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 چکیده مبسوط

 که است ت کشاورزی برخوردارمحصوال تولیدبرای  ایمالحظههای قابلو ظرفیت اهجغرافیای کارآفرینی، از مزیت گلستان به لحاظ استان :و هدف مقدمه
 و استانه فناور یکوسیستم کارآفرینتوجه به انیازمند ایجاد کرده است. توسعه صنایع تبدیلی، کشاورزی برای کارآفرینی در صنایع تبدیلی های متعددی فرصت

  .استکارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان طراحی مدل اکوسیستم هدف از انجام این پژوهش، 

ای، ابخانهقیق از مطالعات کتمیخته اکتشافی طی دو گام کیفی و کمّی انجام شد. در گام کیفی تحآاین تحقیق با استفاده از روش  ها:مواد و روش
دل مهای وزه را داشتند، شاخصو افرادی که تجربه کارآفرینی در این ح نفر از خبرگان حوزۀ کارآفرینی فناورانه 15جستجوهای اینترنتی و مصاحبه با 

توا انجام شد. سپس با استفاده از شاخص شناسایی شد. این بخش با استفاده از روش تحلیل مح 66مشتمل بر در صنایع تبدیلی اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 
 48و در نهایت،  رفتگمورد ارزیابی قرار ان گلستان ه کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استحوزها توسط خبرگان از روش دلفی فازی در سه راند، شاخص

 .سته اشد انجام مکدر نرم افزار میک یریتفس -یساختار یسازمدل روشاز با استفاده  مدل یطراح. شدشاخص برای مدل تعیین 

 یفناور یبازار و تقاضاسطح اول،  در یلیتبد عیصنادر عملکرد کارآفرینی فناورانه تغیر م دهدنشان می یریتفس -یساختار یسازمحاسبات مدل ها:یافته
و  طح چهارم، تحقیق و توسعهسهای انسانی در و توسعه سرمایه یفناور یسازشبکهسوم، سطح در  یلیتبد عیدر صنا نانهیکارآفر هایفرصتدوم، سطح 

در سطح هفتم و در  های کارآفرینیزیرساختو  های مالی و قانونیحمایتششم، سطح ارآفرینی در در سطح پنجم، فرهنگ ک های کارآفرینانهشایستگی
در  رینی فناورانهاکوسیستم کارآفسازی ترین عنصر مدل است و بیشترین تأثیر را در ظرفیتدر سطح هشتم قرار دارد که زیربنایی یارذگسیاستنظام نهایت 

و  فرهنگ کارآفرینی، های کارآفرینیزیرساخت، یارذگتسیاسنظام متغیرهای مستقل ) ؛وابستگی -لیل نمودار قدرت نفوذتح همچنین با. صنایع تبدیلی دارد
توسعه ، سازی فناوریشبکه) ( و میانجیهای کارآفرینانهفرصتو  بازار و تقاضای فناوری، عملکرد کارآفرینی فناورانه(، وابسته )های مالی و قانونیحمایت
  ( شناسایی شدند.های کارآفرینانهشایستگی و وتوسعهتحقیقی انسانی، هاسرمایه
هت بهبود وضعیت جریزی ذا برای برنامهها و مختصات منحصر به فردی برخوردار است، لاز آنجا که هر اکوسیستم کارآفرینی از ابعاد، ویژگی گیری:نتیجه

یازیده شده است. ست قیق به آنها دکه در این تح استوسیستم کارآفرینی فناورانه در این صنعت های اکدانستن شاخص به صنایع تبدیلی استان گلستان، نیاز
 ملهج از که شده ارائه گلستان ناستا تبدیلی صنایع در فناورانه کارآفرینی اکوسیستم وضعیت ارتقاء جهت کاربردی پیشنهادهای ؛تحقیق انتهای در همچنین
 فرهنگ ارتقاء ،نیاز مورد هایختزیرسا وضعیت بهبودتبدیلی،  صنایع در فناور کارآفرینان از قانونی و مالی هایایتحم ارائه به توانمی آنها مهمترین

 اشاره حوزه ینا ترویج و توسعه برای هاانهرس از استفاده و کارآفرینی حامی اجتماعی هنجارهای تقویت موفق، کارآفرینان از الگوسازی از استفاده با کارآفرینانه
 .کرد

 

 صنایع تبدیلی اکوسیستم کارآفرینی، کارآفرینی فناورانه،استان گلستان، های کلیدی: واژه
 

 مقدمه
فته گردر قرن حاضر، رقابت اقتصادی بر پایه فناوری شکل

عامل  عنوان مهمتریناست و فناوری جایگاه و نقش خود را به
 هب ور،در اقتصاد پیدا کرده تا جایی که اقتصاد فناورانه مح

 عنوان پارادایم اصلی توسعه اقتصادی کشورها مطرح شده
نوین نقش مهم و های توان گفت فناوریمی و (16) است
  (.8)کند وکارها بازی میایجاد و رشد کسب ای درکنندهتعیین

وکار، فعالیتی است اندازی کسبو راه یکارآفرین از طرفی
ها و رایط، ویژگیشود و نیازمند شکه بر بستر جامعه انجام می

. در (17)است که رشد دهنده فعالیت کارآفرینانه باشد  یمحیط
اکوسیستم کارآفرینی، ابزاری حیاتی برای ایجاد این شرایط 

های کارآفرینانه پذیر براساس نوآوریاقتصادهای انعطاف
در سالیان که اکوسیستم کارآفرینی . (40)شود محسوب می

اران توسعه کارآفرینی ذگن و سیاستریزااخیر مورد توجه برنامه
 پیوسته از بازیگران همبه ایمجموعه (24)قرار گرفته 

 فرآیندهای و مؤسسات کارآفرین، هایسازمان کارآفرین،
 مدیریت و گریمیانجی اتصال، برای کهاست  کارآفرینی

و  (15تشکیل شده ) محلی کارآفرینی محیط در عملکرد
در آن اجزاء مختلف جهت بروز و کند که شرایطی را فراهم می

 (.43اند )های کارآفرینانه به یکدیگر تنیده شدهانجام فعالیت
ها و عوامل موثر بر هر اکوسیستم کارآفرینانه ابعاد، ویژگی

 .(16فرد بوده و خاص آن اکوسیستم است )منحصربه
اکوسیستم کارآفرینی فناورانه، نقش حمایتی برای کارآفرینان 

 (.43کند )میفناور بازی 
طراحی مدل  هدف از تحقیق حاضر با توجه به توضیحات،

اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان 
ترین بازیگران عنوان مهمتوانند بهاست. کارآفرینان فناور می

که در فرآیند تبدیل  شناسایی شوند چرا صنایع تبدیلی
وکارهای مرتبط با بمحصوالت کشاورزی، در صنایع و کس

های نوین اهمیت فرآوری محصوالت کشاورزی، فناوری
(. از طرفی دیگر، اثر فناوری و کارآفرینی در 45فراوانی دارد )

وکارها یافتگی بخش کشاورزی، مشهود است و کسبتوسعه
کارگیری دنبال تولید و بهبرای رشد و توسعه پایدار خود باید به

 لذا کارآفرین برای خلق ارزش به های نوین باشند.فناوری

 زي و منابع طبيعي ساريدانشگاه علوم كشاور
 راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي
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های های مناسب رفته و از این طریق فناوریدنبال فناوری
دهد که این مهم زمانی روی می (.12) شوندمعرفی میجدید 

ای از کارآفرینان فناور در صنایع تبدیلی، بر بستر مجموعه
عواملی فعالیت کند که در قالب اکوسیستم کارآفرینانه، شرایط 

وکارهای کشاورزی را فراهم کنند ببرای فعالیت کسمناسبی 
تواند به این شرایط اکوسیستم کارآفرینی فناورانه می در (.39)

برداری بهتر از منابع های جدید کارآفرینانه و بهرهایجاد فرصت
 موجود بخش کشاورزی منجر شود.

