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 "مقاله پژوهشی"
 

 طراحی الگوی رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی
 

 4هزادحسین مهدیو  3امیر علم بیگی ،2راحمد رضوانف ،2حمید موحد محمدی ،1نیازهره معتمدی
 

 (zohreh.motamedi@ut.ac.ir)نویسنده مسوول:  ،مدرس دانشگاه ایالم -1
 تهراندانشگاه دیار استاو استاد  -3و  2

 دانشگاه ایالم استادیار -4
 22/11/1411تاریخ پذیرش:      22/5/1411تاریخ دریافت: 

 21 تا  2صفحه: 
 

 چکیده مبسوط
ساختن  کارهای نوپا در بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری مشخص است. برای رسیدن به این مهم فراهم و اهمیت کسب مقدمه و هدف:

های اکوسیستم کارآفرینی را  عاملبخش کشاورزی کشور برای ایجاد چنین اکوسیستمی باید  اندک یتجربه نظر بهارآفرینی مورد نیاز است. لذا، اکوسیستم ک
موزش عالی های پیشگام کارآفرینی شناسایی کرد. این پژوهش با هدف طراحی الگوی رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آهای بخشبا استفاده از آموزه

 کشاورزی کشور انجام شد. 
و از لحاظ ها از نوع میدانی، از منظر کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از لحاظ هدف کاربردی پژوهش حاضر از منظر گردآوری داده ها: مواد و روش

نفر از  15ساختاریافته با  ی نیمهدر بخش کیفی با مصاحبهو  باشد همراه پیمایش( میهای عمیق بهمتوالی )مصاحبه-اکتشافی یروش جزء تحقیقات آمیخته
آماری  یجامعه. شدندها بررسی در بخش کمی سازهو  ی مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ شناسایی شدندهای شش مؤلفهآپی کشور سازهفعاالن استارت
 نفر 222نمونه  تعدادمطابق آن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که  نییمنظور تعبودند. بهآپی کشور از فعاالن استارت نفر 1211 در بخش کمی

 باالتر از  تحقیق یها سازه یاستفاده شد که مقدار آن برا یصیتشخ ییاز روش روا (پرسشنامهابزار تحقیق ) ییروامنظور سنجش  به .گردیدبرآورد 
5/1≥  AVE 2/1 باالتر از ها سازه یاستفاده شد که مقدار آن برا یبیترک ییایاز روش پا ییایپا نییتع برایقبول بود. و قابل≥  CR رای ب قبول بود.و قابل

 استفاده شد.  Smart-PLSافزار  مراتبی با استفاده از نرم   و تحلیل سلسله های اصلیمؤلفه لیها از روش تحل داده پردازش
ی متوازن  یت بخش خصوصی، تعیین متولی برای اکوسیستم، حمایت از کارآفرینی مولد، توسعهعامل تقو پنجی سیاست  ها برای مؤلفه مطابق یافته ها: یافته

ی فرهنگ کارآفرینی و  های توجه به الگوهای موفق کارآفرینی، توسعه ی فرهنگ عامل گذاری دولت در اکوسیستم شناسایی شدند. برای مؤلفه کشور و سرمایه
ای  های قانونی و نقش نهادهای حرفه های توجه به نقش مشاوران، تأمین فضای فیزیکی، تأمین زیرساخت حمایت عاملی  ارتقاء تفکر کارآفرینانه، برای مؤلفه

ی انسانی  ی سرمایه سازی، تأمین بستر رقابتی و توجه به وضعیت سیاسی بازار کشور، برای مؤلفه های شبکه ی بازار عامل حامی کارآفرینی، برای مؤلفه
کار، بازنگری در ساختار آموزش عالی، پرورش نیروی انسانی، ترغیب اساتید به کارآفرینی و هدفمند کردن  و های کسب آموزش مهارتهای اکوسیستم  عامل
ای هبندی مؤلفهرتبههمچنین  ،هنگام شناسایی شدند  های دسترسی به منابع مالی و تزریق مالی به ی مالی عامل ی سرمایه ها و برای مؤلفه ی دانشگاه بودجه

های فرهنگ، ی اول و مؤلفهانسانی در رتبه  یی سرمایه مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور بدین شرح بود: مؤلفه
 قرار داشتند. از نظر اهمیت های بعدی  مالی در رتبهی حمایت، بازار، سیاست و سرمایه

را در رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی  ی انسانی بیشترین اهمیتی سرمایه آپی کشور مؤلفه از دیدگاه فعاالن استارت گیری: نتیجه
های درسی و تغییر در ریزی درسی، تغییر در برنامهتشکیل شورای راهبردی نظام آموزش عالی کشاورزی جهت برنامهتوان با  لذا میکشاورزی کشور داشت، 

 سرمایه انسانی فراهم نمود. ی  مؤلفهزمینه را جهت تقویت  های تجربی در مراکز آموزش عالی کشاورزی کشوراستفاده بیشتر از آموزشهای آموزشی و شیوه
 

 آپی، کارآفرینی فعاالن استارت ،آموزش عالی کشاورزیآپ، استارتاکوسیستم  :های کلیدیواژه

 مقدمه 
ها و دانشگاهتحوالت اخیر در بازار کار ضرورت توجه      

 پذیری دانشجویان و  مراکز آموزش عالی کشاورزی به اشتغال
ها  نقش( و 21آموختگان را بیش از پیش برجسته نموده )دانش
، (5) است کرده فیها تعر آن یبرارا  یدیجد ایفو وظ

گام  ینیکارآفر یتوسعه یتاکه اگر نتوانند در راسای گونه به
و  یا و منطقه یمل یهدر توسع شانیبردارند، کشورها

 نیا ی(. از جمله5) موفق نخواهند شد یالملل نیب یها رقابت
 یآموزش عال اکزمرها و دانشگاهدر  ایفها و وظ نقش

رشد و رشد شیپ یها طیمح تیریبه مد توان یم یکشاورز
 یها شرکت سیدر تأس انیکمک به دانشجو ان،ینشجودا یبرا
و انتقال  لیام تحصهنگ یکشاورز انیبن و دانش یشیزا

 یو اعضا انیشده توسط دانشجو ثبت یکشاورز یها شرکت
به  یعیطبو منابع یکشاورز یها دانشگاه یعلمتیأه

این  ،وجود نی(. با ا2اشاره کرد ) یعلم و فناور یها پارک
 طیمح ازمندی. بلکه، ندهند یگاه در خالء رخ نمچیهات اقدام

شکل مناسب با به املوع یکه در آن همه باشند یم یمساعد
 اکوسیستم نامبا  طیمح نیاز ا که کنند یهم همکار

 یرندهیدر برگ اکوسیستم نی. ا(11د )شو یم ادی ینیکارآفر
 اکزها و مر ها دانشگاه آن یصدها عنصر بوده که از جمله

 اکزها و مر دانشگاه است الزم، لذاهستند.  یآموزش عال
رشد  یدر راستا یاورزکش یآموزش عال هاز جمل یآموزش عال

دار  و عهده اندیشیدهالزم را  داتیتمه ینیکارآفر طیمح
 مطابقزیرا، (. 1در قبال آن شوند ) یدیجد یها تیمسئول

از حد  شیبه رشد ب با توجه ،(22)مطالعات حجازی و همکاران 
 تیهدا هاآن یکارینرخ ب شیو افزا یزآموختگان کشاوردانش
کار در و کسب یانداز سمت راهبه  یآموختگان کشاورز دانش
با این است.  ریناپذ اجتناب یامر یمختلف کشاورز یها بخش
در  یآموختگان کشاورز دانشدانشجویان و  یناتوان وجود،

 یها چالشجمله از  آپ( های نوپا )استارتکاروکسب یانداز راه
 ینیکارآفر اکزمر تیبا وجود فعالو ( 31) بوده یاساس

تعداد  ریدر چند سال اخ ها یزیر برنامهدیگر ها و  دانشگاه
از  دهش جادیا رانیکه در ا یکشاورز ینوپا یکارهاوکسب

  ،کهی(. در حال33کمتر بوده است ) زین یمتوسط جهان
صورت پیوسته و  وکارهای نوپا به گیری و رشد کسبشکل
های مختلف از جمله کشاورزی نیرویی مؤثر  زهیافته در حونظام

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي
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http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.18.8
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.18.2.2
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-277-fa.html
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مأموریت  ،رواز همین . (43،12)رود شمار میبهجهت پیشرفت 
ها و مراکز آموزش عالی عالوه بر آموزش سوم دانشگاه

 ترین مأموریت و پژوهش عنوان اولین و قدیمی به
منظور بهبود فضای کارآفرینی و عنوان دومین مأموریت بهبه

وکار مأموریت کارآفرینی است که در صدر مأموریت  کسب
ی های فعالیتو  (11)ها قرار گرفته است شی آنآموزشی و پژوه

ی آن در مراکز آموزش نیز در راستای کارآفرینی و توسعه
دست  چند تجارب بههر. (41)عالی کشور انجام شده است 

ی اند انگیزهها نتوانستهآمده نشان از آن دارد که این فعالیت
میان  کار را دروالزم برای ورود به دنیای کارآفرینی و کسب

