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به انجام رسید. شناسی آمیخته در چند مرحله انجام شد. مرحله اول، به روش دلفی کالسیک در سه دورگیري از روشبا بهرهپژوهش این 
اي برگزیده از فعاالن در دور نهایی) با نمونهانتها باز (و پرسشنامه )ساختارمند (در دورهاي اولاطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه

د. در مرحله دوم نشانگر شناسایی ش87و مؤلفه16، نه بعد، اولمرحلهدر بوم کارآفرینی و نوآفرینی استان گلستان به انجام رسید. زیست
وکارهاي نوپا بوم کسبهاي شناسایی شده براي زیستمؤلفهمتقابلاثراتتحلیل16×16به تشکیل ماتریس نگاريیندهآبا رویکردي 

سیم کننده در ترنقش تعیینمؤلفههفت نتایج نشان داد اقدام شد. مکمیکافزار(نوآفرینی) کشاورزي در استان گلستان با استفاده از نرم
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مقدمه
ند تحول و دگرگونی در بازار رو به گسترش یآناپذیر فرجداییمؤلفهها از جمله کشاورزي، در همه بخش،وکارهاي نوپاسبک

مورد توجه شدتبهوکارهاي نوپا در کشور، اخیراً . با توجه به اینکه ایجاد کسب)1398(اخلی و همکاران، دنیاي امروز هستند
با ؛ امانمایندیوکارهاي سنتی موکارها، در چارچوب کسبنوع کسبقرار گرفته است؛ بسیاري از کارآفرینان، اقدام به ایجاد این

بینی بودن قابل پیشگذاري، غیرها، نیاز به سرمایهبودن ایدهوکارها، از لحاظ بدیعهاي خاص این نوع کسبتوجه به ویژگی
گونه اندازي اینوکار، پاسخگوي نیازهاي راهکسبهاي سنتی توسعهالعمل بازار به محصوالت پیشنهادي و غیره، چارچوبعکس
در یژهوبهوکارهاي کشاورزي نوپا ترویج کسب). 1396؛ سخدري و همکاران،1395زیودار و همکاران، (باشندیوکارها نمکسب

مالحظه هاي قابل هاي نسبی و ظرفیتمناطق مستعد کشور، نظیر استان گلستان که به لحاظ جغرافیاي کارآفرینی، از مزیت
زاده (شریفرودبراي توسعه زنجیره ارزش در این بخش به شمار میبراي پرورش محصوالت کشاورزي برخوردار است، راهبردي 

خیزند که یک اجتماع کارآفرین به بومی برمیوکارهاي نوپا از زیستکسب، هاي پیشینپژوهشطبق . )1396زاده، و عبداهللا
، )Angel Investor(ان فرشتهگذاریه، سرمااشتراکیخدمات کنندگانعرضهها، دهنده، شتابمراکز رشد، یانمربرود:شمار می

,Hernández & González(ها بومزیستیربا سایوندو پیدولتحمایتیتشکیالتها، ، دانشگاهپذیرمخاطرهگذاران یهسرما

یبخشینو بيفرامرزينوآور) Niches(هايجاویژهاز توسعه یبانیپشتو یبه طراحيکشاورزينوآوريهابومزیست.)2016
يکشاورزينوآوریاستسپیشبرد یکراستاي گذار به پایداري وتر در یکپارچهو تریجمعينوآورتحققمنظوربه

دهی به توجه است که امروزه، شتابشایستهبوم نوآفرینی کشاورزي از آنجا کند. تقویت زیستمیکمک محورمأموریت
Pigford(رود کشاورزي به شمار میسازي در بخشفرآیندهاي نوآفرینی یکی از سازوکارهاي عمده تجاري et al., 2018.(

کیرا به مثابه یاقتصاد جهانبا این مضمون کهلدیروتشدفعات کاربرد در حوزه اقتصاد در آثار نیدر اولبوممفهوم زیست
,Rothschild(دکردایارتباط دارند نمود پگریکدین با آيکه اجزاکیولوژیبوم بزیست يهواژه در حوزنیابرد کارنیاول.)1990
مجلددر منتشرشدهمقالهدر ) James F. Moore(مورافمزیجتوسط زینبا مضمون محیط جدید براي رقابت وکار کسب

وکارها بوده که کسبدهیعقنی؛ بر اصورت گرفته است،1993در سال )Harvard Business Review(ویویرنسیزیبهاروارد
Masonیابند (شکل گرفته و تحول مییکنندگان مالنیمأو تانیکنندگان، مشترنیمأبلکه در تعامل با توافتهینتکاملدر خأل

& Brown, اي از عوامل باید فراهم گیرد و مجموعهشکل نمیخألدر به این معنا است که کارآفرینی بومیزیستنگاه . )2014
,Isenbergبه وقوع بپیوندد (شوند تا از ترکیب مناسب آن عوامل، فعالیت کارآفرینی ). در این باره، پژوهشگران بر 2010

ها، دولت، خدمات هاي غیر رسمی، دانشگاههاي رسمی، شبکهاند: شبکهنمودهیدتأککارآفرینی سازگانبومهاي زیر از مؤلفه
,Suresh & Ramraj(نان برتر)(حضور متراکم نخبگان و کارآفریچگالی استعدادهاي برتر تخصصی و پشتیبانی، خدمات مالی و 

آشکار شده است که یخوببهها و نیز مطالعات تجربی متعدد، این واقعیت مهم پردازيامروزه، در نتیجه نظریه).2012
براي مؤثرهاي مختلف، از جمله کشاورزي نیرویی یافته در حوزهوکارهاي نوپا به صورتی پیوسته و نظامگیري و رشد کسبشکل

,Flavell(رود پیشرفت به شمار میپویایی و 2017; Stucki, بستر و فضاي مناسب از ابعاد و فراهم بودنو البته، نیازمند ) 2016
سیستمی در صورتبههاي مختلف، نظیر اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادي است. چنین فضا و بستري جنبه

1394،زاده و همکارانجهانی(گذاري و هدایت استبررسی، سیاستهاي کارآفرینی و نوآفرینی قالببومچارچوب زیست
Chwolka & Raith, 2012; Oe & Mitsuhashi, نیبییافزاو همفیوظامیاقدامات، تقسنیبیهماهنگپویا، تعامل).2013

و فضایی است که بوم کارآفرینی سالم، بسان محیط کارآفرینی است. یک زیستوبوم کسبهاي زیستاز ویژگیعناصر
بوم همانند یک اي و نهادي است. این زیستبرانگیزاننده و پشتیبان کارآفرینان در ابعاد مالی، اخالقی، فنی، اجتماعی، شبکه

هاي دهی) بذرها و نهالزایی و میوهگلخانه، بستر و فضایی مناسب را براي زادآوري و بارآوري (رویش، رشد و نمو، شکوفه
بیشتر آورد.شده) فراهم میوکار شناسایی یا کشفهاي کسبوکار نو و فرصتهاي کسبهاي خالق و طرحیدهکارآفرینانه (ا

)Silicon Valley(معینی نظیر سیلیکون والینوآوري هاي هاي کارآفرینی در مناطق و خوشهبومزیستهبمطالعات انجام شده، 
,Alvedalen & Boschma(اندبهره بودهبی) multi-scalar(يایک دیدگاه تطبیقی و چند سنجهازو عمدتاً پرداخته 2017 .(

در مناطق مستعد کشور، نظیر استان گلستان که به لحاظ جغرافیاي کارآفرینی، از ژهیوبهوکارهاي کشاورزي نو توسعه کسب
ساز تحقق است، زمینهمالحظه طبیعی براي پرورش محصوالت کشاورزي برخوردار هاي قابل هاي نسبی و ظرفیتمزیت
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سازي یک محیط حمایتی براي رشد ). فراهم1396،زادهعبدالهو زادهشریفرود (کشاورزي پایدار کارآفرینانه به شمار می
وکارهاي نو در بخش کشاورزي از طریق شناسایی و برآورده نمودن نیازهاي حمایتی مورد نیاز ابعاد کارآفرینی و توسعه کسب

کنندگان خدمات، سازوکارهاي نهادي و پذیري)، عرضهعرضه خدمات (از جنبه تنوع، کیفیت و دسترسمختلفی، همانند 
و مؤثرو تقاضاي هاي الزمریزيها و برنامهاندرکاران امر، سیاستسازي دستهماهنگمنظوربهسازي زیرساختی الزم، شبکه

وکارهاي . تعدد ابعاد، بازیگران و کنشگران مرتبط با توسعه کسبشودیافته براي خدمات حمایتی مورد نیاز را شامل میسازمان
زاده، لهزاده و عبداگیري از رهیافتی سیستمی براي درك و هدایت امور است (شریفنوپا در بخش کشاورزي مستلزم بهره

وکارهاي نوپاي وسعه کسببر ترگذاریتأثبوم کارآفرینی، براي تحلیل زمینه و عوامل ). با در نظر گرفتن چارچوب زیست1395
و واکاوي شود.نگر، ابعاد مختلف شناسایی کشاورزي در استان گلستان، نیاز است با رویکرد سیستمی و در عین حال وضعیت

وکارهاي بوم کارآفرینی کسبسو و عدم ارائه یک چارچوب جامع براي ارزیابی زیستبا درك این محدودیت از یکاین پژوهش
هاي مرتبط با موضوع مرور ورزي در استان گلستان از سوي دیگر، به انجام رسید. در ادامه، برخی پژوهشنوپا در بخش کشا

،هاي کشاورزيآپعوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد استارتشناسایی به یدر پژوهش) 1395یوسفی و همکاران (شده است.
رسانی در معرفی محصول محور کشاورزي، ضعف سیستم اطالعههاي ایدپایین بودن بودجه اختصاصی دولت به فعالیتشامل: 

روند اخذ بودنیطوالنمحور کشاورزي، عواقب ناشی از زیاد در بازار محصوالت ایدهینانینا اطممحور به کشاورزان، ایده
هاي عمومی آپ جدید روي منافع شخصی و نه جنبههاي الزم، توجه کشاورزان به تأثیر محصول یا خدمت استارتمجوز

کشاورزي)هايآپاستارت(نوپاوکارهايکسباندازيراهوایجادموانعشناسیپدیداربه)1395(همکارانونادري. اندپرداختهن
حاشیهوباالهزینهتفکرسرمایه،جذببرايکشاورزيبخشدرفعالیتپایینجذابیتاز:اندعبارتهاآنعمدهکهاندپرداخته

کشاورزي،آپاستارتاندازيراهجهتاولیهملزوماتوتجهیزاتتأمینبااليهزینهکشاورزي،بامرتبطهايعالیتفپایینسود
)1396ندافی و احمدوند (دست.اینازیمسائلوکشاورزيبخشدرساختپروانهاخذروندبودنطوالنییلدلبهایدهاتالف

کیو پرداختند. در نتیجه، دو شناسیروشازاستفادهباهاآپاستارتهتوسعهايپیشرانبندياولویتوی به شناساییپژوهشدر
سنجی و الگوي دوم بر مشتري، رقبا، الگوي اول بر سرعت عمل، تیم کاري، ذات ایده و فرصتالگوي رفتاري شناسایی شد.

