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چکیده

بررس�ی سیاس�ت های آموزش عالی کش�ورهای توس�عه یافته در طراحی و توسعه بوم س�امانه کارآفرینی دانشگاهی 
ب�ه یک�ی از موضوع�ات نوی�ن و مهم پژوهش�ی در حوزه ه�ای آموزش عال�ی و بوم س�امانه کارآفرینی دانش�گاهی تبدیل 
ش�ده اس�ت. از ای�ن رو تغیی�ر رویک�رد دانش�گاه ها از برنامه ری�زی آموزش�ی و پژوهش�ی ص�رف ب�ه رویک�رد ایج�اد بوم 
س�امانه کارآفرین�ی دانش�گاهی م�ورد توج�ه دانش�گاه های مطرح دنیا قرار گرفته اس�ت نظ�ر به کم ب�ودن تجربه بخش 
کش�اورزی کش�ور ب�رای ایج�اد چنی�ن ب�وم س�امانه ای باید ب�ا اس�تفاده از آموزه ه�ای بخش ه�ای پیش�گام کارآفرینی، 
اج�زای ب�وم س�امانه ی کس�ب و کاره�ای نوپای کش�اورزی را شناس�ایی کرد. این تحقی�ق با هدف ارایه ی مدل س�رعت 
بخ�ش رش�د ب�وم س�امانه ی کارآفرینی دانش�گاهی ب�ر پایه مدل آیزنب�رگ و با تأکید بر آموزش عالی کش�اورزی کش�ور 
از دی�دگاه خب�رگان کس�ب و کاره�ای نوپ�ا انج�ام ش�د ک�ه به لح�اظ ه�دف، کاربردی ب�ود و با اس�تفاده از پرسش�نامه 
اج�را ش�د. جامع�ه آماري تحقی�ق ش�امل1550 دانش�جویان تحصی�الت تکمیلی پن�ج دانش�گاه ایالم،کردس�تان،رازی، 
لرس�تان و بوعل�ی س�ینا ب�ود، ک�ه با اس�تفاد از ج�دول بارتلت، 315 تن از آنان به روش خوش�ه ای با انتس�اب متناس�ب 
نمون�ه گی�ری انج�ام ش�د. ب�رای س�نجش روای�ی اب�زار تحقی�ق از روش روای�ی تش�خیصی اس�تفاده ش�د که مق�دار آن 
ب�رای س�ازه های م�ورد بررس�ی باالت�ر از AVE ≤ 0.5 و قاب�ل قب�ول ب�ود. ب�ه منظ�ور تعیی�ن پایای�ی از روش پایای�ی 
ترکیب�ی اس�تفاده ش�د ک�ه مق�دار آن ب�رای س�ازه های م�ورد بررس�ی باالت�ر از CR ≤  0.6 و قابل قبول ب�ود. مقدار 
ضری�ب تت�ای ترتیب�ی نی�ز ب�رای س�ازه ها باالتر ازθ≤0.7 محاس�به ش�د.  به منظ�ور پ�ردازش داده ه�ا از روش تحلیل 
عامل�ی اکتش�افی و تحلیل عامل�ی تأییدی اس�تفاده ش�د. س�پس م�دل اندازه گیری نش�ان داد که عامل ه�ای الگویی 
مفهوم�ی اقلی�م کارآفرینی دانش�گاهی در دانش�کده های کش�اورزی غ�رب ایران ش�امل عامل های حمایتی پش�تیبانی، 
مال�ی اقتص�ادی، حاکمیتی سیاس�ی، فرهنگی اجتماعی،تعامالت ،ش�بکه س�ازی و س�رمایه انس�انی بیش تری�ن نقش را 

در ش�کل گی�ری ی�ک  ب�وم س�امانه کارآفرینی مبتن�ی بر دانش�گاه در دانش�کده های کش�اورزی دارند.
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مقدمه
در ده�ه اخی�ر واژه “اکوسیس�تم” در می�ان محقق�ان و 
سیاس�تگذاران کارآفرین�ی رواج یافته اس�ت و انواع مدیران 
و  مفهوم�ی  ویژگی ه�اي  از  مجموع�ه ای  کارآفرین�ان،  و 
آوردن�د  پدی�د  کارآفرین�ی را  اکوسیس�تم هاي  تعریف ه�ا 
)نومی�رو هم�کاران،2019(. ب�ا توجه به اینک�ه هیچ توافقی 
در م�ورد تعری�ف اکوسیس�تم هاي کارآفرینی وج�ود ندارد 
مجموعه اي از اه�داف، مقیاس تحلیل، ویژگی ها، بازیگران 
ی�ا فرآینده�ا یکپارچ�ه ي را ارائه ده�د )مالچ�ی،2019( و 
تعری�ف ه�ا متع�دد ممک�ن اس�ت در م�ورد ترکی�ب دقیق 
عناص�ري که اکوسیس�تم کارآفرینی را تش�کیل می دهند، 
و هم�کاران،1398(.  )رضای�ی  موج�ب س�ردرگمی ش�ود 
ب�راي   )2011( آیزنب�رگ  تعری�ف  پژوه�ش،  ای�ن  در 
تعری�ف اکوسیس�تم کارآفرین�ی مبن�ا قرار گرفت�ه اس�ت. 
اکوسیس�تم  راهب�رد   )2012( آیزنب�رگ  اعتق�اد  بناب�ه 
کارآفرین�ی، ی�ک راهب�رد جدی�د و مق�رون به صرف�ه براي 
توس�عه کارآفرین�ی و در نهایت پیش�رفت اقتصادي اس�ت. 
به زع�م وي، ای�ن راهب�رد، حداق�ل مکم�ل الزم ی�ا حت�ی 
پی�ش ش�رط راهبرده�اي خوش�ه اي، نظام ه�اي ن�وآوري، 
اقتصاده�اي دان�ش بنی�ان وسیاس�ت هاي رقاب�ت پذی�ري 
ملی اس�ت. اکوسیس�تم ممکن اس�ت در س�طح منطقه ای 
و ی�ا مل�ی و حت�ی در س�طح خود دانش�گاه تش�کیل ش�ود 

)موریس،2017؛فت�رس،2010(.

آیزنب�رگ معتق�د اس�ت ک�ه وج�ود ی�ک اکوسیس�تم 
می کن�د  ایف�ا  اقتص�ادی  توس�عه  در  مهم�ی  نق�ش 
)آیزنب�رگ،2011(. ب�ر همی�ن اس�اس دانش�گاه ها در دو 
س�طح با اکوسیس�تم کارآفرینی گره خورده اند.س�طح اول، 
وج�ود آن ه�ا به عن�وان قس�متی از اکوسیس�تم کارآفرینی 
منطق�ه ای و س�طح دوم، اکوسیس�تم کارآفرین�ی داخ�ل 
خود دانش�گاه هس�ت )آیزنبرگ،2010؛ آیزنب�رگ،2012(.

دانش�گاه  داخ�ل  در  کارآفرین�ی  اکوسیس�تم  م�ورد  در 

عوامل�ی نظی�ر ج�و مس�اعد آموزش�ی، نح�وه ی مدیری�ت 
دوره ه�ای  نظی�ر  مناس�ب  زیرس�اخت های  رهب�ری،  و 
آموزش�ی می توان�د نق�ش مؤث�ری بر پ�رورش دانش�جویان 
کارآفری�ن بالق�وه ایف�ا کند )میل�ر،2017؛ ری�دوت،2013(

همچنی�ن دانش�گاه های مدرن حتی فراتر رفته و رش�ته ی 
کارآفرین�ی را ب�ه عن�وان ی�ک زمین�ه ی تحصیل�ی مج�زا 
معرف�ی ک�رده ان�د. و در ای�ن زمینه س�رمایه گ�ذاری قابل 
)موریس،2013؛مالت�ی،2008(. داش�ته اند  نی�ز  توجه�ی 

از طرف�ی در بس�یاری از کش�ورها س�هم ش�رکت های با 
رش�د باالی موفق که توس�ط دانش�جویان و فارغ التحصیالن 
ن�رخ رش�د  ب�ه نس�بت  اس�ت  دانش�گاهی تش�کیل ش�ده 
آموزش ه�ای کارآفرین�ی در دانش�گاه ها، قاب�ل مالحظ�ه ای 
نیس�ت )س�ینگر،2014؛ آیزنب�رگ،2012( براس�اس تحقیق 
آیزنب�رگ، اکوسیس�تم های کارآفرین�ی موف�ق، قاب�ل پیاده 
س�ازی در کش�ورها و مناط�ق دیگ�ر نیس�تند و ب�ا توجه به 
ش�رایط و مزیت های منطقه ای، اکوسیستم های کارآفرینی 
)س�ینگر،2014(  هس�تند  متف�اوت  مختل�ف،  نق�اط  در 
ب�ا توج�ه ب�ه اهمی�ت بح�ث ایج�اد اکوسیس�تم کارآفرینی 
در پردی�س دانش�گاه و کمب�ود پژوهش ه�ا درای�ن زمین�ه، 
در ای�ن مقال�ه ب�ه شناس�ایی عوام�ل ایجادکنن�ده، س�طوح 
آن ه�ا  وابس�تگی  و  نف�وذ  می�زان  و  بین آن ه�ا  رواب�ط 
دانش�گاه  پردی�س  کارآفرینان�ه  اکوسیس�تم  ایج�اد  ب�رای 
 )University-basedEntrepreneurial Ecosystem(
پرداخت�ه ش�ده اس�ت. برای�ن مبن�ا شناس�ایی مؤلفه ه�ای 
اکوسیس�تم کارآفرین�ی در دانش�گاه ه�ا کش�اورزی ب�رای 
تکمی�ل چرخ�ه زیرس�اختی ای�ن موض�وع و همچنی�ن در 
مس�یر تحق�ق اه�داف عال�ی دانش�گاه در پ�رورش دان�ش 
آموخت�گان فع�ال و کارآفری�ن ک�ه می توانن�د در رش�د و 
توس�عه کش�ور نقش مؤثری ایفا کنند، یک مس�ئله مهم و 
اساس�ی اس�ت. باالخص در بین دانش�کده های کش�اورزی 
ک�ه آم�ار بی�کاری در بین دان�ش آموختگان آن به نس�بت 
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دیگ�ر رش�ته ها بیش ت�ر می باش�د حت�ی در در بی�ن فارغ 
التحصی�الن تحصی�الت تکمیل�ی نی�ز وضعی�ت مناس�بی 
ن�دارد؛ ک�ه جای س�ؤال اس�ت که ای�ن ف�ارغ التحصیالن با 
مقاط�ع دکت�ری ب�رای کجا و چ�ه زمانی تربیت می ش�وند 
راهبردی ت�ری  مطالع�ات  ب�ه  مس�ئله  ای�ن  تحلی�ل  ک�ه 
نی�از دارد، یک�ی از ض�رورت مطالع�ه ای�ن موض�وع ای�ن 
ب�وده اس�ت ک�ه موض�وع کارآفرین�ی دردانش�گاه ها اس�ت، 
ب�ه عن�وان یک�ی از اه�داف برنام�ه راهب�ردی دانش�گاه ها 
نگرفت�ه  ق�رار  توج�ه  م�ورد  بای�د  ک�ه  کش�اورزی آنچنان 
اس�ت و همچنی�ن ب�ه اکوسیس�تم کارآفرین�ی دانش�گاهی 
و ش�ناخت مؤلفه ه�ا و تقوی�ت بس�ترهای آن ب�ه عن�وان 
توج�ه ج�دی  کش�اورزی  دردانش�گاه ها ی  اق�دام  برنام�ه 
نش�ده اس�ت. ب�ا توج�ه ب�ه ض�رورت شناس�ایی و ارزیاب�ی 
اکوسیس�تم کارآفرین�ی دانش�گاهی و اهمی�ت کارآفرین�ی 
دانش�گاهی، ه�دف مقاله حاضر م�دل یاب�ی و ارزیابی ابعاد 
اکوسیس�تم کارآفرین�ی دانش�گاهی و معرفی نق�اط قوت و 
ضع�ف در محیط های دانش�گاهی کش�اورزی غرب کش�ور، 
اجتماعی وفرهنگ�ی از  هنجاره�ای  حمای�ت  نب�ود  اس�ت. 
باالی وام ه�ای  به�رة  ب�ازار،  نامناس�ب بودن  کارآفرین�ی، 
بانکی و... روبه رو هس�تند که فضای نامس�اعد کس�ب وکار 
را پی�ش روی آن ها قرارداده اس�ت. درکل فضای اجتماعی، 
سیاس�ی، اقتص�ادی و فرهنگی ایران س�بب انگی�زش افراد 
در راس�تای کارآفرین�ی نیس�ت )آراس�تی و غالم�ی،1389 
محمدی وهم�کاران،1390(. درنتیجه، این پرس�ش مطرح 
می ش�ود ک�ه چرا ب�ه رغم تالش مس�ئوالن کش�ور و تأکید 
برنامه ه�ای باالدس�تی و توس�عة اقتصادی کش�ور درزمینة 
توس�عة کارآفرین�ی و پ�ارک ه�ای عل�م و فن�اوری درکن�ار 
ش�رکت های دان�ش بنی�ان هن�وز پیش�رفت چش�مگیری 
مش�اهده نم�ی ش�ود )فرج�ی و هم�کاران، 1390 ؛ نی�ازی 
ب�ه  دانش�گاه ها  تبدی�ل  در  باالخ�ص  کارکن�ان،1390(  و 
دانش�گاهی کارآفری�ن درپاس�خ ب�ه این پرس�ش باید گفت 
ای�ران رهیافت�ی جام�ع  در نظ�ام توس�عة کارآفرین�ی در 

