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چکیده
هدف مقاله حاضر ارائه مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه دانشجویان
رشتههای کشاورزی میباشد که بهلحاظ هدف ،کاربردی بوده و با استفاده از پرسشنامه بستهپاسخ اجرا شد .جامعهی آماری
مورد بررسی  3871نفر از دانشجویان رشتههای کشاورزی کشور بودند که با استفاده از فرمول کوکران نمونهای بهحجم  414نفر
بهصورت نمونهگیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شد .برای سنجش روایی ابزار تحقیق از روش روایی تشخیصی با
استفاده از شاخص  AVEاستفاده شد که مقدار آن برای سازههای مورد مطالعه باالتر از  0/5و قابلقبول بود .بهمنظور تعیین
پایایی از روش پایایی ترکیبی ( )CRاستفاده شد که مقدار آن برای سازههای مورد مطالعه باالتر از  0/4و قابلقبول بود .مقدار
آلفای کرونباخ نیز برای سازههای مورد مطالعه باالتر از  0/8محاسبه گردید .بهمنظور پردازش دادهها از روش تحلیل مولفههای
اصلی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .مطابق یافتهها در میان مؤلفههای مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام
آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای کشاورزی مؤلفهی سرمایهیانسانی در رتبهی اول قرار داشت و
بهترتیب مؤلفههای حمایت ،فرهنگ ،سیاست ،بازار و سرمایهی مالی در رتبههای بعدی قرار داشتند .یافتههای این مطالعه اهمیت
مؤلفهی سرمایهی انسانی را نشان میدهد ،لذا پیشنهاد میگردد ،فرصت آموزش و یادگیری در حوزههای کارآفرینی و راهاندازی
کسب و کارهای نوپا در دانشکدههای کشاورزی کشور برای دانشجویان رشتههای کشاورزی فراهم گردد.
واژههای کلیدی :آموزش عالی کشاورزی ،اکوسیستم کارآفرینی ،کسب و کار نوپا ،مدل آیزنبرگ

مقدمه
امروزه بهترین گزیدار برای رفع معضل بیکاری دانشجویان
و دانشآموختگان کشاورزی ،تربیت افرادی کارآمد و خالق و
آمادهنمودن فراگیران نظام آموزش عالی کشاورزی کشور
جهت اشتغال در بازار کار از طریق حرکت در مسیر توسعهی
کارآفرینی است ( ،)12با این وجود ،کاهش در بودجهی
دانشگاهها و در نتیجه کمبودن منابع مالی از جمله فشارهایی
هستند که در مسیر توسعهی کارآفرینی در مراکز آموزش عالی
وجود دارند ( ،)44اما با وجود چنین شرایطی دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی کشور توجه به کارآفرینی را در اولویت
برنامههای خود قرار دادند ( )21و بسیاری از کارشناسان نیز بر
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و نقش مؤثر آنها در ساخت
و ساز اقتصاد دانشبنیان تأکید نمودند ( )11و باور دارند ،در
صورت نهادینهشدن کارآفرینی و توسعهی آن در مراکز
آموزش عالی میتوان به حل بحران اشتغال دانشجویان و
دانشآموختگان و توسعهی خوداشتغالی آنان امیدوار بود (.)32
در همین راستا ،مأموریت سوم دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی عالوه بر آموزش بهعنوان اولین و قدیمیترین مأموریت،
و پژوهش بهعنوان دومین مأموریت بهمنظور بهبود فضای
کارآفرینی و کسب و کار ،مأموریت کارآفرینی است که در
صدر مأموریت آموزشی و پژوهشی آنها قرار گرفته است
()12؛ از این رو ،در سالهای اخیر دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی کشور فعالیتهای چندی در راستای کارآفرینی و
توسعهی آن انجام دادند ( .)42هرچند تجارب بهدستآمده

نشان از آن دارد که این فعالیتها نتوانستهاند انگیزهی الزم
برای ورود به دنیای کارآفرینی و کسبوکار را در میان
دانشجویان و دانشآموختگان ایجاد نمایند ( ،)44لذا میطلبد
آموزش عالی و از جمله آموزش عالی کشاورزی کشور در
راستای رشد فضای کارآفرینی و راهاندازی کسب و کار در
میان دانشجویان و دانشآموختگان ،تمهیدات الزم را بیندیشد
( )3و عهدهدار مسئولیتهای جدیدی در قبال توسعهی
کارآفرینی شود ،زیرا محیط آموزشی و باالخص آموزش عالی
از حوزههای مهمی است که میتواند ارتباط مناسبی را میان
دنیای کسب و کار ،کارآفرینی ،دانشجویان و دانشآموختگان
برقرار کند؛ لذا با توجه به آن که مطابق نتایج مطالعهی بادسار
و همکاران ( ،)4دانشجویان رشتههای کشاورزی دارای
قابلیتها و مهارتهای شخصی کارآفرینانهی بهنسبت پایینی
از نظر خطرپذیری ،خالقیت و انگیزهی پیشرفت میباشند و
همچنین مهارتهای کارآفرینانهی دانشجویان رشتههای
کشاورزی مانند :شناخت فرصتها ،ابتکار در انجام کارها،
مهارتهای حل مسأله ،مهارتهای رهبری و ارتباطات ،تولید
خدمات ،محصوالت جدید ،مهارتهای ایجاد شبکه و برقراری
ارتباط حرفهای و تخصصی ( ،)23مهارتهای برقراری ارتباط
اثربخش ،مهارتهای تصمیمگیری ،مهارت در کار با فناوری
اطالعات و گرفتن مشاوره از دیگران ،در سطح پایینی قرار
دارند ( .)34مسئولیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
کشاورزی کشور دو چندان شده است ،لذا این امر محتمل
است که اتخاذ رویکرد اکوسیستم کارآفرینی 1در این راستا
1- Entrepreneurial Ecosystem
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راهگشا باشد .شواهد نیز حاکی از آن هستند که حمایتهای
محیطی و ایجاد محیط مناسب برای تأثیرپذیری نظام آموزشی
در ایجاد و توسعهی کسب و کارها میتواند بر توسعهی
کارآفرینی اثرگذار باشد ( ،)22با این حال تاکنون تالشی در
راستای رشد اکوسیستم کارآفرینی در سطح دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی کشاورزی کشور صورت نگرفته است که
میطلبد این مسأله مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا دانشگاهها بعد از
فرد کارآفرین ،اصلیترین عامل در اکوسیستمهای کارآفرینی
میباشند .لذا ،بخش عمدهای از تحقیقات بر دانشگاهها به-
عنوان قطب چنین اکوسیستمی متمرکز است
(.)42،12،43،42،22
دانشگاهها حتی در مناطقی که بهعنوان مرکز اصلی در نظر
گرفته نمیشوند ،در اکوسیستم کارآفرینی نقش فعالی دارند
( ،)31همچنین باید توجه داشت که اکوسیستم کارآفرینی
ممکن است در سطح منطقهای یا ملی و یا در سطح دانشگاه
تشکیل شود ( .)41بر این اساس ،دانشگاهها در دو سطح با
اکوسیستم کارآفرینی پیوند دارند .سطح اول ،دانشگاه بهعنوان
بخشی از اکوسیستم کارآفرینی منطقهای 1و سطح دوم
اکوسیستم کارآفرینی درون دانشگاه .)32،24( 2در مورد
اکوسیستم کارآفرینی درون دانشگاه ،عواملی نظیر جو مساعد
آموزشی ،نحوهی مدیریت و رهبری ،زیرساختهای مناسب
نظیر دورههای آموزشی ،میتوانند نقش مؤثری در پرورش
دانشجویان کارآفرین بالقوه ایفا نمایند ( ،)32لذا دانشگاهها در
این خصوص سرمایهگذاریهای قابلتوجهی داشتهاند ()41؛
زیرا تأثیر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در توسعهی
کارآفرینی از طریق رشد اکوسیستم کارآفرینی بهشدت افزایش
یافته است ،از این رو میطلبد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
و بهویژه آموزش عالی کشاورزی کشور رشد اکوسیستم
کارآفرینی را بهطور عمومی و کاربردی در دستور کار قرار
دهند ( .)42چرا که ،چارچوب اکوسیستم کارآفرینی ،ساختار
مفیدی برای تجزیه و تحلیل عوامل بسیاری که در رشد و
توسعهی اقتصادی سهیم هستند ،فراهم میآورد (.)24،2
دانشگاهها میتوانند بهعنوان کاتالیزورهای بالقوه برای
تغییر به چند روش مختلف عمل کنند .از طریق برنامههای
دانشگاهی خود ،دانشگاهها دانشجویان و دانشآموختگان را با
دانش و مهارتها مجهز میکنند تا در رشد کسب و کارهای
جدید و موجود سهیم باشند ،بهعالوه دانشگاهها میتوانند خلق
ایدههای جدید ،نوآوری و تجاریسازی را پرورش داده و از
آنها حمایت کنند .آنها همچنین نقش مهمی در تحقیق در
حوزهی کارآفرینی و رشد کسب و کارهای نوپا دارند .مازارول
و باتیستی ( ،)33در مطالعهی خود این موضوع را بررسی
نمودند که چطور دانشگاهها میتوانند بهعنوان کاتالیزور از
طریق سه کارکرد اصلی خود یعنی آموزش ،پژوهش و
توسعهی اقتصادی اقدام نمایند ( ،)33اما باید توجه داشت که
دانشگاههای ایران در بهبود وضعیت دانشجویان و
دانشآموختگان خود بهعنوان عامالن کارآفرین همچنان با
مشکل مواجه هستند .شاید یکی از دالیل این مسئله آن باشد
که موضوع کارآفرینی بهعنوان یکی از اهداف برنامهی
راهبردی دانشگاهها آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و