سازي ارآفرینی، همانند آموزش و فرهنگبوم کدر هر دو الگو، بر خدمات زیست. داشتیدتأکها گذار و حمایتشریک سرمایه
کارگروهی در کسب ويسازفرهنگگذاري و امنیت سرمایهینتأموها در افراد مستعد پرورش خالقیت و بروز نوآوريبراي

) با عنوان ارزیابی1396(الریجانیغالمی و محمدزادهپژوهشاز آمدهدستبنتایج.شده استیدتأککارهاي مورد نظر 
"قوانین و مقرراتتوازن"غربی نشان داد که دو زیر سیستم آذربایجاناستاندرروستاییکارآفرینیبومزیستنقشوتمطلوبی

اطمینان، نسبت به الگوي ملی داراي شرایط مطلوب هستند؛ اما در مقایسه با الگوي "هاآموزش کارآفرینی در دانشگاه"و 
وضعیت موجود و مطلوب به بررسی)1398(آباديیعلو نیاندارند. حسینیلوبیمطها، عملکردزیرسیستمازجهانی، هیچ یک

پژوهش هاي کرمانشاه و همدان پرداختند. نتایجبنیان مستقر در استانهاي دانشکارآفرینی در شرکتبومزیستهاي مؤلفه
فرینی به ترتیب در بعد حمایتی، مالی و کارآبومزیستبیشترین شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب ابعاد کهدادنشانهاآن

با هدف طراحی کیفی پژوهشی ) در نتیجه 1398سیاستی و کمترین شکاف در بعد نیروي انسانی وجود دارد. اخلی و همکاران (
کیفیت خدمات ؛به کارآفرینان نوپاي فناور دانشگاهی در کشاورزي در استان گلستانتشخیص فرصتالگویی براي آموزش

بوم کارآفرینی (همکاري و حمایت، سالمت فضاي پارك علم و فناوري)؛ کیفیت زیستو مرکز رشدنظیر ی سازمان مادر (حمایت
هاي دولتی (معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، هاي اعتباري مراکز و سازمانوکار) و دسترسی مقتضی به حمایتکسب

برداري فرصت توسط نوآفرینان فناور دانشگاهی معرفی بر تشخیص و بهرهمؤثرعوامل عنوانبه) را و غیرهصندوق شکوفایی 
کارآفرینی بومزیستتحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب ) که به 1398هاللی و همکاران (مؤمنی نتایج مطالعه اند.نموده

ي ي سرمایهمؤلفهضعیت موجود، در ونشان داد که اند، پرداختهآیزنبرگ در حوضه آبریز دشت هراز بر مبناي الگويروستایی
ي مؤلفهنیز،. در وضعیت مطلوب دارندقرار رتبهترین ي سیاست و تأمین مالی به ترتیب در پایینهامؤلفهو رتبه اولانسانی در 

بین ف نیز شکابیشترین ترین اولویت قرار گرفتند. هاي تأمین مالی و سیاست به ترتیب در پایینمؤلفهوبازار در اولویت اول 
در خارج از کشور، مطالعاتی متعددي در مربوط شده است.هاي تأمین مالی و سیاست وضعیت مطلوب و موجود به مؤلفه

Subashسوباش و همکاران (بوم نوآفرینی صورت گرفته است. براي نمونه؛خصوص زیست et al., بوم) تکامل زیست2016
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ر نظام ملی تحقیقات و آموزش کشاورزي در هند را با رویکرد ترویج کارآفرینی وکارهاي تجاري کشاورزي ددهنده کسبشتاب
از ابتدا در يو توسعه کشاورزیقتحقبرآمده ازيانتقال فناوریندهايفرآ، پژوهشاند. طبق این کشاورزي مورد بررسی قرار داده

رسیدن به تکامل و منظوربهشده اولیه ترسیمپایداري بلندمدت مسیرهايهند مورد توجه بوده ويکشاورزانداز توسعهچشم
فرآیندهاي انتقال گونهیناهاي پیشروي ي، چالشو اقتصاديکاربردها با در نظر گرفتن مالحظات مالی پیوسته پروژهینتأمنیز 

وکار تجاري در هاي کارآفرینانه و تقویت واحدهاي کسببوم نوآفرینی با هدف ترغیب فعالیتدهی یک زیستفناوري براي شکل
در هاآنآمیز ید در قالب نوآفرینی و ورود و استقرار موفقیتجدوکارهايکسبمداومبرآیش.رودمیبخش کشاورزي به شمار 

ها، از جمله کشاورزي مورد توجه قرار گیرد. از همین منظر، اسمولوا و همکاران تواند در همه بخشبازار، راهبردي است که می
)Smolova et al., هاي نوآفرینانه در کشاورزي، غذا و تغذیه و ارتباط آن اي به بررسی عوامل موفقیت فعالیت) در مطالعه2018

آموزشی در جهت تربیت نسل مؤسساتها را براي فعالیتگونهینااند تا ملزومات موفقیت با آموزش در جمهوري چک پرداخته
ورود بهنوآفرینی دانشجویان، ترس از حال چالش ینمانع و در عینتربزرگ، هاي آینده شناسایی کنند. بر اساس نتایجنوآفرین
وکار و ناتوانی در انجام تعهدات در قبال کارکنان، بازپرداخت وام و کسبدر یا شکستو (تحمل ابهام)ناشناختهعرصه 

Lavčákفشارهاي قانونی است. الوکک و همکاران ( et al., یسکوشو یسالوابراتوم نوآفرینی ب) به ارزیابی دو زیست2019
را شناسایی کنند. حضور افراد یرگذارتأثاند تا عوامل محلی و نهادي اساسی صنایع خالق در اسلواکی پرداختهمؤلفهعنوانبه

هابومموفقیت زیستيبرااندرکاران و مختصات مکانی یشرفته، شبکه همکاري دانشگاه و سایر دستپمستعد، فرهنگ مدیریتی 
Bonaventuraوانتورا و همکاران (کلیدي معرفی شده است. بون et al., بزرگ، یاسدر مقینآناليهادادهگیري ازبهرهبا ) 2020

شبکه ینايهاگرهها به مثابه شرکت. اندکردهیلجهان را تحلوکارهاي نوپا را در سطح کسبيامختلف روابط حرفهيهاشبکه
یرتأثآپی طبق نتایج، شبکه استارت.شودمیانتقال دانش بخشی به نیروي انسانی وموجب جریانکه در نظر گرفته شده است

گذاري هاي سرمایهپذیر دارد. در این بین، صندوقوکارهاي نوپا به لحاظ جذب سرمایه مخاطرهبر بهبود عملکرد کسبمهمی
ها و شبکهگیري نوآفریندر شکلهاآندهند و عملکرد ست میهاي نوآفرینانه را بدپذیر نوعی سازوکار غربالگري ایدهمخاطره

سالمت هاي نوآفرینی مد نظر قرار گیرد. بوموکارهاي نوپا کلیدي بوده و الزم است در ارزیابی پتانسیل بلندمدت زیستکسب
و رقابتی براي پیشبرد هاي نسبیسازي مزیتفراهممنظوربههاي نوآوري در گرو ساماندهی یک ساختار ارتباطی بومزیست

,Oksanen & Hautamäkiاي است (هاي منطقهنوآوري پایدار بر پایه ظرفیت 2015; Lappi et al., 2017; Spigel, 2017;

Stam, ؛ 1398بوم کارآفرینی و نوآوري (مرادنژادي و همکاران،در حوزه زیستشدهانجامپژوهششماري با وجود ). 2015
؛ کردحیدري 1396بهبودي گنجه و عباسی خواه؛ ؛ 1396و همکاران، الهی؛ 1396؛ میثمی و همکاران؛ 1396،داوري و همکاران

1398Yagüe-Peralesو همکاران، et al., Bacigalupo؛2019 et al., ایران کمتر در بوم نوآفرینی کشاورزي ، هنوز زیست)2016
پاي وکارهاي نوبوم کسبه است تا چارچوبی براي زیستتالش شدپژوهش مورد پژوهش قرار گرفته و بنابراین، در این 

ه شود.کشاورزي در استان گلستان ارائ
پژوهشروش 

آزمایشی و از لحاظ هدف، کـاربردي بـه   ها از نوع میدانی، از منظر کنترل متغیرها از نوع غیراز منظر گردآوري دادهپژوهش این 
ام رسـید. در مرحلـه نخسـت از تکنیـک دلفـی کالسـیک یـا دوري بـراي         در چند مرحله کلی به انجپژوهش رود. این شمار می
بوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلستان بهره گرفته شد. در مرحله بعد، پـس از رسـیدن   ها و نشانگرهاي زیستمؤلفهشناسایی 

نگـري مبتنـی بـر سـناریونگاري     بوم با رویکرد آیندهبوم نوآفرینی، به ارزیابی وضعیت این زیستبه اجماع درباره چارچوب زیست
Exploratort() بـر کمـی  یـد تأکاز نوع اکتشافی، الگوي توسعه ابزار (پژوهش طرح آمیخته این شناسی اقدام شد. به لحاظ روش

Design: Instrument Development Model (استبوده)Creswell & Plano-Clark, مرحلـه ، پـژوهش به لحـاظ ابـزار  . )2007
تشـکیل  منظـور بـه بـا اسـتفاده از پرسشـنامه (سـاختارمند)     مرحلـه دوم رسشنامه بدون ساختار و و پرم مصاحبه اول با کمک ف

.)1نگاره(به انجام رسیدمتقابل یراتتأثماتریس ارزیابی 
ورزي بوم نـوآفرینی کشـا  اندرکاران زیستنمایندگان ذینفعان/ دستجامعه آماري از نوع محدود شامل گروه خبرگان، متشکل از

اي از نظري و گیري هدفمند (آمیزهشناسی (مبتنی بر فرآیند تکنیک دلفی)، از نمونهاستان گلستان بود. با توجه به ماهیت روش
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نسبت به بررسی و تدوین چارچوب خبرگان بـا نظرخـواهی   پژوهش ابتدا گروه ها بهره گرفته شد. برفی) براي انتخاب نمونهگلوله
؛ شـامل فهرسـتی از   هـا آنفعال در این حوزه در اسـتان و نیـز بـر مبنـاي جسـتجوي پیشـینه کـاري        از پژوهشگران دانشگاهی 

