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  مقدمه
ــروزه  ــا و مر دانشــگاهام ــزه ــال اک ــوزش ع از  یآم

، از ایـن رو . باشند یها در جهان م مؤسسه نیماندگارتر
ـ هـا تعر  آن يبرا يدیجد ایفها و وظ نقش شـده   فی

 ینیکـارآفر  يتوسـعه  يتااست که اگر نتوانند در راسـ 
ــد، کشورها  ــام بردارن ــانیگ ــ ش ــ يعهدر توس و  یمل

موفق نخواهنـد شـد    یالملل نیب يها و رقابت يا منطقه
ـ ا ). از جمله1394و همکاران،  یژنی(ب هـا و   نقـش  نی

بـه   توان یم يکشاورز یآموزش عال اکزدر مر ایفوظ
 ان،ینشجودا يرشد و رشد براشیپ يها طیمح تیریمد

و  یشـ یزا يها شرکت سیدر تأس انیکمک به دانشجو
ــش ــبندان ــاور انی ــ  يزکش ــام تحص ــال  لیهنگ و انتق
و  انیشده توسـط دانشـجو  ثبت يکشاورز يها شرکت

 و منـابع  يکشـاورز  يهـا  دانشگاه یعلمتأیه ياعضا
 ياشاره کرد (عابـد  يعلم و فناور يها به پارك یعیطب

شـده  ادات یاقـدام  ،وجـود  نیا ). با1396و همکاران، 
 طیمحـ  ازمنـد ی. بلکـه، ن دهند یگاه در خالء رخ نمچیه

شـکل  بـه  وامـل ع يکه در آن همـه  باشند یم يعدمسا
 نـام بـا   طیمحـ  نیاز ا که کنند يمناسب با هم همکار

 نی). اForfas, 2009( شود یم ادی ینیکارآفر اکوسیستم
 صدها عنصر بوده که از جملـه  رندهیدر برگ اکوسیستم

از ایـن  هسـتند.   یآموزش عال اکزها و مر ها دانشگاه آن
و از  یآمـوزش عـال   اکزها و مر هدانشگا است الزم، رو

 طیرشد مح يدر راستا يکشاورز یآموزش عال هجمل
ــارآفر ــتمه ینیک ــیدهالزم را  داتی ــده اندیش دار  و عه

زاده و در قبال آن شوند (عبداهللا يدیجد يها تیمسئول
ــش). 1391همکــاران،  ــرا، بیکــاري دان آموختگــان زی

مهـم آمـوزش عـالی بـوده و      هايدانشگاهی از چالش
ــدود    بر ــود ح ــاي موج ــاس آماره ــد از  22اس درص

طبیعـی  هاي کشـاورزي و منـابع  آموختگان رشته دانش
درصد بیش از نرخ بیکـاري   10جویاي کار هستند که 

لـذا،   )، 1389پور و رضـایی،  کل جامعه است (حسین
 ،)2008همکاران (و  Hejaziچنانچه از نتایج مطالعات 

آموختگان  نشاز حد دا شیبه رشد ب با توجهآید، برمی
ــزا يزکشــاور ــرخ ب شیو اف ــاآن يکــارین ــدا ه  تیه
ــش ــاورز دان ــان کش ــمت راه يآموختگ ــه س ــداز ب  يان
 يامـر  يمختلـف کشـاورز   يهـا  کار در بخش و کسب

دانشـجویان   یناتوان با این وجود،است.  ریناپذاجتناب
 و کسـب  يانـداز  در راه يآموختگان کشـاورز  دانشو 

 یاساســ يهــا لشاز چـا  آپ) هـاي نوپــا (اســتارت کار
 اکزمر تیبا وجود فعالو  ،)1396 ،ی(مردانشاه باشد می

ـ ر برنامهدیگر ها و  دانشگاه ینیکارآفر در چنـد   هـا  يزی
کـه   يکشـاورز  ينوپا يکارهاوتعداد کسب ریسال اخ

کمتـر بـوده    زین یاز متوسط جهان دهش جادیا رانیدر ا
ــادر ــت (ن ــاران،  ياس ــال در). 1395و همک ــه یح  ،ک

صـورت   کارهـاي نوپـا بـه   وو رشد کسـب  گیري شکل
هـاي مختلـف از جملـه    یافته در حـوزه پیوسته و نظام

 کشاورزي نیرویی مؤثر جهت پویـایی و پیشـرفت بـه   
 .)Flavell, 2017; Stucki, 2016( رود شمار می

در صـورت  بسیاري از کارشناسان بر این باورنـد کـه   
مـوزش  آن در مراکز آ شدن کارآفرینی و توسعهنهادینه

توان بـه حـل بحـران اشـتغال دانشـجویان و       عالی می
خوداشتغالی آنـان امیـدوار    يآموختگان و توسعه دانش
در همــین راســتا، . )1396میثمــی و همکــاران، (بــود 

ها و مراکز آموزش عالی عالوه مأموریت سوم دانشگاه
تـرین مأموریـت و   عنوان اولین و قدیمی بر آموزش به

منظـور بهبـود    ن مأموریـت بـه  پژوهش به عنوان دومـی 
کـار مأموریـت کـارآفرینی    وفضاي کارآفرینی و کسب

ها است که در صدر مأموریت آموزشی و پژوهشی آن
هایی فعالیتو  ،)Czarnitzki, 2016(قرار گرفته است 

آن در مراکــز  ينیـز در راسـتاي کـارآفرینی و توسـعه    
رضـایی و  (آموزش عـالی کشـور انجـام شـده اسـت      

دست آمده نشان . هر چند تجارب به)1391 همکاران،
الزم  انـد انگیـزه   ها نتوانسـته از آن دارد که این فعالیت

کار را در میان وبراي ورود به دنیاي کارآفرینی و کسب
رستمی و (آموختگان ایجاد نمایند  دانشجویان و دانش
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لذا، این امر محتمل است که اتخـاذ  . )1390همکاران، 
کارآفرینی در ایـن راسـتا راهگشـا    رویکرد اکوسیستم 

هـاي   باشد. شواهد نیز حاکی از آن است کـه حمایـت  
محیطی و ایجاد محیط مناسب براي تأثیرپذیري نظـام  

تواند بر کارها می و کسب يآموزشی در ایجاد و توسعه
 Toledano and( کارآفرینی تأثیر داشته باشد يتوسعه

Urbano, 2008( .بر اسـاس  ضر حاتحقیق ، از این رو
ــع رشــد اکوسیســتم   ــه بررســی موان تحلیــل محتــوا ب

ها و مراکز آمـوزش عـالی   کارآفرینی در بستر دانشگاه
تـاکنون چنـین    ، زیـرا اسـت پرداخته  کشاورزي کشور

انجـام  بر اساس تحلیل محتـوا  در این حوزه پژوهشی 
  است.  هنشد

اکوسیسـتم کـارآفرینی    مبانی نظري و پیشینه تحقیق:
اي یا ملی و یـا در سـطح    سطح منطقهممکن است در 

بـر ایـن    ).Morris et al., 2017(دانشگاه تشکیل شود 
ها در دو سطح با اکوسیستم کارآفرینی اساس، دانشگاه

عنوان قسـمتی  ها بهاند. سطح اول وجود آنگره خورده
اي و ســـطح دوم از اکوسیســـتم کـــارآفرینی منطقـــه
 ;Isenberg, 2010( اکوسیستم کارآفرینی درون دانشگاه

Miller and Acs, 2017( در مـــورد اکوسیســـتم .
کارآفرینی درون دانشگاه عـواملی نظیـر: جـو مسـاعد     

هـاي   مـدیریت و رهبـري، زیرسـاخت    آموزشی، نحوه
توانند نقش مؤثري  هاي آموزشی می مناسب نظیر: دوره

                     در پرورش دانشجویان کـارآفرین بـالقوه ایفـا نماینـد    
)Miller and Acs, 2017(  هـا در ایـن   . لـذا، دانشـگاه

