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 چکیده

 یبرا، کنیل. مشخص است یگریاز هر زمان د شیب ینوپا در بخش کشاورز یکسب و کارها تیاهم
. است مورد نیازنوپا  یبوم سامانه کسب و کارها ایمناسب  طیو شرا طیمهم فراهم ساختن مح نیبه ا دنیرس

های با استفاده از آموزه بایدای انهبوم سام نیچن جادیا یکشور برا ینظر به کم بودن تجربه بخش کشاورز
 نیا. کرد ییشناسارا  یکشاورز ینوپا یکسب و کارهای بوم سامانه یاجزا، کارآفرینی شگامیپهای بخش

و با  زنبرگیمدل آ هیبر پا یاهدانشگ ینیکارآفری مدل سرعت بخش رشد بوم سامانهی یهبا هدف ار قیتحق
، به لحاظ هدفکه  انجام شداز دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا کشور  یشاورزک یبر آموزش عال دیتأک

خبرگان کسب و تن  1011 یمورد بررس یآماری جامعه. اجرا شد نامهپرسشاستفاده از بود و با  یکاربرد
انتخاب  یصورت تصادف به تن 202به حجم ای فرمول کوکران نمونهبا استفاده از . کشور بودند ینوپا یکارها

مورد های سازه یاستفاده شد که مقدار آن برا یصیتشخ ییاز روش روا قیابزار تحق ییرواسنجش  یبرا. شد
استفاده شد که  یبیترک ییایاز روش پا ییایپا نییبه منظور تع. و قابل قبول بود AVE ≥ 5/1 باالتر از یبررس

 یبرا زین یبیترت یتتا بیمقدار ضر. و قابل قبول بود CR ≥ 2/1 باالتر از یمورد بررسهای سازه یمقدار آن برا
 لیو تحل یاکتشاف یعامل لیاز روش تحلها داده پردازشبه منظور . محاسبه شد θ ≥ 7/1باالتر از ها سازه
مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه های نشان داد که عامل گیریاندازه سپس مدل. استفاده شد یدییتا یعامل

، مولد ینیاز کارآفر تیحما، یبخش خصوص تیشامل تقو، کشور یکشاورز یآموزش عال یدانشگاه ینیکارآفر
بوم سامانه آموزش ، یکیزیف یفضا نیتأم، توجه به نقش مشاوران، نانهیتفکر کارآفر، ینیتوسعه فرهنگ کارآفر
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 قدمهم
 تیپژوهش محور بوده و فعالها دانشگاه رانیدر ا

افراد  تیو ترب ینیکارآفری در توسعه یچندان
 ینیکه پرداختن به کارآفر شکلیبه . ندارند نیکارآفر

 یکه دارا یو دانش آموختگان انیو پرورش دانشجو
کسب و  اندازیراه یالزم براهای و مهارتها ییتوانا

هر دانشگاه  یاصل فهیعنوان وظ به، دکار مناسب باشن
 مورد غفلت واقع شده و متأسفانه خالء آن در

 زاده و یهاد) کشور محسوس است هایدانشگاه
آموزش  یو مرکزهاها دانشگاه(. 1382، همکاران

جامعه به  یازهایبه ن ییگوپاسخ یکشور به جا یعال
کسب مدرک  یازهایبه ن ییگوپاسخ یبرا ییمرکزها

و  یزیعزاند )شده لیتبد انیو اعتبار دانشجو
ها دانشگاه، در نظر داشت دیبا، اما(. 1382، همکاران
در ها مؤسسه نیاز ماندگارتر یآموزش عال یو مرکزها

های یفهو وظها نقش، از این رو. باشندمی جهان
شده است که اگر نتوانند  فیتعرها آن یبرا یدیجد

، گام بردارند ینیتوسعه کارآفر یتادر راس
و ای و منطقه یملی در توسعه شانیکشورها

و  یژنیب) موفق نخواهند شد المللیهای بینرقابت
در ها یفهو وظها نقش نیاز جمله ا(. 1384، همکاران
 تیریبه مد توانمی یکشاورز یآموزش عال یمرکزها

کمک ، انینشجودا یرشد و رشد برا شیپهای طیمح
و دانش  یشیزاهای شرکت سیدر تأس انیبه دانشجو

های و انتقال شرکت لیهنگام تحص یکشاورز انیبن
 یو اعضا انیثبت شده توسط دانشجو یکشاورز

 یعیو منابع طب یکشاورز هایدانشگاه یعلم ئتیه
، و همکاران یعابد) یعلم و فناورهای به پارک

شده  ادیهای اقدام، وجود نیبا ا. اشاره کرد(، 1382
 طیمح ازمندین، بلکه. دهندنمی گاه در خالء رخ چیه

به شکل ها که در آن همه عامل باشندمی یمساعد
 نامبا  طیمح نیاز ا که کنند یمناسب با هم همکار

ی بوم سامانه. شودمی ادی ینیکارآفری سامانهبوم
 ایها سازمان، افراد، به عنصرها ینیکارآفر

برنده پیشمانند  توانندمی دارد که اشارههایی مؤسسه
شدن افراد عمل  نیکارآفر یبازدارنده در راستا ای

 رندهیبوم سامانه در برگ نیا(. 2118، فورفاس) کنند
و ها دانشگاهها آن صدها عنصر بوده که از جمله

 است الزم، از این رو. هستند یآموزش عال یمرکزها
 هو از جمل یآموزش عال یو مرکزهاها دانشگاه
رشد  یدر راستا یکشاورز یآموزش عال یمرکزها

و  شندیندیالزم را ب داتیتمه ینیکارآفر طیمح
 در قبال آن شوند یدیجدهای تیمسئولدار عهده

 ریاخهای در سال(. 1381، عبداهلل زاده و همکاران)
و توسعه آن عالوه بر  ینیتوجه به کارآفر

و ها دانشگاهدر  یو پژوهش یآموزشهای تیمأمور
 افتهی شیافزا ایدر سراسر دن یآموزش عال یمرکزها

و  کسونی؛ د2113، و همکاران سیمور) است
ها دورهی انفجارگونه گسترش، اما(. 2110، همکاران

، یدانشگاه یدر مرکزها ینیکارآفر یدادهایو رو
حوزه همراه با  نیاهای و پژوهش فاتیتأل شیافزا

 ریتوسعه که رشد چشمگ یدولتمردان و نهادها توجه
را در سراسر جهان  ینیکارآفر انیجر زیآم تیو موفق

متعدد های چالش یدارا. سازدیبه ذهن متبادر م
و بوم سامانه در  یآموزش، ینظر، یشناخت شناس

اشاره  دیراستا با نیدر هم. است ینیحوزه کارآفر
 سعهتو ازمندین، یداشت که منظومه دانشگاه

مناسب است تا از  ینیکارآفر یسامانه و فضابوم
و  ندهایفراها، انیبن، سنت و هنجارها، رهگذر آن

دانش  دیشود و به تول نهیآن منظومه نهاد یمرزها
ها دانشگاه، از این رو. منجر گردد ینیکارآفر نینو
و  یرا به طور عموم ینیبوم سامانه کارآفر ستیبایم

و  یآباد یعل) هنددر دستور کار قرار د یکاربرد
 (. 1387، همکاران

وارد  یهزار دانش آموخته دانشگاه 271ساالنه 
 نیا یگوپاسخبازار  تیظرف، اما. شوندمی بازار کار

، یگیب یآهوخوش و عل) ستیشمار دانش آموخته ن
های یدر بررس (،2110) و همکاران یحجاز(. 1382

از حد دانش  شیکه با توجه به رشد ب افتندیخود در
آنان  یکارینرخ ب شیو افزا یزآموختگان کشاور

 اندازیراهبه سمت  یدانش آموختگان کشاورز تیهدا
 یامر یمختلف کشاورزهای کسب و کار در بخش

 زین (،1305) و همکاران یاسکندر. است ریزناپذیپره
 یکه آموزش عال افتندیخود درهای یدر بررس

های تنها در کسب مهارت یعیو منابع طب یکشاورز
در کسب  یو نقش چندان داشته تأثیر یتخصص
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، از این رو. کسب و کار نداشته استهای مهارت
ای هرشته کاریشمار دانش آموختگان ب شیافزا

کسب و کار به  اندازیراهآنان در  یو ناتوان یکشاورز
 شده است لیکشور تبد یاساسهای از چالش یکی
است که کسب و  یدر حال نیا(. 1382، یمردانشاه)

توسعه ، اشتغال جادیاز نظر ا یرزکشاو ینوپا یکارها
نقش  دیجدهای از فرصت برداریبهرهو  ینوآور
با وجود ، اما. کشور دارند یاقتصاد تیدر موفق یمهم
و ها دانشگاه ینیکارآفر یمرکزها تیفعال

، ریدر چند سال اخ گرید ربطیذهای ریزیبرنامه
 رانیکه در ا یکشاورز ینوپا یتعداد کسب و کارها

 کمتر بوده است زین یاز متوسط جهان دهش جادیا
احتمال  نیا، در نتیجه(. 1385، و همکاران ینادر)

 نیدر ا ینیبوم سامانه کارآفر کردیوجود دارد که رو
از آن هستند  یحاک زیشواهد ن. راستا راهگشا باشد

 یمناسب برا طیمح جادیو ا یطیمحهای تیکه حما
و  بو توسعه کس جادیدر ا ینظام آموزش یریرپذیتأث

داشته  ینیکارآفر ریدر مس یکارها بتواند نقش موثر
، و پترسون ی؛ ل2110، اوربانوتولدانو و ) باشد