گیري نظري). تجربه کار کارشناسی یا مدیریتی و سوابق علمـی  نظران مرتبط با موضوع اقدام نمود (نمونهاندرکاران صاحبدست
آفرینی کشاورزي مالك تدوین این چارچوب بـود. پـس از   (پژوهش، آموزش و مشاوره) و آشنایی علمی با موضوع کارآفرینی و نو

اقدام شد. در نتیجه رایزنـی؛ در ابتـدا موافقـت    هاآنتدوین این چارچوب؛ نسبت به تماس با خبرگان و طرح موضوع و دعوت از 
بـا توجـه   ). n=15د (برفی، این گروه، پنج فعال دیگر را معرفی نمودنبدست آمد. به شیوه گلولهپژوهش نفر براي مشارکت در 10

هـا، شـامل اسـناد مـرتبط،     پژوهشگونهینابه ماهیت اصلی این پژوهش که از نوع کیفی بوده است و با در نظر گرفتن ملزومات 
در هـا آنهاي مختلف دانشـگاهی و اجرایـی و نیـز ژرفـاي اطالعـاتی      دقت در انتخاب پاسخگویان (به لحاظ تنوع و پوشش حوزه

هـا) و برگـزاري جلسـات در    استفاده از چند کدگذار در مرحله اول (تحلیل محتواي کیفـی مـتن مصـاحبه   حوزه مورد مطالعه)؛ 
گیـري از  با بازدید میدانی و مشاهده و مصاحبه با فعاالن حوزه نـوآفرینی کشـاورزي در محـل کـار، بهـره     توأمهاي مختلف مکان

یق (در چارچوب موضوع بحث) و تداوم آن جهت رسـیدن بـه   اي تعاملی و دقتسهیلگر جهت هموارسازي و هدایت بحث به شیوه
Chioncel(آیداي با قابلیت استخراج کد و گویه جدید بدست نمیاي که دیگر دادهاشباع از نوع داده، یعنی نقطه et al., 2003,

O’Reilly and Parker, شناسـی آمیختـه از جملـه    وشها به شیوه رافزایی دو مرحله پژوهش از طریق بازخوران یافته)، هم2013
Carterبندي (گرایی یا مثلثاند که به قاعده چندجانبهتدابیري بوده et al., )، بررسی کدهاي استخراج شـده توسـط گـروه    2014

) موجـب ارتقـاي روایـی و    Member, Audit, and Peer review checkingشوندگان منتخب و نیـز همکـاران (  پژوهش، مصاحبه
شده است.ین پژوهش پایایی نتایج ا

تشافی از نوع الگوي توسعه ابزار)طرح تحقیق (اک-1نگاره

و بحثهایافته
مرحله اول

با موضوع شناسایی پژوهش کننده در با حضور گروه مطلع مشارکتگروه کانونیدر قالب یک پانل به شیوه ،در دور اول مطالعه
گانه هاي کلیدي دهبوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلستان در چارچوب پرسشه زیستهاي شاکلمؤلفهکننده و عوامل تعیین

سازي متن نشست؛ به بازخوانی و کدگذاري اقدام شد پس از پیادهبوم نوآفرینی کشاورزي اقدام شد. ابعاد اصلی زیستعنوانبه
به ها یا کدها جریان کدگذاري، گویهدراستخراج شود.بوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلستانها و نشانگرهاي زیستمؤلفهتا 

در جریان پژوهش تیم هايیادداشتمستخرج از متن پس از نشست و (ب) شدهیرتفسهاي مستقیم یا (الف) گویهدو شیوه:
رهاي شمار نشانگبرحسببوم نوآفرینی کشاورزي گلستان هاي زیستمؤلفه. ابعاد یا تدوین شد) Memoهانشست (شناسه

) 3نشانگر)؛ (11) محیط (2نشانگر)؛ (12) مدیریت و راهبري (1توان به شرح زیر فهرست نمود: (را میدر این دور شده بیان

گردآوري 
داده

س متقاطع مولفههاي کیفی
تشکیل ماتری

هاي شاکله و تحلیل 
داده

س متقاطع با نرم افزار 
هاي ماتری
M

IC
M

A
C

و
استخراج عوامل کلیدي گردآوري 

داده
هاي کمی

توسعه ابزار (پرسشنامه)

نتایج کیفی(دلفی)

تحلیل 
داده

هاي کیفی

نتایج کمی: 
تحلیل سناریو 

سنتز: 
تفسیر 

راهکار
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7نشانگر)/ سرمایه انسانی (7) فرهنگ (5نشانگر)؛ (8نشانگر)/ پشتیبانی (8مالی (ینتأم) 4نشانگر)؛ (10ساختار بازار (
نشانگر). فهرست 4) تحقیق و توسعه (7نشانگر)؛ (6ها () زیرساخت6نشانگر)؛ (7اجتماعی (نشانگر) / مالحظات و جوانب

کننده ارسال شد تا نظر باز براي نظردهی و تکمیل به گروه مطلع مشارکتاي نیمهمستخرج در دور اول، در قالب پرسشنامه
ان کنند. دور دوم مطالعه دلفی در پی رسیدن به اجماع نظر موافق/ مخالف خود را اعالم و نیز، نشانگرهاي دیگر مورد نظر را بی

تعییناجماعبهرسیدنبرايراباالبهدرصد80توافقسطح،شناسانروشدر این خصوص،.هدف اصلی مطالعه، بودعنوانبه
,Dalkey(اندکرده 1972; Jenkins & Smith, نشانگر از 24اند اما کردهدرصد را کسب80بیشتر نشانگرها، معیار باالي ).1994

. در همین دور، گروه خبرگان و از دور بعدي حذف شدندابعاد مختلف در این دور موافقت قطعی پاسخگویان را کسب ننموده
).1نشانگر را براي افزودن به نشانگرهاي ابعاد مختلف پیشنهاد نمودند (جدول 28

ها در دور دومپاالیش گویه-1جدول 

هاافزودههازدوده
ها (ادغام، واگذاري، فروش، ورشکستگی...) آپهمواري خروج استارت

(مدیریت و راهبري)
اندازي و راههپذیر در مراحل اولیگذاري مخاطرهدسترسی به سرمایه

مالی)نیتأموکارهاي نوپاي کشاورزي (کسبتوسعه
وکارهاي) براي کسبangel investorگذار (حضور فرشتگان سرمایه

مالی)نیتأمنوپاي کشاورزي (
مالی)نیتأموکارهاي نوپاي کشاورزي در بورس (امکان حضور کسب

وکارهاي نوپاي وجود مشتریان کلیدي براي محصوالت نوآورانه کسب
کشاورزي (بازار)

وکارهاي نوپاي رقابت عادالنه مبتنی بر تجارت منصفانه در بازار کسب
رانت) (بازار)کشاورزي در استان (عدم انحصار یا

وکارهاي نوپاي کشاورزي به بازار موجود (بازارسهولت ورود کسب
هاي ترویج وکارهاي نوپا در برنامهتلفیق موضوعات مرتبط با کسب

کشاورزي (فرهنگ)
شناسایی و تشویق نوپایاي موفق (الگوهاي نقش) در مجامع و 

رهنگ)رویدادهاي مرتبط (نظیر جشنواره کارآفرینان برتر...) (ف
وکارهاي نوپاي کشاورزي در سطح احترام و پذیرش اجتماعی کسب

بخش و جامعه (فرهنگ)
و هاي اینترنت وکارهاي نوپاي کشاورزي به زیرساختدسترسی کسب

ها)(زیرساختشبکه
وکارهاي هاي تحصیالت دانشگاهی مرتبط با کسببرقرار بودن دوره

کشاورزي (سرمایه انسانی)
(منتور) براي راهنمایی کار بلدن یا افراد خبره دسترسی به مربیا

وکارهاي نوپاي کشاورزي در استان (سرمایه انسانی)کسب
هاي تولید و بازار (سرمایه انسانی)توانمندي درك فرصت

وکارهاي کشاورزي (تحقیق و قدرت جذب دانش و فناوري در کسب
توسعه)

کارهاي نوپاي واعمال قوانین مالکیت فکري در حوزه فعالیت کسب
فناورانه کشاورزي (تحقیق و توسعه)

آپ) در استان (محیط)هاي کارآفرینی (ضریب استارتنرخ فعالیت
وکارهاي نوپاي بوم کسبشده در زیستحضور کارآفرینان شناخته

کشاورزي (محیط)

هاي دولتی مسئول براي تسهیل امور همکاري هماهنگ دستگاه
مدیریت و راهبري)وکارهاي نوپاي کشاورزي (کسب

وکارهاي نوپاي به رفع موانع کسبربطيذهاي تمایل و تعهد عملی دستگاه
کشاورزي (مدیریت و راهبري)

وکارهاي نوپاي کشاورزي در ) کسبipoامکان عرضه عمومی اولیه سهام (
مالی)نیتأم(سپاريجمعيهاپلتفرم

نیتأماورزي (مالی خارجی براي کسب و کارهاي نوپاي کشنیتأمتسهیل 
مالی)

وکارهاي نوپاي مدیریت موفق سهام (تقسیم، واگذاري و فروش) در کسب
مالی)نیتأمکشاورزي (

نیتأمهاي تسهیالتی (اولویت به کسب و کارهاي نوپاي کشاورزي در طرح
مالی)
هاي مختلف درآمدزایی وکارهاي نوپاي کشاورزي از مدلگیري کسببهره

مالی)نیتأم(
وکارهاي نوپاي کشاورزي (بازار)انداز رشد روشن براي کسبوجود چشم

وکارهاي نوپاي کشاورزي هاي دولتی از خدمات کسبگیري دستگاهبهره
(بازار)
وکارهاي نوپاي کشاورزي (بازار)بندي و نهادمندي بازار کسببخش

نیاز عامه مردم به محصوالت کشاورزي (استراتژیک بودن عرصه فعالیت 
کشاورزي) (بازار)نوآفرینان

وکارهاي نوپاي کشاورزي هاي مختلف عرضه محصول کسببرقراري کانال
);B2BB2C(بازار) ..(

معرفی الگوهاي موفق کارآفرینی در حوزه کشاورزي (فرهنگ)
ها)هاي دولت الکترونیک در استان (زیرساختگسترش خدمات و زیرساخت

هاي تحقیق و توسعه تگذاري هدفمند دولت در توسعه زیرساخسرمایه
ها)وکارهاي نوپاي کشاورزي (زیرساختکسب

وکارهاي نوپاي کشاورزي در استان به فضاهاي کاري دسترسی کسب
ها)(دفتري/ اشتراکی) مناسب (زیرساخت

وکارهاي نوپا به خدمات فنی و دانش تخصصی در استان دسترسی کسب
(سرمایه انسانی)
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1ادامه جدول 
هاهافزودهازدوده

بوم کارآفرینی استان جذب و حضور کارآفرینان غیر بومی به زیست
(محیط)

