
  نیا غالمحسین حسینی

121 

  
 کشاورزي در کارآفرینی نشریه

  1395 بهار ،اول شماره ،سوم جلد
http://jead.gau.ac.ir  

  
 

  کرمانشاه استان دامی تولیدات بخش در کارآفرینی هاي فرصت
  

  3ثالثی مهدي و 2فرانی یعقوبی احمد ،1نیا حسینی غالمحسین*

  ،سینا بوعلی دانشگاه ،کشاورزي دانشکده استادیار2 ،تهران دانشگاه ،ینیکارآفر دانشکده استادیار1
   کارآفرینی مدیریت ارشد کارشناس3

  7/3/1395 پذیرش: تاریخ ؛ 10/2/1395 دریافت: تاریخ
  چکیده

 فرایند در گام ترین مهم عنوان به فرصت تشخیص بر فراوانی طور به کارآفرینی تعاریف در  
 هاي ویژگی از یکی عنوان به توان یم را فرصت تشخیص توانایی همچنین ست.ا شده تمرکز کارآفرینی
 افتهی  اختصاص موضوع این به کارآفرینی مطالعات از اي عمده بخش اساس همین بر .دانست کارآفرینان

 تحقیقات در جذاب موضوعات از یکی به مختلف هاي بخش در کارآفرینانه هاي فرصت شناسایی و
 يها بخش از دام امور جمله از آن يها بخش زیر و کشاورزي بخش است. شده  لیتبد کارآفرینی
 کمتر ،صنعتی تولیدات پایه بر شهري ناطقم رشد نسبی شتاب با اخیر يها دهه در که است اقتصادي

 این بر است. نگرفته قرار شناسایی مورد آن در موجود يها فرصت و گرفته قرار کارآفرینان توجه مورد
 زیر در کارآفرینانه هاي فرصت ارائه به شناسی، فرصت و فرصت مقوله تبیین از پس تحقیق نای در مبنا

  پرداخته کرمانشاه استان در بخش این يها تیظرف بر تأکید با وابسته خدمات و صنایع و دام امور بخش
 نفر 36 ظراتن از يریگ بهره با کیفی رویکرد با که تحقیق پیمایشی بخش يها افتهی مبناي بر است. شده

 طبقه هجده در بخش این در کارآفرینانه يها فرصت شد، انجام بخش این به آگاهان و کارآفرینان از
 تولید شیري، هاي دام پرورش دام، بندي پروار از: اند عبارت ها آن ترین مهم از برخی که گرفت قرار کلی

 تولید و پرورش چرم، محصوالت ارگانیک، دامی محصوالت تولید م،دا خوراك تولید لبنی، محصوالت
 به مراجعه با بعد گام در عسلی. محصوالت تولید طیور، و دام تجهیزات فروش و تولید ابریشم، کرم

                                                             
 hosseininia@ut.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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 نظیر معیارهایی گرفتن نظر در با طبقات از یک هر در وکار کسب يها فرصت تحقیق، يها نمونه
  شد. شناسایی بازار روندهاي و تقاضا سرمایه،

  
 دام امور ،يکشاورز شناسی، فرصت فرصت، کارآفرینی، ي:کلید هاي هواژ

 
  مقدمه

 براي ازیموردن بسترهاي يریگ شکل و کارآفرینی به خاصی توجه مختلف کشورهاي در امروزه  
 اقتصادي پیشرفت ابزارهاي از یکی عنوان به کارآفرینی توسعه يها رساختیز تقویت و شده آن توسعه

 جدید، اقتصادي يها يتئور در همچنین آید.می شمار به توسعه  حال در کشورهاي ژهیو به کشورها
 اقتصادي، توسعه و رشد محرك موتور عنوان  به آن از و گرفته قرار توجه مورد جدي طور  به کارآفرینی
 .)Bednarzik, 2000; Zoltan, 2006; Audretsch, 2002( شود می یاد کشورها در اجتماعی

 کند. می ایفا گوناگون جوامع اجتماعی توسعه در هم و اقتصادي توسعه رد هم ايعمده نقش کارآفرینی
 به کارآفرینان توسط جدید هايفرصت کشف و ایجاد با تولید عوامل از یکی عنوان به اقتصادي ازنظر
 وضعیت بهبود در شغلی هايفرصت افزایش با نیز اجتماعی بعد از و نموده کمک اقتصادي رشد

   بود. خواهد مؤثر اجتماعی
 از بسیاري در و بوده کارآفرینی مفهوم تبیین در اصلی جزئی ها فرصت از برداري بهره و تشخیص  

 کارآفرینی فرایند در گام ترین مهم عنوان  به فرصت تشخیص بر فراوانی طور به کارآفرینی جدید تعاریف
 ;Shane and Venkatarman, 2000; Rae, 2007; Dellabarca, 2002( است شده تمرکز

Bygrave, 1997(. براي که باشد متمرکز این بر باید فرصت تشخیص  حوزه در ها پژوهش  عمده 
 افراد از برخی تنها چرا و شوند می برداري بهره و کشف چگونه ها فرصت خدمات، و کاال  ارائه و ایجاد