2111 .) 
 یمل ایای بوم سامانه ممکن است در سطح منطقه

 ترزیف) شود لیدر سطح خود دانشگاه تشک یحت ایو 
بر (. 2117، و همکاران سی؛ مور2111، و همکاران

سامانه در دو سطح با بومها مبنا دانشگاه نیا
 بهها آن سطح اول وجوداند. گره خورده ینیکارآفر

و ای منطقه ینیاز بوم سامانه کارآفر یعنوان قسمت
 درون دانشگاه است ینیسطح دوم بوم سامانه کارآفر

، WEF؛ 2111، زنبرگی؛ آ2117، و آکس لریم)
درون دانشگاه  ینیدر مورد بوم سامانه کارآفر(. 2014
و  تیرینحوه مد، یمانند جو مساعد آموزشهایی عامل
های مانند دورهمناسب های رساختیز، یرهبر

 انیبر پرورش دانشجو ینقش موثر توانندمی یوزشآم
و  دوتی؛ ر2117، و آکس لریم) کنند فایا نیکارآفر

مدرن پا را  یهاراستا دانشگاه نیدر ا(. 2113، یگرا
 کیعنوان  را به ینیفراتر گذاشته و رشته کارآفر

 نهیزم نیو در ااند کرده یمجزا معرف یلیتحص نهیزم
 سیموراند )کرده زین یجهقابل توهای یگذارسرمایه

در نظر  دیبا، اما(. 2110، ی؛ ماتال2113، و همکاران

بوم سامانه ، زنبرگیآ قاتیداشت که بر اساس تحق
 گریدر کشورها و دسازی ادهیقابل پ، موفق ینیکارآفر
های تیو مز طینبوده و با توجه به شراها منطقه
در مناطق  ینیکارآفرای هبوم سامانه یامنطقه

 نیبا ا(. 2111، زنبرگیآ) باشندمی متفاوت تلفمخ
در توسعه ها دانشگاه تأثیر ریاخهای سال یط، وجود
 ینیو توسعه بوم سامانه کارآفر جادیبا ا ینیکارآفر

، داریفلور) است افتهی یریچشمگ شیافزا یدانشگاه
 ایفو و هسهای یبنابر بررس، کهای گونهبه (. 2112

بوم سامانه  جادیمؤثر در اهای عامل (،2117)
، یریپذ سکیفرهنگ ر، دانشگاه استنفورد ینیکارآفر

، دولت تیحما، ینیمند به کارآفر وجود جامعه عالقه
فو ) باشندمی مستعد انیبا صنعت و دانشجو یهمکار
 زیو آکس ن لریمهای یبنابر بررس(. 2117، ایو هس
انجام  کاگویدانشگاه ش یبر رو یصورت مورد که به

ترنر سه عامل  یمرز هیبا در نظر گرفتن فرض. شد
 کاگویدر دانشگاه ش ینیبوم سامانه کارآفر جادیا یاصل
در دانشگاه و  یتیتنوع جمع، انیعمل دانشگاه یآزاد
، و آکس لریم) در دسترس دانشگاه بودندهای ییدارا

2117 .) 
دانش آموختگان  یکاریبا توجه به آنکه امروزه ب

 یاساسهای از چالش یکیبه  یکشاورز یآموزش عال
ضرورت (. 1308، یعقوبی) شده است لیکشور تبد

 یآموزش عال یو مرکزهاها دارد که دانشگاه
تری شیمشارکت ب ینیدر توسعه کارآفر یکشاورز

 ارکتآن است که مش زیامر ن تیواقع. داشته باشند
در توسعه  یآموزش عال یها و مرکزهادانشگاه
از  یو ملای منطقههای با توجه به عامل ینیکارآفر

 جادیبا اها که دانشگاهاند ییربنایجمله عوامل مهم و ز
بتوانند در بوم سامانه  دیمناسب با یساختارها

داشته باشند و موجب بهبود  ییاینقش پو ینیکارآفر
. شوند یطیمح -یو اجتماع یاقتصاد، یو رشد فرهنگ

محققان  نیشیپ قاتیتحق جیبنا بر نتا، حال نیبا ا
 یاندک قاتینداشته و تحق نهیزم نیدر ا یجامع دید

که  لیدل نیآن هم به ا. رابطه وجود دارد نیدر ا
های هیو فرض ینیمباحث مربوط به بوم سامانه کارآفر

 ومبر ب یمبتن هایدانشگاه نهیدر زم یو تجرب یادیبن
 مطرح شده است ریاخهای در سال ینیسامانه کارآفر
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آنچه ، وجود نیبا ا(. 1387، راد و همکاران یعزت)
معتبر در  هایدانشگاه آن است که، مسلم است

 ینیبوم سامانه کارآفر یجهان بر مبنا یکشورها
های برنامهها دانشگاه نیو در ا کنندمی دایشکل پ

به ابعاد بوم سامانه  یهدانشگا قاتیو تحق یدرس
مردم ها، منبعها، رساختیمنطقه مانند: ز ینیکارآفر

بوم  ییایو فرهنگ گره خورده و موجب رشد و پو
، براش) شده استای منطقه ینیسامانه کارآفر

2114 .) 
که مفهوم بوم  یدر حال، است یادآوری انیشا

 نیا. شد یدر آغاز توسط مور معرف ینیسامانه کارآفر
 االتیا ینیکارآفر انیاز دانشگاه زنبرگیآ لیدن

مفهوم را به طور خاص  نیبود که ا کایمتحده آمر
و همه پسند  ریهمه گ یردانشگاهیمخاطبان غ انیم

به  وممفه نیا(. 2111، 2111، زنبرگیآ) ساخت
 ارائه یکاربرد یچشم اندازای، هیفرض ینگاه یجا
 ؛2111، زنبرگی؛ آ2112، کویو فدر سیکانت) دهدمی
 چیتوجه داشت که ه دیبا، اما(. 2111، و هانسن ریناپ

که مورد  ینیاز بوم سامانه کارآفر یکسانی فیتعر
، حال نیبا ا. وجود ندارد، عموم باشد رشیپذ

مفهوم در  نیاز ا فیتعر ئهارا یبرا یاریبسهای تالش
در کل ها فیتعر. صورت گرفته است ریاخهای سال
 انیمتقابل م یو وابستگ یمحلهای رابطه تیاهم
 یعنوان عنصرها مختلف بوم سامانه را به گرانیباز
به . کنندمی عملکرد بوم سامانه ارائه شرانیپ یاصل

مفهوم  نیو ساختار مند ا ایپو عتیطب، طور مشخص
 یندهایو فراها مؤسسه، گرانیباز رندهیدر برگ
قابل (. 2117، براون و ماسون) است یگوناگون

های به گونه اتیمفهوم در ادب نیاست که ا یادآوری
 کیبه  یاستفاده شده که آن را به نوع یمتفاوت

، یو سانل نیمارت) کرده است لیمفهوم آشفته تبد
 نهیدر زم زین یچندهای مدل، نیچن هم(. 2113

به زعم ، حال نیبا ا. وجود دارند ینیسامانه کارآفر مبو
بوم سامانه  یمدل مفهوم (،2112) گلیاستم و اسپ

 انیاست که م یمدل زنبرگیآ ینیکارآفر
از . داردتری شیب تیو رهبران محبوب گذارانسیاست
 ینیمدل بوم سامانه کارآفر قیتحق نیدر ا، این رو

. تانتخاب شده اس یعنوان مدل مفهوم به زنبرگیآ

 نینخست زنبرگیگوناگون آهای بنا بر ارجاع
مند و خاص به  است که به طور ساختار یشمندیاند

 ینیکارآفر طیو نه مح ینیمقوله بوم سامانه کارآفر
کالن های تجربه و آموزه هیبر پا یو. پرداخته است
 یاصل دگاهیدر مجله هاروارد د 2111خود در سال 
از اجزاء ای عنوان مجموعه را به ینیفربوم سامانه کارآ

 یمعرف نانهیکارآفرهای تیفعال یمشخص و الزم برا
موفق هستند که  یهنگام نانیکارآفر یزعم و به. کرد
 ازشانیمورد نای و حرفه یمال، یانسان یهامنبعبه 

کنند که  تیفعال یطیکنند و در مح دایپ یدسترس
 نیتأم و قیرا تشو نانیدولت کارآفرهای استیس

عنوان بوم سامانه  شبکه را به نیاو ا. کندمی
باور است  نیبر ا زنبرگیآ. کندمی فیتوص ینیکارآفر

که  دگاهید نیوجود ا، ینیکه در قلب راهبرد کارآفر
 را شامل ینیبوم سامانه کارآفرهایی چه عامل

شگفت ، شوندگیری مینتیجهو چطور  شوندمی
 هم(. 1383، رانو همکا یقمبرعل) ستین زیبرانگ
 به ینیکارآفر (،a2011) زنبرگیبه زعم آ، نیچن

از ای و مجموعه ردیگنمی شکل یصورت انتزاع
ها آن مناسب بیفراهم شوند تا از ترک دیباها عامل

. شکل گرفته و رخ دهد ینیکارآفر تیهرگونه فعال
 زیکه شامل بالغ بر صدها جزء متماهایی عامل

 یشش دسته کل رو به طور عمده د باشندمی
موفق و  یهانمونه) فرهنگ. شوندبندی میدسته

(، یدولت و رهبر) استیس(، یاجتماع یهنجارها
کار و  یروین) یانسان هیسرما(، یمال هیسرما) هیسرما