هاي کارآفرینان داخلوکارهاي نوپاي کشاورزي به شبکهدسترسی کسب
کشور (مالحظات و جوانب اجتماعی)

کارآفرینان نوپاي خارج شبکهوکارهاي نوپاي کشاورزي به دسترسی کسب
اعی)کشور (مالحظات و جوانب اجتماز

وکارهاي نوپاي با همکاري در بین کسبتوأمگیري فرهنگ رقابت شکل
اورزي (مالحظات و جوانب اجتماعی)کش

وکارهاي نوپاي گیري جریان تبادل دانش و تجربه در بین کسبشکل
اورزي (مالحظات و جوانب اجتماعی)کش
اورزي (مالحظات و جوانب اجتماعی)وکارهاي نوپاي کشآوري کسبتاب
وکارهاي نوپاي حوزه فعالیت کسبدرها ترل اجتماعی ناهنجاريکن

کشاورزي (تقلب، عدم رعایت استانداردهاي کیفیت، عدم رعایت حقوق 
ت...) (مالحظات و جوانب اجتماعی)مالکی

وکارهاي نوپاي ها و صنایع مستقر به شراکت با کسباقبال شرکت
اورزي (مالحظات و جوانب اجتماعی)کش

وکارهاي نوپاي کشاورزي (نظیر زنجیره توسعه اجتماعی کسبکارآفرینی 
گیاهان دارویی) (مالحظات و جوانب اجتماعی)

وکارهـاي نوپـاي کشـاورزي    ترویج دانش فنی و فناوري مـورد نیـاز کسـب   
(تحقیق و توسعه)

هـاي  توسـعه فنـاوري  نوآوري (فناورانه) کشاورزي بـراي بومستیزکیفیت 
نوین کشاورزي (محیط)

هاي کشاورزي (فرهنگ)فرهنگ و سنتي غنا
محصوالت کشاورزي در استان (محیط)شده حضور برندهاي شناخته

وکارهاي نوپاي کشـاورزي  گیري زنجیره ارزش در حوزه فعالیت کسبشکل
(مالحظات و جوانب اجتماعی)

بنـدي  گیري سازوکار و معیارهاي مورد توافـق بـراي ارزیـابی و رتبـه    شکل
پاي کشاورزي (مالحظات و جوانب اجتماعی)وکارهاي نوکسب

ــذاري مشــترك کســبســرمایه ــاي کشــاورزي در اســتان  گ ــاي نوپ وکاره
(مالحظات و جوانب اجتماعی)

بوم یک الیه به چارچوب ارزیابی زیستاضافه شدنها و در نتیجه، مؤلفهافزوده شدن نشانگرهاي جدید، زمینه شکستن ابعاد به 
,Saldanaاز نوع ساختاري (يامؤلفهکدگذاري را بر اساس شیوهنوآفرینی کشاورزي 16فراهم کرد. در مجموع، نه بعد و ) 2016

بوم نوآفرینی کشاورزي شناسایی شد. با در نظر گرفتن دیدگاه اي) براي چارچوب ارزیابی زیستمؤلفه(شامل ابعاد تکمؤلفه
مجدد به خبرگان جهت ارزیابی در ارائهمضمون مشترك و برحسبهاآني بندنشانگر و گروه87خبرگان نسبت به بازنویسی 

) آمار 2جدول (بندي شود.اي ارزیابی و رتبهطیف لیکرت پنج نقطهبرحسبهاي جداگانه مؤلفهدور سوم اقدام شد تا در قالب 
ها از مؤلفهدهد. میانگین همه ان میرا نشمیزان اجماع نظر خبرگان با استفاده از ضریب هماهنگی کندالها و مؤلفهتوصیفی 

یافتگی بعد کیفی (توسعه-بازار، مزیت مکانیهاي:مؤلفهطبق ضریب تغییرات، (حد وسط طیف لیکرت) بیشتر است. 3مقدار 
داراي باالترین رتبه هستند.یافتگی منطقهبازار) و توسعه

) استفاده و به این ترتیب نیز اتفاق نظر کندالw(کندالضریب هماهنگی از دلفی بین اعضاياز سطح اجماعبراي اطمینان 
هايمؤلفهکندال براي همه ضریبها بیانگر آن است که مقداریافتهها نیز ارزیابی شد. ها و نشانگرپاسخگویان در خصوص مؤلفه

ایندر رگان دارد. بنابراین،خبسیار نزدیک به آن است که داللت بر اجماع قويب7/0است و به مقدار 65/0نظر بیشتر ازمد
پاسخگو) این ضرایب حاکی از اجماع نظر قوي 15. با توجه به حجم کوچک نمونه (کلی برقرار شدمرحله بین خبرگان اجماع

,Siegel & Castellanپاسخگویان است ( 1998; Schmidt, هاي توصیفی کلیه نشانگرها به تفکیک آماره3). در جدول 1997
ها با توجه به میانگین فریدمن ارائه شده است.بندي گویهبهها و رتمؤلفه
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بوم نوآفرینی در استان گلستاني زیستهامؤلفهتوصیف -2جدول 

شمار هامؤلفه
انحراف میانگیننشانگر

معیار
ضریب 
تغییرات

ضریب 
تبهکندال

ر
619/4367/0088/0720/012و راهبريهدایت 

623/4301/0071/0708/06ات (کیفیت نهادي)کیفیت قوانین و مقرر
یـا  ه منابع مـالی (معمـول و  دسترسی بتنوع و سهولت- مالیینتأم

636/4333/0076/0757/08پذیر)مخاطره

344/4448/0101/0721/013بعد کمی (گستره بازار)- بازار
508/4260/0064/0718/02یافتگی بازار)بعد کیفی (توسعه- بازار

410/4296/0072/0696/07هاي فرهنگی (ژنوم کارآفرینی)ها و هنجاريارزش
475/3299/0080/0700/09اقدامات فرهنگی ترویجی

873/3262/0070/0675/05وکارخدمات کسب
391/3266/0068/0703/04هامندي از زیرساختدسترسی و بهره

606/4343/0085/0721/010ي انسانیآموزش و تربیت نیرو
541/3366/0107/0673/014هاي کارآفرینانهقابلیت

684/3330/0086/0676/011تحقیق و توسعه
405/4974/0240/0653/01مزیت مکانی (جغرافیاي کارآفرینی کشاورزي)

970/3236/0064/0683/03یافتگی منطقهتوسعه
779/3632/0167/0669/016آپیکه اجتماعی استارتتکامل شب
525/4469/0110/0667/015اجتماعیعملکرد 

بوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلستان (دور سوم)بندي نشانگرهاي زیسترتبه-3جدول 

.c.vانحراف معیارمیانگیننشانگرهاهامؤلفهابعاد
میانگین 

رتبهايرتبه

نی 
مرا

حک
نی 

فری
ش آ

(نق
ؤثر

م
ي)

هاد
ت ن

رفی
، ظ

لت
دو

ت 
هدای

ري
راهب

و 

وکارهاي نوپاي وجود راهبرد مشخص براي توسعه کسب
07/4258/0063/09/34کشاورزي (ك.ن.ك.)

هاي ها و طرحها، برنامهتلفیق توسعه ك.ن.ك. در سیاست
87/4352/0072/083/51بخشی و استانی

مسئول از رویکرد تخصصی و هاي برخورداري دستگاه
27/3704/0215/077/26کارشناسی الزم براي تسهیل امور ك.ن.ك.

60/3056/1293/03/35وجود ارگان معین براي تسهیل امور ك.ن.ك.
حمایت مقتضی نهادهاي ستادي (وزارت جهاد، صندوق 

60/4056/1229/04/53شکوفایی...) از ك.ن.ك.

73/4799/0169/063/52اندازي ك.ن.ك.جره واحد براي تسهیل راهاستقرار پن
000/0داري: ، سطح معنی763/64کاي: مربع مقدار 

ي)
هاد

ت ن
یفی

 (ک
ات

قرر
و م

ن 
وانی

ت ق
یفی

ک

اندازي و سهولت و چابکی فرآیندهاي اداري مرتبط با راه
ترین زمان توسعه ك.ن.ك. (اخذ مجوز و پروانه در کوتاه

ممکن)
07/4258/0063/035

اندازي و رشد هاي مالیاتی مناسب براي راهمشوقارائه
07/3258/0084/007/16ك.ن.ك.

73/4704/0149/06/42اعطاي معافیت مالیاتی و گمرکی مناسب به ك.ن.ك.
80/4414/0086/083/41حمایت قانونی و قضایی مناسب از ك.ن.ك.

نگري منظم قوانین و مقررات کارآمد دولتی تدوین و باز
53/4516/0114/017/43بخشی و ثبات) در حوزه ك.ن.ك.(شفافیت، نظم

ها (ادغام، واگذاري، فروش، آپهمواري خروج استارت
20/4414/0099/033/34ورشکستگی...)

000/0داري: ، سطح معنی113/53کاي: مقدار مربع 
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3ادامه جدول

.c.vانحراف معیارمیانگیننشانگرهاهامؤلفهبعادا
میانگین 

رتبهايرتبه

تأم
ین

الی
م

لت
هو

و س
وع 

تن
ل و

عمو
ی م

 مال
ابع

ه من
ی ب

رس
ست

د
طره

مخا
ذیر

پ

33/4617/0142/033/45اعطاي وام و تسهیالت براي ك.ن.ك.از سوي نظام بانکی
) crowdfundingسپاري مالی (امکان جمعفراهم بودن

73/4458/0097/04/51اندازي ك.ن.ك. با مشارکت خانواده و آشنایان...براي راه

د طرح توسعه نهاي اعتباري ویژه براي ك.ن.ك. (همانطرح
67/4488/0105/023/52گلخانه در استان)

هیاولپذیر در مراحل گذاري مخاطرهدسترسی به سرمایه
47/3516/0149/06/26ك.ن.ك.توسعهاندازي و راه

) براي angel investorگذار (حضور فرشتگان سرمایه
40/4507/0115/053/44ك.ن.ك.

