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چکیده
امروزه مشکالتی از قبیل بیکاری جمعیتت جتوا و ستح پتایی رشتد اقتصتادی در بستیاری از
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کنندههای تشخیص فرصتهای کار آفرینانه مورد محالعه قرار گرفتند و همچنی محدودیتهتای ایت
تحقیقات نیز مد نظر قرار گرفتند .در مد نهتایی ارائته شتده در ایت مقالته ،ویژگتیهتای شخصتیتی
(خالقیت ،خودکارآمدی و رقابتپذیری) ،ویژگیهای دموگرافیک (س  ،تحصیالت و تجربته) ،شتبکه
اجتماعی ،دانش ،و محیط نهادی (نهادهای شناختی ،نهادهای هنجتاری و نهادهتای تنظیمتی) بتهطتور
مستقیم یا غیرمستقیم بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در بخش کشاورزی تاثیرگذارند.
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مقدمه
دلیل اهمیت کارآفرینی در محالعات اخیر ،نقش آ در توسعه اقتصادی (کریم زاده و همکارا )2111 ،
و همچنی رشد اجتماعی کشورهاست (هیتو و همکارا  .)2111 ،طبتق تعریته هنست و همکتارا
( )2111میتوا به کارآفرینی بهعنوا کشه و استفاده از فرصتها ،برای تولید کاالها و خدمات قابل
ارائه در آینده نگریست .تشخیص فرصت ،درک امکا راهاندازی کستب و کتاری جدیتد یتا بته طتور
مشخص بهبود وضعیت موجود یک کسب و کار فعا است به نحوی که در نهایت ،منجر بته ظرفیتتی
مناسب برای سودآوری شود (آردیچویلی و کاردوزو .)2111 ،در فرهنگ لغت آکستفورد ،فرصتت بته
عنوا یک زما  ،موقعیت ویژه یا شرایحی محلوب برای رسید به هدف تعریه شده است (بتارو و
انسلنی  .)2112اصحالحات زیادی تا کنو برای درک فرصتها ارائته شتده استت؛ از جملته :کشته
فرصت( 1مک مول و همکارا  ،)2112 ،ایجاد فرصت( 2آردیچتویلی و همکتارا  ،)2111 ،شناستایی
فرصت( 1شفرد و دیتی  )2112 ،و از همه متداو تر تشخیص فرصت است (قلیپور و همکارا .)2113 ،
تشخیص فرصت کارآفرینانه ،درک شرایحی مناسب ،برای رسید به سودآوری بالقوه از طریق تاسیس و
راهاندازی کسب و کار جدید یا بهبود کسب و کار موجود (بارو و انسلنی )2112 ،یا کشه ایده برای
خلق کسب و کارهای جدید تعریه میشود (جواهر و نیاگما .)2111 ،تشخیص فرصت یکی از عناصر
ضروری فرآیند کارآفرینی (هیتو و همکارا  )2111 ،و از مهمتری تواناییهای کارآفرینا موفق است
(آردیچویلی و همکارا  .)2111 ،فرد تعقیبکننده ای فرصتها کارآفری است کته نماینتده تغییترات
جدید توصیه میشود و در قلب فرآیند کارآفرینی قرار دارد (فاگیو و سیلوا.)2111 ،
بسیاری از محققا معتقدند که شناخت فرصت اولی مرحلته فرآینتد کتارآفرینی استت (هیتتو و
همکارا 2111 ،؛ فاطیما و همکارا 2111 ،؛ کانتین و اوجاال )2111 ،و همگام با افزایش اهمیت مسأله
کارآفرینی ،ضرورت شناخت فرصتها نیز بیشتر شود (ستوارتز و تتی  .)2111 ،بته اعتقتاد هنست و
همکارا ( )2111بدو توجه به ساز و کارهای محالعاتی و عوامل موثر بر توسعه فرصت کارآفرینانته،
درک کلی و درستی از فرآیند کارآفرینی حاصل نخواهد شد .تا جتایی کته کتانتین و اوجتاال ()2111
کارآفرینی را بدو تشخیص فرصت بیمعنی میدانند .تشتخیص فرصتتهتا از قستمتهتای کلیتدی
1- Detection
2- Development
3- Identify
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تحقیقات کارآفرینی است (هیتو و همکارا  )2111 ،که تا کنو به اندازه کافی بته اهمیتت چرایتی و
چگونگی آ پرداخته نشده است (صارمی و علیزاده ثانی .)2113 ،کانتین و اوجتاال ( )2111معتقدنتد
شناخت فرصتها باید در مرکزیت تحقیقات کارآفرینی قرار گیرد ،و همچنی در ای تحقیقتات نیتاز
است که تئوریهای پیشنهادی چگونگی شناخت فرصتها در موقعیتهای مختله به کار بترده شتود
(قلی پور و همکارا  .)2113 ،بنابرای ضرورت درک چرایی و چگونگی و زما دستیابی کارآفرینا به
فرصتها امری طبیعی است (فاطیما و همکارا  )2111 ،و کشه آ می تواند پنجرهای جدید به روی
محققا بگشاید (صارمی و علیزاده ثانی .)2113 ،بنابرای شناخت فرصتها یکی از بزرگتری عوامتل
موفقیت کارآفرینی محسوب میشود (هاشمزهی و همکارا  ،)2111 ،و به عبارت دیگر می توا گفت
کارآفرینی کشه فرصتها است (هنس و همکارا .)2111 ،
بررسی تشخیص فرصت کارآفرینانه در بخشهای مختله اقتصتادی ،دارای اهمیتتی ویتژه استت
(آردیچویلی و همکارا 2111 ،؛ ونگ و همکتارا  )2111 ،و محتدودیت تحقیتق در زمینته تشتخیص
فرصت کارآفرینانه ،شکافی بزرگ در محالعات کارآفرینی در بختش کشتاورزی محستوب متی شتود.
