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The importance of the development of startups in the agriculture sector is 
more evident than ever. In order to achieve this, it is essential to provide 
the entrepreneurial ecosystem. This study aims at explaining the 
entrepreneurial ecosystem model in the context of the agricultural higher 
education system in Iran, and is considered field research in terms of data 
collection, non-experimental in terms of controlling the variables, applied 
research in terms of purpose, and exploratory sequential mixed method 
research (qualitative-quantitative) in terms of methodology. In the 
qualitative section, using purposeful sampling, the viewpoints of 15 startup 
experts were analyzed. In the quantitative section, the statistical population 
consisted of 1800 startup activists in Iran. Using the Cochran formula, a 
sample including 286 individuals was selected randomly. For data analysis, 
SPSS22 and AMOS24 software and frequency statistic in the descriptive 
section, and confirmatory factor analysis in the inferential section were 
used. According to the findings of the qualitative section, the component of 
human capital had the highest number of codes. According to the findings 
of the quantitative section, support, human capital, policy, market 
development, socio-cultural and financial-economic components were 
respectively found important to entrepreneurial ecosystem growth in the 
context of the agricultural higher education system of Iran. In this regard, it 
is recommended that the circumstances be provided for legal consultans to 
attend agricultural higher education centers in order to familiarize the 
students and graduates with the legal infrastructure and measures to 
support startups. 
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 کارآفرینی اکوسیستم

 آپی استارت فعاالن
 کار و کسب  توسعه

 نوپا کار و کسب

  ها دانشگاه

کارهاي نوپا در بخش کشاورزي بیش از هر زمان دیگري مشخص اسـت.  وکسب اهمیت رشد و توسعه
تبیـین  با هدف  قیتحق نیا ساختن اکوسیستم کارآفرینی مورد نیاز است.  فراهم براي رسیدن به این مهم

از منظر گردآوري که  انجام شد در بستر نظام آموزش عالی کشاورزي در ایران ینیکارآفر اکوسیستم مدل
 و از لحـاظ ها از نوع میدانی، از منظر کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی، از لحاظ هـدف کـاربردي   داده

روش  بـا اسـتفاده از  در بخـش کیفـی    کمـی) بـود.  -متوالی (کیفی اکتشافی  تحقیقات آمیخته روش جزء
در بخش کمی . گردید تحلیل کارهاي نوپا و کسبي  حوزهخبرگان  نفر از 15 دیدگاه هدفمندگیري  نمونه
 بـه  يا کـوکران نمونـه  کشور بودند. با استفاده از فرمول  آپینفر از فعاالن استارت 1800 يآمار يجامعه

 و SPSS22 افزارهايها از نرممنظور تجزیه و تحلیل دادهبهانتخاب شد.  یصورت تصادف  به نفر 286م حج
AMOS24 تاییدي در بخش اسـتنباطی اسـتفاده شـد.     و آماره فراوانی در بخش توصیفی و تحلیل عامل
داد. مطـابق  خـود اختصـاص     را به بیشترین کدهاانسانی  ي   سرمایه ي لفهؤمهاي بخش کیفی  مطابق یافته

بـازار،   ي  انسـانی، سیاسـتگذاري، توسـعه    ي  پشـتیبانی، سـرمایه   هاي حمایتی  مؤلفههاي بخش کمی  یافته
اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آمـوزش عـالی    ترتیب در رشد  به اقتصادي اجتماعی و مالی   فرهنگی

حضـور گسـترده مشـاوران    گردد، شرایط براي  این راستا پیشنهاد می . درکشاورزي ایران اهمیت داشتند
آموختگـان بـا    حقوقی در مراکز آموزش عالی کشاورزي کشور جهت آشنا نمودن دانشـجویان و دانـش  

    کارهاي نوپا فراهم گردد.   و هاي حقوقی و اقدامات حمایتی از کسب زیرساخت
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  قدمهم
ــدر ا ــارآفر   رانی ــه ک ــرداختن ب ــرورش  ینیپ و پ
و  هـا  ییتوانـا  يکه دارا یآموختگانو دانش انیدانشجو
کـار مناسـب    و کسـب  يانداز راه يالزم برا يها مهارت

زاده و ي(هـاد  یسـت ن دانشـگاه  یاصـل  رسالت د،باشن
 اکـز هـا و مر  دانشـگاه کـه    تا جایی .)1392همکاران، 
 يازهـا یبـه ن  ییپاسخگو يجا  کشور به یآموزش عال

کسـب   يازهایبه ن ییوگپاسخ يبرا اکزيجامعه به مر
ـ انـد (عز  شده لیتبد انیمدرك و اعتبار دانشجو و  يزی

هـا و   داشت، دانشگاه توجه دیاما با .)1392همکاران، 
هـا در جهـان    مؤسسه همتریناز م یآموزش عال اکزمر
 يبـرا  يدیـ جد ایفوظها و  نقش رو  از این ،باشند یم

 يتوسعه مسیردر طلبد،  که می ستاشده  فیها تعر آن
ایـن صـورت    در غیـر  چـون  .گام بردارنـد  ینیکارآفر

 یالمللــ نیو بــ يا منطقــه ،یملــ يتوســعه کمکــی بــه
ـ ی(ب کشورهاي خـود نخواهنـد کـرد    و همکـاران،   یژن

ـ ). از جمله ا1394  اکـز در مرایف هـا و وظـ   نقـش  نی
رشد  شیپ يها طیمح تیریمد يکشاورز یآموزش عال
در  انیکمـک بـه دانشـجو    ان،ینشـجو دا يو رشد بـرا 

ـ بن و دانـش  یشیزا يها شرکت سیتأس  يکشـاورز  انی
  ثبـت  يکشـاورز  يهـا  و انتقال شرکت لیتحص  هنگام

ــه يو اعضــا انیشــده توســط دانشــجو ــ  تأی  یعلم
 يعلـم و فنـاور   يهـا  به پارك يکشاورز يها دانشگاه

ـ بـا ا  ،)1396و همکاران،  ي(عابد باشد می وجـود   نی
ایـن   .دهند یگاه در خالء رخ نمچیشده ه ادی اتاقدام

کـه در آن   باشـند  یمـ  يمساعد طیمح ازمندین اقدامات
از  .کنند يشکل مناسب با هم همکار  هب واملع يهمه

ـ  ینیکـارآفر   اکوسیستم نامبا  طیمح نیا . شـود  یمـ  ادی
ـ هـا   ، افـراد، سـازمان  اصربه عن ینیکارآفر اکوسیستم  ای

 برنـده  پـیش مانند  توانند یدارد که م اشارهیی ها مؤسسه
افـراد عمـل کننـد     ینیکـارآفر  يبازدارنده در راسـتا  ای
)Forfas, 2009(صـدها   يرندهیبرگدر اکوسیستم نی. ا

 اکـز هـا و مر  ها دانشـگاه  آن ي که از جمله استعنصر 

هـا   دانشگاه ،است الزم از این رو .هستند یآموزش عال
 یآموزش عـال  اکزمر هو از جمل یآموزش عال اکزو مر

 داتیتمه ینیکارآفر طیرشد مح يدر راستا يکشاورز
در  يدیـ جد يها تیدار مسئول و عهده بیندیشندالزم را 

 کهچرا  .)1391زاده و همکاران،  قبال آن شوند (عبداهللا
 يهــا رشــته کــاریآموختگــان ب شــمار دانــش شیافــزا

کـار  وکسـب  يانـداز  در راه هـا آن یو ناتوان يکشاورز
 ،ی(مردانشاه باشد میکشور  یاساس يها از چالش یکی

 ينوپـا  يکارها و ست که کسبا    یحال در نیا .)1396
و  ينـوآور   اشـتغال، توسـعه   جـاد یاز نظر ا يرزکشاو
در  ینقـش مهمـ   دیـ جد  يهـا  از فرصـت  يبردار بهره
ـ موفق  Toledano and( دارنـد  هاکشـور  ياقتصـاد   تی

Urbano, 2008(، ــا ــن ام ــا ای ــال  ب ــودو  ح ــا وج  ب
چنـد سـال اخیـر    گرفتـه در    صـورت  يها ریزي برنامه

