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  چکیده
 اما رود،می شمار به کشور و روستا صاداقت اساسی هايبخش از یکی کشاورزي، که آن رغمعلی  

 در این .باشد داشته کمتري رشد کشاورزي شده باعث سوم جهان در کشاورزي بر صنعت چیرگی
 بخش این در بیکاري نرخ افزایش کشاورزي، بخش در گرفته صورت تحوالت امروزه که است حالی

 روز به روز را کشاورزي فرینیکارآ توسعه به توجه لزوم ،اقتصادي توسعه در کارآفرینی نقش و
 رودمی شمار به کارآفرینی تحقیقات کلیدي هايقسمت از فرصت تشخیص چه، اگر .نمایدمی آشکارتر

 باید که گونه آن کنون تا اما گیرد؛ قرار کشاورزي کارآفرینی مطالعات مرکز در باید هافرصت شناخت و
 کارآفرینی هايفرصت ادبیات در اجمالی مروري .است نشده پرداخته آن چگونگی و چرایی به شاید و

 وجود زیادي مبهم تعاریف و متضاد متفاوت، هايدیدگاه نظیر مشکالتی حوزه این در که دهدمی نشان
 موضوع به توجه لزوم به توجه با بنابراین، است. بوده انتقاد مورد کارآفرینی ادبیات در همواره که دارد

 ترینمهم نقد و شناسایی اساسی هدف با حاضر پژوهش فرینی،کارآ مطالعات در فرصت تشخیص
 مدلی طراحی منظور به راهکارهایی ارائه و فرصت تشخیص پیرامون نظري هايدیدگاه و الگوها
 راهگشاي تواندمی مطالعه، این نتایج شد. انجام کشاورزي بخش در فرصت تشخیص براي مناسب
 به فرصت تشخیص براي مناسب مدلی تدوین راستاي در آنان به و بوده کارآفرینی حوزة محققان

  نماید. کمک کارآفرینی فرآیند قلب عنوان
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  مقدمه
 آن، توسعۀ و رشد که رودمی شمار به کشور و روستا اقتصاد اساسی هايبخش از یکی کشاورزي،  

 الزم هاينهاده و عوامل آن، بدون و سازدمی فراهم را هابخش دیگر وسعهت و رشد براي الزم زمینۀ
 ).1389 همکاران، و افتخاري الدین(رکن شودنمی فراهم اقتصادي هايبخش سایر فعالیت براي

 در دولت کنترل کاهش تجاري، آزادسازي بازار، شدن رقابتی نظیر مباحثی با کشاورزي بخش امروزه،
 .است مواجه المللیبین رقابتی کشاورزي و تمرکززدایی سازي،خصوصی دي،اقتصا هاي فعالیت

 و بخش این در بیکاري نرخ افزایش کشاورزي، بخش در گرفته صورت تحوالت به توجه با بنابراین،
 روز به روز کشاورزي بخش در کارآفرینی توسعه به توجه لزوم ،اقتصادي توسعه در کارآفرینی نقش

 ایجاد امکان غنی، ذخایر و منابع وجود اقلیمی، تنوع چه اگر ).1393 آقائی، و الگرک( شودمی آشکارتر
 جمله از محصوالت، صدور و تولید در نسبی مزیت وجود و زودبازده و هزینه کم مولد اشتغال
 در کشاورزي بر صنعت چیرگی اما ،)1393 زمانی، و (معصومی است کشاورزي بخش هايقابلیت
 مختلف تغییرات وقوع بنابراین، .باشد داشته کمتري رشد کشاورزي کارآفرینی شده باعث سوم جهان

 بخش در کارآفرینی اهمیت که هستند عواملی جامعه، خود و کشاورزي هايسیاست بازار در
  ).1393 اصغرنژاد، و دادوکالیی (علیخانی دهندمی نشان را کشاورزي

 رودمی شمار به کارآفرینی تحقیقات کلیدي هايقسمت از فرصت تشخیص کهآن رغمعلی  
)Hayton et al., 2011( کلی طور به کارآفرینی مطالعات مرکز در باید هافرصت شناخت و 
)Kontinen and Ojala, 2011( گونهآن کنون تا اما گیرد؛ قرار ویژه صورت به کشاورزي کارآفرینی و 

 ).1388 ثانی، زادهعلی و (صارمی است دهنش پرداخته آن چگونگی و چرایی اهمیت به شاید و باید که
 توسعه بر مؤثر عوامل و مطالعاتی وکارهاي ساز به توجه بدون )2011( 1همکاران و هانسن اعتقاد به

 تا امر این اهمیت شد. نخواهد حاصل کارآفرینی فرآیند از درستی و کلی درك کارآفرینانه، فرصت
 بنابراین دانند.می معنیبی فرصت تشخیص بدون را یکارآفرین )2011( اوجاال و کانتین که آنجاست
 است طبیعی امري هافرصت به کارآفرینان دستیابی زمان و چگونگی و چرایی درك ضرورت

)Fatima et al., 2011( صارمی بگشاید محققان روي به جدید ايپنجره تواندمی آن کشف و) و 
 کارآفرینی موفقیت عوامل ترینبزرگ از ییک هافرصت شناخت بنابراین ).1388 ثانی، زادهعلی

                                                
1- Hansen et al. 
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 کشف کارآفرینی گفت توانمی دیگر عبارت به و )Hashemzehi et al., 2013( شودمی محسوب
   .است هافرصت