انـد  تـوجهی داشـته  هاي قابـل گذاري خصوص سرمایه
)Sieger et al., 2014(.     بـه   بـا ایـن وجـود، در ایـران

ها ها و شناخت مؤلفهاکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه
عملیـاتی   يعنوان برنامـه  هاي آن بهو رشد زیرساخت

مرجــایی و (شــده اســت در دانشــگاه توجــه جــدي ن
  .  )1395پورآتشی، 

تعریـف از   هاي متعددي براي ارائهگفتنی است، تالش
هاي اخیر صورت در سالاکوسیستم کارآفرینی مفهوم 

گرفته است. تعـاریف نوعـاً اهمیـت روابـط محلـی و      
ــف     ــازیگران مختل ــان ب ــل می ــتگی متقاب داراي وابس

کـرد  اکوسیستم را به عنوان عناصر اصلی پیشـران عمل 
یـک تعریـف    )Stam )2015کنند.  اکوسیستم ارائه می

ــیع از اکوسیســتم  ــا عنــوان     وس ــاي کــارآفرینی ب ه
 يهـم وابسـته  اي از بـازیگران و عوامـل بـه    مجموعه"

نحوي که کارآفرینی سـازنده را فعـال   هماهنگ شده به
 )Mason and Brown )2014، ارائـه نمـود.   "کننـد  می

ــه  ــارآفرینی را مجموع ــتم ک ــگران اکوسیس اي از کنش
کارآفرینی مـرتبط بـه یکـدیگر (کنشـگران بالفعـل و      

هـا،  هاي کارآفرینی (براي مثال: شرکتبالقوه)، سازمان
هــا)، کــار، بانــکوگــذاران، فرشــتگان کســبســرمایه

هـاي بخـش دولتـی،    هـا، سـازمان  مؤسسات (دانشگاه
نهادهاي مالی) و فرایندهاي کـارآفرینی (بـراي مثـال:    

هاي با رشد باال، کار، تعداد شرکتوکسبمیزان ایجاد 
طلبی کـارآفرینی  تعداد کارآفرینان سریالی، سطوح جاه

صورت رسمی و غیررسمی به ایجاد ارتباط، و...) که به
مداخله و مدیریت عملکرد در محیط کارآفرینی محلی 

 )Spigel )2017زعـم   بهمتکی هستند، تعریف کردند. 
بی از عناصر اجتمـاعی،  هاي کارآفرینی ترکیاکوسیستم

سیاسی، اقتصادي و فرهنگی در یک منطقه هستند کـه  
کننـد و   هاي نوپا حمایت می از توسعه و رشد نوآوري

کنند  کارآفرینان نوظهور و دیگر بازیگران را تشویق می
کـار  وتا خطرات شروع و تأمین مالی ایجاد یک کسب

یـن  بر ا )2017(و همکاران   Kuratkoنوپا را بپذیرند.
هـاي هماهنـگ    ورند که اکوسیستم کارآفرینی تالشبا

هـایی منجـر بـه افـزایش احتمـال       براي ایجاد محـیط 
کارهـاي  وهاي جدید در کسـب  گذاري موفقیت سرمایه

هـایی کـه منجـر بـه     باشند و بر ایجـاد محـیط  نوپا می
هـا  هاي جدیـد آن گذاري موفقیت کارآفرینان و سرمایه

و همکـاران   Brunsعـم  انـد. بـه ز  باشد، متمرکز شـده 
 اي است چنـد اکوسیستم کارآفرینی، مجموعه )2017(

بعدي از عوامل متقابل که تأثیر فعالیت کـارآفرینی بـر   
کنـد. آنچـه از تعـاریف    رشد اقتصادي را تعـدیل مـی  
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دنبـال  آید، این است که اکوسیستم کارآفرینی بـه  برمی
شناسایی و ایجاد تعامل میان عناصـري اسـت کـه در    

ــر   ابعــاد اجتمــاعی، فرهنگــی، اقتصــادي و سیاســی ب
کارهاي نوپـا اثرگـذار   وگیري کسب کارآفرینی و شکل

در ادامــه نتــایج . )1398فــالح و همکــاران، (هســتند 
اکوسیسـتم   يبرخی مطالعـات انجـام شـده در حـوزه    

  کارآفرینی آورده شده است.   
) بـه پدیدارشناسـی موانـع    1395نادري و همکـاران ( 

کارهـاي نوپـاي کشـاورزي    واندازي کسب ایجاد و راه
ایـن موانـع عبـارت بودنـد از:      يهاند که عمد پرداخته

منظـور  جذابیت پایین فعالیت در بخش کشـاورزي بـه  
سـود پـایین    باال و حاشـیه  جذب سرمایه، تفکر هزینه

بـاالي تـأمین    هاي مرتبط با کشاورزي، هزینـه فعالیت
انـــدازي تجهیـــزات و ملزومـــات اولیـــه جهـــت راه

بودن دلیل طوالنی آپ کشاورزي، اتالف ایده به استارت
  ساخت در بخش کشاورزي.   روند اخذ پروانه

ابعـاد مـدل    )1396(مطابق مطالعه داوري و همکاران 
ــد ــارآفرینی از دی خبرگــان  گاهمفهــومی اکوسیســتم ک

هـا  عبارت بودند از: سیاست (دولت، رهبري)، حمایت
انسـانی   هـا)، سـرمایه  تهاي صـنفی، زیرسـاخ   (انجمن

مـالی،   هـاي آموزشـی)، سـرمایه    (نیروي کار، مؤسسـه 
هـاي   هـا)، فرهنـگ (داسـتان   بازارها (مشتریان، شـبکه 

ــین،   ــت، هنجارهــاي اجتمــاعی). همچن ــابق موفقی مط
ــه ــهآن مطالع ــا مجموع ــک  ه ــارایی ی ــل ک اي از عوام

دهنـد کـه    اکوسیستم کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می
انسانی، بازارهـا، فرهنـگ،    ها، سرمایهحمایتترتیب به

بر اکوسیستم کـارآفرینی ایـران    مالیسرمایهسیاست و 
خـود   ) در مطالعـه 1397انتظاري ( باشند. تأثیرگذار می

هـاي   بنیان در استاندانش دریافت که اکوسیستم توسعه
هـاي  اهایران شکل نگرفته است. بر این اساس، دانشگ

 يخـور تـوجهی بـر توسـعه    ران تـأثیر در استانی در ای
توانند فرایندها و  ها نمیاي ندارند. چون دانشگاه منطقه

ها را بـه نـوآوري، کـارآفرینی و    استان هاي پایهقابلیت
بنیان تبدیل کنند. از طرف دیگـر،  کارهاي دانشوکسب

اکوسیستمی وجود ندارد که ظرفیت جـذب منـاطق را   
هـاي   هـا را بـه نظـام    دانشـگاه  هـاي باال ببرد و فعالیت

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی پیونـد دهـد. بنـابراین،    
اي  منطقـه  يها به توسـعه تنها راه بهبود کمک دانشگاه

ساخت اکوسیستم توسعه مبتنی بر دانشگاه اسـت کـه   
صالح را  ها و دیگر نهادهاي ذيهمت دولت، دانشگاه

  کند.طلب می
 Rice ــاران ــهدر مطا )2014(و همک ــش  لع ــود ش خ

دانشگاه را در چهار کشـور مـورد مطالعـه قـرار دادنـد و      
کشـد کـه یـک سـبد     سال طول می 20حداقل  ،دریافتند

  جــامع از عناصــر اکوسیســتم در دانشــگاه شــکل گیــرد.
Fu and Hsia )2017عوامل  خود دریافتند که ) در مطالعه

مؤثر بر ایجاد اکوسیسـتم کـارآفرینی دانشـگاه اسـتنفورد     
منـد بـه    عالقـه  يپـذیري، وجـود جامعـه    هنگ ریسکفر

ــا  ــاري ب ــت، همک ــت دول ــارآفرینی، حمای ــنعت و  ک ص
) در Miller and Acs )2017باشند. دانشجویان مستعد می

 1موردي خود که با اقتباس از تئوري مـرزي ترنـر   مطالعه
انجام شد، سه عامل اصلی ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در 

ــیکاگو را آ  ــگاه ش ــوع  دانش ــگاهیان، تن ــل دانش زادي عم
هـاي در دسـترس دانشـگاه     جمعیتی در دانشگاه و دارایی

) در رابطـه  2018(همکاران و  Thomsenمعرفی نمودند. 
اکوسیسـتم کـارآفرینی    عنـوان هسـته  ها بهانشگاهبا تأثیر د

ها براي اجتماعی عواملی نظیر تخصیص منابع به دانشگاه
ها بـر  کز داخلی دانشگاهکارآفرینی اجتماعی، افزایش تمر

هـاي مـؤثر بـراي     کارآفرینی اجتمـاعی و ایجـاد مشـوق   
بایـد توجـه داشـت،     دانشـجویان را تأثیرگـذار دانسـتند.   