از  کشــورکارهــاي نوپــاي کشــاورزي  و تعــداد کســب
(نـادري و همکـاران،   متوسط جهانی کمتر بوده اسـت  

هـا و  مأموریـت سـوم دانشـگاه    يرو  همیناز  .)1395
عنوان اولین و   مراکز آموزش عالی عالوه بر آموزش به

عنـوان دومـین     ترین مأموریـت و پـژوهش بـه    قدیمی
 و منظور بهبود فضاي کارآفرینی و کسـب مأموریت به

مأموریت کارآفرینی است که در صدر مأموریـت   ،کار
   قـرار گرفتـه اسـت    هـا  دانشـگاه آموزشی و پژوهشـی  

)Czarnitzki, 2016(.  مراکز آمـوزش  ها و  دانشگاهدر
ــرانعــالی  ــز  ای ــتنی   توســعههــایی در راســتاي  فعالی

(رضـایی و همکـاران،   کارآفرینی انجـام شـده اسـت    
هاي  در دانشگاهآمده   دست چند تجارب به هر ).1391

هـا  نشـان از آن دارد کـه ایـن فعالیـت    مختلف ایـران  
ــته ــزه نتوانس ــد انگی ــاي  ان ــه دنی ــراي ورود ب ي الزم ب

ــار را در میــان دانشــجویان و وکــارآفرینی و کســب ک
(رسـتمی و همکـاران،   آموختگان ایجـاد نماینـد    دانش
ــه ).1390 ــوري ب ــه  ط ــارت، ک ــاي مه ــه  ه   کارآفرینان

ــد: شــناخت   هدانشــجویان رشــت هــاي کشــاورزي مانن
هـاي حـل   ها، ابتکار در انجام کارهـا، مهـارت   فرصت
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ید خـدمات  هاي رهبري و ارتباطات، تول مسأله، مهارت
هـاي ایجـاد شـبکه و     و محصوالت جدیـد و مهـارت  

اي و تخصصی در سطح پـایینی   برقراري ارتباط حرفه
این  از این رو .)1394(بادسار و همکاران،  قرار دارند

ــه اتخــاذ رویکــرد اکوسیســتم   امــر محتمــل اســت ک
ف تحقیـق  هـد  .کارآفرینی در این راستا راهگشا باشد

نظـام  در بستر  ینیکارآفر اکوسیستم مدلحاضر تبیین 
  باشد.  می ایراندر آموزش عالی کشاورزي 

  
  تحقیق   نظري و پیشینه  مبانی

اهمیت روابط محلی اکوسیستم کارآفرینی تعاریف   
و وابستگی متقابل میان بازیگران مختلف اکوسیستم را 

از  جـامع یـک تعریـف    )Stam )2015. کند مطرح می
اي از  مجموعـه "هاي کـارآفرینی بـا عنـوان     اکوسیستم

کـه کـارآفرینی سـازنده را     بازیگران و عوامل وابسـته 
 Mason and Brown ارائـه نمـود.   "کننـد  مـی  تقویت

)a2014( تري از اکوسیسـتم کـارآفرینی    تعریف جامع
هـا،   اي از بـازیگران، سـازمان   مجموعـه "ارائه نمودند: 

طور رسمی و   مؤسسات و فرایندهاي کارآفرینی که به
شـوند تـا عملکـرد درون محـیط      غیررسمی تلفیق می

هم متصل، وساطت و مدیریت  کارآفرینی محلی را به
منـد ایـن    نظامطور مشخص، طبیعت پویا و   . به"کنند

ي بازیگران، مؤسسات و فرایندهاي  مفهوم در برگیرنده
ــت ــاگون اس از . )Brown and Mason, 2017( گون

هــاي کــارآفرینی  اکوسیســتم )Spigel )2017 دیــدگاه
ــاعی، سیاســی، اقتصــادي و   ــی از عناصــر اجتم ترکیب

هسـتند کـه از توسـعه و رشـد      فرهنگی در یک منطقه
کنند و کارآفرینان نوظهور هاي نوپا حمایت می نوآوري

کنند تا خطرات شـروع  و دیگر بازیگران را تشویق می
 وکـار نوپـا را بپذیرنـد.    و تأمین مالی ایجاد یک کسب

Kuratko ــن با )2017(همکــاران  و ــر ای ــه ب ــد ک ورن
ــتم ــاي اکوسیسـ ــارآفرینی   هـ ــالکـ ــت   احتمـ موفقیـ

را کارهـاي نوپـا    و هاي جدید در کسـب  گذاري سرمایه

 هـاي  اکوسیسـتم تمرکـز   د، همچنـین نـ ده مـی افزایش 
کـه منجـر بـه    اسـت  هـایی   محـیط  خلقبر کارآفرینی 

ــان و ســرمایه ــد گــذاري موفقیــت کارآفرین هــاي جدی
   . شوند  می

رویکـرد اکوسیسـتم کـارآفرینی     ،قابل ذکر اسـت   
بـار توسـط    طور روشن با ایـن نـام بـراي نخسـتین     به

Valdez ــه 1988 در ســــال ــام  اي بــــه در مقالــ نــ
سـوي تشـکیل     هـاي کارآفرینانـه پـیش بـه     اکوسیستم

این چنین بیان  وياست.  شدهوکارهاي نوپا بیان  کسب
کند که رفتار انسانی حاصل تعامل فـرد بـا محـیط    می

هاي اکوسیستم  نظري مطابق با مدل و باشد اطرافش می
ــی  ــه م ــد ارائ ــال   )Dubini    )1999 . ده ــس از یکس    پ

Valdez هاي کـارآفرینی را در قالـب    مفهوم اکوسیستم
اي مرکـب از  محیطی معرفی کرد کـه در آن مجموعـه  

ــرمایه ــرمایه   سـ ــراي سـ ــترس بـ ــذاري، در دسـ گـ
ــب ــت   کس ــود، حمای ــانگی موج ــاي خ ــا و  وکاره ه

ــه و   هـــاي سیاســـت عمـــومی، فرهنـــگ کارآفرینانـ
ها از جمله عوامل موجود در محیط بودنـد   زیرساخت

  آمیـز بـه   همخاطرکارهاي وکه مشوقی براي خلق کسب

 Gynawali and. )1397انتظـاري،  (آمدنـد  حساب می

Fogel )1994     چارچوبی شـامل پـنج بعـد از محـیط (
ــه نمودنــد ابعــاد  ایــن چــارچوبدر  .کارآفرینانــه ارائ

آمیز در  کارهاي مخاطره و محیطی با فرایند ایجاد کسب
بـر نقـش وضـعیت     تأکید ویژه، همچنین ارتباط بودند

ها و افزایش تمایل و قابلیت ي فرصتمحیط بر توسعه
ایـن   ي بعـد از ارائـه   افراد به کارآفرینی وجود داشت.

 .گرفـت   محققان صورت توسط یهای چارچوب تالش
 Cohen تـوان بـه چـارچوب   میها  این تالشاز جمله 

ادبیات اکوسیسـتم   ويشاره نمود. چارچوب ا )2006(
کند.  ي پایدار ارزیابی می توسعه منظور  هبرا کارآفرینانه 

چگونـه   ،دهـد  طور کلی، این چارچوب نشـان مـی   به
هـاي   ها، زیرسـاخت رسمی و غیررسمی شبکهاجزاي 

تواند به پایداري  ه میفیزیکی و فرهنگی در یک جامع
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بیان نموده  Stamین راستا در ا .نمایداکوسیستم کمک 
  هـاي  اکوسیسـتم هاي اخیـر بـر روي    فعالیتاست که 

ــه  ــل اولی ــارآفرینی در مراح ــدل    ک ــوده و م ــعه ب توس
Isenberg  مدلی است که میان سیاستگذاران محبوبیت

تعداد ارجاعات بـه ایـن    .)Stam, 2015بیشتري دارد (
  هـاي اکوسیسـتم   در مقایسـه بـا سـایر مـدل    نیـز  مدل 

عالوه   )، بهMalecki, 2018( باشد میکارآفرینی بیشتر 
تر به رویکرد تر و کاملتا حد زیادي جامعمدل مذکور 

ــت.    ــته اس ــارآفرینی نگریس ــتم ک ــدگاهاکوسیس  از دی
Isenberg )2011ـ با واملاز ع يا ) مجموعه فـراهم   دی

ـ هـا هرگونـه فعال   مناسـب آن  بیـ شوند تـا از ترک   تی
 رطـور عمـده د    به ها عاملاین . گیرد  شکل ینیکارآفر

، فرهنـگ . شـوند  یمـ  يبنـد  دسـته  یکلـ  يشش دسته
و  ، بـازار یانسـان   يهی، سـرما مـالی   ي هیسرما ،استیس

  اکوسیسـتم هـا   عامـل  نیا ي که به مجموعه ها تیحما
یـک اکوسیسـتم    و کارآمـدي  شود یگفته م ینیکارآفر

بسـتگی   مـذکور   مؤلفـه هر شش کارآفرینی به تقویت 
در تحقیـق حاضــر مــدل اکوسیســتم کــارآفرینی   .دارد

Isenberg  عنوان مدل مبنـا انتخـاب شـده     ) به1(شکل
  است.