چیرگی صنعت بر کشاورزی در جها سوم باعث شده است تتا کتارآفرینی کشتاورزی رشتد کمتتری
داشته باشد .تغییرات مختله در بازار سیاستهای کشاورزی و خود جامعه ،عواملی هستند که اهمیت
کارآفرینی در بخش کشاورزی را نشا می دهند (علیخانی دادوکالیی و اصغرنژاد.)2111 ،
امروزه بخش کشاورزی با مباحثی نظیر رقابتی شد بازار ،آزادسازی تجاری ،کاهش کنتر دولتت
در فعالیتهای اقتصادی ،خصوصیسازی ،تمرکززدایی و کشاورزی رقتابتی بی المللتی مواجته استت.
تحوالت صورت گرفته در بخش کشاورزی ،افزایش نرخ بیکاری در ای بخش و نقتش کتارآفرینی در
توسعه اقتصادی از عوامل بسیار مهمی هستند که لزوم توجه به توسعه کارآفرینی در بختش کشتاورزی
را روز به روز بیشتر می کنند (کالگر و آقائی.)2111 ،
بنابرای فعالیتهای کارآفرینانه به عنوا پاسخی به رکود و مشکالت موجود در بخش کشاورزی و
همچنی به عنوا یک استراتژی بقا برای خانوار روستایی در نظر گرفته می شتود .کارآفرینتا بختش
کشاورزی با مهارتی که در تشخیص فرصتها و موقعیتها و ایجاد حرکت در توسعه ای موقعیتهتا
دارند  ،پیشگاما حقیقی تغییر در اقتصاد تولید و تحوالت اجتماعی بختش کشتاورزی محستوب متی
شوند .یک کارآفری در بخش کشاورزی ،باید فرصتها را به خوبی تشخیص داده ،و نیازهای مشتری
را به درستی بشناسد (علیخانی دادوکالیی و اصغرنژاد.)2111 ،
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تنوع اقلیمی ،وجود مناب و ذخایر غنی ،امکا ایجاد اشتغا مولد کتمهزینته و زودبتازده و وجتود
مزیت نسبی در تولید و صدور محصوالت ،از جمله قابلیتهای بختش کشتاورزی استت .ایت مزایتا
فرصتهای بیشماری را برای ای بخش ،در زمینههای متنوع تولید ،تبدیل ،توزی  ،فرآوری محصتوالت
کشاورزی به وجود آورده است .بنابرای تشخیص فرصتهای کسب و کار در بختش کشتاورزی متی
تواند ای بخش را به یکی از بخشهای سودآور اقتصادی تبدیل کند .در نتیجه شناستایی عتواملی کته
میتواند تشخیص فرصتهای کارآفرینانه را در بخش کشاورزی تسهیل نماید ،سودمند به نظر میرسد.
در همی راستا ارائه مدلی در ای زمینه که بتوا بر اساس آ  ،محالعات میدانی و تحلیتلهتای آمتاری
انجام داد ،میتواند برای صاحب نظرا و محققا بخش کشاورزی و کتارآفرینی مفیتد باشتد .بنتابرای
هدف از ای تحقیق دستیابی به مدلی در زمینه عوامل موثر بر تشخیص فرصتت کارآفرینانته در زمینته
کشاورزی است.
روش شناسی :اطالعات ای پژوهش ،به روش کتابخانهای و جستجوی اینترنتی گردآوری شده است.
در ای تحقیق سعی بر آ است که با بررسی تحقیقات تجربی انجام شده در ای زمینه ،عوامل موثر بر
تشخیص فرصت کارآفرینانه شناسایی شده و همچنی بر مبنای محدودیتهای موجود در ای حیحه،
مدلی مناسب برای محالعات بعدی طراحی شود.
نتايج و بحث
یکی از موثرتری راهها برای دستیابی به تعیی

کنندههای تشخیص فرصت کارآفرینانه ،بررسی

ادبیات موضوع است .در ادامه ،تحقیقات مرتبط با هر کدام از متغیرهای موثر بر تشخیص فرصت
کارآفرینانه به تفکیک ،مورد بررسی قرار گرفته است.