گلستان انجام شده است که از  استاناین پژوهش در 
بیعی است که بیش ر کشور از حیث منابع طهای برخورداناستا
ور میلیون هکتار زمین آبی و دیم زیر کشت دارد. مح 2از 

 عت،های اقتصادی استان، کشاورزی است که شامل زرافعالیت
باشد یآبزیان م و شیالت و طیور، دام مرتع، و جنگل باغداری،

 هامزیت جغرافیای کارآفرینی، از گلستان به لحاظ استان(. 41)
ی محصوالت کشاورز تولیدبرای  مالحظههای قابلو ظرفیت

 های متعددی در حوزه(. همچنین فرصت38) برخوردار است
ه ککشاورزی و صنایع تبدیلی در استان گلستان وجود دارد 

 زایی وتواند مزایایی از حیث توسعه صنعتی، اشتغالمی
 رهمچنین د(. 13کارآفرینی برای این استان داشته باشد )

کشور  چهارم توسعه یسالهپنج یقانون برنامه 18توسعه ماده 
نیز بر حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش 

که درصد محصوالت فرآوری شده حداقل نحویکشاورزی به
 کاهش به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات

 . (3درصد گردد، تاکید شده است ) 50هزینه به میزان 
نسیل بینی کرد که با توجه به پتاتوان پیشبنابراین می

استان گلستان در بخش کشاورزی، فرآوری محصوالت 
 تواند ارزش افزودهکشاورزی در قالب صنایع تبدیلی می

نایع در ص و کارآفرینی فناورانه فراوانی در این بخش ایجاد کند
به  حوزه ینهای کارآفرینانه در اتبدیلی، عالوه بر ایجاد فرصت

مار آبر اساس کند چراکه ع کمک میبرداری بهتر از مناببهره
در موجود، تقریبا یک چهارم از محصوالت کشاورزی 

دلیل کمبود صنایع تبدیلی و بهتوسعه کشورهای درحال
 (.42رود )تکمیلی هدر می

های مبانی نظری این حوزه به موضوعاتی نظیر فناوری
انه و ورنی فناورانه، اکوسیستم کارآفریفناکارآفرینانه، کارآفرینی 

اوری فندر یکی از تعاریف، . مواردی از این دست اشاره دارد
ست وکار اکارآفرینانه محل تقاطع بین علم، فناوری و کسب

های این پدیده مرتبط با شناسایی ( و همه فعالیت31)
های فناوری و های بالقوه کارآفرینانه حاصل از پیشرفتفرصت

ها از طریق محصوالت نوآورانه برداری از این فرصتهبهر
کارآفرینی . کنندها، ارزش خلق می( که برای بنگاه29است )

لحاظ  ای و رو به رشد است و بهای بین رشتهفناورانه حوزه
یفا انقشی که این پدیده در بازسازی صنعتی و رشد اقتصادی 

 (.33است ) دهپیدا کرهای اخیر اهمیت باالیی دهه درکند می
 برای های جدیدشرکت ایجادبه  کارآفرینی فناورانهمفهوم 

 شاملکه  اشاره دارد های فناورانهنوآوری از برداریبهره
سازی، تجاری قابل و جذاب های فناورانهفرصت شناسایی

 ریسک مدیریت و رشد سریع منابع، مدیریت آوریجمع
 و برداریکشف، بهره فرآیند ،(. کارآفرینی فناورانه5باشد )می

 نیازها بین که (28) است هافناوری برای بازاری فرصت کاوش
و  محصوالتی ارائه باها فرصت از برداریبهره وها فناوری
  فناورانه (. کارآفرینی29) کندارتباط برقرار می خدمات
 منابع و افراد آن در که استپروژه  یک در گذاریسرمایه

های با پیشرفت و شوندمی رفتهگ کاربه مشخصی ناهمگن
 یک برای را جدیدی ارزش تا هستند عجین فناورانه و علمی

 شناسایی فرصت و کشف دیدگاه لذا از .(1کنند ) ایجاد شرکت
 در روشی و راهبرد را در سازمان فناورانه کارآفرینی توانمی

 کاوش و برداریبرای کشف، بهره موجود سازمان درون
 (.22کرد ) تعریفها فناوری رایب بازاریهای فرصت

کارآفرینی فناورانه فرآیندی است که با شناخت 
های فناورانه با اکتشافات جدید های نو و خلق فرصتفناوری

های بازار و این شود و پس از ایجاد ارتباط بین نیازآغاز می
ها با ارائه برداری از فرصتبه بهره ها کارآفرین فناورفناوری

 پردازد. کارآفرینی فناورانه یکیخدمات نهایی میمحصوالت و 
 (. 4ترین عوامل خلق ارزش اقتصادی و توسعه است )از مهم

 یهدو عامل کلیدی در رشد و توسع ،فناوری و کارآفرینی
های بنگاه شود چرا کهیافته محسوب میهای توسعهکشور

 هبید و اقتصادی برای رشد و توسعه پایدار باید به دنبال تول
 عامل توسعههمچنین  های مناسب باشند وکارگیری فناوری

عنی که فرد مبه این است؛  در بسیاری از کشورها، کارآفرینی
 های مناسب رفته ودنبال فناوریکارآفرین برای خلق ارزش به

اورانه، کارآفرینی فن (.33شود )یمهای جدید معرفی لذا فناوری
  یجاد منابع جدید وها، ابینشی در مورد آینده فناوری

ور و کارآفرینان فنا( 30) سازی محصوالت جدید استتجاری
 یکاهش هزینه به ،هاکارگیری فناوریبه وبا شناسایی 

 (.25یابند )مزیت رقابتی دست می و معامالت
 عالیتفکارآفرینی فناورانه و محیطی که کارآفرینان در آن 

 یی ورانه شناساکنند، در قالب اکوسیستم کارآفرینی فنامی
توسعه  عنوان یکی از مسیرهای مهم و اثرگذار درشود و بهمی

ورانه اکوسیستم کارآفرینی فنا (.34جوامع شناخته شده است )
ر دای است که همگی شامل اجزاء و روابط مختلف و پیچیده

 ی نقشجهت بروز و رشد کارآفرینی فناورانه در تعامل و ایفا
 کاملیسیستم تکارآفرینی فناورانه  اکوسیستم (.26باشند )می
 و سبک یک ایجاد برای که یی استهادارائی و دانش، افراد از

 جزء شامل هفت( و 9است ) الزم موفق کارآفرینانه کار
 ان، گذاران، مربیها، سرمایهکارآفرینان، دولت، دانشگاه

د گردمی نوپا هایشرکت و پشتیبان خدمات کنندگانتأمین
(10.) 

 بندیسطح ضمن خود مطالعه ( در14همکاران ) و گوپتا
فردی،  سطح سه فناورانه به کارآفرینی حوزه تحقیقات
 را فناورانه کارآفرینی اکوسیستم سیستمی، حوزه و سازمانی
 تماکوسیس مختلف آفریناننقش بین منابع تبادل از سیستمی

را ستم کارآفرینان در این اکوسی موفقیت عوامل و تعریف کرده
ان، مشتری سازیو شبکه فردی نظیر تعامل عوامل گروه دوبه 

و عوامل محیطی نظیر  موفقیت به فنی، نیل هایمهارت
بخش عمومی،  گذاراندولتی، سرمایه قوانین و هاسیاست

 (. 14) اندکردهبندی دسته فرهنگ وکار وکسب فرشتگان

 و محمدباقر گرجی هادی ثنائی پور ،عبدالغنی رستگار، علی سوختانلو
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وثر به فراترکیب عوامل منیز ( 20کردحیدری و همکاران )
ی رآفرینوکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کاسعه کسببر تو

 گیری و عملکردعنوان یک قائده کلی شکلپرداختند. به
وکارهای فناورانه در گرو عملکرد مطلوب مناسب کسب

وجود اکوسیستم کارآفرینی است. از این رو توجه به عوامل م
نه، وکارهای فناورادر اکوسیستم و تاثیرگذاری آن بر کسب

 ضروری و همسو با توسعه اقتصادی و صنعتی جامعه است.
  سازیبه شبیه( 36سعیدی اقدم و همکاران )

فناورانه  کارآفرینی اکوسیستم در جمعی گذاریسرمایه
ابل ق اثر اقتصادی داد مقرراتپرداختند. این مطالعه نشان

 افزایش موجب و دارد پایدار کارآفرینی توجهی بر توسعه
 اثر گذاریسرمایه افزایش شود؛می پایدار یتوسعه کارآفرین