  

 
  

  اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگمدل  -1شکل                                                     
  
  

ي اکوسیستم اي از مطالعات حوزهپاره 1در جدول 
  اند. کارآفرینی آورده شده

تحقیق حاضر از منظر گردآوري شناسی تحقیق: شور
ها از نوع میدانی، از منظر کنتـرل متغیرهـا از نـوع    داده

و از لحــاظ غیرآزمایشــی، از لحــاظ هــدف کــاربردي 
ــزء ــات  روش ج ــهتحقیق ــافی ي آمیخت ــوالی    اکتش مت

ایـن   باشـد.  همراه پیمایش) می هاي عمیق به (مصاحبه
گردد که به دلیل مهیـا   طرح بیشتر زمانی مفید واقع می

محقق به تدوین و آزمـایش چنـین   تحقیق نبودن ابزار 
در بخـش  ابزاري نیاز داشته باشـد. قابـل ذکـر اسـت،     

کیفی مطالعه از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. 
تحقیـق، تعیـین        پس از تعیین موضوع و تبیـین مسـئله  

محتـوا    عنوان دومین مرحله از فرایند تحلیـل  نمونه به 
گیري  در بخش کیفی مطالعه، نمونهمدنظر قرار گرفت. 

ــا روش ــام     بـ ــد انجـ ــد هدفمنـ ــن روش شـ . در ایـ
شـوند.   چین مـی  توسط محقق دست کنندگان مشارکت

و یا پدیـده   صورت مشخص داراي ویژگی   چون یا به
غنـی از اطالعـات در مـوردي     مورد نظر هستند و یـا 

  باشـند. ایـن روش بیشـتر زمـانی اسـتفاده      خاص مـی 
 هـاي خبـره وجـود دارد    کـه نیـاز بـه نمونـه     شـود  می

)Boswell and Cannon, 2012.( منظور تعیین حجم   به
نمونه از معیار اشـباع نظـري اسـتفاده شـد. در واقـع،      

هاي اجتماعی جهت قضـاوت مطلـوب    محققان حوزه
هاي مورد مطالعه  طیف  جانبه در خصوص بررسی همه 

اکوسیستم  
کارآفرینی

 سیاست

سرمایه مالی 

فرهنگ

 حمایت ها

سرمایه  
انسانی 

 بازار



 1401، 2، شماره 9کشاورزي، دوره  پایدار توسعه و کارآفرینی مطالعات 

24  

کنند. بـر اسـاس ایـن     از معیار اشباع نظري استفاده می
آوري اطالعـات از اعضـاي جامعـه مـورد     معیار گـرد 

  یم حالت تکراري بهمطالعه تا جایی انجام شد که مفاه

گیـري   خود گرفت و براي محققان اثبات شد که نمونه

بیشتر منجر به ظهور مفاهیم جدیـد نخواهـد شـد. در    
خبرگـان  نفـر از   15این تحقیـق پـس از مصـاحبه بـا     

کارهاي نوپا اشباع نظري حاصـل شـد    و ي کسب حوزه
  ). 2(جدول 

  
  اکوسیستم کارآفرینی صورت گرفته در حوزهمطالعات  -1جدول 

  هایافته  عنوان مقاله  سال  نویسندگان

و  زادهشریف
  1400  همکاران

بوم دانشگاه کارآفرین در  واکاوي زیست
عالی کشاورزي: کاربرد   آموزش
  هاي نرمشناسی سامانه روش

بوم انداز تحقق زیستحرکت یک دانشگاه در مسیر کارآفرینانگی با چشم
هم مرتبط  هاي متعدد بهدانشگاه کارآفرین مبین لزوم گذر از چالش

  است.

و  نیامعتمدي
  1400  همکاران

رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام 
آموزش عالی کشاورزي کشور از دیدگاه 

  هاي کشاورزيدانشجویان رشته

هاي مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام مؤلفه بندي اولویتدر 
 يي سرمایهمؤلفهبر مبناي مدل آیزنبرگ آموزش عالی کشاورزي کشور 

هاي حمایت، فرهنگ،  ترتیب مؤلفه  ي اول قرار داشت و بهانسانی در رتبه
  هاي بعدي اهمیت قرار داشتند. مالی در رتبه يسیاست، بازار و سرمایه

  1399  همکارانمرادي و 
بوم  واکاوي عوامل نهادي زیست

  کارآفرینی دانشگاهی

بوم کارآفرینی دانشگاهی در سه سطح ملی، مهمترین عوامل نهادي زیست
در سطح ملی: نهادهاي  ،از بودند ترتیب عبارت  صنعت و سازمان به

بازار  :سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، قضایی و قانونگذاري، در سطح صنعت
گر و در سطح سازمان: نهادهاي مدیریت، فناوري، هاي تسهیل و سازمان

  فرهنگ، قوانین و مالی.

و  آباديعلی
  1399  همکاران

کارآفرینی  سامانه بوممفهومی   ارائه الگوي
  هاي غرب ایران دانشگاهی در دانشکده

هاي حمایتی  عاملسامانه کارآفرینی دانشگاهی  در الگوي مفهومی بوم
اجتماعی، تعامالت،   سیاسی، فرهنگی  اقتصادي، حاکمیتی  پشتیبانی، مالی

گیري یک  انسانی بیشترین نقش را در شکل   سازي و سرمایه شبکه
  .شتندهاي کشاورزي داسامانه کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه در دانشکده بوم

نیا و حسینی
  همکاران

بوم کارآفرینی در طراحی الگوي زیست  1398
  محور- روستایی تعاونیکارهاي  وکسب

سیاسی،   بوم کارآفرینی شش مقولهدهنده زیست عوامل اصلی و تشکیل
  .باشند میترغیبی    یحمایت ،مهارتی، بازار، مالی  شیفرهنگی، آموز

  1397  انتظاري
بر  یمبتن ینیکارآفر يها ستمیساخت اکوس

  د مطالعه ایراندانش: مور

  هاي ایران شکل نگرفته است. استانبنیان در   دانش اکوسیستم توسعه
هاي استانی در ایران تأثیر درخور توجهی بر بر این اساس، دانشگاه

هاي  توانند فرایندها و قابلیت ها نمیاي ندارند. چون دانشگاهمنطقه توسعه
بنیان  کارهاي دانشوها را به نوآوري، کارآفرینی و کسبي استانپایه

جذب تبدیل کنند. از طرف دیگر اکوسیستمی وجود ندارد که ظرفیت 
ها را به نظام اقتصادي، اجتماعی هاي دانشگاه مناطق را باال ببرد و فعالیت

  و فرهنگی پیوند دهد.

