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چكیده

1

کشاورزی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور ،از پتانسیل باالیی برای اشتغال خیل
عظیم جمعیت بیکار کشور برخوردار است .متأسفانه علیرغم وجود پتانسیلهای موجود در این بخش،
عدم وجود قابلیت تشخیص فرصت در بسیاری از افراد ،موجب شده که نه تنها نرخ بیکاری در کشور
افزایش یابد بلکه سهم بخش کشاورزی نیز از اشتغال روز به روز در حال کاهش باشد .در این راستتا،
تشخیص فرصت ،یکی از جنبههای کلیدی فرآیند کارآفرینی به شمار میرود که در سالهای اخیتر در
مطالعات کارآفرینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .بررسیها حاکی از آن است کته توانتایی افتراد
برای تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در بخش کشاورزی تحت تأثیر عوامل مختلفی استت .لتذا ،بته
منظور غلبه بر چالش موجود ،ارائه مدل تشخیص فرصتهای کارآفرینانه کشاورزی به عنوان نخستتین
گام در جهت ارتقای قابلیت مذکور در افراد ضرورت مییابد .در این راستا ،مطالعتۀ متروری تحلیلتی
حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی تشخیص فرصتهتای کارآفرینانته کشتاورزی انجتام شتد .ادبیتات
موجود در این خصوص حاکی از آن بود که عوامتل مختلفتی بته صتورت مستتقیم و غیرمستتقیم بتر
تشخیص فرصتهای کارآفرینانه کشاورزی تأثیر میگذارند که از آن جمله میتوان به سرمایه انستانی،
سرمایه اجتماعی ،مهارت های اجتماعی ،هوشتیاری کارآفرینانته ،عوامتل محیطتی ،جستتجوی مستتمر
*مسئول مکاتبهmkhoshmaram3@gmail.com :
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فرصتها و ویژگیهای روانشناختی اشاره نمتود .نتتایج ایتن مطالعته متیتوانتد دستتاوردهایی بترای
سیاستگذاران و برنامهریزان بخش کشاورزی کشور و همچنین طراحان دورههتای آمتوزش کتارآفرینی
داشته باشد.
واژههاي کلیدي :تشخیص فرصت ،کارآفرینی ،کسب و کارهای کشاورزی ،اشتغال
مقدمه
از آنجایی که کشاورزی یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد کشور محسوب میشود؛ لذا این بخش به
مثابه محوری برای رشد و توسعۀ اقتصادی کشور به شمار میرود .متأسفانه با وجود اهمیت و
قابلیت های فراوانی که در بخش کشاورزی کشور وجود دارد ،اما سهم این بخش در اشتغال کشور روز
به روز در حال کاهش است .به گونهای که گزارش مرکز آمار ایران ( )2812حاکی از آن است که سهم
بخشهای صنعت و خدمات از تعداد شاغالن کشور در طی سالهای  ،2882-2812افزایش و سهم
بخش کشاورزی کاهش یافته است .در این راستا ،سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغالن کشور از
 22/7درصد در سال  2882به  12/3درصد در سال  2812رسیده است .با این حال سهم بخش صنعت
و خدمات به ترتیب از  38/3درصد و  22/3درصد در سال  2882به  33/6درصد و  27/2در سال
 2812افزایش یافته است .اگرچه در سالهای اخیر به منظور حل این مشکل ،بحث کارآفرینی
کشاورزی و کارآفرینی روستایی در کشور مطرح شده است اما آمارهای موجود حاکی از آن است که
ما نتوانسته ایم در این خصوص پیشرفت چندانی داشته باشیم .در تأیید این مدعا ،میتوان به آمار
مربوط به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان بر اساس شاخص کارآفرینی و توسعه جهانی ()2818
استناد نمود .آمار مذکور حاکی از آن است که بر اساس شاخص کارآفرینی و توسعه جهانی ،ایران از
بین  71کشور مورد مطالعه ،در جایگاه 63ام جهان قرار گرفته است (آکس و سرب .)2818 ،حال این
سؤال مطرح می شود که بر اساس چه معیارهایی ایران در این جایگاه پائین قرار گرفته است؟ برای
پاسخ به این سوال شاخصهایی که سازمان دیدهبان جهانی مورد استفاده قرار دادهاست را در ایران و
برخی از کشورهای دیگر ،مقایسه میکنیم (جدول  .)1در این شاخص (در سال  ،)2812ایران از نظر
درک فرصتهای کارآفرینی با میزان  33درصد از بین  13کشور هم گروه خود ،حائز آخرین رتبه یعنی
سیزدهم گردید.
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جدول  -1مقایسه ایران با برخی از کشورهاي هم گروه آن از نظر ادراکات کارآفرینانه در بین جمعیت  11تا  46ساله
شاخص (بر حسب درصد)