 نظیر مشکالتی حوزه این در که دهدمی نشان کارآفرینی هايفرصت ادبیات در اجمالی مروري  
 مورد کارآفرینی ادبیات در همواره که دارد وجود یاديز مبهم تعاریف و متضاد متفاوت، هايدیدگاه

 که بینندمی مجزا ايپدیده را فرصت محققان، از برخی ).Hansen et al., 2011( است بوده انتقاد
 به اجتماعی تغییرات یا جدید هايتکنولوژي نظیر بیرونی شرایط نتیجۀ در و بوده کارآفرین از مستقل
 برخی .)Kirzner, 1997; Shane, 2003; Shane and Venkataraman, 2000( آیندمی وجود
 دانندمی کارآفرین خود شناخت از ناشی و تفکیک غیرقابل و جدانشدنی ايپدیده را فرصت دیگر

)Gartner et al., 2003; Sarason et al., 2006; Edelman and Yli-Renko, 2010.( برخی در 
 ,Hills et al., 1999; Mueller( کارآفرینانه تالش یا )Singh, 1998( ایده جاي به فرصت مطالعات،

2007; DeCarolis and Saparito, 2006( موضوع به توجه لزوم به توجه با است. رفته کار به 
  است: شده انجام اساسی هدف دو با حاضر پژوهش کارآفرینی، مطالعات در فرصت تشخیص

 ؛فرصت تشخیص پیرامون ينظر هايدیدگاه و الگوها ترینمهم شناسایی -1

 مـدلی  طراحی منظور به راهکارهایی ارائه و فرصت تشخیص نظري هايدیدگاه و الگوها بر ينقد -2
  کشاورزي. بخش در فرصت تشخیص براي مناسب

  
  فرصت تشخیص پیرامون نظري هايدیدگاه و الگوها
 محصوالت قیمت که ندآیمی پیش صورتی در سودآور هايفرصت است، معتقد کرزنر: )1997( کرزنر

 نتیجۀ در دیگر، عبارت به باشد. نداشته مطابقت عامل، بازار در اولیه خدمات قیمت با محصول بازار در
 و شودمی فروخته بازار دو در فاوتمت هايقیمت با کاالیی مختلف، بازارهاي بین ناقص ارتباط

 کرزنر، از نقل به ؛1386 پورداریانی،(احمد شودمی قیمت اختالف این متوجه ندیگرا از قبل کارآفرین
 تعادل از و بوده ناکارآمد مواقع اغلب در بازارها که است این کرزنر نظریۀ اساسی فرض لذا، ).1973

 از برداريبهره با تا کندمی ایجاد کارآفرین افراد براي را هاییفرصت مسئله این نیستند. برخوردار
 ).Kirzner, 1997( کنند خلق ثروت و داده تخصیص بیشتري کارایی با را منابع بازارها، بودن ناکارآمد
 به بازار بردن ،کارآفرین نقش لذا و نیست تعادل حالت در همیشه بازار است معتقد کرزنر بنابراین
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 که کارآفرینی هايفرصت ).Todd et al., 2007( بازار تعادل زدن هم بر نه و باشدمی تعادل سمت
 به ناکارآمد و فتهآش بازارهاي نتیجۀ در بلکه نیستند، نوآوري نتیجه لزوماً کند،می صحبت هاآن از کرزنر
 عدم نتیجۀ در فرصت که است معتقد کرزنر واقع، در ).Sarasvathy et al., 2003( آیندمی وجود
 در تقارن عدم این از که است فردي کارآفرین و آیدمی وجود به افراد میان در دانش یکسان توزیع

 نیستند برخوردار یکسانی گیريتصمیم چارچوب از افراد همۀ کهاین به نظر برد.می بهره اطالعات وزیعت
 گیريتصمیم در اوقات گاهی لذا شود،نمی انجام کامل صورت به همواره نیز افراد در اطالعات پردازش و

 سود کسب منشاء تواندمی ینا که است؛ تعادل حالت از بازار خروج امر، این نتیجۀ شوند.می خطا دچار
 به افراد دسترسی در تفاوت مستلزم صرفاً فرصت، وجود کرزنر دیدگاه در بنابراین باشد. کارآفرینان براي

 این در ).De Jong and Marsili, 2010( نیست جدید اطالعات خلق به نیازي و است موجود اطالعات
 رقابت اثر در و یافته افزایش فرصت از استفاده براي ابترق زمان، گذشت با که دارد وجود باور این دیدگاه،

 ;Companys and McMullen, 2007( شودمی نزدیک تعادل حالت به بازار و کاسته فرصت ارزش از

Kirzner, 1973.(  
 براي را بازار در موجود ساختارهاي شومپیتر، دیدگاه در کارآفرینان که آنجایی از: )1934( شومپیتر

 یابند.می ظهور 1»خالق تخریب« فرآیند یک عنوان به هافرصت لذا کنند،می یبتخر سود کسب
 کسب و تقاضا افزایش با موجود؛ بازارهاي به هانوآوري نمودن وارد با کارآفرینان دیگر، عبارت به

 ار فرصت کارآفرین دیدگاه، این در ).1386 (احمدپورداریانی، برندمی بین از را موجود بازارهاي سود،
 کارآفرین شومپیتر، نظر از کند.می خلق نوآوري و بازار در تغییر واسطۀ به را آن بلکه کندنمی کشف
 فرصت این عمر لذا، و یابدمی دست سود به تقاضا) و (عرضه بازار تعادل زدن برهم با که است کسی

 پنداشتن باعث ومپیتريش هايفرصت واقع در برسد. تعادل به مجدداً بازار که یابدمی ادامه زمانی تا
 که است کسی کارآفرین دیدگاه، این در که آنجایی از است. نامتعادل فرایند یک عنوان به کارآفرینی