 شو کاه فناوری و رشد مراکز در نوآوری تقویت بر مناسبی
 دولت دارد. دخالت

 توسعۀ مکانی بندیاولویتبه  (34قنبری و همکاران )
ند. بر این کشاورزی پرداخت تبدیلی صنایع بر تأکید با کارآفرینی

 ستهواب کشورمان در اغلب روستاییان معیشت و اساس، اقتصاد
 کشاورزی تبدیلی صنایع توسعۀ و است، ایجاد کشاورزی به

 .گیرد رارق توجه مورد امر این در گشاییعنوان راهبه تواندمی
 اکوسیستم هایمؤلفه و ( ابعاد35میثمی و همکاران )

د دانشان ایران را بررسی کردند. نتایج در فناورانه کارآفرینی
عه سازی و اشاامل مهمی در تجاریوکارهای فناورانه عکسب

یدار و سطح باشند و اثر مستقیمی در توسعه پاها میفناوری
ب این گیری و عملکرد مطلورفاه کشورها و جوامع دارند. شکل

ت ای است که تحوکارها در گرو عملکرد مناسب زمینهکسب
 شود.انه معرفی میرعنوان اکوسیستم کارآفرینی فناو

ات و ثر پیشرفت فنی و کارآفرینی بر ثبا (32پوجاالنین )
لعه، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را بررسی کرد. در این مطا

د دااهمیت اکوسیستم کارآفرینی فناوری بررسی شد و نشان
رای های جدید، ایجاد ارزش و اجبرای توسعه سرمایه گذاری

قالب  درهای تجاری، کارآفرینان به فضای تجاری رقابتی ایده
 . نیاز دارندستم کارآفرینی فناوری اکوسی

ها و تحول تغییرات سریع سازمآننیز ( 21لون و چیک )
 یرهاباال در کشو یبا تکنولوژهای کارآفرینی همزمان شرکت

مل ق عوارا بررسی کردند. در این تحقی با اقتصاد در حال گذار
 آشفته، نظم، هنجارها، شناخت، هایطیمح ادیز راتییتغ

و  نیاز قوان تیحما تمرکز، ،یطیمح راتییمطابقت با تغ
  یدر فناور یگذارهیسرماو  تیمشروع رشیمقررات، پذ

 د.های کارآفرینانه معرفی شعنوان عامل موفقیت شرکتبه
و  بررسی کارآفرینیبه ( 35ریبریو و همکاران ) همچنین

ررسی در این مقاله به با بپرداختند.  اکوسیستم کارآفرینی
های بودن مفهوم اکوسیستمو کاربردی ادبیات، مفاهیم

دهد اکوسیستم میکارآفرینی پرداخته شد. شواهد نشان
 های پشتیبانها و فرهنگکارآفرینی؛ نقش نهادها، شبکه

 کند.کارآفرینی را برجسته می
های کارآفرینی فناورانه در پارک( 44ژای و همکاران )

ان را علمی: مطالعه موردی منطقه فناوری پیشرفته ووه
دهد فاکتورهای نوآورانه موجب بررسی کردند. نتایج نشان می

های شود. همچنین بنگاهپیشرفت و شکوفایی پارک علمی می

 علمی و فناوری، اثر متقابل بین نوآوری و کارآفرینی، 
افزایی بین علم و نوآوری فناوری و نوآوری سیستم و هم

فناورانه اثرگذار خوشه فناوری و اثر اکولوژیکی بر کارآفرینی 
 است.

 برای مورد نیازهای ساختزیر( 37سوریانو و همکاران )
ترین همو م در صنایع جدید را تحلیل کردهکارآفرینی فناورانه 

 ایجاد ،سنتی ساختارهای و منابع تامینرا عوامل در این زمینه 
 افراد، چندگانه ساختارهای با تعامل متنوع، ساختارهای

رصت ف ایجاد کارآفرینان، گیریتصمیم وهخارجی، نح تعامالت
 .دانندمیپذیر گذاران مخاطرهو سرمایه

دهد پیشین نشان میی هاپژوهشنظریات و بررسی 
ک مبانی نظری در حوزه صنایع تبدیلی بسیار محدود و اند
و  بوده و از آنجا که توسعه صنایع تبدیلی وابستگی نظری

ظیر در حال ظهوری نعملی بسیار زیادی با موضوعات جدید و 
ر دوجهی تکارآفرینی فناورانه دارد، بنابراین شکاف نظری قابل 

ین این حوزه پژوهشی وجود دارد. از طرفی دیگر، نوآوری ا
تحقیق، توسعه یک مدل مفهومی در موضوعی که تاکنون 

رای ببدان پرداخته نشده، شناسایی و احصاء مهمترین عوامل 
لمرو ر این حوزه و توجه به قاری دزگریزی و سیاستبرنامه

 است. جغرافیایی خاص در قالب اکوسیستم کارآفرینی فناورانه
 

 ها مواد و روش
کاربردی و از نظر  یهاپژوهشنوع حاضر از  پژوهش

 مورد روشاست.  یمایشیپ-توصیفی ،هاشیوۀ گردآوری داده
فاز  آمیخته اکتشافی است که در دو پژوهش، این در استفاده

مّی انجام شده است. فاز کیفی تحقیق با هدف کیفی و ک
آوری های مدل انجام شده و برای جمعشناسایی شاخص

ن و مصاحبه با خبرگا ایانهاطالعات، از مطالعات کتابخ
 استفاده شده است. 

ش که ویژگی آنها برخورداری از دانخبرگان این پژوهش 
شامل علمی و تجربیات اجرایی در این حوزه بوده است، 

رپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان س
تید نفر(، اسا 2)جهادکشاورزی و سازمان صمت استان گلستان 

 شناختهنفر( و کارآفرینان  4های مدیریت و کارآفرینی )رشته
 که تجربهبودند صنایع تبدیلی در استان گلستان شده در 

ن لستاگهای نوین در صنایع تبدیلی استان استفاده از فناوری
 . ر(نف 9)اند داشته

و روش گلوله برفی هدفمند و به صورتبهگیری نمونه
دقیقه  60تا  45بین و  نیمه ساختاریافته صورتها بهمصاحبه

 در قالب متنمصاحبه اطالعات  .انجام شدصورت حضوری به
لیل ها از روش تحو یادداشت، ثبت شد و برای تحلیل مصاحبه

 هادهدا تحلیل پذیر برایانعطاف روشیکه  محتوا استفاده شد
 یهاکمّی ویژگی و عینی سیستماتیک، ( و به تحلیل6) است
 (.26پردازد )میمتن مصاحبه  ی موجود درهاپیام

دهی، ها، وزنتحقیق به غربالگری شاخص دیگرگام 
برای و  است بندی و طراحی مدل اختصاص داشتهاولویت

قالب پرسشنامه  گردآوری اطالعات از پیمایش میدانی در
بین  و صورت ساختاریافته طراحیپرسشنامه بهاستفاده شد. 

خبرگانی که در گام قبل مورد مصاحبه قرار گرفتند، توزیع شد 

 و محمدباقر گرجی هادی ثنائی پور ،عبدالغنی رستگار، علی سوختانلو
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های نهایی شده و شاخصگریهای گام قبلی، غربالتا یافته
 مدل شناسایی شوند. 

فازی از روش دلفی فازی استفاده شد. برای این منظور 
از  استفادهها به این دلیل انجام شد که نامهکردن پرسش

زبانی و  توضیحات با بیشتری فازی، سازگاری هایمجموعه

 از است بهتر در این شرایطو  دارد انسانی مبهم بعضاً
 بینی بلندپیش به فازی( اعداد فازی )بکارگیری هایمجموعه

برای  لذا(. 19پرداخت ) واقعی دنیای در گیریتصمیم و مدت
( 1سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی )جدول یفاز

 استفاده شد.
 