تاثیر ویژگیهاي شخصیتی بر تشخیص فرصتهااي کارآفرینانا  :آردیچتویلی و همکتارا ()2111
خالقیت را توانایی فرد در استفاده از تصور و ابتکار ،برای خلق و ترکیب ایدههای جدیتد در راستتای
حل نتایج تعریه میکنند .آردیچویلی و کاردوزو ( )2111در تحقیق خود خالقیت را یکی از مهمتری
عوامل موثر بر تشخیص فرصت بیا کردند .نتتایج آنهتا نشتا داد کته  31درصتد از پاستخدهنتدگا
خالقیت را به عنوا مهمتری عامل موثر بر تشخیص فرصت تأییتد کترده بودنتد .صتارمی و علیتزاده
( )2113در تحقیقی تحت عنوا «بررسی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند شناسایی فرصتهتای کتارآفرینی
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بی کارآفرینا برتر منتخب» نشا دادند کته ویژگتیهتای شخصتیتی از جملته خالقیتت بتا شتناخت
فرصتهای کارآفرینی رابحه مثبت و معنی داری دارند.
نتایج تحقیق ونگ و همکارا ( )2111نشتا داد خودکارآمتدی بته عنتوا یکتی از ویژگتیهتای
شخصیتی فرد کارآفری با تشخیص فرصت دارای رابحهای مثبت و معنیدار است .قلی پور و همکارا
( )2113در تحقیقی با عنوا « بررسی عوامل موثر بر تشخیص فرصت کارآفرینانته در حتوزه فنتاوری
اطالعات» با اشاره به ای نکته که خودکارآمدی همواره در تحقیقات کارآفرینی مورد توجه خاص قرار
گرفته است ،اثر آ را بر تشخیص فرصتهای کارآفرینی مثبت و معنی دار ارزیابی کردنتد .در تحقیتق
صارمی و علیزاده ( )2113ویژگیهای شخصیتی فرد کارآفری رتبه دوم را در شناسایی فرصت به خود
اختصاص داد که خودکارآمدی از متغیرهایی بود که در حیحه ویژگیهای شخصیتی مورد بررسی قترار
گرفت .پارک ( )2112در تحقیتق ختود نشتا داد کته خودکارآمتدی بتاال منجتر بته تشتخیص بهتتر
فرصتهای کارآفرینی می شود.
رقابت پذیری نیز ممک است بر تشخیص فرصت کارآفرینانه موثر باشد ،ولی در تحقیقات پیشتی
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .برخی از تحقیقات محالعه اثر رقابتپتذیری بتر تشتخیص فرصتت
کارآفرینانه را پیشنهاد دادهاند و آ را بهعنوا محدودیت تحقیقات پیشی در ای زمینه محرح کردهانتد.
تا جایی که میتوا گفت فرصت نوعی مزیت رقابتی است (طالبی و دهقا نجم آبادی .)2111 ،شفرد
و دتی ( )2112در تحقیق خود بیتا متی کننتد کته بررستی برختی از ویژگتیهتای شخصتیتی مثتل
رقابتپذیری افراد میتواند تاثیرات مثبت فراوانی در شناسایی مولفههای متوثر بتر تشتخیص فرصتت
کارآفرینانه داشته باشد.
تاثیر دانش بر تشخیص فرصتهاي کارآفرینان  :بسیاری از محالعات انجام شتده در زمینته تشتخیص
فرصت ،بیا کردهاند کارآفرینانی که در تشخیص فرصت موفق بودهانتد ،از اطالعتات تجتاری ختوبی
برخوردار بودهاند (طالبی و همکارا  .)2111 ،نتایج تحقیق رمضا پور و همکارا ( )2111نشا داد که
بی دانش فرد و تشخیص فرصت کارآفرینانه رابحهای مثبت و معنادار وجتود دارد .ونتگ و همکتارا
( )2111در تحقیق خود دانش کارآفری را بسیار حائز اهمیت بیا میکنند تا آنجا که تشخیص فرصت
کارآفرینانه را نوعی کسب دانش و فرآیند یادگیری میدانند .آنها تاثیر عامل دانش بر تشخیص فرصتت
کارآفرینانه را مثبت و معنیدار ارزیابی کردند .طالبی و دهقا نجمآبادی ( )2111در تحقیق ختود ،اثتر
عامل دانش را به عنوا سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت ارزیابی کردند کته نتتایج ،ارتبتا مثبتت و
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معنیداری را بی دانش و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه نشا داد .نتایج تحقیق فاطیمتا و همکتارا
( )2111به ای صورت بود که دانش افراد بر روی فرآیند تشخیص فرصت موثر است .نتایج نشا داد
که اغلب کارآفرینا فرصتهایی را تشخیص داده بودند که با دانش آنها کستب شتده توستط آنهتا در
طو زندگی مرتبط بود .نتایج تحقیق قلی پتور و همکتارا ( )2113نشتا داد کته در میتا متغیرهتا،
قویتری ضریب همبستگی بی دو متغیر دانش کارآفری و تشخیص فرصت کارآفرینانه وجتود دارد.