طوری که،  به. (43)آموختگان ایجاد نمایند  دانشجویان و دانش
 های کارآفرینانه مهارت (3)ی بادسار و همکاران مطابق مطالعه

ها، های کشاورزی مانند: شناخت فرصت دانشجویان رشته
های  های حل مسأله، مهارتابتکار در انجام کارها، مهارت

محصوالت جدید و رهبری و ارتباطات، تولید خدمات و 
ای و تخصصی های ایجاد شبکه و برقراری ارتباط حرفهمهارت

های  های برقراری ارتباط اثربخش، مهارت، مهارت(23)
گیری، مهارت در کار با فناوری اطالعات و گرفتن  تصمیم

لذا، این امر . (35)مشاوره از دیگران در سطح پایینی قرار دارند 
اکوسیستم کارآفرینی در این محتمل است که اتخاذ رویکرد 

راستا راهگشا باشد. شواهد نیز حاکی از آن هستند که 
های محیطی و ایجاد محیط مناسب برای تأثیرپذیری  حمایت

تواند بر کارها میوی کسبنظام آموزشی در ایجاد و توسعه
طلبد این  می لذا،. (51)ی کارآفرینی تأثیر داشته باشد توسعه

ها و مراکز آموزش عالی کشاورزی گاهدر سطح دانشمسأله 
ها بعد از فرد  دانشگاهمورد توجه قرار گیرد. زیرا، کشور 

های  ترین عامل/مؤسسه در اکوسیستم کارآفرین اصلی
ای از تحقیقات بر  باشند. لذا، بخش عمده کارآفرینی می

متمرکز است  عنوان قطب چنین اکوسیستمی ها بهدانشگاه
ها در اکوسیستم کارآفرینی ا، دانشگاهزیر (.21،42،41،15،44)

کارآفرینی  طوری که، اکوسیستم. به(31)نقش فعالی دارند 
یا ملی و یا در سطح دانشگاه  ای ممکن است در سطوح منطقه

ها در دو سطح با  . بر این اساس، دانشگاه(32)تشکیل شود 
عنوان قسمتی  اکوسیستم کارآفرینی پیوند دارند. سطح اول به

ای و سطح دوم اکوسیستم کوسیستم کارآفرینی منطقهاز ا
کارآفرینی درون دانشگاه. در مورد اکوسیستم کارآفرینی درون 

ی مدیریت و دانشگاه عواملی نظیر: جو مساعد آموزشی، نحوه
 های آموزشی دوره های مناسب نظیر: رهبری، زیرساخت

وه ثری در پرورش دانشجویان کارآفرین بالقؤتوانند نقش ممی
 ها در این خصوص . لذا، دانشگاه(34)ایفا نمایند 

با این وجود، در  .(42)اند توجهی داشتههای قابلگذاریسرمایه
ها ها و شناخت مؤلفهایران به اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه

عملیاتی در  یعنوان برنامه های آن بهو رشد زیرساخت
  .(31)دانشگاه توجه جدی مبذول نشده است 

های اخیر بر  فعالیت 1استم مطالعات مطابققابل ذکر است، 
ی توسعه بوده های کارآفرینی در مراحل اولیه روی اکوسیستم
مدلی است که میان سیاستگذاران محبوبیت  2و مدل آیزنبرگ

همچنین، تعداد ارجاعات به مدل (. 41بیشتری دارد )
 یها دلم در مقایسه با سایر آیزنبرگاکوسیستم کارآفرینی 

افزون بر این، . (23) است اکوسیستم کارآفرینی بیشتر بوده
مدل مبنا جهت بررسی  مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ

حاضر مدل  تحقیقباشد. لذا، در مفهوم اکوسیستم می
عنوان مدل مبنا انتخاب شده اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ به

ستم های مدل اکوسیو سعی شده است تا عوامل مؤلفه
آپی کشور کارآفرینی آیزنبرگ از دیدگاه فعاالن استارت

شناسایی شده و مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام 
 طراحی و ارائهها آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه آن

 گردد.   
نوعاً اهمیت روابط محلی و اکوسیستم کارآفرینی تعاریف      

زیگران مختلف اکوسیستم را دارای وابستگی متقابل میان با
عنوان عناصر اصلی پیشران عملکرد اکوسیستم ارائه به

های  یک تعریف وسیع از اکوسیستم (41)کنند. استم  می
هم ای از بازیگران و عوامل به مجموعه"کارآفرینی با عنوان 

نحوی که کارآفرینی سازنده را فعال شده به ی هماهنگوابسته
تری از  تعریف جامع (32)ماسون و براون ارائه نمود.  "کنند می

ای از بازیگران،  مجموعه"اکوسیستم کارآفرینی ارائه نمودند: 
طور رسمی  کارآفرینی که بهیندهای آفرها، مؤسسات و  سازمان

شوند تا عملکرد درون محیط کارآفرینی  و غیررسمی تلفیق می
طور . به"هم متصل، وساطت و مدیریت کنندمحلی را به

ی  مند این مفهوم در برگیرنده ، طبیعت پویا و نظاممشخص
به نظر  .(1)است  گوناگونیندهای آفربازیگران، مؤسسات و 

های کارآفرینی ترکیبی از عناصر  اکوسیستم (42اشپیگل )
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک منطقه هستند 

کنند و های نوپا حمایت میکه از توسعه و رشد نوآوری
کنند تا رآفرینان نوظهور و دیگر بازیگران را تشویق میکا

کار نوپا را وخطرات شروع و تأمین مالی ایجاد یک کسب
ورند که اکوسیستم بر این با (22کوراتکو و همکاران ) بپذیرند.

هایی منجر  اهنگ برای ایجاد محیطهای هم کارآفرینی تالش
دید در های ج گذاری به افزایش احتمال موفقیت سرمایه

هایی که منجر باشند و بر ایجاد محیطکارهای نوپا میوکسب
ها باشد، های جدید آنگذاری به موفقیت کارآفرینان و سرمایه

( اکوسیستم 3براونز و همکاران )به نظر اند. متمرکز شده
که است عدی از عوامل متقابل ای چند بُمجموعه کارآفرینی

کند.  اقتصادی را تعدیل میتأثیر فعالیت کارآفرینی بر رشد 
آید، این است که اکوسیستم کارآفرینی آنچه از تعاریف برمی

دنبال شناسایی و ایجاد تعامل میان عناصری است که در به
ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر کارآفرینی و 

 (. 14) هستند کارهای نوپا اثرگذار و گیری کسبشکل
طور روشن و رد اکوسیستم کارآفرینی بهرویک ،قابل ذکر است  

 1322بار توسط والدز در سال صریح با این نام برای نخستین
سوی به های کارآفرینانه پیش نام اکوسیستمای به در مقاله

وکارهای نوپا بیان گردیده است. والدز این چنین  تشکیل کسب
کند که رفتار انسانی حاصل از تعامل فرد با محیط بیان می

های اکوسیستم ارائه  باشد و نظری مطابق با مدل طرافش میا
( مفهوم 1333یکسال پس از والدز، دوبینی ) دهد. می

های کارآفرینی را در قالب محیطی معرفی کرد که اکوسیستم
ی در دسترس برای ای مرکب از سرمایهدر آن مجموعه

ها و  کارهای خانگی موجود، حمایتوگذاری، کسبسرمایه

1- Stam                                                                                                                                                                2- Isenberg 
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ها از های عمومی، فرهنگ کارآفرینانه و زیرساخت سیاست
جمله عوامل موجود در محیط بودند که مشوقی برای خلق 

. با این (13)آمدند حساب می آمیز بهکارهای مخاطرهوکسب
حال، از آنجاییکه تا آن زمان چارچوبی یکپارچه از تحقیقات 
برای رشد کارآفرینی در مناطق جغرافیایی وجود نداشت. 

عد از محیط ( چارچوبی را شامل پنج ب21ُنیاوالی و فوگل )
کارآفرینانه ارائه نمودند که در آن ابعاد محیطی با فرایند ایجاد 

بر  آمیز در ارتباط بودند و تأکید ویژه کارهای مخاطرهوکسب
ها و افزایش تمایل و ی فرصتنقش وضعیت محیط بر توسعه

این بعد از ارائه  اشت.قابلیت افراد به کارآفرینی وجود د
محققان صورت گرفت که  های بیشتری توسط چارچوب تالش

( اشاره نمود. چارچوب 11توان به چارچوب کوهن )از جمله می
ی پایدار وی قابلیت ادبیات اکوسیستم کارآفرینانه برای توسعه

که تبدیل به مرکز نوآوری کارآفرینانه کند. جایی را ارزیابی می
دهد چگونه ر کلی، این چارچوب نشان میطوشود. بهمی

های فیزیکی و  ها، زیرساخترسمی و غیررسمی شبکهاجزای 
تواند به پایداری اکوسیستم کمک فرهنگی در یک جامعه می

ی بعدی در رویکرد اکوسیستم مربوط به نظریه نماید.
و  2111های تحقیقات آیزنبرگ است. تحقیقات وی در سال

در آخرین تحقیق او چارچوبی فراگیر  انتشار یافت که 2111
 یها بنا بر ارجاعبرای اکوسیستم کارآفرینی ارائه داده است. 