 

  (43) هاگذاری شاخصارزشطیف فازی برای  -1جدول 
Table 1. Fuzzy spectrum for evaluating indicators (43) 

 معادل فازی مقدار فازی متغیر زبانی ردیف

(0، 0، 1/0) 1̃ بی اهمیت ًًکامالً 1  
(0، 1/0، 3/0) 2̃ اهمیتیت تا بیاهمخیلی بی 2  
(1/0، 3/0، 5/0)  3̃ اهمیتبی 3  
(3/0، 5/0، 75/0)  4̃ اهمیت تا اهمیت متوسطبی 4  
(5/0، 75/0، 9/0)  5̃ متوسطاهمیت  5  
(75/0، 9/0، 1/0) 6̃ متوسط تا با اهمیتاهمیت  6  
(9/0، 1، 1)  7̃ اهمیت با ًًکامالً 7  

 
-یساختار یسازمدل روشاز  مدل یاحطر یبرادر ادامه 

که روشی اکتشافی برای طراحی مدل  ی استفاده شدریتفس
ین توان روابط پیچیده باست. با استفاده از این روش می
گیری را ترسیم کرد. این عناصر متعدد در یک موقعیت تصمیم

دهی روابط بین عوامل عمل روش برای نظم بخشیدن و جهت
 ر سایر عوامل، ترتیب واثیر یک عامل بکند و با تحلیل تمی

جهت روابط بین عوامل یک سیستم، بررسی شده و از این 
 فرآیند  (.2شود )ها غلبه میطریق بر روابط بین سازه

 های زیر است:امل گامش تفسیری-ساختاریسازی مدل
برای تشخیص ساختاری  خودتعاملی . تشکیل ماتریس1

دهد یک عامل بر می یس نشانروابط درونی متغیرها. این ماتر
دین پذیرد. بکدام عوامل تاثیر دارد و از کدام عوامل تاثیر می

 iبر  jغیر )مت Aتاثیر دارد(،  jبر  i)متغیر  Vاز نمادهای  منظور
)عدم  O )وجود رابطه دو سویه بین متغیرها( و Xتاثیر دارد(، 

 .شدوجود رابطه بین متغیرها( استفاده 
  برای تعیین روابط ودریافتی ماتریس . تشکیل 2
 )عواملیخروجی عوامل مجموعه  که در آن عواملبندی سطح

ورودی  وها رسید( توان به آنکه از طریق این عامل می
برای توان به این عامل رسید( ها می)عواملی که از طریق آن

 آیند.بدست می معیار، هر
های یافتهبر اساس  طراحی مدل ساختاری تفسیری. 3

 های پیشین.گام
رهای قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغینمودار . محاسبه 4

ه دستگا با استفاده از روش تحلیل میک مک و تشکیل تحقیق
عوامل  هایبه نام قسمت مساوی چهاردر مختصاتی 

 . خودمختار، وابسته، مستقل و پیوندی
، دارند یوابستگی کمو  قدرت هدایت ،خودمختار عوامل

تغییر در این متغیرها باعث  وشوند سیستم جدا میاز  عموماً

وابسته هدایت ضعیف عوامل ؛ شودتغییر جدی در سیستم نمی
ثیرگذاری أثیرپذیری باال و تأاصوال ت و دارندوابستگی قوی و 

مستقل هدایت باال وابستگی  ؛ عواملکمی روی سیستم دارند
های ژگیتاثیرگذاری باال و تاثیرپذیری کم از وی و ی دارندکم

پیوندی از قدرت هدایت وابستگی  عوامل؛ و این متغیرها است
بسیار  عواملتاثیرگذاری و تاثیرپذیری این ، باال و برخوردارند

باالست و هر تغییر کوچکی بر روی این متغیرها باعث 
  .(2) شودتغییرات اساسی در سیستم می

 نگاهی به صنایع تبدیلی استان گلستان
در پایگاه اطالعاتی جهاد کشاورزی شده اطالعات ثبت

 چهاردهد صنایع تبدیلی استان به استان گلستان نشان می
واحد صنعتی در  80شوند. در حوزه زراعی، بخش تفکیک می
بندی، های بستهکار هستند که در زمینه استان مشغول به

نگهداری و فرآوری محصوالت زراعی فعالیت دارند. در حوزه 
عتی به فرآوری محصوالت باغی و تبدیل واحد صن 76باغی، 

واحد صنعتی در حوزه  113به انواع محصوالت قابل استفاده، 
 واحد صنعتی ثبت 99صنایع تبدیلی شیالت و دامی و نهایتا 

 ندهست شده در حوزه تخصصی شالیکوبی و فرآوری برنج فعال
عنوان نمونه در یکی از ذکر است که بهقابل ،. همچنین(42)

کشی اختصاص دارد، در کل کشور بدیلی که به روغنصنایع ت
واحد آن در  6کارخانه فعالیت دارند که از این تعداد،  25تعداد 

باالی استان  ظرفیتکه نشان از  یت دارنداستان گلستان فعال
همچنین آمار ثبت شده در اداره  صنایع تبدیلی کشاورزی دارد.

ایع تبدیلی کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در صن
واحد صنایع تبدیلی در استان  292حاکی از آن است که 

کار هستند و اشتغال مستقیم ایجاد شده توسط مشغول به
  .(13) نفر است 345/10صنایع تبدیلی استان، در مجموع 

 62. ............................................................................................................................... طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان

 و محمدباقر گرجی هادی ثنائی پور ،عبدالغنی رستگار، علی سوختانلو
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 (13) ستان گلستاناجارت توزیع جغرافیایی صنایع تبدیلی در سطح استان گلستان بر اساس آمار اداره کل صنعت، معدن و ت -1شکل 
Figure 1. Geographical distribution of conversion industries in Golestan province based on the statistics of the 

General Department of Industry, Mining and Trade of Golestan province (13) 
 

ر و ارقام بندی کلی فعالیت صنایع، نیز آمابر اساس گروه
صنعت، معدن و تجارت استان سازمان ثبت شده در اداره کل 

؛ فرآوری محصوالت باغی و صنایع تبدیلی گلستان در حوزه
ها، ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی و فرآوری آشامیدنی

از درصد  1درصد و  15درصد،  84 ترتیبتوتون و تنباکو به
. (13) استخود اختصاص داده فعالیت صنایع تبدیلی را به

گلستان به تفکیک بندی فعالیت صنایع تبدیلی استان گروه
 است. ارائه شده  2در جدول فعالیت  گروه

 

  (11) بندی فعالیت صنایعتوزیع صنایع تبدیلی استان گلستان بر حسب گروه -2جدول 
Table 2. Distribution of conversion industries in Golestan province according to grouping of industrial activities (11)  

 تعداد گروه فعالیت ردیف تعداد گروه فعالیت ردیف

 16 مقوا و کاغذ ساخت خمیر 10 3 تولید قند و شکر 1
 16 مقوایی کاالهای کاغذی و ساخت سایر 11 19 تولید محصوالت خبازی 2
 29 ت غذائیساخت سایرمحصوال 12 73 شدههای آُسیابتولید از دانه 3
 11 کاغذی ظروف مقوای کروگیت شده و، ساخت کاغذ 13 13 حیوانی های نباتی وانواع روغن تولید 4
 3 ردی مشابهآمحصوالت  وساخت ماکارونی  14 11 وری محصوالت گوشتیآعمل 5
 3 آبزیان وری محصوالت حاصل ازآعمل 15 27 غذاهای اماده برای حیوانات تولید 6
 25 نباتاتو سبزیجات ، وری محصوالت میوهآعمل 16 3 بنباتآ انواع نقل و شکالت و، ائوکاک تولید 7
 24 های لبنیفراورده 17 3 تنباکو توتون و محصوالت از تولید 8
 292 جمع کل 18 13 ب معدنیو آهای غیرالکلی نوشابه تولید 9

 
 

 نتایج و بحث
ی از گیربا بهره مدلهای در گام نخست پژوهش، شاخص

منابع متعدد شناسایی شد. این منابع شامل مبانی نظری و 
نفر از  15هایی بود که با پیشینه پژوهشی و همچنین مصاحبه

خبرگان صورت گرفت. فرآیند تحلیل مصاحبه با خبرگان با 
 66استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد و در مجموع 

ز این ای انمونه 3جدول  که در شد معرفی اولیهشاخص 
 است.ارائه شده فعالیت 

 
 

 ای از تحلیل مصاحبه با خبرگاننمونه -3جدول 
Table 3. Samples of interview with experts 

 15خبره  ... 3خبره  2خبره  1خبره  هاشاخص ردیف

 - ... - -  دولت 1
  -  ...  گذارینظام قانون 2
  - ...  - حکمرانی 3
...  ... ... ... ... ... 
  - ...  - رشد جمعیت 66

 
ها، از روش گری شاخصبرای غربال در ادامه این فرآیند

راند  3ها طی گری شاخصغربالدلفی فازی استفاده شد. 
مقدار میانگین فازی مقادیر در فرآیند روش دلفی،  انجام شد.