ایران

مصر

آنگوال

فلسطین

نیجریه

اوگاندا

درک فرصت

33/17

23/72

66/17

26/12

22/13

28/63

قابلیت کارآفرینانه

22/12

22/66

72/82

23/37

27/33

27/63

ترس از شکست

33/26

32/62

32/32

33/68

22/61

12/62

نیت کارآفرینانه

22/22

23/22

78/62

37/22

27/22

71/76

کارآفرینی به عنوان یک حرفه شغلی مناسب

68/13

23/81

8/88

22/26

21/63

8/88

منزلت اجتماعی کارآفرینان

72/37

27/22

8/88

28/23

76/81

8/88

توجه رسانهها به کارآفرینان موفق

61/82

63/71

8/88

78/32

72/12

8/88

منبع :گزارش مدیریتی پنجمین برنامه پژوهشی ارزیابی شاخصهای کارآفرینی در ایران بر اساس مدل 2812 ،GEM

لذا ،با توجه با آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه دست یافت که علیرغم قابلیتها و
پتانسیلهای بی شماری که در بخش کشاورزی کشور وجود دارد ،اما به دلیل عدم قابلیت افراد در
تشخیص این فرصتها ،اشتغال در بخش کشاورزی روزبه روز در حال کاهش است .کاهش اشتغال
در بخش کشاورزی کشور را با مشکالت عدیدهای مواجه نموده است .به بیانی دیگر ،اصل مشکل از
آنجایی شروع می شود که بیکاران بخش کشاورزی در جستجوی یافتن شغل مناسب به شهرها
مهاجرت کرده و به بخشهای غیررسمی اقتصاد وارد شوند (باصری و جهانگرد .)2887 ،این امر
عالوه بر بروز مشکالتی نظیر بیکاری پنهان ،خالی شدن روستاها از سکنه ،رشد حاشیهنشینی در شهرها
و کاهش میزان تولید در کشور بسیاری از مشکالت دیگر را به دنبال خواهد داشت .از دیگر پیامدهای
منفی کاهش اشتغال و عدم تشخیص فرصتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی ،میتوان به وابستگی
باالی کشور به درآمدهای نفتی اشاره نمود .اگرچه مشکالت مذکور موجب مطرح شدن بحث «اقتصاد
مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راهکاری برای برونرفت از مشکالت موجود گردید؛ اما
آماری که در باال اشاره شد به خوبی گویای باقی ماندن این موضوع در حد شعار است .لذا ،علیرغم
آنکه کارآفرینی کشاورزی میتواند یک راهحل اساسی در راستای اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی
باشد ،اما به دلیل عدم قابلیت افراد در تشخیص فرصتهای کارآفرینی نتوانسته است پیشرفت چندانی
در کشور داشته باشد.
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لذا ،بر اساس آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه دست یافت که راه حل بسیاری از بحترانهتای
موجود در کشور ،ارتقای قابلیت تشخیص فرصتهای کارآفرینانه کشتاورزی در افتراد استت .در ایتن
راستا ،پرواضح است که نخستین قدم تدوین الگویی برای تشخیص فرصتهای کتارآفرینی در بختش
کشاورزی است تا بر اساس آن بتوان بستر مناسبی را برای شناسایی فرصتتهتا در بختش کشتاورزی
فراهم نمود .به عبارت دیگر ،ارائه این مدل میتواند عالوه بر آگاهی سیاستتگذاران و برنامتهریتزان از
عوامل مؤثر بر تشخیص فرصتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی بستری را فراهم نماید تتا قابلیتت
مذکور د ر افراد پرورش یابد .لذا هدف پژوهش حاضر ،ارائته متدل مفهتومی تشتخیص فرصتتهتای
کارآفرینانه کشاورزی می باشد .برای این منظور در ادامه پس از بررسی ادبیات موجود در این خصوص
با توجه به یافته های مطالعات مختلفی که در داخل و خارج از کشور انجام شده است ،متدل مفهتومی
برای تشخیص فرصتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی ارائه میگردد.
ماهیت و منشأ فرصتهاي کارآفرینی :در ارتبتاط بتا ماهیتت و منشتأ فرصتت در ادبیتات کتارآفرینی
اختالفنظرهایی وجو دارد .به طور کلی میتوان بحثهای موجود در زمینه فرصتتهتای کتارآفرینی را
در دو سطح هستیشناسی و معرفتشناسی بررسی نمود .در سطح هستی شناسی ،که دربتاره ماهیتت و
منشأ شکلگیری فرصت بحث میشود ،دو جریان فکری عمده وجود دارد .گروهی از محققان معتقدنتد
که منشأ فرصت ،محیط بیرونی و خارج از فرد کارآفرین یا سازمانی است کته فعالیتتهتای کتارآفرینی
انجام میدهد .به باور این محققان فرصتها در نتیجۀ وقوع تغییرات در محیط زندگی و فعالیتت فترد،
به وجود میآیند .این تغییرات به عدم تعادل در بازار مربوط میشوند و فرد میتواند از عدم تعتادل بته
وجود آمده در بازار به نفع خود استفاده کند (هولکمب .)2883 ،در نتیجه ،این گتروه متاهیتی عینتی را
برای فرصت قائل هستند و معتقدند که فرصت مستقل از شخص کارآفرین در محیط بیرون وجتود دارد
(کرزنر1337 ،؛ اسکات و همکاران2888 ،؛ شین2888 ،؛ شین .)2883 ،گروه دیگری از محققان با ایتن
دیدگاه مخالف هستند و فرصت را مفهومی ذهنی میدانند که نمیتواند مستقل از کارآفرین وجود داشتته
باشد .در این دیدگاه فرصتها حاصل تصورات خالق و انتظارات کارآفرین درباره آینده است؛ بنتابراین
فرصتها در نتیجۀ ذهنیت و اقدامات کارآفرین خلق میشوند (آلوارز و بارنی2887 ،؛ تاد و همکتاران،
 .)2887اگرچه مباحثی که از زوایای هستیشناسی و معرفتشناستی فرصتتهتای کتارآفرینی مطترح
میشود ،متفاوت است ،اما کامالً مستقل از یکدیگر نیستند و مناقشات پیرامون ماهیت فرصتها به سطح
معرفت شناسی نیز کشیده میشود.
501