نگ�ر وج�ود ن�دارد فق�ط تش�ویق و دادن مش�وق های مالی 
ب�رای تروی�ج کارآفرین�ی کافی نیس�ت. توس�عة کارآفرینی 
ب�ه آمادگ�ی زمینه ه�ا و بس�ترهای فرهنگی و اجتماع�ی، 
و پژوهش�ی، س�اختارهای  آموزش�ی  نظام ه�ای  هم�کاری 
اداری و مال�ی و س�ایر س�از وکارهای حمایت�ی نی�از دارد. 
در نتیج�ه، توس�عة کارآفرین�ی مس�تلزم ن�گاه نظ�ام من�د 
ب�ه کارآفرین�ی اس�ت )قنب�ری موح�د،1395(، به ط�وری 
ک�ه ب�ه عوام�ل اقتص�ادی، فرهنگ�ی، اجتماع�ی و مقرراتی 
مرتب�ط ب�ا کارآفرین�ی به ط�ور ه�م زم�ان توج�ه کنن�د و 
در تدوی�ن سیاس�ت های توس�عة کارآفرین�ی هم�ة ابعاد را 
درنظ�ر بگیرن�د؛ بنابرای�ن، توس�عة کارآفرینی به ش�بکه ای 
ای�ن  آیزنب�رگ  ک�ه  دارد  نی�از  و زمینه ه�ای  بس�ترها  از 
ش�بکه را اکوسیس�تم کارآفرینی می نام�د. بنابرای�ن، اتخاذ 
رویکردهای مناس�ب برای دس�تیابی به توس�عة اکوسیستم 
اهمی�ت  محل�ی  و  منطق�ه  مل�ی،  س�طح  در  کارآفرین�ی 
ابت�دا ب�ه  بس�یاری دارد. مفه�وم اکوسیس�تم کارآفرین�ی 
وس�یله م�ور1993 معرفی ش�د، هدف آن توصیف ش�رایط 
جوام�ع اقتص�ادی ب�ا نگاه�ی جدی�د ب�ود و در س�ال های 
گس�ترش یافت  واژه  ای�ن   2011 آیزنب�رگ  توس�ط  بع�د 
)س�ینگل،2015(. در ادبیات رایج اکوسیستم کارآفرینی به 
عن�وان اب�زاری حیات�ی برای ایج�اد اقتص�ادی انعطاف پذیر 
براس�اس ن�وآوری کارآفرینان�ه اس�ت )اس�تام،2015(. در 
دنی�ای پرتح�ول ام�روز، زیربن�ای اقتصاده�ای صنعت�ی، از 
محوری�ت مناب�ع به س�مت محوریت س�رمایه ه�ای فکری 
جا ب�ه ج�ا م�ی ش�ود و ب�ه همی�ن دلی�ل عام�ل دان�ش به 

ص�ورت روزاف�زون پراهمیت ت�ر م�ی ش�ود. 

در چنی�ن ش�رایطی ب�ه ش�کلی جدی�د از س�ازمان ه�ا 
نیاز اس�ت؛ س�ازمان هایی که س�امانه های مبتن�ی بردانش 
ش�ناخته و دراصط�الح ش�رکت های دان�ش بنی�ان نامی�ده 
می ش�وند و عام�ل حیات�ی ب�رای توس�عة اقتص�ادی دریک 
و  رش�د  موت�ور  ش�رکت ها  ای�ن  درواق�ع،  کشورهس�تند. 
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)ش�ورمیچ،1392؛فخاری،  می ش�وند  محس�وب  توس�عه 
1393؛ ن�وری،1390؛ باباخانی،1393، الهیاری فرد،1390؛ 

بریم�ی زاد،1392؛ ه�اری،1390(

ش�کل گی�ری این ش�رکت ه�ا در بس�تر دانش�گاه های 
کش�اورزی م�ی توان�د تحولی عظیم در اش�تغال و توس�عه 
کارآفرینی داش�ته باش�د. در این پژوهش به دنبال ترس�یم 
مبتن�ی  کارآفرین�ی  اکوسیس�تم  ابع�اد  موج�ود  وضعی�ت 
بردانش�گاه  در دانش�کده ه�ای کش�اورزی غ�رب کش�ور و 
ترس�یم و تأیی�د ش�اخص ه�ای ه�ر بعد ب�ا تحلی�ل عاملی 
تأیی�دی مورد س�نجش ق�رار گرفت.کارآفرینی دانش�گاهی 
بدی�ن گون�ه تعری�ف می ش�ود: ش�رکت های جدی�دی که 
نوآوران�ه ان�د و درگی�ر فعالیت ه�ای دانش بنیانی هس�تند 
ک�ه خاس�تگاه ای�ن دان�ش و فن�اوری دانش�گاه بوده اس�ت 
ب�ا توج�ه ب�ه ای�ن تعری�ف کارآفرین�ی مبتن�ی بر دانش�گاه 
ن�وآوری و  س�از و کاری واس�طه ای بی�ن خل�ق دان�ش، 
انتق�ال آن ب�ه فعالی�ت ه�ای اقتص�ادی اس�ت )کالگری�و و 
هم�کاران،2013(. ب�ر ای�ن اس�اس، نق�ش دانش�گاه تنه�ا 
تولی�د دان�ش، فن�اوری و ی�ا دیدگاه مناس�ب نیس�ت، بلکه 
وظیف�ه ی به�ره ب�رداری از ای�ن تولیدات ب�رای کاربردهای 
تج�اری را در قال�ب کارآفرین�ی حقیق�ی و حقوق�ی نی�ز 
عه�ده دار اس�ت؛ وظیفه ای ک�ه نیازمند کس�ب توانایی دو 
س�ویه و البت�ه ت�ا حدودی مع�ارض در ح�وزه ی دانش�گاه 
و ب�ازار اس�ت. بنابرای�ن اکوسیس�تم کارآفرینی دانش�گاهی 
و  کارگی�ری  ب�ه  فراین�د  م�ی ش�ود:  تعری�ف  گون�ه  ای�ن 
سفارش�ی س�ازی ترکیب�ی از دامنه ی عمل، ب�ازار، صنعت، 
منطق�ه و دان�ش ب�رای تح�ت تاثی�ر ق�راردادن اقتص�ادی 
س�رمایه گ�ذاری کس�ب و کار محتاطان�ه و پایدار)مانیم�اال 
واس�تنی،2015(. اکوسیس�تم کارآفرینی ش�امل مجموعی 
از عام�الن مختل�ف بهم وابس�ته در درون یک ناحیه خاص 
اس�ت ک�ه حداق�ل دربرگیرن�ده ای�ن عناص�ر می باش�ند: 
انس�انی  مناب�ع  پژوهش�ی،  س�ازمان هاي  و  دانش�گاه ها 

واجد ش�رایط، ش�بکه هاي رس�می وغیررس�می، دولت ها، 
س�رمایه گ�ذاران مال�ک، س�رمایه، ارائه دهن�دگان خدمات 
حرف�ه اي و فرهن�گ کارآفرین�ی ک�ه با همه ای�ن عامل ها 
ب�ه روش پوی�ا و ب�از پیوند دارد )ن�ک و هم�کاران، 2004؛ 
آیزنب�رگ، 2011؛ رابرت�ز و ایس�لی، 2009؛ کوهن، 2006؛ 
پیس�ترویی و هم�کاران، 2008 وزارت تع�اون،کار و رف�اه 
ی�ا  اف�راد، س�ازمان ها  ب�ه  اجتماع�ی، 1395(.کارآفرین�ی 
مؤسس�ات خ�ارج از ف�رد کارآفرین اش�اره داردک�ه محرک 
ی�ا مان�ع تصمی�م ف�رد ب�راي کارآفری�ن ش�دن ی�ا احتمال 
موفقی�ت او در ص�ورت راه اندازي کس�ب و کار کارآفرینانه 
اس�ت. اکوسیس�تم کارآفرین�ی محیط�ی را ایج�اد می کند 
ک�ه تالش ه�اي کارآفرینان�ه را تش�ویق کن�د )فورف�اس، 
2009(. آمول�و و همکاران)2015(، اکوسیس�تم کارآفرینی 
را ب�ه عن�وان منابع افراد و تس�هیالت و فض�ای کارآفرینانه 
تعری�ف می ش�ود. س�ورش و ام�راج )2012( در مطالع�ه 
خ�ود ت�الش کردن�د چارچوب مفهوم�ی ازاکوسیس�تمی را 
توس�عه دهن�د ک�ه افراد را به ش�روع کس�ب و کار تش�ویق 
می کند.آن ه�ا نتیج�ه گرفتن�د 8 مؤلفه  ب�ر تصمیم گیري 
اف�راد ب�راي انتخ�اب مس�یر کارآفرین�ی اثر م�ی گذارند که 
حمای�ت  می دهن�د:  تش�کیل  را  کارآفرین�ی  اکوسیس�تم 
اخالق�ی، مال�ی، تکنولوژي، ب�ازار، اجتماعی، ش�بکه، دولت 

و حمای�ت محیطی.