همچنین به اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاهها و شناخت
مؤلفهها و رشد و تقویت زیرساختهای آن بهعنوان برنامهی
عملیاتی در دانشگاه توجه جدی نشده است (.)31
دنیل آیزنبرگ 3از دانشگاهیان کارآفرینی آمریکا ،مفهوم
اکوسیستم کارآفرینی را در میان مخاطبان غیردانشگاهی
مطرح نمود ( .)22،24در حقیقت ،با وجود آن که این مفهوم
چندین ریشه دارد ( ،)32ریشههایش در ادبیات کسبوکار
میباشد ( .)14،42،24بر این مبنا این مفهوم بهجای نگاهی
تئوریک یک چشمانداز کاربردی را ارائه میدهد (.)42،22،24
تالشهای متعددی برای ارائهی تعریف از مفهوم
اکوسیستم کارآفرینی در سالهای اخیر صورت گرفته است.
تعاریف اهمیت روابط محلی و دارای وابستگی متقابل میان
بازیگران مختلف اکوسیستم را بهعنوان عناصر اصلی پیشران
عملکرد اکوسیستم ارائه میکنند .استم ( ،)22یک تعریف از
اکوسیستمهای کارآفرینی با عنوان "مجموعهای از بازیگران و
عوامل بههم وابستهی هماهنگشده بهنحوی که کارآفرینی
سازنده را فعال میکنند" ،ارائه نمود .ماسون و براون (،)32
تعریف جامعتری از اکوسیستم کارآفرینی ارائه نمودند:
"مجموعهای از بازیگران ،سازمانها ،مؤسسات و فرآیندهای
کارآفرینی که بهطور رسمی و غیررسمی تلفیق میشوند تا
عملکرد درون محیط کارآفرینی محلی را بههم متصل،
وساطت و مدیریت کنند" .بهطور مشخص ،طبیعت پویا و
نظاممند این مفهوم در برگیرنده بازیگران ،مؤسسات و
فرآیندهای گوناگونی است ( .)1بهزعم اشپیگل (،)21
اکوسیستمهای کارآفرینی ترکیبی از عناصر اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی در یک منطقه هستند که از توسعه و رشد
نوآوریهای نوپا حمایت میکنند و کارآفرینان نوظهور و دیگر
بازیگران را تشویق میکنند تا خطرات شروع و تأمین مالی
ایجاد یک کسبوکار نوپا را بپذیرند ( .)21کوراتکو و همکاران
( ،)21بر این باورند که اکوسیستم کارآفرینی ،تالشهای
هماهنگ برای ایجاد محیطهایی منجر به افزایش احتمال
موفقیت سرمایهگذاریهای جدید در کسب و کارهای نوپا
میباشند و بر ایجاد محیطهایی که منجر به موفقیت
کارآفرینان و سرمایهگذاریهای جدید آنها باشد ،متمرکز
شدند .بهزعم براونز و همکاران ( ،)11اکوسیستم کارآفرینی،
مجموعهای است چندبعدی از عوامل متقابل که تأثیر فعالیت
کارآفرینی بر رشد اقتصادی را تعدیل میکند .آنچه از تعاریف
برمیآید ،این است که اکوسیستم کارآفرینی بهدنبال شناسایی
و ایجاد تعامل میان عناصری است که در ابعاد اجتماعی،
شکلگیری
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی بر کارآفرینی و
کسب و کارهای نوپا اثرگذار هستند ( .)12در ادامه به پارهای
از مطالعات انجامشده در حوزهی اکوسیستم کارآفرینی اشاره
شده است.
رایس و همکاران ( ،)42در مطالعهی خود شش دانشگاه را
در چهار کشور مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که حداقل
 21سال طول میکشد که یک سبد جامع از عناصر اکوسیستم
در دانشگاه شکل گیرد .بارالدی و همکاران ( ،)2در مطالعهی
خود تکامل یک مرکز رشد دانشگاهی را بهمنظور ایفای چند
نقش جدید در شبکههای جهانی و اکوسیستمهای منطقهای
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بررسی نمودند .فو و هسیا ( ،)11در مطالعهی خود دریافتند که
عوامل مؤثر در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه استنفورد
فرهنگ ریسکپذیری ،وجود جامعهی عالقهمند به کارآفرینی،
حمایت دولت ،همکاری با صنعت و دانشجویان مستعد
میباشند .میلر و آکس ( ،)32در مطالعهی خود که بهصورت
1
مطالعهی موردی انجام شد ،با اقتباس از تئوری مرزی ترنر
سه عامل اصلی ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه
شیکاگو را آزادی عمل دانشگاهیان ،تنوع جمعیتی در دانشگاه
و داراییهای در دسترس دانشگاه معرفی نمودند .تامسن و
همکاران ( ،)24در رابطه با تأثیر دانشگاهها بهعنوان هستهی
اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی عواملی نظیر تخصیص منابع
به دانشگاهها برای کارآفرینی اجتماعی ،افزایش تمرکز داخلی
دانشگاهها بر کارآفرینی اجتماعی و ایجاد مشوقهای مؤثر
برای دانشجویان را تأثیرگذار دانستند .قنبری و همکاران (،)21
در مطالعهی خود دریافتند که سیاستهای کالن ملی شامل:
قانون اساسی ،سند چشمانداز  1414و سیاستهای آن و
سیاستهای برنامههای توسعه حامی کارآفرینی هستند.
مطابق نتایج مطالعه آنها ،روند توجه به ابعاد اکوسیستم
کارآفرینی در برنامههای توسعهی دوم و چهارم کشور روندی
تقریباً صعودی و در دو برنامهی سوم و پنجم ،شیب
پایینرونده داشته که بیانگر کمرنگشدن توجه به ابعاد
اکوسیستم کارآفرینی در تفکر سیاستگذاران است .بر اساس
اوزان محاسبهشده ،توجه به ابعاد اکوسیستم کارآفرینی یکسان
نبوده و بعد حمایتی در مقایسه با ابعاد دیگر اهمیت کمتری
داشته است .داوری و همکاران ( ،)13بر اساس یافتههای
مطالعهی خود دریافتند که ابعاد مدل مفهومی از دید خبرگان
مناسب بود که عبارت بودند از :سیاست (دولت ،رهبری)،
حمایتها (انجمنهای صنفی ،زیرساختها) ،سرمایهی انسانی
(نیروی کار ،مؤسسههای آموزشی) ،تأمین مالی ،بازارها
(مشتریان ،شبکهها) و فرهنگ (داستانهای موفقیت،
هنجارهای اجتماعی) .همچنین ،مطابق مطالعهی آنها
مجموعهای از عوامل کارایی یک اکوسیستم کارآفرینی را
تحت تأثیر قرار میدهند که بهترتیب حمایتها،
سرمایهی انسانی ،بازارها ،فرهنگ ،سیاست و تأمین مالی بر
اکوسیستم کارآفرینی ایران تأثیرگذار میباشند .مرجایی و
پورآتشی ( ،)31در بخش کیفی مطالعهی خود با استفاده از
روش اسنادی و مطالعهی اکتشافی مدل مفهومی اکوسیستم
دانشگاهی را توسعه دادند .در بخش کمی مطالعه نیز ابعاد
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی را از دیدگاه مدیران
دانشگاهی پایش نمودند .قابل ذکر است ،زیرمؤلفههای
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی بدین شرح بودند :مؤلفهی
سیاست (سازمانی ،قوانین و مقررات ،رهبری و مدیریت)،
مؤلفهی حمایت (زیرساختها ،تخصصهای پشتیبان)،
مؤلفهی فرهنگ (ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی ،ویژگیهای
روانشناختی) ،مؤلفهی سرمایهی مالی (بسترهای اقتصادی،
(تعامالت
بازار
مؤلفهی
مالی)،
پشتیبانی
بخشی و فرابخشی ،نهادها و شبکههای علمی) و مؤلفهی
سرمایهی انسانی (نهادهای آموزشی و پژوهشی ،آموزش،
پژوهش و فناوری ،نیروی کار) .میگونپوری و همکاران (،)34

