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Abstract

The main purpose of this study is to investigate the impact of science and technology parks 
on entrepreneurship of Tabriz University students with emphasis on the role of startups.Thi 
s study is descriptive in  nature and  describes society and in terms of purpose is a type of a 
pplied studies and in terms  of d ata collection is Survey studies .A questionnaire was used. 
The statistical population of the study is all students of Tabriz University in the academic 
year .1399-1400 The statistical sample was determined based on Morgan table using the 
r elative stratified sampling method of 385 people .The tools used in this study to collect 
data were the Hoggs and Morgan .Entrepreneurship Questionnaire .In order to analyze the 
data Kolmogorov-Smirnov test methods and Pearson correlation and T-two independent 
samples  and  ANOVA are  used  .The  results  showed  that  between  the  development  of 
science and technology parks and the development of start-ups with entrepreneurship of 
Tabriz uni versity students There is a positive and significant relationship .That is with 
the increase of science and technology parks and startups students entrepreneurship will 
also increase .Also the rate of entrepreneurship among Tabriz University students  was 
different based on g ender and field of study .That is the rate of entrepreneurship of boys 
was higher than that of girls .Also the rate of entrepreneurship in the fields of computer 
science and IT and the fields of mechanics physics chemistry electricity and electronics 
was higher than other fields.  
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ment of  social  sciences ,Iran ,Tabriz ,university  of Tabriz , m.alizadeh@ tabrizu.ac.ir
3. Mohammad abbaszadeh, professor, faculty of Law and social science, Department of social 
sciences, Iran, Tabriz, university of Tabriz, m.abbaszadeh2014@gmail.com 
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مقاله پژوهشی

Doi:10.22034/popsci.2022.324377.1159

تأثیر پارک های علم و فناوری بر کارآفرینی دانشجویان 
دانشگاه تبریز با تأکید بر نقش استارتاپ ها 

الهه جوادی*1 ، محمدباقر علیزاده اقدم2 ، محمد عباس زاده3 

تاریخ دریافت: 10 آبان 1400                                                                      تاریخ پذیرش:19 فروردین 1401                   

چکیده 
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر پارک های علم و فناوری بر کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز با تأکید بر نقش استارتاپ ها 
است. این مطالعه ازلحاظ ماهیت، از نوع توصیفی بوده و ازلحاظ هدف، از نوع مطالعات  کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده ها از نوع 
مطالعات پیمایشی است و از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه، تمامی دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 
1399- 1400 می باشد. نمونه آماری براساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی 385 نفر تعیین شد. ابزار 
مورد استفاده در این پژوهش برای گردآوری داده ها، پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از 
روشهای آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون و تی دو نمونه مستقل و آنوا استفاده شد. نتایج نشان داد که بین توسعه 
پارک های علم و فناوری و توسعه استارتاپ ها با  کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش 
پارک های علم و فناوری و استارتآپ ها، کارآفرینی دانشجویان نیز افزایش مییابد. همچنین میزان کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه 
تبریز براساس جنسیت و رشته تحصیلی متفاوت بود. یعنی میزان کارآفرینی پسران از دختران بیشتر بود. همچنین میزان کارآفرینی در 
رشته های علوم کامپیوتر و IT و رشته های مکانیک، رشته فیزیک، شیمی، رشته برق و الکترونیک نسبت به سایر رشته ها بیشتر بود. 
کلیدواژه ها: پارک های علم و فناوری، کارآفرینی دانشجویی، استارتاپ ها، دانشجویان دانشگاه تبریز                                                     

مقدمه
ازآنجاکه کارآفرینی، عاملی برای رشد اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورها شناخته شده 
است، بسیاری از دولتها، تالش قابل مالحظه ای را برای فعالیتهای کارآفرینی جهت دهی کرده اند، 
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2. محمدباقر علیزاده اقدم، استاد،گروه علوم اجتماعی،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 
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به طوری که مؤسسه تحقیقات بین المللی دیده بان جهاني کارآفریني، تفاوت نرخ رشد را در کشورهای 
توسعه یافته براساس سطح کارآفرینی آنها بیان مي نماید )ثنائی پور، 1398(. کارآفرینی، فرایندی از ارائه 
اندیشه های تازه و نو، بهره گیری از امکانات و فرصت های موجود با تکیه بر دانش، پیشه و کار مربوط 

به آن و پذیرش خطر است )رحیمی،1380: 61(. 
کارآفرینی سبب ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، نوآوری و انعطاف پذیری، تولید رفاه، ثروت و 
سرمایه، ترغیب و تشویق سرمایه گذاری در تولید، رفع خلل، شکاف ها و تنگناهای بازار و اجتماع، توزیع 
متناسب درآمد، انتقال فّناوری و غیره می گردد. افراد کارآفرین، دارای ویژگیهایی از قبیل اعتمادبه نفس، 
انعطاف پذیری، خوش باوری، نوآوری، مسئولیت پذیری، توانایی تصمیم گیری صحیح، کارآمدی، تعهد، 
که  افرادی هستند  کارآفرینان  به عبارت دیگر،   .)36: کیا،1382  )سعیدی  می باشند  غیره  و  پافشاری 
فّناوری و دانش را با فرصت ها و نیازهای بازار ترکیب کرده و سپس با توجه به نواقص، واکنش های 
بازار سبب یکپارچگی و سازگاری بازار و دانش شده و خأل میان علم و بازار را پر می کنند. از سوی دیگر 
نیز جامعه کنونی در حال حاضر با سرعتی شتابان به سمت جامعه دانشی پیش می رود، جامعه ای که در 
آن منابع فیزیکی و مادی مزیت خود را نسبت به منابع فکری و علمی از دست داده و سرمایه اصلی 

آن، استعداد و خالقیت اعضاء آن جامعه به شمار می رود )اقبال مجد و همکاران، 1397(. 
بیکاری دانش آموختگان  به چشم می خورد و مسئله  بیکاری در همه جا  پدیده  امروزه  ازآنجاکه 
دانشگاهی در سالهای اخیر از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است، بنابراین کارآفرینی می تواند 
راه حلی برای مقابله با بیکاری در این گروه باشد. بنابراین در این پژوهش سعی بر این است با توسعه 
پارک های علم و فناوری و با توسعه استارتاپ ها، کارآفرینی دانشجویان افزایش یابد و از بیکاری آنان 
کاسته شود. همانطور که از عنوان مقاله هم برمی آید، این پژوهش در پی بیان این حقیقت است که اگر 
کارآفرینی دانشجویان فارغالتحصیل افزایش یابد، مشکل بیکاری دانشجویان و مسائل بی شماری که 
از بیکاری آن ها حاصل می شود حل شدنی است. این پژوهش، ازنظر هدف، کاربردی است و نظریه ها و 
فرضیه هایی در این مورد مطرح شده است. در این مقاله به تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه 
در نرم افزار spss پرداخته شده است. در قسمت نتیجه گیری، یافته های پژوهش تفسیر و در پایان 

پیشنهاد هایی برای افزایش کارآفرینی و رفع مشکل بیکاری دانشجویان ارائه می گردد.

بیان مسئله
موفقیت کشورها در آینده به میزان و چگونگی رشد و تأثیر آنها در مناسبات علمی، پژوهشی و 
محصوالت راهبردی آنها بستگی خواهد داشت. کشورها با پیشرفت مستمر در علم، فناوری و فرهنگ 
توانسته اند سطح استانداردها را پیوسته ارتقا دهند، تا آنجا که در عرصه های ملی و فراملی، بازارهای 
گسترده جهانی را تحت تسلط خود و دانش و فناوریهای نوین خود قرار داده اند )نصر و حسینی، 1396(. 
ازآنجاکه کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی و ایجادکننده ثروتها و ارزش هاست 
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فارغ التحصیالن  باالی  بیکاری  در حال ظهور،  در بخشهای  متأسفانه  اما  )هزارجریبی،1387: 17(؛ 
مشهود است )باقری مجد و همکاران،1396(. بحث بیکاری امروزه به یکی از اساسی ترین مسائل 
تبدیل شده است. بیکاری آنان جدا از تبعات اقتصادی، منجر به افزایش وابستگی بیشتر آنان به والدین 
و افزایش فشار بر خانواده به تداوم فقر، افزایش انحرافات و مسائل اجتماعی ازقبیل: طالق، اعتیاد، 
بیماری های روانی، مهاجرت بیرویه، تأخیر در ازدواج می انجامد )رضایی،1383: 478(. درواقع، بحث در 
مورد کارآفرینی و ایجاد شرکت های نوپا ممکن است گزینه خوبی برای مقابله با نرخ بیکاری باال باشد. 
در این میان، نقش پارک های علم و فناوری بر ارتقای کارآفرینی قابل تأمل است. پارک های علمی 
و فناوري با توجه به خصوصیاتي که دارند، مي توانند در جهت کارآفریني و اشتغال زایی نقش مهمي را 
ایفا نمایند. پارک های علمی و فناوري، بیش از هر چیز دیگر، در ارتباط با نوآوري فعالیت مي نمایند. 
کشورها ازطریق ایجاد محیط مناسب براي نوآوري در سطح ملي و منطقه ای، به شرکتها و صنایع 
اجازه مي دهند که قویتر شوند و درنتیجه، سود بیشتري به دست آورده و اشتغال بیشتري ایجاد نمایند. 
بدین طریق است که با راه اندازي پارکهاي علمي و فناوري مي توان موجبات افزایش رفاه اجتماعي و 
ارتقای سطح زندگي شهروندان را فراهم نمود )ایزدیان، 1390(. پارک های علم و فناوری در ارتباط با 
رفع نیاز صنایع، ارتباط مؤثری بین دانشگاه و صنعت برقرار می کنند و موجبات ایجاد زایش صنعتي )از 