عرضه و مدیریت امکان حضور ك.ن.ك. در بورس براي
53/4516/0114/09/43بهینه سهام

000/0داري: ، سطح معنی139/68کاي: مربع مقدار 

زار
ر با

ختا
سا

ازار
ره ب

ست
گ

ر رو به رشد محصوالت عرضه شده توسط ك.ن.ك. بازا
33/4488/0113/073/23انداز بازاري مثبت)(چشم

27/4100/1258/09/22وجود مشتریان کلیدي براي محصوالت نوآورانه ك.ن.ك.
هاي توزیع و فروش دسترسی ك.ن.ك. به کانال

73/4458/0097/03/31و عرضه)نیتأمیافتگی زنجیره (توسعه

000/0داري: ، سطح معنی455/32کاي: مربع مقدار 

سعه
تو

ازار
ی ب

فتگ
یا

گذاري مناسب محصوالت ك.ن.ك. (نظیر سازوکار قیمت
07/3258/0084/013/15محصوالت ارگانیک)

67/4488/0105/017/41محصوالت ك.ن.ك.صادراتها و تسهیل واردات نهاده
بازار براي محصوالت ك.ن.ك. از طریق ییارزش افزاظرفیت 

07/4258/0063/093/24بندي، برندسازي و تبلیغاتبندي، بستهدرجه

رقابت عادالنه مبتنی بر تجارت منصفانه در بازار ك.ن.ك. در 
40/4507/0115/06/32استان (عدم انحصار یا رانت)

20/4561/0113/017/33سهولت ورود ك.ن.ك. به بازار موجود
000/0داري: ، سطح معنی05/43کاي: مربع مقدار 

نی
فری

نوآ
گ 

رهن
ف

ش
ارز

ري
نجا

و ه
ها 

گی
رهن

ي ف
ها

13/3352/0112/023/14پذیرش و حمایت از نوآفرینی و خالقیت در فرهنگ استان
گرایش مثبت به شروع کسب و کار و کارآفرینی (گرایش 

87/4352/0072/057/31آموختگانن دانشدر بیژهیوبهکارآفرینانه) 

20/4676/0161/06/23وکارهاي کسبوجود روحیه کار گروهی و تیمی در فعالیت
20/4561/0133/06/22احترام و پذیرش اجتماعی ك.ن.ك.در سطح بخش و جامعه

000/0داري: ، سطح معنی366/31کاي: مربع مقدار 

ی 
هنگ

 فر
ات

دام
اق

جی
روی

ت

برگزاري رویدادهاي اجتماعی براي ترغیب فرهنگ 
آپ در بخش کشاورزي (جشنواره کارآفرینی، استارت

مسابقات ایده و ...)
13/4352/0085/023/32

اي منسجم براي ترویج ك.ن.ك. (با مشارکت اقدامات رسانه
20/3414/0129/063/14هاي اجتماعی،...)صدا و سیما، شبکه

هاي ترویج تلفیق موضوعات مرتبط با ك.ن.ك. در برنامه
33/4617/0142/033/31کشاورزي

شناسایی و تشویق نوپایاي موفق (الگوهاي نقش) در مجامع 
33/3488/0146/08/13و رویدادهاي مرتبط (نظیر جشنواره کارآفرینان برتر...)

000/0داري: ، سطح معنی5/31کاي: مربع مقدار 
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3ادامه جدول 

.c.vانحراف معیارمیانگیننشانگرهاهامؤلفهابعاد
میانگین 

رتبهايرتبه

نی
یبا

شت
پ

سب
ت ک

دما
خ

کار
و

07/4258/0063/057/53هاي حقوقیدسترسی ك.ن.ك.به مشاوره
40/4507/0115/05/61هاي مورد نیازدسترسی ك.ن.ك.به اطالعات و داده

دن خدمات بازاریابی مورد نیاز براي در دسترس بو
4845/0211/043/54ك.ن.ك.

47/3743/0214/09/36ها و مواد اولیه مورد نیاز ك.ن.ك.دسترسی به نهاده
87/2352/0123/07/18هاي مالی و حسابداريدسترسی ك.ن.ك. به مشاوره

13/4352/0085/077/52دهندهدسترسی ك.ن.ك. به خدمات شتاب
87/3352/0091/093/45دسترسی ك.ن.ك. به خدمات مراکز رشد

07/3258/0084/02/27دسترسی ك.ن.ك. به خدمات پارك علم و فناوري
000/0داري: ، سطح معنی859/70کاي: مربع مقدار 

هره
 و ب

سی
ستر

د
 از 

دي
من خت

سا
زیر

ها

07/4458/0113/033/22نت و شبکههاي اینتردسترسی ك.ن.ك. به زیرساخت
دسترسی ك.ن.ك. به زیرساخت انبارداري و نگهداري 

20/3414/0129/023/13محصوالت کشاورزي

هاي انرژي (آب، برق و دسترسی ك.ن.ك. به زیرساخت
47/4640/0143/09/21گاز)

000/0داري: ، سطح معنی648/31کاي: مربع مقدار 

ه ا
مای

سر
نی

سا
ن

نی
سا

ي ان
یرو

ت ن
ربی

 و ت
ش

موز
آ

برقراري سازوکار ویژه حمایت از نوآفرینی دانشجویان و 
وکارهاي نوپا در آموختگان کشاورزي در قالب کسبدانش

ها و مراکز آموزش عالی استاندانشگاه
47/3640/0185/033/25

هاي آموزشی مهارتی با مدارك معتبر مرتبط با دورهارائه
67/4488/0105/067/43اي و...)ینی در حوزه کشاورزي (فنی و حرفهکارآفر

مباحث کارآفرینی در برنامه درسی گنجانده شدن
73/4458/0097/07/42هاي کشاورزي و مرتبطرشته

هاي تحصیالت دانشگاهی مرتبط با دایر بودن دوره
87/4352/0072/093/41نوآفرینی و کارآفرینی کشاورزي

(منتور) براي کار بلددسترسی به مربیان یا افراد خبره 
40/3828/0244/043/24راهنمایی ك.ن.ك. در استان

20/3561/0175/093/16ها و مراکز تحقیقاتی استان با ك.ن.ك.همکاري دانشگاه
000/0داري: ، سطح معنی093/54کاي: مربع مقدار 

یت
قابل

ینا
آفر

کار
ي 

ها
نه

وجود نیروي کار متخصص/ماهر مورد نیاز ك.ن.ك. در 
47/3834/0241/09/23استان

27/3594/0182/06/22برخورداري نوآفرینان از روحیات فردي کارآفرینانه
برخورداري نوآفرینان از دانش فنی و تخصصی مرتبط با 

13/4352/0085/07/41حوزه فعالیت

وکار هاي مدیریت کسبینان از قابلیتبرخورداري نوآفر
13/3516/0165/043/24مالی...)نیتأم، طراحی محصول، يسازمیت(

هاي توانمندي نوآفرینان براي تشخیص و درك فرصت
07/3258/0084/037/25تولید و بازار

000/0داري: ، سطح معنی407/37کاي: مربع مقدار 
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3ادامه جدول 

.c.vانحراف معیارمیانگیننشانگرهاهامؤلفهابعاد
میانگین 

رتبهايرتبه

نی
سا

ه ان
مای

سر

سعه
 تو

ق و
حقی

ت

دانشگاه با بخش کشاورزي در زمینه مؤثرارتباط 
گیري بستر شکلعنوانبهسازي دانش و فناوري (تجاري

بنیان)ك.ن.ك. فناور و دانش
60/3828/0230/007/34

تحقیقاتی و دانشگاهی مؤسساتپرداختن هدفمند 
33/4488/0113/057/42استان به تولید و دانش فناوري مورد نیاز ك.ن.ك.

وکارهاي نوپاي کشاورزي به دسترسی کسب
هاي آزمایشگاهی (فنی و مهندسی، آب و زیرساخت

خاك، مواد غذایی ...)
27/3458/0140/013/25

مدیریت هاي نویندر دسترس بودن فناوري
07/4704/0173/007/43چین...)وکارهاي نوپا (فین تک، بلککسب

وکارهاي کشاورزي قدرت جذب دانش و فناوري در کسب
07/3258/0084/08/16بر بودن)(دانش/فناوري

اعمال قوانین مالکیت فکري در حوزه فعالیت 
73/4458/0097/037/51وکارهاي نوپاي فناورانه کشاورزيکسب

000/0داري: ، سطح معنی683/50کاي: مربع مقدار 

یت
ذاب

ج
یت

ظرف
ا و 

ه
طی

حی
ي م

ها

ی 
رین

رآف
 کا

اي
رافی

جغ
ی (

کان
ت م

مزی
ي)

ورز
شا

ک

و هابخشریزهاي نوآفرینی در وفور و تنوع فرصت
67/3397/1381/01/33کشاورزي استاننیتأمهاي عرضه و زنجیره

تعد براي پرورش محصوالت مختلف شرایط اقلیمی مس
53/3457/1412/08/24کشاورزي در استان

47/4834/0187/093/32اي (آسیاي میانه)دسترسی به بازارهاي منطقه
استان به لحاظ جابجایی جمعیت ترانزیتیموقعیت ویژه 

53/406/1234/097/31(مسافر/ گردشگر) و دسترسی و تعامل با مناطق دیگر

000/0داري: ، سطح معنی197/39کاي: مربع مقدار 

سعه
تو

طقه
 من

گی
یافت

، ریلی و یاییدرتوسعه شبکه حمل و نقل (هوایی،
87/4352/0072/073/71زمینی) استان

هاي صنعتی کشاورزي در توسعه صنایع و زیرساخت
60/4632/0137/013/72استان

استان (میانگین درآمد، سطح رشد و توسعه اقتصادي
گذاري در استان، هزینه، قدرت خرید، نرخ سرمایه

تورم،...)
53/4640/0141/073

سطح توسعه اجتماعی و فرهنگی استان (سطح رفاه، 
40/3632/0186/030/45سبک زندگی...)

گیري نهادهاي صنفی در بخش کشاورزي (نظام شکل
73/3704/0188/047/54ها، اتاق بازرگانی...)، اتحادیهیمهندسصنفی، نظام 

فعالیت مراکز دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی تخصصی 
53/2125/1444/010/29در بخش کشاورزي

27/3704/0215/070/37آپ) در استانهاي کارآفرینی (ضریب استارتنرخ فعالیت
بوم شده در زیستحضور کارآفرینان شناخته

40/3828/0244/013/46وکارهاي نوپاي کشاورزيسبک

بوم جذب و حضور کارآفرینان غیر بومی به زیست
07/3258/0084/043/38کارآفرینی استان

000/0داري: ، سطح معنی085/72کاي: مربع مقدار 
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3ادامه جدول 

.c.vانحراف معیارمیانگیننشانگرهاهامؤلفهابعاد
ن میانگی
رتبهايرتبه

عی
تما

 اج
ایه

سرم
ي)

ورز
شا

ن ک
ینا

آفر
/ نو

ان
رین

رآف
 کا

ماع
جت

پی(ا
ت آ

تار
 اس

عی
تما

 اج
که

شب
ل 

کام
ت

87/2356/1473/003/35اتحاد و انسجام صنفی ك.ن.ك. در استان
آفرینی و ها و رویدادهاي مشترك همبرگزاري نشست

73/4594/0125/02/52کارآفرینی توسط نوآفرینان کشاورزي در استان

بنیان/ کسب و کارهاي نوپاي موفق هاي دانشوجود شرکت
07/2831/1886/027در بخش کشاورزي

67/4488/0105/003/54هاي کارآفرینان داخل کشوردسترسی ك.ن.ك. به شبکه
53/2915/0361/013/26کارآفرینان نوپاي خارج از کشورشبکهدسترسی ك.ن.ك. به 

73/4594/0125/01/53با همکاري در بین ك.ن.ك.توأمگیري فرهنگ رقابت شکل
93/4258/0052/05/51گیري جریان تبادل دانش و تجربه در بین ك.ن.ك.شکل

000/0داري: ، سطح معنی223/60کاي: مربع مقدار 

رد 
ملک

ع
عی

تما
اج

شراکت و ها و صنایع مستقر به جلب مشارکت شرکت
20/4146/1273/087/34همکاري با ك.ن.ك.