در واق در ای تحقیق 12 ،درصد از تغییرات تشخیص فرصتهای کارآفرینانه ناشتی از تغییتر دانتش
کارآفری بود .صارمی و علیزاده ( )2113در تحقیق خود به ای نتیجه رسیدند که دانش فترد بیشتتری
نقش را در شناسایی فرصت دارد .در تحقیق آردیچویلی و کاردوزو ( )2111دانتش در زمینته بتازار و
مشکالت مشتریا به صورت معنیداری بر فرآیند شناسایی فرصتها موثر بوده است.
تاثیر شبک اجتماعی بر تشخیص فرصتهاي کارآفرینان  :شبکه اجتماعی ،روابط متقابل فعا فرد بتا
مجموعهای از افراد و سازما ها است که منجر به کسب اطالعات کارآفرینانه میشتود (آردیچتویلی و
همکارا  .)2111 ،کالو و همکارا ( )2111در تحقیقی تحتت عنتوا «شتبکه اجتمتاعی و سترمایه
انسانی بهعنوا تعیی کنندههای تشخیص فرصت کارآفرینانه در نیجریه» به ای نتیجته رستیدند کته بتا
گسترش شبکه اجتماعی تشخیص فرصت کارآفرینانه توسعه مییابد .رمضا پتور و همکتارا ()2111
در تحقیق خود رابحهای مثبت و معناداری را بی شبکه اجتماعی و تشخیص فرصت کارآفرینانه یافتند.
نتایج تحقیق ونگ و همکارا ( )2111شبکه اجتماعی را به عنوا عاملی که مناب و اطالعات دقیق را
فرآهم میآورد بر تشخیص فرصت کارآفرینانه موثر و دارای رابحهای مثبت و معنیدار توصیه کردند.
طالبی و همکارا ( )2113در تحقیق خود به ای نتیجه رسیدند که سرمایههای ارتبتاطی بتر تشتخیص
فرصتهای کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری دارند .صارمی و علیزاده ثانی ( )2113در تحقیتق ختود
نتیجه گرفتند که هرچه افراد؛ بیشتر از شبکههای اجتماعی استفاده نمایند ،با توجه به کستب اطالعتات
وسی در زما کمتر ،میتوانند خود را برای شناسایی فرصتهای کارآفرینی توانمنتدتتر ستازند ،زیترا
شبکه اجتماعی ارتبا مثبت و معنیداری با تشخیص فرصت کارآفرینی دارد .نتایج تحقیق آردیچویلی
و کاردوزو ( )2111شبکه اجتماعی را بهصورت معنیداری با تشخیص فرصت کارآفرینی مرتبط نشا
داد.
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تاثیر ویژگیهاي دموگرافیک بر ویژگیهاي شخصیتی :ویژگیهای دموگرافیک از طریق اثرگذاری بر
ویژگیهای شخصیتی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه تاثیر میگذارند .نتایج تحقیتق متیتو و همکتارا
( )2111نشا داد که خالقیت افراد در سنی مختله دارای تفاوت معنیداری استت ،بته صتورتی کته
افراد مس تر دارای خالقیت بیشتری نسبت به افراد جوا تتر هستتند .بتاینویز و همکتارا ( )2112در
تحقیق خود رابحه بی س و خالقیت را بررسی کردند .نتایج نشا داد که بتا افتزایش ست  ،افتراد در
موقعیتهای شغلی مختله ،خالقیت آنها برای خلق ایدههای جدید بیشتر میشتود .رضتائی و زمتانی
میاندشتی ( )2111در تحقیقی ،رابحه بتی خودکارآمتدی تحقیتق دانشتجویا کشتاورزی و برختی از
ویژگی های آنا مثل ست و ستح تحصتیالت را بررستی کردنتد .نتتایج نشتا داد کته بتی ست و
خودکارآمدی تحقیق رابحه مثبت و معنیداری وجود دارد .آنا همچنی خودکارآمدی تحقیتق را میتا
دانشجویا در مقاط ارشد و دکتری مقایسه کردند و نتایج نشا داد که سح خودکارآمتدی در میتا
دانشجویا در مقح دکتری دارای امتیاز بیشتری است .تحقیق هیلبر ( )2112درباره عوامل متوثر بتر
نیروی کارآفرینانه در موسسات نشا داد کته بتا رقتابتی شتد شترایط اجتمتاعی و اقتصتادی ،بتروز
فعالیتهای کارآفرینانه از سوی اعضای موسسات منعکسکننده شدت حساسیت ای افتراد نستبت بته