مژگان خوشمرام و همكاران

در سطح معرفتشناسی نیز که به ارتباط بین کارآفرین و فرصت پرداخته میشود ،دو دیدگاه رایج
وجود دارد .دیدگاهی که در سطح هستیشناسی ،قائل به عینی بودن فرصت است ،نقش کارآفرین را
کشف فرصتهایی میداند که در محیط شکل میگیرند .این دیدگاه معتقد است که فرصتها در محیط
وجود دارند و افرادی که هوشیاری باالتری دارند ،میتوانند این فرصتها را کشف کنند (کرزنر1337 ،؛
شین .)2888 ،در مقابل دیدگاهی که ماهیت فرصتها را ذهنی میداند ،بر این باور است که فرصتها
در نتیجه اقدامات کارآفرین و طی یک فرایند یادگیری تعاملی خلق میشوند (آلوارز و بارنی.)2887 ،
دیدگاه اول در ادبیات کارآفرینی به رویکرد کشف فرصت و دیدگاه دوم به رویکرد خلق فرصت مشهور
است .با این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که با وجود اهمیت مفهوم فرصت در ادبیات کارآفرینی،
توافقی درباره پایههای نظری آن وجود ندارد (هانسن و همکاران .)2811 ،لذا در ادامه به مفهوم
تشخیص فرصت و جایگاه آن در فرآیند کارآفرینی میپردازیم.
آشنایی با مفهوم تشخیص فرصت و جایگاه آن در کارآفرینی کشاورزي :پتیش از هتر چیتزی ،بته
منظور آشنایی با مفهوم تشخیص فرصت ،به بررسی جایگاه آن در فرآیند کارآفرینی میپردازیم .در این
راستا ،برخی محققان نظیر بارون ( )2887سه مرحلۀ پیش از راهاندازی ،راهاندازی و پس از راهانتدازی
را در فرآیند کارآفرینی مهم برشمردهاند .بارون معتقد است کته شناستایی فرصتت ،اولتین مرحلته در
فرآیند کارآفرینی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد .به عبتارت دیگتر ،راهانتدازی یتک
کسب و کار کارآفرینانه ،مستلزم شناسایی یک فرصت کارآفرینی است که در مرحلۀ بعد ،کارآفرین این
فرصت شناسایی شده را به ایدهای برای کسب و کار تبدیل میکند .در این راستا ،کشاورز کارآفرین با
یک شیوۀ آیندهنگری خاص ،با در نظر گرفتن منابع و محدودیتهای محیطی ،عبرتآموزی از گذشتته
خود و دیگران ،متناسب با دانش بومی و نوین ،به همراه قدرت مخاطرهپذیری ،نوآوری و خالقیتت در
سطوح باال ،به شناسایی ،ارزیابی و کشف بهترین و آخرین موقعیتتهتای اقتصتادی و بتازار مبتادرت
ورزیده ،بر اساس نبوغ خود و با راهنماییهای بیرونی به بهرهگیری عقالنتی از فرصتتهتای بتالقوه و
بالفعل کشاورزی میپردازد (کاین .)2882 ،در تئوری مذکور ،پتس از شناستایی فرصتت کشتاورز بته
سرمایهگذاری و راهاندازی کسب و کار اقدام نموده و در مرحلۀ پس از راهاندازی به دنبال حفظ ثبتات
و پایداری کسب و کار خود میباشد .بنابراین ،میتوان گفت که نخستین گام در راهاندازی یک کستب
و کارآفرینانه در بخش کشاورزی شناسایی فرصتهای موجود در این بخش میباشد .اهمیت و جایگاه
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تشخیص فرصت در فرآیند کارآفرینی موجب شده که صتاحبنظران مختلفتی ضتمن پتراختن بته ایتن
موضوع ،اقدام به ارائۀ تعاریفی از آن نمایند که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
کوربت ( ،)2887تشخیص فرصت را به عنوان توانایی شناخت یک ایدۀ خوب و انتقال آن به کسب
وکار به گونهای که موجب ارزش افزوده و تولید درآمد شود ،تعریف نموده است .در واقع در فرآیند
تشخیص فرصت ،افراد به این نتیجه میرسند که از توان بالقوهای برای خلق چیزهای جدیدی
برخوردارند که ظرفیت تولید ارزش اقتصادی را نیز دارد (بارون و شین .)2882 ،زمانی که تقاضا برای
کاالی خاصی وجود ندارد ،افراد کارآفرین با خلق ایدههای نو شرایط بازار را دگرگون میکنند و لذا
میتوان گفت که اینان فرصتی را تشخیص دادهاند (ساراسواتی .)2883 ،بنابراین میتوان گفت که
فرصتهای کارآفرینی به شرایطی اشاره دارند که در طی آن افراد به این باور میرسند که قادرند از
ساختارهای جدیدی در کسب و کارهای خود استفاده کنند تا به واسطۀ آن منابع را به شیوۀ نوینی برای
کسب سود به کار گیرند (شین .)2883 ،حال که مفهوم فرصت و جایگاه آن در فرآیند کارآفرینی
مشخص شد ،در ادامه دیدگاههای نظری که در خصوص تشخیص فرصتهای کارآفرینی وجود دارد،
مورد بررسی قرار میگیرد.
دیدگاههاي نظري پیرامون تشخیص فرصت کارآفرینی :درخصوص تشخیص فرصت و انواع فرصت