هـاي  تحوالت اخیر در بازار کار ضرورت توجه دانشکده
آموختگان  پذیري دانشجویان و دانش کشاورزي به اشتغال

کاران، را بیش از پیش برجسته نموده است (غالمی و هم
طوري که، این قشر ناگزیرند تحولی اساسی در  ). به1390

نوع نگاه به اشتغال داشته باشند و ایجاد چنین نگرشـی از  
حال با توجه ). 1399وظایف آموزش عالی است (ابدي، 

هـاي   هـاي اخیـر بـر روي اکوسیسـتم     فعالیـت  به آن کـه 
                                                             
1. Turner Boundary Theory 
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، و )Stam, 2015(توسعه بـوده   کارآفرینی در مراحل اولیه
مدل آیزنبرگ مدلی است که میان سیاستگذاران محبوبیت 

همچنین، تعداد . )Stam and Spigel, 2016( بیشتري دارد
در آیزنبــرگ ارجاعـات بــه مـدل اکوسیســتم کـارآفرینی    

ي اکوسیستم کارآفرینی بیشتر بـوده  ها مقایسه با سایر مدل
افزون بر ایـن، مـدل اکوسیسـتم    . )Maleci, 2018( است

یزنبــرگ مــدل مبنـا جهــت بررســی مفهــوم  کـارآفرینی آ 
باشـد کـه شـامل صـدها عامـل بـوده کـه        اکوسیستم می

تواننــد در شــش قلمــرو اصــلی سیاســت، فرهنــگ،  مــی
بنـدي   انسـانی گـروه  مالی و سرمایهحمایت، بازار، سرمایه

شوند. لذا، در تحقیق حاضر مـدل اکوسیسـتم کـارآفرینی    
ب شده اسـت و  عنوان مدل مبنا انتخا ) به2011آیزنبرگ (

سعی شده است تـا موانـع رشـد اکوسیسـتم کـارآفرینی      
آیزنبرگ در بستر نظام آموزش عـالی کشـاورزي کشـور    

آپی کشور شناسایی از دیدگاه فعاالن استارت(سطح دوم) 
  شوند.   

بـا   ي کیفـی کـه  در ایـن مطالعـه   شناسی تحقیـق: شرو
سـعی شـده   انجـام شـده،   استفاده از روش تحلیل محتوا 

انسانی، موانع مالی، موانع هاي موانع عوامل مؤلفه تااست 
و موانع (زیرساختی) بازار، موانع فرهنگی، موانع حمایتی 

قابـل  شناسایی شوند.  رشد اکوسیستم کارآفرینی سیاستی
  مسـئله  شدنمشخص ذکر است، پس از تعیین موضوع و 

بـا توجـه بـه    . صورت گرفـت نمونه حجم تحقیق، تعیین 
گیــري  نمونــه ، از شــیوهش تحقیــق کیفــیرواســتفاده از 

اسـتفاده  هدفمنـد  گیـري  متناسب با آن یعنی روش نمونه
گیـري قضـاوتی یـا     نمونهشد. این روش در برخی موارد 

ایـن روش  در شـود.  نامیـده مـی   نیـز  گیري نظـري  نمونه
انتخاب به صورت کنندگان خاص توسط محقق  مشارکت

. )Burns and Grove, 2005( شـوند آگاهانه انتخاب مـی 
چـین  کنندگان توسط محقق دست در این روش مشارکت

و  صورت مشخص داراي ویژگـی شوند. چرا که یا به می
غنـی از اطالعـات در    یا پدیده مـورد نظـر هسـتند و یـا    

باشند. این روش بیشتر زمـانی اسـتفاده    موردي خاص می
ــه شــودمــی ــه نمون ــاز ب ــره وجــود داردکــه نی     هــاي خب

)Boswell and Cannon, 2012.(  از آنجا که در مطالعات
 باشـد میمدنظر نمونه  30طور معمول بین یک تا  کیفی به

)Fridlund and Hildingh, 2000(با توجه به هـدف   ، لذا
آپـی و مطلعـان کلیـدي     نفر از فعاالن استارت 15تحقیق 

کارهـاي نوپـا در دو بخـش خصوصـی و      و کسـب  حوزه
هـاي   ژگیاي از وی ارهو گزینش شدند که پانتخاب دولتی 

قابل ذکر اسـت   .) ارائه شده است1آنها به شرح جدول (
مدت سال بود.  55تا  35که سن افراد مورد مصاحبه بین 

کـار و  که به شـکل حضـوري و در محـل    ها مصاحبه
دقیقه تـا   45از نیز شوندگان انجام شد فعالیت مصاحبه

ــاعت و  2 ــی     10سـ ــود و برخـ ــر بـ ــه متغیـ دقیقـ
گان بر حسب لزوم دوبار مورد مصـاحبه  کنند شارکتم

با توجه بـه اهمیـت واحـد    در گام بعدي قرار گرفتند. 
واحـدهاي   اسـتخراج تحلیل براي آغـاز کدگـذاري و   

ــایی  ، )Graneheim and Lundman, 2004(معن
شونده انجام شد. مصاحبه با هر یک از نفرات مصاحبه

گفتنی است، واحد معنایی تحقیق حاضـر مشـتمل بـر    
، جمله یا پاراگرافی بـود کـه مفهـومی از عوامـل     واژه

ــده ــع) بازدارن ــه (موان ــاي  مؤلف ــتم  "ه ــدل اکوسیس م
بـراي  همچنـین،  . دربرداشـت را  "کارآفرینی آیزنبرگ

ها بررسی شـدند.   اطمینان از نتایج تحقیق، اعتبار یافته
مورد  دهنده پدیدهکه نتایج تحقیق نشاناعتبار یعنی این
. )Richards and Morse, 2012(بررســی باشــد 

محققان از یج، قابلیت اطمینان نتاهمچنین جهت بهبود 
طریق همکاري با یکدیگر احتمال بروز خطاها را کـم  

. در این راستا، کدگذاري و تحلیل متون توسـط  کردند
   تحقیق انجام شد. ي دو تن از اعضاي کمیته

هـاي عمیــق  منظـور تحلیـل محتـواي مصـاحبه     بـه 
آپی و مطلعان کلیـدي   عاالن استارتگرفته با ف صورت

ارائه شده در جدول  کارهاي نوپا از رویهوکسب حوزه
ها از  تحلیل داده در راستاي، به عالوهاستفاده شد.  )2(

. در ادامـه شـماي   شداستفاده  MAXQDA12 افزار نرم
عنـوان   گرافیکی مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ به

  ست.مدل مبناي تحقیق آورده شده ا
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  اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ -1شکل   
  

  
  

  
  

هاي نیمه کنندگان در مصاحبهفراوانی مشارکت -1جدول 
  ساختاریافته

  فراوانی  کنندگانماهیت مشارکت  ردیف
  11  بخش خصوصی  1
  4  بخش دولتی  2
  9  داراي مدرك دکتري  3
  6  داراي مدرك کارشناسی ارشد  4
  11  داراي کسب و کار کارآفرینانه     5
ینی و فعالیت مرتبط با کارآفرداراي    6