و شبکه  هیاول دارانیخر) بازار(، یآموزشهای مؤسسه
های سازمان، یتیحماهای تخصص) تیو حما( ها
 نیکه به مجموعه ا( اه رساختیو ز یردولتیغ

در ادامه . شودمی گفته ینیبوم سامانه کارآفرها عامل
 نهیصورت گرفته در زمهای یاز بررس یبرخ جیبه نتا

 . اشاره شده است ینیبوم سامانه کارآفر
خود های یدر بررس (،1385) و همکاران یقمبر

شامل: قانون  یکالن ملهای استیکه س افتندیدر
آن و های استیو س 1414سند چشم انداز ، یاساس

 ینیکارآفر یتوسعه حامهای برنامههای استیس
 ینیآنان روند توجه به کارآفر یبر بررسبنا . هستند

به  یروند ورتوسعه دوم و چهارم کشهای در برنامه
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نسبت باالرونده داشته و در دو برنامه سوم و پنجم 
کمرنگ  انگریرونده داشته است که ب نییپا بیش

در تفکر  ینیسامانه کارآفرشدن توجه به ابعاد بوم
اوزان محاسبه شده  یبر مبنا. است گذارانسیاست

نبوده و  کسانی ینیتوجه به ابعاد بوم سامانه کارآفر
 یکمتر تیاهم گریبا ابعاد د سهیقادر م یتیبعد حما

 . داشته است
در پژوهش خود  زین (،1382) و همکاران یداور

بر  رانیا ینیبوم سامانه کارآفرهای عامل"با عنوان 
های فتهایکه بنا بر  افتندیدر "زنبرگیمدل آ یمبنا

از  یابعاد مدل مفهوم یفیاز جنبه توص، دست آمدهب
 استیخبرگان مناسب بود که عبارت بودند از: س دید
، یصنفهای جمنان)ها تیحما(، یرهبر، دولت)
، کار یروین) یانسان هیسرما(، ها رساختیز

 بازارها، یمال نیتأم(، یآموزشهای مؤسسه
، تیموفقهای داستان) فرهنگ(، ها شبکه، دارانیخر)

 یبررس جیبنا بر نتا، نیچن هم(. یاجتماع یهنجارها
بوم سامانه  کی ییکاراها از عاملای آنان مجموعه

 بیکه به ترت دهندمی قرار تأثیررا تحت  ینیکارآفر
و  استیس، فرهنگ، بازارها، یانسان هیسرماها، تیحما
 رگذاریتأث رانیا ینیبر بوم سامانه کارآفر یمال نیتأم
 . باشندمی

 زین (،1385) یو پورآتش ییمرجاهای یبررس در
 به زنبرگیابعاد شش گانه مطرح شده در مدل آ

مدل در نظر گرفته شدند و با  یاصل میعنوان مفاه
خبرگان آموزش  یو نظرها یاستفاده از اسناد پژوهش

 ینیکارآفر یاصل میمعرف مفاههای مؤلفه یعال
توسعه داده  یقیتلف ییاستخراج و مدل نها یدانشگاه

بوم سامانه های رمولفهیز، است یادآوری انیشا. شد
شرح بودند: مؤلفه  نیبد یدانشگاه ینیکارآفر

و  یو مقررات و رهبر نیقوان، یشامل: سازمان استیس
و ها رساختیشامل: ز تیمؤلفه حما، تیریمد

مؤلفه فرهنگ شامل: ، بانیپشتهای تخصص
 وانرهای یژگیو و یو فرهنگ یاجتماعهای یژگیو

 یشامل: بسترها یمال هیمؤلفه سرما، یشناخت
مؤلفه بازار شامل: ، یمال یبانیو پشت یاقتصاد
های و نهادها و شبکه یو فرابخش یبخشهای تعامل

 یشامل: نهادها یانسان هیو مؤلفه سرما یعلم

و  یپژوهش و فناور، آموزش، یو پژوهش یآموزش
 . کار یروین

پس از  زین (،1387) و همکاران یپور گونیم
و  یدانشگاه نانهیحوزه بوم سامانه کارآفر اتیمرور ادب

خبرگان و فعاالن ، گذارانسیاستانجام مصاحبه با 
های داده یدانشگاه نانیحوزه بوم سامانه کارآفر

کردند و در  یرا گردآورها بدست آمده از مصاحبه
بوم  دجایبر ا رمؤث یو محور یفرعهای عامل تینها

 ییرا شناسا یدانشگاه سیپرد نانهیسامانه کارآفر
شده  ییشناسا یعامل محور 8 یکردند و بر مبنا

عبارت بودند ها عامل نیا. کردند میرا ترس ییمدل نها
، دانشگاه سیدر داخل پرد نانهیاز: فرهنگ کارآفر

 ینیبوم سامانه کارآفر جادیا یبرا ازیمورد ن رساختیز
 یهامنبع تیریو مد یاستگذاریس، یشگاهدان سیپرد
های عامل، دانشگاه یداخلهای استیس، دانشگاه یمال

بوم سامانه  جادیاثرگذار بر اای منطقه تیحاکم
و  یاقتصادهای عامل، یدانشگاه سیپرد ینیکارآفر

 ینیبوم سامانه کارآفر جادیکسب و کار که بر ا طیمح
 جادیبر ا ؤثرم ینهادها، اثرگذارند یدانشگاه سیپرد

های و عامل یدانشگاه سیپرد ینیبوم سامانه کارآفر
 ینیبوم سامانه کارآفر جادیاثرگذار بر اای بازار منطقه

های از مؤلفه یمحققان دانشگاه. یدانشگاه سیپرد
توسعه بوم  یبرا ینیمطرح شده در بوم سامانه کارآفر

به اند. کرده فادهاست یدانشگاه ینیسامانه کارآفر
مرور ساختار مند مطالعات در حوزه ، کهای گونه

مؤلفه  ازدهیکه  دهدمی نشان یدانشگاه ینیکارآفر
 ییقابل شناسا یدانشگاه ینیدر ارتباط با کارآفر

دانشگاه و  انیارتباط م. 1ند از: اعبارتکه  است
. 3، رشد ی/ مرکزهایفناورهای پارک. 2، صنعت

. 5، یمال یها. منبع4، دانشگاه یو رهبر تیریمد
. 2، انیدانشگاهای حرفههای و مهارتها تیقابل

نظام . 7، انیدانشگاه یروان شناختهای یژگیو
های افتهیانتشار . 0، ینی/آموزش کارآفریآموزش

. 11، و مقررات نیقوان. 8، یدانشگاه قاتیتحق
 یساختار سازمان. 11و  نانهی/کارآفریفرهنگ سازمان

با هدف  قیتحق نیاست که ا یادآوریقابل . دانشگاه
 ینیارائه مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفر

 بر آموزش  دیبا تأک زنبرگیمدل آ یبر مبنا یدانشگاه
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 یمورد بررسهای و مؤلفهها سازه ییایو پاها سازه ییروا لیتحلهای یافته -9جدول 
 تتای ترتیبی ها مؤلفه تتای ترتیبی AVE CR عامل 

 015/1 03/1 22/1 تقویت بخش خصوصی

 782/1 0/1 50/1 تعیین متولی 011/1 سیاست

 017/1 8/1 75/1 حمایت از کارآفرینی مولد

 088/1 81/1 23/1 الگوهای موفق کارآفرینی

 811/1 81/1 28/1 توسعه فرهنگ کارآفرینی 024/1 فرهنگ

 014/1 03/1 23/1 تفکر کارآفرینانه

 785/1 00/1 25/1 مشاوراننقش 
 752/1 حمایت

 740/1 70/1 54/1 تأمین فضای فیزیکی

 031/1 سرمایه  814/1 81/1 72/1 های کسب و کار کشاورزی بوم سامانه آموزش مهارت

 740/1 02/1 20/1 بازنگری در ساختار آموزش عالی 

 075/1 07/1 7/1 پرورش نیروی انسانی  انسانی

 784/1 03/1 22/1 ترغیب استادان به کارآفرینی 

 755/1 07/1 24/1 شبکه سازی
 773/1 بازار

 780/1 03/1 23/1 چهره سیاسی بازار کشور

 015/1 سرمایه مالی 015/1 8/1 22/1 های مالیدسترسی به منبع

 
از دیدگاه خبرگان کسب و کشور  یکشاورز یعال

 . انجام شده استکارهای نوپا 

  شناسیروش
و از  یبا توجه به هدف از نوع کاربرد قیتحق نیا

 قیابزار تحق. است میدانیها داده یلحاظ گردآور
 یمحقق ساخته بود که با استفاده از بررس نامهپرسش

 یدیموضوع و مصاحبه با خبرگان و آگاهان کل اتیادب
کسب و کار  یدارا راداف) نوپا یو کارهاحوزه کسب 

 یشش مؤلفه اصل ینشانگرها( زیمخاطره آم ینوپا
بر  دیبا تأک زنبرگیآ ینیمدل بوم سامانه کارآفر

شدند و بر  ییکشور شناسا یکشاورز یآموزش عال
. گشت نیو تدو هیته قیتحق نامهپرسشآن  یمبنا

هفته نامه ) تن 1011 یمورد بررس یآماری جامعه
به . نوپا بودند یخبرگان کسب و کارها( 1387، شنبه

از  اینماهای حجم نمونه و انتخاب نمونه نییمنظور تع
تن  202نمونه  شمارفرمول کوکران استفاده شد که 