داش�ان و هم�کاران)2010( معتقدن�د ک�ه اکوسیس�تم 
ب�ا ه�م تعام�ل دارن�د و هماهنگ�ی  ب�ه ط�ور دینامی�ک 
بی�ن اقدام�ات، تقس�یم وظای�ف و ه�م افزایی بی�ن عناصر 
اکوسیس�تم وج�ود دارد ودرنهای�ت آیزنب�رگ )2011( در 
موسس�ه جهان�ی بابس�ون واژه اکوسیس�تم کارآفرین�ی را 
توس�عه داد و معتقد اس�ت که اکوسیستم را شامل 1( بازار 
)مش�تري ها اولی�ه و ش�بکه هایی همچون ش�بکه هاي 
کارآفرین�ی و ش�رکت ه�اي بی�ن الملل�ی(؛ 2( سیاس�ت 
)ش�یوه هاي رهبري مس�تحکم و پش�تیبانی از ساختارهاي 
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دول�ت در چارچ�وب نهادها؛ چارچوب مقرراتی مش�وق ها و 
قانون گذاري س�رمایه پس�ند(؛ 3( س�رمایه مال�ی )وام هاي 
و  پذی�ر  ریس�ک  گ�ذاري  س�رمایه  بودج�ه  خرد،تأمی�ن 
س�رمایه گ�ذاران آنج�ل(؛ 4( فرهنگ )موفقیت ه�اي قابل 
مش�اهده، تحمل ریس�ک و شکس�ت و موقعی�ت اجتماعی 
کارآفرین�ان(؛ 5( حمایت ه�ا )زیرس�اخت ه�ا، حمایت هاي 
حرف�ه اي همچ�ون قانون�ی و حس�ابداري و س�ازمان ه�اي 
غی�ر دولت�ی(؛ 6( س�رمایه انس�انی )مؤسس�ات آموزش�ی و 
کلودیو2013(،کوپ�ر  چ�ن)2009(،  اس�ت.  نی�روي کار( 
س�المی   ،)2013( رانیک�و   ،)2013( دنی�س   ،)2007(
  ،)1392( هم�کاران  درکنار به�اری   ،)2013( هم�کاران 
گرگی�ج، )1391(، طالبی و هم�کاران، )1390( و باباخانی، 
)1393(. ب�ه اهمی�ت ابع�اد و مولفه ه�ای ه�م چ�ون نیروی 
انس�انی، عوام�ل مرتبط با دولت، مش�وق ها و سیاس�ت های 
حمایت�ی دول�ت و عوام�ل فرهنگ�ی و اجتماع�ی در توس�عه 
ش�رکت های دان�ش بنی�ان اش�اره می کنن�د ک�ه ب�ا تطبیق 
ای�ن عوام�ل در قال�ب تعری�ف آیزنب�رگ از ابعاد اکوسیس�تم 
کارآفرینی ش�باهت های آن مش�خص می ش�ود. اکوسیستم 
کارآفرین�ی ای�ران، ن�ه در جه�ان و ن�ه در منطق�ه وضعیت 
مونس�ن  و  نلس�ون   .)2015 )اس�تام،  ن�دارد  مناس�بی 
)2014( عن�وان کردن�د ک�ه ارتب�اط فعالیت ه�ای علم�ی 
دانش�گاه ب�ا روش ه�ای مهندس�ی، صنعت، کس�ب وکارها 
و مراج�ع حقوق�ی می توان�د باع�ث ایجاد یک اکوسیس�تم 
کارآفرینان�ه ی دانش�گاهی موف�ق ش�ود )نلس�ون، 2014(. 
ف�و و هس�یا عوامل مؤث�ر در ایج�اد اکوسیس�تم کارآفرینی 
را ش�امل؛ فرهن�گ ریس�ک پذی�ری،  اس�تفورد  دانش�گاه 
وج�ود جامع�ه عالق�ه مند ب�ه کارآفرین�ی، حمای�ت دولت، 
هم�کاری ب�ا صنع�ت، دانش�جویان مس�تعد می دان�د )ف�و 
ریدی�وت و گ�ری معتقدن�د  و  ایس�ی  میل�رو  ای،2019(. 
دانش�گاهی  کارآفرین�ی  اکوسیس�تم  ی�ک  خروج�ی  ک�ه 
ش�رکت های اس�تارتاپ و ش�رکت های ب�ا ن�رخ رش�د ب�اال 
م�ی باش�ند )موریس،2017(. در پژوهش میلر و ایس�ی که 

ب�ه ص�ورت م�وردی بر روی دانش�گاه ش�یکاگو انجام ش�ده 
اس�ت، ب�ا اقتب�اس از تئ�وری مرزی ترنر س�ه عام�ل اصلی 
ایجاد اکوسیس�تم کارآفرینی در دانش�گاه شیکاگو را شامل 
آزادی عم�ل دانش�گاهیان، تن�وع جمعیت�ی در دانش�گاه و 
دارای�ی ه�ای در دس�ترس دانش�گاه می دان�د. آن ه�ا خود 
دانش�گاه و پردیس ه�ا و زیرمجموعه ه�ای آن را ب�ه عنوان 
ی�ک اکوسیس�تم دانش�گاهی در نظ�ر گرفته و دانش�جویان 
مهم تری�ن  عن�وان  ب�ه  را  کار  و  کس�ب  کنن�ده  ایج�اد 
بخ�ش اکوسیس�تم پردی�س دانش�گاهی معرف�ی می کنند 
)موریس،2017؛اس�تام، 2015(. بر اس�اس گفته ی جاکوبز 
و فلوری�دا م�کان هایی ب�ا تنوع س�اکنان، احتم�اال افزایش 
ن�وآوری و کارآفرینی و ش�کل گیری ش�رکت های جدیدی 
را ش�اهد خواهن�د ب�ود )فلوری�دا،2002( و از ای�ن رو در 
پژوه�ش میل�رو ایس�ی ب�ه مقول�ه ی تن�وع جمعیت�ی در 
دانش�گاه اهمی�ت وی�ژه ای داده ش�ده اس�ت و ش�یوه ی 
اداره و اقتص�اد منطق�ه ای که پردیس دانش�گاه در آن قرار 
دارد، ب�ه عن�وان عامل�ی تاثیرگ�ذار در ایج�اد اکوسیس�تم 

کارآفرینی معرفی شده است. 

 بنابرای�ن در ای�ن راس�تا ب�ه نظر می رس�د ک�ه تحقیق 
و بررس�ی ب�راي ه�ر چ�ه روش�ن ت�ر ک�ردن نق�ش دیدگاه 
سیس�تمی در توس�عه و بهبود کارآفرینی دانش�گاهی امري 
ض�روري باش�د، امروزه تش�ویق اف�راد به س�مت کارآفرینی 
و حمای�ت از مراک�ز رش�د براي تروی�ج کار آفرین�ی، کافی 
نیس�ت. توس�عه کارآفرین�ی نیازمن�د آمادگ�ی زمین�ه هاي 
آموزش�ی،  نظ�ام ه�اي  اجتماع�ی، هم�کاري  و  فرهنگ�ی 
س�اختارهاي اداري و مال�ی و س�ایر س�ازوکارهاي حمایتی 
م�ی باش�د. لذا توس�عه کارآفرینی در کش�ور مس�تلزم نگاه 
سیس�تمی مس�ئوالن به کارآفرینی می باش�د به طوري که 
عوام�ل اقتص�ادي، فرهنگ�ی، اجتماع�ی و مقررات�ی مرتبط 
ب�ه کارآفرین�ی را ب�ه طور همزم�ان مورد توجه ق�رار دهند 
و در تدوی�ن سیاس�ت هاي توس�عه کارآفرین�ی هم�ه ابعاد را 
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ارائه الگویی مفهومی  اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده های کشاورزی غرب ایران

م�ورد نظ�ر قرار دهن�د. از این رو، توس�عه کارآفرینی نیازمند 
ش�بکه اي ازعناصر مختلف اس�ت ک�ه آیزنب�رگ )2011( از 
ای�ن ش�بکه ب�ه عن�وان اکوسیس�تم کارآفرین�ی ن�ام می برد. 
اکوسیس�تم کارآفرین�ی ب�ه عن�وان مبنای�ی ب�راي طراح�ی 
سیاس�ت هاي کارآفرینی بویژه براي کس�ب و کارهاي جدید 
فن�اوري مدار ظهور یافت. اکوسیس�تم کارآفرینی، به عناصر، 
افراد، س�ازمان ها یا موسس�ات خ�ارج از فرد کارآفرین اش�اره 
دارد ک�ه مح�رک ی�ا مان�ع تصمی�م ف�رد ب�راي کارآفری�ن 
ش�دن ی�ا احتم�ال موفقی�ت او در ص�ورت راه اندازي کس�ب 
و کار کارآفرینان�ه اس�ت. ب�ه عبارتی، اکوسیس�تم کارآفرینی 
محیط�ی را ایج�اد م�ی کن�د ک�ه تالش ه�اي کارآفرینان�ه 
را تش�ویق کن�د )فورف�اس،2009(. همچنی�ن اکوسیس�تم 
کارآفرین�ی می توان�د به عنوان یک محی�ط فیزیکی توصیف 
ش�ود، جایی که ش�مار نس�بتا زی�ادي از عناصر، اثرات�ی را در 
ظه�ور و رش�د کس�ب و کارها اعم�ال می کنند. ای�ن عناصر 
آزمایش�گاه ها،  دانش�گاه ها،  ش�رکت ها،  ش�امل  می توان�د 
مشاورین، سرمایه گذاران، س�ازمان هاي پژوهشی، مؤسسات 
و غی�ره باش�د. از این رو، با توجه به منحص�ر به فرد بودن هر 
اکوسیس�تم و ویژگی ه�ا و عوام�ل متنوعی که آن ه�ا دارند، 
ای�ن تحقی�ق س�عی دارد ب�ه تحلی�ل پیرام�ون اکوسیس�تم 
کارآفرین�ی دانش�گاهی در بی�ن دانش�کده های کش�اورزی 
بپ�ردازد ت�ا از ای�ن طری�ق، عوام�ل و ابع�اد تاثیرگذار، بر س�ر 
راه توس�عه ای�ن اکوسیس�تم را دردانش�کده های کش�اورزی 

کش�ور، شناس�ایی و ارزیابی نماید.