 افراد که است این مستلزم کارآفرینی هايفرصت از برداريبهره لذا کند،می عرضه بازار به را نوآوري
 خالف بر .)Shane, 2003; Alvarez, 2005( نمایند گیريتصمیم اندکی شواهد براساس بخواهند

 خلق به شومپیتر شوند،می کشف اطالعات به افراد دسترسی نتیجه در هافرصت است معتقد که کرزنر
  دارد. باور خالق ذهن داشتن نتیجۀ در هافرصت

                                                
1- Creative Destruction 
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 دیدگاه چهار فرصت، تشخیص ادبیات بررسی با )2004( 1چاندلر و تیندي: )2004( چاندلر و تیندي
 هافرصت شناسایی براي را فرصت خلق و اتفاقی کشف منفعل، جستجوي فعال، ويجستج دیدگاه
 محیط در فرصت اتفاقی، کشف و منفعل جستجوي فعال، جستجوي هايدیدگاه در نمودند. مطرح
 استوار پایه این بر فرصت خلق دیدگاه اما کند.می کشف را آن کارآفرین و دارد وجود فرد اطراف
 شناسی،هستی نظر از یکدیگر با دیدگاه چهار این است. کارآفرین ذهن محصول ،فرصت که است
 قرار بررسی مورد هاآن از هریک ادامه در که )1 (جدول دارند هاییتفاوت فرد و محیط نقش

  گیرند. می
 تعادل حالت در بازار آن در که است نئوکالسیک اقتصاد دیدگاه، این نظري مبناي: فعال جستجوي

 تعادل زدن برهم موجب که را زودگذري تغییرات که است اقتصادي عامل کارآفرین، و شودمی دیده
 داراي که هاییسازمان و افراد فعال، جستجوي مدل در برد.می سود آن از و نموده شناسایی شود،می

 این دیدگاه این در اصلی فرضپیش باشند.می سود کسب به قادر باشند، مناسبی جستجوي هايمهارت
 را آن توانمی فعال جستجوي طریق از و دارد وجود محیط در عینی صورت به فرصت که است

  نمود. شناسایی
 و )Ardichvili et al., 2003( غیرفعال جستجوي دیدگاه در :تصادفی کشف و غیرفعال جستجوي

 وجود محیط در عینی صورت به هافرصت که است این بر فرض )Kirzner, 1997( تصادفی کشف یا
 و افراد شرایط، این در یافت. دست سود به توانمی خورد،می هم بر بازار تعادل که زمانی و رنددا

 این در دیدگاه دو این اصلی تفاوت ندارند. را فعال جستجوي مدل در موجود عمل ابتکار ها،سازمان
 باشند. اسحس و هوشیار محیط به نسبت که داریم نیاز افرادي به غیرفعال جستجوي مدل در که است
 توانندمی نیز فعال جستجوي بدون باشند هوشیار ذاتاً که افرادي که است معتقد )1997( کرزنر

  کنند. شناسایی را هافرصت
 یک هیچ، از تواندمی خود، تخیل از استفاده با تنها فرد که است معتقد )1961( 2شاکله: فرصت خلق

 که اقداماتی واسطۀ به و دارد وجود فرد ذهن در اتنه فرصت دیدگاه این در بنابراین کند. خلق فرصت
 وجود محیط در فرصت است معتقد که نئوکالسیک دیدگاه خالف بر یابد.می ظهور دهد،می انجام
 محیط در را هافرصت هوشیار افراد تنها که دارد وجود باور این که غیرفعال جستجوي دیدگاه یا دارد،

                                                
1- Detienne and chandler 
2- Shackle 
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 روند.می شمار به فرصت منشأ فردي، هايآرمان و دانش صتفر خلق دیدگاه در کنند،می شناسایی
 بازار به را جدیدي خدمات و محصوالت تنها نه که داندمی فردي را کارآفرین فرصت، خلق دیدگاه
 باالي خالقیت آورد. وجود به نیز هاآن فروش بازار شرایط در را تغییراتی تواندمی بلکه کند،می عرضه

 رود.می شمار به دیدگاه این هايویژگی ترینمهم از فرصت خلق و محیط اندك نقش فرد،

  
  .تین و چاندلرهاي نظري تشخیص فرصت توسط ديمقایسه دیدگاه -1جدول 

  فرصت تشخیص دیدگاه فرصت منشأ جستجو مکانیسم
 فعال جستجوي محیط  آگاهانه

 غیرفعال جستجوي محیط آگاهانه

 تصادفی کشف محیط ناخودآگاه

 فرصت خلق فرد هآگاهان

  2004تین و چاندلر، منبع: دي
 

 اند،داده انجام فرصت تشخیص هايدیدگاه از چاندلر و تیندي که بنديطبقه اساس بر بنابراین،  
 و عینی تصادفی، کشف و غیرفعال جستجوي فعال، جستجوي هايدیدگاه در کارآفرینی فرصت منشأ

 عینیت میزان اساس بر هافرصت میان کهاین به توجه با است. ذهنی صورت به فرصت خلق دیدگاه در
 شده مطرح مختلف دیدگاه سه خصوص این در کلی طور به لذا دارد، وجود هاییتفاوت ذهنیت و

 و مصنوعات کارآفرینی هايفرصت که باورند این بر محض، عینیت دیدگاه طرفداران است.
 در این .)Gregoire et al., 2009( یابندمی هورظ بازار پویایی نتیجۀ در که هستند عینی هاي ساخته
 ایجاد با تنها و برخوردارند ذهنی ماهیت از کارآفرینی هايفرصت که معتقدند محققان برخی که است حالی