 ، بنابراینمورد قبول است 7/0ها بزرگتر از مربوط به شاخص
شود رد می ،داشته باشد 7/0ی که امتیاز کمتر از هر شاخص

شاخص طی راندهای  18شاخص اولیه،  66از مجموع  (.46)
های نهایی عنوان شاخصشاخص، به 48مختلف حذف شده و 

در صنایع تبدیلی استان گلستان  اکوسیستم کارآفرینی فناورانه
 (. 4از سوی خبرگان تعیین شدند )جدول 

 و محمدباقر گرجی هادی ثنائی پور ،عبدالغنی رستگار، علی سوختانلو
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میانگین راندهای دلفی بر اساس مقایسه  همچنین پایان
 حالی که. در گیردصورت میامتیازات دو راند متوالی باهم 

( کوچکتر 2/0اختالف بین دو مرحله از حد آستانه خیلی کم )
 (.7شود )باشد در این صورت فرایند نظرسنجی متوقف می

 
 

 سه(های تحقیق )راند میانگین فازی و غربالگری فازی شاخص -4جدول 
Table 4. Fuzzy mean and fuzzy screening of research indicators (round three) 

 3نتیجه راند  مقدار قطعی میانگین فازی هاشاخص

 پذیرش 892/0 (783/0، 917/0، 977/0) دولت
 پذیرش 792/0 (623/0، 817/0، 937/0) نظام قانونگذاری

 ذیرشپ 878/0 (750/0، 903/0، 980/0)  حکمرانی
 پذیرش 844/0 (703/0، 877/0، 953/0) دسترسی به انرژی

 پذیرش 842/0 (703/0، 867/0، 957/0) دسترسی به اطالعات و اینترنت
 پذیرش 844/0 (700/0، 873/0، 960/0) صنعتیهای توسعه مناطق و شهرک
 پذیرش 840/0 (710/0، 863/0، 947/0) هاشتاب دهنده

 پذیرش 826/0 (677/0، 850/0، 950/0) فناوریایجاد کارخانه نوآوری و 
 پذیرش 814/0 (660/0، 840/0، 943/0) پارک علم و فناوری

 پذیرش 853/0 (720/0، 877/0، 963/0) مراکز رشد
 پذیرش 837/0 (693/0، 860/0، 957/0) مراکز تحقیقاتی دانشگاهی

 پذیرش 807/0 (653/0، 827/0 ،940/0) ها و. . . (ها، انجمنشبکه تولید کنندگان )اتحادیه
 پذیرش 842/0 (700/0، 863/0، 963/0) شبکه مصرف کنندگان و مشتریان

 پذیرش 853/0 (720/0، 877/0، 963/0) های اجتماعیشبکه
 پذیرش 889/0 (770/0، 917/0، 980/0) وکارهای کسبخوشه

 پذیرش 776/0 (600/0، 803/0، 923/0) وصیگذاری مشترک دولت و بخش خصسرمایه
 پذیرش 842/0 (703/0، 867/0، 957/0) تامین مالی کارآفرینان فناور حوزه صنایع تبدیلی

 پذیرش 784/0 (620/0، 807/0، 927/0) پذیرسرمایه گذاری مخاطره
 پذیرش 872/0 (743/0، 900/0، 973/0) دسترسی به منابع مالی و وام

 پذیرش 837/0 (697/0، 863/0، 950/0) اورینان فنای به کارآفرخدمات تسهیالتی مالیاتی و بیمه
 پذیرش 833/0 (683/0، 863/0، 953/0) حمایت از حقوق مالکیت معنوی کارآفرینان فناور

 پذیرش 822/0 (663/0، 850/0، 953/0) قانونیهای تسهیل در صدور مجوز
 ذیرشپ 781/0 (607/0، 807/0، 930/0) وکار و کارآفرینیهای کسبآموزش مهارت

 پذیرش 814/0 (660/0، 840/0، 943/0) های تخصصی )مالی، حقوقی، بازاریابی و. . . (ارائه مشاوره
 پذیرش 828/0 (673/0، 857/0، 953/0) وجود مربیان خبره در حوزه کارآفرینی فناورانه

 پذیرش 831/0 (687/0، 857/0، 950/0) جذب و انتقال فناوری
 پذیرش 814/0 (660/0، 840/0، 943/0) هیتجاری سازی تحقیقات دانشگا

 پذیرش 861/0 (723/0، 887/0، 973/0) ارتباط با مراکز تحقیقاتی در صنعت
 پذیرش 842/0 (707/0، 870/0، 950/0) وکارهای خارجی فناورارتباط با کسب

 پذیرش 796/0 (637/0، 817/0، 933/0) رقابت پذیری و پذیرش فناوری در بازار
 پذیرش 883/0 (760/0، 910/0، 980/0) ار و حجم فروش در صنعتاندازه باز

 پذیرش 818/0 (670/0، 837/0، 947/0) بین المللی سازی بازار و توسعه صادرات
 پذیرش 848/0 (713/0، 873/0، 957/0) الگوسازی از کارآفرینان موفق

 شپذیر 906/0 (797/0، 933/0، 987/0) هنجارهای اجتماعی حامی کارآفرینی
 پذیرش 839/0 (690/0، 867/0، 960/0) انگیزش کارآفرینی در حوزه فناوری

 پذیرش 842/0 (703/0، 867/0، 957/0) یوکار در حوزه فناورتوجه و رعایت اخالق کسب
 پذیرش 844/0 (703/0، 877/0، 953/0) های کارآفرینان فناورویژگی

 پذیرش 867/0 (733/0، 893/0، 973/0) گرایش به کارآفرینی
 پذیرش 809/0 (653/0، 837/0، 937/0) های فناورانهمدیریت نوآوری

 پذیرش 853/0 (720/0، 877/0، 963/0) یع تبدیلیهای فناورانه در صناشناسایی فرصت
 پذیرش 826/0 (677/0، 850/0، 950/0) ایع تبدیلیهای فناورانه در صنصتبرداری از فربهره

 پذیرش 848/0 (710/0، 870/0، 963/0) صنایع تبدیلیهای فناورانه در خلق فرصت
 پذیرش 846/0 (717/0، 867/0، 953/0) نه در صنایع تبدیلیوکارهای فناورارشد تعداد کسب

 پذیرش 831/0 (687/0، 857/0، 950/0) وکارهای فناورانه در صنایع تبدیلیرشد گردش مالی کسب
 پذیرش 883/0 (757/0، 907/0، 987/0) ایع تبدیلینصوکارهای فناورانه در رشد اشتغال در کسب
 پذیرش 844/0 (703/0، 877/0، 953/0) ایناخالص منطقه دیرشد تول

 پذیرش 867/0 (733/0، 893/0، 977/0) یرفاه و عدالت اجتماع رشد
 پذیرش 809/0 (653/0، 837/0، 937/0) ارتقاء سطح توسعه یافتگی اقتصادی

 
 روشاز  تحقیق مفهومی مدل یطراح یبرادر ادامه 

های مرتبط با ی استفاده شد. سازهریتفس-یساختار یمدلساز
در  اکوسیستم کارآفرینی فناورانهطراحی چارچوب مفهومی 

 ارائه شده است. 5صنایع تبدیلی استان گلستان در جدول 
 

 
 
 
 
 

 64 .............................................................................................................................. ی مدل اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستانطراح

 و محمدباقر گرجی هادی ثنائی پور ،عبدالغنی رستگار، علی سوختانلو
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  وهشهای قبلی پژهای تلفیقی مستخرج از گامها و شاخصفهرست جامع سازه -5جدول 
Table 5. Comprehensive list of structures and integrated indicators extracted from previous research steps 

 عوامل فرعی عوامل اصلی

 (C11ی )گزارسیاستنظام 
 دولت

 نظام قانونگذاری

 حکمرانی

 (C10های کارآفرینی )زیرساخت

 دسترسی به انرژی
 و اینترنتدسترسی به اطالعات 
 های صنعتیتوسعه مناطق و شهرک
 هاشتاب دهنده