دانشگاه براي صنعت( را فراهم می آورند )اوشا و همکاران1  ،2006(. 
در این میان، استارتاپ ها سازمانهای نوپایی هستند که اگر به خوبی بر روی آنها سرمایه گذاری الزم 
صورت گیرد و اقدامات مدیریتی مناسب جهت پیشبرد آن انجام شود، می توانند به رشد و توسعه هرچه بیشتر 
جوامع منجر شوند. دارا بودن چشم انداز رشد، نوآوری باال، خلق هزاران شغل، جلب استعدادهای جهانی، 
خلق درآمد ساالنه باال و بازگشت سرمایه باال از ویژگیهای استارتاپ ها به شمار می رود )پاداش، 1396(. 
با توجه به بحران اقتصادی فعلی، ایجاد و توسعه شرکت های مبتنی بر فناوری که تحت عنوان استارتآپ 
شناخته می شوند، می تواند جایگزین مناسبی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها و جوامع باشد. 
 چالش اشتغال می تواند با در نظر گرفتن ساختار صحیح برای استارتاپ ها تحقق یابد )دالمارکو و همکاران2  

  .) 2017 ،
لذا می توان بیان داشت که استارتاپ ها نیز نقشی اساسی در کارآفرینی و فرهنگ تولید دارند. این در حالی 
است که عواملی همچون دانشگاه ها و مراکز علمی در گسترش این کسب وکارها مؤثرند. پارک های علم 
و فناوری ازطریق شناسایی و استخراج ایده های جدید و فرصت های رشد، نقش مهمی را در روند تولید 
علم استارتاپ ها ایجاد می کنند )پیسونی و اونیتی3 ، 2018(. فرصت و ظرفیت ایجاد اشتغال در استارتاپ ها 
بسیار باالست و معمواًل به دو روش مستقیم و غیرمستقیم در اشتغال زایی مؤثرند. اشتغال زایی مستقیم، 

1. O“shea
2. Dalmarco
3. Pisoni & onetti
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تعداد نفرات کمتری را در برمی گیرد و گاهی شامل دو یا سه نفر می شود، اما در اشتغال زایی غیرمستقیم، 
کسب وکار  محیط  وارد  استارتاپ  یک  توسط  شده  ارائه  بستر  یا  پلتفرم  ازطریق  که  افرادی  دایره 
می شوند، بسیار گسترده است. بنابراین بیشترین تأثیر استارتاپ ها در اشتغال زایی غیرمستقیم است 
که درآمدزایی باالیی را نیز به همراه دارد )حسینی، 1396(. پس می توان گفت، یکی از مهمترین 
ویژگیهای استارتاپ ها، تأثیری است که بر اشتغال دارند. این کسب وکارها ازطریق نوآوری و چابکی 
رابطه  بررسی  پژوهش،   این  اصلی  لذا هدف  )سرآمد، 1397(.  می کنند  اقتصاد کمک  پویایی  به 
بین پارک های علم و فناوری با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز با تأکید بر نقش استارتاپ ها 
می باشد. بر این اساس، پژوهشگر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بین پارک های علم و 
فناوری و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز چه رابطهای وجود دارد؟ و نقش استارتاپ ها در این 

رابطه چگونه است؟ 

اهمیت و ضرورت تحقیق
و  دامن گیر مردم  اجتماعی، سالیانی است که  نگران کننده  بسیار  پدیده  به عنوان یک  بیکاری 
دارد )وحیدی،1380: 221(.  به گسترش  نیز روی  متأسفانه سال به سال  ایران شده است و  کشور 
در همه مناطق جهان، آمار و اطالعات نشان می دهد که افراد جوان در مقایسه با افراد میان سال، 
کشوری  هر  اقتصادی  مهم  موضوعات  ازجمله  بیکاری  و  اشتغال  دارند.  باالتری  بیکاری  سطح 
شاخصهای  از  یکی  به عنوان  بیکاری  کاهش  و  )کارآفرینی(  اشتغال  افزایش  که  به گونه ای  است. 
برای  مهم  سرمایه های  از  یکی  جوانان   .)4 )ارگاس،1380:  می شوند  تلقی  جوامع  توسعه یافتگی 
رسیدن به توسعه پایدار و بالندگی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور هستند )رضایی،1383: 
478(. نرخ جهانی مطلوب بیکاری بین 2 تا 3 درصد و در ایران 12درصد است. با توجه به این که 
دانشگاه تبریز دارای توانمندیهای علمی و پژوهشی زیادی است و این دانشگاه ظرفیت ایجاد تعامل 

بین صنعت و دانشگاه را دارد، باعث افزایش کارآفرینی در بین دانشجویان می شود.

مبانی نظری
ازآنجاکه پارک های علم و فناوری، به دلیل ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت، باعث افزایش 
کارآفرینی در بین دانشجویان می شوند، برای تحلیل و تبیین ارتباط دانشگاه و صنعت در دیدگاهی 
ساختی – کارکردی، از مدل نظری تالکوت پارسونز در تحلیل نظام اجتماعی استفاده شده است. 
ازنظر او جامعه کل از چهار نظام اجتماعی مشخص تشکیل شده است. این چهار نظام ازنظر پارسونز 
عبارت اند از: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هر یک از این نظامها نیز از خرده نظام ها و 
نهادهای اجتماعی معینی تشکیل شده اند، که ازجمله این نهادها، نهادهای صنعت و نهاد آموزش 
و پرورش )شامل دانشگاه و...( هستند که به ترتیب به نظام های اقتصادی و فرهنگی جامعه تعلق 
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دارند. از دید پارسونز هر یک از این نظامها کارکرد و وظیفه مخصوص خود را بر عهده دارند: کارکرد 
نظام اقتصادی تطبیق جامعه با موقعیتی است که در آن قرار گرفته است، یعنی تطبیق جامعه با 
محیط و تطبیق محیط با نیازهای جامعه. کارکرد نظام سیاسی دستیابی به هدف است، یک نظام 
باید هدف های اصلی خود را تعیین کند و به آنها دست یابد. نظام اجتماعی، وظیفه ایجاد یکپارچگی 
باید روابط متقابل اجزای سازندهاش را تنظیم کند. نظام فرهنگی،  و انسجام را بر عهده دارد و 
کارکرد نگهداشت و حفظ الگو را عهده دار است، هر نظامی باید انگیزش های افراد الگوهای فرهنگی 
آفریننده و نگه دارنده این انگیزشها را ایجاد، محافظت و تجدید کند )ریتزر،1380: 131(. نکته مهم 
دیگری که پارسونز خاطرنشان کرده است »تعادل کارکردی« و سعی در ایجاد و حفظ این تعادل 
در جامعه و در بین نظام های اجتماعی است. از این دیدگاه هر نظام، نیازهای مشخصی از نیازهای 
جامعه کل را پاسخگو است و در ضمن نظام های مختلف جامعه نیز نیازهای خود را ازطریق دیگر 
نظامها برآورده می کنند. بنابراین نظام های مختلف اجتماعی به طور متقابل به پاسخگویی نیازهای 
همدیگر می پردازند و همین امر پایه ایجاد تعادل کارکردی در جامعه  کل را ایجاد می کند و باعث 
می شود تا جامعه به صورت یک کل منسجم به حیات خود ادامه دهد )همان،133(. براساس این 
دیدگاه می توان مالحظه کرد که در راستای ارتباط متقابل دو نظام اجتماعی اقتصاد و فرهنگ و 
به خصوص در شکل تعامالت میان دو نهاد متناظر آنها یعنی صنعت و دانشگاه می بایست از لزوم 
وجود روابط مناسب پسرونده و پیشرونده در بین آنها سخن گفت و چنین ارتباطی را برای حفظ 