 ها،فرصت که معتقدند گروه این دیگر عبارت به کنند.نمی خطور ذهن به ... و هاگذاريسیاست فنی، تغییرات
 .)Velamur and Venkatarman, 2003( شوندمی خلق یا و آمده وجود به اجتماعی تعامالت نتیجۀ در
 کارآفرینی هايفرصت که دارد وجود باور این اند،پذیرفته را آن نیز محققان اکثر که دیدگاه سومین در
 هايفرصت دیدگاه، این در ).Sarason et al., 2006( آیندمی وجود به سویه دو تعامل یک نتیجۀ در

 برداريبهره به تصمیم و کشف مراحل در ذهنی بخش یک و عینی بخش یک از ترتیب به کارآفرینی
 برخوردارند.



  و همکارانمرام مژگان خوش

7 

 نوع دو با کلی طور به که یافت دست نتیجه این به خویش مطالعات در )1994( 1باوي: )1994( باوي
 و شودمی فرصت تشخیص موجب خارجی محرك اول نوع در هستیم: مواجه فرصت تشخیص فرآیند

 مذکور مطالعۀ در است. فرصت تشخیص بر مقدم کار و کسب اندازيراه به تصمیم نوع، این در لذا
 هاایده پرورش ها،آن پاالیش طریق از هافرصت جستجوي به اقدام هافرصت شناسایی براي کارآفرینان

 لذا شود.می نگیختهبرا درونی صورت به هافرصت تشخیص دوم؛ نوع در کنند.می هاآن بسط و شرح و
 دارند شدن برطرف یا و شدن حل به نیاز که کنندمی شناسایی را نیازهایی یا و مشکالت ابتدا اینجا در
   گیرند.می شدن کارآفرین یا و کار و کسب یک اندازيراه به تصمیم گاهآن و

 که یافت دست نتیجه این به فرصت، تشخیص ادبیات بررسی با )2007( 2برگالند: )2007( برگالند
 و کشف از قبل که هاییفرصت دارد: وجود هافرصت خصوص در عمومی دیدگاه دو کلی طور به

 آیند.می وجود به اجتماعی فرآیندهاي نتیجۀ در که هاییفرصت و دارند وجود محیط در برداري بهره
 کشف را فرصت تنهایی به کارآفرین آن طی در که است فردي به منحصر فعالیت فرصت، کشف

 خویشاوندان نزدیکان، مثال عنوان (به دیگر ايعده همراه به کارآفرین معموالً فرصت خلق در اما کند.  می
 دچار زمان طول در اولیه ایدة معموالً فرصت، کشف دیدگاه در دارند. مشارکت خلق فرآیند در ...) و

 گرفته شکل محیط با تعامل در و تدریج به ایده فرصت، خلق دیدگاه در اما شود،نمی چندانی تغییرات
   کند. می تغییر و

 صورت به کارآفرینی هايفرصت که ندمعتقد )2003( ونکاتارامان و شین: )2003( ونکاتارامان و شین
 هرگونه یا و اختراعی هر قیمتی، هر که باورند این بر مذکور محققان .دارند وجود کارآفرینان از مستقل

 تشخیص شامل کارآفرینی فرآیند .دارند خود در باارزش هايخروجی خلق براي را هاییفرصت اطالعاتی،
 ترکیبات ایجاد منظور به منابع کسب براي تالش آن، از برداريبهره براي تصمیم فرصت، ارزیابی فرصت،

 و صنعتی فردي، عوامل بر متفاوت هايفعالیت این .است جدید کار و کسب براي راهبرد توسعۀ و جدید
 شناسایی هافرصت که آن از قبل که است صورت این به کارآفرینانه فعالیت در ترتیب .گذارندمی یرتأث نهادي
 از برداريبهره مورد در تصمیم و ارزیابی براي .شوند هاآن ظهور به منجر باید فرصت منابع شوند،

 به چهآن ).Shane and Venkataraman, 2003( شوند شناسایی هافرصت این بایستی ابتدا ها، فرصت

                                                
1- Bhave 
2- Berglund 
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 مناسب اجرایی روش و است پرداخته فرصت مفهوم به بیشتر است، مشهور ونکاتارامان و شین الگوي
  ).1390 داریانی، احمدپور و (کورانی است نکرده ارائه کاربردي هايپژوهش براي را گامی به گام و

 دو گرفتن نظر در با توانمی را شده کشف هايفرصت است معتقد )،2011( 1مورفی: )2011( مورفی
 براي ماتریسی ارائۀ به اقدام وي منظور این براي لذا و نمود تقسیم دسته چهار به شانس و کنکاش بعد

 اشاره هدفمندي جستجوهاي و هافعالیت به کنکاش و تعمق بعد است. نموده هافرصت این بنديدسته
 بودن اتفاقی و بینیپیش غیرقابل میزان به نیز، شانس بعد شود.می منجر هافرصت کشف به که دارد

 ارائه ربع چهار بر مشتمل را ماتریسی مورفی بعد، دو این گرفتن نظر در با دارد. اشاره هافرصت کشف
 ).1 شکل( شودمی اشاره هاآن از هریک به ادامه در که است نموده

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باشد،می نشده بینیپیش و اتفاقی صورت به کارآفرینی هايفرصت کشف اگرچه آگاهانه، کشف در  
 جستجوي (نظیر هدفمند و آگاهانه هايفعالیت مانع وقایعی چنین ریزيبرنامه غیرقابل ماهیت اما