تا کنون دیدگاههای مختلفی مطرح شده است و صاحبنظران مختلفی بر اساس منشأ فرصت (محیط یا
فرد) ،نوع فرصت و ...آنها را دستهبندی نمودهاند که در ادامه به برخی از مهمترین آنها خواهیم
پرداخت.
دیدگاه کرزنر ( :)1991کرزنر معتقد است ،فرصتهای سودآور در صورتی پیش میآیند که قیمت
محصوالت در بازار محصول با قیمت خدمات اولیه در بازار عامل ،مطابقت نداشته باشد .به عبارت
دیگ ر ،در نتیجۀ ارتباط ناقص بین بازارهای مختلف ،کاالیی با قیمتهای متفاوت در دو بازار فروخته
میشود .کارآفرین قبل از دیگران متوجه این اختالف قیمت میشود (احمدپورداریانی1333 ،؛ به نقل از
کرزنر.)1373 ،
لذا ،فرض اساسی نظریۀ کرزنر این است که بازارها در اغلب مواقع ناکارآمد بوده و از تعادل
برخوردار نیستند .این مسئله فرصتهایی را برای افراد کارآفرین ایجاد میکند تا با بهرهبرداری از
ناکارآمد بودن بازارها ،منابع را با کارایی بیشتری تخصیص داده و ثروت خلق کنند (کرزنر.)1337 ،
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بنابراین کرزنر معتقد است بازار همیشه در حالت تعادل نیست و نقش کارآفرین را بردن بازار به سمت
حالت تعادل میداند و نه بر هم زدن تعادل بازار (تاد و همکاران .)2887 ،فرصتهای کارآفرینی که
کرزنر از آنها صحبت میکند ،لزوماً نتیجه نوآوری نیستند ،بلکه در نتیجۀ بازارهای آشفته و ناکارآمد به
وجود میآیند .در واقع ،کرزنر معتقد است که فرصت در نتیجۀ عدم توزیع یکسان دانش در میان افراد
به وجود میآید و کارآفرین فردی است که از این عدم تقارن در توزیع اطالعات بهره میبرد .نظر به
اینکه همۀ افراد از چارچوب تصمیمگیری یکسانی برخوردار نیستند و پردازش اطالعات در افراد نیز
همواره به صورت کامل انجام نمیشود ،لذا گاهی اوقات در تصمیمگیری دچار خطا میشوند .نتیجۀ
این امر ،خروج بازار از حالت تعادل است؛ که این میتواند منشاء کسب سود برای کارآفرینان باشد
(دیجونگ و مارسیلی.)2818 ،
ماهیت تقلیدی (و نه خالقانۀ) فرصت یکی دیگر از ویژگیهای فرصتهای کرزنری است؛ در این
دیدگاه نوآوری و خلق ترکیبات جدید شرط الزم برای شکلگیری فرصتهای کارآفرینی نیست .اما
کارآفرینی نمیتواند تقلیدی کامل از کاری که قبالً انجام شده باشد و فرصتهای کارآفرینی ،مستلزم
ارائه چارچوب جدیدی از ابزار -هدف هستند .بنابراین باید تاکید کرد که حتی فرصتهای کرزنری هم
دربرگیرنده نوعی از نوآوری هستند .اما این نوآوری بیشتر ماهیت تدریجی دارد و جدید بودن آن ،برای
فرد یا سازمان مطرح است و نه برای بازار (دیجونگ و مارسیلی .)2818 ،در این دیدگاه ،این باور
وجود دارد که با گذشت زمان ،رقابت برای استفاده از فرصت افزایش یافته و در اثر رقابت از ارزش
فرصت کاسته و بازار به سمت حالت تعادل نزدیک میشود (کرزنر.)1373 ،
دیدگاه شومپیتر ( :)1996از آنجایی که کارآفرینان در دیدگاه شومپیتر ،ساختارهای موجود در بتازار را
برای کسب سود تخریب میکنند ،لذا فرصتها به عنوان یک فرآیند «تخریب خالق» ظهور مییابند .به
عبارت دیگر ،کارآفرینان با وارد نمودن نوآوریها به بازارهای موجود؛ با افزایش تقاضا و کسب ستود،
بازارهای موجود را از بین میبرند (احمتدپورداریانی .)1333 ،در ایتن دیتدگاه ،کتارآفرین فرصتت را
کشف نمیکند بلکه به واسطۀ تغییر در بازار و نوآوری آن را خلق میکنتد .از نظتر شتومپیتر ،کتارآفرین
کسی است که تعادل جامعه را بر هم میزند و با روشهای کارآفرینی ،جامعه را به ستمت عتدم تعتادل
پیش میبرد و این دورۀ زمانی جایی است که کارآفرین سود کسب میکند و زمانیکه جامعه مجتدداً بته
تعادل رسید ،عمر فرصت به پایان میرسد .در واقع فرصتهای شومپیتری باعث پنداشتن کارآفرینی بته
عنوان یک فرایند نامتعادل هستند .از آنجایی که در این دیدگاه ،کارآفرین کسی است که نوآوری را بته
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بازار عرضه میکند ،لذا بهره برداری از فرصتهای کارآفرینی مستتلزم ایتن استت کته افتراد بخواهنتد
براساس شواهد اندکی تصمیمگیری نمایند (آلوارز.)2882 ،
از مجموع آنچه گفته شد ،میتوان به این نتیجه دست یافت که نوآوری از ویژگیهای کلیدی