 ایجاد کارخانه نوآوری و فناوری
 پارک علم و فناوری

 مراکز رشد
 مراکز تحقیقاتی دانشگاهی

 (C09های کارآفرینانه )فرصت
 های فناورانه در صنایع تبدیلیشناسایی فرصت

 نایع تبدیلیهای فناورانه در صبرداری از فرصتبهره
 های فناورانه در صنایع تبدیلیخلق فرصت

 (C08های کارآفرینانه )شایستگی

 های کارآفرینان فناورویژگی

 گرایش به کارآفرینی

 های فناورانهمدیریت نوآوری

 (C07تحقیق و توسعه )

 جذب و انتقال فناوری
 سازی تحقیقات دانشگاهیتجاری

 ی در صنعتارتباط با مراکز تحقیقات

 وکارهای خارجی فناورارتباط با کسب

 (C06های انسانی )توسعه سرمایه

 وکار و کارآفرینیهای کسبآموزش مهارت

 های تخصصی )مالی، حقوقی، بازاریابی و ...(ارائه مشاوره

 وجود مربیان خبره در حوزه کارآفرینی فناورانه

 (C05های مالی و قانونی )حمایت

 اری مشترک دولت و بخش خصوصیگذسرمایه

 تامین مالی کارآفرینان فناور حوزه صنایع تبدیلی

 پذیرسرمایه گذاری مخاطره

 دسترسی به منابع مالی و وام

 ای به کارآفرینان فناورخدمات تسهیالتی مالیاتی و بیمه

 حمایت از حقوق مالکیت معنوی کارآفرینان فناور

 قانونی هایتسهیل در صدور مجوز

 (C04فرهنگ کارآفرینی )

 الگوسازی از کارآفرینان موفق
 هنجارهای اجتماعی حامی کارآفرینی
 انگیزش کارآفرینی در حوزه فناوری

 وکار در حوزه فناوریتوجه و رعایت اخالق کسب

 (C03بازار و تقاضای فناوری )

 رقابت پذیری و پذیرش فناوری در بازار

 م فروش در صنعتاندازه بازار و حج

 بین المللی سازی بازار و توسعه صادرات

 (C02سازی فناوری )شبکه

 ها و ...(ها، انجمنشبکه تولید کنندگان )اتحادیه
 شبکه مصرف کنندگان و مشتریان

 های اجتماعیشبکه
 وکارهای کسبخوشه

 (C01عملکرد کارآفرینی فناورانه )

 نه در صنایع تبدیلیوکارهای فناورارشد تعداد کسب
 بدیلیتوکارهای فناورانه در صنایع رشد گردش مالی کسب
 بدیلیتوکارهای فناورانه در صنایع رشد اشتغال در کسب

 ایرشد تولید ناخالص منطقه
 رشد رفاه و عدالت اجتماعی

 ارتقاء سطح توسعه یافتگی اقتصادی
 

ری، برای تفسی-ساختاریمدلسازی فرآیند بخش بعدی در 
تشخیص روابط درونی متغیرها بر اساس دیدگاه خبرگان، از 

این گام نتایج  شد کهساختاری استفاده  تعاملی خود ماتریس
 ارائه شده است. 6در جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 

 و محمدباقر گرجی هادی ثنائی پور ،عبدالغنی رستگار، علی سوختانلو
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 (SSIM) ماتریس خودتعاملی ساختاری -6جدول 
Table 6. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 

SSIM C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 

C01 
 

A A A A O O A O A A 

C02 
  

V A A X A A V A A 

C03    A A O A A A A A 

C04 
    

A V V V V A A 

C05 
     

V V V V X A 

C06 
      

A A O A A 

C07 
       

X V A O 

C08         O A A 

C09 
         

A A 

C10 
          

A 

C11 
           

ماتریس  عوامل،بندی سطح برای تعیین روابط وسپس 
 ارائه شده است. 7در جدول آن نتایج  که شددریافتی استخراج 

 

 ها برای تعیین سطحها و خروجیمجموعه ورودی -7جدول 
Table 7. Set of inputs and outputs to determine the levels 

 راکاشت ورودی: اثرپذیری خروجی: اثرگذاری اهمتغیر

C01 C01 C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07,C08,C09,C10,C11 C01 

C02 C01,C02,C03,C06,C09 C02,C04,C05,C06,C07,C08,C10,C11 C02,C06 

C03 C01,C03 C02,C03,C04,C05,C06,C07,C08,C09,C10,C11 C03 

C04 C01,C02,C03,C04,C06,C07,C08,C09 C04,C05,C10,C11 C04 

C05 C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07,C08,C09,C10 C05,C10,C11 C05,C10 

C06 C01,C02,C03,C06,C09 C02,C04,C05,C06,C07,C08,C10,C11 C02,C06 

C07 C01,C02,C03,C06,C07,C08,C09 C04,C05,C07,C08,C10,C11 C07,C08 

C08 C01,C02,C03,C06,C07,C08,C09 C04,C05,C07,C08,C10,C11 C07,C08 

C09 C01,C03,C09 C02,C04,C05,C06,C07,C08,C09,C10,C11 C09 

C10 C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07,C08,C09,C10 C05,C10,C11 C05,C10 

C11 
C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07,C08,C09,C10,C1

1 C11 C11 

 
سایر  و عاملشامل خود  خروجیدر جدول فوق، عوامل 

شامل امل ورودی و عو دنپذیرکه از آن تاثیر میاست  عواملی
از آن  پس گذارند.میآن تاثیر  برکه است  عواملی و عاملخود 

با توجه به  د.نشومی تعیین عواملمجموعه روابط دو طرفه 
 یلیتبد عیعملکرد کارآفرینی فناورانه صنا، معیار 6نتایج جدول 

سطح اول یا وابسته است. پس از شناسائی متغیر سطح اول، 
مجموعه عوامل ورودی و خروجی این متغیر حذف شده و 

شود. پس بدون در نظر گرفتن عوامل سطح اول محاسبه می
از آن مجموعه مشترک، شناسائی شده و عواملی که اشتراک 

عنوان عامل سطح دوم ها باشد، بهها برابر مجموعه ورودیآن
متغیر  ISMمحاسبات ا توجه به خروجی بشود. انتخاب می

برای تعیین . قرار دارد دومسطح  یفناور یبازار و تقاضا
  شود. به بعد نیز این فرآیند تکرار می عناصر سطح سوم
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 67...... ............................................................................................................... 1401بهار و تابستان  /17راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال نهم/ شماره 

 
 در صنایع تبدیلی استان گلستان. چارچوب مفهومی اکوسیستم کارآفرینی فناورانه -2شکل 

Figure 2. Conceptual framework of technological entrepreneurship ecosystem in conversion industries 
 

 هایفرصت، متغیر محاسباتا توجه به خروجی ب    
سوم، متغیرهای سطح در  یلیتبد عیدر صنا نانهیکارآفر
های انسانی در سطح ی و توسعه سرمایهفناور یسازشبکه

های شایستگیچهارم، متغیرهای تحقیق و توسعه و 
سطح در سطح پنجم، متغیر فرهنگ کارآفرینی در  کارآفرینانه

های زیرساختو  های مالی و قانونیحمایت، متغیرهای ششم
نظام در سطح هفتم و در نهایت متغیر  کارآفرینی

ترین در سطح هشتم قرار دارد که زیربنایی یارذگسیاست

 عنصر مدل است و بیشترین تأثیر را در 
سازی اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی ظرفیت

 (.3دارد )شکل 
 دییکل ارهاییمعهای انجام شده، ه با توجه به تحلیلدر ادام

انجام شد. این بخش از  ارهایمع یوابستگمیزان قدرت نفوذ و 
 مک تعیینبا استفاده از روش تحلیل میکفرآیند تحقیق 

 .(8)جدول  شودمی

 
 قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای تحقیق -8جدول 

Table 8. Influence and degree of dependence of research variables 

 سطح قدرت نفوذ میزان وابستگی ورانههای اکوسیستم کارآفرینی فناسازه
 9 1 1 (C01عملکرد کارآفرینی فناورانه )