 . برآورد شد
از روش  ابزار تحقیقهای سازه ییروا نییتع یبرا

به روش  یصیتشخ ییو پس از آن روا ییمحتوا ییروا
 استخراج شده انسیوار نیانگیشاخص م نییتع
(AVE )ییایاز روش پا، نیچن هم. استفاده شد 

استفاده (، زامبو یآلفا) یبیترت یدر کنار تتا یبیترک
، باشد 2/1باالتر از ها آن CR که مقدارهایی سازه. شد

 یبرا یبیترت یمقدار تتا. دارند یقابل قبول ییایپا
 داردها آن ییاینشان از پا زین یمورد بررسهای سازه

های است که سازه یادآوری شایان(. 1جدول )
سرمایه سؤال(،  22) فرهنگسؤال(،  31) سیاست
 11) بازارسؤال(،  14) حمایتسؤال(،  33) انسانی

 5در قالب طیف سؤال(  8) و سرمایه مالیسؤال( 
بوم سامانه وضعیت به منظور بررسی ارزشی 

خبرگان کارآفرینی دانشگاهی کشاورزی از دیدگاه 
نامناسب= ، 1بسیار نامناسب= ) کسب و کارهای نوپا

بسیار مناسب= ، 4مناسب= ، 3تا حدودی مناسب= ، 2
مقیاس هر شش ، چنین هماند. سنجیده شده( 5

 . بودای فاصله مورد مطالعه شبه سازه
ای دو مرحله کردیاز روها داده شیبه منظور پاال

های السؤشکل که در آغاز  نیبه ا. استفاده شد
 یعامل لیهر سازه وارد تحلکننده گیریاندازه

ساختار  ییاز شناسا نانیشده و پس از اطم یاکتشاف
و در قالب  یدییتا یعامل لیاز تحل، آن یعامل
ابعاد  یابیارز یبرا یمعادله ساختاربندی مدل
 ینیبوم سامانه کارآفرهای سازهکننده یریگاندازه

کشور  یکشاورز یبر آموزش عال دیبا تأک یدانشگاه
 AMOS24 افزارنرمدر  اتیعمل نیا. استفاده شد

 . انجام شد
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 هاافتهی
موجود های تعداد عامل یآغاز به منظور بررس در
شش مؤلفه مدل بوم سامانه  ینشانگرها نیدر ب

پذیری از عامل نانیو اطم یدانشگاه ینیکارآفر
 هایافته. استفاده شد یاکتشاف یعامل لیاز تحلها سازه

که سه عامل با  دهدمی نشان استیمؤلفه س یبرا
 07/1 قدارم. استخراج شدند کیاز  شیب ژهیمقدار و

ها قابل قبول داده ینشان از انسجام درون KMO یبرا
، نیچن هم. داردها آن یعاملهای رابطه انیب یبرا

است دار یدرصد معن کیدر سطح  زیآماره بارتلت ن
برآورد بار  یبرا. داردها نشان از مناسبت دادهکه 
استفاده شده  ماکسیهر نشانگر از چرخش وار یعامل

 (. 2جدول ) است

 کارآفرینی آیزنبرگ سامانه بوممدل های مؤلفهاز  استیمؤلفه سهای عامل ژهیو مقدار و یبار عامل -2جدول 

 مقدار ویژه بار عاملی  متغیر  عامل

ی
وص

ص
 خ

ش
بخ

ت 
وی

تق
 

 02/1 سرمایه خطرپذیر بخش خصوصیگیری قوانین مربوط به حمایت از شکل

02/3 

 24/1 ایجاد جذابیت مالی برای بخش خصوصی برای ورود به بوم سامانه 

 22/1 حوزه کسب و کارهای نوپا به بخش خصوصی های قوانین مربوط به واگذاری بخشی از فعالیت

 حذف اختصاص بودجه کافی برای رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا 

 حذف ی در بوم سامانه کسب و کارهای نوپاگذارسرمایهو نهادهای مالی برای ها قوانین تشویقی برای بانک

 حذف جریان سرمایه در بوم سامانه کسب و کارهای نوپا سازی سیال

ی
تول

ن م
یی

تع
 

 70/1 مشخص کردن متولیان بوم سامانه کسب و کارهای نوپا 

05/3 

 28/1 سیاستگذاری واحد و متمرکز در حوزه کسب و کارهای نوپا 

 27/1 و رفع ابهام از قوانین حوزه کسب و کارهای نوپاسازی شفاف

 حذف تدوین قوانین آسانگر برای رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا

 حذف تدوین استراتژی و نقشه راه بوم سامانه کسب و کارهای نوپا 

 حذف و ساختارهای چابک ها تدوین سیاست

 حذف دست و پاگیر دولتی های حذف دیوانساالری

لد
مو

ی 
رین

رآف
کا

از 
ت 

مای
ح

 

 74/1 غیرمولد های یگذارسرمایهافزایش خطرپذیری 

54/3 

 72/1 حمایت از کارآفرینی مولد 

 28/1 حمایت از کسب و کارهای نوپای قوی و موفق 

 حذف سیاستگذاری متناسب با شرایط خاص بوم سامانه 

 حذف ای منطقههای تعریف شاخص

 حذف اقتصادی های جغرافیایی فعالیتبندی خوشه

زن
توا

ه م
سع

تو
 

 70/1 نوپا از مرکز کشورهای یگذارسرمایهتمرکززدایی از 

37/3 
 71/1 نوپا از مرکز کشور های تمرکززدایی فعالیت

 حذف وضع قوانین جدید به منظور توسعه متوازن کشور 

 حذف مستقیم دولت در ساخت بوم سامانه کسب و کارهای نوپاهای جلوگیری از دخالت

ی 
مال

ت 
ابی

جذ

ه 
د ب

رو
ت و

جه

تم
یس

وس
اک

 

 70/1 ایجاد جذابیت مالی برای تشویق بازیگران مختلف برای ورود به بوم سامانه 
52/2 

 حذف ی مالی دولتی و خصوصی هامنبعمالی با های ایجاد صندوق
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 مقدار ویژه بار عاملی  متغیر  عامل

 حذف مالی به بخش خصوصی های اعطای مدیریت صندوق

یه
رما

س
ذار

گ
ی 

ت
دول

 

 73/1 دارای مزیت رقابتی های ی دولت در حوزهگذارسرمایه
5/2 

 حذف ی دولت در بوم سامانه کسب و کارهای نوپاگذارسرمایه

ن 
انی

قو

ی
ویق

تش
 

 04/1 قوانین مربوط به اعطای سریع وام به فعاالن حوزه کسب و کارهای نوپا
80/1 

 حذف قوانین مربوط به زمان تنفس برای کسب و کارهای نوپا 

 
 سامانه کارآفرینی آیزنبرگ  مدل بومهای مؤلفهاز  مؤلفه فرهنگهای عامل ژهیو مقدار و یبار عامل -3جدول 

 مقدار ویژه بار عاملی  متغیر  عامل

ی
رین

رآف
کا

ق 
وف

ی م
ها

گو
ال

 

 78/1 توجه به نقش کارآفرینان و الگوهای موفق ملی 

23/5 

 78/1 و الگوهای موفقیتها افزایش و تکرار داستان، خلق

 71/1 توجه به نقش کارآفرینان و الگوهای موفق محلی 

 71/1 کارآفرینی در رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا های توجه به نقش نشریه

 28/1 در رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا ها توجه به نقش رسانه

 27/1 اجتماعی در رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا های توجه به نقش شبکه

 23/1 ارتقاء جایگاه اجتماعی کارآفرینان برای رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا

 22/1 پررنگ کردن نقش و اهمیت کارآفرینی در جامعه 

ی
رین

رآف
کا

گ 
هن

فر
ه 

سع
تو

 

 70/1 تعامل فرهنگی دانشگاه به منظور ایجاد تکامل فرهنگی 

47/5 

 70/1 کسب و کارهای نوپا در میان اعضای هیئت علمی  اندازیراهترویج و توسعه فرهنگ 

 70/1 اقتصادی در میان دانشجویان –توسعه تفکر مالی 

 75/1 ها ارتقاء روحیه کارآفرینی در بدنه دانشگاه

 23/1 اقتصادی در میان اعضای هیئت علمی  –توسعه تفکر مالی 

 21/1 توجه به نقش آموزش در توسعه فرهنگ کارآفرینی 

 2/1 کسب و کارهای نوپا در میان دانشجویان  اندازیراهترویج و توسعه فرهنگ 

 2/1 توجه به کارآفرینی دانشگاهی 

 حذف دیدگاه مثبت نسبت به دانشگاه کارآفرین

 حذف تراز اول کشور هایدانشگاه پررنگ کردن نقش بوم سامانه کسب و کارهای نوپای

 حذف ها مدل در حوزه توسعه کارآفرینی در دانشگاهسازی بومی

انه
رین

رآف
کا

ر 
فک

ت
 

 03/1 تفکر کارآفرینانه 

 73/1 تفکر رقابتی  04/2

 27/1 مند  تفکر ساختار

 
 مؤلفه فرهنگ نشان یبدست آمده براهای یافته

 کیاز  شیب ژهیعامل با مقدار و 3که  دهدمی
نشان از  KMO یبرا 00/1مقدار . استخراج شدند

های رابطه انیب یبراها قابل قبول داده یانسجام درون
در  زیآماره بارتلت ن، نیچن هم. داردها آن یعامل

 .استدار یدرصد معن کیسطح 

انجام  اتیعمل نیا زین یانسان هیمؤلفه سرما یبرا
 کیاز  شیب ژهیو نشان داد که پنج عامل با مقدار و