کارکرد و تعادل نظام اجتماعی کل نیز ضروری شمرد. 
اگر بخواهیم دلیل ارتباط بین استارتاپ ها با کارآفرینی دانشجویان را بررسی کنیم، می توان گفت 
به صورت  بنیان گذار  یا یک  ایده های یک کارآفرین و  براساس  استارتآپ، کسب وکاری است که  که 
مقیاس پذیر  و  تکرارشونده  کسب وکار  مدل  یک  جستجوی  در  شرکت  این  و  شکل گرفته  فردی 
به  آنها  الینفک  جز  توسعه،  که  هستند  کسب وکار  از  مدلی  استارتاپ ها،  دقیق تر،  بیانی  به  است. 
 شمار رفته و این کسب وکارها به دنبال برطرف کردن نیاز مشتریان و حل مسئله هستند )رابهمید1  

) کتیال2  دارد  معنایی وجود  نزدی کی  و  قرابت  استارتآپ و کارآفرینی  میان مقوله  ازاین رو،   .)2013، 
.)2012،

پیشینه ها
در مطالعات صورت پذیرفته در داخل و خارج کشور مواردی بیان شده است که به آنها می پردازیم. 
در مطالعات داخل کشور، شیرازی و همکاران )1398( به اولویت بندی عوامل مؤثر بر عملکرد 
تجاری سازی فناوری و ارزیابی آن در شرکت های دانش بنیان نوپا مستقر در مرکز رشد پارک علم 

1. Robehmed
2. katila
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ازطریق  تجاری سازی  سرعت  می دهد،  نشان  پژوهش  نتایج  پرداختند.  تهران  دانشگاه  فناوری  و 
تجاریسازی  عملکرد  در  تأثیرگذار  عامل  مهمترین  جدید  به محصوالت  دستیابی  و سرعت  تعداد 
فناوری می باشد. همچنین به ترتیب عوامل وسعت فناوری با استفاده مؤثر از اختراعات ثبت شده 
و دانش فنی، آینده بازار و دامنه بازار از دید خبرگان درجات اهمیت بعدی را کسب نموده اند. ضیا 
و تاج پور )1394( به طراحي و تبیین مدل کارآفریني دانشگاهي در پارک علم و فناوري دانشگاه 
تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنها مبین وجود رابطه مثبت و معنی دار بین عوامل سازماني، فردي 
و نهادي و کارآفریني دانشگاهي در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران بود. شمس و همکاران 
)1393( به شناسایی و رتبه بندی راهکارهای پارک های علم و فناوری جهت حمایت از شرکت های 
دانش بنیان نوپا پرداختند. نتایج نشان داد که با استفاده از نظرات 11 نفر از مدیران عامل شرکت های 
دانش بنیان که حداقل دارای دو سال سابقه مدیریت بودند و با بهره گیری از روش تاپسیس فازی، 
شرکت های  توانمندسازی  که  شد  مشخص  درنهایت  و  گردید  اولویت بندی  گانه   97 حمایتهای 
دانش بنیان توسط پارک های علم و فناوری در امر بازاریابی و آگاهی از تغییرات بازار، از اولویت 
بیشتری نسبت به سایر حمایتها برخوردار است. تابش )1393( به بررسی نقش پارک های علم و 
فناوري و مراکز رشد در کارآفریني و تحقق اقتصاد مقاومتي پرداخت. نتایج مطالعه وی نشان داد 
مهارت  دانش،  شامل  کارآفریني  قابلیتهای  مي تواند  رشد  مراکز  و  فناوري  و  علم  پارک های  که 
نگرش کارآفریني را در دانش آموختگان ایجاد نماید. قربانی و ذبیحی )1393( به بررسی و نقش 
پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی پرداختند. نتایج آنها نشان می دهد همبستگی مثبت 
بین حوزه های فناوری پارک های علم و فناوری با توسعه کارآفرینی وجود دارد. ایزدیان )1390( در 
مطالعهای که بر نقش پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی پرداختند، نتیجه گرفتند که 
ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری در کشورهای مختلف توانسته است نقش مؤثری در ایجاد 
اشتغال و حمایت از کارآفرینان داشته باشد. ازاین رو پیشنهاد دادند که ایجاد و توسعه پارک های 
علم و فناوری در کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا که این مراکز با ارائه خدمات مشاورهای، مالی 
و اعتباری، خدمات مدیریتی و حقوقی و فراهم نمودن امکانات فیزیکی نقش مؤثری در تسهیل 

فرایند کارآفرینی در کشور دارند.
همچنین در مطالعات خارج از کشور، هانس و همکاران )2020( به بررسی نقش پارک های 
علم و فناوری بر مدیریت جذب استعداد با میانجیگری نوآوری و کارآفرینی پرداختند. یافته های 
پارک های علم و  استعداد در  فعالیتهای جذب  بر  نوآوری و کارآفرینی،  داد که عوامل  نشان  آنها 
فناوری )که بر مشارکتهای غیررسمی و رسمی بین دانشجویان و بنگاهها / دانشگاه ها مؤثرند(، 
میانجی گری می کنند. جاکی و همکاران )2019( خصوصیات و چالشهای اکوسیستم استارتاپ های 
مجارستانی را براساس نظرات مدیران این شرکتها بررسی کردند و در ادامه، ویژگیهای کارآفرینان 
آنها برای  انگیزه  استارتاپ مجارستانی مانند جنسیت، سن، تحصیالت، تجربه کارآفرینی قبلی و 
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ایجاد شرکت های نوپا را مشاهده کرده اند. آنیکا و همکاران )2018( به بررسی نقش پارک های علم 
و فناوری در مراحل کارآفرینی در دانشگاه وارزدین کرواسی پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد 
که پارک علم و فناوری وارزدین در روند کارآفرینی مستاجرین خود )صاحبان شرکتها( نقش دارد 
و انتظارات آنها را برآورده می کند. اما با این حال، الزم است در زمینه توسعه زیرساختها بیشتر کار 
کنند. ایسالم و آلقوبیری )2018( به پژوهشی با عنوان کارآفرینی الکترونیکی برای استارتاپ های 
الکترونیکی پرداختند. نتایج نشان داد که انعطاف پذیری و دسترسی به فناوری و محصوالت، سرمایه 
کمتر و ریسک در مقایسه با مشاغل فیزیکی مهمترین مزایایی است که یک کارآفرین الکترونیکی 
ممکن است هنگام شروع استارتاپ الکترونیکی از آن برخوردار باشد. از طرف دیگر، عدم پشتیبانی 
نهادی، تهدید امنیت دیجیتال، رقابت سخت با برندهای ایجاد شده، نوآوری کمتر و عدم قرار گرفتن 
در معرض ارائه های عملی و تجارت و بازاریابی برخی از موانعی هستند که عملکرد استارتاپ های 
الکترونیکی را به چالش میکشند. فاربریکیو و همکاران )2015( به توسعه مدل نوآوری باز با استفاده 
از استارتاپ ها و پارک های علم و فناوری چندملیتی چینی در برزیل پرداختند. )نوآوری باز، مترادف 
برای استراتژی خود مبنی بر مشارکت با سایر شرکتها، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی است(. نتایج 
نشان داد که نوآوری باز، پلی برای جذب شرکت های استارتاپی بوده و سبب ایجاد یک مدل تجاری 

می باشد که می تواند نوآوریهای پیچیده برای محصوالت چندملیتی ایجاد کند.

جمع بندی عوامل مؤثر برافزایش کارآفرینی
در جدول زیر )جدول 1( به جمع بندی علل تأثیر )چگونگی تأثیر( پارک های علم و فناوری و 

استارتاپ ها بر افزایش کارآفرینی می پردازیم:  

مراجع)منابع( عوامل موثربر افزایش کارآفرینی

شیرازی و همکاران 1398(

شیرازی و همکاران )1398(

  افزایش سرعت دستیابی به محصوالت جدید )توسعه محصوالت و 
خدمات جدید از طریق ا ستارت آپ ها(     

تجاری سازی فناوری از طریق پارک های علم و فناوری

ضیا و تاج پور)1394(  عوامل سازمانی ، فردی و نهادی 

شمس وهمکاران )1393(

شمس و همکاران )1393(

شمس و همکاران)1393(

و  علم  های  پارک  طریق  از  بنیان  دانش  های  شرکت  سازی  نمند  توا   
فناوری)حمایت از شرکت های دانش بنیان نوپا(  

بازاریابی برای شرکت های دانش بنیان از طریق پارک های علم و فناوری

 آگاه کردن شرکت های دانش بنیان از تغییرات بازار توسط پارک های علم 
و فناوری

جدول 1.جمع بندی علل تاثیر پارک های علم و فناوری و استارت آپ ها بر افزایش کارآفرینی مبتنی بر پیشینه ی تحقیق .
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جمع بندی متغیرهای پژوهش
جدول زیر )جدول 2( متغیرهای پژوهش و نقش هر متغیر و نوع متغیرها و مقیاسهای اندازه گیری 