نیز پس از مرور ادبیات حوزهی اکوسیستم کارآفرینانه
دانشگاهی و انجام مصاحبه با سیاستگذاران ،خبرگان و فعاالن
حوزهی اکوسیستم کارآفرینان دانشگاهی دادههای حاصل از
مصاحبهها را جمعآوری نمودند؛ در نهایت ،عوامل فرعی و
محوری مؤثر بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینانهی پردیس
دانشگاهی را شناسایی کردند و بر اساس  1عامل محوری
شناساییشده مدل نهایی را ترسیم نمودند .این عوامل عبارت
بودند از :فرهنگ کارآفرینانه در داخل پردیس دانشگاه،
زیرساخت مورد نیاز جهت ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس
دانشگاهی ،سیاستگذاری و مدیریت منابع مالی دانشگاه،
سیاستهای داخلی دانشگاه ،عوامل حاکمیت منطقهای اثرگذار
بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی ،عوامل
اقتصادی و محیط کسب و کار که بر ایجاد اکوسیستم
کارآفرینی پردیس دانشگاهی اثرگذارند ،نهادهای مؤثر بر
ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی و عوامل بازار
منطقهای اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس
دانشگاهی .بهزعم انتظاری ( ،)14اکوسیستم توسعهی
دانشبنیان در استانهای ایران شکل نگرفته است .بر این
اساس ،دانشگاههای استانی در ایران تأثیر در خور توجهی بر
توسعهی منطقهای ندارند ،چون دانشگاهها نمیتوانند فرآیندها
و قابلیتهای پایه استانها را به نوآوری ،کارآفرینی و کسب و
کارهای دانشبنیان تبدیل کنند .از طرف دیگر ،اکوسیستمی
وجود ندارد که ظرفیت جذب مناطق را باال ببرد و فعالیتهای
دانشگاهها را به نظامهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پیوند
دهد ،بنابراین تنها راه بهبود کمک دانشگاهها به توسعهی
منطقهای ،ساخت اکوسیستم توسعهی مبتنی بر دانشگاه"
است که همت دولت ،دانشگاهها و دیگر نهادهای ذیصالح را
طلب میکند .بهزعم موحدمحمدی و همکاران (،)41
عاملهای مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی آموزش
عالی کشاورزی کشور ،تقویت بخش خصوصی ،حمایت از
کارآفرینی مولد ،توسعهی فرهنگ کارآفرینی ،تفکر
کارآفرینانه ،توجه به نقش مشاوران ،تأمین فضای فیزیکی،
مهارتهای کسب و کار کشاورزی،
اکوسیستم آموزش
شبکهسازی ،چهرهی سیاسی بازار کشور و دسترسی به منابع
مالی ،بودند.
اخلی و همکاران ( ،)2در پژوهشی با هدف طراحی الگویی
برای آموزش تشخیص فرصت به کارآفرینان نوپای فناور
دانشگاهی کشاورزی استان گلستان :کیفیت خدمات حمایتی
سازمانهای مادر (مرکز رشد و پارک علم و فناوری) ،کیفیت
اکوسیستم کارآفرینی و دسترسی مقتضی به حمایتهای
اعتباری مراکز و سازمانهای دولتی (معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری ،صندوق شکوفایی و )...را بهعنوان عوامل
مؤثر بر تشخیص و بهرهبرداری از فرصت توسط نوآفرینان
فناور دانشگاهی معرفی نمودند .شریفزاده و عبداهللزاده (،)21
نیز دریافتند که هفت مؤلفه نقش تعیینکننده در ترسیم
اکوسیستم نوآفرینی کشاورزی در استان گلستان دارند که
عبارتند از :توسعهیافتگی منطقهای ،شبکهی اجتماعی
نوآفرینی ،عملکرد اجتماعی ،قابلیتهای کارآفرینانه نوآفرینان،
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رویدادهای فرهنگی ترویجی ،تحقق نظام آموزش کارآفرینانه
و مزیت مکانی.
باید توجه داشت ،تحوالت اخیر در بازار کار ضرورت توجه
دانشکدههای کشاورزی به اشتغالپذیری دانشجویان و
دانشآموختگان را بیش از پیش برجسته کرده است (.)22
بهطوری که این قشر ناگزیرند تحولی اساسی در نوع نگاه به
اشتغال داشته باشند و ایجاد چنین نگرشی از وظایف آموزش
عالی است ( .)1حال با توجه به آن که فعالیتهای اخیر بر
روی اکوسیستمهای کارآفرینی در مراحل اولیهی توسعه
میباشد و مدل آیزنبرگ 1مدلی است که میان سیاستگذاران
محبوبیت بیشتری دارد ( ،)22همچنین ،تعداد ارجاعات به مدل
اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ در مقایسه با سایر مدلهای
اکوسیستم کارآفرینی بیشتر است ( )31و افزون بر این مدل،
اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ مدل مبنا جهت بررسی مفهوم
اکوسیستم میباشد که شامل صدها عامل بوده که میتواند در
شش قلمرو اصلی سیاست ،فرهنگ ،حمایت ،بازار ،سرمایهی-
مالی و سرمایهی انسانی گروهبندی شوند؛ لذا در تحقیق حاضر
مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ ( )2111بهعنوان مدل
مبنا انتخاب شده و سعی شده تا به شناسایی عوامل مؤلفههای
مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ از دیدگاه دانشجویان
رشتههای کشاورزی کشور پرداخته شود.
مواد و روشها
این تحقیق با توجه به هدف ،از نوع کاربردی و از لحاظ
گردآوری دادهها میدانی است .ابزار تحقیق پرسشنامهی
بستهپاسخ بود که با استفاده از بررسی ادبیات موضوع ،مصاحبه
با خبرگان و آگاهان کلیدی حوزهی کسب و کارهای نوپا،
نشانگرهای شش مؤلفهی اصلی مدل اکوسیستم کارآفرینی
آیزنبرگ در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور شناسایی
شدند و بر مبنای آن پرسشنامهی تحقیق تهیه و تدوین
گشت .در مرحلهی پیشآزمون ،ابزار تحقیق (پرسشنامه) آن
دسته از گویههایی که مقدار آلفای کرونباخ 2آنها کمتر از 1/4
بود ،حذف شد و پرسشنامهی نهایی تنظیم و وارد مرحلهی
میدانی تحقیق شد .پس از جمعآوری دادهها با استفاده از
تکنیک تحلیل مؤلفههای اصلی 3سازههای شش مؤلفهی مدل
جدول  -1توزیع نمونهی آماری در دانشکدههای منتخب مورد مطالعه