  1396  داوري و همکاران
عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس 

  مدل آیزنبرگ
  انسانی، بازارها، فرهنگ، سیاست و سرمایه   ، سرمایهحمایت هاي عامل

  باشند. مالی بر اکوسیستم کارآفرینی ایران تأثیرگذار می 

مرجایی و 
  1395  پورآتشی

ت کارآفرینی دانشگاهی در کاربس
  مثابه یک مسأله  هاي ایران به دانشگاه

سیاست  مؤلفهدین شرح بودند: گانه مدل آیزنبرگ ب ابعاد ششهاي  مؤلفه
ي حمایت مقررات و رهبري و مدیریت)، مؤلفه  و  (سازمانی، قوانین

هاي فرهنگ (ویژگی هاي پشتیبان)، مؤلفهها و تخصص(زیرساخت
مالی   ي  ي سرمایهشناختی)، مؤلفه هاي روان اجتماعی و فرهنگی و ویژگی

بازار (تعامالت بخشی و   مالی)، مؤلفه  (بسترهاي اقتصادي و پشتیبانی
انسانی   يسرمایه هاي علمی) و مؤلفهفرابخشی و نهادها و شبکه

(نهادهاي آموزشی و پژوهشی، آموزش، پژوهش و فناوري و نیروي 
  کار).
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  هایافته  عنوان مقاله  سال  نویسندگان

Thomsen et al.  2018  
 ینیکارآفر يها ستمیاکوس یاسیس  اکولوژي

  بر دانشگاه یمبتن یاجتماع

اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی،  عنوان هسته ها بهدر رابطه با تأثیر دانشگاه
ها براي کارآفرینی اجتماعی، عواملی نظیر تخصیص منابع به دانشگاه

ها بر کارآفرینی اجتماعی و ایجاد افزایش تمرکز داخلی دانشگاه
  هاي مؤثر براي دانشجویان را تأثیرگذار دانستند. مشوق

Miller and Acs  2017  
اکوسیستم کارآفرینی:  عنوان دانشگاه به

  دانشگاه شیکاگو

سه عامل اصلی ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه شیکاگو را آزادي 
هاي در دسترس عمل دانشگاهیان، تنوع جمعیتی در دانشگاه و دارایی

  دانشگاه معرفی نمودند.

Fu and Hsia 2017  کارآفرینی هاياکوسیستم و هادانشگاه :
  دره سیلیکون-استنفورد موفقیت عناصر

کارآفرینی دانشگاه استنفورد فرهنگ   عوامل مؤثر در ایجاد اکوسیستم
مند به کارآفرینی، حمایت دولت، ي عالقهپذیري، وجود جامعه ریسک

  باشند. همکاري با صنعت و دانشجویان مستعد می

Rice et al. 2014  
 در مستقر کارآفرینی هاياکوسیستم

 مؤسسه شش جهانی مطالعه: دانشگاه
  آموزشی

کشد که یک سبد جامع از عناصر اکوسیستم در سال طول می 20حداقل 
  دانشگاه شکل گیرد.

  
 ،با توجه بـه اهمیـت واحـد تحلیـل    در گام بعدي     

انجـام شـد.    کدگذاري و تلخیص واحـدهاي معنـایی  
واحد معنایی مشتمل بر واژه، جمله یا پـاراگرافی بـود   

هاي مدل اکوسیسـتم کـارآفرینی    مؤلفه"که مفهومی از 
در  در بستر نظـام آمـوزش عـالی کشـاورزي    آیزنبرگ 

بـراي اطمینـان از   ساخت.  را به ذهن متبادر می "ایران
ها بررسـی   نتایج تحقیق، اعتبار و قابلیت اطمینان یافته

  دهنـده   که نتـایج تحقیـق نشـان    اعتبار یعنی این شدند.
یـد قابلیـت   یمنظـور تا   بـه . مورد بررسی باشد ي پدیده

اطمینان نتایج نیز محققان از طریق همکاري با یکدیگر 
احتمال بـروز خطاهـا را کـم کردنـد. در ایـن راسـتا،       
کدگذاري و تحلیـل متـون توسـط دو تـن از اعضـاي      

   تحقیق انجام شد. ي کمیته
ــه   ــی   يجامع ــش کم ــاري در بخ ــر  1800 آم نف

ــه ــنبه،  (هفت ــه ش ــتارتاز  ،)1397نام ــاالن اس ــیفع  آپ
، هاي پیشـگام (فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     بخش

حجـم   نیـی منظـور تع   بودند. بهکشور و...)  کشاورزي
 ي محاسـبه شـیوه  .نمونه از فرمول کوکران استفاده شد

   . باشد می زیربه شرح ها و تعداد نمونهفرمول 

n = 
 Nz٢ pq

Nd٢	 + z٢	 pq 
 

    لمطابق فرمو

=0.5p = q   
Z= 1.96   
N=1800 
d= 0.06 

n  ،حجم نمونهN  آمـاري،    حجم جامعـهp=q   نسـبت
مقدار متغیر نرمـال   Zبرخورداري از صفت مورد نظر، 

بـر  . باشـند مـی  اشتباه مجاز d و α-1 با سطح اطمینان
با این  ،برآورد شدنفر  232اساس فرمول تعداد نمونه 

پرسشـنامه   300حال با در نظر گرفتن فـرض ریـزش   
تـرین   هـا کامـل   ورود داده ي توزیع شد که در مرحلـه 

 قابل .ندوارد تحلیل شدپرسشنامه)  286( ها پرسشنامه
، اجتماعی  ی، فرهنگگذاريسیاست هاي مؤلفه ،ذکر است

و بـازار     توسـعه انسـانی،      ي سرمایه، پشتیبانی  یحمایت
ارزشی سنجیده شدند.  5در قالب طیف اقتصادي   مالی

اي  فاصـله   مورد مطالعـه شـبه   ي مؤلفهمقیاس هر شش 
مطالعـه از   ها در بخش کمـی منظور تحلیل داده بهبود. 
، اســتفاده شـــد  AMOS24و  SPSS22 هــاي افزارنــرم 

از فراوانـی در بخـش توصـیفی و     يهمچنین از آماره
در بخش استنباطی  )CFA( یديیتا تحلیل عامل روش

در بسـتر  مـدل اکوسیسـتم کـارآفرینی    منظور تبیین    به
 بهره گرفته شد. ایراندر نظام آموزش عالی کشاورزي 

یـدي روابـط بـین    یادر تحلیل عاملی ت ،قابل ذکر است
هـا) مـورد    (نشانگرها) و نهفته (عامل متغیرهاي آشکار



 1401، 2، شماره 9کشاورزي، دوره  پایدار توسعه و کارآفرینی مطالعات 

26  

بـرازش  شود تا روایی، پایـایی و  آزمون قرار گرفته می
کـه بـراي     دسـت آیـد. از آنجـایی     ها با آزمـون بـه   آن

هــاي  یــدي شــاخصیاارزیــابی مــدل تحلیــل عامــل ت
برازندگی متفاوتی وجود دارد. در ایـن تحقیـق بـراي    

ــدل  ــرازش م ــابی ب ــدازه   ارزی ــه  ان ــش مؤلف ــري ش  گی
پشـتیبانی،    اجتماعی، حمایتی  اري، فرهنگیذگ سیاست
اقتصـادي از    بـازار و مـالی    انسـانی، توسـعه    ي سرمایه

اسـکویر بـر درجـه     هایی نظیر شـاخص کـاي   شاخص

هـا   مانـد  شاخص میانگین مجذور پس)، X2/df( آزادي
)RMR(   شاخص نیکـویی بـرازش ،)GFI(  شـاخص ،

برازندگی   شده   شاخص نرم ،)AGFI(تعدیل برازندگی 
)NFI( ،) شــاخص برازنــدگی فزاینــدهIFI شــاخص ،(

ــوکر ــوییس (-ت ــی )، TLIل ــدگی تطبیق شــاخص برازن
)CFI(  میـانگین مربعـات خطـاي     يو شاخص ریشـه

  استفاده شد.   )RMSEA(برآورد 

  
  هاي نیمه ساختاریافته کنندگان در مصاحبهفراوانی مشارکت -2جدول 

  فراوانی  کنندگانماهیت مشارکت  بنديمعیار تقسیم  ردیف
1  

  بودنخصوصی یا دولتی 
  11  آپ)بخش خصوصی (مدیر، مالک یا همکار در استارت

2  
هاي کارآفرینی و محققان  علمی گروه  بخش دولتی (اعضاي هیئت

  کارهاي نوپا)واندازي کسبهاي کارآفرینی و راه حوزه
4  

3  
  مدرك تحصیلی

  9  دکتري
  6  کارشناسی ارشد  4

  
  هایافته

چنانچـه اشـاره شـد، مـدل     : بخـش کیفـی  هاي یافته
 .لفه استؤاکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ داراي شش م

هـا در شـش سـطح    سازي از مصـاحبه  لذا روند مفهوم
ــهانجــام شــد. در  ــایی   مرحل نخســت واحــدهاي معن

صـورت    هـاي عمیـق بـه    مسـتخرج از بطـن مصـاحبه   
بعـد   ي سـازي شـدند. در مرحلـه   شده مفهـوم    خالصه

 .سـازي شـدند   واحدهاي معنایی در قالب کد خالصـه 
  لفـه ؤکد، م 25سیاستگذاري  ي لفهؤمبراي  که  طوري  هب

 12پشتیبانی   حمایتی  کد، مؤلفه 20اجتماعی   فرهنگی
  توسـعه  کـد، مؤلفـه   35انسانی   ي سرمایهي  کد، مؤلفه

کـد اسـتخراج    10اقتصادي   مالی  کد و مؤلفه 12بازار   
بر اسـاس کـدهاي اسـتخراج     تحقیق  پرسشنامهشدند. 