متناسب با هر یک از متغیرها را نشان می دهد. 
جدول2. جدول متغیر های پژوهش

مراجع)منابع( عوامل موثربر افزایش کارآفرینی

تا بش)1393(  ایجاد قا بلیت های کارآفرینی شامل دانش ، مهارت و نگرش 

کارآفرینی از طریق پارک های علم و فناوری

ایزدیان)1390(

ایزدیان)1390(

ارائه ی خدمات مشاوره ای ، مالی و اعتباری، خدمات مدیریتی و 

حقوقی توسط پارک های علم و فناوری

فراهم کردن امکانات فیزیکی از طریق پارک های علم و فناوری

ها نس و همکاران )2020( مدیریت جذب استعداداز طریق پارک علم و فناوری

آنیکا )2018( افزایش توسعه ی زیر ساخت ها از طریق پارک های علم و فناوری

فاربریکیو و همکاران )2015( توسعه ی مدل نوآوری باز از طریق استارت آپ ها و پارک های علم 

و فناوری

مقیاس ا ندازه گیری نام متغیر  نقش متغیر               نوع متغیر                                

فا صله ای کمی )گسسته(                               پارک های علم و فناوری                                 متغیر  مستقل                    

فا صله ای کمی)گسسته(       متغیر مستقل استارت آپ ها

فا صله ای متغیر وا بسته          کمی  )پیوسته(              کارآفرینی

کیفی)غیر ترتیبی(    ا سمی متغیر زمینه ای یا فردی جنسیت

           کیفی)ترتیبی(                                      رتبه ای
متغیر زمینه ای

یا فردی رشته تحصیلی



 147  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ره ب

شما
م • 

ده
یز

  س
ال

س

فرضیه ها 
بر این اساس که می توان گفت چون بیکاری فارغالتحصیالن، معضل اجتماعی شده است، پس 

برای حل این معضل، فرضیات زیر براساس پیشینه پژوهش استنباط می شود: 
بین پارک های علم و فناوری و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه وجود دارد.

بین استارتاپ ها و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه وجود دارد.
میزان کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز براساس جنسیت متفاوت است.

میزان کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز براساس رشته تحصیلی متفاوت است.

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این پژوهش ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی بوده و ازلحاظ ماهیت، از نوع مطالعات توصیفی - 
همبستگی و ازلحاظ گردآوری داده ها از نوع مطالعات پیمایشی است. زیرا داده ها با استفاده از ابزار 
پرسشنامه در حوزه مورد مطالعه گردآوری می شود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه 
آنها شامل  از دانشگاه تعداد  آمار دریافتی  براساس  تبریز در سال تحصیلی 1399- 1400بود که 
24000 نفر می باشد. )حجم جامعه نیز همان تمامی دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 
می باشد.  نفر  شامل24000  آن ها  تعداد  دانشگاه  از  دریافتی  آمار  براساس  که  بود   1400-1399
نشان   N بزرگ  با حرف  و  جامعه می نامند  اندازه  یا  را حجم  جامعه  اعضای  تعداد  به عبارت دیگر 
براساس  آماری  نمونه  است(.  اندازه جامعه  یا  آماری همان حجم جامعه  درواقع، جامعه  می دهند. 
جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی 385 نفر )از دانشجویان( تعیین شد. 
برای گردآوری داده های مورد نیاز برای فرضیه های تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. 
ابزار مورد استفاده در این پژوهش برای گردآوری داده ها، پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان 
ابعاد اصلی این پرسشنامه شامل: نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی،  بود که شامل 17 گویه بود. 
استقالل طلبی، رقابت تهاجمی بود. برای تعدادی از پاسخگویان، پرسشنامه به صورت الکترونیکی 
ارسال و نظراتشان دریافت شد و براساس پاسخهای دریافتی به انجام تجزیه وتحلیل پرداخته شده 
است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روشهای آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون 

و تی دو نمونه مستقل و آنوا بهره گرفته شد.
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
 پژوهش روش

و    ،هدف   ازلحاظپژوهش  این   بوده  کاربردی  نوع  نوع  ،ماهیت  ازلحاظاز   ازلحاظو    همبستگی  -  توصیفی  مطالعات  از 
مورد مطالعه گردآوری   با استفاده از ابزار پرسشنامه در حوزه  هادهزیرا دا  .ع مطالعات پیمایشی استاز نو  هاگردآوری داده

آماری    .شودمی تحصیلی  جامعه  سال  در  تبریز  دانشگاه  دانشجویان  تمامی  بر  بود1400  -1399شامل  آمار  که  اساس 
)حجم جامعه نیز همان تمامی دانشجویان دانشگاه تبریز در  اشد.  بمینفر    24000ها شامل  تعداد آن  دریافتی از دانشگاه 

 دیگر عبارتبه  .باشدنفر می  24000شامل  هاآناه تعداد  آمار دریافتی از دانشگ  براساس بود که    1400-1399سال تحصیلی  
اندازه یا  اعضای جامعه را حجم  بزرگ  ناجامعه می  تعداد  با حرف  آماری همان   جامعه  ،درواقعهند.  دنشان می  Nمند و 

اندازه یا  آماری    .جامعه است(   حجم جامعه  نمونه  جدول  براساس نمونه  از روش  استفاده  با  نسبی   یای طبقهگیرمورگان 
استفاده تحقیق از روش پیمایشی    یهامورد نیاز برای فرضیه  یها. برای گردآوری دادهتعیین شد   )از دانشجویان(  نفر  385
که شامل  کارآفرینی هاگس و مورگان بود    پرسشنامه  ،هابرای گردآوری دادهپژوهش  ابزار مورد استفاده در این    .ه استشد
برای  رقابت تهاجمی بود. ،طلبی استقالل ،پیشگامی ، یریپذریسک ،ابعاد اصلی این پرسشنامه شامل: نوآوری . گویه بود 17

دریافتی به   یهاالکترونیکی ارسال و نظراتشان دریافت شد و براساس پاسخ  صورتبهپرسشنامه    ،تعدادی از پاسخگویان
است  وتحلیلتجزیهانجام   شده  روش   هاداده   وتحلیلتجزیه برای    .پرداخته  کولمو  یها از  و  آزمون  اسمیرنوف  گروف 

 بهره گرفته شد.مستقل و آنوا  هنمونهمبستگی پیرسون و تی دو 
برای    چون به سراغ دانشجویان دانشگاه تبریز   شدباخرد می  ،سطح تحلیل  ودانشگاه تبریز    ،واحد تحلیل در این پژوهش

استفاده شده در مدل مفهومی پژوهش در این است    یها تناسب جامعه آماری با متغیر  ی ها داللت  ویم.رانجام پژوهش می 
با استفاده از طرح  یها که پارک و    کنندبین دانشگاه و صنعت برقرار می  مؤثریارتباط    ،دانشجویان  یهاعلم و فناوری 

ایده  هاآپاستارت از  استفاده  می  ،دانشجویان  یها با  محصوالت  تولید  میپربه  کارآفرینی  باعث  و  بنابراین    ند.شودازند 
پژوهش  جامعه این  در  )تم  ،آماری  میدانشجویان  تبریز(  دانشگاه  دانشجویان  و  امی  را    ازآنجاکه باشد  بیکاران  بیشتر 

 .بنابراین کارآفرینی را در بین دانشجویان مورد بررسی قرار دادیم ،دهندتشکیل می )جوانان(دانشجویان 
بررسی   پژوهشقلمرو مکانی مورد  این  تبریز می  ،در  این است که دانشگاه  پژوهش در  این  با هدف  آن  تناسب  باشد و 

مکانی )قلمرو مکانی پژوهش( پذیرفته شده و باید هدف پژوهش را روی   محدوده  عنوانبهچون در اینجا دانشگاه تبریز  
داد باشد.  .افراد همین جامعه صورت  قلمرو مکانی  براساس  باید  پژوهش  قلمرو  توان گفت چون  پس می  بنابراین هدف 

پژوهش این  در  می  ،مکانی  تبریز  تبریز  ،شدبادانشگاه  دانشگاه  دانشجویان  روی  را  پژوهش  هدف  آن    باید  افراد  )روی 
پژوهش  جامعه( این  هدف  پس  داد.  بررسی    ،صورت  بین    یها پارک  تأثیر باید  در  کارآفرینی  افزایش  بر  فناوری  و  علم 