روش شناسی

ای�ن تحقی�ق ب�ا توج�ه ب�ه ه�دف از ن�وع کارب�ردی و 
از لح�اظ گ�ردآوری داده ه�ا میدان�ی اس�ت. اب�زار تحقی�ق 
پرسش�نامه محق�ق س�اخته بود ک�ه با اس�تفاده از بررس�ی 
ادبی�ات موض�وع و مصاحب�ه با خب�رگان و آگاه�ان کلیدی 
ح�وزه کارآفرین�ی نش�انگرهای ش�ش مؤلف�ه اصل�ی م�دل 
اقلی�م کارآفرین�ی آیزنب�رگ ب�ا تأکی�د ب�ر دانش�کده های 

کش�اورزی غ�رب کش�ور شناس�ایی ش�دند و برمبن�ای آن 
پرسش�نامه تحقی�ق تهی�ه و تدوی�ن گش�ت. جامع�ه آماري 
ای�ن تحقی�ق را دانش�جویان س�ال آخر تحصی�الت تکمیلی 
دانش�گاه های رازی، ای�الم، کردس�تان، لرس�تان و بوعل�ی 
س�ینا تش�کیل دادند. ش�مار این افراد 1517نفر بود. حجم 
نمونه با اس�تفاده از جدول بارتل�ت )2010( 315 نفرتعیین 
ش�د. ب�رای تعیی�ن روایی س�ازه های اب�زار تحقی�ق از روش 
روای�ی محتوای�ی و پ�س از آن روای�ی تش�خیصی ب�ه روش 
 )AVE( تعیین ش�اخص میانگین واریانس اس�تخراج ش�ده
اس�تفاده ش�د. هم چنی�ن، از روش پایایی ترکیب�ی در کنار 
 CR تت�ای ترتیب�ی اس�تفاده ش�د. س�ازه های�ی که مق�دار
آن ه�ا باالت�ر از0.6 باش�د، پایای�ی قابل قبولی دارن�د. مقدار 
تت�ای ترتیب�ی ب�رای س�ازه های مورد بررس�ی نیز نش�ان از 
پایای�ی آن ه�ا دارد. ش�ایان ی�ادآوری اس�ت ک�ه س�ازه های 
فرهنگ�ی و اجتماعی، 14عوامل، نظام حاکمیتی سیاس�تی، 
12 عوام�ل مال�ی و اقتص�ادی ،9 عوام�ل س�رمایه انس�انی، 
11عوام�ل پش�تیبانی ه�ا و حمایت، 9 مؤلف�ه و11 مؤلفه با 
تعدادی مع�رف در زیرمجموعة نهادها، ش�بکه ها وتعامالت 
اس�تخراج ش�د. در قال�ب طی�ف 7 تای�ی )1نامطل�وب ت�ا 
7مطل�وب( س�نجیده ش�ده اند. ه�م چنی�ن، مقی�اس ه�ر 
ش�ش س�ازه م�ورد مطالع�ه ش�به فاصل�ه ای بود ب�ه منظور 
پاالی�ش داده ه�ا از رویک�رد دو مرحله ای اس�تفاده ش�د. به 
ای�ن ش�کل ک�ه در آغاز س�ؤال های اندازه گی�ری کننده هر 
س�ازه وارد تحلیل عاملی اکتش�افی ش�ده و پس از اطمینان 
از شناس�ایی س�اختار عاملی آن، از تحلیل عاملی تاییدی و 
در قال�ب م�دل بندی معادله س�اختاری ب�رای ارزیابی ابعاد 
اندازه گیری کننده س�ازه های اقلیم کارآفرینی دانش�گاهی 
با تاکید بر دانش�کده های کش�اورزی غرب کش�ور اس�تفاده 
ش�ده. پس از ط�ي فرآیند داده پردازي، محاس�بات آماري با 
اس�تفاده از ن�رم اف�زار SPSS 19   و تحلیل عاملی تائیدی با 

ن�رم اف�زار PLS انجام ش�د.
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جدول 1- پایایی قسمت های مختلف پرسشنامه تحقیق

θ شمار گویه عامل

0/78 13 حاکمیتی سیاسی

0/73 13 فرهنگی - اجتماعی

0/88 11 سرمایه انسانی

0/85 10 نهادها، شبکه ها وتعامالت

0/83 8 مالی واقتصادی

0/86 10 -پشتیپانی حمایتی 

یافته ها

ویژگ�ی ه�اي ف�ردي پاس�خگویان47درصد اف�راد م�ورد 
مطالع�ه م�رد و53  درص�د زن ب�وده ان�د. میانگی�ن س�نی 
پاس�خگویان 26.33س�ال اس�ت و مقادیر حداق�ل و حداکثر 
س�ن ایش�ان به ترتیب 25 و 53 س�ال اس�ت  58 درصد فوق 

لیس�انس و ح�دود 42 درص�د در مقط�ع دکتری هس�تند.

توزیع وضعیت اکوسیستم کارآفرینی در دانشکده های 
ایران کشاورزی غرب 

میانگی�ن وضعی�ت اکوسیس�تم کارآفرین�ی در نمون�ه 
ب�ر  و  بررس�ی  پای�ه مقی�اس م�ورد  ب�ر  و  بررس�ی  م�ورد 
نتای�ج بررس�ی نش�ان  اس�اس س�ه س�طح تقس�یم ش�د. 

تحصی�الت  دانش�جویان  از  درص�د   52 ک�ه  می ده�د 
تکمیل�ی  معتقدن�د وضعی�ت اکوسیس�تم کارآفرین�ی در 
دانش�کده های کش�اورزی درس�طح متوس�ط ق�رار دارد. و 
31 درص�د معتقدن�د ک�ه وضعی�ت ضعیف�ی حاک�م اس�ت 
ب�ر اکوسیس�تم های کارآفرین�ی. 15 درص�د دانش�جویان 
تحصی�الت تکمیل�ی در دانش�گاه ه�ای کش�اورزی غ�رب 
ای�ران معقدن�د که در این دانش�گاه اکوسیس�تم کارآفرینی 

در وضعی�ت مناس�بی ق�رار دارد.

(A): A < mean- ½ Sd ضعیف         

(B): mean- ½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sd متوسط 

(C): C > mean+ ½ Sd. باال 

جدول 2- وضعیت اکوسیستم کارآفرینی  مبتنی بر دانشگاه  در دانشکده های کشاورزی ایران

درصد فراوانیفراوانیدامنه میانگینابعاد

)sd+4615/59باالتر از5/18سطح عالی )باالتر از میانگین

)sd-15552/54بین4/17 تا 4/68س��طح متوسط )مابین میانگین و میانگین

)sd-9431/86کمتر از 4/17س��طح ضعیف )پایین تر از میانگین

*مقیاس 1 تا 7 )نامطلوب تا مطلوب(



شماره  1052
بهار  1399

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

ارائه الگویی مفهومی  اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده های کشاورزی غرب ایران

ج�دول t،3  مش�اهده ش�ده بیش ت�ر ابعاد اکوسیس�تم 
کارآفرین�ی در دانش�کده های کش�اورزی از مق�دار بحرانی 
ج�دول در س�طح خط�ای 5 درص�د کوچک ت�ر می باش�د 
جزعوامل فرهنگی و اجتماعی و س�رمایه انس�انی. بنابراین، 

جدول3- ارزیابی وضعیت عامل های اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی با حالت استاندارد

P-Valueخطای معیارMSDعامل ها

24/7227.350/002430/001حاکمیتی سیاسی

13/3431.280/003410/091فرهنگی - اجتماعی

13/3137.270/003710/121سرمایه انسانی

26/6242.220/003390/000نهادها، شبکه ها وتعامالت

12/9148.240/003440/001مالی واقتصادی

14/3442.210/003360/000حمایتی - پشتیپانی

کارآفرین�ی  اکوسیس�تم  ایج�اد  ب�ر  مؤث�ر  عوام�ل  دیگ�ر 
دانش�گاهی در دانشکده های کش�اورزی در وضعیت موجود 

کم ت�ر از س�طح متوس�ط بوده اس�ت.

برای س�نجش دیدگاه پاس�خگویان نس�بت به وضعیت 
ابع�اد اکوسیس�تم کارآفرینی در دانش�کده های کش�اورزی 
غ�رب کش�ور براس�اس جنس�یت از آزم�ون م�ن وای�ت نی 
اس�تفاده ش�د. دی�دگاه جامع�ه م�ورد مطالعه حاک�ی از ان 
اس�ت ک�ه در تمام�ی ابعاد ش�ش گانه، اخت�الف معنا داری 

ج�ز بس�ترهای فرهنگی و اجتماع�ی وجود ن�دارد. با توجه 
ب�ه مق�دار میانگی�ن در ای�ن حیط�ه م�ردان معتقدن�د ک�ه 
بس�ترهای فرهنگی و اجتماعی مناس�ب تری برای توس�عه 
اکوسیس�تم ه�ای کارآفرینی در دانش�کده های کش�اورزی 

غرب کش�ور مهیا اس�ت.