نشان از  KMO یبرا 00/1مقدار . استخراج شدند
های رابطه انیب یبراها قابل قبول داده یانسجام درون

در  زیآماره بارتلت ن، نیچن هم. داردها آن یعامل
که نشان از مناسبت  تاسدار یدرصد معن کیسطح 

  (. 4جدول) داردها داده
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سامانه کارآفرینی  مدل بومهای مؤلفهاز  یانسان هیمؤلفه سرماهای عامل ژهیو مقدار و یعاملبار -4جدول 
 آیزنبرگ

 مقدار ویژه بار عاملی متغیر عامل

ت
هار

ش م
وز

 آم
انه

سام
م 

بو
ی 

ها
ی

رز
شاو

رک
کا

 و 
ب

کس
 

 00/1 کشاورزی  هایدانشگاه آموزش کسب و کاردر بوم سامانه  "ارتباطیهای مهارت"آموزش 

43/7 

 02/1 کشاورزی  هایدانشگاه در بوم سامانه آموزش کسب و کار "مذاکرههای مهارت"آموزش 

 02/1 کشاورزی  هایدانشگاه در بوم سامانه آموزش کسب و کار "رهبریهای مهارت"آموزش 

 78/1 کشاورزی  هایدانشگاه کسب و کاردر بوم سامانه آموزش  "آینده پژوهی"آموزش 

 72/1 کشاورزی  هایدانشگاه در بوم سامانه آموزش کسب و کار "مالیهای مهارت"آموزش 

 72/1 کشاورزی  هایدانشگاه در بوم سامانه آموزش کسب و کار "حقوقیهای مهارت"آموزش 

 72/1 کشاورزی  هایدانشگاه کاردر بوم سامانه آموزش کسب و  "خالقیت و نوآوری"پرورش 

 75/1 کشاورزی  هایدانشگاه در بوم سامانه آموزش کسب و کار "مدیریتیهای مهارت"آموزش 

 71/1 کشاورزی  هایدانشگاه در بوم سامانه آموزش کسب و کار "ایده پردازی"آموزش 

 حذف کسب و کار کشاورزی در رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا های نقش بوم سامانه آموزش مهارت

ی
عال

ش 
وز

 آم
تار

اخ
 س

در
ی 

گر
ازن

ب
 

 02/1 دانشگاهی های بازنگری در تعداد رشته 

78/4 

 01/1 تجدید نظر و بازنگری در ساختار آموزش عالی  

 71/1 تدوین راهکارهایی برای ورود نیروی انسانی خبره به نظام آموزش عالی  

 23/1 تجدید نظر و بازنگری در محتویات آموزشی ارائه شده در مرکزهای آموزش عالی  

 22/1 اصالح مأموریت دانشگاه متناسب با چرخه کارآفرینی  

 حذف ها درسی ارائه شده در دانشگاههای بازنگری در سرفصل 

 حذف دانشگاهی بر مبنای نیازهای بازار کارهای تعریف رشته 

ی
سان

ی ان
رو

 نی
ش

ور
پر

 

 04/1 کشاورزی  هایدانشگاه کارآفرینی نیروی انسانی درهای پرورش مهارت

37/4 

 01/1 کشاورزی  هایدانشگاه پرورش نیروی انسانی ماهر و دانا در حوزه کارآفرینی در

 71/1 عنوان متولی اصلی پرورش نیروی انسانی مورد نیاز بوم سامانه  نقش دانشگاه به

 حذف کارآفرینی دانشجویان کشاورزی های تجربی و مهارتی در پرورش مهارتهای نقش آموزش

 حذف کارآفرینی دانشجویان کشاورزی های کارگاه و رویدادهای کارآفرینی در پرورش مهارت، نقش دوره

 حذف کارآفرینی دانشجویان کشاورزی های آموزشی اعتبارسنجی شده در پرورش مهارتهای نقش روش

 حذف کارآفرینی دانشجویان کشاورزی های باتجربه در پرورش مهارت( منتور) نقش مربی

ی
رین

رآف
کا

ه 
ن ب

ادا
ست

ب ا
غی

تر
 

 03/1 تحقیقاتی و کارآفرینی های علمی برای انجام پروژه واگذاری اختیار به اعضای هیئت

04/3 

 28/1 کارآفرینی اعضای هیئت علمیهای فعالیتاعطای امتیاز مناسب به 

 22/1 تجدید نظر در قوانین ارتقاء استادان و اعضای هیئت علمی 

 حذف تشویق استادان برای تغییر رویکرد در حوزه کارآفرینی 

 حذف کسب و کار  اندازیراهو  ت علمی با مفاهیم کارآفرینیئآشنایی اعضای هیلزوم 

 حذف و مشکالت واقعی جامعه ها استادان برای پژوهش در مورد چالشتشویق 

 حذف بوم سامانه شهری توسط اعضای هیئت علمی های بررسی چالش

ن 
رد

 ک
ند

فم
هد

ه ه
گا

نش
 دا

جه
ود

ب
 

 78/1 تجاری شده اعضای هیئت علمی های هدفمند کردن اعطای گرنت به پژوهش
44/3 

 77/1 برخی از استادانهای دانشگاه به سلیقه و عالقهپژوهشی های اختصاص ندادن بودجه
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که  دهدمی نشان زین تیمؤلفه حما یبراها یافته
. استخراج شدند کیاز  شیب ژهیچهار عامل با مقدار و

قابل  ینشان از انسجام درون KMO یبرا 78/1مقدار 
. داردها آن یعاملهای رابطه انیب یبراها قبول داده

درصد  کیدر سطح  زیآماره بارتلت ن، نیچن هم
 داردها داده بتاست که نشان از مناسدار یمعن

 (. 5جدول )

که سه  دهدمی مؤلفه بازار نشان یبراها یافته
. استخراج شدند کیاز  شیب ژهیعامل با مقدار و

قابل  ینشان از انسجام درون KMO یبرا 04/1مقدار 
. داردها آن یعاملهای رابطه انیب یبراها قبول داده

درصد  کیدر سطح  زیآماره بارتلت ن، نیچن هم
 داردها است که نشان از مناسبت دادهدار یمعن

 (. 2جدول )
 

 سامانه کارآفرینی آیزنبرگ  مدل بومهای مؤلفهاز  تیمؤلفه حماهای عامل ژهیو مقدار و یبار عامل -0جدول 

 متغیر  عامل
بار 

 عاملی

مقدار 

 ویژه

ان
ور

شا
ش م

نق
 

 00/1 کشاورزی  هایدانشگاه حضور و عملکرد مشاوران حقوقی در بوم سامانه آموزش کسب و کار

47/3 

 02/1 کشاورزی  هایدانشگاه و کار در بوم سامانه آموزش کسبها حضور و عملکرد مشاوران ثبت شرکت

 72/1 کشاورزی  هایدانشگاه همکاری نهادهای دولتی در بوم سامانه آموزش کسب و کار

 72/1 کشاورزی  هایدانشگاه همکاری نهادهای غیردولتی در بوم سامانه آموزش کسب و کار

 20/1 کشاورزی  هایدانشگاه حضور و عملکرد مشاوران مالیاتی در بوم سامانه آموزش کسب و کار

ن
می

تأ
 

ی
یک

یز
ی ف

ضا
ف

 

 04/1 تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز کسب و کارهای نوپا توسط متولیان بوم سامانه

47/2 
 01/1 ها تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز کسب و کارهای نوپا توسط دانشگاه

 25/1 فنی مورد نیاز رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا توسط دولت های تأمین زیرساخت

 حذف فناوری اطالعات و ارتباطات برای رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا توسط دولت های زیرساختتأمین 

ت
اخ

رس
زی

ی 
ها ی

نون
قا

 

 05/1 حقوقی مورد نیاز برای رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپاهای تأمین زیرساخت

 72/1 مالیاتی مورد نیاز برای رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا های تأمین زیرساخت 23/2

 حذف فرهنگی مورد نیاز برای رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپا -اجتماعیهای تأمین زیرساخت

ی 
حام

ی 
ها

اد
نه

ی
رین

رآف
کا

 

 07/1 ها کارهای نوپای دانشگاه و ارتباط با صنعت و انتقال فناوری در رشد بوم سامانه کسب، عملکرد کارگزارن کارآفرینی

12/2 

 70/1 ها دهنده در رشد بوم سامانه کسب و کارهای نوپای دانشگاه عملکرد مرکز رشد و شتاب

 
 سامانه کارآفرینی آیزنبرگ  مدل بومهای مؤلفهاز  مؤلفه بازارهای عامل ژهیو مقدار و یبار عامل -4جدول 

 مقدار ویژه  بار عاملی  متغیر  عامل

ی
ساز

ه 
بک

ش
 

 1/ 02 شبکه کارآفرینان ملیگیری شکل

25/3 
 01/1  المللیبینشبکه کارآفرینان گیری شکل

 75/1 شبکه فعاالن کسب و کارهای نوپاگیری شکل

 72/1 ای شبکه کارآفرینان منطقهگیری شکل

ی
ابت

 رق
تر

بس
 

 01/1 و کارهای نوپا در بوم سامانه کسب "رقابت پذیری"توجه به مقوله 

 70/1 در بوم سامانه کسب و کارهای نوپا "جایگزینی واردات"توجه به مقوله  42/2

 حذف در بوم سامانه کسب و کارهای نوپا "توسعه در زنجیره"توجه به مقوله 

ی 
اس

سی
ره 

چه

ور
کش

ار 
باز

 