پذیري اجتماعی ك.ن.ك. براي پیشبرد کشاورزي مسئولیت
87/4352/0072/073/41...)ستیزطیمحمرتبط (امنیت غذایی، حفظ مسائلپایدار و 

و مشکالت بازار، مسائلآوري ك.ن.ك. در رویارویی با تاب
27/4100/1258/043محیطی و غیره

حوزه فعالیت ك.ن.ك. درها کنترل اجتماعی ناهنجاري
(تقلب، عدم رعایت استانداردهاي کیفیت، عدم رعایت حقوق 

مالکیت...)
80/4414/0086/07/42

کارآفرینی اجتماعی ك.ن.ك. (نظیر زنجیره توسعه گیاهان 
13/3516/0165/043/25دارویی)

000/0داري: ، سطح معنی023/50کاي: مربع مقدار 

سیار نزدیک ب7/0است و به مقدار 65/0نظر بیشتر ازمدهايمؤلفهکندال براي همه ضریبها بیانگر آن است که مقداریافته
ها مورد اشاره قرار گرفته است؛ هاي پیشین، برخی از این مؤلفهدر پژوهشخبرگان دارد. به آن است که داللت بر اجماع قوي

؛ 1396،داوري و همکاران؛ 1398؛ مرادنژادي و همکاران،1398هاللی و همکاران، یمؤمنپشتیبانی و خدمات حمایتی (
داوري و ؛ 1396،خواه؛ بهبودي گنجه و عباسی1398)؛ سرمایه انسانی (مرادنژادي و همکاران،1396،میثمی و همکاران

و یدريکردح؛1398)؛ بازار (مرادنژادي و همکاران، 1396همکاران، ؛ میثمی و 1396؛ باقري و همکاران، 1396،همکاران
؛ کردحیدري و 1398)؛ فرهنگ (مرادنژادي و همکاران،1396،؛ میثمی و همکاران1396،داوري و همکاران؛ 1398همکاران،
؛ 1398ران، )؛ شبکه نوآفرینی (محمدي و همکا1396،؛ میثمی و همکاران1396،داوري و همکاران؛ 1398همکاران،

)؛ آموزش و 1396،؛ میثمی و همکاران1389؛ علیزاده و همکاران، 1391و همکاران، لی زا؛ 1398کردحیدري و همکاران،
Bacigalupo(هاي نوآفرینانپرورش قابلیت et al., ینتأم)؛ 1396، ؛ میثمی و همکاران1398کردحیدري و همکاران،؛ 2016

گذاري، )؛ حکمرانی به شکل سیاست1398؛ مرادنژادي و همکاران،1396،ري و همکارانداو؛1396،مالی (میثمی و همکاران
هاي محیطی )؛ ظرفیت1398؛ مرادنژادي و همکاران،1396،داوري و همکاران؛1396هدایت و مدیریت (میثمی و همکاران؛ 

Lavčák؛1398(مرادنژادي و همکاران، et al., Subash) تحقیق و توسعه (2019 et al., Yagüe-Perales؛2016 et al., 2019.(
مرحله دوم 

يیندهآیتوضعکنندههاي کلیدي تعیینمؤلفهMICMACافزار با نرميساختار/متقابلاثراتیلبا روش تحلدر این مرحله، 
در يانامهشده پرسشییمطابق با عوامل شناساقرار گرفتند.یلمورد تحلاستان گلستانبوم نوآفرینی کشاورزي درزیست

یازبنديامت3- 0یفطینرا بگانه) هاي شانزدهمؤلفه(ین متغیرهاارتباط بیزانتا مگرفتقرار گفتهگروه خبرگان پیشیاراخت
بار در نظر گرفته 2بود. تعداد تکرارها 16×16یسماترها ابعادمؤلفهبر اساس تعداد شوند.ییشناساهامؤلفهینترمهمتا ایندنم
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دو وي عددرابطه104یک،عدد يرابطه76فر،عدد صيرابطه16یس ماتریندر ایابیقابل ارزيرابطه240مجموع از شد. 
و یتاز مطلوبايدادهبار چرخش2با يآماريهاصبر اساس شاخیگر ماتریسعدد سه بوده است. از طرف ديرابطه60
.)4(جدول بوددرصد برخوردار75/93یشدگینهبه

طعماتریس اثرات متقايهادادهيیهاولیلتحل-4جدول 
ابعاد 

تعداد یک (بدون تأثیر)تعداد صفرتعداد تکرارماتریس
(تأثیرگذار)

تعداد دو 
)کنندهتیتقو(

تعداد سه 
درجه جمع(توانمندساز)

پرشدگی
16×16216761046024075/93%

طها توسیرمتغطاز روابهرکدامشود. در این ماتریس، سط در قالب ماتریس سنجیده میتأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها تو
).5(جدول شده استیدهسنجیرهامتغیرمستقیم غاثراتاساسینو ... رسانده و بر ا2، 3، 4، 5به توان MICMACر افزانرم

یکدیگربر یرهامتغ) MII(و غیرمستقیم(MDI)یممستقیراتتأثیزانم-5جدول 

یممستقغیر یراتتأثیممستقیراتتأث)مؤلفهمتغیر (ردیف
ريـذیـیرپــتأثذاريـــیرگــتأثريـذیـیرپـتأثذاريــیرگـتأث

27282241723289راهبريوتیهدا1
25252151321081کیفیت قوانین و مقررات2
23311993226359مالینیتأم3
26292205824585)بعد کمی (گستره بازار4
26332201327864)یافتگی بازاربعد کیفی (توسعه5
24252060021165هاي فرهنگیها و هنجاريارزش6
30292532224052رویدادهاي فرهنگی ترویجی7
27382293931653وکارخدمات کسب8
29292449824507هازیرساخت9

30292522923911انسانیآموزش و تربیت نیروي10
31292649622095هاي کارآفرینانهقابلیت11
28282385023484تحقیق و توسعه12
30242479820666مزیت مکانی13
36332952327255یافتگی منطقهتوسعه14
36272956823287آپیه اجتماعی استارتشبک15
36302983525338عملکرد اجتماعی16

464464464464جمع

بوم نوآفرینی کشاورزي در استان یت زیستو بر وضعیکدیگرعوامل بر ینایرگذاري تأثیو چگونگیزانم، بدست آمدهیجطبق نتا
عنوانبهیعامل اصل7شدهیبررسعامل16یان میت ازشده و در نهایبررسیمستقیرمو غیممستقماتریسبه توجهباگلستان 

عوامل کلیدي بر تکرار شده است.یممستقیرو غیممستقماتریسهر دو درعامل7يمؤثر انتخاب شده است که همهیديکلعوامل
).2نگاره، 6گذارد (جدول موفقیت و یا ناکامی تصمیم اصلی/ پرسش کانونی، تأثیر می
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ستانبوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلزیستیديکلهايمؤلفه-6جدول 

عالمتردیف
هاي کلیدي (مستقیم و غیر مستقیم)پیشران

تأثیرمتغیر
تأثیر متغیرعالمتمستقیم

غیرمستقیم
763عملکرد اجتماعیعملکرد775منطقهیافتگیتوسعهتوسعه1
757آپیشبکه اجتماعی استارتشبکه775آپیتشبکه اجتماعی استارشبکه2
755منطقهیافتگیتوسعهتوسعه775عملکرد اجتماعیعملکرد3
678هاي کارآفرینانهقابلیتهاقابلیت668هاي کارآفرینانهقابلیتقابلیت4
648رویدادهاي فرهنگی ترویجیرویدادها646رویدادهاي فرهنگی ترویجیرویداد5
645آموزش و تربیت نیروي انسانیآموزش646آموزش و تربیت نیروي انسانیآموزش6
634مزیت مکانیمزیت مکانی646مزیت مکانیمزیت مکانی7

تأثیرپذیري-ها در محور تأثیرگذارينقشه پراکندگی متغیرها و جایگاه آن- 2نگاره

یتوضع29هاآنيبندبا جمعیتشده که در نهاینظرخواهگروه خبرگانمرحله ازیندر ایاحتمالهايین وضعیتجهت تدو
هاآنمشترك یژگی واهتنبود و ایر عواملاز سفاوتهر عامل متيمحتمل براهايیت. وضعیف گردیدعامل تعر7ي رامحتمل ب
عوامل یطبا شرابمتناسیتوضع5و یا4، 3به یفطیننامطلوب تا مطلوب است که بعضاً اهايیتوضعازیفیوجود ط

.شده استفکیکتیديکل
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در آیندهبوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلستانزیستیديکلهايمؤلفهیاحتمالهايیتوضع–7جدول 
نام 
یتمطلوبيدرجهی عوامل کلیدياحتمالهايیتوضعیديعوامل کلياختصار

یاحتمالهايیتوضع
ی رنگیفط

هایتوضع

Aمنطقهیافتگیتوسعه

A1سبزمطلوبیتاي: توسعه پایدار و متوازن منطقه
A2نسبتاً سبزروندي مطلوبنطقه: توسعه م
A3حفظ وضع موجود و حالتی : رشد (اقتصادي) منطقه

زردبینابین

:A4روندي نامطلوب و در ادامه روند وضع موجود
نسبتاً قرمزآستانه بحران

A5قرمزبحرانیاي: رکود و پسرفت منطقه

B
شبکه اجتماعی 

آپیاستارت

B1سبزمطلوبیتیااستقرار شبکه فراگیر و پو
B2اي متشکل از گروهی از فعاالن گیري شبکهشکل

بوم نوآفرینیزیست
نسبتاً سبزروندي مطلوب

B3حفظ وضع موجود و حالتی تداوم تعامل و انسجام کنونی
زردبینابین

B4روندي نامطلوب و در کاهش سطح تعامل و انسجام کنونی
نسبتاً قرمزآستانه بحران

Cملکرد اجتماعیع

C1 سبزمطلوبیتو کارآمد (مطلوب)مؤثرتحقق عملکرد اجتماعی
C2حفظ وضع موجود و حالتی تداوم سطح کنونی عملکرد اجتماعی