آزمون نیز آن دسته   ي پیش. در مرحلهشده تدوین شد
ها کمتر  که مقدار ضریب آلفاي کرونباخ آن کدهاییاز 
ي نهایی تنظیم و  بود، حذف شدند و پرسشنامه 7/0از 

  وارد فاز دوم تحقیق (بخش کمی) شد.

هـا  مطـابق یافتـه   :در بخش کمـی  توصیفیهاي  یافته
آپـی مـورد مطالعـه در    از فعاالن اسـتارت  درصد 8/30

سـنی   يدر رده درصد 9/55سال،  21-30 سنی ي رده
سال و  41-50سنی  در رده درصد 2/11سال،  40-31
سـال سـن    51سنی باالتر از  ينیز در رده درصد 1/2
آپی مـورد  از فعاالن استارت درصد 9/19 .شتندرار داق

داراي  درصـد  9/55مطالعه داراي مدرك کارشناسـی،  
نیــز داراي  درصــد 2/24مــدرك کارشناســی ارشــد و 

از فعـــاالن  درصـــد 6/48. بودنـــدمـــدرك دکتـــري 
انـدازي  منـد بـه راه   آپـی مـورد مطالعـه عالقـه     استارت
آپ یـا  نیـز اسـتارت   درصد 4/51آپ بودند و  استارت
ــب ــا و کس ــار نوپ ــتند.  ک ــد 6/48داش ــاالن  درص از فع
خـود   يآپی مورد مطالعه در میان افراد خانواده استارت

از افراد  درصد 4/51داراي الگوي خوداشتغالی بودند. 
خـود الگـوي    يمورد مطالعه در میـان افـراد خـانواده   

   . نداشتندخوداشتغالی 
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از  در ایـن بخـش   :در بخش کمی هاي استنباطییافته
بررسـی و ارزیـابی   منظـور     یـدي بـه  یتحلیل عامـل تا 

 ي گیـري مؤلفـه   انـدازه   روایی، پایایی و بـرازش مـدل  
 3مطابق نتایج جدول سیاستگذاري استفاده شده است. 

ــاخص ــدگیش ــاي برازن ــه ه ــراي هم ــادیر در  ي ب   مق
ــرآورد شــده  ــول ب ــل قب ــد.حــد قاب ــه ان ــ  طــوري  ب   ،هک

   72/2=X2/df ،  11/0=RMR ، 95/0=GFI ،

91/0=AGFI ،95/0=NFI، 97/0=IFI ،95/0=TLI ،
97/0=CFI، 07/0=RMSEA  4جـدول  در . باشـد  مـی 

بارهـاي  ي سیاسـتگذاري و  مربوط به مؤلفـه  هاي گویه
ي  نتــایج گویــهمطــابق . انـد  هــا آورده شــده آن عـاملی 

 اکوسیســـتم راه ي نقشـــه و اســـتراتژي تـــدوین"
خـود    عـاملی را بـه  بیشترین بار  "نوپا کارهاي و کسب

  داده است.اختصاص 
      

  هاي برازندگی مؤلفه سیاستگذاري شاخص -3جدول 
  X2/df  RMR  GFI  AGFI  NFI  IFI  TLI  CFI  RMSEA  شاخص برازندگی 

  08/0زیر   9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  نزدیک صفر  ≥3  مقدار مطلوب 
  07/0  97/0  95/0  97/0  95/0  91/0  95/0  11/0  72/2  شده   مقدار گزارش

  
  ها مربوط به آن بارهاي عاملیو  ي سیاستگذاريمؤلفه هاي گویه -4جدول 

 بار عاملی ها گویه ردیف

  80/0  ي خطرپذیر بخش خصوصیگیري سرمایه قوانین مربوط به حمایت از شکل  1
  89/0  منظور ورود به اکوسیستم ایجاد جذابیت مالی براي بخش خصوصی به  2
  85/0  کارهاي نوپا به بخش خصوصیوي کسبهاي حوزه مربوط به واگذاري بخشی از فعالیتقوانین   3
  84/0  کارهاي نوپاوگذاري در اکوسیستم کسب ها و نهادهاي مالی براي سرمایه قوانین تشویقی براي بانک  4
  86/0  کارهاي نوپاوي کسبسیاستگذاري واحد و متمرکز در حوزه  5
  81/0  کارهاي نوپاوي کسبابهام از قوانین حوزه سازي و رفع شفاف  6
  84/0  کارهاي نوپاوبراي رشد اکوسیستم کسب گر  تسهیلتدوین قوانین   7
  90/0  کارهاي نوپاوي راه اکوسیستم کسبتدوین استراتژي و نقشه  8
  85/0  ها و ساختارهاي چابک تدوین سیاست  9
 86/0 حمایت از کارآفرینی مولد 10

  80/0  کارهاي نوپاي موفقوحمایت از کسب  11
  82/0  سیاستگذاري متناسب با شرایط خاص اکوسیستم  12
  80/0  اي هاي منطقه تعریف شاخص  13
  81/0  هاي نوپا از مرکز کشور گذاري تمرکززدایی از سرمایه  14
  85/0  هاي نوپا از مرکز کشور تمرکززدایی فعالیت  15
  83/0  ي متوازن کشورتوسعه منظور وضع قوانین جدید به  16
  86/0  کارهاي نوپاوهاي مستقیم دولت در ساخت اکوسیستم کسب جلوگیري از دخالت  17
  80/0  ایجاد جذابیت مالی براي تشویق بازیگران مختلف براي ورود به اکوسیستم  18
  80/0  هاي مالی با منابع مالی دولتی و خصوصی ایجاد صندوق  19

  



 1401، 2، شماره 9کشاورزي، دوره  پایدار توسعه و کارآفرینی مطالعات 

28  

براي مقادیر  هاي برازندگیشاخص 5جدول  طبق  
   بـه   .باشـند  مـی قابل قبـول  اجتماعی   فرهنگی ي مؤلفه

  ،X2/df ، 22/0=RMR ،  91/0=GFI=97/2  ،هکــ   طــوري
86/0=AGFI ،92/0=NFI، 94/0=IFI ، 93/0=TLI ،

 94/0=CFI، 08/0=RMSEA  6جـدول  . در باشـد  مـی 

بارهاي و  اجتماعی  فرهنگی مربوط به مؤلفههاي  گویه
دیـدگاه  "  . مطابق نتایج گویهاندها آورده شده آن عاملی

بیشترین بار عاملی  "مثبت نسبت به دانشگاه کارآفرین
  خود اختصاص داده است.  را به

  

  اجتماعی  فرهنگی هاي برازندگی مؤلفهشاخص -5جدول 
  X2/df  RMR  GFI  AGFI  NFI  IFI  TLI  CFI  RMSEA  شاخص برازندگی 

  08/0زیر   9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  نزدیک صفر  ≥3  مقدار مطلوب 
  08/0  94/0  93/0  94/0  92/0  86/0  91/0  22/0   97/2  شده  مقدار گزارش