 02/1 وضعیت سیاسی کشور

 04/1 بین الملل کشور های وضعیت رابطه 31/2

 74/1 وضعیت نرخ ارز در کشور 
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سامانه کارآفرینی  مدل بومهای مؤلفهاز  یمال هیمؤلفه سرماهای عامل ژهیو مقدار و یبار عامل -4جدول 
 آیزنبرگ

 مقدار ویژه بار عاملی  متغیر لعام

ه 
ی ب

رس
ست

د
بع

من
ها

ی
مال

ی 
 

 07/1 بزرگ اقتصادی های ی مالی بنگاههامنبعدسترسی کسب و کارهای نوپا به 

32/4 

 02/1 دولتی و خصوصی در تأمین مالی کسب و کارهای نوپاهای همکاری بخش

 01/1 ان فرشته گذارسرمایهی مالی هامنبعدسترسی کسب و کارهای نوپا به 

 72/1 اعطای تسهیالت دولتی با نرخ بهره کم به کسب و کارهای نوپا

 75/1 ان خطرپذیر بخش خصوصی گذارسرمایهی مالی هامنبعدسترسی به 

 حذف در بوم سامانه کسب و کارهای نوپا گذارهای سرمایهی مالی بانکهامنبعدسترسی به 

 حذف مالی بوم سامانه کسب و کارهای نوپاهای ی مالی صندوقهامنبعدسترسی به 

ه 
ی ب

مال
ق 

زری
ت

ام
نگ

ه
 

 81/1 کارهای نوپاتزریق مالی مناسب و به هنگام به کسب و 
01/2 

 03/1 دسترسی به سرمایه مرحله ایجاد و ارائه ایده معتبر برای رشد کسب و کارهای نوپا

 
 یمال هیمؤلفه سرما یبرا اتیعمل نیهمسان ا

 کیاز  شیب ژهینشان داد که دو عامل با مقدار و
نشان از  KMO یبرا 04/1مقدار . استخراج شدند

های رابطه انیب یبراها قابل قبول داده یانسجام درون
در  زیآماره بارتلت ن، نیچن هم. داردها آن یعامل

است که نشان از مناسبت دار یدرصد معن کیسطح 
 (.7 جدول) داردها داده

های در بافت داده یساختار عامل ییپس از شناسا
و  یمنظور بررس به یدییتأ یعامل لیاز تحل قیتحق
مدل های مؤلفه یریگاندازههای برازش مدل یابیارز

مدل  یبر مبنا یدانشگاه ینیبوم سامانه کارآفر
کشور  یکشاورز یبر آموزش عال دیبا تأک زنبرگیآ

 یبررسهای شاخص 0جدول  جیبنابر نتا. استفاده شد
که ها در بافت داده انسیو وار انسیمانده کووار یباق

که  دهندمی نشان، است GFI و RMRشامل 
 یبرازندگهای شاخص یخطا انسیو وار انسیکووار

های در مورد شاخص. کنترل شده است یبه خوب
 زین CFI و NFI ،IFIشامل  نیگزیجا یالگوها یبررس

الگو  یبراها شاخص نیا ریمقاد، دهدمی نشان جینتا
محاسبه شده است که مقدار قابل  8/1باالتر از 

 نشان RMSEA شاخص، تیدر نها. است یتوجه
در الگو کنترل شده  گیریاندازه یکه خطا دهدمی

 . است

 
 یدانشگاه ینیشش مؤلفه مدل بوم سامانه کارآفر یبرازندگهای شاخص -8جدول 

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

 10/1زیر  ≤8/1 ≤8/1 ≤8/1 ≤8/1 ≤8/1 ≤8/1 نزدیک صفر ≤3

  17/1  87/1  82/1  87/1  82/1  82/1  82/1  12/1 44/2 مؤلفه سیاست 

  17/1  82/1  84/1  82/1  84/1  00/1  83/1  18/1  50/2 مؤلفه فرهنگ 

  17/1  80/1  82/1  80/1  87/1  83/1  87/1  15/1 22/2 مؤلفه حمایت 

  12/1  80/1  82/1  80/1  82/1  81/1  85/1  10/1 12/2 مؤلفه سرمایه انسانی 

  17/1  80/1  87/1  80/1  87/1  83/1  87/1  12/1 38/2 مؤلفه بازار 

  12/1  111/1  88/1 111/1  88/1  87/1  88/1  114/1  23/1 مؤلفه سرمایه مالی 
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 یکشاورز یبر آموزش عال دیبا تأک یدانشگاه ینیسامانه کارآفر مدل بوم یبرازندگهای شاخص -1جدول 
 کشور

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

 10/1زیر  8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 نزدیک صفر ≤3 مقدار مطلوب

 17/1 82/1 84/1 82/1 84/1 07/1 82/1 10/1 43/2 مقدار گزارش شده 

 
سرعت های عامل نخستین یدر مدل ساختار

 یبر مبنا یدانشگاه ینیبخش رشد بوم سامانه کارآفر
بنا  یکشاورز یبر آموزش عال دیبا تأک زنبرگیمدل آ
 یبرازندگهای شاخص نهیدر زم قیتحق جیبر نتا

 یبرازش قابل قبول یمدل دارا نیمشخص شد که ا
به منظور اصالح مدل از ، رو نیاز ا. ستین

آن با حذف  یاصالح استفاده شد که طهای شاخص
 ؛حذف عامل، استیاز مؤلفه س، یمتول نییتع ل؛عام

حذف ، از مؤلفه فرهنگ، ینیموفق کارآفر یالگوها
پرورش ، یدر ساختار آموزش عال یبازنگر ؛یها عامل

از ، ینیاستادان به کارآفر بیو ترغ یانسان یروین
های هیاز گو هیو حذف دو گو یانسان هیامؤلفه سرم

 هیاز مؤلفه سرما، یمال یهامنبعبه  یدسترس ؛عامل
 یبرازندگهای شاخص یاستاندارد برا ریمقاد یمال

 ینیمدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفر
بر آموزش  دیبا تأک زنبرگیمدل آ یبر مبنا یدانشگاه

 یادآوری انیشا. دست آمدکشور ب یکشاورز یعال
بخش رشد بوم سامانه  تمدل سرعهای عامل، است

با  زنبرگیمدل آ یبر مبنا یدانشگاه ینیکارآفر
خبرگان  دگاهیاز د یکشاورز یبر آموزش عال دیتأک

 تیند از: تقواکشور عبارت ینوپا یکسب و کارها
مولد از مؤلفه  ینیاز کارآفر تیو حما یبخش خصوص

 نانهیو تفکر کارآفر ینیتوسعه فرهنگ کارآفر، استیس
 یفضا نینقش مشاوران و تأم، از مؤلفه فرهنگ

بوم سامانه آموزش ، تیاز مؤلفه حما یکیزیف
 هیاز مؤلفه سرما یکسب و کار کشاورزهای مهارت

بازار کشور از  یاسیو چهره سسازی شبکه، یانسان
از مؤلفه  یمال یهامنبعبه  یمؤلفه بازار و دسترس

مدل بوم سامانه  یبرازندگهای شاخص. یمال هیسرما
با  زنبرگیمدل آ یبر مبنا یدانشگاه ینیکارآفر

خبرگان  دگاهیاز د یکشاورز یبر آموزش عال دیتأک

آورده شده  8کشور در جدول  ینوپا یکسب و کارها
 .است

 ینیمدل بوم سامانه کارآفری شش مؤلفه انیدر م
 خبرگان دگاهیاز د زنبرگیمدل آ یبر مبنا یدانشگاه

در رتبه  تیکشور مؤلفه حما ینوپا یکسب و کارها
های مؤلفه بیاول قرار داشت و پس از آن به ترت

 یمال هیفرهنگ و سرما، استیس، بازار، یانسان هیسرما
داشت که با توجه  انیب نیچن توان. میقرار داشتند

 یبرا یکیزیف یفضا نیبه نقش مشاوران و تأم ژهیو
های رشته انیدانشجو ینوپا یکسب و کارها

در روند رشد بوم سامانه  عیبه تسر توانمی یکشاورز
 یکشاورز یدر آموزش عال یدانشگاه ینیکارآفر

 اندازیراهاست که  یدر حال نیا. بود دواریکشور ام
 یکسب و کار کشاورزهای آموزش مهارت انهبوم سام

، یکشاورز یآموزش عال یو مرکزهاها در دانشگاه
 یاسیو اصالح چهره سسازی شبکه تیتوسعه و تقو
از  تیو حما یبخش خصوص تیتقو، بازار کشور

روند رشد بوم سامانه  توانندمی مولد ینیکارآفر
کشور  یکشاورز یرا در آموزش عال ینیکارآفر

 ینیتوسعه فرهنگ کارآفر، نیچن هم. ندینما ترعیسر
 انیدر دانشجو نانهیتفکر کارآفر تیو تقو جادیو ا

چه بسا رشد بوم سامانه  یکشاورز یهارشته
کشور  یکشاورز یرا در بستر آموزش عال ینیکارآفر

 . دینماتر عیسر

 گیریبحث و نتیجه
های عامل یهای برازندگشاخص ها،مطابق یافته

از  تیو حما یمتول نییتع، یبخش خصوص تیتقو
مولد در حد قابل قبول برآورد شدند.  ینیکارآفر
عامل است، یه عامل مؤلفه سس انیاست، در م یگفتن
در رتبه اول قرار داشت و  یبخش خصوص تیتقو