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترای
تخصصی

2- Cronbach’s Alpha
4- Cochran formula

کل دانشجویان

قطب اول
قطب دوم
قطب سوم
قطب چهارم
قطب پنجم

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دانشگاه بیرجند
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه ایالم
دانشگاه شیراز
کل

443
212
222
421
142
1124

242
213
311
111
142
1442

211
21
31
13
22
321

1234
221
113
241
441
3421

کل دانشجویان

قطب

نام دانشگاه

Table 1. Distribution of statistical sample in selected Colleges
جمعیت نمونهی آماری ()n
جمعیت کل جامعهی آماری ()N

112
44
24
41
24
412

1- Isenberg Model
3- The Principal Component Analysis Method
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اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ از دیدگاه دانشجویان رشتههای
کشاورزی کشور شناسایی شدند و در ادامه با استفاده از روش
مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار AMOS
نسخه  ،24مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام
آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای
کشاورزی ارائه شد .دانشجویان رشتههای کشاورزی کشور
جامعهی مورد مطالعه را تشکیل دادند .برای انتخاب
دانشجویان رشتههای کشاورزی کشور از روش نمونهگیری
تصادفی استفاده شد .ابتدا با توجه به طبقهبندی وزارت علوم
تحقیقات و فناوری ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به پنج
قطب تقسیم شدند .سپس ،از بین دانشگاههایی که دارای
دانشکدهی کشاورزی بودند ،از هر قطب یک دانشکده
بهصورت تصادفی انتخاب شد .دانشکدههای کشاورزی
دانشگاههای منتخب بهعنوان واحدهای مورد مطالعه عبارت
بودند از :پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (از
قطب اول) ،دانشکدهی کشاورزی دانشگاه بیرجند (از قطب
دوم) ،دانشکدهی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی (از قطب
سوم) ،دانشکدهی کشاورزی دانشگاه ایالم از (قطب چهارم) و
دانشکدهی کشاورزی دانشگاه شیراز (از قطب پنجم) .ضمناً
پیشآزمون ابزار تحقیق در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران انجام پذیرفت .قابل ذکر است ،تعداد
دانشجویان رشتههای کشاورزی وابسته به وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری کشور بر اساس آخرین آمار مؤسسهی
پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی در دانشگاههای منتخب
 3421نفر برآورد شد ( .)22بهمنظور تعیین حجم نمونه و
انتخاب نمونههای نمایا از فرمول کوکران 4استفاده شد که
شمار نمونه  412نفر برآورد شد .سپس از هر دانشکدهی
کشاورزی منتخب بر طبق آخرین اطالعات سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی و بهصورت انتساب متناسب با توجه
به تعداد کل دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی هر دانشکده و حجم
نمونه محاسبهشده ( 412نفر) ،تعداد نمونه در هر دانشکده
محاسبه و اطالعات مورد نیاز ،از نمونههایی که در هر
دانشکده بهصورت کامالً تصادفی انتخاب شده بودند ،مطابق
جدول  1جمعآوری گردید.
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Table 2. Results of validity and reliability analysis of the components of the entrepreneurial ecosystem model
آلفای کرونباخ
سازهها
ردیف
CR
AVE
1/12
1/1
1/24
وضع قوانین شفاف
1
1/13
1/13
1/42
آییننامههای شفاف وزارتی
1/14
1/14
1/23
توسعهی فرهنگ کارآفرینی
2
1/12
1/14
1/21
تأمین زیرساختها
3
1/14
1/12
1/22
ایجاد فرصت آموزش و یادگیری
4
1/14
1/12
1/24
اکوسیستم آموزش مهارتهای کسب و کار
1/13
1/12
1/22
ساز و کارهای بازاریابی
2
1/14
1/12
1/21
دسترسی به منابع مالی متنوع
2

نتایج و بحث
چنانچه اشاره شد ،دانشجویان رشتههای کشاورزی کشور
جامعهی آماری مورد مطالعه را تشکیل میدادند که پارهای از
ویژگیهای جمعیتشناختی آنها بدین شرح بود 22 .درصد از
دانشجویان مورد مطالعه دختر و  42درصد پسر بودند41/1 .
درصد از دانشجویان در ردهی سنی  22-32سال قرار داشتند.
 2/1درصد از دانشجویان مورد مطالعه در مقطع کارشناسی،
 32/2درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  22/2درصد نیز در
مقطع دکترای تخصصی در حال تحصیل بودند 42/2 .درصد
از دانشجویان مورد مطالعه به رشتهی تحصیلی خود بهمیزان
کم عالقهمند بودند و  31درصد نیز بهمیزان خیلیکم به
رشتهی تحصیلی خود عالقه داشتند 22/4 .درصد از
دانشجویان مورد مطالعه تاکنون اقدام به راهاندازی کسب و
کاری نکرده و یا در کسب و کاری همکاری نداشتند .میزان
مطالعهی کتاب در میان  32/2درصد از دانشجویان مورد
مطالعه در حوزهی کارآفرینی و راهاندازی کسب و کار ،کم بود
و تنها  1/4درصد در این حوزه بهمیزان خیلی زیاد کتاب
مطالعه کردند .همینطور 21/2 ،درصد از دانشجویان مورد

3- Diagnostic Validity
6-A two-step approach
9- Special Amount

مطالعه هیچ آشنایی با شرکتهای ایرانی (آواتک ،تریگآپ،
فینوآ ،هاب ،نوینتک و  ) ...نداشتند.
بهمنظور شناسایی عوامل مؤلفههای مدل اکوسیستم
کارآفرینی آیزنبرگ در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی
کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای کشاورزی ،از تحلیل
مؤلفههای اصلی استفاده شده است .در تحلیل مؤلفههای
اصلی ،متغیرهای موجود به یک مجموعه از مؤلفههای
غیرهمبسته خالصه میشوند که هریک از آنها ترکیب خطی
از متغیرهای اصلی هستند .پس از شناسایی عاملها ،بهمنظور
ارزیابی برازش مدلهای اندازهگیری عوامل مدل رشد
اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی
کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای کشاورزی ،از تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شد.
یافتهها برای مؤلفهی سیاست نشان میدهد که دو عامل با
مقدار ویژهی 1بیش از یک شناسایی شدند .مقدار  1/13برای
 KMOنشان از انسجام درونی قابلقبول دادهها برای بیان
رابطههای عاملی آنها دارد ،همچنین آمارهی بارتلت 11نیز در
سطح یک درصد معنیدار است که نشان از مناسبت دادهها
دارد (جدول .)3

2- Content Validity
)5- Combined Reliability (CR
8- Confirmatory Factor Analysis

1- Structural Validity
)4- Average Variance Extracted (AVE
7- Varimax Rotation
10- Bartlett Statistics
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برای تعیین روایی سازههای 1ابزار تحقیق از روش روایی
محتوایی 2و پس از آن روایی تشخیصی 3به روش تعیین
شاخص میانگین واریانس استخراج شده )AVE( 4استفاده شد؛
همچنین ،از روش پایایی ترکیبی 2در کنار آلفای کرونباخ
استفاده گردید .عاملهایی که مقدار  CRآنها باالتر از 1/2
باشد ،پایایی قابلقبولی دارند .همچنین ،مؤلفهی سیاست (12
سوال) ،فرهنگ ( 11سوال) ،سرمایهی انسانی ( 23سوال)،
حمایت ( 13سوال) ،بازار ( 1سوال) و سرمایهی مالی (11
سوال) در قالب طیف پنج ارزشی ( 1تا  )2سنجیده شدند.