آینده اقتصادی خود می باشد .حساسیتی که متاثر از تحو اجتماعی مذکور است .ای تحقیق نشا داد
س افراد با القای ای رقابت از جامعه به فرد رابحه دارد .به ای صورت که بی رده سنی  21تا  11بتا
افزایش س  ،رقابتپذیری افراد بیشتر شده و در افراد باالی  11سا  ،با افتزایش ست  ،رقابتتپتذیری
کاهش مییابد .ساراکو و همکارا ( )2111در تحقیقی ،ویژگیهای دموگرافیک شتامل ست و تعتداد
سا های تحصیل را زیر شاخه مشخصههای کارآفرینانه و خالقیت ،میل فرد به رقابت (رقابت پذیری)
و احساس مثبت فرد از خویش (خودکارآمدی) را زیرشاخه صالحیتهای کارآفرینانه قرار دادند .نتایج
به ای صورت بود که س  ،تعداد سا تحصیل و تجربه با صالحیتهتای کارآفرینانته افتراد رابحتهای
مثبت و معنیدار دارد .لی و همکارا ( )2112در تحقیق خود رابحه بی تجربه و خالقیتت را مثبتت و
معنی دار ارزیابی کردند .آنا در ای تحقیق میزا خالقیت افترادی کته تجربته زنتدگی در کشتورهای
مختله را داشتند ،مورد بررسی قرار دادند .تحقیق چوا و اینگار ( )2112نشا داد که تجربه منجتر بته
خالقیت بیشتر در عملکرد فرد می شود .نتایج تحقیتق ونگیینونواتانتا و پتانچو ( )2111نشتا داد کته
تجربه فرد یکی از تعیی کنندههای خودکارآمدی محسوب میشود .وله و همکارا ( )2111در تحقیق
خود تاثیر تجر به تدریس معلما کشاورزی را بر خودکارآمدی آنا بررسی نمودند .نتایج نشا داد کته
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تجربه تاثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی دارد .نتایج تحقیق پنتگ ( )2112نشتا داد کته تجربته
رابحهای مثبت و معنادار با خودکارآمدی دارد .ناصری کریمونتد ( )2111در تحقیتق ختود رابحته بتی
تجربه و خودکارآمدی معلما زبا انگلیستی را بررستی نمتود .نتتایج نشتا داد کته تجربته بتهطتور
معنیداری بر خودکارآمدی موثر است .هر و ساپینزا ( )1332در تحقیق خود به ای نتیجه رسیدند که
کارآفرینا با تجربه ،همواره از رقابتپذیری دوری میکنند .کوراتکتو و همکتارا ( )1332در تحقیتق
خود با اشاره به ای محلب که جست و جوی رقابتی کار بستیار ستختی متیباشتد ،نشتا دادنتد کته
کارآفرینا با تجربه ،دارای حس رقابتپذیری کمتری هستند.
تاثیر ویژگیهاي دموگرافیک بر دانش :نتایج تحقیق اوریاریو و همکارا ( )2111در تحقیقتی دربتاره
درک و دانش کارآفرینانه میا دانشجویا تحصیالت تکمیلی در دانشگاههای نیجریه نشا داد که سح
دانش افراد در زمینه کارآفرینی در سنی و سحوح تحصیلی مختله ،متفاوت است .به ای صورت کته
س و سح تحصیل افراد با دانش آنها در زمینه کارآفرینی رابحتهای مثبتت و معنتادار دارد .ستاراکو و
همکارا ( )2111در تحقیق خود دانشفرد کارآفری را جزء صتالحیتهتای کارآفرینانته دستتهبنتدی
کردند و تأثیر ویژگیهای دموگرافیک شامل س تعداد سا های تحصتیل و تجربته را بتر روی دانتش
سنجیدند .نتایج نشا داد که با افزایش س  ،تعداد سا های تحصیل و تجربه ،دانش فترد نیتز افتزایش
مییابد .نتایج تحقیق مهاجار و یونوس ( )2112نشا داد که سح تحصیالت افراد بر دانش کارآفرینانه
موثر است .میزا ای تاثیرگذاری در میا رشتههایی که دارای برنامتههتای درستی کتارآفرینی هستتند
بیشتر است .رمضا پور و همکارا ( )2111در تحقیق خود به ای نتیجه رسیدند که افزایش دانش کته
منجر به تشخیص فرصت کارآفرینانه میشود ،نتیجه تجربه میباشد.