 
  ها  مربوط به آن بارهاي عاملیو  اجتماعی  فرهنگی مؤلفه هاي گویه -6جدول 

 بار عاملی ها گویه ردیف

  81/0  توجه به نقش کارآفرینان و الگوهاي موفق ملی   1
  83/0  ها و الگوهاي موفقیت خلق، افزایش و تکرار داستان  2
  84/0  توجه به نقش کارآفرینان و الگوهاي موفق محلی   3
  81/0  کارهاي نوپا وهاي کارآفرینی در رشد اکوسیستم کسب توجه به نقش نشریه  4
  81/0  کارهاي نوپا وهاي اجتماعی در رشد اکوسیستم کسب توجه به نقش شبکه  5
  83/0  کارهاي نوپاوارتقاء جایگاه اجتماعی کارآفرینان براي رشد اکوسیستم کسب  6
  81/0  منظور ایجاد تکامل فرهنگی تعامل فرهنگی دانشگاه به  7
  82/0  علمی   کارهاي نوپا در میان اعضاي هیأتواندازي کسب راهي فرهنگ ترویج و توسعه  8
  81/0  اقتصادي در میان دانشجویان  ي تفکر مالیتوسعه  9
  80/0  ها  ي دانشگاهي کارآفرینی در بدنهارتقاء روحیه  10
  80/0  علمی   اقتصادي در میان اعضاي هیأت  ي تفکر مالیتوسعه  11
  83/0  توجه به کارآفرینی دانشگاهی   12
  87/0  دیدگاه مثبت نسبت به دانشگاه کارآفرین  13
  81/0  هاي تراز اول کشور کارهاي نوپاي دانشگاهوپررنگ کردن نقش اکوسیستم کسب  14
  82/0  ها  ي کارآفرینی در دانشگاهي توسعهسازي مدل در حوزه بومی  15
  82/0  تفکر کارآفرینانه   16
  83/0  تفکر ساختارمند   17

    

مقـادیر    هـاي برازنـدگی  شـاخص  7جدول  مطابق  
باشـند. بـه    پشتیبانی قابـل قبـول مـی     ي حمایتی مؤلفه

، X2/df ،   05/0=RMR ،     97/0=GFI=66/2  ،کــه طــوري  
       93/0=AGFI،       97/0=NFI،        98/0=IFI،       96/0=TLI،  
 98/0=CFI،   07/0=RMSEA  8جـدول  در . باشـد  مـی 

و پشـتیبانی    حمـایتی ي مربـوط بـه مؤلفـه    هـاي  گویه
ي  اند. مطابق نتایج گویه ها آورده شده آن بارهاي عاملی

هاي حقوقی مورد نیـاز بـراي رشـد     تأمین زیرساخت"
بیشترین بار عـاملی را   "وکارهاي نوپا اکوسیستم کسب

  خود اختصاص داده است.       به
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  پشتیبانی  ي حمایتیهاي برازندگی مؤلفهشاخص -7جدول 
  X2/df  RMR  GFI  AGFI  NFI  IFI  TLI  CFI  RMSEA  شاخص برازندگی 

  08/0زیر   9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  نزدیک صفر  ≥3  مقدار مطلوب 
  07/0  98/0  96/0  98/0  97/0  93/0  97/0  05/0  66/2  شده  مقدار گزارش

  
  ها و بارهاي عاملی مربوط به آن پشتیبانی  یحمایت هاي مؤلفه گویه -8جدول 

 بار عاملی ها گویه ردیف

  83/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهوحضور و عملکرد مشاوران حقوقی در اکوسیستم آموزش کسب  1
  87/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهواکوسیستم آموزش کسبها در  حضور و عملکرد مشاوران ثبت شرکت  2
  82/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهوهمکاري نهادهاي دولتی در اکوسیستم آموزش کسب  3
  81/0  کارهاي نوپا توسط متولیان اکوسیستموتأمین فضاي فیزیکی مورد نیاز کسب  4
  85/0  کارهاي نوپا توسط دولت وهاي فنی مورد نیاز رشد اکوسیستم کسب تأمین زیرساخت  5
  88/0  کارهاي نوپاوهاي حقوقی مورد نیاز براي رشد اکوسیستم کسب تأمین زیرساخت  6
  84/0  کارهاي نوپاوفرهنگی مورد نیاز براي رشد اکوسیستم کسب - هاي اجتماعی تأمین زیرساخت  7
  81/0  ها  کارهاي نوپاي دانشگاهوفناوري در رشد اکوسیستم کسبعملکرد کارگزارن کارآفرینی، ارتباط با صنعت و انتقال   8
  80/0  ها  کارهاي نوپاي دانشگاهودهنده در رشد اکوسیستم کسب عملکرد مراکز رشد و شتاب 9

  
مقـادیر مربـوط بـه    همـه  هاي برازنـدگی   شاخص

ــه ــرمایه مؤلفــ ــل     ي ي ســ ــانی قابــ ــول   انســ   قبــ
 ،X2/df،  23/0=RMR، 93/0=GFI=96/2 باشـند.  مـی 
87/0=AGFI ،93/0=NFI ،95/0=IFI ،93/0=TLI،  
95/0=CFI ،08/0=RMSEA در 9باشد (جـدول   می .(

انسانی و    سرمایه  هاي مربوط به مؤلفه گویه 10جدول 
ي  اند. مطابق نتایج گویه ها آورده شده بارهاي عاملی آن

هاي دانشگاهی بر مبناي نیازهـاي بـازار    رشتهتعریف "
عـاملی را بـه خـود اختصـاص داده     بیشترین بار  "کار

  است.
  

  انسانی   سرمایه  هاي برازندگی مؤلفه شاخص -9جدول 
  X2/df  RMR  GFI  AGFI  NFI  IFI  TLI  CFI  RMSEA  شاخص برازندگی 

  08/0زیر   9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  نزدیک صفر  ≥3  مقدار مطلوب 
  08/0  95/0  93/0  95/0  93/0  87/0  93/0  23/0  96/2  شده  مقدار گزارش

  
بـازار    توسـعه   مقادیر مؤلفه  هاي برازندگی شاخص

ــل  ــد قابـ ــی در حـ ــول مـ ــند.  قبـ   ،X2/df=39/2 باشـ
06/0=RMR،  97/0=GFI ،93/0=AGFI ،97/0=NFI،  

 98/0=IFI،   97/0=TLI ، 98/0  =CFI ،07/0=RMSEA 

هاي مربـوط   گویه 12. در جدول )11باشد (جدول  می
هـا   بازار و بارهاي عاملی مربوط به آن   توسعه  به مؤلفه

وضـعیت روابـط   "اند. مطابق نتـایج گویـه   آورده شده
  بیشترین بار عاملی را دارد.        "الملل کشور بین
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  ها  انسانی و بارهاي عاملی مربوط به آن   سرمایه  هاي مؤلفه گویه - 10جدول 
  بار عاملی  ها گویه  ردیف