 . باشد هاآپبر نقش استارت تأکیداه تبریز با دانشجویان دانشگ

   کارآفرینی
   علم و فناوری هایپارک

 هااستارت آپ 
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سراغ  به  چون  می باشد  خرد  تحلیل،  سطح  و  تبریز  دانشگاه  پژوهش،  این  در  تحلیل  واحد 
دانشجویان دانشگاه تبریز برای انجام پژوهش میرویم. داللتهای تناسب جامعه آماری با متغیرهای 
از  استفاده  با  فناوری  و  پارک های علم  است که  این  در  پژوهش  در مدل مفهومی  استفاده شده 
طرحهای دانشجویان، ارتباط مؤثری بین دانشگاه و صنعت برقرار می کنند و استارتاپ ها با استفاده 
از ایده های دانشجویان، به تولید محصوالت می پردازند و باعث کارآفرینی می شوند. بنابراین جامعه 
آماری در این پژوهش، دانشجویان )تمامی دانشجویان دانشگاه تبریز( می باشد و ازآنجاکه بیشتر 
بنابراین کارآفرینی را در بین دانشجویان مورد  بیکاران را دانشجویان )جوانان( تشکیل می دهند، 

بررسی قرار دادیم.
قلمرو مکانی مورد بررسی در این پژوهش، دانشگاه تبریز می باشد و تناسب آن با هدف این 
مکانی  )قلمرو  مکانی  محدوده  به عنوان  تبریز  دانشگاه  اینجا  در  چون  که  است  این  در  پژوهش 
پژوهش( پذیرفته شده و باید هدف پژوهش را روی افراد همین جامعه صورت داد. بنابراین هدف 
پژوهش باید براساس قلمرو مکانی باشد. پس می توان گفت چون قلمرو مکانی در این پژوهش، 
دانشگاه تبریز می باشد، باید هدف پژوهش را روی دانشجویان دانشگاه تبریز )روی افراد آن جامعه( 
صورت داد. پس هدف این پژوهش، باید بررسی تأثیر پارک های علم و فناوری بر افزایش کارآفرینی 

در بین دانشجویان دانشگاه تبریز با تأکید بر نقش استارتاپ ها باشد.
توزیع پرسشنامه در این پژوهش به این صورت بود که به دلیل وجود کرونا و تعطیلی دانشگاه ها، 
دانشجویان به صورت حضوری در دانشگاه حضور نداشتند. بنابراین پرسشنامه به صورت الکترونیکی 
طراحی شد. پرسشنامه  الکترونیکی در گروههای هر رشته گذاشته شد تا دانشجویان تمامی رشته ها 
دانشجویان  بین  در  در فضای مجازی  پرسشنامه  بنابراین  کنند.  تکمیل  را  پرسشنامه  در گروهها 
دانشگاه تبریز در تمامی رشته ها به تعداد نمونه هر دانشکده پخش شد. توزیع پرسشنامه به صورت 
الکترونیکی،  پرسشنامه  توزیع  بهار شروع شد.  در فصل  اردیبهشت سال 1400  از 1  الکترونیکی 

2هفته طول کشید.

روش نمونه گیری و نحوه  تعیین حجم نمونه
براساس جدول مورگان، نمونه آماری پژوهش را 385 نفر تشکیل داد. روش نمونه گیری مورد 
استفاده در این پژوهش، نمونه گیری طبقه ای نسبی بود که براساس دانشکده های دانشگاه تبریز 

نمونه گیری شد. 
ابتدا برای تعیین حجم نمونه، از جدول مورگان استفاده کردیم. حجم نمونه آماری )یعنی ردیف 
s در جدول مورگان( متناسب با این جامعه آماری را در جدول مورگان پیدا می کنیم که 385 نفر 
می باشد. یعنی مقابل 24000 نفر در ردیف N  )جامعه آماری(، 385 در ردیف s )نمونه آماری ( در 
جدول مورگان قرار می گیرد. می توان گفت که چون جامعه آماری در این پژوهش همگن است و 
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تمامی جامعه را دانشجویان دانشگاه تبریز تشکیل می دهند، پس می توان از نمونه گیری طبقه ای 
استفاده کرد. 

در جدول زیر، اسامی تمامی دانشکده های دانشگاه تبریز، شامل 21 دانشکده، به همراه تعداد 
تشکیل  را  نفر   385 درمجموع  که  است  شده  داده  نشان  برداشتیم،  دانشکده  هر  از  که  نمونه ای 
می دهند. متناسب با تعداد افراد دانشکده ها، تعداد نمونه از هر دانشکده انتخاب شد. می توان گفت، 
نحوه انجام نمونه گیری طبقه ای نسبی براساس دانشکده های دانشگاه تبریز در جدول زیر نشان 

داده شده است. 

 ۲1دانشكده ادبیات و زبان هاي خارجي 

 13 مدیریت و  دانشكده اقتصاد

 ۲۴دانشكده الهیات و علوم اسالمي 

 ۲0دانشكده برنامه ریزي و علوم محیطي 

 ۴7دانشكده حقوق و علوم اجتماعي 

 10دانشكده دامپزشكي 

 19دانشكده شیمي 

 11دانشكده تربیت بدني و علوم ورزشي 

 ۲۴دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي 

 17دانشكده علوم ریاضي 

 18دانشكده علوم طبیعي 

 1۵دانشكده فیزیک 

 9دانشكده کشاورزي 

 1۴دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر 

 16دانشكده مهندسي شیمي و نفت 

 19دانشكده مهندسي عمران 

 ۲0دانشكده مهندسي مكانیک 

 ۲1دانشكده کشاورزي و منابع طبیعي اهر 
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قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: تأثیر پارک های علم و فناوری بر کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز با تأکید 

بر نقش استارتاپ ها 
قلمرو مکانی پژوهش: دانشگاه تبریز 

قلمرو زمانی پژوهش: بهار و تابستان 1400

ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری
روایی )اعتبار(

روایی از واژهی روا به معنی جایز و درست گرفته شده است و به معنای صحیح و درست بودن 
است. مقصود از »روایی« آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگیهای مورد نظر 
از پرسشنامه استاندارد استفاده نموده است که این  اندازه بگیرد. در پژوهش حاضر، پژوهشگر  را 
نشاندهنده روایی پرسشنامه می باشد. همچنین ازنظر اساتید بالخص استاد راهنما برای تأیید روایی 
بهره گرفته شده است )نظر صاحبنظرانی همچون استاد راهنما در مورد کیفیت سؤاالت پرسشنامه و 

 ۲1دانشكده ادبیات و زبان هاي خارجي 

 13 مدیریت و  دانشكده اقتصاد

 ۲۴دانشكده الهیات و علوم اسالمي 

 ۲0دانشكده برنامه ریزي و علوم محیطي 

 ۴7دانشكده حقوق و علوم اجتماعي 

 10دانشكده دامپزشكي 

 19دانشكده شیمي 

 11دانشكده تربیت بدني و علوم ورزشي 

 ۲۴دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي 

 17دانشكده علوم ریاضي 

 18دانشكده علوم طبیعي 

 1۵دانشكده فیزیک 

 9دانشكده کشاورزي 

 1۴دانشكده مهندسي برق و کامپیوتر 

 16دانشكده مهندسي شیمي و نفت 

 19دانشكده مهندسي عمران 

 ۲0دانشكده مهندسي مكانیک 

 ۲1دانشكده کشاورزي و منابع طبیعي اهر 

 ۲0دانشكده فني و مهندسي مرند 

 دانشكده فني و مهندسي میانه

  مهندسي فناوري هاي نوین_دانشكده فني

13 

1۴ 

 38۵ جمع
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. ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه3جدول 

مقدار آلفاي کرونباخ  پرسشنامه 

918/0  کارآفریني

902/0   نوآوري

904/0  ریسک پذیري

908/0  پیشگامي

903/0  استقالل طلبي

901/0  رقابت تهاجمي

 

درستی پرسشنامه، مثبت بوده است، پس پرسشنامه از روایی صوری و از روایی محتوایی برخوردار 
است(. 

پایایی )اعتماد(
در این پژوهش، به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. 
مقدار صفر این ضریب نشان دهنده  عدم قابلیت اعتماد و 1+ نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است. 
ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف 
را اندازه گیری می کند به کار می رود. با استفاده از میزان ضریب اعتماد با روش spss داده های به 
دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری، آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه 

شد. 

با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول فوق که باالتر از مقدار تعیین شده 0/7 می باشند، پایایی 
ریسک پذیری،  نوآوری،  ابعاد  از  هریک  سؤاالت  گفت  می توان  پس  است.  تأیید  مورد  پرسشنامه 
پیشگامی، استقالل طلبی و رقابت تهاجمی مناسب اند برای اندازه گیری متغیر کارآفرینی؛ همچنین 

همبستگی درونی گویه ها را نشان می دهد.  
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روش تجزیه وتحلیل داده ها
آمار توصیفی: این نوع آمار صرفًا به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای 
جامعه است. در این پژوهش برای قسمت آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی 

استفاده شده است. 
آمار استنباطی: به منظور آمار استنباطی پژوهش، از پیش آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای 
از روشهای آماری زیر بهره  نتایج آن  بررسی نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد و براساس 

گرفته شد.
_ برای بررسی میزان کارآفرینی از آزمون تی دو نمونه مستقل )برای جنسیت: مقایسه دو گروه( 

و آنالیز واریانس )برای رشته تحصیلی : مقایسه بیش از دو گروه(
_ برای بررسی رابطه در فرضیات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون )اگر دو متغیر کّمی و 

فاصله ای باشند( 
در این راستا از نرم افزارspss22  بهره گرفته شد.  

