و اهداف دانشگاهنيتدونديفرا

  IT 515/5 415/0يتكنولوژيريبكارگنديفرا

  448/0  965/4 يدانشگاه يعلم ياتنشر ها وفصلنامه

  211/0  395/4 يعلم يها ييگردهما يزيبرنامه ر نديفرا

  373/0  889/5  فرهنگ ملي

  554/0  221/5  بهبود فضاي كسب و كار

 فرض صفر رد ميگردد و توزيع نمونه نرمال و امكان انجام آزمون پارامتريك بالمانع است. 05/0با توجه به معناداري باالي 

  ماتريكس همبستگي متغيرهاي تحقيق: )2جدول (

نيتدونديفرا  
رسالت و اهداف 

  دانشگاه 

يريبكارگنديفرا
  ITيتكنولوژ

 ها وفصلنامه
 يعلم ياتنشر

  يدانشگاه

 يزيبرنامه ر نديفرا
 يها ييگردهما
  يعلم

بهبود فضاي   فرهنگ ملي
  كسب و كار

         1 رسالت و اهداف دانشگاهنيتدونديفرا

        IT 61/0 1يتكنولوژ يريبكارگنديفرا

       58/0 48/0 1 يدانشگاه يعلم ياتنشرها وفصلنامه

      69/0 52/0 64/0 1 يعلم يها ييگردهما يزيبرنامه رنديفرا

    66/0 55/0 60/0  59/0  1  فرهنگ ملي 

  62/0 67/0 55/0  57/0  55/0  1  بهبود فضاي كسب و كار

P<01                  P<05 

متغيرهاي تحقيق نشان نتايج حاصل از روابط همبستگي پيرسون در بين 
مي دهد كه بين همه مولفه هاي تحقيق همبستگي مثبت معنادار وجود 

 از استفاده امكان بود، معنادار متغيرها همبستگي ضرايب كه آنجا از دارد.
  شد.  ساختاري فراهم معادالت مدلسازي روش

  يافته هاي پژوهش - 5

 تاثير  كوچك عيكسب و كار صنا يبهبود فضا بر يدانشگاه يها ليپتانس
 معنادار دارد.

 معنادار دارد ريتاث رانيدر ا يفرهنگ ملبر  يدانشگاه يها ليپتانس. 
 كوچك عيكسب و كار صنا يبر بهبود فضا رانيدر ا يفرهنگ مل 

  معنادار دارد ريتاث
 تأثير ميزان و چگونگي شدن مشخص براي ساختاري معادالت الگوي در

 دادن نشان براي و استاندارد الگوي از يكديگر بر متغيرهاي مكنون
 از مدل برازش ارزيابي براي و الگوي معناداري از تأثيرات اين معناداري

  .شده است استفاده برازندگي شاخصهاي
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پتانسيل هاي دانشگاهي يمدل معادالت ساختار ي: الگو)1(شكل

الگوي مدل معادالت ساختاري موجود نشان مي دهد بار عاملي تمامي 
بيشتر مي باشد، بنابراين اين  3/0متغيرهاي آشكار از سطح مشخص 

عوامل به خوبي متغيرهاي مكنون شامل فرهنگ ملي و بهبود فضاي كسب 
  و كار را پيش بيني و بررسي مي نمايد.

  ساختاري معادالت مدل برازندگي هايشاخص :)3جدول (

  2 AGFI  GFI  CFI  RMSEA  شاخص هاي آماري

  033/0  90/0  93/0  93/0  21/497  مقدار برازش

  
 ساختاري مدل و هاي برازندگي شاخص داراي ساختاري معادالت يابي مدل
 روش SEMدر  برازندگي بهترين براي برآورد روش ترين متداول است.

احتمالي ناميده مي شود. از مجموعه آماره هاي برازش مربوط به  بيشينة
در اين مدل  2 ،1AGFI  ،GFI 2 ،CFI3 ،RMSEA4عامل :  5مدل 

 نزديك باشند يك به چه هر GFIو  AGFIشاخص  اندازه گيري گرديد. دو
 منزلة به RMSEA  نشاخص كمبود و دهند مي نشان را مدل كامل برازش

 باشد، نزديكتر يك به شاخص هرچه است. مدل برازش مطلوبيت
  .مي دهد نشان را مدل تطبيقي بيشتر برازندگي  (CFI)مطلوبيت

مي باشند و در  =AGFI= ،93/0 GFI=،90/0 CFI 93/0با توجه به اينكه 
باشد نشان  1اين شاخص هاي برازش هر چه ميزان بدست آمده نزديكتر به 

برابر با  RMSEAدهنده برازش مناسب تر است و با توجه به اينكه ميزان 
ميباشد كه هر چه به صفر نزديك تر باشد نشان دهنده برازش 033/0

مناسب تر است . اين مدل داراي برازش بسيار مناسبي مي باشد و تمام 
  ساختارها معنادار و منطبق بر مدل است .

                                                 
1 Adjusted Goodness of Fit Index 
2 Goodness of Fit Index 
3 Comparative Fit Index 
4 Root Mean Square Error of Approximation 

  
محاسبه شده در الگوي مدل معادالت  t – valueر ): بررسي مقدا4جدول(

  ساختاري
  

  معني داري  آماره  مولفه
  001/0  8/11  پتانسيل هاي دانشگاهي

  001/0  4/11  فرهنگ ملي