تاثیر ویژگیهاي دموگرافیک بر شبک اجتماعی :نتایج تحقیق کالو و همکارا ( )2111نشا داد که
شبکه اجتماعی تحت تاثیر ویژگیهای دموگرافیک بر تشخیص فرصت اثر میگذارد .ای تحقیق عوامل
س و تعداد سا های تحصیل را بر شبکه اجتماعی متوثر نشتا داد .ستاراکو و همکتارا ( )2111در
تحقیق خود ارتباطات اجتماعی را در گروه صالحیتهای کارآفرینی دستهبندی کرده و تاثیر متغیرهای
دموگرافیک شامل س و تعداد سا های تحصیل را بر آ سنجیدند و نتایج تحقیق آنهتا نشتا داد کته
ارتبا اجتماعی با افزایش س  ،تعداد سا های تحصیل و تجربه گسترش مییابد .نتایج تحقیقهانگ و
همکارا ( )2111نشا داد که عوامل دموگرافیک شامل س و تعداد سا های تحصیل رابحهای مثبتت
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و معناداری با شبکه اجتماعی دارد .کلیور و اسکات ( )2111در تحقیق خود ست و تعتداد ستا هتای
تحصیل را به عنوا متغیرهای کنتر شده در نظر میگیرند چو در تجزیه و تحلیلهای ختود بته ایت
نتیجه رسیده بودند که س و تعداد سا هتای تحصتیل بتر شتبکه اجتمتاعی متوثر استت .گلتدبرگ و
همکارا ( )1332در تحقیقی تحت عنوا «متغیرهای دموگرافیک و شخصتیت ،تتاثیر جنستیت ،ست ،
آموزش و وضعیت نژادی بر متغیرهای شخصیتی» اثر س و تعداد سا های تحصتیل را بتر اجتمتاعی
بود و معاشرتپذیری افراد مثبت و معنی دار ارزیابی کردند .نتایج تحقیق وارتتو و برونتتو ()2112
نشا داد که در فرآیند کارآفرینی ،تجربه رابحهای مثبت و معنیدار با شبکه اجتماعی دارد.
تاثیر دانش بر ویژگیهاي شخصیتی :نتایج تحقیق رحیمی و همکارا ( )2111نشا داد میزا دانتش
افراد با میزا خالقیت آنها دارای رابحهای مثبت و معنادار است .تریودی بهارگتاوا ( )2111در تحقیتق
خود به ای نتیجه رسیدند که موفقیتهای تحصیلی بر خالقیت افراد موثر است .آنها نشا دادند که بتا
افزایش موفقیت تحصیلی و در نتیجه افزایش دانش افراد ،خالقیت آنها نیز افزایش می یابد .هیراکیموتو
و واتادا ( )2112در تحقیق خود رابحه بی تواناییهای افراد در کسب و کار و خالقیتت آنهتا را متورد
بررسی قرار دادند .آنها در ای تحقیق دانش را جزئی از تواناییهای افراد قرار دادند و رابحته آ را بتا
خالقیت مثبت و معنیدار ارزیابی کردند .ونگیینونواتانا و پانچو ( )2111در تحقیق خود به ایت نتیجته
رسیدند که دانش فرد بر خودکارآمدی موثر است .نتایج تحقیق آنها نشا داد کته افتزایش دانتش پایته
فترد ،خودکارآمتتدی او را افتتزایش خواهتتد داد .الرویت ( )2111در تحقیتتق ختتود عوامتتل متتوثر بتتر
خودکارآمدی را بررسی کردند .نتایج نشا داد که با افزایش دانش افراد ،خودکارآمدی افزایش می یابد.
تاثیر ویژگیهاي شخصیتی بر دانش :سعیدنیا و همکارا ( )2111در تحقیق خود ،اثر خالقیتت را بتر
میزا دانش افراد مورد سنجش قرار دادند .آنها به ای نتیجه رسیدند که با افزایش خالقیت میزا دانش
افراد نیز افزایش می یابد .نتایج حفیظی و همکارا ( )2111نشا دادنتد کته خودکارآمتدی منجتر بته
افزایش دانش فرد خواهد شد .آنها در ای تحقیق نشا دادند که افزایش خودکارآمدی انگیزه یتادگیری
افراد را افزایش میدهد؛ و به دنبا افزایش انگیزه یادگیری فرد ،دانش او افزایش می یابتد .حستینی و
همکارا ( )2111در تحقیق خود ،تاثیر خودکارآمدی بر دانش افراد را بررستی کردنتد .نتتایج تحقیتق
نشا داد که افزایش خودکارآمدی با افزایش قصد افراد در زمینه به اشتراک گتذاری دانتش ،منجتر بته
افزایش دانش میشود.
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تاثیر شبک اجتماعی بر ویژگیهاي شخصیتی  :نتایج تحقیق ونگیینونواتانا و پانچو ( )2111نشا داد
که شبکه اجتماعی رابحه مثبت و معنیداری با خودکارآمدی دارد .آنها در ای تحقیق شبکه اجتماعی را
یکی از مهمتری متغیرهای موثر بر خودکارآمدی میدانند .کلیور و اسکات ( )2111در تحقیق خود
تاثیر شبکه اجتماعی را بر نیت کارآفرینانه بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها نشا داد که شبکه اجتماعی
با تاثیر بر خودکارآمدی و رقابتپذیری فرد ،نیت کارآفرینانه را شکل میدهد .نتایج تحقیق جواهر و
نیگاما ( )2111رابحه بی شبکه اجتماعی و رقابتپذیری افراد را بیمعنی نشا داد.
تاثیر شبک اجتماعی بر دانش :نتایج تحقیق کلیور و اسکات ( )2111نشا داد کته شتبکه اجتمتاعی،
دسترسی فرد را به مناب اطالعاتی افزایش داده و از ای طریق دانش فرد را افزایش میدهد .جتواهر و
نیگاما ( )2111در تحقیق خود تاثیر جنبههای مختله شبکه اجتماعی ،از قبیتل ستاختاری ،رابحتهای و
شناختی را بر دانش بررسی کردند .نتایج نشا داد که شبکه اجتماعی قوی منجر به افتزایش فراگیتری
دانش فرد میشود.