 و اندیشه و تعمق نتیجۀ در هافرصت آگاهانه، جستجوي در که است حالی در این شود.نمی فعاالنه)
 وجود به را هافرصت که شرایطی و منابع هک زمانی شوند.می کشف اتفاق و شانس بر اتکا بدون

 شودمی شرایطی آمدن وجود به موجب شود، گرفته دیگران از آگاهانه و هدفمند صورت به آورند می
 که هافرصت از نوع این مثال عنوان به ندارد. نیاز چندانی آگاهانه جستجوي به کارآفرین آن طی در که
 و کسب و هادارایی از که دارند اشاره کارهایی و کسب به د،انشده نهاده نام میراث فوق ماتریس در

                                                
1- Murphy 

 جستجوي آگاهانه

 کشف اتفاقی میراث

 کشف آگاهانه

 کنکاش

 کم

 زیاد

 شانس زیاد کم

 .)2011ماتریس کشف فرصت (مورفی،  -1 شکل
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 قبلی دانش نتیجۀ در هافرصت اوقات گاهی رسند.می کارآفرین به ارث صورت به خانوادگی کارهاي
 اتفاقی کشف را هافرصت از نوع این مورفی که شوند،می کشف آگاهانه جستجوي نتیجۀ در نه و فرد
  است. نهاده نام

 نتیجۀ در تنها کارآفرینی هايفرصت که معتقدند )2014( 1همکاران و وود: )2014( رانهمکا و وود
 و ابزار از خاصی و ویژه هايترکیب ارائه بلکه آیند،نمی وجود به هدف -ابزار میان جدید روابط معرفی
 ارائه را هافرصت انواع ماتریس منظور، این براي محققان این رود. شمار به فرصت نوعی تواندمی هدف
  گیرند.می قرار بررسی مورد هافرصت این از یک هر ادامه در که )2 (جدول اندنموده

  
  ماتریس انواع فرصت. -2جدول 

  قدیمی اهداف  جدید اهداف
 قدیمی ابزارهاي تقلید  مجدد تفسیر

 جدید ابزارهاي کشف  تحول

  2014منبع: وود و همکاران، 
  
 است، فراوانی هايریسک با همراه و دشوار کار هدف -ابزار یانم جدید رابطه یک معرفی :2تقلید -
 خود منطقۀ به شده، معرفی دیگران توسط که را نوآوري بار نخستین براي افراد اوقات گاهی اما
 ترینمعمول ).Caves and Murphy, 1976( شوندمی متحمل را کمتري ریسک کار این با و برند می

 کشورها سایر در معروف شرکت یک برند از استفاده زد، توانمی زمینه این در که مثالی ترینمتداول و
  است. اصلی شرکت از مجوز کسب با مناطق و
 هدف یک به نیل براي را جدیدي ابزار کارآفرین که آیدمی وجود به زمانی فرصت نوع این :3کشف -

 آن فاقد سایرین که اطالعاتی و انشد داشتن دلیل به افراد برخی دیگر، عبارت به گیرد.می کار به قدیمی
 در که اطالعاتی از استفاده با کارآفرینان شرایط، این تحت کنند. کشف را هافرصت توانندمی هستند،

 به دستیابی شیوة بهبود دنبال به اند،نموده کسب خاصی خدمات یا کاال زمینۀ در خود تجارب نتیجۀ
 کارآفرینان نوع این دیگر، بیانی به ).McMullen and Shepherd, 2006( باشندمی موجود اهداف

                                                
1- Wood et al. 
2- Replication 
3- Revelation 
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 اکنون هم که را آنچه بتوانند تا دهند تخصیص را منابع چگونه که هستند سؤال این به پاسخ دنبال به
 بر اتکا با گاهی و اطالعات آوريجمع با کارآفرینان لذا، کنند. اجرا بهتري شیوة به است، انجام حال در

 بهبود را موجود اهداف به دستیابی جدیدي ابزارهاي از استفاده با که هستند آن دنبال به خود تجربۀ
 اصالح و ییرتغ یا و کیفیت بهبود قیمت، کاهش براي هاییروش شامل تواندمی خود که بخشند
  باشد. موجود هاي روش

 به نیل رايب را قدیمی ابزارهاي کارآفرین که یابدمی ظهور زمانی فرصت از نوع این :1مجدد تفسیر -
 منابع از استفاده دنبال به کارآفرین فرصت، نوع این در که آنجایی از بگیرد. کار به جدید اهداف
 به خالقیت بر مبتنی تالش نوعی خود لذا است، جدید خدمت یا محصول یک به نیل براي موجود
 کرده اختراع ار دستگاهی آمریکایی شرکت یک مثال، عنوان به ).Schumpeter, 1934( رودمی شمار

  کند.می استفاده باتري شارژ براي جنبشی انرژي از که
 جدید، فرآیندهاي یا و منابع ترکیب با کارآفرین آن در که آیدمی پدید زمانی فرصت از نوع این :2تحول - 

 وجود به محض نوآوري براساس هافرصت چون اینجا در دهد.می ارائه را نوینی خدمت یا و محصول کاال،
 از برخی بیابد. آن براي بازاري باید خود کارآفرین و ندارد وجود کاال براي مشخصی بازار لذا آیند،می

  ).Alvarez and Barney, 2010( اندبرده نام »3خلق« عنوان تحت هافرصت نوع این از محققان