  اندازي کسب و کار                            راه
4  

  هاي عمیقروند اجراي تحلیل محتواي مصاحبه -2جدول 
  روند   فرایند  هاگام

1  
انتخاب 

واحدهاي 
  معنایی

یا م مفهو دریافـت . شـد تعیین اف گرراپاو جمله اژه، و به شـکل حد معنایی ور و وامر هامصاحبهمتن  گامین در ا
حد ب وانتخااصلی ا عامـل  "مدل اکوسیسـتم کـارآفرینی آیزنبـرگ   "هاي (موانع) مؤلفه از عوامل بازدارندهمعنایی 

  . دمعنایی بو

2  
 استخراج

واحدهاي 
  معنایی

ه ب. شدند اسـتخراج د صلی خوم افهوبا حفظ ماف) گرپاراجمله یا (واژه، معنایی ي حدهااز وا کدامهر  گامین در ا
هاي مدل مؤلفه يم عوامل بازدارندهقبل با حفظ مفهوي مرحلهاز  شدهانتخابي حدهااز وا کدامکه هر  صورتین ا

  .  گردیدندارائه  کوتاه تاعبار به شکلاکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ 
   .دحد بوي آن وامعنا نشانگرکه  ندشد منتسبمفهومی  عنوانک یبه کوتاه  معناییي حدهااز وا کدامهرم ین گادر ا  کدگذاري  3

4  
تشکیل 
خرده 

  هامقوله

داراي ین مرحله کدهایی که ا در .ام شـد قدا مشـابه مفاهیم ي داراي به شناسایی کدهاهـا  لهمقودهتشکیل خراي بر
می نـا مقوله با  دهب یک خرقال، در نددبوهاي مدل اکوسیستم کـارآفرینی آیزنبـرگ   ل موانع مؤلفهحو مشابهمعنایی 

هاي مدل اکوسیستم ص موانع مؤلفهخصودر  مشابهیکه مفاهیم هایی  مقوله ، خردهنهایتدر . ار گرفتندقر شدهکوتاه
  . شدندبندي گروهقالب یک مقوله در  داشتند،کارآفرینی آیزنبرگ 

Bengtsson, 2016 منبع:

  ها  یافته
رداختـه  ) به تحلیل موانـع سیاسـتی پ  3در جدول (

ي موانع سیاستی داراي ، مؤلفهمطابق نتایج .شده است
نقـش نامناسـب دولـت در سـاخت     "ي مقوله دو خرده

 . همچنـین، باشـد  می "رهبري ناکارآمد"و  "اکوسیستم
ــرده ــه  خ ــاخت   "مقول ــت در س ــب دول ــش نامناس نق

نسبت باالتري  در این مضمون از اهمیت به "اکوسیستم
 وجـود "برخوردار اسـت. قابـل ذکـر اسـت، کـدهاي      

و  "آپـی اکوسیسـتم اسـتارت  زیـاد در   و زائد مقررات
ــوازي" ــت همپوشــانی و م ــاري در سیاس ــا ذاريگک ي ه

نقش نامناسب " مقولهاز خرده "آپیاستارتاکوسیستم 
هـا را  بیشـترین فراوانـی   "دولت در ساخت اکوسیستم

ــه ــاص دادهب ــود اختص ــدهاي خ ــد. ک ــت از "ان حمای
هـاي   سیاسـت در ضعف "و  "هاي ضعیفآپ استارت

نیـز   "رهبري ناکارآمـد " مقولهخردهاز  "تشویقی افقی
  ها را دارند.  بیشترین فراوانی

 وانعــم معنایی واحدهاي تحلیل به )4( جدول در  
موانـع  لفـه  ؤرشد اکوسیستم کـارآفرینی منتسـب بـه م   

   .پرداخته شده است یفرهنگ
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  ي موانع سیاستیتحلیل واحدهاي معنایی موانع رشد اکوسیستم کارآفرینی منتسب به مؤلفه -3جدول 
  فراوانی  کدها  ها مقولهخرده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نقش نامناسب دولت در ساخت 
  اکوسیستم

  10  آپی زیاد در اکوسیستم استارت و زائد مقررات وجود
  5   آپیاستارتي اکوسیستم هاگذاريتي در سیاسکارهمپوشانی و موازي

  4  نامتوازن کشور يتوسعه
  3  مدت و موقتی دولتمردان به اکوسیستمنگاه کوتاه

  3  آپاندازي استارتراهمورد نیاز جهت باالبودن تعداد مجوزهاي 
  2  هاي متفرق آموزش و پرورش، آموزش عالی و معاونت علمیزنجیره

  2  آپی استارتاکوسیستم  هدف دولت در ساخت نامعین بودن
  2  اکوسیستم ساخت دولت در زیاد  يمداخله

  2  نبود یک متولی مشخص براي اکوسیستم 
  2  اکوسیستمدولتی همپوشانی در وظایف بازیگران 
  2  اکوسیستم يحوزهعدم ثبات در قوانین و مقررات 

  2  کار وکسب يقدیمی بودن قوانین حوزه
  2   دریافت مجوزها ينبود قوانین منسجم و یکپارچه در حوزه

  2    ي کارآفرینیو توسعه ناتوانی دولت در ساخت اکوسیستم
  2  درگیري وزارت علوم با کارهاي روزمره و دور از مباحث کارآفرینی

  2  آپی استارتمسائل سیاسی در اکوسیستم نقش  پررنگ بودن
  2  یا غیردولتی اکوسیستمبودن جنس دولتی  نامشخص

  2  نگاه بخشی به موضوعات مختلف کشور
  2  رهاي اقتصادي کشوناکارآمدي سیاست

  2  کنترل منابع مالی رشد اکوسیستم در دست دولت
  2  ها آپتخصیص ضعیف منابع مالی به استارت

  2  هاآپمشکالت مالیاتی براي استارتوجود 
  2  یقی عموديهاي تشوسیاست يضعف در حوزه

  2  توجه زیاد به فرایندهاي پیشین رشد اکوسیستم
  2  عدم توجه به فرایندهاي پسین رشد اکوسیستم

  
  رهبري ناکارآمد

  3  هاي ضعیفآپحمایت از استارت
  3  هاي تشویقی افقیسیاستدر ضعف 

  2  گذاري در اکوسیستمها جهت سرمایهبانک عدم تشویق

  یفرهنگانع مو لفهؤرشد اکوسیستم کارآفرینی منتسب به م موانعتحلیل واحدهاي معنایی  -4جدول 
  فراوانی  کدها  ها مقولهخرده

  
  
  

  مشکالت فرهنگی

  6  آپی فرهنگی در اکوسیستم استارت تنگناهاي
  4  هاآپسازي در استارتتیم مشکل

  3  در جامعه  سازي فرهنگ اکوسیستمیعدم پیاده
  2  ها  میان خانوادهگرایی در مدرك معضل

  2  ستم سازي فرهنگ رقابت در اکوسیعدم پیاده
  2  سازي فرهنگ همزیستی در اکوسیستم  عدم پیاده

  2  جامعه ارزش بودن جایگاه فرد کارآفرین در کم
  2   جامعه کارآفرینی در  مقولهارزش بودن کم

  3  نبود تفکر کارآفرینانه در کشور  
  3  نبود تفکر سیستمی و اکوسیستمی در کشور
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فقدان تفکر چند بعدي 

  و سیستمی

  2  ها در نهادهاي دولتی و غیردولتیآپدرك ماهیت استارت عدم
  2  آپ در جامعهدرك نادرست از مفهوم استارت

  2  ها در دانشگاه عنوان بیزینس مدلبه هاآپماهیت استارت عدم درك
  2  آپاندازي استارتعالقمند به راهجوانان  نگرشمدیران آموزش عالی از عمیق درك عدم 