یافته ها

آمار توصیفی:
از بین 385 نمونه ای که در این پژوهش شرکت کرده اند،192نفر پسر)49/9درصد(، 193نفر 
دختر)1/ 50درصد( بودند، بیشتر این دانشجویان در بازه سنی 20 تا 25 سال )30/1درصد( 
قرار داشتند )192 نفر پسر و 193 نفر دختر، پرسشنامه را پرکرده اند که درمجموع 385 نفر 

می شوند(. 

. فراواني و درصد فراواني جنست۴ هجدول شمار

درصد فراوانيفراوانيجنسیت

 9/۴9 19۲پسر

 1/۵0 193دختر

100 38۵جمع





 153  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ره ب

شما
م • 

ده
یز

  س
ال

س

آمار استنباطی:

آزمون کولموگروف اسمیرنوف  
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده 
می باشد.   0/05 از  بیشتر  معنی داری  سطح  اسمیرنوف،  کولموگروف  آزمون  نتایج  براساس  شد. 
ازاین رو، می توان بیان داشت که توزیع داده ها نرمال می باشد و می توان از آزمون های پارامتریک 
ضریب همبستگی پیرسون و تی دو نمونه مستقل و آنوا برای تجزیه وتحلیل داده ها بهره گرفت. 
پس می توان گفت، چون توزیع داده ها نرمال است، توانستیم از آزمونهای پارامتریک استفاده کنیم. 

. آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهاي تحقیق۵جدول 

 

 کارآفریني

پارك هاي علم و 

 فناوري

استارت آپ 

 ها

 1۴۵/0 17۲/0 116/0 مقادیر کولموگروف اسمیرنوف

 108/0 1۲۴/0 090/0 سطح معني داري

 

 . بررسي فرضیه هاي تحقیق6جدول 

 سطح معني داري مقادیر همبستگي متغیرها

 پارک هاي علم و فناوري و کارآفریني
220/0 

001/0 

 استارت آپ ها و کارآفریني 
160/0 

000/0 

 

 به منظور بررسی فرضیه های اول، دوم پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
فرضیه اول: بین پارک های علم و فناوری و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه وجود دارد. 
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براساس نتایج جدول6، مقادیر به دست آمده برای همبستگی 0/220 می باشد و با توجه به اینکه 
سطح معنیداری به دست آمده برابر با 0/001 بوده و از مقدار 0/05 کمتر است، لذا می توان بیان 
داشت بین پارک های علم و فناوری و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه مثبت و معنیداری 
دانشجویان  یابند، کارآفرینی  افزایش  فناوری  پارک های علم و  بدین معنی که هر چه  دارد.  وجود 
افزایش مییابد. به عبارت دیگر، با توسعه پارک های علم و فناوری )با افزایش تعداد پارک های علم و 
فناوری(، تعامل دانشگاه و صنعت نیز افزایش مییابد و کارآفرینی دانشجویان نیز افزایش مییابد. درواقع، 
دانشجویان می توانند تحقیقات خود را متناسب با نیاز صنایع همسو کنند و پارک های علم و فناوری، 
به عنوان حلقه واسط دانشگاه و صنعت باشد. بنابراین پارک های علم و فناوری می تواند ارتباط مؤثری 

بین دانشگاه و صنعت برقرار کند و بدین وسیله کارآفرینی دانشجویان هم افزایش یابد.  
به یکدیگر شباهت  پیشینه تحقیق  با  این پژوهش  یافته  این فرضیه، می توان گفت  براساس 
ذبیحی  و  قربانی   ،)1393( تابش  پژوهشگرانی همچون  تحقیقات  با  فرضیه  این  یافته های  دارند. 
)1393(، ایزدیان )1390(، شیرازی و همکاران )1398(، ضیا و تاج پور )1394(، شمس و همکاران 
)1393(، هانس و همکاران )2020(، آنیکا )2018( همسو و مشابه می باشند. زیرا این پژوهشگران، 
هم به بررسی و نقش پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی پرداختند و نتایج آنها مشابه 
یافته های این پژوهش بودند. شباهت نتایج این پژوهش با مطالعات پژوهشگرانی مثل تابش در 
این است که پارک های علم و فناوری می توانند دانش و مهارتهای کارآفرینی را در دانشجویان 
ایجاد کنند. شباهت نتایج این پژوهش با مطالعات پژوهشگرانی مثل قربانی و ذبیحی در این است 
این  نتایج  شباهت  دارد.  وجود  کارآفرینی  توسعه  با  فناوری  حوزه های  بین  مثبت  همبستگی  که 
پژوهش با مطالعات پژوهشگرانی مثل ایزدیان در این است که پارک های علم و فناوری )به دلیل 
این که( با ارائه خدمات مالی و مشاورهای، تعامل بین دانشگاه و صنعت را فراهم می آورند و از این 
طریق، باعث افزایش کارآفرینی می شوند. شباهت نتایج این پژوهش با مطالعات پژوهشگرانی مثل 
شیرازی و همکاران )1398( در این است که پارک های علم و فناوری با ایجاد تجاریسازی فناوری 
کارآفرینی  افزایش  باعث  صنایع(  به  فناوری  و  دانش  انتقال  دلیل  به  فناوری  و  علم  )پارک های 
می شوند. شباهت نتایج این پژوهش با مطالعات پژوهشگرانی مثل ضیا و تاج پور )1394( در این 
است که عوامل سازمانی و فردی و نهادی )همچون نهاد دولت( دولت می تواند در روابط دانشگاه 
و صنعت مؤثر باشد و از این طریق باعث افزایش کارآفرینی شود. شباهت نتایج این پژوهش با 
مطالعات پژوهشگرانی مانند شمس و همکاران در این است که پارک های علم و فناوری )به این 
دلیل که( با حمایت از شرکت های دانش بنیان نوپا و با ایجاد توانمندسازی شرکت های دانش بنیان 
)در امر بازاریابی( باعث افزایش کارآفرینی می شوند. شباهت نتایج این پژوهش با مطالعات هانس 
و همکاران )2020( در این است که پارک های علم و فناوری با ایجاد مدیریت جذب استعداد باعث 
افزایش کارآفرینی می شوند. شباهت نتایج این پژوهش با مطالعات پژوهشگرانی مانند آنیکا در این 
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است که پارک های علم و فناوری با افزایش توسعه زیرساختها )پارک های علم و فناوری با توسعه 
زیرساختهای الزم مانند فضای اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی( باعث افزایش کارآفرینی می شود.

فرضیه دوم: بین استارتاپ ها و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه وجود دارد. 
براساس نتایج جدول 1، مقادیر به دست آمده برای همبستگی 0/160 می باشد و با توجه به 
اینکه سطح معنیداری به دست آمده برابر با 0/000 بوده و از مقدار 0/05 کمتر است، لذا می توان 
بیان داشت بین استارتاپ ها و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه مثبت و معنیداری وجود 
مییابد.  افزایش  دانشجویان  کارآفرینی  یابند،  افزایش  استارتاپ ها  هرچقدر  که  معنی  بدین  دارد. 
نیز  دانشجویان  کارآفرینی  اینترنتی(،  نوپای  )کسب وکارهای  استارتاپ ها  توسعه  با  به عبارت دیگر، 
افزایش مییابد. درواقع دانشجویان می توانند در این کسب وکارها ) استارتاپ ها( مشغول به کار شوند. 
براساس این فرضیه، می توان گفت یافته های پژوهش با پیشینهی تحقیق به یکدیگر شباهت دارند. 
یافته های این فرضیه با تحقیقات پژوهشگرانی همچون ایسالم و آلقوبیری )2018( و فاربریکیو و 
همکاران )2015( همسو و مشابه می باشند. زیرا این پژوهشگران، استارتاپ ها و توسعه آن را مورد 
بررسی قرار دادند و نتایج آنها مشابه یافته های این پژوهش بودند. شباهت نتایج این پژوهش با 
مطالعات پژوهشگرانی مثل ایسالم و آلقوبیری در این است که نوآوری باعث افزایش توسعه استارت 
از  و  استارتاپ ها  از موانع توسعه  نوآوری کمتر  آلقوبیری،  و  ایسالم  آپها می باشد. که در پژوهش 
چالشهای آنها معرفی شده است. شباهت نتایج این پژوهش با مطالعات پژوهشگرانی مثل فاربریکیو 
و همکاران )( در این است که به توسعه مدل نوآوری باز با استفاده از استارتاپ ها پرداختند. شباهت 