 )n=315( جدول 4- تاثیر جنسیت بر دیدگاه دانشجویان نسبت به عامل های اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی من وایت نی

میانگین رتبه ای گروه های مورد مقایس��ه

USigمردانزنانعامل ها

78/8489/392/960/098نظام سیاستی

**75/9188/855/9630/001بسترهای فرهنگی و اجتماعی

92/8099/861/5910/132سرمایه انسانی

88/7987/510/6030/099نهادها، شبکه ها و تعامالت

82/4985/551/6560/231بسترهای مالی و اقتصادی

90/8992/220/6090/178پشتیبانی ها و حمایت
* و ** معنیداری در سطح 95 و 99 درصد



شماره  52
بهار  1399

11فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

معیارهای برازش مدل

ب�رای  س�اختاری  مع�ادالت  یاب�ی  م�دل  روش  در 
س�نجش م�دل و ش�اخص ه�ای ان از پایای�ی ترکیب�ی 

 ،)AVE( ش�ده  اس�تخراج  واریان�س  میانگی�ن   ،  )CR(
ش�د.  اس�تفاده  عامل�ی  باره�ای 

جدول 5 - ارزیابی پایایی و روایی ابعاد پیشنهادی مدل اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده های کشاورزی غرب کشور

ابعاد متغیرها

تحلیل عاملی تائیدیتحلیل عاملی اکتشافیپایایی
نتیجه 

فرضیه آلفا 

کرونباخ

پایایی 

ترکیبی
AVEKMO

درصد 

واریانس

ضریب 

)C(مسیر
T اماره

تائید520/7210/14%0/710/820/710/72حاکمیتی سیاسی

تائید540/8121/21%0/740/830/780/73حمایتی - پشتیپانی

تائید510/568/45%0/720/840/550/74شبکه ها و تعامالت

تائید530/639/32%0/740/820/610/72فرهنگی - اجتماعی

تائید520/537/21%0/750/840/550/76سرمایه انسانی

تائید550/7814/42%0/740/830/680/66مالی اقتصادی

1/96≥0/4≥0/50≥0/7≥0/50≥0/7≥0/7≥معیار پذیرش

در م�ورد پایای�ی ترکیبی، مقدار ب�االی 0.7 برای این 
معی�ار نش�ان دهن�دة پایای�ی قاب�ل قب�ول اس�ت )هالن�د. 
1999(. همچنی�ن، ب�رای بررس�ی روای�ی همگ�را ازمعیار 
میانگی�ن واریان�س اس�تخراج ش�ده اس�تفاده ش�د. مقدار 
م�الک برای س�طح قبولی آن 0.5 اس�ت (فورنل و الرکر، 
از طری�ق محاس�بة  عامل�ی  باره�ای  همچنی�ن،   .)1981
مق�دار همبس�تگی ش�اخص های ی�ک متغیر ب�ا آن متغیر 
محاس�به م�ی ش�وند، ک�ه اگر ای�ن مق�دار برابر ی�ا بیش تر 
از مق�دار 0.4 باش�د تأیی�د م�ی کن�د ک�ه پایای�ی درم�ورد 
آن م�دل ان�دازه گی�ری قاب�ل قب�ول اس�ت مقادی�ر ضریب 
تعیی�ن نیز نش�ان م�ی دهند س�ازه ه�ای درون زا در مدل 
تحقی�ق ب�ه چه می�زان قدرت پی�ش بینی کنندگ�ی دارند. 
ش�ایان ذکر اس�ت مق�دار آن فقط ب�رای متغیره�ای درون 
زای م�دل محاس�به م�ی ش�ود. روای�ی واگرا، می�زان رابطة 

ی�ک متغی�ر پنه�ان یا بعد با پرس�ش های مرب�وط به خود، 
در مقایس�ة رابط�ة آن متغی�ر با س�ایر متغیره�ای پنهان را 
بررس�ی م�ی کند. به اعتق�اد فورنل و الرک�ر)1981( روایی 
واگ�را وقت�ی در س�طح قاب�ل قب�ول اس�ت که می�زان جذر 
میانگی�ن واریان�س اس�تخراج ش�ده ب�رای ه�ر بعد بیش�تر 
از مق�دار ت�وان دوم ضرای�ب همبس�تگی می�ان آن بع�د و 
س�ایر ابعاد در مدل باش�د.به منظورس�نجش روایی واگرا از 
 AVE ش�اخص اس�تفاده شده اس�ت برای این بررسی جذر
هر س�ازه باهمبس�تگی ان س�ازه با س�ازهای دیگرمقایس�ه 
ش�د. براین اس�اس AVE باید از واریانس بین آن س�ازه یا 
متغی�ر مکن�ون با س�ایر س�ازه ها ی�ا متغیر مکن�ون بزرگتر 

AVE باش�د. در ج�دول 6 اع�داد روی قطرجذر
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123456عامل ها

10/75. حاکمیتی سیاسی

20/410/72. حمایتی پشتیبانی

30/520/430/73.نهادها، شبکه ها وتعامالت

40/420/520/720/75. فرهنگی اجتماعی

50/560/530/730/730/71. سرمایه اجتماعی

60/520/500/740/710/700/72. مالی اقتصادی

ش�اخص ه�اي مهم دیگ�ري CFI و RFI و NFI و GFI و 
نی�ز AGFI در ج�دول7 گزارش ش�ده اند.

جدول6- سنجش روایی واگرا اکوسیستم کارآفرینی  دانشگاهی در دانشکدهای کشاورزی غرب کشور

از مجم�وع ش�اخص ه�اي مذک�ور می ت�وان ای�ن گونه 
برداش�ت نم�ود که ب�رازش خوبی داش�ته اس�ت. همچنین 

جدول7- شاخص هاي برازندگی مدل مفهومی اکوسیستم کارآفرینی  دانشگاهی در دانشکدهای کشاورزی 

ChiChi/dfCFIRFIGFIAGFIRMSEAتئوری

1655.352.460.930.920.940.910.69ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

در اغل�ب مناب�ع در این ش�اخص ه�ا، ب�رازش 0.90 به 
عن�وان مقادی�ر قاب�ل قبول قلم�داد می ش�ودکه در جدول 
ف�وق، مق�دار ای�ن ش�اخص ه�ا، از 0.90 بیش تر ش�ده که 
حاک�ی از ب�رازش بس�یار خ�وب و قاب�ل قب�ول داده ه�ا ب�ا 
 RMSEA م�دل تدوی�ن ش�ده می باش�د. ش�اخص دیگ�ر
اس�ت ک�ه ب�ه ص�ورت اعش�اري گ�زارش م�ی ش�ود و یکی 
از ش�اخص هاي معتب�ر ب�رآورد برازندگ�ی مدل به حس�اب 
ای�ن  م�ورد  در   8 از  کم ت�ر  ت�ا  صف�ر  مقادی�ر  می آی�د. 
ش�اخص قابل قب�ول اس�ت )هوپ�ر و هم�کاران..2012(در 
ای�ن تحقی�ق مق�دار RMSEA 0.69 ش�ده حاک�ی از این 
اس�ت ک�ه ب�رازش م�دل به دس�ت آم�ده، بس�یار خ�وب و 
قاب�ل قب�ول م�ی باش�د. بنابرای�ن بر اس�اس نتایج بدس�ت 

آم�ده می ت�وان نتیج�ه گرف�ت ک�ه م�دل از ب�رازش خوبی 
برخ�وردار م�ی باش�د. مقایس�ه آمارهای م�دل تخمین زده 
ش�ده با م�دل برآورده ش�د در ج�دول 8 به وی�ژه آمارهای 
و   Standardized Root Mean Square Residual

Normed Fit Index در کن�ار خ�ی دوگوی�ای آن اس�ت 

ک�ه م�دل از بزارش مناس�بی برخوردار اس�ت  یعنی عوامل 
و ش�اخص ه�ای مؤث�ر ب�ر ایج�اد اکوسیس�تم کارآفرین�ی 
دانش�گاهی در دانش�کده های کش�اورزی مناس�ب چی�ده 

ش�ده اند وب�ا ش�اخص مناس�ب ان�دازه گی�ری ش�ده اند.
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نتایج به دس�ت آم�ده حاکی از درنهایت، ب�رای ارزیابی 
ب�رازش کل�ی مدل از معی�ار GOF مطابق ب�ا نظر تنهاوس 
هم�کاران ) 2004 ( اس�تفاده م�ی ش�ود. حاص�ل آزم�ون 
ب�رای ش�اخص ب�رازش م�دل براب�ر ب�ا 0.695 اس�ت. از 
آنجاک�ه حداق�ل مق�دار قابل قب�ول برای این ش�اخص 0.36 
ادع�ا ک�رد  اس�ت )ویت�زل و هم�کاران، 2009(. می ت�وان 
م�دل پژوه�ش، ب�رازش ب�اال و ق�وی دارد  ب�ه ای�ن معن�ی 
از  اکوسیس�تم کارآفرین�ی  ابع�اد و زیر ش�اخص های  ک�ه 
انس�جام درون�ی و بیرون�ی مناس�بی برخ�ورد اس�ت و ب�ه 
عن�وان ی�ک م�دل ب�ه کار گرفت�ه ش�ود. ج�دول 9 ارزیابی 
در  دانش�گاه  ب�ر  مبتن�ی  کارآفرین�ی  اکوسیس�تم  م�دل 
دانش�کده های کش�اورزی را نش�ان می دهد در این جدول 
نتای�ج تحلیل عاملی تأییدی و اکتش�افی نش�ان داده ش�ده 

جدول 8-  برازندگی مدل مفهومی اکوسیستم کارآفرینی  دانشگاهی در دانشکدهای کشاورزی غرب کشور

مدل برآورده شدهمدل اشباحآماره

SRMR0/090/093

Chi-Square4,165/054,142/18

NFI0/4220/418

اس�ت. بارعامل�ی ش�اخص درج ش�ده در تحلیل اکتش�افی 
همگ�ی ب�االی 0.4 اس�ت. همچنی�ن نتایج تحلی�ل عاملی 
تأئی�دی  نی�ز نش�ان می دهد که همه ش�اخص ه�ا باالتر از 
t   1.96 وبارعاملی بزرگتراز0.4 دارد.و تعدادی از ش�اخص 

ه�ا ب�ه علت نداش�تن معی�ار های درج ش�ده حذف ش�دند 
.تحلی�ل عامل�ی اکتش�افی ب�ا spss و تحلیل عامل�ی تأیید 

ب�ا ن�رم اف�زار PLS انجام ش�د.