فرصتهای شومپیتری به شمار میرود .نوآورانه بودن در اینجا به معنای عرضۀ محصوالت ،فرایندها،
روشهای سازماندهی یا مواد اولیه جدید به بازار است و بر خالف دیدگاه کرزنر ،صرفاً جدید بودن آن
برای فرد یا سازمان مد نظر نیست (شومپیتر .)1332 ،از دیگر از تفاوتهای فرصتهای شومپیتری و
کرزنری ،تفاوت در میزان ریسک مرتبط با آنهاست .به بیانی دیگر ،از آنجا که درجه نوآوری در
فرصت شومپیتری باالتر است ،لذا ریسک فرصت شومپیتری بیش از ریسک فرصت کرزنری (شین،
 )2883و شرایط تصمیمگیری در آن مبتنی بر عدم قطعیت است .حال که با ادبیات تشخیص فرصت
آشنا شدیم ،نوبت به آن میرسد که به منظور ارائه مدل مفهومی برای تشخیص فرصتهای کارآفرینی
در بخش کشاورزی ،نتایج مطالعاتی که در داخل و خارج از کشور در این زمینه انجام شده است را
مورد بررسی قرار دهیم.
مطالعات تجربی :اگرچه مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور در خصوص عوامل تأثیرگذار
بر تشخیص فرصتهای کارآفرینی انجام شده است ،اما همانگونه که در ادامه نیز مشاهده میشود اکثر
این مطالعات تنها چند عامل محدود را بر تشخیص فرصت مورد بررسی قرار دادهاند که در ادامه به
برخی از این مطالعات پرداخته میشود.
سرمایه انسانی یکی از عوامل تأثیرگذار بر تشخیص فرصت تأثیر است (دیمو و شفرد )2882 ،که
شامل مهارتهای ذاتی نظیر هوش و دیگر تواناییهای کسب شده از طریق آموزش و یا تجارب
حرفهای است (وو و همکاران .)2883 ،به عبارت دیگر ،سرمایۀ انسانی ،دانش کارآفرینانهای است که
از طریق آموزش ،تجربه و یا هردو به دست میآید .از آنجایی که دانش کسب شده از طریق آموزش و
یا تجربه به یک اندازه میان همه انسانها توزیع نشده ،لذا میتوان دریافت که یکی از دالیل تشخیص
فرصت توسط برخی افراد ،اختالف در میزان سرمایۀ انسانی است (شین و ونکاترمن .)2888 ،سه بعد
دانش قبلی که در شناسایی فرصت از اهمیت باالیی برخوردار است ،دانش قبلی از بازار ،روشهای
خدمت به بازار و همچنین مشکالت مشتریان میباشد (شین .)2888 ،دیویدسون وهوینگ ()2883
معتقدند که سرمایۀ انسانی تنها شامل دانش قبلی فرد نیست ،تجارب کاری فرد در گذشته نیز جزو
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سرمایۀ انسانی به شمار میروند .تجارب کاری فرد در گذشته شامل دو نوع تجربه کار در صنعت مورد
نظر و تجربه شروع یک کسب و کار میباشد (شین.)2883 ،
سرمایه اجتماعی (اودرتچ و همکاران2811 ،؛ دیویدسون و هونیگ )2883 ،و شبکههای اجتماعی
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر شناسایی فرصت است (هیلز و همکاران1337 ،؛ هوانگ و یانگ.)2888 ،
به طور کلی سرمایه اجتماعی به منابع بالقوه و بالفعلی اشاره دارد که افراد آن را از دانستههای دیگران
به دست میآورند ،با آنها بخشی از یک شبکه اجتماعی میشوند ،و یا صرفاً با آنها شناخته میشوند
(ناهاپیت و قوشال .)1332 ،ارتباط کارآفرینان با افراد آگاه موجب میشود که به اطالعات تأثیرگذار و
مهمی دست پیدا کنند (دیویدسون و هونیگ )2883 ،که به آنها در تشخیص فرصتهای کارآفرینی
کمک میکند .شبکههای اجتماعی مجموعهای از روابط تشکیل شده بین کارآفرینان و دیگر افراد با
هدف آماده کردن کارآفرین و منابع ضروری برای شروع یک کسب و کار جدید هستند (جوهانیسون،
.)1322
شبکههای اجتماعی به دو بخش روابط قوی و روابط ضعیف تقسیم شده است .روابط قوی ،نشان
دهندۀ ارتباطات کارآفرین با خانواده و دوستان نزدیک است و معموالً این ارتباط برای اهداف اقتصادی
نیست .حضور یک کارآفرین در جمع خانواده و دوستان میتواند به وی در رفع محدودیتها و
مشکالت مالی و مدیریتی کمک کند .این روابط قوی نه تنها حمایت عاطفی خانواده را از فرد
کارآفرین فراهم مینماید بلکه همچنین بستری را به وجود میآورد تا فرد کارآفرین بدون صرف وقت
زیادی برای جستجو ،اطالعات مفید و قابل اطمینانی را کسب کند (گریو و ساالف .)2883 ،روابط
ضعیف به روابط فرد با شبکههای خاصی اشاره دارد که میتواند موجب دسترسی افراد به اطالعات و
ایده های زیادی شود .اگرچه روابط ضعیف به احتمال زیاد موجب دسترسی افراد به اطالعات جدید و