طور  است که به یشمندیاند نینخست آیزنبرگگوناگون 
پرداخته  ینیکارآفر اکوسیستم یساختارمند و خاص به مقوله

کالن خود در سال  یها تجربه و آموزه یهیبر پا یاست. و
 ینیفرکارآ اکوسیستم یاصل دگاهیهاروارد د یدر مجله 2111
 یاز اجزاء مشخص و الزم برا یا عنوان مجموعه را به

 آیزنبرگطبق نظر کرد.  یمعرف نانهیکارآفر یها تیفعال
و  یمال ،یانسان ابعموفق هستند که به من یهنگام نانیکارآفر
 یطیکنند و در مح دایپ یدسترس ازشانیمورد ن یا حرفه

 و قیرا تشو نانیدولت کارآفر یها استیکه س کنند تیفعال
 ینیکارآفر اکوسیستمعنوان  شبکه را به نی. او اکند یم نیتأم

صورت  به ینیکارآفر ،(22) آیزنبرگ نظر . بهکند یم فیتوص
فراهم  دیبا واملاز ع یا و مجموعه ردیگ یشکل نم یانتزاع

 ینیکارآفر تیها هرگونه فعال مناسب آن بیشوند تا از ترک
که شامل بالغ بر صدها  ییها گرفته و رخ دهد. عامل شکل

 یکل یشش دسته رطور عمده د و به باشند یم زیجزء متما
 یموفق و هنجارها یها . فرهنگ )نمونهشوند یم یبند دسته

 یهی)سرما هی(، سرمای)دولت و رهبر استی(، سیاجتماع
(، یشآموز یها کار و مؤسسه یروی)ن یانسانیهی(، سرمایمال

 یها )تخصص تیها( و حماو شبکه هیاول دارانیبازار )خر
( که به اهرساختیو ز یردولتیغ یها سازمان ،یتیحما

در ادامه  .شود یگفته م ینیکارآفر اکوسیستم ها آن یمجموعه
ی اکوسیستم کارآفرینی اشاره شده ای از مطالعات حوزهبه پاره
 است. 

 یها مؤلفه زیر (31)ی مرجایی و پورآتشی ر مطالعهد   
ی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی بدین شرح بودند: مؤلفه

سیاست )سازمانی، قوانین و مقررات و رهبری و مدیریت(، 
های پشتیبان(، ها و تخصصی حمایت )زیرساختمؤلفه
های اجتماعی و فرهنگی و ی فرهنگ )ویژگیمؤلفه

مالی )بسترهای  ی ی سرمایهشناختی(، مؤلفه های روان ویژگی
ی بازار )تعامالت بخشی و اقتصادی و پشتیبانی مالی(، مؤلفه
 ی های علمی( و مؤلفهفرابخشی و نهادها و شبکه

انسانی )نهادهای آموزشی و پژوهشی، آموزش، ی سرمایه
داوری و همکاران همچنین پژوهش و فناوری و نیروی کار(. 

مدل مفهومی از دید  ی خود دریافتند که ابعاددر مطالعه (12)
خبرگان مناسب بوده که عبارت بودند از: سیاست )دولت، 

ها(،  های صنفی، زیرساختها )انجمنرهبری(، حمایت
 های آموزشی(،  انسانی )نیروی کار، مؤسسهی سرمایه
 ها(، فرهنگی مالی، بازارها )مشتریان، شبکهسرمایه
مطابق نین، های موفقیت، هنجارهای اجتماعی(. همچ)داستان
ای از عوامل کارایی یک اکوسیستم ها مجموعهی آنمطالعه

ها، ترتیب حمایتدهند که بهکارآفرینی را تحت تأثیر قرار می
ی مالی انسانی، بازارها، فرهنگ، سیاست و سرمایهی  سرمایه

مطابق  باشند. بر اکوسیستم کارآفرینی ایران تأثیرگذار می
های مدل در میان مؤلفه( 32مکاران )نیا و هی معتمدیمطالعه

رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی 
های کشاورزی کشاورزی کشور از دیدگاه دانشجویان رشته

ترتیب  ی اول قرار داشت و بهانسانی در رتبه یی سرمایهمؤلفه
مالی در یهای حمایت، فرهنگ، سیاست، بازار و سرمایه مؤلفه
پوری و همکاران میگون بعدی اهمیت قرار داشتند. هایرتبه

ثر بر ایجاد اکوسیستم ؤنیز عوامل فرعی و محوری م (33)
ی پردیس دانشگاهی را شناسایی کردند و بر اساس کارآفرینانه

عامل محوری شناسایی شده مدل نهایی را ترسیم نمودند.  3
 این عوامل عبارت بودند از: فرهنگ کارآفرینانه در داخل

پردیس دانشگاه، زیرساخت مورد نیاز جهت ایجاد اکوسیستم 
کارآفرینی پردیس دانشگاهی، سیاستگذاری و مدیریت منابع 

های داخلی دانشگاه، عوامل حاکمیت  مالی دانشگاه، سیاست
ای اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس منطقه

یجاد کار که بر اودانشگاهی، عوامل اقتصادی و محیط کسب
نهادهای اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی اثرگذارند، 

مؤثر بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی و 
ای اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی عوامل بازار منطقه

ی خود نیز مطابق مطالعه  (13)پردیس دانشگاهی. انتظاری 
های در استانبنیان دانش یدریافت که اکوسیستم توسعه

های استانی ایران شکل نگرفته است. بر این اساس، دانشگاه
ای ندارند. ی منطقهتوجهی بر توسعه در ایران تأثیر درخور

ی های پایهو قابلیتیندها آفرتوانند ها نمیچون دانشگاه
بنیان کارهای دانشوها را به نوآوری، کارآفرینی و کسباستان

یگر، اکوسیستمی وجود ندارد که تبدیل کنند. از طرف د
ها را های دانشگاهظرفیت جذب مناطق را باال ببرد و فعالیت

به نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوند دهد. بنابراین، 
ای ساخت ی منطقهها به توسعهتنها راه بهبود کمک دانشگاه

دولت،  تالش است که اکوسیستم کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه
کند. رایس و  صالح را طلب میها و دیگر نهادهای ذیهدانشگا

شش دانشگاه را در چهار کشور مورد مطالعه  (42)همکاران 
کشد، یک سال طول می 21قرار دادند و دریافتند که حداقل 

سبد جامع از عناصر اکوسیستم در دانشگاه شکل گیرد. فو و 
بر ایجاد  ی خود دریافتند که عوامل مؤثردر مطالعه (13)هسیا 
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پذیری، اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه استنفورد فرهنگ ریسک
مند به کارآفرینی، حمایت دولت، همکاری وجود جامعه عالقه

در  (34)  باشد. میلر و آکسبا صنعت و دانشجویان مستعد می
ی خود سه عامل اصلی ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در  مطالعه

انشگاهیان، تنوع جمعیتی در دانشگاه شیکاگو را آزادی عمل د
های در دسترس دانشگاه معرفی نمودند. دانشگاه و دارایی

عنوان ها بهدر رابطه با تأثیر دانشگاه (51)تامسن و همکاران 
عواملی نظیر ی اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی، هسته

ها برای کارآفرینی اجتماعی، تخصیص منابع به دانشگاه
ها بر کارآفرینی اجتماعی و شگاهافزایش تمرکز داخلی دان

 های مؤثر برای دانشجویان را تأثیرگذار دانستند. ایجاد مشوق
 

 ها    مواد و روش
نظر ها از نوع میدانی، از آوری دادهنظر گرداین پژوهش از      

و کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از لحاظ هدف کاربردی 
متوالی -اکتشافی یتحقیقات آمیخته از لحاظ روش جزء

این طرح  باشد. همراه پیمایش( میهای عمیق به)مصاحبه
پژوهش دلیل مهیا نبودن ابزار که به استبیشتر زمانی مفید 

در محقق به تدوین و آزمایش چنین ابزاری نیاز داشته باشد. 
این مطالعه با استفاده از روش تحلیل محتوا سعی شده است 

تم کارآفرینی آیزنبرگ های مدل اکوسیسعوامل مؤلفه
شناسایی شوند و بینش جدیدی در این حوزه خلق گردد. قابل 

تحقیق، تعیین   ذکر است، پس از تعیین موضوع و تبیین مسئله
عنوان دومین مرحله از فرایند تحلیل محتوا مدنظر نمونه به

حاضر متناسب با روش تحقیق کیفی  یقرار گرفت. در مطالعه
گیری  که گاهی نمونه هدفمند انجام شدگیری با روش نمونه

. این روش انتخاب شود نامیده می (نظریگیری  )نمونهقضاوتی 
. (3) باشدمیکنندگان خاص توسط محقق ی مشارکتآگاهانه

چین  کنندگان توسط محقق دست مشارکت در این روش
و یا  صورت مشخص دارای ویژگیشوند. چرا که یا به می

غنی از اطالعات در موردی خاص  و یا پدیده مورد نظر هستند
که نیاز به  شود باشند. این روش بیشتر زمانی استفاده می می

از آنجا که در مطالعات کیفی  .(2های خبره وجود دارد )نمونه
. (12) گیرد نمونه مدنظر قرار می 31طور معمول بین یک تا  به