محاسبة تناسب مدل کلی تحقیق اینگونه است:

 ≤
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مولفهبعد

تحلیل عاملی تائیدی

t

≥1/96

C

≥0/4
اولویت

عوامل حاکمیتی سیاس��تی مؤثر بر 
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه

 

توجه مدیران دانش��گاه به گس��ترش رشته های کارآفرینی و توسعه مقاطع 
تکمیلی تحصیالت 

10/210/6855

9/440/6486حمایت مؤثر مدیریت عالی دانش��گاه ها از فعالیت کارآفرینی در محیط دانش��گاهی

امکان اس��تفاده از پتانس��یل حمایتی آیین نامه های موجوددانشگاه جهت توسعه 
کارآفرینی

7/110/7981

8/210/7722باور مدیران دانش��گاه به وجود فرصت رشد کارآفرینی در دانشگاه

11/170/6117توجه به فعالیتهای تحقیق و توس��عه در حیطه کارآفرینی

15/120/7513وجود برنامه اس��تراتژیک در دانش��گاه ها برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی

8/410/56910ضعف آیین نامه ارتقاء در جهت حمایت از کارآفرینان و کارآفرینی دانش��گاهی

وج��ود نظام پاداش دهی ب��ه فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه اعضای هیئت علمی 
و دانشجویان

11/130/5739

9/120/5988تاکید اس��ناد باالدس��تی بر برنامه ریزی وتوسعه مبتنی بر اقتصاد دانش در دانشگاه

اس��تقرار نظام های پایش، اجرا و ارزیابی در مس��یر تحقق اهداف کارآفرینی در 
دانشگاه

7/130/7414

6/180/53113تاکید اس��ناد باالدستی دانش��گاه  مرتبط با برنامه ششم  در حیطه کارآفرینی

11/250/5911چابک س��ازی فرایندهای کاری دانش��گاه بوروکراسی متناسب با اهداف کارآفرینی

بازنگري رس��الت و کارکردهاي دانش��گاهها بر اساس مدل دانشگاههاي کارآفرین 
شود

8/280/53712

9/130/8231تحول در ارزش��ها و باورهای  مدیران،اس��اتید و دانشجویان در حیطه کارآفرینی

12/120/57911حمایت مدیران از رش��د اس��تعدادهای خالق و نوآور کارآفرینانه در دانشگاه 

7/450/7842احس��اس نیاز به جهت گیری کارآفرینی درمیان  مدیران دانش��گاه

8/450/58910نبود فرهنگ محافظه کارانه و عدم ریس��ک دربین مدیران دانش��گاهی

7/170/7583وجود تفکر سیس��تمی در مدیران دانشگاهی

11/280/6787توجه به خالقیت، نوآوری و کارآفرینی در انش��گاه

9/240/6239افزایش روحیه کارآفرینی در بین  مدیران و دانش��جویان دانش��گاه

عوامل فرهنگی واجتماعی مؤثر 
دانشگاهی کارآفرینی  براکوسیستم 

تحول گفتمانی و فکری درحیطه کارآفرینی در بین سیاس��ت گذاران آموزش عالی 
در سطح کالن و دانشگاهی

8/330/7514

6/750/6428اش��اعه اطالعات و تبادل ایده ها در باره مس��ائل کارآفرینی دانشگاهی

9/170/53714مقبولیت کارآفرینی از نظر فرهنگی در بین دانش��گاهیان

8/150/7416تجاری سازی تحقیقاتی دانشگاه ها 

12/150/7445معرفی نمونه های موفق کارآفرینی در دانش��گاه

8/250/55413بهبود  فعالیت های رس��انه ها در ارتباط با کارآفرینی دانش��گاهی در جامعه

10/450/56212افزایش ارتباطات و برند سازی

8/850/6148گس��ترش روش های نوآورانه  آموزشی در حیطه کارآفرینی

جدول 9- ابعاد و زیر ابعاد پیشنهادي اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در دانشکدهای کشاورزی غرب کشور
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مولفهبعد

تحلیل عاملی تائیدی

t

≥1/96

C

≥0/4
اولویت

عوامل فرهنگی واجتماعی مؤثر 
دانشگاهی کارآفرینی  براکوسیستم 

9850/8261حمایت از ایده های نوآورانه کارآفرینانه  دانش��جویان

9/850/6427جهت گیری کارآفرینی در برنامه های آموزشی-پژوهش��ی دانشگاه ها

س��رمایه انسانی مؤثر بر اکوسیستم 
دانشگاهی کارآفرینی 

11/250/8112دسترسی به ش��بکه کارافرینان دانشگاهی داخلی و بین المللی

10/270/7553افزایش تربیت و دسترس��ی به نیروی کار ماهر و نیم ماهر در دانش��گاه ها

کارآفرینی 9/250/6756توسعةمهارت های 

8/250/7354افزایش شایس��تگی های مدیریتی- سازمانی در حیطه کارآفرینی

9/780/7085توس��عه شرکت های دانش بنیان ،پارک های علم وفناوری،مراکزرشد

رقابتی کردن منابع مالی و تامین بودجه از درون و بیرون دانش��گاه در جهت 
توسعه کارآفرینی

11/750/6626

تس��هیل س��رمایه گذاری مخاطره آمیز  درمرحله اولیه راه اندازی کسب و کار 
دانشگاهی

8/740/7251

حمایت مالی برای  بین المللی س��ازی ش��رکت های کارافرینانه استارت آپی  
دانشگاهی

14/1206755

 س��رمایه گذاری هدفمند برای توس��عه و نمایش پروژ ه های کارآفرینی دانشگاهی 
در س��طح منطقه، ملی و بین المللی

11/850/6547

12/450/6378وجود منابع مالی و تس��هیالت بانکی خرد برای دانش��جویان کارافرین  دانشگاه

تس��هیل قوانین مالی و پولی برای حمایت از س��رمایه گذاری مخاطره آمیز 
کارآفرینان در دانشگاه

9/590/7162

عوام��ل مالی اقتصادی مؤثر بر 
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی

8/360/7083تضمین اعتبار برای کس��ب وکارهای  نوپا از طرف دانشگاه

10/270/6884تش��ویق سرمایه گذاری فرشتگان کسب و کار

10/280/60811تش��کیل صندوق بیمه جهت کاهش ریس��ک سرمایه گذاری کارآفرینانه

9/632061710مش��ارکت دوستان، خانوادها در توسعه کارآفرینی دانشگاهی

11/250/6259 افزایش س��رمایه گذاری بخش صنعت   درکارآفرینی دانش��گاهی

9/700/6517حمایت از مالکیت فکري و تجاري س��ازي بهینه اختراعات

8/620/7412ش��بکه هاي ارتباطی گس��ترده دانشگاه با صنعت و خدمات کشور

10/610/6756ارائه خدمات  فنی- پش��تیبانی به دانش��جویان کارافرین توسط انجمن های صنفی

عوام��ل حمایت��ی - پش��تیبانی مؤث��ر 
ب��ر اکوسیس��تم کارآفرین��ی دانش��گاهی

ایجاد ش��بکه ی پش��تیبانی میان کسب و کارهای دانشگاهی با فعاالن اقتصادي   
خصوصی و کس��ب و کارهاي زنجیره اي

11/510/6238

تاس��یس دفاتر پژوهی رصد اکوسیس��تم کارآفرینی دانشگاهی برای پشتیبانی از 
نظام برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری هدفمند

10/130/58710

حمایت دولت  در قالب ردیف بودجه ای از ش��رکت های دانش بنیان  و اس��تارت 
آپ ها

11/120/7531

برخورداری کارآفرینان دانش��گاهی از  مش��اوره های حقوقی، مالی-حسابداری و 
برند سازی

7/450/6875

حمایت مادی معنوی  از فناوري و نوآوري های کارآفرینانه در دانش��گاه از س��وی 
دولت و بخش خصوصی

12/440/7363

9/620/7194دسترس��ی به زیر س��اخت های فیزیکی، انرژی و فاوا برای کارآفرینان دانشگاهی

13/450/6059دسترس��ی به اطالعات درزمینةکارآفرینی برای ذینفعان کارآفرینی 

ادامه جدول 9- ابعاد و زیر ابعاد پیشنهادي اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در دانشکدهای کشاورزی غرب کشور
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مولفهبعد

تحلیل عاملی تائیدی

t

≥1/96

C

≥0/4
اولویت

عوام��ل حمایت��ی - پش��تیبانی مؤث��ر 
ب��ر اکوسیس��تم کارآفرین��ی دانش��گاهی

اش��تراک گذاری تجهیزات وامکانات موجود دانشگاه جهت انجام پروژه های 
کارآفرینی

9/250/6756

11/710/7761 ایجاد و گس��ترش ش��بکه هاي  مختص به کارآفرینان دانشگاهی  در کشور

تعام��الت، و ش��بکه ه��ای مؤث��ر ب��ر 
دانش��گاهی کارآفرین��ی  اکوسیس��تم 

10/130/7462ش��بکه س��ازی اجتماعی، اطالعاتی دانشگاه ها با صنایع و شرکت های مادر کشور

ارتباطات بین المللی در دانش��گاه در حیطه کارآفرینی با دانش��گاه های مطرح 
کارآفرینی در جهان

11/120/7333

گس��ترش پایگاه داده ها و اطالعات براس��اس  نیازهای  صنایع و بازارکار کشور
دردانشگاه 

7/450/7194

همکاری دانش��گاه های داخلی و خارجی در برگزاری کنفرانس هاو انجمن ها علمی 
کارآفرینی

10/130/6238

همکاری دانش��گاهای داخلی و خارجی د در قالب مس��ابقه هاي طرح کسب و 
کاردانشگاهی

12/450/6139

9/280/7095فعال بودن رایزنی علمی  دانش��گاه ها در ارتباطات بین المللی در حیطه کارآفرینی

امکان ایجاد منطقه آزاد دانش��گاهی برای اس��تقالل در سیاست گذاری و تصمیم 
گیری اقتصادی و کارآفرینی

10/740/6487

9/810/40110همکاري بین المللی کارآفرینان دانش��گاهی

مدل اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده های کشاورزی

ادامه جدول 9- ابعاد و زیر ابعاد پیشنهادي اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در دانشکدهای کشاورزی غرب کشور