مقیاس هر شش مؤلفهی مورد مطالعه نیز شبهفاصلهای بود.
بهمنظور پاالیش دادهها از رویکرد دو مرحلهای 2استفاده شد.
به این شکل که در آغاز با تحلیل مؤلفههای اصلی عاملهای
هر مؤلفهی مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ شناسایی
4
شدند و برای برآورد بارهای عاملی از چرخش واریماکس
استفاده شد؛ سپس ،با تحلیل عاملی تأییدی ،2مدل رشد
اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی
کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای کشاورزی ارائه گردید.

زهره معتمدینیا ،سیدحمید موحد محمدی ،امیر علمبیگی و حسین مهدیزاده

راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی /سال هشتم /شماره  /15بهار و تابستان 05 ............................................................................................................... 1011

جدول  -3بار عاملی و مقدار ویژهی سازههای مؤلفهی سیاست
عاملها
وضع قوانین شفاف
آییننامههای شفاف
وزارتی

نتایج جدول  4برای مؤلفهی فرهنگ نشان میدهد که
یک عامل با مقدار ویژهی بیش از یک شناسایی شده است.
مقدار  1/11برای  KMOنشان از انسجام درونی قابلقبول
جدول  -4بار عاملی و مقدار ویژهی سازههای مؤلفهی فرهنگ
عامل

دادهها برای بیان روابط عاملی آنها دارد ،همچنین آمارهی
بارتلت نیز در سطح یک درصد معنیدار است.

Table 4. Factor load and structures of culture component

گویهها

توسعی فرهنگ کارآفرینی

توسعهی فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه
توسعهی ماهیت میانرشتهای کارآفرینی در دانشگاه
تبلیغات رسانهای و اقدامات نمادین دانشگاه در حمایت از دانشجویان کارآفرین
تقدیر مدیران دانشگاه از دانشجویان دارای کسبوکارهای نوپا در حوزهی کشاورزی
ترویج فرهنگ راهاندازی کسب و کارهای نوپا در میان دانشجویان
تبلیغات رسانهای و اقدامات نمادین دانشگاه در حمایت از اعضای هیأت علمی کارآفرین
تبلیغات رسانهای و اقدامات نمادین دانشگاه در حمایت از راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
تجاریسازی ایدههای پژوهشی در دانشگاه
تقدیر مدیران دانشگاه از اعضای هیأت علمی دارای کسب و کار در حوزهی کشاورزی
ایجاد کارگروههای مشورتی در حوزهی کارآفرینی در دانشگاه
ترویج فرهنگ راهاندازی کسب و کار در میان اعضای هیأت علمی

نتایج جدول  2برای مؤلفهی سرمایهی مالی نشان میدهد
که یک عامل با مقدار ویژهی بیش از یک شناسایی شده
است .مقدار  1/13برای  KMOنشان از انسجام درونی

بار عاملی
1/23
1/23
1/22
1/22
1/21
1/21
1/21
1/2
1/41
1/42
1/44

مقدار ویژه

4/42

قابلقبول دادهها برای بیان روابط عاملی آنها دارد ،همچنین،
آمارهی بارتلت نیز در سطح یک درصد معنیدار است.

جدول  -2بار عاملی و مقدار ویژهی سازههای مؤلفهی سرمایهی مالی
عامل
دسترسی به منابع مالی متنوع

Table 5. Factor load and structures of financial capital component
مقدار ویژه
بار عاملی
گویهها
1/24
دسترسی به منابع مالی نهادهای سرمایهگذار دولتی جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/24
دسترسی به منابع مالی نهادهای تأمینکنندهی بودجهی تحقیق و توسعهی مراکز آموزش عالی کشاورزی
1/23
دسترسی به منابع مالی تأمینکنندگان اولیهی سرمایه جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/23
دسترسی به منابع مالی سرمایهگذاران فرشته جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/22
دسترسی به اعتبارات و تسهیالت بخش خصوصی جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
4/14
1/21
دسترسی به منابع مالی سرمایهگذاران خطرپذیر جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/21
دسترسی به وامهای دولتی با نرخ بهرهی پایین جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/21
دسترسی به منابع مالی متنوع بخش دولتی جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/2
دسترسی به منابع مالی صندوقهای سرمایه خطرپذیر جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/44
دسترسی به منابع مالی نهادهای سرمایهگذار خصوصی جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/24
دسترسی به منابع مالی بنگاههای بزرگ اقتصادی

نتایج جدول  2برای مؤلفهی حمایت نشان میدهد که
یک عامل با مقدار ویژهی بیش از یک شناسایی شده است.
مقدار  1/14برای  KMOنشان از انسجام درونی قابلقبول

دادهها برای بیان روابط عاملی آنها دارد ،همچنین آمارهی
بارتلت نیز در سطح یک درصد معنیدار است.
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Table 3. Factor load and structures of Policy component
مقدار ویژه
گویهها بار عاملی
1/23
قوانین شفاف در حوزهی دسترسی به خدمات آموزشی بخش دولتی همچون پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
1/2
قوانین شفاف در حوزهی دسترسی به خدمات مشاورهی بخش دولتی همچون پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
1/41
قوانین شفاف بهمنظور تخصیص معافیت مالیاتی و یارانه به آموزشهای کارآفرینی ارائهشده در دانشگاه
1/4
قوانین تشویقی از جمله وامهای کوتاهمدت و معافیت سربازی برای فعاالن حوزهی کارآفرینی دانشجویی
4/44
1/22
قوانین شفاف بهمنظور ایجاد خوشههای کسب و کار در دانشگاه
قوانین شفاف در حوزهی بیمه و مالیات بهمنظور تحمل ریسکهای ناشی از راهاندازی کسب و کارهای نوپای
1/21
کشاورزی
1/2
قوانین شفاف مالی جهت افزایش سرمایه در گردش کسب و کارهای نوپای کشاورزی
حذف
قوانین شفاف جهت حمایت از ایدههای نوآورانه و فناورانهی دانشجویی
1/22
شفافبودن آییننامههای وزارت عتف در حمایت از دانشگاههای فعال در حوزهی کارآفرینی
1/22
شفافبودن آییننامههای وزارت عتف در حمایت از فعالیتهای کارآفرینانهی دانشجویان
4/32
شفافبودن آییننامههای وزارت عتف جهت کوتاهکردن روال اداری و دریافت مجوزهای راهاندازی کسبو کارهای
1/22
نوپای کشاورزی
1/41
شفافبودن آییننامههای وزارت عتف جهت کمکردن هزینههای راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی

زهره معتمدینیا ،سیدحمید موحد محمدی ،امیر علمبیگی و حسین مهدیزاده

رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای کشاورزی 02 .................................................................

جدول  -2بار عاملی و مقدار ویژهی سازههای مؤلفهی حمایت
عامل

تأمین زیرساختها

نتایج جدول  4برای مؤلفهی بازار نشان میدهد که یک
عامل با مقدار ویژهی بیش از یک شناسایی شده است .مقدار
 1/13برای  KMOنشان از انسجام درونی قابلقبول دادهها

برای بیان روابط عاملی آنها دارد ،همچنین آمارهی بارتلت
نیز در سطح یک درصد معنیدار است.