دو  آپی در نفر از فعاالن استارت 15با توجه به هدف تحقیق 
 ای از  شدند که پارهبخش خصوصی و دولتی انتخاب 

 ،قابل ذکر است باشد. ( می1شرح جدول )  ها به های آنویژگی

سال بود. مدت  55تا  35سن افراد مورد مصاحبه بین 
 شکل حضوری و در محل کار مصاحبه ها که بهمصاحبه

دقیقه متغیر  11ساعت و  2دقیقه تا  45شوندگان انجام شد از 
دوبار مورد  کنندگان بر حسب لزوم د و برخی از مشارکتبو

ی و منظور کاهش خطاهای تفسیربهمصاحبه قرار گرفتند. 
 ، اعتبار و قابلیت اطمینانافزایش اطمینان از صحت نتایج

تهیه و  ها بررسی شدند. پس از این مرحله پرسشنامهیافته
هایی  هآزمون نیز آن دسته از گویی پیشتنظیم شد. در مرحله

بود، حذف شدند و  1/1ها کمتر از که مقدار آلفای کرونباخ آن
 ی نهایی تنظیم و وارد مرحله میدانی شد. پرسشنامه

از فعاالن  نفر 1211 در بخش کمی آماری یجامعه   
حجم نمونه از فرمول  نییمنظور تعبودند. بهآپی کشور  استارت

 .گردیدبرآورد  نفر 222نمونه  شمارکوکران استفاده شد که 
 یصیتشخ ییاز روش رواپرسشنامه  ییرواسنجش  یبرا

باالتر از  یمورد بررس یها سازه یاستفاده شد که مقدار آن برا
5/1≥  AVE از روش  ییایپا نییمنظور تعقبول بود. بهو قابل
 یها سازه یکه مقدار آن برا گردیداستفاده  یبیترک ییایپا

قابل ذکر  قبول بود.و قابل CR  ≤2/1 باالتر از یمورد بررس
سئوال(،  22)    سئوال(، فرهنگ 31های سیاست ) سازه ،است

 11سئوال(، بازار ) 14سئوال(، حمایت ) 33انسانی )ی سرمایه
ارزشی  5در قالب طیف سئوال(  3ی مالی )سئوال( و سرمایه

نیز مورد مطالعه  ند. مقیاس هر شش سازهسنجیده شد
دو  کردیها از رو داده بررسیمنظور  به ای بود.فاصله شبه

بدین صورت که ابتدا از روش تحلیل استفاده شد.  یا مرحله
های مدل های مؤلفهمنظور شناسایی عاملهای اصلی به مؤلفه

 آپیفعاالن استارتاکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ از دیدگاه 
دوم   یمراتبی و مرتبه کشور استفاده شد. سپس تحلیل سلسله

ابتدا الزم  در این راستا. گردیدانجام  Smart-PLSافزار  با نرم
تا مشخص  شود است تا روایی سازه مورد مطالعه قرار گرفته

های مورد  گیری سازهنشانگرهای انتخاب شده برای اندازه شود
برای  سؤاالتنظر از دقت الزم برخوردار هستند. یعنی آیا 

بدین یا خیر؟.  اند هشدگیری متغیرها درست انتخاب اندازه
. به این شکل شود یماستفاده  ییدیأتاز تحلیل عاملی  منظور

دار معنی tی خود دارای مقدار که بار عاملی هر نشانگر با سازه
درصد باشد. در این صورت این  11/1و  15/1در سطوح 

گیری آن سازه یا صفت نشانگر از دقت الزم برای اندازه
 .استمکنون برخوردار 

  کنندگان در مصاحبهفراوانی مشارکت -1ول جد
Table 1. Frequency of the participants in the interview 

 فراوانی کنندگانماهیت مشارکت ردیف
 11 بخش خصوصی 1
 4 بخش دولتی 2
 3 دارای مدرک دکتری 3
 2 دارای مدرک کارشناسی ارشد 4
 11 کار کارآفرینانهودارای کسب 5
 4 کارواندازی کسبفعالیت مرتبط با کارآفرینی و راه دارای 2

 نتایج و بحث
از  شیب یژهیعامل با مقدار و پنج استیس یمؤلفه یبرا     

نشان از انسجام  KMOی برا 21/1 قدارشدند. م شناسایی کی
ها  آن یعامل یها رابطه انیب یها برا قبول دادهقابل یدرون

است که  دار یدرصد معن کیح بارتلت در سط یآمارهدارد. 
هر  یبرآورد بار عامل یبرا .ها دارد داده بودن نشان از مناسب

 (.2 )جدول استفاده شد ماکسینشانگر از چرخش وار
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 12.............................................................................................................. ......... در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی طراحی الگوی رشد اکوسیستم کارآفرینی

 سیاست  یلفهؤهای م متغیرهای مربوط به عامل -2 جدول
   Table 2. Variables of policy component factors 

 

از  شیب یژهیعامل با مقدار و هسفرهنگ  یمؤلفه یبرا   
نشان از انسجام  KMOبرای  22/1شدند. مقدار  شناسایی کی

دارد.  هاها برای بیان روابط عاملی آنقبول دادهدرونی قابل
  (. 3)جدول  تاس دار یدرصد معنکیبارتلت در سطح ی آماره

 
 لفه فرهنگ ؤهای م متغیرهای مربوط به عامل -3جدول 

Table 3. Variables of cultural component factors 

 کیاز  شیب یژهیعامل با مقدار و 4 تیحما یمؤلفهبرای 
نشان از انسجام  KMOی برا 13/1شدند. مقدار  شناسایی

ها  آن یعامل یها رابطه انیب یها برا قبول دادهقابل یدرون

است  ارد یدرصد معن کیدر سطح  زیبارتلت ن یدارد. آماره
   (.4)جدول 

       
 
 

 مقدار ویژه عاملی بار متغیرها هاعامل

تقویت بخش 
 خصوصی

 24/1 ایجاد جذابیت مالی برای بخش خصوصی جهت ورود به اکوسیستم 22/3 22/1 خطرپذیر بخش خصوصی یگیری سرمایهقوانین مربوط به حمایت از شکل
  22/1 آپی به بخش خصوصیهای استارتقوانین مربوط به واگذاری بخشی از فعالیت

 55/1 آپیکافی جهت رشد اکوسیستم استارت یهاختصاص بودج
 53/1 گذاری در اکوسیستمها و نهادهای مالی جهت سرمایهقوانین تشویقی برای بانک 

 )حذف( 42/1 آپیسیال نمودن جریان سرمایه در اکوسیستم استارت

تعیین متولی برای 
 اکوسیستم

 12/1 آپیمشخص نمودن متولیان اکوسیستم استارت

25/3 

 23/1 هاآپاستارت یسیاستگذاری واحد و متمرکز در حوزه
 21/1 هاآپاستارت یسازی و رفع ابهام از قوانین حوزهشفاف

 53/1 آپیگر جهت رشد اکوسیستم استارتتدوین قوانین تسهیل
 52/1 آپیراه اکوسیستم استارت یتدوین استراتژی و نقشه

 54/1 ارهای چابکها و ساختتدوین سیاست
 5/1 های دست و پاگیر دولتیحذف بروکراسی

حمایت از کارآفرینی 
 مولد

 14/1 های غیرمولدگذاریافزایش ریسک سرمایه

54/3 

 12/1 حمایت از کارآفرینی مولد
 23/1 های قوی و موفقآپحمایت از استارت

 51/1 سیاستگذاری متناسب با شرایط خاص اکوسیستم
 53/1 ایهای منطقهعریف شاخصت

 )حذف( 42/1 های اقتصادیبندی جغرافیایی فعالیتخوشه

 توسعه متوازن کشور

 12/1 آپی از مرکز کشورهای استارتگذاریتمرکززدایی از سرمایه

 11/1 آپی از مرکز کشورهای استارتتمرکززدایی فعالیت 31/3
 52/1 متوازن کشور یمنظور توسعهبهوضع قوانین جدید 

 52/1 آپی کشورهای مستقیم دولت در ساخت اکوسیستم استارتجلوگیری از دخالت

گذاری دولت سرمایه
 در اکوسیستم

 13/1 های دارای مزیت رقابتیگذاری دولت در حوزهسرمایه

 53/1 آپیگذاری دولت در اکوسیستم استارتسرمایه 5/2

 مقدار ویژه بار عاملی متغیرها هاعامل

ه توجه ب
الگوهای موفق 

 کارآفرینی

 13/1 توجه به نقش کارآفرینان و الگوهای موفق ملی

23/5 

 13/1 ها و الگوهای موفقیتخلق، افزایش و تکرار داستان
 11/1 حلیتوجه به نقش کارآفرینان و الگوهای موفق م

 11/1 آپیتوجه به نقش نشریات کارآفرینی در رشد اکوسیستم استارت
 23/1 آپیها در رشد اکوسیستم استارتتوجه به نقش رسانه

 21/1 آپیهای اجتماعی در رشد اکوسیستم استارتتوجه به نقش شبکه
 23/1 آپیارتقاء جایگاه اجتماعی کارآفرینان جهت رشد اکوسیستم استارت