  مولد  ینیکارآفر از  تیو حما یمتول نییهای تععامل
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بر  دیبا تأک یدانشگاه ینیبرازش شده مدل سرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفر گیریاندازهمدل  -9 نگاره

 کشور یکشاورز یآموزش عال
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های دوم و سوم قرار داشتند. به در رتبه بیترت به
 ینوپا یخبرگان کسب و کارها دگاهیاز د، یعبارت

تر آن و مشارکت بیش یبخش خصوص تیکشور تقو
 یدانشگاه ینیروند رشد بوم سامانه کارآفر عیدر تسر

شفابخش رشد بوده و نسخه ای ندهیفزا تیاهم یدارا
بر آموزش  دیتأک اب یدانشگاه ینیبوم سامانه کارآفر

 . باشدکشور می یکشاورز یعال
های عامل یبرازندگهای شاخص ها،مطابق یافته

 ینیتوسعه فرهنگ کارآفر، ینیموفق کارآفر یالگوها
. در حد قابل قبول برآورد شدند نانهیو تفکر کارآفر

عامل ، سه عامل مؤلفه فرهنگ انیدر م، است یگفتن
. در رتبه اول قرار داشت ینیتوسعه فرهنگ کارآفر

و تفکر  ینیموفق کارآفر یالگوهاهای سپس عامل
دوم و سوم قرار های در رتبه بیبه ترت نانهیکارآفر

خبرگان کسب و  دگاهیاز د، یبه عبارت. داشتند
در  ینیکشور توسعه فرهنگ کارآفر ینوپا یکارها
 یدانشگاه ینیند رشد بوم سامانه کارآفررو عیتسر
 ینیکارآفر، رایز. باشدمیتری شیب تیاهم یدارا
فرهنگ  تیبوده و با توسعه و تقو یاکتساب یندیفرا

رشد بوم  توانمی انیدانشگاه انیدر م ینیکارآفر
کشور  یکشاورز یرا در آموزش عال ینیسامانه کارآفر

 . کرد عیتسر
های عامل یبرازندگهای شاخص ها،مطابق یافته

در حد قابل  یکیزیف یفضا نینقش مشاوران و تأم
، تیدو عامل مؤلفه حما انیدر م. قبول برآورد شدند

از ، یبه عبارت. نقش مشاوران در رتبه اول قرار داشت
کشور توجه  ینوپا یخبرگان کسب و کارها دگاهید

سامانه  ومروند رشد ب عیبه نقش مشاوران در تسر
تری شیب تیاهم یدارا یدانشگاه ینیکارآفر

مختلف کسب و  یازهایمشاوران ن، رایز. باشدمی
به افراد در  توانندمی و شناسندمی نوپا را یکارها

 . کمک رسانندها از بازدارنده زیپره
های عامل یبرازندگهای شاخص ها،مطابق یافته

، یکسب و کار کشاورزهای بوم سامانه آموزش مهارت
 یرویپرورش ن، یدر ساختار آموزش عال یبازنگر
در حد قابل  ینیاستادان به کارآفر بیو ترغ یانسان

 هیچهار عامل مؤلفه سرما انیدر م. قبول برآورد شدند
در  یعال موزشدر ساختار آ یعامل بازنگر، یانسان

بوم سامانه  یهاپس از آن عامل. رتبه اول قرار داشت
پرورش ، یکشاورزکسب و کار های آموزش مهارت

به  ینیاستادان به کارآفر بیو ترغ یانسان یروین
( به طور مشترک) دوم تا سومهای در رتبه بیترت

خبرگان کسب و  دگاهیاز د، یبه عبارت. قرار داشتند
در ساختار آموزش  یکشور بازنگر ینوپا یکارها

 ینیروند رشد بوم سامانه کارآفر عیدر تسر یعال
کشور  یکشاورز یر آموزش عالب دیبا تأک یدانشگاه

در نظر داشت  دیبا. باشدمیتری شیب تیاهم یدارا
چنان در  هم یآموزش عال یو مرکزهاها که دانشگاه
عنوان عامالن  دانش آموختگان خود به تیبهبود وضع

، از این رو. روبه رو هستندهایی ییبا نارسا نیفرکارآ
آموزش  یو مرکزهاها در ساختار دانشگاه یبازنگر

 ینیکارآفر ریدر مسها آن و حرکت یکشاورز یعال
را  یدانشگاه ینیچه بسا رشد بوم سامانه کارآفر

 . کندتر عیسر
های عامل یبرازندگهای شاخص ها،مطابق یافته

بازار کشور در حد قابل  یاسیو چهره سسازی شبکه
دو عامل مؤلفه بازار  انیدر م. قبول برآورد شدند

، یبه عبارت. در رتبه اول قرار داشتی سازعامل شبکه
کشور  ینوپا یخبرگان کسب و کارها دگاهیاز د

رشد بوم  ندرو عیدر تسرسازی شبکه تیتوسعه و تقو
تری شیب تیاهم یدارا یدانشگاه ینیسامانه کارآفر

ارتباط نقش  یو برقرارسازی شبکه، رایز. باشدمی
نوپا  یو توسعه کسب و کارها یدر رشد شخص یمهم
خبرگان  دگاهیمشخص شد از د، نیچن هم. دارد

کسب و  یدسترس، کشور ینوپا یکسب و کارها
بزرگ های اهبنگ یمال یهامنبعنوپا به های کار

با نرخ بهره  یدولت التیبه تسه یدسترس، یاقتصاد
 انگذارسرمایه یمال یهامنبعبه  یدسترس، نییپا

 یمالهای و صندوق گذارهای سرمایهبانک، ریخطرپذ
روند رشد بوم سامانه  عیدر تسر ییباال تیاز اهم
 یبر آموزش عال دیبا تأک یدانشگاه ینیکارآفر

 . است رکشور برخوردا یکشاورز
 (،2111) زنبرگیبه زعم آ، اشاره شد چنانچه

. بود یشامل دو عامل دولت و رهبر استیمؤلفه س
 زین (،1382) و همکاران یداورهای یبررسنتایج  بنابر

. بود یدولت و رهبرهای شامل عامل استیمؤلفه س
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و  ییمرجاهای یبررسنتایج  بنابر، نیافزون بر ا
شامل  استیمؤلفه س زین (،1385) یپورآتش
و  یو مقررات و رهبر نیقوان، یسازمانهای عامل

 تیتقوهای عامل یبررس نیبود که در ا تیریمد
عنوان  مولد به ینیاز کارآفر تیو حما یبخش خصوص

مؤلفه سرعت بخش رشد ) استیمؤلفه سهای عامل
به زعم . شدند دییتا( یدانشگاه ینیبوم سامانه کارآفر

مؤلفه فرهنگ شامل دو عامل  (،2111) زنبرگیآ
 بنابر. بود یاجتماع یموفق و هنجارهاهای نمونه

 زین (،1382) و همکاران یداورهای یبررسنتایج 
و  تیموفقهای داستان، مؤلفه فرهنگهای عامل

نتایج بنابر ، نیافزون بر ا. بودند یاجتماع یهنجارها
های عامل (،1385) یو پورآتش ییمرجاهای یبررس

و  یو فرهنگ یاعاجتمهای یژگیو، مؤلفه فرهنگ
 یبررس نیبودند که در ا یروان شناختهای یژگیو

 به نانهیو تفکر کارآفر ینیتوسعه فرهنگ کارآفر
مؤلفه سرعت بخش ) مؤلفه فرهنگهای عنوان عامل

. شدند دییتا( یدانشگاه ینیرشد بوم سامانه کارآفر
شامل  تیمؤلفه حما (،2111) زنبرگیبه زعم آ

های سازمان، یتیحماهای تخصصهای عامل
های یبررسنتایج بنابر . بودها رساختیو ز یردولتیغ

شامل  تیمؤلفه حما زین (،1382) و همکاران یداور
. بودها رساختیو ز یصنفهای انجمنهای عامل

و  ییمرجاهای یبررسنتایج بنابر ، نیافزون بر ا
های شامل عامل تیمؤلفه حما (،1385) یپورآتش

 نیبود که در ا بانیپشتهای و تخصصها رساختیز
 یفضا نیدو عامل نقش مشاوران و تأم زین یبررس

مؤلفه ) تیمؤلفه حماهای عنوان عامل به یکیزیف
( یدانشگاه ینیسامانه کارآفربخش رشد بومسرعت 

 . شدند دییتا
 یانسان هیمؤلفه سرما (،2111) زنبرگیزعم آ به

 یآموزشهای کار و مؤسسه یروینهای شامل عامل
 و همکاران یداورهای یبررسنتایج بنابر . بود

های شامل عامل یانسان هیمؤلفه سرما زین (،1382)
، نیافزون بر ا. بود یآموزشهای کار و مؤسسه یروین

(، 1385) یتشو پورآ ییمرجاهای یبررسنتایج بنابر 
 ینهادهاهای شامل عامل یانسان هیمؤلفه سرما

و  یپژوهش و فناور، آموزش، یو پژوهش یآموزش

عامل بوم سامانه  یبررس نیکار بود که در ا یروین
عنوان  به یکسب و کار کشاورزهای آموزش مهارت

مؤلفه سرعت بخش رشد ) یانسان هیعامل مؤلفه سرما
به زعم . شد دییتا( یهدانشگا ینیبوم سامانه کارآفر

های مؤلفه بازار شامل عامل (،2111) زنبرگیآ
های یبررسنتایج بنابر . بودها و شبکه هیاول دارانیخر