زردبینابین

C3قرمزبحرانیکاهش عملکرد اجتماعی

Dهاي کارآفرینانهقابلیت

D1سبزمطلوبیتهاي کارآفرینانهتوسعه و تحقق همه قابلیت
D2نسبتاً سبزروندي مطلوبهاي کارآفرینانهرشد برخی از قابلیت
D3حفظ وضع موجود و حالتی هاي کارآفرینانهسطح کنونی قابلیتتداوم

زردبینابین

D4قرمزبحرانیهاي کارآفرینانهافت قابلیت

E
رویدادهاي فرهنگی 

ترویجی

E1 نگی و ترویج رویدادهاي فرهمؤثربرگزاري منظم و
سبزمطلوبیتگیري فرهنگ کارآفرینانه)نوآفرینی (شکل

E2نسبتاً سبزروندي مطلوبهاي فرهنگی و ترویج نوآفرینیافزایش فعالیت
E3حفظ وضع موجود و حالتی هاي فرهنگی و ترویج نوآفرینیتداوم فعالیت

زردبینابین

E4قرمزبحرانیینیهاي فرهنگی و ترویج نوآفرکاهش فعالیت

F
آموزش و تربیت 

نیروي انسانی

F1 آموزش و تربیت همه جانبه نیروي انسانی (تحقق
سبزمطلوبیتنظام آموزش کارآفرینانه)

F2نسبتاً سبزروندي مطلوبرشد روند آموزش و تربیت نیروي انسانی
F3 تداوم وضع موجود در زمینه آموزش و تربیت نیروي

انسانی
ضع موجود و حالتی حفظ و

زردبینابین

F4قرمزبحرانیافت آموزش و تربیت نیروي انسانی

Gمزیت مکانی

G1سبزمطلوبیتبرداري کامل از مزیت مکانیتوسعه و بهره
G2نسبتاً سبزروندي مطلوبهاي محیطیبرداري از برخی جذابیترشد و بهره
G3حفظ وضع موجود و حالتی مزیت مکانیبرداري از تداوم روند کنونی بهره

زردبینابین

G4روندي نامطلوب و در هاي مکانیبرداري از مزیتعدم بهره
نسبتاً قرمزآستانه بحران

G5قرمزبحرانیافت مزیت مکانی
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ریزي و که قابل برنامهگیري سناریوهایی خواهد شدهاي احتمالی عوامل کلیدي در ارتباط متقابل با یکدیگر منجر به شکلوضعیت
یک سناریو در ).8(جدول بوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلستان هستندکاران و ذینفعان زیستراندگذاري براي دستسیاست
اثر عامل کلیدي توازنشود که در هر حالت داراي حداکثر امتیاز اثر مربوط به یک سناریو سازگار در نظر گرفته میعنوانبهصورتی 

اشد.ب
یند ارزیابیآهاي احتمالی در فرفراوانی وضعیت- 8جدول 

يرگذاریتأثحاالت احتمالی هاي کلیديمؤلفه
A5A4A3A2A1یافتگی منطقهتوسعه

3/33%3/33%0/000%0/000%3/33%
B4B3B2B1آپیشبکه اجتماعی استارت

3/33%3/33%0/000%3/33%
C3C2C1عملکرد اجتماعی

3/33%3/33%3/33%
D4D3D2D1هاي کارآفرینانهقابلیت

3/33%3/33%0/000%3/33%
E4E3E2E1رویدادهاي فرهنگی ترویجی

3/33%3/33%0/000%3/33%
F4F3F2F1آموزش و تربیت نیروي انسانی

3/33%3/33%0/000%3/33%
G5G4G3G2G1مزیت مکانی

3/33%0/000%3/33%0/000%3/33%

، امکان استخراج سناریوهاي با احتمال قوي و سناریوهاي با احتمال ضعیف فراهم شد. Scenario Wizardافزار گیري از نرمبا بهره
بوم نوآفرینی ستریزي زیبرنامهرويپیشصحنهدربیشتروقوعاحتمالوباالبسیارامتیازباسناریوسهکهاستآنازحاکینتایج

وي سرسبز)گلستان سرزندهشکفتن بهاري: مطلوب (شرایطسناریویکهاآنمیانازکهکشاورزي در استان گلستان قابل تصور است
گلستان خاموش و خواب زمستانی: بحرانی (شرایطوگلستان راکد به انتظار نشسته)خزان پاییزي: ایستا (وبینابینسناریو حالتیدو

ها و مسائلی توان گفت که سیستم براي رسیدن به اهداف خود و نیل به آینده مطلوب با چالشمی، بنابرایندهندمینشانرا)خسته
).9و آمادگی براي آن، ضروري و الزم است (جدول هاآنروبروست که توجه به وقوع 

ستانبوم نوآفرینی کشاورزي استان گلتابلوي سناریوهاي سازگار زیست-9جدول 
3سناریوي شماره 2سناریوي شماره 1سناریوي شماره 

رکـود و پسـرفت   :یـافتگی منطقـه  توسعهادامه روند وضع موجود:یافتگی منطقهتوسعهايتوسعه پایدار و متوازن منطقه:یافتگی منطقهتوسعه
ايمنطقه

تــداوم تعامــل و :آپــیتارتشـبکه اجتمــاعی اســ استقرار شبکه فراگیر و پویا:آپیشبکه اجتماعی استارت
انسجام کنونی

کــاهش :آپــیشــبکه اجتمــاعی اســتارت
سطح تعامل و انسجام کنونی

تداوم سـطح کنـونی عملکـرد    :عملکرد اجتماعیو کارآمدمؤثرتحقق عملکرد اجتماعی :عملکرد اجتماعی
اجتماعی

کــاهش عملکـــرد  :عملکــرد اجتمـــاعی 
اجتماعی

هـاي  و تحقـق همـه قابلیـت   توسـعه :هاي کارآفرینانـه قابلیت
کارآفرینانه

ســطح کنــونی تــداوم:هــاي کارآفرینانــهقابلیــت
هاي کارآفرینانهقابلیت

هـاي  افت قابلیـت :هاي کارآفرینانهقابلیت
کارآفرینانه

ــی   ــی ترویج ــدادهاي فرهنگ ــنظم و  :روی ــزاري م ــؤثربرگ م
گیـري فرهنـگ   رویدادهاي فرهنگی و ترویج نوآفرینی (شـکل 

)کارآفرینانه

هـاي  تداوم فعالیت:رویدادهاي فرهنگی ترویجی
فرهنگی و ترویج نوآفرینی

ــدادهاي فرهنگــی ترویجــی  ــاهش :روی ک
هاي فرهنگی و ترویج نوآفرینیفعالیت

آموزش و تربیت همـه جانبـه   :آموزش و تربیت نیروي انسانی
)نیروي انسانی (تحقق نظام آموزش کارآفرینانه

تـداوم وضــع  :آمـوزش و تربیـت نیــروي انسـانی   
موجود در زمینه آموزش و تربیت نیروي انسانی

افــت :آمــوزش و تربیــت نیــروي انســانی
آموزش و تربیت نیروي انسانی

بـرداري از  تداوم روند کنونی بهـره :مزیت مکانیبرداري کامل از مزیت مکانیتوسعه و بهره:مزیت مکانی
افت مزیت مکانی:مزیت مکانیمزیت مکانی
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ي و پیشنهادهاگیرنتیجه
وکارهاي بوم کسبهاي کارآفرینی با زیستبومشده براي ارزیابی زیستهاي مفهومی ارائههاي وضعی چارچوببا توجه به تفاوت

تالش شد پژوهش این مرحله اول ؛ در بوم نوآفرینی کشاورزي مطرح شده استکشاورزي که در اینجا تحت عنوان زیستنوپاي 
هاي پیشین و نیز با تشکیل گروه کانونی و مطالعه دلفی به تدوین چارچوبی مفهومی متشکل از ارچوبسو با مرور چتا از یک

این رویکرد، موجب ی اقدام شود.بومزیستها یا نشانگرهاي نمایاي ابعاد شناسایی شده براي چنین ها، ابعاد و سنجهمؤلفه
نوآفرینی کشاورزي بومزیستده با وضعیت یا شرایط خاص ها و نشانگرهاي شناسایی شداري سنجهافزایش تطابق و معنی

(شامل مؤلفه16در مجموع، نه بعد و نتیجه این مرحله، عنوانبه) شد. Situational validationبخشی وضعیاستانی (روایی
میزان اجماع العه دلفی،مطسومدر دور . ندبوم نوآفرینی کشاورزي شناسایی شداي) براي چارچوب ارزیابی زیستمؤلفهابعاد تک

هاي بومشده براي زیستارائههاي با مرور تطبیقی چارچوبمطالعه شد. خبرگان با استفاده از ضریب هماهنگی کندالهاينظر
ها و نیز مجموعه مؤلفهو ساختاربندي یکتفککهتوان به این نتیجه رسیدمیپژوهش شده در این ارائهکارآفرینی و چارچوب 

تواند بوم نوآفرینی کشاورزي یافته بدیعی است که میهاي مختلف متناسب با زیستمؤلفهشده براي ابعاد و ارائهي نشانگرها
نگر مبتنی بر به تحلیل آیندهاندرکاران امر قرار گیرد. در مرحله دوم، پژوهشگران و سایر دستگذارانیاستسمورد توجه 

با يساختار/متقابلاثراتیلروش تحلهبدر ابتدا، استان گلستان پرداخته شد.بوم نوآفرینی کشاورزي درسناریونگاري زیست
استان بوم نوآفرینی کشاورزي درزیستيیندهآیتوضعکنندههاي کلیدي تعیینمؤلفهتا تالش شدMICMACافزار نرمکمک 

19200،د بهره گرفته شد. در این پژوهشافزار سناریوویزاراز نرمها یوسنارترسیميبرا.یردقرار گیلمورد تحلگلستان
گزارش بهبا توجه. بودطرح و بررسیبوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلستان قابل ي زیسترویشپـاحتمالی یويسنار

گانه هاي مرتبط با عوامل کلیدي هفتبوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلستان، فرضدست آمده از سناریوهاي سازگار زیستب
هاي کارآفرینانه نوآفرینان؛ رویدادهاي فرهنگی آپی؛ عملکرد اجتماعی؛ قابلیتاي؛ شبکه اجتماعی استارتیافتگی منطقهوسعه(ت

وباالبسیارامتیازباسناریوسهکهبودآنازحاکیترویجی؛ تحقق نظام آموزش کارآفرینانه و مزیت مکانی) بررسی شد. نتایج
میانازکهبوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلستان قابل تصور استریزي زیستبرنامهرويپیشصحنهدربیشتروقوعاحتمال

خزان پاییزي: ایستا (وبینابینسناریو حالتیدووي سرسبز)گلستان سرزندهشکفتن بهاري: مطلوب (شرایطسناریویکهاآن
گذاريدهند. ناممینشانراو خسته)گلستان خاموش نی: خواب زمستابحرانی (شرایطوگلستان راکد به انتظار نشسته)