 22/1 پررنگ نمودن نقش و اهمیت کارآفرینی در جامعه

 
 یهتوسع

فرهنگ 
 کارآفرینی

 12/1 منظور ایجاد تکامل فرهنگیتعامل فرهنگی دانشگاه به

41/5 

 12/1 آپ در میان اعضای هیأت علمیاندازی استارتفرهنگ راه یترویج و توسعه
 12/1 دانشجویاناقتصادی در میان  –تفکر مالی  یتوسعه

 15/1 هادانشگاه یکارآفرینی در بدنه یارتقاء روحیه
 23/1 اقتصادی در میان اعضای هیأت علمی –تفکر مالی  یتوسعه

 21/1 فرهنگ کارآفرینی یتوجه به نقش آموزش در توسعه
 2/1 آپ در میان دانشجویاناندازی استارتفرهنگ راه یترویج و توسعه

 2/1 جه به کارآفرینی دانشگاهیتو
 53/1 دیدگاه مثبت نسبت به دانشگاه کارآفرین

 5/1 های تراز اول کشورآپی دانشگاهپررنگ نمودن نقش اکوسیستم استارت
 )حذف( 41/1 هاکارآفرینی در دانشگاه یتوسعه یسازی مدل در حوزهبومی

ارتقاء تفکر 
 کارآفرینانه

 23/1 تفکر کارآفرینانه
 13/1 تفکر رقابتی 24/2

 21/1 تفکر سیستمی
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 حمایت یهای مؤلفه متغیرهای مربوط به عامل -4جدول 
Table 4. Variables of support component factors 

 

 کیاز  شیب یژهیعامل با مقدار و سهبازار  یمؤلفه یبرا
نشان از انسجام  KMO یبرا 24/1شدند. مقدار  شناسایی

ها  آن یعامل یها رابطه انیب یها برا قبول دادهقابل یدرون

است  دار یدرصد معن کیدر سطح  زیبارتلت ن یدارد. آماره
  (.5 )جدول

 

 بازار  یلفهؤهای م متغیرهای مربوط به عامل -5جدول 
Table 5. Variables of market component factors 

 
 شیب یژهیعامل با مقدار و دو یالمی هیسرما یمؤلفه یبرا   
نسجام انشان از  KMOی برا 24/1شد. مقدار  شناسایی کیاز 

ها  آن یعامل یها رابطه انیب یها برا قبول دادهقابل یدرون

شده  دار یدرصد معن کیدر سطح  زیبارتلت ن یدارد. آماره
    (.2 است )جدول

 
 مالی ی سرمایهی های مؤلفه متغیرهای مربوط به عامل -2جدول 

Table 6. Variables of financial capital component factors    

 

 یژهیعامل با مقدار و پنج انسانیی سرمایه یمؤلفه یبرا   
ز انشان   KMOیبرا 22/1شدند. مقدار  شناسایی کیاز  شیب

 یعامل یها رابطه انیب یها برا قبول دادهقابل یانسجام درون

 دار یدرصد معن کیدر سطح نیز بارتلت  یآمارهها دارد.  آن
   (.1است )جدول شده 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدار ویژه بارعاملی متغیرها هاعامل

 توجه به نقش مشاوران

 22/1 هاکار دانشگاهوحضور و عملکرد مشاوران حقوقی در اکوسیستم آموزش کسب

41/3 
 22/1 هاکار دانشگاهوها در اکوسیستم آموزش کسبحضور و عملکرد مشاوران ثبت شرکت

 12/1 هاکار دانشگاهوهمکاری نهادهای دولتی در اکوسیستم آموزش کسب
 12/1 هاکار دانشگاهوهمکاری نهادهای غیردولتی در اکوسیستم آموزش کسب

 22/1 هاکار دانشگاهووران مالیاتی در اکوسیستم آموزش کسبحضور و عملکرد مشا

 تأمین فضای فیزیکی

 24/1 آپی ها توسط متولیان اکوسیستم استارتآپتأمین فضای فیزیکی مورد نیاز استارت

41/2 
 2/1 هاها توسط دانشگاهآپتأمین فضای فیزیکی مورد نیاز استارت

 25/1 آپی توسط دولتد نیاز رشد اکوسیستم استارتهای فنی مورتأمین زیرساخت
 5/1 آپی توسط دولتاستارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات جهت رشد اکوسیستم تأمین زیرساخت

 های قانونیتأمین زیر ساخت
 25/1 آپیهای حقوقی مورد نیاز جهت رشد اکوسیستم استارتتأمین زیرساخت

 12/1 آپیهای مالیاتی مورد نیاز جهت رشد اکوسیستم استارتتأمین زیرساخت 23/2
 53/1 آپیفرهنگی مورد نیاز جهت رشد اکوسیستم استارت -های اجتماعیتأمین زیرساخت

ای حامی نقش نهادهای حرفه
 کارآفرینی

 21/1 هادانشگاهآپی  استارتعملکرد دفاتر کارآفرینی، ارتباط با صنعت و انتقال فناوری در رشد اکوسیستم
12/2 

 12/1 هاآپی دانشگاهدهنده در رشد اکوسیستم استارتعملکرد مراکز رشد و شتاب

 مقدار ویژه بار عاملی متغیرها هاعامل

 سازیشبکه

 1/ 22 کارآفرینان ملی یگیری شبکهشکل

 2/1 المللیکارآفرینان بین یگیری شبکهشکل 25/3
 15/1 آپیفعاالن استارت یگیری شبکهشکل
 12/1 ایکارآفرینان منطقه یگیری شبکهشکل

 تأمین بستر رقابتی
 2/1 در اکوسیستم کارآفرینی "پذیریرقابت" یتوجه به مقوله

 12/1 کارآفرینیدر اکوسیستم  "وارداتجایگزینی " یتوجه به مقوله 42/2
 52/1 کارآفرینی در اکوسیستم "توسعه در زنجیره" یتوجه به مقوله

 توجه به وضعیت سیاسی بازار کشور
 22/1 وضعیت سیاسی کشور

 24/1 الملل کشوروضعیت روابط بین 31/2
 14/1 وضعیت نرخ ارز در کشور

 مقدار ویژه بار عاملی متغیرها هاعامل

 
 دسترسی به منابع مالی

 

 21/1 های بزرگ اقتصادیها به منابع مالی بنگاهآپدسترسی استارت

32/4 

 22/1 هاآپتارتهای دولتی و خصوصی در تأمین مالی اسهمکاری بخش
 21/1 گذاران فرشتهها به منابع مالی سرمایهآپدسترسی استارت

 12/1 هاآپی کم به استارتاعطای تسهیالت دولتی با نرخ بهره
 15/1 گذاران خطرپذیر بخش خصوصیدسترسی به منابع مالی سرمایه

 52/1 آپیوسیستم استارتگذار در اکهای سرمایهدسترسی به منابع مالی بانک
 51/1 آپیهای مالی اکوسیستم استارتدسترسی به منابع مالی صندوق

 21/2 31/1 هاآپموقع به استارتتزریق مالی مناسب و به تزریق مالی به هنگام
 23/1 هاآپی کشت ایده معتبر جهت رشد استارتدسترسی به سرمایه مرحله
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 14.......................................................................................................................  در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی طراحی الگوی رشد اکوسیستم کارآفرینی

 انسانی  یسرمایه یلفهؤهای م ربوط به عاملمتغیرهای م -1جدول 
Table 7. Variables of human capital component factors 

 

ی دوم مراتبی و مرتبههای سلسلهدر ادامه تحلیل مدل مؤلفه
منظور ارزیابی مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام به

( 2)جدول آموزش عالی کشاورزی کشور آورده شده است. در 
 مقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه آورده شده است.   

 
 گیریمقادیر بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازه -2جدول 

Table 8. Factor load values for markers of each structure in the form of measurement model        

 (، نشانگرهای هر سازه به دلیل 2مطابق نتایج جدول )
داری در سطح یک درصد از اهمیت الزم برای معنی

باشند. لذا، روایی سازه که برای  گیری برخوردار می اندازه
بررسی دقت و اهمیت نشانگرهای انتخاب شده برای 

 مقدار ویژه بار عاملی متغیرها هاعامل

اکوسیستم آموزش 
 کاروهای کسبمهارت

 22/1 هاکار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "های ارتباطیمهارت"آموزش 

43/1 

 22/1 هاکار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "های مذاکرهمهارت"آموزش 
 22/1 هاکار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "های رهبریمهارت"آموزش 

 13/1 هاکار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "پژوهیآینده"آموزش 
 12/1 هاکار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "های مالیمهارت"آموزش 
 12/1 هاکار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "های حقوقیمهارت"آموزش 
 12/1 هاکار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "خالقیت و نوآوری"پرورش 
 15/1 هاکار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "های مدیریتیمهارت"آموزش 

 1/1 هاکار دانشگاهودر اکوسیستم آموزش کسب "پردازیایده" آموزش
 )حذف( 43/1 آپیکار در رشد اکوسیستم استارتوهای کسبنقش اکوسیستم آموزش مهارت