اکوسیستم 
کارآفرینی دانشگاه 

پایه

عوامل حمایتی

عوامل فرهنگی 
اجتماعی

سرمایه انسانیعوامل مالی

تعامالت و شبکه ها عوامل حاکمیتی
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بحث و نتیجه گیری
ام�روزه ب�ا توج�ه ب�ه دگرگون�ی نق�ش نظ�ام آم�وزش 
عال�ی در توس�عه اقتص�اد جهان�ی و ایفای مس�ئولیت های 
جدی�د در قب�ال جامع�ه، توس�عه اجتماع�ی و اقتص�ادی، 
تغیی�ر ماموری�ت دانش�گاه های آم�وزش و پژوه�ش مح�ور 
ب�ه دانش�گاه کارآفری�ن و متعاق�ب آن ایج�اد اکوسیس�تم 
از  اس�ت.  ض�روری  ام�ری  دانش�گاه  پردی�س  کارآفرین�ی 
ای�ن رو ض�روری اس�ت ک�ه مس�ئوالن آم�وزش عال�ی در 
رویک�رد  تغیی�ر  و  دانش�گاه ها  ماموریت ه�ای  توس�عه 
سیس�تمی از ایف�ای نقش های اولیه آموزش�ی و پژوهش�ی 
و نی�ز توس�عه کارآفرین�ی دانش�گاهی ب�ه رویک�رد ایجاد و 
توس�عه اکوسیس�تم کارآفرینان�ه پردی�س دانش�گاهی ب�ه 
عن�وان مقول�ه اث�ر بخ�ش در توس�عه اکوسیس�تم اقتص�اد 
دان�ش بنی�ان هم�ت گمارن�د. ه�دف اصل�ی ای�ن پژوهش 
طراح�ی م�دل ایج�اد اک�و سیس�تم کارآفرینان�ه مبتنی بر 
دانش�گاه با شناس�ایی عوامل و س�طح بندی عوامل اس�ت. 
در ای�ن مقال�ه پ�س از م�رور ادبی�ات حوزه ی اکوسیس�تم 
نیم�ه  مصاحبه ه�ای  انج�ام  و  دانش�گاهی  کارآفرینان�ه ی 
س�اختارمند به همراه پرسش�نامه متعدد با سیاس�تگذاران، 
کارآفرین�ان  اکوسیس�تم  ح�وزه ی  فع�االن  و  خب�رگان 
 6 قال�ب  در  و  ش�د  آوری  جم�ع  داده ه�ای  دانش�گاهی، 
عام�ل در ب�ه وج�ود اورن�د اکوسیس�تم کارآفرین�ی مبتنی 
ب�ر دانش�گاه تدوین ش�د. مقایس�ه نتای�ج به دس�ت امده با 
پژوهش ه�ای س�ایر محقق�ان و مقایس�ه نتای�ج ب�ا ادبیات 
تحقی�ق نش�ان م�ی ده�د ک�ه بس�یاری عوام�ل به دس�ت 
آم�ده در دیگ�ر مطالع�ات بی�ان نش�ده اس�ت  و ج�ز نتایج 
جدی�د ای�ن مطالعه محس�وب می ش�ود. عوامل�ی هم چون 
فرهنگ اکوسیتس�م کارآفرین�ی و عوامل اجتماعی مؤثر برا 
ش�کل گیری ان در تحقیقات�ی هم چ�ون )آیزنبرگ،2012؛ 
ح�وزه  در  پوکاه�وم،2013(  و  دورس�ت  گراه�ام،2014؛ 
قرار گرفت�ه  اش�اره  م�ورد  کارآفرین�ی  اکوسیس�تم  کل�ی 

اس�ت در م�ورد عوام�ل زیر س�اختی مؤثر در ش�کل گیری 
اکوسیس�تم کارارفرین�ی مبتنی بر دانش�گاه میلر و وایس�ی 
)2017( و گ�ری )2013( ب�ه وج�ود زی�ر س�اخت ها در 
ش�کل گی�ری دانش�گاه کارفری�ن و اکوسیس�تم کارآفرینی 
تامی�ن  و  ان�د. در م�ورد س�رمایه گ�ذاری  نم�وده  اش�اره 
مال�ی دانش�گاهی میلر)2017(؛رای�س )2010(؛ میلرو اس 
)2017( ب�ه س�رمایه گ�ذاری برای اکوسیس�تم کار آفرینی 
اش�اره کرده ان�د. گیت )2005( و ات�ز کویتز )2004( نیز بر 
اهمیت س�رمایه مالی در ش�کل گی�ری دانش�گاه کارافرین 
دانش�گاه  داخل�ی  قوانی�ن  و  سیاس�ت  نموده ان�د.  اش�اره 
م�ورد  دانش�گاهی  کارارفرین�ی  ح�وزه ی  تحقیق�ات  در 
اش�اره ق�رارا گرفته اس�ت )روپک�ی،1998؛ اوربان�و،2012؛ 
اتزوکویتز،2012( ولی نه در حیطه اکوسیس�تم کار افرینی 
دانش�گاهی.همان ط�ور ک�ه مش�خص اس�ت در تحقیق�ات 
بررس�ی ش�ده ه�ر ک�دام از مطالع�ات ب�ه بخش�ی از ی�ک 
دانش�گاه کارآفرین�ی یا اکوسیس�تم کارآفرینی دانش�گاهی 
اش�اره ک�رده ان�د. نتایج ای�ن مطالعه گویای ان اس�ت که 6 
عامل در ش�کل گی�ری اکوسیس�تم کارآفرین�ی نقش دارد 
از جمل�ه  عوام�ل حاکمیتی سیاس�تی مؤثر بر اکوسیس�تم 
پش�تیبانی   – حمایت�ی  عوام�ل  دانش�گاه؛  کارآفرین�ی 
مؤث�ر ب�ر اکوسیس�تم کارآفرین�ی دانش�گاهی؛تعامالت، و 
ش�بکه های مؤث�ر ب�ر اکوسیس�تم کارآفرین�ی دانش�گاهی؛ 
عوام�ل فرهنگی واجتماع�ی مؤثر براکوسیس�تم کارآفرینی 
دانش�گاهی؛ سرمایه انس�انی مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی 
دانش�گاهی؛ عوام�ل مال�ی اقتص�ادی مؤث�ر بر اکوسیس�تم 
کارآفرین�ی دانش�گاهی. اهمی�ت س�نجی و اولوی�ت بن�دی 
کارارفرین�ی  اکوسیس�تم  ش�کل گیری  ب�ر  مؤث�ر  عوام�ل 

گوی�ای آن اس�ت که:

حمای�ت و پش�تیبانی ها مهم ترین عامل در ش�کل گیری 
مطالع�ات  ک�ه  اس�ت  دانش�گاهی  کارآفرین�ی  اکوسیس�تم 
2015؛  اش�پیگل،  2012؛  آیزنب�رگ،  2015؛  )گ�روث، 
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ی�ک  در  عام�ل  ای�ن  اهمی�ت  ب�ه   )2015 فورلینگ�ر، 
اکوسیس�تم کارآفرین�ی ب�ه ط�ور کل�ی اش�اره نموده ان�د 
ی�ک  ایج�اد  در  مؤث�ر  عام�ل  دومی�ن  نموده ان�د.  تأکی�د 
اکوسیس�تم کارآفرین�ی مبتن�ی ب�ر دانش�گاه عوام�ل مالی 
اقتص�ادی، اس�ت. ای�ن عام�ل جای�گاه وی�ژه ای در ادبی�ات 
کل�ی اکوسیس�تم کارآفرین�ی دارد ب�ه طوری ک�ه )گروث، 
فورلینگ�ر،  اس�پیگل، 2015؛  آیزنب�رگ، 2012؛  2015؛  

اش�اره می کنن�د. اهمی�ت آن  ب�ه  اس�تام، 2015( 

اس�تام )2015( معتق�د اس�ت تأمین مالی و دسترس�ی 
طرح ه�ای  در  س�رمایه گذاری  ب�رای  مال�ی  مناب�ع  ب�ه 
کارآفرینان�ه نامطمئ�ن  ب�ا اف�ق بلن�د م�دت بس�یار حیاتی 
کارآفرین�ی  اکوسیس�تم  در  مؤث�ر  بع�د  س�ومین  اس�ت. 
دانش�گاهی عوام�ل حاکمیت�ی- سیاس�تی اس�ت. عوام�ل 
سیاس�ی و قانون�ی از مهم تری�ن و کلیدی بخ�ش اقتصادی 
و سیاس�ی هس�تند ک�ه در آن کارآفرین�ی اتف�اق می افت�د 
)اش�پیگل، 2015(. در مطالع�ات عموم�ی ت�ر در حیط�ه 
اکوسیس�تم کارآفرین�ی از جمله گ�روث، 2015؛ آیزنبرگ، 
2012؛ اس�پیگل، 2015 ؛ فورلینگر، 2015؛ استام، 2015؛ 
موری�س،2017( به اهمیت و نقش آن اش�اره ش�ده اس�ت. 
چهارمی�ن عام�ل مؤث�ر عوام�ل فرهنگی و اجتماعی اس�ت 
ک�ه در س�ایر چارچوب ه�اي ارائه ش�ده کم تر به آن اش�اره 
ش�ده اس�ت. بعد فرهنگ�ی اجتماعی نس�بت به س�ایر ابعاد 
توج�ه کم ت�ری ش�ده اس�ت، درحالی ک�ه در بی�ن عوام�ل 
تقوی�ت کنن�ده ی�ا تضعی�ف کنن�دة کارآفرین�ی، فرهن�گ 
عام�ل بس�یار مه�م و حیات�ی قلمداد می ش�ود، ب�ه طوری 
ک�ه ارزش ه�ا و هنجارهای جامعه تا حد زیادی بر توس�عة 
کارآفرین�ی تأثی�ر م�ی گ�ذارد. درنتیج�ه، ن�وع نگرش ه�ا، 
ارزش ه�ا و هنجاره�ای موج�ود فرهن�گ را تعیین می کند 
و ب�ه ط�ع آن چگونگ�ی رش�د و پیش�رفت و ن�وآوری را 
فرهن�گ موج�ود رق�م م�ی زن�د بنابرای�ن، ایج�اد و تقویت 
ارزش ه�ا و رفتاره�ای کارآفرینان�ه تح�ت عن�وان فرهن�گ 
کارآفرین�ی بای�د از مؤلفه های اصلی در توس�عة کارآفرینی 

برنامه ه�ای تش�ویقی و  و  قال�ب سیاس�ت ها  باش�د و در 
ترویجی در تمام س�طوح و س�اختارهای اجتماعی پیگیری 
ش�ود. در ای�ن زمینه، رس�انه های جمعی نق�ش مهمی ایفا 
می کنند.بررس�ی های متع�دد در ادبیات تحقیق و بررس�ی 
ابع�اد اکوسیس�تم کارآفرین�ی م�ی ت�وان نتیج�ه گرف�ت با 
توج�ه ب�ه ش�رایط ای�ران و اهمی�ت عناص�ر اجتماع�ی و 
)گ�روث،  کارآفرین�ان  موفقی�ت  در  اجتماع�ی  س�رمایه 
فورلینگ�ر،  2015؛  اس�پیگل،  2012؛  آیزنب�رگ،  2015؛ 
بع�د  پنجمی�ن   .)2015 آرودا،  2005؛  فلدم�ن،  2015؛ 
مؤثر ش�بکه ه�ا وتعامالت نی�ز در اهمیت های بع�دی قرار 
دارن�د. ک�ه ش�اید ب�رای اولین ب�ار مورد اش�اره ق�رار گرفته 
اس�ت که ش�امل ایجاد و گس�ترش ش�بکه هاي مختص به 
کارآفرینان دانش�گاهی در کش�ور؛ شبکه س�ازی اجتماعی، 
اطالعاتی دانش�گاه ها با صنایع و ش�رکت های مادر کش�ور 
و ارتباط�ات بی�ن المللی در دانش�گاه در حیط�ه کارآفرینی 
با دانش�گاهای مطرح کارآفرینی در جهان؛گس�ترش پایگاه 
داده ه�ا و اطالع�ات براس�اس  نیازه�ای  صنایع و ب�ازارکار 
کشوردردانش�گاه مورد اش�ار قرار داد.که ج�ای کار بیش تر 
در مطالع�ات دیگر دارد. س�رمایه انس�انی به عن�وان اخرین 
بع�د در ی�ک  اکوسیس�تم کارآفرین�ی دانش�گاهی دس�ته 
بن�دی می ش�ود ک�ه مطالع�ات پیش�ین نی�ز ای�ن عوامل را 
م�د نظرز ق�رار داده ان�د. گ�روث،2015؛ آیزنب�رگ،2012؛ 
اس�پیگل، 2015؛ فورلینگر، 2015؛ آرودا، 2015(. سرمایه 
انس�انی ه�م ش�امل اف�رادی حرف�ه ای ک�ه مهارتش�ان ب�ه 
واس�طه آم�وزش کارآفرین�ی انباش�ته ش�ده م�ی ش�ود و 
ه�م نی�روی کار انب�وه ب�رای ایجادش�رکت ه�ای جدی�د با 
ه�دف پیش�رفت اقتصادی. با توج�ه به نتای�ج این پژوهش 
پیش�نهاد اصلی ان اس�ت که اکوسیس�تم ه�اي کارآفرینانه 
معم�وال نتیج�ه اي از تش�خیص و نواحی و افرادي هس�تند 
ک�ه ب�ر تغیی�ر کارآفرینان�ه اث�ر بگذارن�د وسیس�تم ه�اي 
درس�ت را ق�رار دهن�د و س�اختارها را در جایی پش�تیبانی 

کنن�د ک�ه زمین�ه موفقیت ب�راي آن ه�ا راایج�اد کند.