  86/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "هاي ارتباطی مهارت"آموزش   1
  82/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "هاي مذاکره مهارت"آموزش   2
  84/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "هاي رهبري مهارت"آموزش   3
  86/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "پژوهیآینده"آموزش   4
  82/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "هاي مالی مهارت"آموزش   5
  86/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "هاي حقوقی مهارت"آموزش   6
  84/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "هاي مدیریتی مهارت"آموزش   7
  85/0  هاي کشاورزي  کار دانشگاهوآموزش کسبدر اکوسیستم  "پردازيایده"آموزش   8
  86/0  کارهاي نوپا  و کار کشاورزي در رشد اکوسیستم کسبوهاي کسب نقش اکوسیستم آموزش مهارت  9
  83/0  هاي دانشگاهی  بازنگري در تعداد رشته   10
  82/0  تجدیدنظر و بازنگري در ساختار آموزش عالی    11
  83/0  تدوین راهکارهایی براي ورود نیروي انسانی خبره به نظام آموزش عالی    12
  86/0  شده در مراکز آموزش عالی   تجدیدنظر و بازنگري در محتویات آموزشی ارائه   13
  80/0  ي کارآفرینی اصالح مأموریت دانشگاه متناسب با چرخه   14
  86/0  هاهاي درسی ارائه شده در دانشگاه بازنگري در سرفصل   15
  90/0  هاي دانشگاهی بر مبناي نیازهاي بازار کار تعریف رشته   16
  85/0  کشاورزي هاي  هاي کارآفرینی نیروي انسانی در دانشگاه پرورش مهارت  17
  81/0  کشاورزي هاي  ي کارآفرینی در دانشگاهپرورش نیروي انسانی ماهر و دانا در حوزه  18
  81/0  عنوان متولی اصلی پرورش نیروي انسانی مورد نیاز اکوسیستم  نقش دانشگاه به  19
  84/0  هاي کارآفرینی دانشجویان کشاورزي  نقش دوره، کارگاه و رویدادهاي کارآفرینی در پرورش مهارت  20
  83/0  هاي کارآفرینی دانشجویان کشاورزي  هاي آموزشی اعتبارسنجی شده در پرورش مهارت نقش روش  21
  86/0  هاي کارآفرینی دانشجویان کشاورزي  نقش مربیان باتجربه در پرورش مهارت  22
  82/0  هاي تحقیقاتی و کارآفرینی  علمی براي انجام پروژه  واگذاري اختیار به اعضاي هیأت  23
  81/0  علمی  هاي کارآفرینی اعضاي هیأت اعطاي امتیاز مناسب به فعالیت  24
  81/0  علمی   تجدیدنظر در قوانین ارتقاء اساتید و اعضاي هیأت  25
  84/0  ي کارآفرینی تشویق اساتید براي تغییر رویکرد در حوزه  26
  87/0  کار واندازي کسب و راه علمی با مفاهیم کارآفرینی  تأآشنایی اعضاي هیلزوم   27
  88/0  ها و مشکالت واقعی جامعه  تشویق اساتید براي پژوهش در مورد چالش  28
  84/0  علمی   هاي اکوسیستم شهري توسط اعضاي هیأت بررسی چالش  29
  83/0  علمی   ي اعضاي هیأتشده هاي تجاري هدفمند کردن اعطاي گرنت به پژوهش  30

  

  بازار  هاي برازندگی مؤلفه توسعهشاخص - 11جدول 
  X2/df  RMR  GFI  AGFI  NFI  IFI  TLI  CFI  RMSEA  شاخص برازندگی 

  08/0زیر   9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  نزدیک صفر  ≥3  مقدار مطلوب 
  07/0  98/0  97/0  98/0  97/0  93/0  97/0  06/0  39/2  شده مقدار گزارش

  
مقـادیر مربـوط بـه    هاي برازنـدگی بـراي    شاخص

 ، که طوري   به باشند. اقتصادي قابل قبول می مالی   مؤلفه
23/1=X2/df ،004/0=RMR،        99/0=GFI،  
97/0=AGFI ،99/0=NFI، 99/0=IFI ،99/0=TLI ،
99/0= CFI02/0 و=RMSEA 13باشد (جـدول   می( .

ي مـالی   هـاي مربـوط بـه مؤلفـه     گویـه  14در جـدول  
هــا آورده  اقتصــادي و بارهــاي عــاملی مربــوط بــه آن 

دسترسی به منابع مـالی  "ي  اند. مطابق نتایج گویه شده
بیشـترین   "گذاران خطرپذیر بخش خصوصـی  سرمایه

  .خود اختصاص داده است  بار عاملی را به
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   ها و بارهاي عاملی مربوط به آن بازار  توسعه هاي مؤلفه گویه - 12جدول 
  بار عاملی  متغیر  ردیف

   86/0  ي کارآفرینان ملی  گیري شبکه شکل  1
   82/0  کارهاي نوپاوي فعاالن کسبگیري شبکه شکل  2
   83/0  اي  ي کارآفرینان منطقهگیري شبکه شکل  3
   89/0  کارهاي نوپاواکوسیستم کسبدر  "پذیريرقابت"ي توجه به مقوله  4
   83/0  کارهاي نوپاودر اکوسیستم کسب "جایگزینی واردات"ي توجه به مقوله  5
   92/0  کارهاي نوپاودر اکوسیستم کسب "توسعه در زنجیره"ي توجه به مقوله  6
   94/0  الملل کشوروضعیت روابط بین  7
   92/0  وضعیت سیاسی کشور   8
   86/0  وضعیت نرخ ارز در کشور   9

  
  اقتصادي ي مالی هاي برازندگی مؤلفهشاخص - 13جدول 

  X2/df  RMR  GFI  AGFI  NFI  IFI  TLI  CFI  RMSEA  شاخص برازندگی 
  08/0زیر   9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  9/0  نزدیک صفر  ≥3  مقدار مطلوب 

  02/0   99/0   99/0   99/0  99/0  97/0  99/0  004/0  23/1  شده مقدار گزارش
  

 ها مربوط به آن بارهاي عاملیو  اقتصادي  مالی يمؤلفه هاي گویه - 14جدول 

  بار عاملی  ها گویه  ردیف
  92/0  گذاران فرشته  کارهاي نوپا به منابع مالی سرمایهودسترسی کسب  1
  82/0  کارهاي نوپاوي کم به کسباعطاي تسهیالت دولتی با نرخ بهره  2
  94/0  گذاران خطرپذیر بخش خصوصی  دسترسی به منابع مالی سرمایه  3
  92/0  وکارهاي نوپا گذار در اکوسیستم کسب هاي سرمایه دسترسی به منابع مالی بانک  4
  86/0  کارهاي نوپاوهاي مالی اکوسیستم کسب دسترسی به منابع مالی صندوق  5
  88/0  نوپاکارهاي وهنگام به کسبتزریق مالی مناسب و به  6
  87/0  کارهاي نوپاوایجاد و ارائه ایده معتبر براي رشد کسب مرحله دسترسی به سرمایه  7

  
ــدول در  ــاخص 15ج ــا ش ــدگ يه ــدل  یبرازن م

در بستر آموزش عالی کشاورزي  ینیکارآفر اکوسیستم
    آورده شده است.ایران 

  
  ایران يکشاورز یآموزش عالاکوسیستم کارآفرینی در بستر مدل  یبرازندگ يها شاخص - 15جدول 

  X2/df  RMR  GFI  AGFI  NFI  IFI  TLI  CFI  RMSEA  شاخص برازندگی

  07/0  96/0  94/0  96/0  94/0  87/0  92/0  08/0  43/2  مقدار گزارش شده
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  ایراندر در بستر آموزش عالی کشاورزي  ینیکارآفر اکوسیستم مدل -2شکل 

  
مـدل اکوسیسـتم کـارآفرینی در بسـتر      2در شکل 

ایـران آورده شـده اسـت.    در آموزش عالی کشاورزي 
 97/0 عاملی با بارپشتیبانی   حمایتی  مؤلفه ،که يطور  به

  سـرمایه   قـرار دارد. مؤلفـه  از نظر اهمیت اول   در رتبه
هـاي   ي دوم، مؤلفـه  در رتبـه  91/0عاملی  انسانی با بار 

طور   به 9/0بازار با بار عاملی   ي سیاستگذاري و توسعه
اجتماعی بـا بـار     مشترك در رتبه سوم، مؤلفه فرهنگی

اقتصـادي    مالی  ي چهارم و مؤلفه در رتبه 82/0عاملی 
    ي پنجم قرار دارند.  در رتبه 81/0با بار عاملی 

 
  و پیشنهادها يریگ جهینت

کـارآفرینی در  بررسی ادبیات مربوط به اکوسیستم   
کشاورزي حاکی از آن اسـت کـه اکوسیسـتم    ي  حوزه

هر  ،که  طوري    به باشد. میکشورهاي مختلف متفاوت 
هـاي   هـایی را از منظـر حـوزه    کدام ابعاد و یا شاخص

اند. متأسـفانه   تخصصی مورد بحث و بررسی قرار داده
اوقـات تنهـا یـک یـا دو عنصـر از اکوسیسـتم       اغلب 

تنهـایی بررسـی شـده و در      کارآفرینی کشـاورزي بـه  
هــا جهــت شناســایی ابعــاد  نتیجــه بســیاري از تــالش

ي اکوسیستم کـارآفرینی در بخـش     تأثیرگذار بر توسعه
کشـاورزي بــه بیراهــه رفتــه و تبیــین درســتی از ایــن  