 
بازنگری در ساختار 

 آموزش عالی
 

 22/1 های دانشگاهیبازنگری در تعداد رشته

13/4 

 2/1 وزش عالیتجدید نظر و بازنگری در ساختار آم
 11/1 تدوین راهکارهایی جهت ورود نیروی انسانی خبره به نظام آموزش عالی

 23/1 نظر و بازنگری در محتویات آموزشی ارائه شده در مراکز آموزش عالیتجدید
 22/1 کارآفرینی یاصالح مأموریت دانشگاه متناسب با چرخه

 52/1 هاه شده در دانشگاههای درسی ارائبازنگری در سیالبس
 52/1 های دانشگاهی بر اساس نیازهای بازار کارتعریف رشته

 پرورش نیروی انسانی

 24/1 هاهای کارآفرینی نیروی انسانی در دانشگاهپرورش مهارت

31/4 

 2/1 هاکارآفرینی در دانشگاه یپرورش نیروی انسانی ماهر و کاربلد در حوزه
 11/1 عنوان متولی اصلی پرورش نیروی انسانی مورد نیاز اکوسیستمانشگاه بهنقش د

 52/1 های کارآفرینی دانشجویانمهارت های تجربی و مهارتی در پرورشنقش آموزش
 52/1 های کارآفرینی دانشجویانمهارت آپی در پرورشنقش دوره، کارگاه و رویدادهای استارت

 )حذف( 44/1 های کارآفرینی دانشجویانمهارت آموزشی اعتبارسنجی شده در پرورش هاینقش روش
 )حذف( 44/1 های کارآفرینی دانشجویانمهارت نقش مربی و منتورهای باتجربه در پرورش

 
ترغیب اساتید به 

 کارآفرینی

 23/1 آفرینیهای تحقیقاتی و کارعلمی جهت انجام پروژههیأتتفویض اختیار به اعضای 

24/3 

 23/1 های کارآفرینی اعضای هیأت علمیاعطای امتیاز مناسب به فعالیت
 22/1 نظر در قوانین ارتقاء اساتید و اعضای هیأت علمیتجدید

 51/1 کارآفرینی یتشویق اساتید جهت تغییر رویکرد در حوزه
 )حذف( 45/1 کارواندازی کسبو راه ت علمی با مفاهیم کارآفرینیأآشنایی اعضای هیلزوم 

 )حذف( 43/1 تشویق اساتید برای پژوهش در مورد مسائل و مشکالت واقعی جامعه
 )حذف( 41/1 بررسی مسائل اکوسیستم شهری توسط اعضای هیأت علمی

 هدفمند کردن بودجه
 هادانشگاه

 13/1 ی هیأت علمیاعضا یهای تجاری شدههدفمند کردن اعطای گرنت به پژوهش

 11/1 های پژوهشی دانشگاه به عالیق برخی اساتیدعدم اختصاص بودجه 44/3

 t Sig عاملیبار  عالمت ها عامل سازه

 سیاست

 Policy 1 23/1 13/41 111/1 تقویت بخش خصوصی

 Policy 2 25/1 32/43 111/1 تعیین متولی برای اکوسیستم

 Policy 3 22/1 13/35 111/1 حمایت از کارآفرینی مولد
 Policy 4 12/1 42/22 111/1 متوازن کشور  یتوسعه

 Policy 5 14/1 12/24 111/1 گذاری دولت در اکوسیستم سرمایه

 فرهنگ
 Culture 1 24/1 42/42 111/1 توجه به الگوهای موفق کارآفرینی

 Culture 2 3/1 53/111 111/1 فرهنگ کارآفرینی یتوسعه
 Culture 3 13/1 23/31 111/1 ارتقاء تفکر کارآفرینانه

 حمایت

 Support 1 12/1 11/41 111/1 توجه به نقش مشاوران
 Support 2 14/1 11/25 111/1 فیزیکی تأمین فضای

 Support 3 21/1 41/31 111/1 های قانونیتأمین زیرساخت
 Support 4 22/1 31/15 111/1 ای حامی کارآفرینینقش نهادهای حرفه

 انسانی یسرمایه

 Human Capital 1 11/1 32/34 111/1 کاروهای کسباکوسیستم آموزش مهارت
 Human Capital 2 23/1 43/33 111/1 ر آموزش عالیبازنگری در ساختا

 Human Capital 3 13/1 23/33 111/1 پرورش نیروی انسانی
 Human Capital 4 21/1 12/31 111/1 ترغیب اساتید به کارآفرینی

 Human Capital 5 12/1 24/22 111/1 ها دانشگاه یهدفمند کردن بودجه

 بازار
 Market 1 22/1 21/23 111/1 سازیشبکه

 Market 2 21/1 112/35 111/1 تأمین بستر رقابتی
 Market 3 13/1 31/25 111/1 توجه به وضعیت سیاسی بازار کشور

 Finance 1 31/1 21/121 111/1 دسترسی به منابع مالی مالی یسرمایه
 Finance 2 21/1 45 /42 111/1 تزریق مالی به هنگام
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نشان از آن دارد که  ه استانجام شد ها سازهگیری  اندازه
گیری ابعاد سبی را جهت اندازهساختارهای عاملی منا ،نشانگرها

عالوه بر روایی  .آورند یممورد مطالعه در مدل تحقیق فراهم 
 سازه که برای بررسی اهمیت نشانگرهای انتخاب شده برای 

نیز در  1، روایی تشخیصیرود یمکار به ها سازهگیری اندازه
که  باشدمی به این معنا ،حاضر مورد نظر است پژوهش

لحاظ زه در نهایت تفکیک مناسبی را بهنشانگرهای هر سا
 های دیگر مدل فراهم آورند.  گیری نسبت به سازه اندازه

گیری خود را اندازه یتر هر نشانگر فقط سازه عبارت سادهبه
خوبی از  ها به ای باشد که تمام سازه گونهبه ها آنکند و ترکیب 

لعه از دو طریق قابل مطایند آفریکدیگر تفکیک شوند. این 
روش دوم  استفاده شد.پژوهش است که هر دو روش در این 

میانگین  2دوم یبرای بررسی روایی تشخصی استفاده از ریشه
 یواریانس استخراج شده است. برای این منظور باید ریشه

های دوم میانگین واریانس استخراج شده از سایر همبستگی
. این موضوع در جدول باشدهای دیگر با این سازه بیشتر  عامل

نشان داده شده است. نتایج بررسی روایی تشخیصی نشان  (3)
های گیری سازهنشانگرهای انتخابی جهت اندازه که دهد یم

 اوالًموجود از روایی تشخیصی الزم برخوردار هستند. زیرا، 
 4/1ها دارای مقدار واریانس استخراج شده باالتر از تمام سازه

دوم میانگین واریانس استخراج شده برای  یشهری اًیثانو  هبود
نشان داده شده است  (3)هر سازه که در قطر ماتریس جدول 

با آن عامل باالتر است.  ها عاملهای سایر  از تمام همبستگی

. در شود یمنیز اطالق  الرکربه این معیار اصطالح فورنل و 
را  شینشانگرهایک سازه با  یواقع، این شاخص میزان رابطه

های دیگر مدل مورد  آن سازه با سازه یدر مقایسه با رابطه
. این معیار برای روایی تشخیصی یا همان دهد یمارزیابی قرار 

که میزان  ردیگ یمقبولی قرار روایی واگرا زمانی در سطح قابل
AVE  هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و

( در ها سازهمبستگی بین مربع مقدار ضریب هدیگر )های  سازه
مقادیر  (3)جدول مدل باشد. برای بررسی عملیاتی آن مانند 

 AVEدوم  یبا مقدار ریشه ها سازههای بین تمام همبستگی
که این مقدار باالتر از . در صورتیشود یمهر سازه مقایسه 

شده است  نیتأمباشد، معیار فورنل و الرکر  ها یهمبستگتمام 
ر و در ماتریس زیر این امکان فراهم شده حاضپژوهش که در 
هر نشانگر بیشترین همبستگی را  دهد یمنتایج نشان  است.

نیز  ها سازهو با سایر  دهد یمخود نشان  یفقط با سازه
بیشترین  نشانگرهاهمبستگی را دارد. زیرا، میانگین  کمترین

. از این رو، دهند یمخود نشان  یبار عاملی را فقط با سازه
گیری هر سازه توسط نشانگرهای  گفت دقت اندازه توان یم

طبق نتایج روایی سازه  اوالًخود دارای بیشترین است. چرا که، 
 یداری با سازههر نشانگر دارای بار عاملی معنی دهد یمنشان 

گیری خود را اندازه یخود بوده و دوماً هر نشانگر فقط سازه
های گیری سازه اندازهنموده است و نشانگرهای با اختالل در 

که این امر بر اساس نتایج روایی  شود ینممختلف مشاهده 
 قابل برداشت است.