شماره  52
بهار  1399

19فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

دی�دگاه جامعه م�ورد مطالعه حاکی از ان اس�ت که در 
4 بع�د اکوس�یتم کارآفرینی در دانش�کده های کش�اورزی 
غ�رب کش�ور، اخت�الف معن�اداری از دیدگاه زن�ان و مردان 
وج�ود ن�دارد. در مقاب�ل در  حیط�ه بس�ترهای فرهنگ�ی و 
اجتماع�ی اختالف معناداری وج�ود دارد، با توجه به مقدار 
میانگی�ن در ای�ن حیط�ه م�ردان معتقدن�د ک�ه بس�ترهای 
فرهنگی و اجتماعی مناس�ب تری برای توس�عه اکوسیستم 
های کارآفرینی در دانش�کده های کش�اورزی غرب کش�ور 
مهی�ا اس�ت. ب�ر اس�اس نتای�ج تحقی�ق، ابعاداکوسیس�تم 
کارآفرین�ی در دانش�کدهای کش�اورزی غرب کش�ورتفاوت 
معن�اداری وج�ود دارد. در ای�ن بی�ن  بع�د سیاس�تی در 
دانش�گاه رازی، بس�ترهای فرهنگی واجتماعی در دانش�گاه 
بوعل�ی س�ینا، س�رمایه انس�انی در دانش�گاه بوعل�ی س�ینا، 
نهادها، ش�بکه ه�ا وتعامالت در دانش�گاه رازی، بس�ترهای 
مال�ی واقتصادی در دانش�گاه رازی ، پش�تیبانی هاوحمایت 
در دانش�گاه رازی از میانگین بیش�تری برخوردار اس�ت که 
میت�وان تحلی�ل ک�رد ک�ه این ابع�اد در ای�ن دانش�کدها از 

وضعیت مناس�ب ت�ری برخوردار هس�تند.

براس�اس، t مش�اهده ش�ده بیش�تر ابع�اد اکوسیس�تم 
کارآفرین�ی در دانش�کدهای کش�اورزی از مق�دار بحران�ی 
ج�دول در س�طح خط�ای 5 درص�د کوچک ت�ر می باش�د 
ج�ز بس�ترهای فرهنگ�ی واجتماع�ی و س�رمایه انس�انی. 
بنابرای�ن، دیگ�ر ابع�اد اکوسیس�تم کارآفرین�ی دانش�گاهی 
در دانش�کده های کش�اورزی در وضعی�ت موج�ود کمت�ر 
از س�طح متوس�ط ب�وده اس�ت ک�ه ای�ن گویای�ی ضع�ف 
اکوسیس�تم ه�ای کارآفرینی در دانش�کده های کش�اورزی 
اس�ت. بناب�ر یافت�ه ه�ای تحقی�ق یک�ی از مهمتری�ن ابعاد 
ایج�اد  در  تحقی�ق  ای�ن  گ�ذار  تاثی�ر  و  شناس�ایی ش�ده 
دانش�کده های  در  دانش�گاهی  کارآفرین�ی  اکوسیس�تم 
ب�ود.  نی�از  م�ورد  کشورسیاس�ت های  غ�رب  کش�اورزی 
از  و سیاس�ت هایی  اعم�ال حمای�ت ه�ا  راس�تا،  ای�ن  در 

قبی�ل توج�ه مدی�ران دانش�گاه ب�ه گس�ترش رش�ته های 
کارآفرین�ی و توس�عه مقاط�ع تحصیالت تکمیل�ی، حمایت 
مؤث�ر مدیری�ت عالی دانش�گاه ه�ا از فعالی�ت کارآفرینی در 
محی�ط دانش�گاهی و ام�کان اس�تفاده از پتانس�یل حمایتی 
آیی�ن نامه ه�ای موجوددانش�گاه جه�ت توس�عه کارآفرینی 

می ت�وان پیش�نهاد نم�ود.  

بسترهای فرهنگی و اجتماعی نیز از جمله ایجاد تحول 
در ارزش ه�ا و باوره�ای  مدیران، اس�اتید و دانش�جویان در 
حیط�ه کارآفرین�ی، حمایت مدیران از رش�د اس�تعدادهای 
خ�الق و ن�و آور در دانش�گاه درحیطه کارآفرینی، احس�اس 
نی�از به جهت گی�ری کارآفرینی درمیان  مدیران دانش�گاه 
و برق�راري ارتباط�ات مناس�ب بی�ن دانش�گاه ها و مجام�ع 
بی�ن الملل�ی و مراک�ز صنعت�ی، می توان�د درش�کل گیري 
اکوسیس�تم کارآفرین�ی تأثیرگ�ذار باش�د ک�ه درمطالع�ات 
)روث، 2015؛ آیزنبرگ،201 2؛اس�پیگل،2015؛ فورلینگر، 
2015؛ لینداس�تراند، 2011؛ کووارنی�وس، 2010( م�ورد 
توج�ه ق�رارا گرفت�ه اس�ت. نتای�ج حاص�ل از  مقال�ه نش�ان 
داد ک�ه ب�رای ایج�اد اکوسیس�تم کارآفرین�ی دانش�گاهی 
عوام�ل مح�وری ش�امل عوامل حمایت�ی، مال�ی اقتصادی، 
فرهنگ�ی اجتماعی و حاکمیتی سیاس�ی، س�رمایه انس�انی 
و تعم�الت و ارتباط�ات ب�ر ایج�اد اکوسیس�تم کارآفرین�ی 
دانش�گاهی نق�ش بس�زایی دارد. نتای�ج تحقی�ق نش�ان داد 
ک�ه عام�ل ارتق�ا فرهن�گ اکوسیس�تم کارآفرین�ی  مبتنی 
ب�ر دانش�گاه برغ�م آنک�ه از جنس عوام�ل داخلی دانش�گاه 
ایج�اد  در  مهم�ی  بس�یار  نق�ش  می ش�ود،  محس�وب 
اکوسیس�تم کارآفرینان�ه دانش�گاه )به عنوان ی�ک نمونه ای 
از جامع�ه( خواه�د داش�ت و توس�عه فرهن�گ کارآفرین�ی 
ف�ردی، فرهن�گ کارآفرینی ش�رکتی و فرهن�گ کارآفرینی 
س�ازمانی در درون دانش�گاه نق�ش مهم�ی در ارتق�ا س�طح 
آمادگی توس�عه اکوسیس�تم کارآفرینی دانش�گاهی خواهد 
داش�ت. عالوه بر آن بهبود سیاس�ت ها و قوانین دانش�گاه، 
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ب�رای  نی�از  م�ورد  زیرس�اخت های  گس�ترش  و  ایج�اد 
ایج�اد اکوسیس�تم کارآفرین�ی دانش�گاهی، ارتق�ا س�طوح 
سیاس�تگذاری و مدیری�ت مناب�ع مال�ی دانش�گاه، باالبردن 
ش�دت و س�طح تحقیق و توس�عه در اکوسیس�تم دانشگاه، 
کارآفرینان�ه  اکوسیس�تم  ایج�اد  ایج�اد  در  زی�ادی  تاثی�ر 
دانش�گاه دارن�د. رویک�رد جدید ارائه ش�ده در نظام آموزش 
کارآفرین�ی  اکوسیس�تم  م�دل جدی�د  ب�ر  مبتن�ی  عال�ی 

پردی�س دانش�گاهی ارائ�ه ش�ده در ای�ن مقاله، ب�رای کلیه 
مدیران وزارت علوم و روس�ا و هیات رئیس�ه دانش�گاه های 
کش�ور و محققان عالقمند به توس�عه آموزش عالی کش�ور 
ای�ران و کش�ورهای در ح�ال توس�عه قاب�ل اس�تفاده  در 

خواهدبود.

پی نوشت:
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Abstract
The study of higher education policies of developed countries in the design and development 

of university entrepreneurship ecosystem has become one of the new and important research 
topics in the field of higher education and university entrepreneurship ecosystem. Therefore, 
changing the approach of universities from educational and research planning to approach Cre-
ating a university entrepreneurial ecosystem has attracted the attention of the world’s leading 
universities. Due to the lack of experience in the agricultural sector, the ecosystems of the 
fledgling agricultural business system should be identified using the teachings of pioneering 
entrepreneurship departments. The aim of this study was to evaluate the ecological model of 
university entrepreneurship system based on Eisenberg model and with emphasis on higher ed-
ucation in the country from the perspective of experts in start-ups, which was practical in terms 
of purpose and was implemented using a questionnaire. The statistical population of the study 
included 1550 graduate students from five universities of Ilam, Kurdistan, Razi, Lorestan and 
Bouali Sina universities, using the Bartlett table, 315 of them were performed by cluster meth-
od with appropriate proportion and sampling. To measure the validity of the research instru-
ment, a diagnostic validity method was used, the value of which was higher than  AVE≥0.5 for 
acceptable structures. In order to determine the reliability, a composite reliability method was 
used, the value of which was higher than CR≥0.6 for the studied structures and was acceptable. 
The value of the sequential theta coefficient was also calculated for structures higher than θ≥0.7 
In order to process the data, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were 
used. Then, the measurement model showed that the conceptual modeling factors of academic 
entrepreneurship climate in agricultural colleges in western Iran, including supportive factors 
of support, economic, political, political, socio-cultural governance, interactions, networking 
and human capital, play the greatest role in forming an academic entrepreneurial ecosystem. 
They have in agricultural colleges

IndexTerms: University Entrepreneurship Ecosystem, Isenberg’s model; Academic Entrepreneur-
ship, Faculty of Agriculture
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