مؤلفه بازار های عامل زین (،1382) و همکاران یداور
بنابر ، نیبر اافزون . بودندها و شبکه دارانیشامل خر

 (،1385) یو پورآتش ییمرجاهای یبررسنتایج 
و  یو فرابخش یبخشهای تعامل، مؤلفه بازار یهالعام

 یبررس نیبودند که در ا یعلمهای نهادها و شبکه
 بازار کشور به یاسیو چهره سسازی شبکه یهاعامل

مؤلفه سرعت بخش رشد ) مؤلفه بازارهای عنوان عامل
به زعم . شدند دییتا( یدانشگاه ینیکارآفربوم سامانه 

شامل عامل  یمال هیرمامؤلفه س (،2111) زنبرگیآ
و  یداورهای یبررسنتایج بنابر . بود یمال هیسرما

عامل مؤلفه  یمال نیتأم زین (،1382) همکاران
نتایج بنابر ، نیافزون بر ا. بود یمال هیسرما
 یبسترها (،1385) یو پورآتش ییمرجاهای یبررس

 هیمؤلفه سرما یهاعامل یمال یبانیو پشت یاقتصاد
 یهامنبعبه  یدسترس یبررس نیبودند که در ا یمال
مؤلفه ) یمال هیعنوان عامل مؤلفه سرما به یمال

( یدانشگاه ینیسرعت بخش رشد بوم سامانه کارآفر
 . شد دییتا

مدل سرعت های مؤلفه انیدر م، یطور کل به
 یبر مبنا یدانشگاه ینیربخش رشد بوم سامانه کارآف

از  یکشاورز یبر آموزش عال دیبا تأک زنبرگیمدل آ
کشور مؤلفه  ینوپا یخبرگان کسب و کارها دگاهید

در رتبه اول قرار داشت و پس از آن به  تیحما
، استیس، بازار، یانسان هیسرماهای مؤلفه بیترت

، است یگفتن. قرار داشتند یمال هیفرهنگ و سرما
 زین (،1382) و همکاران یداورهای یبررسنتایج بنابر 
به بوم سامانه دهی مؤثر در شکلهای عامل ترینمهم

، یانسان هیسرما، تی: حمابیکشور به ترت ینیکارآفر
بودند  یمال هیسرما تیو در نها استیس، فرهنگ، بازار

با . داشت یهمخوان یبررس نیا جینتا باآن  جیکه نتا
 و همکاران یقمبرهای یبنابر بررس، حال نیا
در  ینیتوجه به ابعاد بوم سامانه کارآفر (،1385)
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 یتینبوده و بعد حما کسانیتوسعه کشور های برنامه
 نیداشته که ا یکمتر تیاهم گریبا ابعاد د سهیدر مقا

 دیبا. نداشت یوانهمخ قیتحق نیاهای افتهیبا  جهینت
گیری شکل یبوم سامانه خوب برا، نمود انیب

 یرشد و بالندگ، اندازیراه، ینیکارآفرهای تیفعال
از عنصرها و ای کسب و کارها متشکل از مجموعه

به  توانها نمیآن است که بدون حضورهایی عامل
حوزه  نیکشور در ا تیو موقع تیوضع یرشد و ارتقا

 هیعنصرها تغذای از پاره ییضاف نیچن. داشت یدیام
و ها انشگاهمهم آن دهای از عامل یکیکه  کندمی

 شیکه به افزا باشندمی یآموزش عال یمرکزها
 ینیصورت گرفته در حوزه کارآفرهای تالش یثمرده

ای گونهبه . کنندمی کسب و کار کمک اندازیراهو 
 یآموزش عال ینقش مؤثر مرکزها یفایبا ا، که

های دانش آموختگان به سالح مهارت و انیدانشجو
کسب و کار  اندازیراه یمجهز شده و برا ینیکارآفر

ها دانشگاه، است یگفتن. شوندمی بیخود ترغ
رشد بوم  یبرا یمنحصر به فرد و راهبردهای مکان

و دانش  ییتوانا، تیهستند که ظرف ینیسامانه کارآفر
و  کارکسب و  یازهایبه ن عیسر ییگوپاسخ یالزم برا

 یدر راستا یدرسهای برنامه یاجتماع و طراح
و ها عنوان عامالن اقدام صنعت را دارند و به یتقاضا

توسعه دار یمعن شرفتیگسترده جامعه و پ یابتکارها
 تیموقع، جهیدر نت. کنندمی جامعه عمل یاقتصاد

و  یآرمان طیممکن است نقطه آغاز شراها دانشگاه
 باشد و به ینیکارآفر نهخلق بوم ساما یمطلوب برا
بالقوه  نانیرآفرکا ییشناسا یبراای لهیعنوان وس

 شهیهمها دانشگاه، حال نیبا ا. جامعه عمل کند
را به  یآموزش یآموزش و مرکزهاهای روش نیبهتر

و دانش آموختگان  انیمنظور مجهز کردن دانشجو
الزم  تیموفق یکه برا ییبا دانش و ابزارها نیکارآفر

در روند  عیبه منظور تسر، رو نیاز ا. دارند را ندارند
 یدر مرکزها یدانشگاه ینیرشد بوم سامانه کارآفر

و ها ضرورت دارد که دانشگاه یکشاورز یآموزش عال
 گریکشور با د یکشاورز یآموزش عال یمرکزها

 یتعامل و همکار ینیبوم سامانه کارآفرهای عامل
آنکه از  هنظر ب، نیچن هم. داشته باشندای گسترده

کشور دو  ینوپا یاخبرگان کسب و کاره دگاهید
ترین شیب یدارا یانسان هیو سرما تیمؤلفه حما

 ینیروند رشد بوم سامانه کارآفر عیدر تسر تیاهم
بر آموزش  دیبا تأک زنبرگیمدل آ یبر مبنا یدانشگاه

حضور مشاوران . کشور بودند یکشاورز یعال
کسب و  اندازیراهمختلف مرتبط با های حوزه
 یو مرکزهاها نوپا در بوم سامانه دانشگاه یکارها

تر بیش با توجه به شناخت یکشاورز یآموزش عال
 یموجود بر سر راه کسب و کارهاهای از چالشها آن

 یبراها آن یمناسب از سو ینوپا و ارائه راهکارها
 یالزم و ضرور، و مشکالتها کاهش بازدارنده

مورد های رساختیز نیتأم، نیافزون بر ا. باشدمی
 انیدانشجو ینوپا یرشد کسب و کارها یبرا ازین

 نیتأم، رایز. است یضرور اریبس یکشاورزهای رشته
 نیتأم، نوپا یکسب و کارها ازیمورد ن یکیزیف یفضا

نوپا و  یکسب و کارها ازیمورد ن یفنهای رساختیز
اطالعات و ارتباطات  یفناور یهارساختیز نیتأم

نوپا روند رشد بوم سامانه  یکسب و کارها ازینمورد 
 یآموزش عال یرا در مرکزها یدانشگاه ینیکارآفر

است که  یدر حال نیکشور افزون سازد و ا یکشاورز
کسب و های بوم سامانه آموزش مهارت اندازیراهبا 

 یآموزش عال یو مرکزهاها در دانشگاه یکار کشاورز
، چرا که. ابدیتری روند رشد افزون نیا یکشاورز
های صورت گرفته مهارتهای یبررسنتایج بنابر 
مانند:  یکشاورزهای رشته انیدانشجو نانهیکارآفر

های مهارت، ابتکار در انجام کارهاها، شناخت فرصت
و ارتباطات و  یرهبرهای مهارت، حل مسئله

و ای ارتباط حرفه یشبکه و برقرار جادیاهای مهارت
قرار دارند و  نییدر سطح متوسط و پا... و یتخصص

در بوم سامانه ها مهارت نیچه بسا به واسطه آموزش ا
روند رشد بوم سامانه  یآموزش کسب و کار کشاورز

 یآموزش عال یدر مرکزها یدانشگاه ینیکارآفر
 . شودتر عیکشور سر یکشاورز
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Abstract  

The importance of startups in the field of agriculture is more evident than ever. Nevertheless, 

in order for this important matter to be realized, providing the environment and conditions or 

ecosystem for startups is essential. Considering the lack of experience of the agriculture sector 

of Iran for creating such ecosystems, it is necessary to build on the experiences of pioneering 

entrepreneurial sectors and identify the components of agricultural startup ecosystems. This 

paper aims to present the accelerating model for academic entrepreneurial ecosystem growth 

based on Isenberg’s model, with an emphasis on the agricultural higher education from the 

viewpoints of startups experts. This applied research was carried out using survey method. The 

statistical population of the study consisted of 1800 startup experts in Iran. Using the Cochran 

formula, a sample comprising 286 individuals was selected by simple random sampling. To 

assess the validity of the research tool a divergent validity method was utilized, the amount of 

which for the constructs under study was above AVE ≥ 0.5 and acceptable. In order to 

determine the reliability, the combined reliability method was used, the amount of which for the 

constructs under study was above CR ≥ 0.6 and acceptable. The amount of the ordinal theta 

coefficient for the constructs was calculated to be above θ ≥ 0.7. In order to analyze the data, 

exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used. Then according to the 

measurement model, the factors of the accelerating model for academic entrepreneurial 

ecosystem growth include enhancing the private sector, supporting productive entrepreneurship, 

developing entrepreneurship culture, entrepreneurial thinking, paying attention the role of 

consultants, providing the physical space, the ecosystem of training agricultural business skills, 

network building, the political image of the country’s market, and access to financial resources.  
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entrepreneurship, academic entrepreneurship.  
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