 معیار فورنل و الرکر( )ی موجود ها یهمبستگدوم میانگین واریانس استخراج شده با  یریشه یمقایسه -3جدول 
Table 9. Comparison of the second root of the mean variance extracted with the existing correlations (Fornell and  
               Larker Criteria) 

 2 5 4 3 2 1 سازه

 --- --- --- --- ---  25/1 فرهنگ

 --- --- --- ---  23/1  41/1 مالیی سرمایه

 --- --- ---  13/1  55/1  22/1 انسانیی سرمایه

 --- ---  22/1  52/1  25/1  51/1 بازار

 ---  21/1  33/1  53/1  32/1  22/1 سیاست

  15/1  51/1  54/1  12/1  52/1  51/1 حمایت

 
 (HTMT)ای تک خصیصه -ایخصیصه مقادیر چند -11جدول 

Table 10. Multi attribute – Single attribute values (HTMT) 
 2 5 4 3 2 1 سازه

 --- --- --- --- --- --- فرهنگ
 --- --- --- --- ---  53/1 مالیی سرمایه
 --- --- --- ---  21/1  12/1 انسانیی سرمایه

 --- --- ---  1/1 24/1  13/1 بازار
 --- ---  41/1  21/1  42/1  11/1 سیاست
 --- 22/1  1/1  21/1  21/1  11/1 حمایت

 
در نهایت، جهت بررسی پایایی نیز از شاخص پایایی ترکیبی 

ناسی مدل معادالت ساختاری از ضریب ش استفاده شد. در روش
برای  2/1که مقادیر باالتر از  شود یمپایایی ترکیبی استفاده 

بر اساس نتایج جدول . داردهر سازه نشان از پایایی مناسب آن 
های مورد مطالعه  ( مشخص شد که مقدار پایایی سازه11)

 قبول است.  قابل
 
 
 
 
 
 
 

1- Discriminant Validity                                                                                                                                        2- Square Roots 
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 12............................................................................................................. .......... در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی طراحی الگوی رشد اکوسیستم کارآفرینی

 ی تحقیقهاضرایب بررسی پایایی سازه -11 جدول
Table 11- Coefficients of reliability study of research structures 

 تتای ترتیبی (CRترکیبی )پایایی  سازه 
  23/1  22/1 فرهنگ 
  11/1  23/1 مالی ی سرمایه
  22/1  23/1 انسانی ی سرمایه

  11/1  22/1 بازار 
  22/1  3/1 سیاست 
  12/1  23/1 حمایت 

 
مدل ساختاری تحقیق آورده شده است که بر  (1)شکل  در

باال استخراج  یمراتبی و مرتبههای سلسه ؤلفهم  اساس مدل
های لفهؤبندی مآید، رتبهشده است. چنانچه از شکل برمی

مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی 
ی سرمایه یؤلفهباشد که مکشاورزی کشور بدین شرح می

 ی ( در رتبه= t 31/42و مقدار ) 22/1انسانی با ضریب مسیر 
فرهنگ با ضریب مسیر  یمؤلفهاول اهمیت قرار گرفته است. 

دوم اهمیت قرار دارد.  ی( در رتبه= t 11/45و مقدار ) 22/1

( در = t 53/41و مقدار ) 2/1حمایت با ضریب مسیر  یمؤلفه
و مقدار  12/1 بازار با ضریب مسیر یمؤلفهسوم،  یرتبه

(111/23 t =در رتبه )سیاست با ضریب  یمؤلفهچهارم،  ی
 یمؤلفهپنجم و  ی( در رتبه= t 2/22) و مقدار 11/1مسیر 
-( در رتبه= t 33/21) و مقدار 15/1مالی با ضریب ی سرمایه

ششم از نظر اهمیت در رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر  ی
  ر قرار دارند. نظام آموزش عالی کشاورزی کشو

 
 مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی -1شکل 

Figure 1. Entrepreneurship ecosystem growth model in the context of agricultural higher education system 
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  کلی گیرینتیجه
عنوان انسانی بهی سرمایه یمؤلفههای دی عاملبنرتبه      

عامل اول در رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش 
بازنگری در ساختار  به ترتیب شامل:عالی کشاورزی کشور 

، ترغیب اساتید به کارآفرینی با 23/1آموزش عالی با بار عاملی 
، 13/1ی ، پرورش نیروی انسانی با بار عامل21/1بار عاملی 

و  11/1کار با بار عاملی وکسب هایمهارتاکوسیستم آموزش 
بوده  12/1ها با بار عاملی  دانشگاه یکردن بودجههدفمند

   .  است
عنوان عامل دوم فرهنگ به یمؤلفههای بندی عاملرتبه    

در رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی 
فرهنگ کارآفرینی  ی: توسعهبه ترتیب شاملکشاورزی کشور 

، توجه به الگوهای موفق کارآفرینی با بار 3/1با بار عاملی 
بوده  13/1و ارتقاء تفکر کارآفرینانه با بار عاملی  24/1عاملی 
    است. 

عنوان عامل سوم در حمایت به یمؤلفههای بندی عاملرتبه   
رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی 

های قانونی : تأمین زیرساختبه ترتیب شاملشاورزی کشور ک
، 12/1، توجه به نقش مشاوران با بارعاملی 21/1با بار عاملی 

و نقش نهادهای  14/1تأمین فضای فیزیکی با بار عاملی 
   بوده است.  22/1عاملی  ای حامی کارآفرینی با بارحرفه

ن عامل چهارم در عنوابازار به یمؤلفههای بندی عاملرتبه   
رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی 

سازی با بار عاملی  : شبکهه ترتیب شاملکشاورزی کشور ب
و توجه به  21/1، تأمین بستر رقابتی با بار عاملی 22/1

    بوده است.  13/1وضعیت سیاسی بازار کشور با بار عاملی 
عنوان عامل پنجم در سیاست به یمؤلفههای بندی عاملرتبه

رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی 
: تعیین متولی برای ه ترتیب شاملکشاورزی کشور ب

، تقویت بخش خصوصی با بار 25/1اکوسیستم با بار عاملی 
، 22/1حمایت از کارآفرینی مولد با بار عاملی ، 23/1عاملی 
گذاری  و سرمایه 12/1متوازن کشور با بار عاملی  یتوسعه

    بوده است.  14/1دولت در اکوسیستم با بار عاملی 
عنوان ششمین مالی بهی سرمایه یمؤلفههای بندی عاملرتبه

عامل در رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش 
: دسترسی به منابع مالی ه ترتیب شاملعالی کشاورزی کشور ب

 21/1هنگام با بار عاملی  بهو تزریق مالی  31/1 با بار عاملی
     بوده است. 

باال،  یمراتبی و مرتبههای سلسه لفهؤم  مدلمطابق نتایج    
های مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر لفهؤبندی مرتبه

 یلفهؤنظام آموزش عالی کشاورزی کشور بدین شرح بود که م
 یمؤلفهر داشت. اول اهمیت قرا یانسانی در رتبهی سرمایه

سوم،  یدر رتبهحمایت  یمؤلفهدوم،  یفرهنگ در رتبه
 یسیاست در رتبه یمؤلفهچهارم،  یدر رتبه بازار یمؤلفه

ششم قرار داشتند.  یمالی در رتبهی سرمایه یمؤلفهپنجم و 
( 11داوری و همکاران ) یمطابق مطالعه ،قابل ذکر است

کارآفرینی را  ای از عوامل کارایی یک اکوسیستممجموعه
ی  ها، سرمایه ترتیب حمایتدهند که بهتحت تأثیر قرار می

مالی بر ی سرمایهانسانی، بازارها، فرهنگ، سیاست و  

بندی با  که این رتبه بودهاکوسیستم کارآفرینی ایران تأثیرگذار 
رشد اکوسیستم  های لفهؤحاضر از م پژوهشبندی رتبه

الی کشاورزی کشور کارآفرینی در بستر نظام آموزش ع
نیا و معتمدی یمطابق مطالعه ،با این حالهمخوانی نداشت. 

های مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در مؤلفه( 31همکاران )
بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه دانشجویان 

انسانی،  یی سرمایههامؤلفهترتیب های کشاورزی بهرشته
ی مالی بودند که این  زار و سرمایهحمایت، فرهنگ، سیاست، با

بندی پژوهش حاضر بندی تا حدودی با نتایج رتبهرتبه
   .شتمخوانی داه

شامل  یانسانی هیسرما یمؤلفه ،(21)آیزنبرگ  طبق نظر   
نتایج بنابر  بود. یآموزش یها کار و مؤسسه یروین یها عامل
ی هیسرما یمؤلفه (22) یتشو پورآ ییمرجا یها یبررس
 ،یو پژوهش یآموزش ینهادها یها شامل عامل یانسان

 پژوهش نیدر ا. کار بود یرویو ن یآموزش، پژوهش و فناور
 بدین شرح بودند: یانسان ی هیسرما یمؤلفه هایعاملنیز 

بازنگری در ساختار آموزش عالی، ترغیب اساتید به کارآفرینی، 
  های تمهارپرورش نیروی انسانی، اکوسیستم آموزش 

  . ها دانشگاه یکار و هدفمند کردن بودجهوکسب
ی توسعه شاملفرهنگ ی مؤلفههای  عاملپژوهش  نیادر    

فرهنگ کارآفرینی، توجه به الگوهای موفق کارآفرینی و ارتقاء 
و  ییمرجا و (21)آیزنبرگ  بوده است که تفکر کارآفرینانه

  ره نمودند.مطالعه خود به این عوامل اشا نیز در (22) یتشپورآ
 یها شامل عامل تیحما یمؤلفه، (21)آیزنبرگ  نظربه 