-اکوسیستماز  تقلید

  هاي موفق دنیا
  3  هاي کارآفرینی موفق دنیااز اکوسیستمصرف  تقلید
  3  هاي کشور  بدون توجه به پتانسیلدنیا اکوسیستم کارآفرینی سازي الگوهاي موفق پیاده

  2  کشور    کارآفرینیدر اکوسیستم کارهاي خالقانه وکسب کمبود
    

اراي سـه  موانـع فرهنگـی د   ي، مؤلفـه مطابق نتایج  
ــهخــرده فقــدان تفکــر "، "مشــکالت فرهنگــی" مقول

هـاي  تقلیـد از اکوسیسـتم  "و  "چندبعدي و سیسـتمی 
 "مشـکالت فرهنگـی  "باشد. همچنین، می "موفق دنیا

نسبت باالتري برخـوردار  در این مضمون از اهمیت به
فرهنگـی در   تنگناهاي"است. قابل ذکر است، کدهاي 

ــتارت ــی اکوسیســتم اس ــکل"، "آپ ــیم مش ــازي در ت س
ســازي فرهنــگ   عــدم پیــاده "و  "هــا آپ اســتارت

مشـکالت  "ي مقولـه  از خـرده  "در جامعه اکوسیستمی
هـا را بـه خـود اختصـاص     بیشترین فراوانی "فرهنگی

نبود تفکـر کارآفرینانـه در   "اند. به عالوه، کدهاي داده

نبــود تفکــر سیســتمی و اکوسیســتمی در "و  "کشــور
ـ "ي  مقولـه  از خرده "کشور دان تفکـر چندبعـدي و   فق

باشند. کدهاي ها را دارا میبیشترین فراوانی "سیستمی
 "هاي کارآفرینی موفق دنیـا از اکوسیستمصرف  تقلید"

موفـق اکوسیسـتم کـارآفرینی    سازي الگوهاي پیاده"و 
  مقولـه  از خرده "هاي کشور بدون توجه به پتانسیلدنیا 

ترین نیـز بیشـ   "هـاي موفـق دنیـا   تقلید از اکوسیستم"
  ها را دارند. فراوانی

موانـع   معنـایی  واحدهاي تحلیل به )5( جدول در  
موانـع   رشد اکوسیستم کـارآفرینی منتسـب بـه مؤلفـه    

   .پرداخته شده است(زیرساختی) حمایتی 
  

  (زیرساختی)  یحمایتموانع  لفهؤرشد اکوسیستم کارآفرینی منتسب به م موانعتحلیل واحدهاي معنایی  -5جدول 
  فراوانی   کدها  ها مقولهخرده

عملکرد ضعیف 
اي  نهادهاي حرفه

  حامی کارآفرینی

  3  این نهادها    آپی بافعاالن استارتدر آشنایی  کارآفرینیحامی  ايحرفه نهادهايعملکرد ضعیف 
  3  شهرهاي کوچکآپی استارترشد اکوسیستم در کارآفرینی حامی  ايحرفه نهادهايعملکرد ضعیف 

  3  کارآفرینیحامی  ايحرفه نهادهايافراد باتجربه در  نبود
  3  کارآفرینیحامی  ايحرفه نهادهاينبود افراد متخصص در 

  2  در رشد اکوسیستم اي حامی کارآفرینی نهادهاي حرفهعملکرد اشتباه 
  2  اي حامی کارآفرینی نهادهاي حرفهمادي کامالً نگاه 

  
ؤلفـه موانـع حمـایتی    ، ممطابق نتایج تحلیل محتوا  

عملکرد ضـعیف  " مقوله(زیرساختی) داراي یک خرده
 همچنین،باشد.  می "اي حامی کارآفرینی نهادهاي حرفه

حـامی   ايحرفـه  نهادهـاي عملکرد ضـعیف  "کدهاي 
ایــن  آپــی بــا فعــاالن اســتارتدر آشــنایی  کــارآفرینی

حـامی   ايحرفـه  نهادهـاي عملکرد ضعیف "، "نهادها
شـهرهاي  آپـی  اسـتارت د اکوسیستم رشدر کارآفرینی 

 ايحرفـه  نهادهـاي نبود افـراد باتجربـه در   "، "کوچک

 نهادهاينبود افراد متخصص در "و  "کارآفرینیحامی 
عملکـرد  "مقولـه   ز خـرده ا "کارآفرینیحامی  ايحرفه

بیشـترین   "اي حامی کارآفرینیضعیف نهادهاي حرفه
  . را دارندها فراوانی
موانـع   معنـایی  واحدهاي تحلیل به )6( جدول در

موانع بازار  رشد اکوسیستم کارآفرینی منتسب به مؤلفه
   .شده است پرداخته
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  بازارموانع  لفهؤرشد اکوسیستم کارآفرینی منتسب به م موانعتحلیل واحدهاي معنایی  -6جدول 
  فراوانی  کدها  ها مقولهخرده

  فضاي نامناسب بازار

 7  ی بازارمناسب نبودن فضاي رقابت

 4 ها بر رشد اکوسیستم تأثیر تحریم

 2 هاآپهاي بازاریابی در استارتفقدان استراتژي

 2 هاآپهاي برندسازي در استارتفقدان استراتژي

 2 ها آپکوچک بودن بازار براي استارت

 2 ها از نیازهاي بازار کارآپاستارت يفاصله

 2  اکوسیستمارزش در  يگیري زنجیرهعدم شکل

  وضعیت نامناسب اقتصادي
 3 عدم ثبات اقتصادي کشور

 3 کشور وجود رانت در نظام اقتصادي 

 2 اکوسیستم رشد نرخ ارز بر  اتتأثیر شدید نوسان

 4 هاي اکوسیستملفهؤنبود ارتباط و تعامل بین م  فقدان تعامل اکوسیستمی

 3 ها با اکوسیستم جهانیآپعدم ارتباط استارت

  
ــایج  ــابق نت ــه   مط ــازار داراي س ــع ب ــه موان ، مؤلف

وضـعیت  "، "فضـاي نامناسـب بـازار   " يمقولـه  خـرده 
 "فقـدان تعامـل اکوسیسـتمی   "و  "نامناسب اقتصـادي 

 "فضاي نامناسب بازار" مقولهخردهباشد. همچنین،  می
نسبت باالتري برخـوردار  مضمون از اهمیت بهاین در 

اسب نبودن فضـاي  من"است. قابل ذکر است، کدهاي 
از  "ها بر رشد اکوسیستمتأثیر تحریم"و  "ی بازاررقابت

ها بیشترین فراوانی "فضاي نامناسب بازار" مقوله خرده
عـدم  "اند. همچنین، کدهاي دادهخود اختصاص  را به

ــت در نظــام "و  "ثبــات اقتصــادي کشــور وجــود ران
وضـعیت نامناسـب   " مقولـه ز خردها "کشوراقتصادي 
باشـند. کـد    هـا مـی  داراي بیشترین فراوانی "اقتصادي

از  "هـاي اکوسیسـتم  لفـه ؤنبود ارتباط و تعامل بین م"
نیـز داراي   "فقدان تعامـل اکوسیسـتمی  " يمقولهخرده

 .باشد بیشترین فراونی می

 موانـع  معنـایی  واحدهاي تحلیل به )7(جدول  در
ـ   موانـع  يلفـه ؤه مرشد اکوسیستم کارآفرینی منتسب ب

   .است شده انسانی پرداخته 
  

  انسانیموانع  تحلیل واحدهاي معنایی موانع رشد اکوسیستم کارآفرینی منتسب به مؤلفه -7جدول 
  فراوانی  کدها  ها مقولهخرده

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 7  دانشگاه کارآفرینهاي ف و رسالتاهداهاي کشور از دانشگاه فاصله

  7  آموزش عالی در رشد اکوسیستم  ها و مراکزدانشگاهنقش کمرنگ 
 6 هاي تئوري به عملیاز آموزش هادانشگاهعدم حرکت 