لـذا بررسـی رهیـافتی     .موضوع صورت نپذیرفته است
 ي کارآفرینی و شناسایی ابعاد آن به نگر به توسعه جامع

نفعـان را در   ي ذي کـه همـه    طـوري    طور یکپارچه بـه  
 اسـت هاي مختلف درگیر نماید، مؤثر و کارآمد  بخش

هدف تحقیق حاضر تبیین  ).1399(عزتی و همکاران، 
در بسـتر آمـوزش عـالی     ینیکـارآفر  اکوسیسـتم  مدل

 اکتشافی يروش آمیخته  به بود که ایراندر کشاورزي 
  . کمی) انجام شد -(کیفی متوالی  

انسانی   ي  سرمایه ي لفهؤم ،مطابق نتایج بخش کیفی  
ــد ــترین ک ــت  بیش ــتخراجی را داش ــهؤو ماس ــاي  لف ه
، پشـتیبانی   ی، حمـایت اجتماعی  یفرهنگسیاستگذاري، 

هـاي   ترتیب در رتبه  بهاقتصادي   الیم بازار و   ي توسعه
   .داشتندقرار استخراجی از نظر تعداد کد بعدي 

هــاي شــاخص ،ي بخــش کمــیهــامطــابق یافتــه
، ي سیاستگذاريها مقادیر مؤلفه ي براي همه برازندگی
انسانی،     ي پشتیبانی، سرمایه   اجتماعی، حمایتی   فرهنگی

ابـل قبـول   حـد ق در  اقتصـادي   مـالی  و بازار  يتوسعه
آپـی  فعاالن استارت از دیدگاهعبارتی   برآورد شدند، به

اجتمـاعی،    فرهنگـی  ،ي سیاسـتگذاري هـا  مؤلفهکشور 
 و بـازار   ي انسانی، توسعهي پشتیبانی، سرمایه  حمایتی
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اکوسیسـتم   مـدل ي هـا  مؤلفـه عنوان    به اقتصادي  مالی
 ایـران در در بستر آموزش عالی کشـاورزي   کارآفرینی

آپی کشور بر فعاالن استارت ،دیگر بیان. به ندید شدیتا
فرهنگـی،    ي توسـعه  ،که سیاسـتگذاري  بودند این باور

ــت ــت حمای ــاو پشــتیبانی تقوی ــرو توســعه، ه و  ي نی
تقویـت   و انسانی، توسـعه و تقویـت بـازار     ي سرمایه

کننـده    ي تسریعها مؤلفه اقتصادي  هاي مالی زیرساخت
رشد اکوسیسـتم کـارآفرینی در بسـتر آمـوزش عـالی      

هـاي   با یافته  این یافته که دنباش می ایراندر کشاورزي 
Isenberg )2011) ــاران ) 1396) و داوري و همکــــ

هـاي   مؤلفهافزون بر این،  .شتمطابقت و همخوانی دا
انسـانی، سیاسـتگذاري،      ي پشـتیبانی، سـرمایه    حمایتی
 بـه اقتصادي    اجتماعی و مالی  فرهنگی بازار،    ي  توسعه

در رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر آمـوزش  ترتیب   
ایران اثرگذار بودند که ایـن یافتـه   در عالی کشاورزي 

) همخــوانی 1396هـاي داوري و همکـاران (   بـا یافتـه  
منظور رشد اکوسیسـتم کـارآفرینی     بهدر ادامه  داشت.

پیشـنهادهایی   ایـران در بستر آموزش عالی کشـاورزي  
    گردد:  ارائه می زیربه شرح 

بـا   کشـور آموزش عـالی کشـاورزي   گسترده تعامل  -
هـا، اداره مالیـات،    ثبت شـرکت نهادهاي حقوقی (

تـأمین و   منظـور   ) بـه ، اداره اسـتاندارد و... گمرك
هاي حقوقی مـورد نیـاز    زیرساخت فراهم ساختن

کـارآفرینی و کمـک بــه   رشـد اکوسیســتم  جهـت  
ــدازي  راه ــبان ــا  کس ــاي نوپ ــوزه وکاره  ي در ح

هـا و مراکـز آمـوزش     کشاورزي در بستر دانشـگاه 
  ؛ کشور عالی کشاورزي

آموزش عـالی کشـاورزي کشـور بـا      گستردهتعامل  -
اعالم نیاز جهت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

هـا و   در دانشگاهدانشگاهی  هاي و گرایش ها رشته
بـر مبنـاي   کشـور   مراکز آموزش عالی کشـاورزي 

  نیازهاي بازار کار؛ 

آموزش عـالی کشـاورزي کشـور بـا      گستردهتعامل  -
تـدوین  تحقیقات و فناوري جهـت   ،وزارت علوم

منظـور    ي راه شفاف و دقیـق بـه  استراتژي و نقشه
کارهــاي نوپـا در بســتر  ورشـد اکوسیســتم کسـب  

  ؛ کشور ها و مراکز آموزش عالی کشاورزي دانشگاه
آموزش عـالی کشـاورزي کشـور بـا      گستردهتعامل  -

هــا و مراکــز آمــوزش عــالی کشــورهاي  دانشــگاه
افـزایش تعـامالت    منظـور   دوست و همسـایه بـه  

در بسـتر  رشد اکوسیستم کـارآفرینی   والمللی  بین
   ؛ ها و مراکز آموزش عالی کشاورزي کشور دانشگاه

آموزش عـالی کشـاورزي کشـور بـا      گستردهتعامل  -
ــه  ــاوري ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــور   وزارت عل منظ

 بستردانشگاه کارآفرین در  بسترسازي جهت خلق
   آموزش عالی کشاورزي کشور؛ 

بـا  کشـاورزي کشـور   آموزش عـالی  گسترده تعامل  -
معاونت فناوري و نوآوري وزارت علوم، تحقیقات 

ــاوري،  ــاوري و فن ــت علمــی و فن ریاســت معاون
هاي علم و فناوري، مراکز رشد و  جمهوري، پارك

معرفـــی جهـــت و... هـــا  شـــتابدهنده ،نــوآوري 
ــی   ســرمایه ــش خصوص ــذیر بخ ــذاران خطرپ و گ
هـاي   آموختگـان رشـته   دانشجویان و دانشآشنایی 

 مالی  منظور دسترسی به منابع  بهها  آنبا کشاورزي 
  .   متنوع

  
  پیشنهاد براي تحقیقات آتی

کـرده   ایران جمعیت تحصیل درقابل ذکر است که 
در بخش کشاورزي از اشتغال مولد چندانی برخوردار 

لذا ضرورت دارد، با توجه به رشد روزافـزون   .ندنیست
انـدازي  ي کـارآفرینی و راه دانش و فناوري بر توسـعه 

آموختگـان  وکارهاي نوپاي دانشجویان و دانـش  کسب
تمرکـز بیشـتري    نظام آموزش عالی کشاورزي کشـور 

عالقمنـد بـه    محققـان به  ،بر این اساس .صورت گیرد
  :گردد پیشنهاد میاین حوزه موضوعات پژوهشی زیر 
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بخـش رشــد و بالنــدگی   شناسـایی عوامــل ســرعت  -
ــالی   ــوزش ع ــتر آم ــارآفرینی در بس ــتم ک اکوسیس
ــان و   ــدگاه متخصصـ ــور از دیـ ــاورزي کشـ کشـ

  هاي کشاورزي؛دانشجویان رشته
هـاي رشـد اکوسیسـتم    موانع و بازدارنـده شناسایی  -

کارآفرینی در بستر آموزش عالی کشاورزي کشور 
هــاي  از دیــدگاه متخصصــان و دانشــجویان رشــته

   کشاورزي. 
  

  هاي تحقیقمحدودیت
  تحقیق به شرح زیر بودند:  هايبرخی از محدودیت

 نبود مرجع رسمی مشخص براي دسـتیابی بـه آمـار    -
 ؛کشورآپی فعاالن استارت

  آپی کشور.شناختی فعاالن استارت تنوع زیاد جمعیت - 
 

  ابعمن
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  .123 -136  ):33(7 ،يکشاورز  آموزش  تیریمد  پژوهش .روستا در اشتغال به نسبت
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25-1.  
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