آنها در این است که استارتاپ ها با ایجاد نوآوری باعث کارآفرینی می شوند.
پس می توان گفت در فرضیه های اول و دوم، که چون مقادیر به دست آمده برای همبستگی 
عددی با عالمت مثبت می باشند، پس می توان گفت رابطه بین دو متغیر باید با یکدیگر مثبت و 
معنیدار باشد. یعنی با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش یابد. و با توجه به این که سطح 

معنی داری در آنها، از مقدار 0/05 کمتر است، پس فرضیه های اول و دوم ما تأیید می شوند.
فرضیه ی سوم : میزان کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز براساس جنسیت متفاوت 

است. 
از آزمون تی دو نمونه مستقل استفاده  به منظور بررسی فرضیه سوم پژوهش، برای جنسیت 

می شود. 
مقدار  می باشد،  لون  آزمون  معنیداری  نشان دهنده  سطح  که   sig مقدار    ،2 جدول  براساس 
0/520 می باشد که چون مقدار  sig از 0/05 بزرگ تر می باشد، فرض H1 رد و فرض H0 پذیرفته 
می شود، بنابراین نشان می دهد دو نمونه دارای واریانس یکسانی هستند. با توجه به اینکه آزمون 
لون نشان می دهد که واریانس دو نمونه با هم برابر هستند  به همین دلیل باید از سطر اول نتایج 
استفاده نمود. براساس جدول 2، چون حد باال ) بیشینه (  که مقدار 0/0606 و حد پایین )کمینه(
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که مقدار 0/1393 را نشان می دهند، هر دو ) هم عالمت عدد بیشینه و هم عالمت عدد کمینه 
( مثبت می باشند؛ در این صورت می توان گفت میانگین گروه اول از میانگین گروه دوم بزرگ تر 
است. یعنی میزان کارآفرینی پسران )که گروه اول هستند(، از دختران )که گروه دوم هستند( بیشتر 
است که نتیجه گرفته می شود که دو نمونه ازلحاظ آماری با یکدیگر  تفاوت معنیدار دارند و می توان 
بیان داشت که میزان کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز براساس جنسیت متفاوت است.

 

 آزمون لوئین براي برابري واریانس ها. 7جدول

آزمون لوئین  
براي برابري 
 واریانس ها

 

F  سطح
معني 
 داري

t در
جه 
آزا
د
 ي

معني 
داري  
)دوطر
 فه(

اختالف 
 میانگین

انحرا
ف 
 معیار

اختالف در سطح 
%95اطمنیان   

 بیشینه کمینه

کار 
 آفریني

فرض 
برابري 

نس  واریا
 ها

. 
41/0 
    

520/0  774. /-  38
3 

439. /  03937/
0-  

 

508.
. / 

1393
. / 

0606/
0 

 فرض
 عدم

برابري 
نس  واریا

 ها

  774-. /  55/
38
1  

439. /  0393/0
 - 

050
7/0  

1393
. / 

0606/
0 

 

یکی از مهمترین دالیل کمتر بودن میزان کارآفرینی در دختران، نبود روحیه ریسک پذیری 
در دختران است. زیرا در مسیر راه اندازی کسب وکارهای نوپا )استارتاپ ها(، آینده فروش یک 

محصول یا خدمات، تضمین شده نیست.
فرضیه ی چهارم: میزان کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز براساس رشته تحصیلی 

متفاوت است.
به منظور بررسی فرضیه چهارم پژوهش، برای رشته تحصیلی از آزمون آنوا استفاده می شود.

با توجه به جدول 3، مقدار سطح معنیداری برابر با 0/011بوده که از مقدار0/05 کمتر می باشد 
بین  در  کارآفرینی  میزان  که  داشت  بیان  می توان  لذا  است،  با 3/148  برابر   f مقدار  و همچنین 
کارآفرینی  )میزان(  میانگین  است.  متفاوت  تحصیلی  رشته  براساس  تبریز  دانشگاه  دانشجویان 
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و  برق  رشته  شیمی،  فیزیک،  رشته ی  مکانیک،  رشته های  و   IT و  کامپیوتر  علوم  رشته های  در 
الکترونیک نسبت به سایر رشته ها بیشتر بود. پس می توان گفت چون  پارک های علم و فناوری 
بیشتر، از این رشته ها طرح میپذیرند و طرحهای تحقیقاتی این رشته ها با نیازهای صنایع هماهنگ 

هستند، بنابراین میزان کارآفرینی آنها بیشتر از سایر رشته هاست.

نتیجه ي تایید یا رد 

فرضیه ها 

فرضیه ها    

    بین پارک ها ي علم و فناوري و کارآفریني دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه وجود دارد.  تایید فرضیه     

    بین استارت آپ ها و کارآفریني دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه وجود دارد. تایید فرضیه

    میزان کارآفریني در بین دانشجویان دانشگاه تبریز براساس جنسیت متفاوت ا ست. تایید فرضیه

 میزان کارآفریني در بین دانشجویان دانشگاه تبریز براساس رشته ي تحصیلي متفاوت ا ست تایید فرضیه

. 

 

  

 

 . آنالیز واریانس8جدول 

 سطح معني داري F میانگین مربعات درجه آزادي مجذور مربعات 

3/.63 بین گروهي  4 666 /.  148/3  011/0  

333/92 درون گروهي  350   233. /    

497/95 مجموع  374    

 

براساس فرضیه های سوم و چهارم پژوهش می توان گفت که یافته های این پژوهش با پیشینه 
به یکدیگر شباهت دارند. یافته های این پژوهش با مطالعات پژوهشگرانی همچون جاکی و همکاران 
)2019( همسو و مشابه می باشند. شباهت نتایج این پژوهش با نتایج مطالعاتی همچون جاکی و 
همکاران در این است که آنها هم ویژگیهای کارآفرینان مانند جنسیت و رشته  تحصیلی را مورد 

بررسی قرار دادند. 
در ادامه، در جدول زیر )جدول 9( به نتایج حاصل از تأیید یا رد فرضیات پژوهش می پردازیم:

جدول 9. نتایج حاصل از تأیید یا رد فرضیات پژوهش
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نتیجه گیری 
ارتقاء  و  تشویق  طریق  از  جامعه  در  درآمد  افزایش  فناوري،  و  علم  پارکهاي  اصلي  هدف 
کارآفرینی و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتي است که با اتکاي بر علم و دانش 
در شرکت های نوپا و استارتاپ ها فعالیت مي کنند. لذا در این پژوهش، به بررسی تأثیر پارک های 
علم و فناوری بر افزایش کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز با تأکید بر نقش استارتاپ ها پرداخته 

شد. نتایج نشان داد که:
نتایج یافته های فرضیه اول با تحقیقات پژوهشگرانی همچون تابش )1393(، قربانی و ذبیحی 
)1393(، ایزدیان )1390(، شیرازی و همکاران  )1398(، ضیا و تاج پور )1394(، شمس و همکاران 
که  می باشند  مشابه  و  همسو  دلیل  این  به   )2018( آنیکا   ،)2020( همکاران  و  هانس   ،)1393(
خدمات  مانند  مختلف  خدمات  ارائه ی  با  فناوری  و  علم  پارک های  که  گفت  می توان  به طورکلی 
تخصصی مورد نیاز شرکتها )زنجیرهی خدمات( و همچنین با توسعه زیرساختهای الزم مانند فضای 
تأمین مالی  با تسهیل فرآیند  با آموزش و مشاوره و  آزمایشگاهی و همچنین  اداری، کارگاهی و 
شرکتها و همچنین با هدایت و نظارت و با تسهیل ارتباط پژوهشگران با صنعت و بازار می توانند 
بیکاری و ورود و  از  ناشی  افزایش کارآفرینی شوند. هر مشکلی در کشور مانند مشکالت  باعث 
خروج ارز ازطریق پارک های علم و فناوری قابل حل است. پارک های علم و فناوری با حمایت از 
شرکت های دانش بنیان نوپا باعث افزایش کارآفرینی می شوند و به این ترتیب با افزایش کارآفرینی، 
مانع از خروج ارز و ورود کاالهای خارجی می شوند. پارک های علم و فناوری را همچنین می توان 
کارآفرینی  آنها  بین  ارتباط  از  نگریست که  نیز  مارپیچ سهگانه »دولت/صنعت/دانشگاه«  از منظر 
ارتباط مؤثری بین صنعت و دانشگاه  افزایش مییابد. پس عوامل نهادی همچون دولت می تواند 