 6  اکوسیستم يگذاري نامشخص نظام آموزش عالی در حوزههدف

 5 کار وي کسباندازو راه ناکارآمدي آموزش عالی در حوزه کارآفرینی

 4  هاشده در دانشگاهي آموزشی ارائههامحتوا نامناسب بودن

 4 ها به حل مشکالت جامعهعدم توجه دانشگاه

 3 ها   کارآفرینی براي نیروي انسانی در دانشگاه يتجربهکسب  نبود فرصت

 2 ها دانشگاهدر کارآفرینی نیروي انسانی دانش ارتقاء  توجه کم به

 2 بود تعامل کارا بین آموزش و پرورش و آموزش عالین

 2 علمی  هايمجلهشده در  هاي چاپارزیابی اساتید با تعداد مقاله

 2 ها دانشگاه نقش پررنگ عوامل سیاسی در

  2  ها  دانشگاهعدم باور به کارآفرینی در 
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  فراوانی  کدها  ها مقولهخرده
هاي کشور تا فاصله دانشگاه

  رسیدن به دانشگاه کارآفرین
  2  نشجویانکارآفرینی دا يعدم تأثیر مراکز آموزش عالی در ارتقاء روحیه

  2  کارآفرینی دانشجویان هايمهارت ءعالی در ارتقا تأثیر مراکز آموزش عدم
  2  آپیعدم تعامل نظام آموزش عالی و اکوسیستم استارت

  2  در رشد اکوسیستم شهرهاي کوچک هاعملکرد ضعیف دانشگاه
  2  ها با بازارعدم ارتباط دانشگاه

  2  علمی  اء رنکینگها به ارتقتوجه صرف دانشگاه
  2  هاي موجود در صنعتبا الماندانشگاهی ارتباط اندك مقاالت 

  2  فکر اکوسیستم کارآفرینی در نظام آموزش عالینبود اتاق
  2  کارآفرینی يکارا نبودن الگوي آموزشی نظام آموزش عالی در حوزه

  2  هاي دانشگاهی به عالیق برخی اساتیداختصاص بودجه
  2  ها در دست برخی اساتیدر تجهیزات و آزمایشگاهانحصا

  2   هاي غیرکاربردي در نظام آموزش عالیوجود رشته
  2  هاي دانشگاهی در بازار کارسازي آموزهعدم امکان پیاده

 2 هاآپی دانشگاهدر رشد اکوسیستم استارتت علمی أنقش نامناسب اعضاي هی

  2  هاآپی دانشگاهشد اکوسیستم استارتدر رنقش نامناسب دانشجویان دکترا 
 7 هادانشگاهماهر در انسانی نیروي  عدم پرورش  فقدان نیروي انسانی ماهر

 4 ت علمی با مفاهیم کارآفرینیأاعضاي هی نبودن آشنا

 3  کارآفرینی يت علمی در حوزهأعدم تغییر رویکرد اعضاي هی

 2    دلیل قوانین دانشگاهیت علمی بهأکارآفرینی اعضاي هی عدم روحیه

 2 دلیل قوانین دانشگاهیکارآفرینی دانشجویان به عدم روحیه

 2 دانشجویان با مباحث مالی کارآفرینی نبودن آشنا

 2 پژوهینگري و آیندهآیندهمباحث دانشجویان با  نبودن آشنا

 2 کاروهاي کسبدانشجویان با ریسک نبودن آشنا

 2 ها دانشگاهدر  دانشجویانقیت و نوآوري عدم پرورش خال

 2 پردازي و ایدهدانشجویان با پرورش ایده  نبودن آشنا

 2 در میان دانشجویان کاروسازي طرح کسبآماده هايفقدان مهارت

 2 آموزش عالی مراکز) ضعیف هاي ضعیف (نیروي انسانیورودي

  
 نسـانی ا ، مؤلفـه موانـع  مطابق نتایج تحلیل محتـوا 

هاي کشور تـا  فاصله دانشگاه"ي مقولهداراي دو خرده
فقدان نیروي انسانی "و  "رسیدن به دانشگاه کارآفرین

فاصــله " يمقولــه خـرده باشـد. همچنــین،  مــی "مـاهر 
در  "هاي کشور تا رسیدن به دانشگاه کارآفریندانشگاه

مضمون از اهمیت بـه نسـبت بـاالتري برخـوردار     این 
هاي  دور بودن دانشگاه"کدهاي است، است. قابل ذکر 

، "دانشـگاه کـارآفرین  هـاي  اهداف و رسالتکشور از 
آمـوزش عـالی در    ها و مراکـز دانشگاهنقش کمرنگ "

ــتم ــد اکوسیس ــت  "، "رش ــدم حرک ــگاهع ــادانش از  ه
گــذاري  هــدف"و  "هــاي تئــوري بــه عملــی آمــوزش

از  "اکوسیستم ينامشخص نظام آموزش عالی در حوزه
هاي کشور تا رسیدن به فاصله دانشگاه "ي مقولهخرده

خـود  هـا را بـه  بیشـترین فراوانـی   "دانشگاه کـارآفرین 
 عـدم پـرورش  "به عالوه، کـدهاي   اند.اختصاص داده

اعضاي  نبودن آشنا"، "ها دانشگاهماهر در انسانی نیروي 
عـدم تغییـر   "و  "ت علمی بـا مفـاهیم کـارآفرینی   أهی

از  "کارآفرینی يزهت علمی در حوأرویکرد اعضاي هی
داراي بیشترین  "فقدان نیروي انسانی ماهر"  مقوله خرده

 واحدهاي تحلیل به )8( جدول درباشند.   ها میفراوانی
رشد اکوسیسـتم کـارآفرینی منتسـب بـه      موانع معنایی

   .شده است مالی پرداخته  موانع لفهؤم
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  مالیموانع  ارآفرینی منتسب به مؤلفهتحلیل واحدهاي معنایی موانع رشد اکوسیستم ک -8جدول 
  فراوانی  کدها  ها مقولهخرده

  
  

- مشکل سرمایه و سرمایه

  گذاري 

 4 آپیاستارتسرمایه در اکوسیستم  کمبود

 4   آپیاستارت گذار در اکوسیستمکمبود سرمایه

 3 آپیاستارت دسترسی به منابع مالی مناسب در اکوسیستم عدم

 3 آپیاستارتپذیر در اکوسیستم خطرار گذسرمایه کمبود

 2 آپی استارتهایی غیر از اکوسیستم بخش بهها منابع مالی بانک اختصاص

  2  مالی  گرتسهیل نقش جاي به هابانک صرف اقتصادي نقش
  

اتکاء بیش از حد به منابع 
  مالی دولتی

 3 یها به منابع مالی دولتدهندهشتاب ءاتکا

 3 نان به منابع مالی دولتیکارآفری ءاتکا

 3 ها به منابع مالی دولتیآپاستارت اتکاء

 2 گذارها به سرمایهآپبیش از حد استارت ءاتکا

  
ــابق م ــایجط ــهنت ــع ي، مؤلف ــالی داراي دو  موان م
اتکاء "و  "گذاري مشکل سرمایه و سرمایه"  مقوله خرده

چنـین،  باشـد. هم  می "بیش از حد به منابع مالی دولتی
در  "گـذاري  مشـکل سـرمایه و سـرمایه   " مقولـه خرده

نســبت بــاالتري مــالی از اهمیــت بــه موانــعمضــمون 
 کمبـود "برخوردار است. قابـل ذکـر اسـت، کـدهاي     

ــتم   ــرمایه در اکوسیس ــتارتس ــیاس ــود "و  "آپ کمب
 مقولـه از خرده "آپیاستارت گذار در اکوسیستم سرمایه

داراي بیشـترین   "گـذاري مشـکل سـرمایه و سـرمایه   "
 ءاتکــا"، کــدهاي بــه عــالوهباشــند. هــا مــی فراوانــی

کارآفرینان  ءاتکا"، "یها به منابع مالی دولتدهنده شتاب
ها به منـابع  آپاستارت اتکاء"و  "به منابع مالی دولتی