 ها رساختیو ز یردولتیغ یها سازمان ،یتیحما یها تخصص
 ی مؤلفه (22) یتشو پورآ ییمرجا مطالعهنتایج بنابر  بود.
 بانیپشتی ها و تخصص ها رساختیز یها شامل عامل تیحما
: شاملایت حم یمؤلفههای عامل پژوهش نیز نیدر ا .بود

های قانونی، توجه به نقش مشاوران، تأمین  تأمین زیرساخت
 ای حامی کارآفرینیفضای فیزیکی و نقش نهادهای حرفه

       . بودند
سازی، : شبکهشاملبازار ی مؤلفههای عاملپژوهش  نیدر ا   

 تأمین بستر رقابتی و توجه به وضعیت سیاسی بازار کشور
 یها شامل عامل (21)آیزنبرگ مدل  دربازار  یمؤلفه. بودند

 ییمرجا ههمچنین مطابق مطالع ها بود. و شبکه هیاول دارانیخر
 یها تعامل شامل بازار یمؤلفه یها لعام( 22) یتشو پورآ

  .بودند یعلم یها و نهادها و شبکه یو فرابخش یبخش
سیاست بدین شرح بودند: ی مؤلفه یها عاملپژوهش  نیدر ا

ای اکوسیستم، تقویت بخش خصوصی، حمایت تعیین متولی بر
گذاری ی متوازن کشور و سرمایهاز کارآفرینی مولد، توسعه

 یمؤلفه ،(21)آیزنبرگ  مطابق مدل دولت در اکوسیستم.
 مطابق مطالعه. بود یشامل دو عامل دولت و رهبر استیس

 یها عاملشامل  استیس یمؤلفهنیز ( 22) یو پورآتش ییمرجا
 . بود تیریو مد یو مقررات و رهبر نینقوا ،یسازمان
: شاملمالی ی سرمایهی مؤلفههای عاملپژوهش  نیدر ا

 یمؤلفه. بودند هنگامدسترسی به منابع مالی و تزریق مالی به
شامل عامل  (21)آیزنبرگ  مطابق مدل یمال یهیرماس

 یو پورآتش ییمرجا مطالعهنتایج بنابر  بود. یمال یهیسرما
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 یمؤلفه یها عامل یمال یبانیو پشت یاقتصاد یهابستر (22)
  .بودند یمالی هیسرما

نمود،  انیب تواندر نهایت با توجه به نتایج تحقیق می
 ،ینیکارآفر یها تیفعال یریگ شکل جهتخوب  اکوسیستم

 یا وکارها متشکل از مجموعه کسب یرشد و بالندگ ،یانداز راه
 توان یها نم حضور آن است که بدون ییها از عنصرها و عامل

 یدیحوزه ام نیکشور در ا تیو موقع تیوضع یبه رشد و ارتقا
 یکیکه  کند یم هیعنصرها تغذ یا از پاره ییضاف نیداشت. چن
 یکز آموزش عالاها و مر مهم آن دانشگاه یها از عامل

صورت گرفته در  یها تالش یثمرده شیکه به افزا باشند یم
 . کنند یکار کمک موکسب یزاندا و راه ینیحوزه کارآفر

 یکز آموزش عالانقش مؤثر مر یفایکه با ا ایگونهبه
مجهز  ینیکارآفر یها آموختگان به مهارتدانش و انیدانشجو

 ی. گفتنشوند یم بیکار خود ترغوکسب یانداز راه یشده و برا
 یبرا یمنحصر به فرد و راهبرد یها ها مکان است، دانشگاه

و دانش  ییتوانا ت،یهستند که ظرف ینیرآفرکا اکوسیستمرشد 
و اجتماع و  کاروکسب یازهایبه ن عیسر ییپاسخگو یالزم برا

ا دارند و صنعت ر یتقاضا یدر راستا یدرس یها برنامه یطراح
جامعه و  یگسترده یو ابتکارها ماتعنوان عامالن اقدا به
 . درکنند یجامعه عمل م یاقتصاد یتوسعه دار یمعن شرفتیپ
 طیآغاز شرا یها ممکن است نقطه دانشگاه تیموقع جه،ینت

باشد و  ینیکارآفر اکوسیستمخلق  یو مطلوب برا یآرمان
بالقوه جامعه  نانیکارآفر ییشناسا یبرا یا لهیعنوان وس به

   عمل کند.
پیشنهادهایی به شرح زیر  ،پژوهش با توجه به نتایجدر ادامه 
   :   شودارائه می

   ی انسانیسرمایهی همؤلف رشد. 1
راهبردی نظام آموزش عالی کشاورزی شکیل شورای ت -

و تغییر های درسی تغییر در برنامهریزی درسی، جهت برنامه
های تجربی های آموزشی و استفاده بیشتر از آموزشدر شیوه

 ؛ کشور در مراکز آموزش عالی کشاورزی
    فرهنگی مؤلفهرشد . 2
اندازی  راه یکارآفرین و فعال در حوزه تقدیر از دانشجویان -

 ؛ کارهای نوپاوکسب
   حمایتی مؤلفهرشد . 3
های علم و فناوری از مایت مراکز رشد دانشگاهی و پارکح -

های کشاورزی و  کارهای نوپای دانشجویان رشتهوکسب
تسهیل شرایط قانونی و حذف تشریفات اداری جهت استقرار 

   ؛هاآن
   بازاری مؤلفهرشد . 4
در های علم و فناوری پارک و مراکز رشد دانشگاهی تالش -

آشنا ای و  های حرفه انجمن ،ها ها، گروه یافتن شبکهراستای 
 ها. های کشاورزی با آندانشجویان رشتهنمودن 

    سیاستی مؤلفهرشد . 5
اکوسیستم کارآفرینی به  ی های حوزهگیریاگذاری تصمیمو -

 ؛  دانشگاهیفناوری و مراکز رشد  های علم وپارک
  مالی  یسرمایهی مؤلفهرشد . 2
مستقر در مراکز رشد  آپاستارتمعرفی دانشجویان دارای  -

دریافت  جهتهای علم و فناوری به بانک  دانشگاهی و پارک
   .کم و تنفس طوالنی یتسهیالت با بهره
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Nowadays, the significance of launching startups in the field of 
agriculture is more evident than ever. In order to achieve this important purpose, it is essential to 
provide an entrepreneurial ecosystem. Therefore, given the lack of experience in Iran’s agriculture 
sector of Iran for creating such ecosystems, it is necessary to build on the experiences of pioneering 
entrepreneurial sectors and identify the components of agricultural startup ecosystems. The present 
research was conducted with the purpose of designing a model for entrepreneurial ecosystem growth 
for Iran’s agricultural higher education system. 
Material and Methods: This study is considered a field research in terms of data collection, non-
experimental research in terms of variable control, applied research in terms of purpose, and 
exploratory sequential mixed method research (in-depth interviews along with surveys) in terms of 
methodology. In the qualitative part of the study, we identified the constructs of the six components 
of Isenberg’s entrepreneurial ecosystem model, utilizing semi-structured interviews with 15 startup 
activists in Iran. In the quantitative part, these constructs were monitored. The statistical population 
of the quantitative part of the study consisted of 1800 startup experts in Iran. Using the Cochran 
formula, the sample size was determined to comprise 286 individuals. In order to assess the validity 
of the research tool (questionnaire), the divergent validity method was used, the value of which for 
the research constructs was above 0.5 ≤ AVE and acceptable. To determine reliability, the composite 
reliability method was utilized, the value of which for the research constructs was above 0.6 ≤ CR 
and acceptable. In order to process the data, we used the principal component analysis method and -
hierarchical component models, utilizing the Smart-PLS software. 
Results: According to the findings, five factors were identified for the policy component which are: 
strengthening the private sector, appointing a trustee for the ecosystem, supporting productive 
entrepreneurship, balanced development in the country, and government investment in the 
ecosystem. For the culture component, the factors of attention to entrepreneurial success stories, 
developing entrepreneurial culture and promoting entrepreneurial thinking were identified. For the 
component of support, the factors of attention to the role of advisors, providing the physical space, 
providing the legal infrastructure, and the role of professional organizations supporting 
entrepreneurship were identified. For the market component, the factors of networking, providing a 
competitive platform, and attention to the political status of the country’s market were identified. For 
the human capital component, the factors of business skills training ecosystem, reviewing the higher 
education structure, manpower training, encouraging the professors to become entrepreneurs, and 
target-based budgeting in universities were identified. For the financial capital component, the 
factors of access to financial resources and timely financial injections were identified. Moreover, the 
ranking of entrepreneurial ecosystem growth components in the context of agricultural higher 
education system in Iran were as follows: the component of human capital was in the first place, 
followed by the components of culture, support, market, policy, and financial capital. 
Conclusion: From the perspective of startup activists in Iran, the human capital factor has the 
highest level of importance in entrepreneurial ecosystem growth in agricultural higher education 
system of the country; therefore, it is recommended that Iran’s agricultural higher education system 
should fulfill this essential role through development of a strategic planning committee responsible 
for creating and revising the syllabi for university courses and adopting practice-based learning 
techniques in higher education institutions to further promote the human capital factor. 
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