 قائل یزتما هافرصت انواع بین )2003( همکاران و ساراسواتی: )2003( همکاران و ساراسواتی
 این بر محققان این ).2 شکل( اندنموده مطرح را هافرصت 6شناسایی و 5کشف ،4خلق بحث و اند شده

 نداشته وجود محصول براي تقاضایی یا و محصول که افتدمی اتفاق زمانی فرصت خلق که باورند
 به فرصت خلق که معناست بدان این ).Buenstorf, 2007( کنیم ایجاد ابتدا از را آن بخواهیم و باشد

 از نوع این در تبع به و )Velamur and Venkatarman, 2003( دارد نیاز زیادي گذاريسرمایه
 یا و محصول مؤلفۀ دو از یکی اگر ).Gustafsson, 2006( باالست نیز قطعیت عدم میزان فرصت
 آن صورت این رد باشد، داشته کشف به نیاز دیگري و باشد داشته وجود محصول براي بازار تقاضاي

                                                
1- Reinterpretation 
2- Revolution 
3- Creation 
4- Creation 
5- Discovery 
6- Recognition 
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 متوسطی سطح در گذاريسرمایه و قطعیت عدم میزان اینجا در دهیم.می قرار فرصت کشف دستۀ در را
 محصول آن در که دارد اشاره سازماندهی براي جدید هايروش کشف به فرصت شناسایی دارد. قرار

 پائین نیز آن قطعیت عدم میزان و ندارد نیاز چندانی سرمایۀ به دارد، وجود وضوح به بازار تقاضاي و
  ).Gaglio and Katz, 2001 Chiasson and Saunders, 2005( است

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 مقولۀ به جامع دیدگاهی با نموده سعی که الگوهایی دیگر از: )2003( همکاران و آردیچولی
 در اثرگذار عوامل الگو، این براساس است. )2003( همکاران و آردیچویلی الگوي کند، نگاه کارآفرینی

 وجوي جست مقابل در کشف سابق، دانش کارآفرینانه، هوشیاري از: عبارتند فرصت تشخیص فرآیند
 و خودکارآمدي بینی،خوش خطرپذیري، شامل شخصیتی خصوصیات اجتماعی، هايشبکه هدفمند،
 ركمح را کارآفرینانه هوشیاري و دانندمی پردازش هستۀ را فرصت تشخیص محققان، این خالقیت.

 اجتماعی، هايشبکه با رابطه در کارآفرین سابق دانش و شخصیتی هايویژگی کنند.می تلقی کارآفرینی
 شکوفا الگو، این خروجی .شودمی فرصت تشخیص به منجر که کندمی تلقی را کارآفرینانه هوشیاري

 رآیندف نتیجۀ در موفق وکار کسب یک خلق ؛است کارآفرین توسط شده خلق کارهاي و کسب شدن
 آن از برداريبهره و ارزیابی فرصت، یک تشخیص شامل که است فرصت از برداريبهره آمیزموفقیت

 مختلف مراحل در کارآفرین. است تکراري و ايچرخه صورت به برداري،بهره فرآیند باشد.می

 ) 2010البوتکا و لوك، ها (بندي فرصتطبقه -2 شکل

 شناسایی فرصت

 کشف فرصت

 خلق فرصت
سطح 
عدم 
 قطعیت

  شناسایی بازار موردنیاز
 گذاري موردنیازنوآوري/ سرمایه
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 هايفرصت تشخیص به توانندمی هاارزیابی این دهد.می انجام را ارزیابی عمل بار چندین برداري، بهره
  ).Ardichvili et al., 2003( شوند منجر اولیه اندازچشم به یابیدست یا تربیش

 خصوص در کارآفرینی ادبیات بررسی از پس )،2003( 1همکاران و شوك: )2003( همکاران و شوك
 کسب اندازيراه و فرصت کشف براي مدلی تدوین به کارآفرینانه کارهاي و کسب اندازيراه چگونگی

 ها،نگرش (نظیر فردي هايتفاوت که باورند این بر مذکور محققان پرداختند. کارآفرینانه کارهاي و
 جستجو، کارآفرینانه، نیت ارتقاي بر شناختی) هايتفاوت و روانی هايخصیصه ها،مهارت تمایالت،

  ).3 شکل( گذاردمی تأثیر هافرصت از برداريبهره و کشف
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 

                                                
1- Shook  

  هاي روانشناختیویژگی
 هاي شخصیتیویژگی - 
 اعتقادات - 
 هاارزش - 
 هانگرش - 
 نیازها - 

  هاخصیصه
 دموگرافیکیهاي ویژگی - 
 تحصیالت - 
 تجارب گذشته - 
 هاتوانایی - 
نیازها - 

  هاي شناختیویزگی
  ساختارهاي دانشی - 
  تعصبات و فرآیندهاي کاوش و جستجو - 

  کارآفرین

 نیت کارآفرینانه

 هاجستجو و کشف فرصت

ي از بردارتصمیم به بهره
اندازي ها براي راهفرصت

 کسب و کارهاي جدید

 برداري از فرصتهاي بهرهفعالیت

 .)2003اندازي کسب و کارهاي جدید و کارآفرینانه فردي (شوك و همکاران (راه -3شکل 



  و همکارانمرام مژگان خوش

13 

 اجتماعی هايشبکه شخصیتی، هايویژگی قبلی، دانش که است معتقد )2010( 1موت: )2010( موت
 نظر از گذارند.می تأثیر کارآفرینی هايفرصت تشخیص و شناسایی بر که هستند عواملی هوشیاري و