اتکاء بـیش از حـد بـه    " يمقولهاز خرده "مالی دولتی
  باشند. می هابیشترین فراوانی داراي "منابع مالی دولتی

  
  گیري و پیشنهادهانتیجه

وانـع رشـد   این مطالعه با هدف تحلیل محتـواي م 
اکوسیستم کـارآفرینی در بسـتر نظـام آمـوزش عـالی      

نتایج آن در ادامه انجام شده است که  کشاورزي کشور
کـارآفرینی و   بـا وجـود درك مقولـه   شود. تشریح می

یی ویـژه کشـورها   اهمیت آن در بسیاري از کشورها به
همچــون ایــران توجــه کــافی بــه کــارآفرینی متوجــه  

یک بـوده  اتجاي دیـدگاه سیسـتم  هاي بخشی به دیدگاه

لذا، نیاز به وجود یک رویکرد اکوسیستمیک یـا   .است
اي از عناصـر آن احسـاس شـد. در    تنیـده همروابط در

عنـوان   همین راستا، رویکرد اکوسیستم کـارآفرینی بـه  
کـارآفرینی ظهـور    هـاي مبنایی براي طراحی سیاسـت 

مرور مبانی نظري اکوسیستم کارآفرینی حـاکی  یافت. 
از آن است که اکوسیستم کارآفرینی یک الگوي رشـد  

ــی  ــراهم م ــان ف ــراي کارآفرین ــین را ب ــا تعی ــد و ب نمای
هـا و تهدیـدها را   ها و عناصر مرتبط، فرصـت شاخص

هـاي   شناسایی کـرده و زمینـه را بـراي رشـد فعالیـت     
کنـد. در حقیقـت، اکوسیسـتم    م مـی کارآفرینانه فـراه 

کنـد  مـی  کارآفرینی موجود در کشورها است که تعیین
  افراد به سمت کارآفرینی حرکت نمایند یا خیر؟ 

ــابق  ــایج، مط ــهنت ــع مؤلف ــتی داراي دو  موان سیاس
ــرده ــه خ ــاخت   يمقول ــت در س ــب دول ــش نامناس نق

وجـود   ،که طوريبود. بهاکوسیستم و رهبري ناکارآمد 
ــاد در اکوسیســتم اســتارت  مقــررات ــد و زی ــی،  زائ آپ

ــوازي  ــانی و م ــتگذاري همپوش ــاري در سیاس ــاي ک ه
نـامتوازن کشـور،    يآپـی، توسـعه  اکوسیستم اسـتارت 

ــتارت ــت از اس ــعف در  آپحمای ــعیف و ض ــاي ض ه
هــاي تشــویقی افقــی از جملــه موانــع رشــد تسیاسـ 

اکوسیستم کـارآفرینی در بسـتر نظـام آمـوزش عـالی      
موانـع   مؤلفـه همچنـین،  د. نباشـ کشاورزي کشور مـی 

ي مشـکالت فرهنگـی،   مقوله داراي سه خردهفرهنگی 
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چندبعــدي و سیســتمی و تقلیــد از   فقــدان تفکــر  
تنگناهـاي   ،کـه هاي موفق دنیا بود. به طوريسیستماکو

سـازي  آپی، مشکل تـیم فرهنگی در اکوسیستم استارت
سازي فرهنگ اکوسیستمی ها، عدم پیادهآپدر استارت

جامعه، نبود تفکر کارآفرینانه در کشور، نبود تفکـر   در
سیستمی و اکوسیسـتمی در کشـور، تقلیـد صـرف از     

سازي الگوهاي موفـق  هاي موفق دنیا و پیادهاکوسیستم
هـاي  اکوسیستم کارآفرینی دنیا بدون توجه به پتانسـیل 

کشور از جمله موانع رشـد اکوسیسـتم کـارآفرینی در    
  باشند. اورزي کشور میبستر نظام آموزش عالی کش

موانع حمایتی (زیرساختی) نیز داراي یـک خـرده   
ــه ــه  مقول اي حــامی عملکــرد ضــعیف نهادهــاي حرف

عملکرد ضعیف نهادهـاي   ،کهطوريبود. بهکارآفرینی 
حـــامی کـــارآفرینی در آشـــنایی فعـــاالن اي حرفـــه
آپی با این نهادها، عملکـرد ضـعیف نهادهـاي     استارت
ــه ــامی کــارآف حرف ــد اکوسیســتم  اي ح رینی در رش
تجربـه در  آپی شهرهاي کوچک، نبود افـراد بـا   استارت

ــه ــراد  نهادهــاي حرف ــود اف ــارآفرینی و نب اي حــامی ک
اي حـامی کـارآفرینی از   متخصص در نهادهاي حرفـه 

جمله موانع رشد اکوسیستم کارآفرینی در بسـتر نظـام   
. موانـع بـازار   باشندآموزش عالی کشاورزي کشور می

ي فضـاي نامناسـب بـازار،    مقولـه  ي سه خـرده نیز دارا
ــل   ــدان تعامـ ــادي و فقـ ــب اقتصـ وضـــعیت نامناسـ

فضـاي   نمناسـب نبـود   ،کـه طورياکوسیستمی بود. به
هـا بـر رشـد اکوسیســتم    مرقـابتی بـازار، تـأثیر تحـری    

کارآفرینی، عدم ثبات اقتصادي کشور، وجود رانت در 
ــین   نظــام اقتصــادي کشــور، نبــود ارتبــاط و تعامــل ب

ــهمؤل ــاط    ف ــدم ارتب ــارآفرینی و ع ــتم ک ــاي اکوسیس ه
ها با اکوسیستم جهانی از جمله موانع رشد آپاستارت

اکوسیستم کـارآفرینی در بسـتر نظـام آمـوزش عـالی      
 موانـع  باشـند. همچنـین، مؤلفـه   کشاورزي کشور مـی 

هـاي  ي فاصـله دانشـگاه  مقولـه انسانی داراي دو خرده
یـروي انسـانی   کشور تا دانشگاه کـارآفرین و فقـدان ن  

هاي کشور از دور بودن دانشگاه ،کهطوريماهر بود. به
نقش کمرنگ  ،هاي دانشگاه کارآفریناهداف و رسالت

ها و مراکز آموزش عالی در رشـد اکوسیسـتم   دانشگاه
هـاي  هـا از آمـوزش  کارآفرینی، عدم حرکت دانشـگاه 

گذاري نامشخص نظام آموزش تئوري به عملی، هدف
انـدازي  اکوسیسـتم کـارآفرینی و راه   يعالی در حوزه

نیـروي انسـانی مـاهر در     کـار، عـدم پـرورش   وکسب
ت علمی با مفـاهیم  یأها، آشنا نبودن اعضاي هدانشگاه

ت علمـی  یـأ کارآفرینی و عدم تغییر رویکرد اعضاي ه
کارآفرینی از جمله موانع رشد اکوسیسـتم   يدر حوزه

ي کارآفرینی در بسـتر نظـام آمـوزش عـالی کشـاورز     
مـالی نیـز داراي دو    ي موانـع باشـند. مؤلفـه  کشور می

 و اتکـاء گذاري  سرمایه و سرمایه ي مشکلمقولهخرده
 ،کـه طـوري بـود. بـه  بیش از حد به منابع مالی دولتـی  

، کمبــود آپــیکمبــود ســرمایه در اکوسیســتم اســتارت
آپی، عدم دسترسـی  گذار در اکوسیستم استارتسرمایه

ــابع مــالی در اکوسی ــه من ــی، اتکــاء ســتم اســتارتب آپ
ها به منابع مالی دولتی، اتکـاء کارآفرینـان   دهنده شتاب

هـا بـه منـابع    آپ به منابع مالی دولتی و اتکاء اسـتارت 
مالی دولتی از جمله موانع رشد اکوسیستم کـارآفرینی  

 باشند. در بستر نظام آموزش عالی کشاورزي کشور می

 کـارآفرینی رشد اکوسیسـتم   موانعبندي هدف از رتبه
 آپـی و مطلعـان کلیـدي حـوزه    از دیدگاه فعاالن استارت