متنوعی می شود اما این اطالعات از قابلیت اعتماد کمتری برخوردارند و کارآفرینان کمتر به آن اعتماد
میکنند (رمضانپور و همکاران .)2812 ،در مطالعه هیلز و همکارانش ( )1337نشان داده شد که
کارآفرینان با شبکه اجتماعی گستردهتر ،فرصتهای بیشتری را شناسایی میکنند و همچنین این
کارآفرینان نیاز کمتری به جستجوی منظم اطالعات اضافی دارند .باگاواتوال و همکارانش ( ،)2818از
دیگر محققانی هستند که تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی را بر تشخیص فرصت و بسیج منابع در صنایع
بافندگی هند ،مورد مطالعه قرار دادند .یافتههای مطالعۀ آنان نشان داد که سرمایه انسانی هم به طور
مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصتها و بسیج منابع تاثیر
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میگذارد .برخی از محققان بر این باورند که مهارتهای اجتماعی فرد بر تشخیصفرصتهای
کارآفرینی تأثیر قابل توجهی دارد .به عبارت دیگر ،افرادی که از مهارتهای اجتماعی باالیی
برخوردارند به دلیل ارتباطات بیشتر با کسب و کارهای خارج از محدوده خود و همچنین تعامالت
اجتماعی به احتمال بیشتری قادر به ارائه و توسعه ایدههای جدید هستند (تانگ .)2818 ،بارون و
مارکمن ( )2883چهار بعد را برای مهارتهای اجتماعی در نظر گرفتهاند که عبارتند از:
 -1ادراک اجتماعی :درک درست انگیزهها ،هیجانات ،تمایالت و ویژگیهای دیگران؛
 -2سازگاری اجتماعی :توانایی باال برای سازگار شدن و یا داشتن احساس رضایتبخش در طیف
گستردهای از شرایط اجتماعی؛
 -3متقاعدکنندگی :توانایی تغییر دیدگاهها و یا رفتارهای دیگران در ارتباطات رو در رو؛
 -2مدیریت احساسات :طیف گستردهای از تکنیکها و فنون برای ایجاد واکنشهای مثبت در دیگران.
عوامل محیطی ،از دیگر عواملی است که بر تشخیص فرصتهای کارآفرینی تأثیر میگذارد .برخی
از عوامل محیطی در سطح کالن که میتوانند بر فرآیند شناسایی فرصت تأثیر بگذارند عبارت از :رشد
اقتصادی جامعه ،زمینۀ سیاسی و اجتماعی ،موقعیت جغرافیایی و ارزشهای فرهنگی میباشند.
اقتصاددانان معتقدند که هر گونه تغییری در تکنولوژی ،آداب و رسوم اجتماعی ،فضای سیاسی ،و
شرایط دموگرافیکی منجر به خلق مجموعۀ جدیدی از اطالعات میشود که به فرآیند شناسایی ،کشف
و یا خلق فرصت کمک میکند (شومپیتر1332 ،؛ شین و ونکاترمن .)2888 ،عوامل اجتماعی و سیاسی
نیز ،نظیر در دسترس بودن سرمایه ،قوانین دولتی ،و سیاستها از عواملی هستند که بر فرآیند شناسایی
فرصت تأثیر میگذارند (تامنیک و ریبرنیک .)2887 ،در واقع ،قوانین و مقرراتی که تحت آن فرد
بایستی اقدام کند ،بر ارزشی که جامعه برای فرصتهای کارآفرینی قائل است ،تأثیرگذار میباشد.
مطالعات نشان داده اند که شرایط محیطی هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی بر شناسایی و
خلق فرصتهای کارآفرینی تأثیر میگذارند .تانگ ( ،)2818معتقد است که محیط کارآفرینی یک متغیر
میانجی است که تأثیر ویژگیهای فردی را بر شناسایی فرصت ،تعدیل میکند .تانگ ( )2883چهار بعد
را برای عوامل محیطی مؤثر بر تشخیص فرصتهای کارآفرینی در نظر گرفته است :سیاستها و
قوانین دولتی که کارآفرینی را از طریق برداشتن موانع اداری تشویق میکنند؛ شرایط اقتصادی -
اجتماعی که دید مثبت و مطلوبی نسبت به کارآفرینی دارند و همچنین تا حدودی از ثبات اقتصادی
برخورداند؛ حمایتهای مالی که به رشد و توسعۀ کسب و کارهای جدید کمک میکنند؛ حمایتهای
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غیرمالی نظیر حمل و نقل و ارتباطات مدرن که موجب دسترسی کارآفرینان به عرضهکنندگان و
مشتریان میشود .تانگ ( )2882بیان می کند که محیط کارآفرینی بر سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و
مهارتهای اجتماعی تأثیر میگذارد .به عبارت دیگر محیط کارآفرینی مناسب بستری را برای تسریع
جریان انتقال دانش ،تشویق مبادله اطالعات و تجارب ،بهبود بحث و تبادل نظر میان افراد و در نتیجه
شناسایی ،خلق ،ترکیب و استفاده از دانش فراهم مینماید .آرنیوس و کلرک ( ،)2882در مطالعات خود