 زا و مستقیم غیر صورت به اجتماعی هايشبکه و شخصیتی هايویژگی قبلی، دانش )،2010( موت
 گذارند.می تأثیر کارآفرینی هايفرصت تشخیص بر هوشیاري میانجی متغیر طریق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بنديجمع
 مطرح اساسی سؤال یک نهایت در فرصت، تشخیص الگوهاي و نظري هايدیدگاه بررسی از پس  
 مسئله نای واقع در شوند؟می (یافته) کشف یا و (ساخته) خلق هافرصت باالخره کهاین آن، و شودمی

 بوده اختالف مورد کارآفرینی حوزة صاحبنظران و محققان میان در همواره که است موضوعاتی از یکی
 بیانی به است. دلیل همین به نیز فرصت تشخیص خصوص در مختلف هايمدل و هادیدگاه وجود و

 دنبال به انمحقق از بسیاري و بوده کارآفرینی هايفرصت منشأ سر بر صاحبنظران اصلی بحث دیگر،
 هیچکدام؟ یا و دو هر شوند؟می کشف شوند؟می خلق هافرصت که هستند سؤال این به پاسخ

)Alvarez and Barney 2007, 2010; Buenstorf 2007; Casson and Wadeson 2007; 

Venkataraman et al. 2012; Zhara 2008.( گفت گونهاین توانمی فوق، سؤال شدن روشن براي 
 (کشف آیندمی وجود به افتد،می اتفاق کارآفرین براي که خارجی وقایع نتیجۀ در هافرصت آیا که

                                                
1- Mot 

 هوشیاري
 تشخیص فرصت

 .)2010الگوي تشخیص فرصت (منبع: موت،  -4 شکل
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 وجود هرگز این از پیش که چیزهایی (مشاهده وي بارور و خالق ذهن نتیجۀ در یا و فرصت)
 اساسی نکتۀ چند به توجه دست، این از سؤاالتی به پاسخ براي فرصت)؟ (خلق باشدمی اند) نداشته

 ،»است؟ داشته وجود محیط در شود، درك کهآن از پیش فرصت، آیا« کهاین آن و دارد ضرورت
 قبیل این از سؤاالتی و »کجاست؟ از دانش این منشأ و ماهیت« »داند؟می چه آن دربارة کارآفرین«
)Lewin, 2013.(  

 از فرصت خیصتش ادبیات در چه اگر که نمودند اذعان )2010( رنکویلی و ادلمن راستا، این در  
 تجربی مطالعات در و شده یاد متضاد هايدیدگاه عنوان به »فرصت خلق« و »فرصت کشف« دیدگاه دو

 را هاآن تواننمی و بوده یکدیگر مکمل دو این اما است، گرفته قرار استفاده مورد هادیدگاه این از یکی
 کشف دیدگاه دو که نموده الشت ايمطالعه اندك که باورند این بر آنان دانست. یکدیگر از جدا

 فرصت) کشف (دیدگاه محیطی شرایط میان رابطۀ و نموده تلفیق یکدیگر با را فرصت خلق و فرصت
 این به خود مطالعات در آنان دهد. قرار بررسی مورد را فرصت) خلق (دیدگاه کارآفرینانه ادراکات و

 بین میانجی، متغیر یک عنوان به هافرصت خصوص در کارآفرینان ادراکات که یافتند دست نتیجه
 گیرد.می قرار کار و کسب یک اندازيراه براي افراد کارآفرینانه هايتالش و محیط عینی هايویژگی

 اکتفا کلیدي نکتۀ چند ذکر به توانمی ،شد گفته کنون تا که چهآن خالصۀ و بنديجمع در بنابراین،
  نمود:
 از کارآفرینی هايفرصت که گرفت نتیجه توانمی شد، نجاما ادبیات در که مختلفی هايبررسی از  

 به اتکا با بنابراین، نگریست. دیده یک با را هاآن همۀ تواننمی و برخوردارند مختلفی هايماهیت
 که چرا داد، انجام هافرصت خصوص در جامعی بنديتقسیم تواننمی بعدي تک هايرهیافت
 در شوند.می قائل کارآفرینی هايفرصت انواع براي مشابهی و ارزهم عملکرد بعدي تک هاي رهیافت

 انگارانۀساده نگاه با شده فرصت تشخیص براي الگویی طراحی به اقدام تفکر این با که مطالعاتی کلیۀ
 کارآفرینی هايفرصت تشخیص الگوي طراحی در بنابراین، است. شده نگریسته مقوله این به افراطی

 چند و گذاشت کنار را بعدي تک منطق بایستی ها،بخش سایر یا و شاورزيک از اعم بخشی هر در
 که عمیقی هايبررسی با حاضر، پژوهش نگارندگان که است حالی در این کرد. نگاه موضوع به بعدي

 که نمود الگویی طراحی به اقدام تواننمی که باورند این بر اند،داده انجام فرصت تشخیص ادبیات در
 و کارآفرینان همۀ به را الگو این و پرداخت فرصت کشف هم و فرصت خلق به هم نآ در همزمان

 الگوي طراحی در هافرصت منشأ و ماهیت به توجه چه اگر تر،شفاف بیانی به داد. تعمیم شرایط همۀ
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 تأکید آن بر نیز جدید مطالعات که است انکارناپذیر ضرورتی کارآفرینی هايفرصت تشخیص
 در لذا، نمود. تدوین و طراحی هافرصت همۀ تشخیص براي یکسانی الگوي تواننمی اما اند، نموده

 به بعدي چند نگاه پذیرش ضمن کشاورزي بخش در فرصت تشخیص براي مناسب الگوي طراحی
 این نگارندگان نمود. توجه نیز هافرصت منشأ و نوع به یستیبا کارآفرینی، هايفرصت تشخیص مقولۀ