ــاي مخــاطرهوکســب ــردن  کاره ــا مشــخص ک ــز نوپ آمی
 هایی بود کـه مـانع از رشـد اکوسیسـتم کـارآفرینی      لفهؤم

 موانـع  يلفـه ؤهـا، م لفـه ؤبنـدي م شوند که مطابق رتبه می
ــه  ــان  انســانی رتب ــعاول را در می ــتم  موان ــد اکوسیس رش

در بستر نظام آموزش عالی کشـاورزي کشـور   ی کارآفرین
سیاستی  موانع يلفهؤبه خود اختصاص داد و بعد از آن م

 موانـع   يلفـه ؤبعدي را از آن خود نمود. به عبارتی، م رتبه
 هاي کشور تـا دانشگاههاي آن یعنی فاصله انسانی و عامل

نیروي انسانی مـاهر   فقداندانشگاه کارآفرین و رسیدن به 
نخست را در ممانعت از رشد اکوسیستم کـارآفرینی   رتبه
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داشته و بعد  در بستر نظام آموزش عالی کشاورزي کشور
هاي آن یعنـی نقـش   سیاستی و عامل موانع يلفهؤاز آن م

نامناسب دولت در ساخت اکوسیستم و رهبري ناکارآمـد  
اهمیــت بســزا و چشــمگیري در ممانعــت از رشـــد     

مشـکالت   ،د. قابل ذکر اسـت اکوسیستم کارآفرینی داشتن
از  تقلیــد، چندبعــدي و سیســتمیفرهنگـی، نبــود تفکــر  

-  موانـع  يلفـه ؤهـاي م هاي موفق دنیـا (عامـل  اکوسیستم
فرهنگــی)، فضــاي نامناســب بــازار، وضــعیت نامناســب 

 لفـه ؤهـاي م  دي، فقدان تعامل اکوسیسـتمی (عامـل  اقتصا
بـیش   گذاري، اتکاء موانع بازار)، مشکل سرمایه و سرمایه

 موانـع  يلفـه ؤهـاي م از حد به منابع مالی دولتـی (عامـل  
ــه   ــاي حرف ــالی) و عملکــرد ضــعیف نهاده اي حــامی م

موانع حمـایتی) در ممانعـت از    يلفهؤکارآفرینی (عامل م
در بستر نظـام آمـوزش عـالی    رشد اکوسیستم کارآفرینی 

قابـل  تر قرار داشـتند.  هاي پایین در رتبهکشاورزي کشور 
 )1396(و همکـاران  داوري  هـاي  مطابق یافته ،ذکر است

انسانی، بازارها، فرهنـگ، سیاسـت و   ي ها، سرمایهحمایت
 گـذار تأثیرایـران  اکوسیسـتم کـارآفرینی    بر مالیيسرمایه

باشند که با نتایج این مطالعـه مطابقـت داشـت. زیـرا،      می
مشخص شد که مانع حمایتی بازدارنده رشـد اکوسیسـتم   

بستر نظام آموزش عالی کشـاورزي کشـور    کارآفرینی در
داوري و هـاي   مطـابق یافتـه   ،افـزون بـر ایـن    باشـد.  نمی

انسانی در اکوسیسـتم     سرمایه يمؤلفه )1396(همکاران 
کـه بـا نتـایج ایـن مطالعـه      ، داردکارآفرینی تأثیر بسزایی 

همخوانی نداشت. زیرا، مشخص شـد کـه مـانع انسـانی     
از رشــد اکوسیســتم ت نقــش بســیار پررنگــی در ممانعــ

ــارآفرینی دارد. ــات  ک ــابق مطالع ــین، مط ــادري و همچن ن
ــاران  ــده )1395(همک ــاد و راه  عم ــع ایج ــدازي موان ان

ــا و کســب ــاي نوپ ــد از:  يکاره ــارت بودن کشــاورزي عب

منظـور   جذابیت پـایین فعالیـت در بخـش کشـاورزي بـه     
سـود پـایین     بـاال و حاشـیه   جذب سرمایه، تفکر هزینـه 

بـاالي تـأمین    مـرتبط بـا کشـاورزي، هزینـه    هاي فعالیت
آپ انـدازي اسـتارت   تجهیزات و ملزومات اولیه جهت راه

اخـذ  دلیل طـوالنی بـودن رونـد     کشاورزي، اتالف ایده به
کـه بـا نتـایج ایـن      ،پروانه ساخت در بخـش کشـاورزي  

هـاي ایـن   مطالعه همخوانی نداشت. زیـرا، مطـابق یافتـه   
ري در ممانعـت از رشـد   مطالعه مانع مالی از اهمیت کمت

ــ   ــوزش ع ــام آم ــتر نظ ــارآفرینی در بس ــتم ک الی اکوسیس
 با توجه به نتـایج مطالعـه  کشاورزي کشور برخوردار بود. 

  گردد:   زیر ارائه می ی به شرحپیشنهادهای
و مراکز آموزش عالی کشـاورزي  ها دانشگاهحرکت  -

 در مسیر خلق دانشگاه کارآفرین؛کشور 

کارآفرینی  يتی الزم در حوزههاي مهارآموزش ارائه -
هـا و  دانشـگاه  درکارهاي نوپا واندازي کسبو راه

 ؛  آموزش عالی کشاورزي کشورمراکز 

 )و غیرمسـتقیم مسـتقیم  (هـاي  تعدیل میزان دخالت -
 دولت در ساخت اکوسیستم کارآفرینی؛ 

افزایش سطح مشارکت بخش خصوصـی از طریـق    -
اکوسیستم  يزههاي حوواگذاري بخشی از فعالیت

هـا و  هـا، تصـدي   کارآفرینی (نقل و انتقال دارایـی 
  ها و...) توسط دولت؛مدیریت

هـاي آموزشــی بـا رویکــرد   در نظـر گـرفتن برنامــه   -
کارآفرینانه جهت عالقمند نمودن دانشـجویان بـه   

  آپ؛اندازي استارتکارآفرینی و راه
ــی دانشــجویان داراي اســتارت - آپ مســتقر در معرف

  هاي علم و فناوريرشد دانشگاهی و پاركمراکز 
کم و تـنفس   دریافت تسهیالت با بهره جهتبه بانک  

 طوالنی.

 
 

  منابع
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Abstract 
The current research was conducted with the purpose of content analysis of the barriers to 

entrepreneurship ecosystem growth in the context of agricultural higher education system. This 
study was led with an inductive approach using a qualitative content analysis method. Based on 
purposive sampling, startup activists were analyzed in two sections of private and public sector. 
The MAXQDA12 software was used to manage and analyze data. These units were categorized 
according to their common themes. Finally, based on their correlations, the categories were put 
into separate classifications called “themes”. According to the findings, the subcomponents of 
“improper role of government in building ecosystem” and “inefficient leadership” from the 
component of political barriers; the subcomponents of “cultural problems”, “lack of 
multidimensional and systemic thinking” and “imitation the world's successful ecosystems” 
from the component of cultural barriers; the subcomponent of “poor performance of 
professional institutions supporting entrepreneurship” from the component of supportive 
barriers; the subcomponents of “improper market atmosphere”, “improper economic condition” 
and “lack of ecosystem interaction” from the component of market barriers; the subcomponents 
of “distance between the country's universities and reaching the entrepreneurial university” and 
“lack of skilled manpower” from the component of human barriers and the subcomponents of 
“problem of capital and investment” and “excessive reliance on government funding” were 
found to be of the highest level of importance. Moreover, the components of human barriers 
was found to have the first priority in preventing the entrepreneurship ecosystem growth. 
Therefore, it is suggested that universities and agricultural higher education centers provide the 
necessary skill training in the fields of entrepreneurship and startup businesses for agricultural 
students. 
       
Keywords: Content Analysis, Barriers, Entrepreneurship Ecosystem, Isenberg’ Model, 
Agricultural Higher Education .3  
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