به این نتیجه دست یافتند که ماهیت و طبیعت منطقۀ محل سکونت فرد بر درک او از فرصتهای
کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در پژوهش عزیزی و همکاران ( )2812تحت عنوان «عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص
فرصتهای کارآفرینی در بین کارآفرینان برتر ملی و کارآفرینان برتر استان تهران» ،به این نتیجه دست
یافتند که خالقیت ،خودکارآمدی ،پیوندهای ضعیف اجتماعی و هوشیاری تأثیر مثبتی بر تشخیص
فرصت دارند .این در حالی است که تأثیر عواملی نظیر؛ دانش پیشین ،پیوندهای قوی و کمک مربیان بر
تشخیص فرصت تایید نشد .در مطالعهای که توسط تانگ ( )2818با عنوان «چگونه کارآفرینان در چین
فرصتها را شناسایی میکنند» انجام شده است ،با بررسی ادبیات تشخیص فرصت به این نتیجه دست
یافته که دو دسته از عوامل فردی و محیطی بر تشخیص فرصتهای کارآفرینی تأثیر میگذارد .سرمایه
اجتماعی ،سرمایه انسانی (دانش قبلی و تجارب کاری فرد در گذشته) و مهارتهای اجتماعی از عوامل
فردی تأثیرگذار بر تشخیص فرصتهای کارآفرینی به شمار میروند .اما وی معتقد است که ارتباط بین
ویژگی های فردی و شناسایی فرصت به محیط کارآفرینی که فرصت در آن شناسایی میشود و
همچنین تجارب ابهامآمیز تجربه شده توسط فرد ،وابسته است.
نتایج مطالعات مختلف نشان داده عواملی نظیر هوشیاری (کرزنر1373 ،؛ گوردون)2887 ،؛ عوامل
ژنتیکی (شین و همکاران)2818 ،؛ خالقیت (بوتلر و همکاران)2818 ،؛ ریسکپذیری (بارون2886 ،؛
فو)2811 ،؛ حس کنجکاوی ،تخیل ،روشنفکری (شین و همکاران)2818 ،؛ استقاللطلبی ،نیاز به
پیشرفت ،خودکارآمدی ،مرکز کنترل درونی (آردیچولی و همکاران2883 ،؛ بارون2886 ،؛ گارگ و
همکاران )2811 ،به افراد در تشخیص فرصتهای کارآفرینانه کمک میکنند .محققان مختلفی بر این
باورند که افرادی که از نیاز به شناخت باالتری برخوردارند ،قادرند که اطالعات بیشتری را از محیط
خود کسب کنند (هسلین و جانسون .)1332 ،در این راستا ،کو ( )2812نیز به این نتیجه دست یافت
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که نیاز به شناخت هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق هوشیاری بر شناسایی
فرصتهای کارآفرینی تأثیر میگذارد.
هوشیاری که به عنوان مرکز ثقل مطالعات تشخیص فرصت در نظر گرفته شده است (شرت و
همکاران ،)2818 ،نخستین بار توسط کرزنر ( )1373مطرح شد .از دید کرزنر ( )1373افراد هوشیار
دارای گیرندههایی هستند که به آنان اجازه میدهد خالءهای موجود را با سرنخهای محدودی شناسایی
کنند .اهمیت این موضوع ،موجب شد که تانگ و همکاران ( )2812در مطالعهای که در خصوص نقش
هوشیاری کارآفرینانه در جستجوی فرصتهای جدید انجام دادهاند ،مقیاسی را برای سنجش هوشیاری
کارآفرینانه طراحی کنند .در نهایت این محققان سه بعد؛ پویش و جستجوی اطالعات جدید ،ارتباط و
اتصال این اطالعات با دانستههای مختلف قبلی ،ارزیابی و قضاوت در باره اینکه آیا این اطالعات
جدید گویای یک فرصت جدید میباشد یا خیر را برای هوشیاری در نظر گرفتند .همچنین نتایج این
مطالعه نشان داد که دانش قبلی هر سه بعد هوشیاری را پیشبینی میکند و بین هوشیاری و جستجوی
نظاممند اطالعات رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .اقبال و همکاران ( ،)2811در مطالعات خود به
این نتیجه دست یافتند که شبکههای اجتماعی و دانش پیشین از متغیرهای پیشبین هوشیاری
کارآفرینانه در شناسایی فرصت به شمار میروند.
جستجوی نظاممند که به معنای کشف فرصتها از طریق جستجوی فعال آنها با استفاده از
مجموعهای از اطالعات شناخته شده است (فایت و همکاران ،)2882 ،از دیگر عوامل مؤثر بر
تشخیص فرصتهای کارآفرینی به شمار میرود (زهرا و همکاران .)2883 ،در مطالعۀ مروری که
توسط جورج و همکاران ( )2812با عنوان «بررسی نظاممند ادبیات عوامل مؤثر بر تشخیص
فرصتهای کارآفرینی» انجام شده است ،شش عامل جستجوی فعال ،هوشیاری ،دانش پیشین ،سرمایه
اجتماعی ،عوامل محیطی و ویژگیهای شناختی و فردی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر تشخیص فرصت
شناخته شدهاند.
به طورکلی از بررسی منابع مختلف و همچنین نتایج مطالعات تجربی که در باال به آنها اشاره شد،