 تفکیک براي را اجرایی قابل و عملی روش کهاین دلیل به را )2014( همکاران و دوو ماتریس پژوهش،
 تدوین براي راهکار بهترین که معتقدند و نمایندمی توصیه است، نموده فراهم هافرصت انواع تمایز و

 هر براي آن موجب به تا است مذکور اتریسم از استفاده کشاورزي، بخش در فرصت تشخیص الگوي
 در کارآفرینانه هايفرصت تشخیص براي جداگانه الگویی طراحی به اقدام هافرصت این انواع از یک

  شود. کشاورزي بخش
  

  گیرينتیجه
 عناصر از یکی فرصت، تشخیص لذا و )1383 یگانگی،( است کارآفرینی فرآیند قلب ،فرصت  

 کارهاي و ساز به توجه بدون که،این به نظر .رودمی شمار به )Hayton et al., 2011( کارآفرینی اصلی
 حاصل کارآفرینی فرآیند از درستی و کلی درك کارآفرینانه، فرصت توسعه بر مؤثر عوامل و مطالعاتی
 محققان تالش رغمعلی اما اند.پرداخته فرصت تشخیص موضوع به زیادي مطالعات لذا ؛شد نخواهد
 بخش در و کلی طور به کارآفرینی هايفرصت تشخیص براي مناسب الگویی به نیل براي مختلف

 رهنمون اساسی نکتۀ چند به را پژوهش این محققان مختلف منابع بررسی ویژه، صورت به کشاورزي،
  گذشت: خواهد آن ذکر ادامه در که ساخت

 وجود کارآفرینی هايفرصت تشخیص خصوص در که زیادي نظري هايدیدگاه و هامدل وجود از -1
 زمینه این در محققان میان در ايشده پذیرفته چارچوب هیچ که یافت دست نتیجه این به توانمی دارد،

 با نتوانسته است، شده انجام حوزه این در کنون تا که مطالعاتی از یک هیچ دیگر، بیانی به ندارد. وجود
 به اقدام خود زعم به صاحبنظري و محقق هر لذا و بپردازد فرصت تشخیص موضوع به جامعی دیدگاه

   است. نموده کارآفرینی هايفرصت شناسایی در محدود عامل چند تأثیر ررسیب
 چـالش  به را او ذهن و کندمی جلب خود به را خواننده توجه مقاله این سراسر در که دیگري نکتۀ -2

 در را فرصـت  تشـخیص  موضوع میدانی صورت به که است ايمطالعه وجود عدم عمیق خالء کشد،می
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 در کـه  شـده  انجام مطالعات از یکهیچ دیگر، عبارت به باشد. داده قرار واکاوي مورد کشاورزي بخش
   است. نشده انجام کشاورزي بخش در شد اشاره هاآن به نیز باال
 گرفته، قرار حوزه این محققان از بسیاري غفلت مورد آن، باالي اهمیت رغمعلی که دیگري نکته -3

 بخش در چه اگر است. فرصت تشخیص الگوهاي ارائۀ در هافرصت منشأ و منبع به توجه عدم
 اما بوده، حوزه این صاحبنظران تأکید و توجه مورد فرصت کشف و خلق موضوع نظري هايدیدگاه

 را امر همین بتوان شاید است. نشده موضوع این به چندانی توجه میدانی مطالعات انجام در متأسفانه
 دیگر، بیانی به دانست. فرصت تشخیص زمینۀ در متضاد ضاّبع و زیاد الگوهاي وجود دلیل تریناصلی

 آنان توسط شده ارائه مدل که اندنکرده مشخص محققان شده، انجام مطالعات اکثر در که آنجایی از
 خیر؛ یا اندداشته توجهی موضوع این به اصالّ آیا کلی طور به و بوده هافرصت انواع از یککدام براي

 نیز عموم قبول مورد که نموده ارائه فرصت تشخیص براي سایرین از فاوتمت مدلی محققی هر لذا
  است. نشده واقع
 مطالعاتی خالءهاي کلیۀ که جامع الگویی به نیل براي شودمی پیشنهاد شرایط به توجه با بنابراین،  

 الگوهایی تدوین به اقدام کارآفرینی، هايفرصت انواع گرفتن نظر در با باشد، شده لحاظ آن در مذکور
 براي )2014( همکاران و وود ماتریس منظور، این براي باشد. يکشاورز بخش با متناسب که گردد

 کلیۀ بین از ماتریس این که چرا شود،می توصیه یکدیگر از کارآفرینی هايفرصت انواع تفکیک
  دهد.می قرار انمحقق اختیار در را عملیاتی ابزار و چارچوب گرفت، قرار بررسی مورد که هاییدیدگاه
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Abstract 
 Although agriculture is the main driving force in rural economy, industry has 
superseded in the third world countries. However, unemployment rate in 
agriculture in one hand and the role of entrepreneurship in economic development 
in other hand has highlighted the importance of agricultural entrepreneurship. In 
particular, opportunity recognition has been the focus of entrepreneurship research 
but little attention has been paid to the "why" and "how" of entrepreneurship 
recognition in the context of agriculture. A review of research in entrepreneurship 
opportunity indicates that there are conflicting and yet contradictory perspectives in 
both the theory and definitions. Therefore, the purpose of this critical review is to 
shed light on opportunity recognition models and perspectives. This critical review 
would help to present opportunity recognition in agricultural context. The result of 
this study has implications for entrepreneurial opportunity recognition in 
agriculture. 
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