 8 4 4 (C02سازی فناوری )شبکه
 9 1 2 (C03بازار و تقاضای فناوری )

 2 8 7 (C04فرهنگ کارآفرینی )
 3 9 6 (C05)های مالی و قانونی حمایت

 5 5 4 (C06های انسانی )توسعه سرمایه
 5 5 5 (C07تحقیق و توسعه )

 5 5 5 (C08های کارآفرینانه )شایستگی
 9 1 3 (C09های کارآفرینانه )فرصت

 3 9 7 (C10های کارآفرینی )زیرساخت
 1 11 8 (C11اری )زگنظام سیاست

 (C08های کارآفرینانه )شایستگی

 (C11ی )گزارسیاستنظام 

 (C09) یلیتبد عیدر صنا نانهیکارآفر هایفرصت

 (C06) ینسانا یهاهیتوسعه سرما

 (C03) یفناور یبازار و تقاضا

 (C07تحقیق و توسعه )

 (C01) یلیتبد عیعملکرد کارآفرینی فناورانه صنا

 (C10های کارآفرینی )زیرساخت (C05های مالی و قانونی )حمایت

 (C02) یفناور یسازشبکه

 (C04فرهنگ کارآفرینی )

 و محمدباقر گرجی هادی ثنائی پور ،عبدالغنی رستگار، علی سوختانلو
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بر اساس  سازی ساختاری تفسیری،در ادامه فرآیند مدل
 توانکشف شده می عواملقدرت وابستگی و نفوذ روابط 

عوامل  هایبه نام قسمت مساوی چهاردر دستگاه مختصاتی 

نتایج این گام  .ایجاد کرد، وابسته، مستقل و پیوندی خودمختار
  ارائه شده است. 3در شکل  وابستگی-نمودار قدرتدر قالب 

 

 
 .مک(-بستگی )خروجی میکنمودار قدرت نفوذ و میزان وا -3شکل 

Figure 3. Penetration diagram and degree of dependence (Mick-Mac output) 
 

نظام ابستگی متغیرهای و-براساس نمودار قدرت نفوذ
، (C10های کارآفرینی )زیرساخت، (C11) یگزارسیاست

 های مالی و قانونیحمایتو  (C04فرهنگ کارآفرینی )
(C05) ر د و داالیی داشته و تاثیرپذیری کمی دارنقدرت نفوذ ب

د عملکرگیرند. متغیرهای ناحیه متغیرهای مستقل قرار می
و  (C03) بازار و تقاضای فناوری ،(C01کارآفرینی فناورانه )

ابستگی باال اما نفوذ ونیز از  (C09های کارآفرینانه )فرصت
اندکی برخوردارند بنابراین متغیرهای وابسته محسوب 

توسعه ، (C02)سازی فناوری شبکهوند. متغیرهای شمی
(، C07) توسعه و تحقیق(، C06های انسانی )سرمایه

قدرت نفوذ و میزان  (C08) کارآفرینانههای شایستگی
تند. وابستگی مشابهی دارند، بنابراین متغیرهای پیوندی هس
حیه الزم به ذکر است هیچ متغیری نیز در ربع اول یعنی نا

 قرار نگرفته است.خودمختار 
ه بدهد برای دستیابی میتحلیل نتایج این پژوهش نشان

یع وضعیت مطلوب در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنا
م هستی تبدیلی استان گلستان، نیازمند توجه به عوامل متعددی

مهم،  های این پژوهش مطرح شده اند و اینکه در قالب یافته
واقع  کارآفرینی همراه است. دربا ماهیت و مفهوم اکوسیستم 

ای منظم، سیستماتیک و اکوسیستم کارآفرینی مجموعه
 وجهقابل تهریک نقش هدفمند از اجزاء و بازیگرانی است که 

 وارند دو غیرقابل انکاری در پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی 
یلی ع تبددر این تحقیق، اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنای

ر ی موثن، حاکی از عواملی از جمله دولت، نهادهااستان گلستا
ست که ها و ... اها، شایستگیدر توسعه کارآفرینی، زیرساخت

د ا رویکرمند در کنار یکدیگر قرار گرفته و بصورت نظامبه به
 سیستماتیک، هر بخشی از این نظام، هماهنگ با سایر 

 کند. عمل میها بخش
ی برای ارگذسیاستظام ندهد مینتایج این پژوهش نشان

توسعه کارآفرینی فناورانه بیشترین تاثیر را در ظرفیت سازی 

اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در استان گلستان دارد. منظور از 
ی؛ نهادها، نظام قانونگذاری و حکمرانی ارگذسیاستنظام 

ها و شود سایر بخشاست. نقش بنیادین این بخش باعث می
وسیستم تکیه بر آن، فعالیت خود را بنا نهند. عوامل، بتوانند اک

هایی الزم است و برای در فرآیند کارآفرینی، حمایتهمچنین 
توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در استان گلستان، 

های زیرساختبهبود وضعیت و  های مالی و قانونیحمایت
فناورانه در استان نقش چشمگیر و بی بدیلی را  کارآفرینی

گذاری مشترک توان به سرمایه. از آن جمله میکنندمی بازی
دولت و بخش خصوصی، تامین مالی کارآفرینان فناور حوزه 

پذیر، خدمات تسهیالتی گذاری مخاطرهصنایع تبدیلی، سرمایه
 ای به کارآفرینان فناور و ... اشاره کرد. مالیاتی و بیمه

 وفق،نان مفرهنگ کارآفرینی از قبیل الگوسازی از کارآفری
در  هنجارهای اجتماعی حامی کارآفرینی، انگیزش کارآفرینی

وکار در حوزه توجه و رعایت اخالق کسبو  حوزه فناوری
است  فناوری عامل دیگر در ارتقاء سطح اکوسیستم کارآفرینی

ز اعنوان یکی که نتایج این تحقیق نیز عامل فرهنگ را به
 ه است. عوامل اثرگذار در این زمینه معرفی کرد

طح سو ارتقاء  کارآفرینانهفردی های شایستگیبهبود 
جذب  توان بااز دیگر عواملی است که میتحقیق و توسعه نیز 

باط با سازی تحقیقات دانشگاهی، ارتتجاری، و انتقال فناوری
وکارهای خارجی مراکز تحقیقاتی در صنعت و ارتباط با کسب

 ست یافت.به سطوح باالتری در این زمینه دفناور 
از ز نی های انسانیو توسعه سرمایه یفناور یسازشبکه

ده مورد تاکید خبرگان این پژوهش بودیگر نتایجی است که 
 هایرههای کارآفرینی، ارائه مشاوچنانکه آموزش مهارت ،است

 درنه تخصصی و وجود مربیان خبره در حوزه کارآفرینی فناورا
 .باشندراهگشا می اکوسیستم کارآفرینی فناورانه موثر و

را در  نانهیکارآفر هایفرصتتوان بر این اساس می 
به سطوح باالتری از اکوسیستم کارآفرینی فناورانه ارتقاء داد و 
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 یلیتبد عیعملکرد کارآفرینی فناورانه صناتقاضای فناوری و 
پذیری و رقابتتوان به دست یافت. از جمله این موارد می

اندازه بازار و حجم فروش در صنعت  ،پذیرش فناوری در بازار
دست یافت که  و بین المللی سازی بازار و توسعه صادرات

وکارهای فناورانه در صنایع تبدیلی، رشد تعداد کسبنتیجه آن، 
ای و ارتقاء رشد گردش مالی، اشتغال، تولید ناخالص منطقه

 و مواردی از این قبیل است.  سطح توسعه یافتگی اقتصادی
 ذیل رد که است گردیده ارائه نتایج، پیشنهاداتی به توجه با
 شود:می اشاره هانابد

م یر نظاترین و زیربنایی ترین یافته این پژوهش، تاثبنیادی -
رانه در ی بر توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناوگزارسیاست

 ریزی وصنایع تبدیلی استان است. نقش بی بدیل برنامه
ت. نی بر کسی پوشیده نیساری بر توسعه کارآفریزگسیاست

یستم ی توسعه اکوسگزارسیاستشود بنابراین توصیه می
م ین مهاکارآفرینی فناورانه انجام شده و با نگاه علمی، به 

 توجه شود.