ایجاد کند و باعث کارآفرینی شود.
شباهت نتایج فرضیه دوم با مطالعات پژوهشگرانی همچون ایسالم و آلقوبیری و فاربریکیو و 
همکاران در این است که استارتاپ ها با ایجاد نوآوری باعث کارآفرینی دانشجویان می شوند. پس 
این  دارند.  اشتغال  بر  که  است  تأثیری  آپها  استارت  ویژگیهای  مهمترین  از  یکی  گفت،  می توان 
کسب وکارها ازطریق نوآوری و چابکی به پویایی اقتصاد کمک می کنند )سرآمد، 1397(. درواقع 
افزایش  باعث  جدید  محصوالت  توسعه  و  نوآوری  افزایش  دلیل  به  استارتاپ ها  گفت،  می توان 

کارآفرینی می شوند.
در تبیین نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های اول و دوم پژوهش می توان بیان داشت 
که با توسعه پارک های علم و فناوری و با توسعه استارتاپ ها، کارآفرینی دانشجویان افزایش مییابد 
اجتماعی  مسائل  دانشجویان،  بیکاری  مسئله  شدن  حل  با  مییابد.  کاهش  دانشجویان  بیکاری  و 
بی شماری که از بیکاری آن ها ناشی می شوند مانند مشکل تأخیر در ازدواج و فرزندآوری و درنتیجه 
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مهاجرت  اجتماعی،  انحرافات  روانی،  بیماریهای  اعتیاد، طالق،  فقر،  آن مشکالت کمی جمعیت، 
بیرویه برای یافتن کار حل می شوند.

ادامه  برای  اجتماعی در حال حاضر، مقوله مهاجرت دانشجو می باشد که  از موضوعات  یکی 
تحصیل وارد کشور دیگر می شوند که دانشجو از همان ابتدای تحصیل با فشار روانی و اجتماعی 
فراوان و با مشکالتی مثل فرهنگهای مختلف، تبعیض نژادی، نگرشهای منفی، مشکالت زبان، 
مسکن، غذا، فشارهای مالی، مذهبی و غربت و تنهایی )دوری از خانواده( روبه رو می شوند، که با رفع 
بیکاری و افزایش کارآفرینی نیز به خودی خود حل می شوند )شمس،1387(. با حل شدن مسئله 
بیکاری دانشجویان )با حل شدن بیکاری و افزایش کارآفرینی توسط پارک های علم و فناوری و 
استارت آپها(، مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور به خاطر یافتن کار و مشکالت حاصل از آن 
پیشرفت  اقتصادی و سیاسی  زمینه های علمی، صنعتی،  درنتیجه کشور در همه  مییابد و  کاهش 

چشمگیری مییابد.
با توجه به یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده های فرضیه سوم و چهارم می توان نتیجه 
گرفت که میزان کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز براساس جنسیت و رشته تحصیلی 
متفاوت است. یافته های این پژوهش با مطالعات پژوهشگرانی همچون جاکی و همکاران همسو 
و مشابه می باشد. آنها در مطالعات خود، به ویژگیهای کارآفرینان استارت آپ مانند جنسیت، سن، 

تحصیالت، تجربه کارآفرینی قبلی و انگیزه آنها برای ایجاد شرکت های نوپا پرداختند.
پس می توان گفت، بین یافتهها با پیشنه پژوهش تفاوتی وجود ندارد. پس یافتهها با پیشینه 

پژوهش به یکدیگر شباهت دارند و همسو می باشند که به آنها هم اشاره شد.
فرایند پژوهش )مراحل پژوهش( به این صورت بود که ابتدا به انتخاب موضوع پرداخته شد 
بین  در  بیکاری  پژوهش،  این  در  که  پرداختیم  مسئله  کردن  مشخص  به  مسئله  بیان  در  بعد  و 
دانشجویان به عنوان یک مسئله مطرح شد و بعد توجیهات نظری که منجر به تعریف هر فرضیه 
بیکاری طرح  معضل  برای حل  را  پژوهش  پیشینه  بعد  و  کردیم  مطرح  نظری  مبانی  در  را  شده 
کردیم. و بعد فرضیه ها را براساس پیشینه پژوهش تعریف و مدل مفهومی را براساس متغیرهای 
پژوهش ایجاد کردیم. روش پژوهش، روش پیمایشی بود چون از پرسشنامه استفاده کردیم و بعد 
از اینکه پرسشنامه به صورت الکترونیکی توسط دانشجویان پر شد، داده ها را وارد SPSS کرده و 
با روشهای آماری به تجزیه وتحلیل داده ها پرداختیم. در بخش نتیجه گیری، نتایج حاصل از یافتهها 
آورده شد و در آخر راهکارهایی برای حل معضل بیکاری دانشجویان مطرح و پیشنهاد هایی برای 

تحقیقات آتی داده شد. و محدودیتهای پژوهش )همه گیری کرونا( مطرح شد.
در قسمت پیشنهادهای مدیریتی باید به موضوع توجه ویژه به شورای پارک به عنوان بازوی 
بسیار قوی مشورتی، تصمیم سازی و سیاست گذار برای پارک های علم و فناوری اشاره نمود. باید 
سعی بر آن باشد تا سیاست گذاریهای اصلی هم از سوی این شورا برای پارکها انجام گیرد. الزم 
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است تا اعضای این شورا متعدد و متنوع باشند. پیشنهاد دیگر، این است که برای هدایت و مدیریت 
پارک های علم و فناوری، افرادی )مدیرانی( با تجارب باال نیاز است؛ ازاین رو پیشنهاد می شود در 
پارکها از نیروهای دانشی توانمند و باتجربه استفاده شود. باید به توسعه میزان دانش مدیران پارک، 
نسبت به اهمیت ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد در ابعاد حرفهای و مدیریتی، به منظور ارتقای 
سطح عملکرد تخصصی و اجرایی آنان توجه شود )با مدیریت بهتر پارک های علم و فناوری شاهد 
تعداد  افزایش  با  نتیجه گرفت  بود(. پس می توان  دانشجویان خواهیم  بین  در  کارآفرینی  افزایش 
پارک های علم و فناوری و تعداد استارتاپ ها )با افزایش رشد و توسعه پارک های علم و فناوری و 

استارتاپ ها(، میزان کارآفرینی دانشجویان نیز افزایش مییابد. 

پیشنهاد ها برای تحقیقات آتی
_ ارزیابی و مقایسه میزان کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی و غیردولتی

_ بررسی تأثیر کارآفرینی دانشجویان بر میزان توسعه و پیشرفت کشور

محدودیتهای پژوهش
محدودیتهای در کنترل محقق 

این تحقیق محدود به ابزار پرسشنامه بود و از مصاحبه یا روشهای دیگر برای گردآوری داده ها 
استفاده نشده است. 

محدودیتهای خارج از کنترل محقق
ازجمله  که  گردید  داده ها  گردآوری  فرآیند  کندی  سبب   19 کووید  همه گیری  شرایط  وجود 
تعطیل  دانشگاه ها   ،19 کوید  دلیل همه گیری  )به  باشد  می تواند  پژوهش  مهمترین محدودیتهای 
بودند و دانشجویان در دانشگاه ها حضور نداشتند که پرسشنامه را دریافت کنند و توزیع پرسشنامهها 

به صورت الکترونیکی انجام شد(.

راهکارها
باید یک نظام کارآمد ارزیابی عملکرد دقیق با هدف کمک به تصمیم گیران، سیاست گذاران و 

مدیران برای توسعه کارآفرینی ایجاد شود. 
ازآنجاکه پارک های علم و فناوری بر ارتقای فرهنگ کارآفرینی دانشجویان تأثیر دارد، بنابراین 
باید ایجاد و توسعه پارک های علم و فناوری در کشور مورد توجه قرار گیرد. زیرا که این مراکز 
با ارائه خدمات مشاورهای، مالی و اعتباری، خدمات مدیریتی و حقوقی و فراهم نمودن امکانات 

فیزیکی نقش مؤثری در تسهیل فرآیند کارآفرینی در کشور دارند. 
باید تبلیغات استارتاپ ها افزایش یابد، چون آنچه که روند رو به رشد استارتاپ را فراهم می کند، 
تبلیغات و بازاریابی  است. تا بدین وسیله استارتاپ ها بتوانند نقش مؤثرتری را در ارتقای کارآفرینی 
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داشته باشند. 
و  پارک های علم  در  مزایای حضور  درمورد  اطالعرسانی  برنامه هایی جهت  یا  و  دیوارنویسها 

فناوری ایجاد شوند. 
تشکر و قدردانی: بر خود الزم میدانم از اساتید محترمی که در تمامی مراحل مقاله این جانب را 
همراهی کردند و از همه دانشجویانی که در تکمیل پرسشنامه همکاری نموده اند تشکر و قدردانی 

نمایم.
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