گلستان سرزنده سناریوها بر اساس ماهیت موضوع یعنی تحقق نوآفرینی کشاورزي در استان گلستان صورت گرفته است. 
ستان از بوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلسناریوي شرایط مطلوب است که به معنی استقرار و کارکرد مطلوب زیستسرسبز، 

عملکرد ، آپی فراگیر و پویااستقرار شبکه استارت، ايتوسعه پایدار و متوازن منطقههاي کلیدي؛ یعنی مؤلفهگیري طریق شکل
گیري فرهنگ کارآفرینانه شکلدر نزد نوآفرینان، هاي کارآفرینانهتوسعه و تحقق همه قابلیتنوآفرینان، و کارآمد مؤثراجتماعی 

جانبههمهآموزش و تربیت براي تحقق نظام آموزش کارآفرینانه ، رویدادهاي فرهنگی و ترویج نوآفرینیمؤثرو برگزاري منظم با 
گلستان راکد به در جریان نوآفرینی است.برداري کامل از مزیت مکانیتوسعه و بهرهمورد نیاز براي نوآفرینی ونیروي انسانی

گیري و رشد سازي بستر شکلنی کشاورزي در استان گلستان از لحاظ فراهمانتظار نشسته تداوم وضع موجود شرایط نوآفری
بوم نوآفرینی کشاورزي استان وکارهاي نوپاي کشاورزي است. این سناریو بازتاب این وضعیت است که برخی عناصر زیستکسب
در زمینه روند وضع موجود ادامهاین وضعیت محتمل، مستلزم گیري خاصی به مقوله پیشبرد کارآفرینی سبز ندارند.جهت
هاي قابلیتسطح کنونینوآفرینان؛ عملکرد اجتماعی؛ آپیشبکه اجتماعی استارتتعامل و انسجام کنونی؛ منطقهیافتگیتوسعه

بنابراین،؛ استبرداري از مزیت مکانیبهرهو آموزش و تربیت نیروي انسانی؛ هاي فرهنگی و ترویج نوآفرینیفعالیت؛ کارآفرینانه
تا فضاي مناسب براي بوم نوآفرینی کشاورزي استان گلستان صورت گیرد هاي مختلف زیستمؤلفهرود بهبودي در انتظار می

گلستان خاموش و خسته سناریوي بحرانی و حاد را براي آید. به وجودوکارهاي نوپا در بخش کشاورزي گیري کسبشکل
نیروها یبازدارندگشرایط و فراهم بودندهد و گویاي عدم گلستان بازتاب میوکار کشاورزي استان بوم کارآفرینی و کسبزیست

کاهش سطح تعامل و انسجام ؛ ايرکود و پسرفت منطقهباشد. این سناریوي بدبینانه مبین براي تحقق نوآفرینی کشاورزي می
هاي کاهش فعالیتنوآفرینان؛ ینانههاي کارآفرقابلیتافتو کاهش عملکرد اجتماعی؛ آپیشبکه اجتماعی استارتدر کنونی
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مرتبط با نوآفرینی در مکانیهايمزیتکارآفرین و کاهشافت آموزش و تربیت نیروي انسانی؛ فرهنگی و ترویج نوآفرینی
منطقه است.

Lappiبوم نوآوري است (گذشته بازتاب سالمت یک زیستهايپژوهشبنا برکه براي تحقق سناریوي مطلوب  et al., و ) 2017
هاي کلیدي مؤلفهدهنده این سناریوها (هاي زیربنایی شکلپیشگیري از تحقق سناریوي نامطلوب و با در نظر گرفتن فرض

شود:میارائه)، پیشنهادهاي زیر یرگذارتأث
زاري وکارهاي نوپاي کشاورزي؛ برگمبتنی بر اتحاد و انسجام صنفی کسبفراگیر و پویانوآفرینیاجتماعی شبکه توسعه-

با رقابت؛ تبادل دانش و تجربه و پیوند با توأمآفرینی و کارآفرینی در یک فضاي همکاري ها و رویدادهاي مشترك همنشست
تأمینوایجادازحمایتکشاورزي،فناوريوعلمهاي کارآفرینان داخل و خارج کشور. بدین منظور، تقویت خدمات پاركشبکه

یژهوبهکشاورزي هايفناوريخطرپذیرگذاريسرمایهصندوقتأسیسزه کشاورزي در استان،تخصصی در حودهندهمالی شتاب
وکارهاي نوپاي کشاورزي ضروري سازي و تولید محصوالت مبتنی بر دانش و فناوري توسط کسببراي حمایت از زنجیره تجاري

رسد.به نظر می
اي منسجم و برگزاري رویدادهاي اجتماعی براي ترغیب فرهنگ ترویج فرهنگ نوآفرینی کشاورزي در قالب اقدامات رسانه-

هاي ترویج کشاورزي و شناسایی و وکارهاي نوپا در برنامهآپ در بخش کشاورزي؛ تلفیق موضوعات مرتبط با کسباستارت
تشویق نوپایاي موفق (الگوهاي نقش).

ها و صنایع مستقر در استان، یق جلب مشارکت شرکتنوآفرینان کشاورزي از طرو کارآمد مؤثرعملکرد اجتماعی ارتقاي-
...)، حاکمیت اخالق ستیزطیمحمرتبط (امنیت غذایی، حفظ مسائلپذیري اجتماعی براي پیشبرد کشاورزي پایدار و مسئولیت

وکار و پیشبرد کارآفرینی اجتماعی.هاي احتمالی در فضاي کسبو کنترل اجتماعی ناهنجاري
نوآفرینان کشاورزي در زمینه دانش فنی و تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت؛ تشخیص و درك کارآفرینانههاي قابلیتپرورش-

مالی...)؛ و پرورش روحیات فردي کارآفرینانه.نیتأمسازي، طراحی محصول، وکار (تیمهاي تولید و بازار؛ مدیریت کسبفرصت
نوآفرین از طریق: حمایت از نوآفرینی جانبه نیروي انسانیآموزش و تربیت همه براي تحقق نظام آموزش کارآفرینانه-

هاي دورهارائهها و مراکز آموزش عالی استان؛ وکارهاي نوپا در دانشگاهآموختگان کشاورزي در قالب کسبدانشجویان و دانش
جاندن مباحث کارآفرینی در اي و...)، گنآموزشی مهارتی با مدارك معتبر مرتبط با کارآفرینی در حوزه کشاورزي (فنی و حرفه

هاي تحصیالت دانشگاهی مرتبط با نوآفرینی و کارآفرینی کشاورزي و دورهارائههاي کشاورزي و مرتبط؛ برنامه درسی رشته
نظایر آن.

و دریایی، ریلی و زمینی)؛ توسعه صنایعاز طریق توسعه شبکه حمل و نقل (هوایی،ايتوسعه پایدار و متوازن منطقهپیشبرد -
گذاران و کارآفرینان غیر بومی به استان؛ تقویت نهادهاي صنفی در بخش هاي صنعتی کشاورزي؛ جذب سرمایهزیرساخت

گیري از ظرفیت مراکز دانشگاهی و علمی و تحقیقاتی تخصصی در بخش کشاورزي و نظایر آن.کشاورزي؛ بهره
هاي و زنجیرههابخشریزهاي نوآفرینی در برداري از فرصترهبا شناسایی و بهبرداري کامل از مزیت مکانیتوسعه و بهره-

گیري از موقعیت ویژه ترانزیتی و دسترسی به بازارهاي کشاورزي استان متناسب با شرایط اقلیم کشاورزي و بهرهنیتأمعرضه و 
.اي (آسیاي میانه)منطقه

وکارهاي نوپا در حوزه بوم کسبت که بازتاب شرایط زیستهایی منجر شده اسقلمرو جغرافیایی، به یافتهبنا براین تحقیق 
هاي دیگر نیازمند در نظر گرفتن مالحظات موقعیتی بومبه زیستهاآنکشاورزي در استان گلستان هستند و تعمیم جغرافیایی 

کنندگان تحقیق، مشارکتکیفی ماهیت عمدتاًبنا برها نیز وجود دارد. همچنین، است. این چالش از منظر تعمیم آماري یافته
پیمایشی شمار بیشتري از اعضاي صورتبهتوان در فرآیند ارزیابی چارچوب تدوین شده، محدود بودند. در تحقیقات آتی می

تحلیلی مورد پردازش قرار هاي آماري استنباطی وجامعه آماري هدف را در تحقیق مشارکت داد، نتایج را با بکارگیري آزمون
بوم مورد رسیدن به اجماع نظر در خصوص وضعیت مختلف زیستمنظوربههاي مختلف پاسخگویان سه گروهداد و به مقای

بوم نوآفرینی کشاورزي گیري از چارچوب تدوین شده براي ارزیابی وضعیت زیستمطالعه اقدام نمود. در همین خصوص، بهره
اندکاران و بوم نوآفرینی کشاورزي مبتنی بر تحلیل دستتطبیقی، تدوین نگاشت نهادي زیستصورتبههاي مختلف در استان

.شودبوم نوآفرینی کشاورزي در استان گلستان پیشنهاد میبوم و سرانجام، تحلیل شبکه زیستذینفعان این زیست
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سپاسگزاري
به وکارهاي نوپاي کشاورزي در استان گلستانبوم کسبارزیابی زیستهاي طرح پژوهشیاین مقاله بازتدوین بخشی از یافته

اعتبارات پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان تامین اعتبار شده است. است که از محل97- 393- 18شناسه
شود.اندرکاران پشتیبان در مراحل مختلف پژوهش سپاسگزاري میدستافزار از بدین
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Abstract
Present research was carried out using a mixed-method approach in two phases. The first phase was done
through a classic Delphi method in three rounds. The data and information were gathered through a semi-
structured interview (first round) and open– ended questionnaire (final round) with a sample of stakeholders of
agri-startup in Golestan province. As a result of the first phase, nine dimensions, 16 components, and 87
indicators were identified. In the second phase, a "foresight" approach was applied to analyze a 16×16 structural
self-interaction matrix of the identified components for the agri-startup ecosystem in the Golestan province
using MICMAC software. As a result, seven components identified as determinant factors influencing on the
agri-startup ecosystem in the Golestan province, including regional development; startup social network (startup
community); social performance; entrepreneurial capabilities of entrepreneurs; extension programs and cultural
events; entrepreneurial education system and territorial attractiveness or spatial advantages (geography of agro-
entrepreneurship). Finally, based on the scenarios development approach, the 29 possible and probable future
situations of the agri- startup ecosystem were articulated. Using Scenario Wizard Software, a desirable Scenario
(spring break), a midway Scenario based on the status quo (autumn fall), and a critical scenario (winter sleep)
extracted and introduced.
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