تاثیر محیط نهادي بر تشخیص فرصت کارآفرینان  :نهاد نظام سازما یافته روابط اجتماعی است کته
تضمینی برای ارزشها و رویههای عمومی معی محسوب میشود و نیازهای معینی از جامعه را مرتف
میکند .در واق نهادها شامل قیدهایی می شوند که بشر آ ها را وض کرده ،تا روابط متقابل انسا ها را
با یکدیگر شکل دهد و منجر به نظاممند شد مبادالت بشتری شتوند (استتنهلم و همکتارا .)2111 ،
نهادها نشا دهنده چگونگی تنظیم روابط انسانی – اجتماعی هستند .نهاد عبارت است از ساز و کارها،
قواعد ،رویهها ،سازماندهیها ،هنجارها و عرفهایی که روابط اجتماعی را در جهت و هدفی خاص و
با ویژگیهایی مشخص ساماندهی می کنند .نهادها می توانند رسمی یا غیررسمی باشند .نهادها هر دو
ماهیت رسمی (قانو اساسی ،قوانی  ،مقررات و ،)...و غیررسمی (آداب و رسوم ،سنتها و )...را نشا
می دهند (آراستی و همکارا .)2112 ،در ای پژوهش نهاد با ماهیتت رستمی شتامل قتوانی رستمی،
دستورالعملها و سیاستها و ماهیت غیررسمی شامل هنجارهای رفتاری ،عرف ،اعتقادات و باورهتای
اساسی مردم ،دانش و مهارت آنها در نظر گرفته شده است.

نهادها را می توا به سه نوع نهاد شناختی ،تنظیمی و هنجاری تقسیم بندی کرد؛ که معروف تتری
تقسیمبندی نهاد است (گیلز .)2111 ،نهادهای شناختی به اعتقادات و باورهای اساسی متردم ،دانتش و
مهارت آنها و اعتقادات خاص فرهنگی درباره رفتار مناسب اجتماعی اشاره دارد ،که از طریتق فرآینتد
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زندگی اجتماعی یا رشد در جامعه به دست میآید (آراستی و همکارا  )2112 ،نهادهای تنظیمی نشا
دهنده مجموعه قوانی و مقررات مدو و سیاستهای دولت که به طور رسمی طراحی شده است ،می
باشد .ای نهادها به صورت رسمی تدوی میشود و سیستم تدوی شده ،اجراشده و قانونی در جامعته
یا کشور است (آراستی و همکارا  .)2112 ،بعد هنجاری ،هنجارها و باورهای اجتماعی را به هم پیوند
میدهد و اعتقادات مربو به رفتار انسا است .ارزشها و هنجارها ،رفتار انسا را طراحی می کننتد.
ای جنبهها به وسیله انسا منتقل می شوند و درستی آنها بر اساس پذیرفت آ رفتار تصدیق میشتود
(استنهلم و همکارا  .)2111 ،نهادهای هنجاری شامل مجموعه استانداردها و ارزشهای رایج میباشد.
ای نهادها به درجهای که ساکنا یک کشور رفتارهای خاصی را تحسی متیکننتد و ایت رفتارهتا در
استانداردها و هنجارهای جامعه آشکار شده ،اشاره دارد (آراستی و همکارا .)2112 ،
نتیجهگیري
در محالعات انجام شده در زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه ،برخی از جنبهها نادیده گرفتته شتده
است (پارک .)2112 ،اکثر تحقیقات بهصورت مکرر به اهمیت تشخیص فرصتت تاکیتد کتردهانتد امتا
تعداد کمی از آنها به شناسایی عوامل موثر بر تشخیص فرصت به عنوا اولی گتام فرآینتد کتارآفرینی
پرداخته اند (فاطیما و همکارا  .)2111 ،در واق مساله شناخت فرصت در بحث کارآفرینی به شتدت
مورد غفلت واق شده است.