جدول  -4بار عاملی و مقدار ویژهی سازههای مؤلفهی بازار
عامل
ساز و کارهای بازاریابی

Table 7. Factor load and structures of market component
مقدار ویژه
بار عاملی
گویهها
1/22
وجود ساز و کارهای شفاف مالی برای بازار محصوالت و خدمات کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/22
وجود دستورالعملهای معین جهت صادرات محصوالت و خدمات کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/24
ثبات در آییننامههای صادرات محصوالت و خدمات کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/22
تسهیل صادرات محصوالت و خدمات کسب و کارهای نوپای کشاورزی
2/12
1/22
معینبودن جریانهای مالی و سرمایهگذاری برای کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/21
وجود ساز و کارهای شفاف جهت خرید محصوالت و خدمات کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/2
دسترسی به بازارهای بینالمللی برای کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/41
دسترسی به بازارهای ملی و محلی برای کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/41
وجود ساز و کارهای شفاف برای خدمات فینتکهای ( )Fin Techحوزهی کشاورزی

نتایج جدول  2برای مؤلفهی سرمایهی انسانی نشان
میدهد که  2عامل با مقدار ویژهی بیش از یک شناسایی
شدهاند .مقدار  1/12برای  KMOنشان از انسجام درونی
جدول  -2بار عاملی و مقدار ویژهی سازههای مؤلفهی سرمایهی انسانی
عامل

قابلقبول دادهها برای بیان روابط عاملی آنها دارد ،همچنین
آمارهی بارتلت نیز در سطح یک درصد معنیدار است.

ایجاد فرصت آموزش و یادگیری
اکوسیستم آموزش مهارتهای کسب و کار

Table 8. Factor load and structures of Human Capital component
مقدار ویژه
بار عاملی
گویهها
1/44
برگزاری و دسترسی به کارگاههای آموزش کارآفرینی در دانشگاه
1/42
آموزش حرفهای در خصوص نحوهی راهاندازی کسب و کار به اعضای هیأت علمی
1/44
بهروزنمودن مباحث حوزهی کارآفرینی ارائهشده در دانشگاه
1/43
آموزش حرفهای به اعضای هیأت علمی در خصوص آشنایی با مفاهیم کارآفرینی
1/43
پرورش مهارتهای کارآفرینی دانشجویان در دانشگاه
1/42
پرورش مربی و منتور در حوزهی کارآفرینی در دانشگاه
4/41
1/42
پرورش نیروی انسانی ماهر جهت ایجاد کسب و کارهای نوپا در دانشگاه
1/42
تولید محتوی در حوزهی کارآفرینی در دانشگاه
1/42
استفاده از آموزشهای تجربی و مهارتی در حوزهی کارآفرینی در دانشگاه
1/22
برگزاری و دسترسی به دورههای کوتاهمدت کارآفرینی در دانشگاه
1/22
برگزاری و دسترسی به رویدادهای استارتآپی در دانشگاه
1/21
ارائه آموزشهای اعتبارسنجیشده در حوزهی کارآفرینی در دانشگاه
1/22
ارائهی آموزش در حوزهی "مهارتهای مذاکره"در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
1/2
ارائهی آموزش در حوزهی "بازاریابی" در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
1/42
ارائهی آموزش در حوزهی "تیمسازی" در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
1/42
ارائهی آموزش در حوزهی "مهارتهای مدیریتی" در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
1/43
ارائهی آموزش در حوزهی "مدیریت زمان" در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
4/21
1/41
ارائهی آموزش در حوزهی "طرح کسب و کار و بیزینس مدل"در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
1/21
ارائهی آموزش در حوزهی "ایدهپردازی" در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
1/22
ارائهی آموزش در حوزهی "مهارتهای مالی و پولی"در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
1/22
ارائهی آموزش در حوزهی "پرورش خالقیت و نوآوری" در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
1/22
ارائهی آموزش در حوزهی "خطرپذیری" در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
1/24
ارائهی آموزش در حوزهی "مهارتهای رهبری" در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
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Table 6. Factor load and structures of support component
مقدار ویژه
بار عاملی
گویهها
1/22
تأمین زیرساختهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی در دانشگاه
1/22
حمایت دفاتر کارآفرینی ،ارتباط با صنعت و انتقال فناوری از راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی در دانشگاه
1/22
حمایت مراکز شتابدهنده از راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی در دانشگاه
1/21
تأمین فضای کسب تجربه استارتآپی و راهاندازی کسب و کارهای نوپا در دانشگاه
1/21
تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز جهت راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی در دانشگاه
1/21
تأمین زیرساختهای مدیریت دانش و انتشار فناوری در دانشگاه
2/34
1/2
حمایت مراکز رشد دانشگاهی از راهاندازی کسب و کارهای نوپای کشاورزی
1/2
همکاری نهادهای دولتی و خصوصی با دانشگاه در اکوسیستم آموزش مهارتهای کسب و کار دانشگاه
1/41
ارائهی مشاورهی حقوقی توسط کارشناسان نهادهای ذیربط در اکوسیستم آموزش کسب و کار دانشگاه
1/41
ارائهی مشاوره در خصوص ثبت شرکتها توسط کارشناسان نهادهای ذیربط در اکوسیستم آموزش مهارتهای کسب و کار دانشگاه
1/42
حضور کارشناسان نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط در اکوسیستم آموزش مهارتهای کسب و کار دانشگاه
1/42
تأمین امنیت کسب و کارهای نوپا در دانشگاه از طریق حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع
1/42
ارائهی مشاورهی مالیاتی توسط کارشناسان نهادهای ذیربط در اکوسیستم آموزش مهارتهای کسب و کار دانشگاه
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جدول  -1شاخصهای برازندگی عوامل مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی

Table 9. Fitness indicators of the growth model of the Entrepreneurial Ecosystem

شاخص برازندگی
مقدار مطلوب
مؤلفهی سیاست
مؤلفهی فرهنگ
مؤلفهی سرمایهیمالی
مؤلفهی حمایت
مؤلفهی بازار
مؤلفهی سرمایهیانسانی

X2/df

RMR

GFI

AGFI

NFI

IFI

TLI

CFI

RMSEA

≥3
2/42
2/21
2/41
3/12
2/21
3/12

نزدیک صفر
1/11
1/12
1/11
1/12
1/11
1/12

1/1
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/21

1/1
1/13
1/11
1/14
1/11
1/14
1/21

1/1
1/12
1/14
1/12
1/12
1/12
1/12

1/1
1/12
1/12
1/11
1/14
1/11
1/12

1/1
1/14
1/12
1/14
1/12
1/12
1/12

1/1
1/12
1/12
1/11
1/14
1/11
1/14

زیر 1/12
1/12
1/14
1/12
1/14
1/12
1/14

بر اساس نتایج تحقیق در خصوص شاخصهای برازندگی
عوامل مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش
عالی کشاورزی کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای
کشاورزی ،مشخص شد که این مدل دارای برازش قابلقبولی
نیست ،از این رو بهمنظور اصالح مدل از شاخصهای اصالح
استفاده شد ( ،)2که طی آن با حذف یک گویه از گویههای
عامل "توسعهی فرهنگ کارآفرینی" از مؤلفهی فرهنگ،
حذف یک گویه از گویههای عامل "دسترسی به منابع مالی
متنوع" از مؤلفهی سرمایهی مالی ،حذف دو گویه از گویههای
عامل "تأمین زیرساختها" از مؤلفهی حمایت ،حذف یک
گویه از گویههای عامل "ساز و کارهای بازاریابی" از مؤلفهی
بازار و حذف عامل اکوسیستم آموزش مهارتهای کسب و کار
و حذف سه گویه از گویههای عامل "ایجاد فرصت آموزش و
یادگیری" از مؤلفهی سرمایهیانسانی مقادیر استاندارد برای
شاخصهای برازندگی مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی بهدست
آمد .در شکل  1مدل برازش شدهی رشد اکوسیستم کارآفرینی
در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه
دانشجویان رشتههای کشاورزی آورده شده است .قابل ذکر
است ،عاملهای مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام

آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای
کشاورزی عبارتند از" :وضع قوانین شفاف" و "آییننامههای
شفاف وزارتی" از مؤلفهی سیاست" ،توسعهی فرهنگ
کارآفرینی" از مؤلفهی فرهنگ" ،دسترسی به منابع مالی
متنوع" از مؤلفهی سرمایهی مالی" ،تأمین زیرساختها" از
مؤلفهی حمایت" ،ساز و کارهای بازاریابی" از مؤلفهی بازار و
"ایجاد فرصت آموزش و یادگیری" از مؤلفهی سرمایهی-
انسانی.
همینطور باید اشاره کرد ،در میان مؤلفههای مدل رشد
اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی
کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای کشاورزی ،مؤلفهی
سرمایهیانسانی با بار عاملی  1/12در رتبهی اول قرار دارد و
بهترتیب مؤلفهی حمایت با بار عاملی  ،1/12مؤلفهی فرهنگ
با بار عاملی  ،1/14مولفهی سیاست با بار عاملی ،1/12
مؤلفهی بازار با بار عاملی  1/22و مؤلفهی سرمایهی مالی با
بار عاملی  1/23در رتبههای بعدی قرار دارند .شاخصهای
برازندگی مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام
آموزش عالی کشاورزی کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای
کشاورزی در جدول  11آورده شده است.

جدول  -11شاخصهای برازندگی مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی

Table 10. Fitness indicators of the growth model of the Entrepreneurial Ecosystem

شاخص برازندگی
مقدار مطلوب
مقدار گزارش شده

X2/df

RMR

GFI

AGFI

NFI

IFI

TLI

CFI

RMSEA

≥3
2/1

نزدیک صفر
1/12

1/1
1/24

1/1
1/24

1/1
1/24

1/1
1/11

1/1
1/1

1/1
1/1

زیر 1/12
1/12

)2- Goodness-of-Fit Index (GFI
)4- Incremental Fit Index (IFI
)6- Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA

)1- Root Mean Squared Residual (RMR
)3- Normal Fit Index (NFI
5- Comparative Fit Index
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بنابر نتایج جدول  ،1شاخصهای بررسی باقیمانده
کوواریانس و واریانس در بافت دادهها که شامل شاخص
میانگین مجذور پسماندهها 1و شاخص نیکویی برازش 2است،
نشان میدهند که کوواریانس و واریانس خطای شاخصهای
برازندگی بهخوبی کنترل شده است .در مورد شاخصهای
بررسی الگوهای جایگزین شامل شاخص نرمشده برازندگی،3

شاخص برازندگی افزایشی 4و شاخص برازندگی تطبیقی 2نتایج
نشان میدهد ،مقادیر این شاخصها برای الگو باالتر از 1/1
محاسبه شده است که مقدار قابلتوجهی است .در نهایت،
شاخص ریشهی میانگین مربعات خطای برآورد 2تشان میدهد
که خطای اندازهگیری در الگو کنترل شده است.
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مطابق نتایج مطالعه در میان مؤلفههای مدل رشد
اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی
کشور از دیدگاه دانشجویان رشتههای کشاورزی مؤلفهی
سرمایهیانسانی در رتبهی اول قرار داشت و بهترتیب
مؤلفههای حمایت ،فرهنگ ،سیاست ،بازار و سرمایهیمالی در
رتبههای بعدی قرار داشتند .مطابق مطالعات داوری و
همکاران ( ،)13مهمترین عوامل مؤثر در شکلدهی به
اکوسیستم کارآفرینی کشور بهترتیب :حمایت ،سرمایهی
انسانی ،بازار ،فرهنگ ،سیاست و در نهایت سرمایهی مالی
بودند که این نتیجه اهمیت مؤلفههای سرمایهی انسانی و
حمایت (مطابق نتایج مطالعه حاضر) را تأیید مینماید؛ با این
حال مطابق مطالعهی قنبری و همکاران ( ،)21توجه به ابعاد
اکوسیستم کارآفرینی در برنامههای توسعهی کشور یکسان
نبوده و بعد حمایتی در مقایسه با ابعاد دیگر اهمیت کمتری
داشته که این نتیجه با یافتههای تحقیق حاضر همخوانی
ندارد .قابل ذکر است ،بنابر نتایج مطالعهی داوری و همکاران
( ،)13مؤلفهی سرمایهیانسانی شامل عاملهای نیروی کار و
مؤسسههای آموزشی بود ،همچنین بنابر نتایج مطالعهی
مرجایی و پورآتشی ( ،)31مؤلفهی سرمایهی انسانی شامل
عاملهای نهادهای آموزشی و پژوهشی ،آموزش ،پژوهش و
فناوری و نیروی کار بود که در این بررسی عامل مؤلفهی
سرمایهی انسانی بهعنوان عامل اول در رشد اکوسیستم
کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور بدین
شرح بود :ایجاد فرصت آموزش و یادگیری که از دیدگاه
دانشجویان رشتههای کشاورزی کشور موجبات بهبود محیط
کارآفرینی را فراهمنموده و دانشجویان را جهت ورود به دنیای
کسب و کار و کارآفرینی ترغیب مینماید .بنابر نتایج مطالعهی

داوری و همکاران ( ،)13مؤلفهی حمایت شامل عاملهای
انجمنهای صنفی و زیرساختها بود ،همچنین ،بنابر نتایج
مطالعهی مرجایی و پورآتشی ( ،)31مؤلفهی حمایت شامل
عاملهای زیرساختها و تخصصهای پشتیبان بود که در این
مطالعه عامل مؤلفهی حمایت بهعنوان عامل دوم در رشد
اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی
کشور بدین شرح بود :تأمین زیرساختها که از دیدگاه
دانشجویان رشتههای کشاورزی کشور موجبات بهبود محیط
کارآفرینی را فراهمنموده و دانشجویان را جهت ورود به دنیای
کسب و کار و کارآفرینی ترغیب مینماید .بنابر نتایج مطالعهی
داوری و همکاران ( ،)13عاملهای مؤلفهی فرهنگ،
داستانهای موفقیت و هنجارهای اجتماعی بودند ،همچنین،
بنابر نتایج مطالعهی مرجایی و پورآتشی ( ،)31عاملهای
مؤلفهی فرهنگ ،ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی و
ویژگیهای روانشناختی بودند که در این مطالعه عامل
مؤلفهی فرهنگ بهعنوان عامل سوم در رشد اکوسیستم
کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور بدین
شرح بود :توسعهی فرهنگ کارآفرینی که از دیدگاه
دانشجویان رشتههای کشاورزی کشور موجبات بهبود محیط
کارآفرینی را فراهمنموده و دانشجویان را جهت ورود به دنیای
کسب و کار و کارآفرینی ترغیب مینماید .بنابر نتایج مطالعهی
داوری و همکاران ( ،)13مؤلفهی سیاست شامل عاملهای
دولت و رهبری بود ،همچنین ،بنابر نتایج مطالعهی مرجایی و
پورآتشی ( ،)31مؤلفهی سیاست شامل عاملهای سازمانی،
قوانین و مقررات و رهبری و مدیریت بود که در این مطالعه
عاملهای مؤلفهی سیاست بهعنوان عامل چهارم در رشد
اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی
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شکل  -1مدل رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی
Figure 1. Entrepreneurial Ecosystem Growth Model in the Context of the Agricultural Higher Education System
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پیشنهادها
الف .اقداماتی که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
کشاورزی کشور باید انجام دهند:

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکانهای منحصربهفرد و
استراتژیکی جهت رشد اکوسیستم کارآفرینی هستند .آنها
ظرفیت ،توانایی و دانش الزم جهت پاسخگویی سریع به
نیازهای کسب و کار ،اجتماع و طراحی برنامههای درسی در
راستای تقاضای صنعت را دارند و بهعنوان عامالن اقدامات و
ابتکارات گسترده جامعه و پیشرفت معنیدار توسعهی اقتصادی
جامعه عمل میکنند .در نتیجه ،موقعیت دانشگاهها ممکن
است نقطهی شروع ایدهآلی برای خلق اکوسیستم کارآفرینی
باشد و بهعنوان وسیلهای جهت شناسایی کارآفرینان بالقوهی
جامعه عمل کند .لذا ،رشد اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی و بهویژه مراکز آموزش عالی کشاورزی
کشور بسیار مهم و ضروری است و میطلبد تا اقدامات
مقتضی در این راستا صورت گیرد .حال با توجه به آن که از
دیدگاه دانشجویان رشتههای کشاورزی کشور مؤلفههای
سرمایهی انسانی ،حمایت ،فرهنگ و سیاست دارای بیشترین
اهمیت در رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش
عالی کشاورزی کشور بودند ،راهکارهای زیر در سطح
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشاورزی کشور پیشنهاد
میگردد:

ب .اقداماتی که در سطح وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری کشور باید انجام شود:
یک) تهیه و تنظیم آییننامههای شفاف در حوزهی کارآفرینی

و راهاندازی کسب و کار در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
در سطح وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ زیرا با تدوین
آییننامههای شفاف و تسهیلگر در حمایت از دانشگاههای
کارآفرین ،حمایت از دانشجویان و اعضای هیأت علمی
کارآفرین و وضع آییننامههایی جهت کوتاهکردن روال اداری
و تسهیل در دریافت مجوزهای مربوط به راهاندازی کسب و
کار دانشجویان و اعضای هیأت علمی ،روند رشد اکوسیستم
کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشور افزون میگردد.
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کشور بدین شرح بودند :وضع قوانین شفاف و آییننامههای
شفاف وزارتی که از دیدگاه دانشجویان رشتههای کشاورزی
کشور موجبات بهبود محیط کارآفرینی را فراهمنموده و
دانشجویان را جهت ورود به دنیای کسب و کار و کارآفرینی
ترغیب مینمایند .بنابر نتایج مطالعهی داوری و همکاران
( ،)13عاملهای مؤلفهی بازار شامل خریداران و شبکهها
بودند ،همچنین ،بنابر نتایج مطالعهی مرجایی و پورآتشی ()31
عاملهای مؤلفهی بازار ،تعاملهای بخشی و فرابخشی و
نهادها و شبکههای علمی بودند که در این مطالعه عامل
مؤلفهی بازار بهعنوان عامل پنجم در رشد اکوسیستم
کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور بدین
شرح بود :ساز و کارهای بازاریابی که از دیدگاه دانشجویان
رشتههای کشاورزی کشور موجبات بهبود محیط کارآفرینی را
فراهمنموده و دانشجویان را جهت ورود به دنیای کسب و کار
و کارآفرینی ترغیب مینماید .بنابر نتایج مطالعهی داوری و
همکاران ( )13تأمین مالی عامل مؤلفهی سرمایهی مالی بود،
همچنین ،بنابر نتایج مطالعهی مرجایی و پورآتشی (،)31
بسترهای اقتصادی و پشتیبانی مالی عاملهای مؤلفهی
سرمایهی مالی بودند که در این مطالعه عامل مؤلفهی
سرمایهی مالی بهعنوان ششمین عامل در رشد اکوسیستم
کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور بدین
شرح بود :دسترسی به منابع مالی متنوع که از دیدگاه
دانشجویان رشتههای کشاورزی کشور موجبات بهبود محیط
کارآفرینی را فراهم نموده و دانشجویان را جهت ورود به
دنیای کسب و کار و کارآفرینی ترغیب مینماید.

یک) ایجاد و فراهمنمودن فرصت آموزش و یادگیری در
حوزههای کارآفرینی و راهاندازی کسب و کارهای نوپا در
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشاورزی کشور ،زیرا
بهواسطهی برگزاری کارگاههای آموزش کارآفرینی ،برگزاری
دورههای کوتاهمدت کارآفرینی ،برگزاری رویدادهای
کارآفرینی و استارتآپی ،شرایط الزم جهت آموزش و یادگیری
مهارتهای مورد نیاز در راستای راهاندازی کسب و کارهای
نوپای دانشجویان رشتههای کشاورزی ایجاد میگردد.
دو) فراهمنمودن شرایط حضور مشاوران حوزههای مختلف
مرتبط با راهاندازی استارتآپ در دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی کشاورزی کشور ،زیرا با توجه به شناخت بیشتر مشاوران
حوزههای مختلف از چالشهای موجود بر سر راه کسب و
کارهای نوپا و ارائه راهکارهای مناسب از سوی آنها،
دانشجویان رشتههای کشاورزی با دریافت مشاورههای فنی و
تجربی به رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش
عالی کشاورزی کشور کمک بهسزایی مینمایند.
سه) تأمین زیرساختهای مورد نیاز جهت راهاندازی
استارتآپ و کسب و کارهای نوپای دانشجویان رشتههای
کشاورزی کشور ،زیرا تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز کسب و
کارهای نوپا ،تأمین زیرساختهای فنی و زیرساختهای
فناوری اطالعات و ارتباطات روند رشد اکوسیستم کارآفرینی
را در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی کشور افزون مینماید.
چهار) توسعهی فرهنگ کارآفرینی در دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی کشاورزی کشور ،زیرا بهواسطهی تبلیغات
رسانهای و اقدامات نمادین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
کشاورزی کشور در حمایت از دانشجویان و اعضای هیأت
علمی کارآفرین و نیز تقدیر از دانشجویان و اعضای هیأت
علمی دارای کسب و کار در حوزهی کشاورزی ،روند رشد
اکوسیستم کارآفرینی در بستر نظام آموزش عالی کشاورزی
کشور ،افزون میگردد.
پنج) وضع قوانین شفاف در حوزههای کارآفرینی و راهاندازی
کسب و کار ،در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشاورزی
کشور ،زیرا با وضع قوانین شفاف و تسهیلگر جهت ورود
دانشجویان و اعضای هیأت علمی به دنیای کارآفرینی و
راهاندازی کسب و کار روند رشد اکوسیستم کارآفرینی در بستر
نظام آموزش عالی کشاورزی کشور ،افزون میگردد.
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Abstract
The present research aims to provide a model for entrepreneurial ecosystem growth in the
context of the agricultural higher education system of Iran from the viewpoint of university
students of different disciplines of agricultural studies. This study is an applied research
regarding its purpose and was conducted using closed-ended questionnaires. The statistical
population of the study consisted of 3781 of the university students of different fields of
agricultural studies in the country. Using the Cochran formula, a sample comprising 416
individuals was selected by random sampling. To assess the validity of the research tool, a
divergent validity method using AVE indicator was utilized, the amount of which for the
constructs under study was above 0.5 and acceptable. In order to determine the reliability, the
combined reliability method (CR) was used, the amount of which for the constructs under study
was above 0.6 and acceptable. The amount of Cronbach’s alpha for the constructs under study
was calculated to be above 0.7. In order to analyze the data, the Principle Component Analysis
and Confirmatory Factor Analysis methods were used. According to the research findings,
among the components of the model for entrepreneurial ecosystem growth in the context of the
agricultural higher education system of Iran from the viewpoint of agricultural students, the
component of human capital was in the first place and the components of support, culture,
policy, market, and financial capital were in the following places in that order. The findings of
this research show the importance of the human capital component. Therefore, we propose the
opportunity for more learning and education in the fields of entrepreneurship and startup be
provided in agricultural colleges for the students of the agricultural fields of study.
Keywords: Agricultural Higher Education, Entrepreneurial Ecosystem, Isenberg’s Model,
Startup