میتوان به این نتیجه دست یافت که هیچ چارچوب پذیرفته شدهای در میان محققان در زمینۀ تشخیص
فرصت های کارآفرینی وجود ندارد و هر محققی به زعم خود اقدام به بررسی تأثیر چند عامل محدود
در شناسایی فرصت های کارآفرینی نموده است .لذا ،مجموع این شرایط ما را بر آن داشت که برای نیل
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به الگویی جامع برای تشخیص فرصتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی از مجموع مطالعات پیشین
استفاده نموده و مدل مفهومی را در این خصوص تدوین نماییم (شکل .)2
نتیجهگیري
از آنجایی که کشاورزی یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد کشور محسوب میشود؛ لذا این بخش بته
مثابه محوری برای رشد و توسعۀ اقتصادی کشور به شمار میرود .این بختش بته عنتوان بتزرگتترین
بخش اقتصادی کشور پس از بخش ختدمات ،حتدود  12درصتد از تولیتد ناختالص ملتی را بته ختود
اختصاص داده و میتواند محل اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور است .امتا آمارهتا حتاکی از آن
است که سهم این بخش در اشتغال کشور روز به روز در حال کاهش است .به منظور حل این مشکل،
درسال های اخیر بحث کارآفرینی کشاورزی و کارآفرینی روستتایی در کشتور مطترح شتده استت .از
آنجایی که تشخیص فرصت ،قلب کارآفرینی به شمار میرود؛ لذا ،توسعۀ کارآفرینی کشتاورزی بتدون
مطالعۀ فرصتها غیرممکن مینماید .در این راستا ،نگارندگان پژوهش حاضتر بتا استتفاده از ادبیتات
پراکنده ای که در داخل و خارج از کشور وجود داشتت ،اقتدام بته تتدوین متدل مفهتومی در راستتای
تشخیص فرصت های کارآفرینانه در بخش کشاورزی نمودند .امید است کته متدل ارائته شتده در ایتن
پژوهش بتواند چارچوب مناسب و جامعی را برای مطالعۀ فرصتهای کارآفرینی در بخش کشتاورزی
فراهم نماید و توسط محققان مختلفی این مدل به بوتۀ آزمایش گذارده شود.
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Abstract1
Agriculture has a great potential in Iran's economy as well as significant number of
unemployed status of the country. Although agriculture proved to have high potential in
countries' economy, lack of opportunity recognition abilities among individuals has failed
to identify opportunities in agricultural sector which in turn led to increased unemployment
and decreased share of agriculture in employment. Opportunity recognition has long been
accepted as a key aspect of the entrepreneurial process. Entrepreneurial opportunities –
understood as positive and favorable circumstances leading to entrepreneurial action – play
a central role in the entrepreneurship literature. Opportunity recognition is a dynamic
process. In the last three decades, research studies investigating how individuals recognize
entrepreneurial opportunities have advanced rapidly and have become a key topic in the
modern entrepreneurship literature. The ability of an entrepreneur to recognize opportunity
in agricultural sector is affected and restricted by several factors. Therefore, this review
analytical study attempts to overcome this challenge by presenting a conceptual framework
to enhance agricultural entrepreneurial opportunity recognition among individuals. Review
of related literature showed that direct and indirect factors influence agricultural
entrepreneurial opportunity recognition. These factors are: human capital, social capital,
social skills, entrepreneurial alertness, environmental factors, constant opportunity seeking,
and psychological characteristics. The result of this study has implications for agricultural
policy-makers as well as entrepreneurial education curriculum.
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