و  های مالیموضوع قابل توجه دیگر در این زمینه، حمایت -
 قانونی در توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه است.

 ومالی و قانونی، دو بال اصلی رشد های توامان حمایت
 شودمی باشند. بر این اساس توصیهرونق کارآفرینی می

وکارهای صنایع تبدیلی استان نیازهای مالی و قانونی کسب
 شناسایی شده و اقدامات اجرایی الزم صورت گیرد.

های توسعه کارآفرینی برای توسعه اکوسیستم زیرساخت -
نظیر  موارد مهم است. مواردیکارآفرینی فناورانه از دیگر 

دسترسی به انرژی و اطالعات، اینترنت و همچنین 
های صنعتی کارآفرینی فناورانه نظیر توسعه زیرساخت

 ها، دهندههای صنعتی، شتابمناطق و شهرک
های دانشگاهی همچون پارک علم و فناوری، زیرساخت

لق های جدید از این نقاط خمراکز رشد و ... که فناوری
 شوند.می

ز عامل بعدی، فرهنگ کارآفرینانه است. مسائل فرهنگی ا -
عی قبیل الگوسازی از کارآفرینان موفق، هنجارهای اجتما

 وحامی کارآفرینی، انگیزش کارآفرینی در حوزه فناوری 
وکار در حوزه فناوری از جمله توجه و رعایت اخالق کسب

 عوامل موثر در این زمینه است و استفاده از 
ازی ها در انواع مختلف دیداری، شنیداری، فضای مجنهرسا

 و ... موثر است. 

سازی نتایج تحقیقات جذب و انتقال فناوری، تجاری -
با  دانشگاهی،ارتباط با مراکز تحقیقاتی صنعتی و ارتباط

وکارهای خارجی فناور از موارد قابل توجه در حوزه کسب
 ان است.های دانش بنیتحقیق و توسعه و انجام فعالیت

های های کارآفرینانه از پیشنهادتوسعه و تقویت شایستگی -
 شوددیگر در این زمینه است. بر این اساس پیشنهاد می

آن،  های کارآفرینان فناور، شناسایی و برای تقویتویژگی
 ریزی شود. برنامه

های تواند بخشسازی فناورانه عاملی است که میشبکه -
یکدیگر مرتبط سازد. بر این مختلف این اکوسیستم را با 

ها و ...(، ها، انجمناساس، شبکه تولید کنندگان )اتحادیه

های اجتماعی و کنندگان و مشتریان، شبکهشبکه مصرف
 وکارهای کارآفرینانه در صنایع تبدیلی خوشه کسب

 تواند اهمیت پیدا کند.می

های انسانی عامل بهبود در اکوسیستم توسعه سرمایه -
 فناورانه در صنایع تبدیلی است. آموزش  کارآفرینی

های وکار و کارآفرینی، ارائه مشاورههای کسبمهارت
 تخصصی مالی، حقوقی، بازاریابی و ...، استفاده از 

های متنوع نظیر منتورینگ و کوچینگ و وجود روش
در  موثریمربیان خبره در حوزه کارآفرینی فناورانه نقش 

ینی فناورانه در صنایع توسعه دانشی اکوسیستم کارآفر
 د.رتبدیلی دا

 ترین مفهوم کارآفرینی است و فرصت، بنیادی -
ه کهای کارآفرینانه در صنایع تبدیلی، عاملی است فرصت

های های الزم برای ورود به فعالیتتواند انگیزهمی
 علمی کارآفرینانه را ایجاد کند. این مهم نیازمند رویکرد

 برداری و خلق رهاست که منجر به شناسایی، به
 های فناورانه در صنایع تبدیلی استان گردد.فرصت

ی ضا براهای کارآفرینانه نیازمند بازار و تقاتمامی فعالیت -
وکار محصوالت است. در این شرایط، بهبود محیط کسب
شت. صنایع تبدیلی همواره نقش و جایگاه باالیی خواهد دا

 الیت کارآفرینانوکار، بستر و زمینه فعدر واقع محیط کسب
 تواند باعث رونقاست که توجه جدی و دائمی به آن می

 ذیری وپهای کارآفرینانه شود. در این زمینه، رقابت فعالیت
ر پذیرش فناوری در بازار، اندازه بازار و حجم فروش د

ات سازی و توسعه صادرالمللیصنعت، تقاضای بازار، بین
 اشد.تواند عامل موثر و تقویت کننده بمی

 برخی پیشنهادهای پژوهشی در موضوع این تحقیق که 
  های آتی ارائه کرد، عبارتند از:توان برای پژوهشمی
 انجام پژوهش در جهت توسعه مدل  -
 لستان ارزیابی اثربخشی کارآفرینان فناورانه در استان گ -
های ساختاری و بررسی ها به مدلتبدیل مفاهیم و مقوله -

 ها.آننقش میانجی و تعدیلی 
بندی موانع اکوسیستم کارآفرینی شناسایی و اولویت -

 فناورانه در استان
 انه درارائه راهکارهای توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناور -

 صنایع تبدیلی در کشور
ستم ثر در توسعه اکوسیؤتبیین نقش نهادهای پیشران و م -

 کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی
ه در ستم کارآفرینی فناورانشناسایی و ارائه مدل اکوسی -

 سایر صنایع 
برقراری  توان بههای این پژوهش میه محدودیتلاز جم

ارتباط جهت انجام مصاحبه با خبرگان در شرایط کرونا و 
متقاعدنمودن افراد در مورد محرمانه بودن اطالعات و ابراز 

بخش  پژوهش، دیگر عقایدشان اشاره کرد. همچنین دشواری
 در ه استکرد تالش پژوهشگر که است آن تحلیل کیفی

 و نگیرد انجام هاداده بر تحمیلی نوع هیچ نظریه، گیریشکل
 .شود استخراج و کشف هاداده درون از واقع به نظریه
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Golestan province, in terms of entrepreneurial geography, has 
significant advantages and capacities for the production of agricultural products, which has 
created numerous opportunities for entrepreneurship in the agricultural conversion industry. The 
development of conversion industries requires attention to technological entrepreneurship 
ecosystem and the purpose of this study is to design a model of technological entrepreneurship 
ecosystem in conversion industries of Golestan province. 
Material and Methods: This research was carried out using a heuristic mixed method in two 
qualitative and quantitative steps. In a qualitative step of research from library studies, internet 
searches and interviews with 15 experts in the field of technological entrepreneurship and 
people who had entrepreneurial experience in this field, the indicators of the technological 
entrepreneurship ecosystem model in conversion industries including 66 indicators were 
identified. This section was performed using content analysis method. Then, using fuzzy Delphi 
method in three rounds, the indicators were evaluated by research experts and finally, 48 
indicators were determined for the model. Then, structural-interpretive modeling method in 
Micmac software was used to design the model. 
Results: Structural-interpretive modeling calculations show the variable of technological 
entrepreneurship performance in conversion industries in the first level, market and technology 
demand in the second level, entrepreneurial opportunities in conversion industries in the third 
level, technology networking and human capital development At the fourth level, research and 
development and entrepreneurial competencies are at the fifth level, entrepreneurial culture at 
the sixth level, financial and legal support and entrepreneurial infrastructure at the seventh level, 
and finally the policy-making system at the eighth level, which is the most fundamental element 
of the model to capacity building of technological entrepreneurship ecosystem in transformation 
industries. Also by analyzing the influence-dependence power diagram; Independent variables 
(policy system, entrepreneurial infrastructure, entrepreneurial culture and financial and legal 
support), dependent (technological entrepreneurial performance, technology market and demand 
and entrepreneurial opportunities) and mediating (technology networking, human capital 
development, research and development and entrepreneurial competencies were identified. 
Conclusion: Since every entrepreneurial ecosystem has unique dimensions, features and 
coordinates, so to plan to improve the situation of conversion industries in Golestan province, 
we need to know the characteristics of technological entrepreneurial ecosystem in this industry. 
We obtained them in this research. Also, at the end of the research, practical suggestions were 
presented to improve the status of technological entrepreneurship ecosystem in the conversion 
industries of Golestan province. 
 
Keywords: Conversion industries, Entrepreneurship ecosystem, Golestan province,  
                        Technological entrepreneurship 
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