تاکنو تمرکز تحقیقات در ای زمینه روی ارزیابی فرصتها بوده است بته ایت معنتی کته تاکیتد
تحقیقات بیشتر روی نتیجه انتخاب فرصتها بوده است تا چگونگی تشخیص و شناخت فرصتهتای
کارآفرینانه (هاشمزهی و همکارا  .)2111 ،در تحقیقتات انجتام شتده ،چنتد متغیتر کته تتوا بتالقوه
تاثیرگذاری بر تشخیص فرصت کارآفرینانه را دارند در نظر گرفته نشده است ،متثال بررستی برختی از
ویژگیهای شخصیتی مثل رقابتپذیری افراد بسیار سودمند به نظر میرسد (شتفرد و دیتتی ،)2112 ،
بنابرا فرصت را می توا نوعی مزیت رقابتی دانست (طالبی و دهقا نجمآبادی.)2111 ،
در مورد مولفههای دموگرافیک نیز شکاف بزرگی در تحقیقات مشاهده میشود (جتواهر و نیگامتا،
 .)2111مثال میتوا گفت عامل س میتواند مرتبط با دانش باشد .شروع یتک کستب و کتار جدیتد
نیازمند میزا مشخصی زما است و همی باعث می شود که احتماالً تفاوتها میتا چتارچوبهتای
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شناختی افراد با تجربه و تازهکارها از س نشأت گرفته باشد .از طرفی ممک است تفاوتهای شناختی
میا ای دو دسته متاثر از متغیر س نباشد (بارو و انسلنی.)2112 ،
همچنی در مورد عوامل محیحی ،محالعات اندکی در ای زمینه انجام شدهانتد کته هتم مولفتههتای
فردی و هم مولفههای محیحی را همزما مورد بررسی قترار داده باشتند (ونتگ و همکتارا .)2111 ،
تحلیل تاثیر عوامل محیحی از ای جنبه ضروری است که عالوه بر احتما خلق فرصت کارآفرینانه در
ذه کارآفری  ،ای احتما نیز وجود دارد که ای فرصتها در محتیط ،یعنتی جتایی بیترو از ذهت
کارآفری خلق شوند (ونگ و همکارا  .)2111 ،بنابرای محالعه تتداخلی ویژگتیهتای دموگرافیتک و
محیحی به همراه ویژگیهای شخصیتی امتری ضتروری استت (آراستته و همکتارا  .)2112 ،در نظتر
نگرفت بخشهای مختله اقتصادی از شکافهای بستیار محستوس در تحقیقتات صتورت گرفتته در
زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه محسوب میشود (بارو و انسلنی ،)2112 ،به گونهای که متیتتوا
گفت تمامی تحقیقات تا کنو توجه خود را بر بخش صنعت معحوف داشتهانتد (فاطیمتا و همکتارا ،
 )2111و محالعات خود را بتر روی کارآفرینتا ایت بختش انجتام داده انتد (پتارک .)2112 ،بختش
کشاورزی یکی از بخشهای اقتصادی است که در زمینه تحقیقات مترتبط بتا تشتخیص فرصتتهتای
کارآفرینانه ،به شدت مورد غفلت واق شده است .بنابرای شناسایی مولفههتای اثرگتذار بتر تشتخیص
فرصت کارآفرینانه در بخش کشاورزی با در نظر گرفت همهجانبه مولفههای تاثیرگذار ،ضروری است.
با توجه به محدودیتهای بیا شده ،و یافتههای تحقیقات قبلی ،شتکل  1بته عنتوا متد تشتخیص
فرصت کارآفرینانه در بخش کشاورزی ،مناسب به نظر میرسد.
در ای مد  ،چهار متغیر ویژگیهای شخصیتی ،دانش ،شبکه اجتماعی و محیط نهادی بته صتورت
مستقیم بر تشخیص فرصت کارآفرینانه موثرند؛ که ویژگیهای شخصیتی شامل خالقیت ،خودکارآمدی
و رقابت پذیری می شود .بررسی عامل محیط در قالتب نهتادهتای شتناختی ،هنجتاری و تنظیمتی ،بته
شناخت بیشتر در زمینه چگونگی تاثیر ای عامل کمک میکند .متغیر ویژگیهتای دموگرافیتک شتامل
س  ،تعداد سا های تحصیل و تجربه ،با اثرگذاری بر سه متغیر ویژگیهای شخصیتی ،دانتش و شتبکه
اجتماعی ،بر تشخیص فرصت کارآفرینانه موثر است .ای مد با تکیه بر محالعات میدانی انجتام شتده
در زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه و همچنی محدودیتهای موجود در ای تحقیقات ،پیشنهاد شده
است .بنابرای  ،استفاده از آ در محالعات مرتبط با تشخیص فرصت کارآفرینانه ،میتواند به پتر کترد
شکافهای موجود در زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه در بخش کشاورزی کمک نماید.
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Abstract
Nowadays, problems of unemployment among youth population and low level
of economic growth, shows the importance of investment and particularly research
in the field of entrepreneurship. Research on entrepreneurial opportunities
recognition, as the first step in entrepreneurship process, is of particular
importance. Lack of financial resources, inadequate supportive polices and
inadequate infrastructures, make it difficult to recognize entrepreneurial
opportunities in agriculture sector. This review paper aimed to develop a model for
entrepreneurial opportunities recognition in agriculture sector. To develop the
model, previous studies on the determinants of entrepreneurial opportunities
recognition were investigated, and previous research limitations were considered.
In the final model presented in the current paper, personality traits (creativity, selfefficacy and competitiveness), demographic characteristics (age, education and
experience), social network, knowledge, and institutional environment (cognitive
institutions, normative institutions and regulative institutions) directly or indirectly
influence entrepreneurial opportunities recognition in agriculture sector .
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