 گام و نسو استیون نظر از ).Shane and Venkataraman, 2000( کنند می کشف را ها فرصت این
 در که منابعی به توجه بدون را ها فرصت افراد آن وسیله  به که است فرایندي کارآفرینی )1985( پرت

 کسی کارآفرین )Bygrave, 1997( ایگروب دیدگاه مبناي بر .کنند می پیگیري و تعقیب است اختیارشان
 و ناش. کند می ندازيا راه جدید سازمان یک  آن پیگیري براي و یابد درمی را فرصت یک که است

 آن بدون که دانند یم کارآفرینی اصلی ویژگی عنوان  به را فرصت تشخیص )2000( ونکاتارمن
 با يریناپذ کیتفک طرز به فرصت مقوله که دریافت توان یم ترتیب بدین .دهد ینم رخ کارآفرینی
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 فرایند چگونگی و ستیچی تبیین به توان ینم فرصت مقوله درك بدون و شده عجین کارآفرینی مفاهیم
 حوزه ادبیات و مطالعات از يا عمده بخش گذشته دهه دو طی در اساس همین بر پرداخت. کارآفرینی
 و مختلف يها بخش در کارآفرینانه يها فرصت شناسایی و افتهی  اختصاص موضوع این به کارآفرینی

 کارآفرینی تحقیقات در جذاب موضوعات از یکی به فرصت خلق یا شناسایی روند بر رگذاریتأث عوامل
   است. شده  لیتبد

 رشد نسبی شتاب با و اخیر يها دهه در که است اقتصادي يها بخش ازجمله کشاورزي بخش  
 و کارآفرینان توجه مورد کمتر خدماتی، يها بخش توسعه و صنعتی تولیدات پایه بر شهري مناطق
 شهري، مناطق به روستاها از جوان جمعیت دنش سرازیر با سویی از است. گرفته قرار اقتصادي فعاالن
 بخش در موضوع این است. مانده ناشناخته مناطق این در کارآفرینی يها  فرصت از يا عمده بخش

 نقش و تولید براي مناسب يها  تیظرف از کشور مناطق اغلب برخورداري رغم علی نیز دامی تولیدات
 گرفته قرار توجه مورد کمتر جامعه يا هیتغذ ازهاينی از يا  عمده بخش تأمین در بخش این تولیدات

 کمتر بخش این در موجود يها تیظرف سایر تولید، بخش از ریغ  به ،یتوجه کم همین سبب به و است
 در کارآفرینانه يها  تیظرف توسعه و يریگ شکل است بدیهی است. گرفته قرار کارآفرینان اهتمام مورد
 و صنایع و تولید بخش در متوسط و کوچک يها ه بنگا توسعه و دایجا در يا  عمده نقش ،بخش این

 مولد اشتغال ،جوانان ژهیو  به جامعه کار جویاي انسانی نیروي براي تواندمی آن تبع  به و داشته خدمات
  .سازد فراهم را صادرات توسعه نظیر تبعی يها  فرصت و نموده ایجاد
 با مرتبط کارآفرینانه يها تیظرف و ها فرصت به پرداختن ضرورت که دیگري توجه  قابل نکته  

  به هست بخش این در کار نیروي اشتغال وضعیت ،دینما یم مضاعف را روستایی و کشاورزي بخش
 شکل به اخیر يها دهه در کشاورزي بخش از کار نیروي خروج موجود، آمارهاي اساس بر که يا گونه

 شاغلین کل  به نسبت کشاورزي بخش شاغلین سهم موجود، آمارهاي طبق و داشته رشد يا ندهیفزا
 ،)1382 ،کش رنج و (اکبري 1375 سال دردرصد  23 رقم به 1355 سال دردرصد  38 رقم از کشور

 (مرکز است رسیده 1393 سال دردرصد  6/19 و )1383 ایران، آمار (مرکز 1383 سال دردرصد  2/22
 نیز کشور توسعه انداز چشم سند در روستایی ناطقم از کار نیروي خروج وضعیت .)1393 ایران، آمار

 مناطق بین کار بازار تعادل عدم و روستایی مناطق در بیکاري نرخ بودن باال و گرفته قرار توجه مورد
 (سازمان است شده  یمعرف کشور اشتغال و کار بازار در اساسی معضلی عنوان  به روستایی و شهري

 معضل رفع براي هاییبرنامه تدوین است ضروري رو  نیا از )1384 کشور، يزیر برنامه و مدیریت
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 يها تیظرف مبناي بر روستایی مناطق در کارآفرینانه يها فرصت از يریگ بهره و شناسایی و بیکاري
 البته گیرد. قرار کشاورزي و روستایی توسعه کالن يها برنامه اولویت در کشور مختلف مناطق

 بر و بوده فراگیر ايمقوله روستایی و کشاورزي بخش هايفعالیت و هابرنامه بهسازي و تغییر ضرورت
 تحوالت تأثیر تحت جهان کشورهاي اکثر در بخش این اخیر، هايدهه در ها،پژوهش برخی نتایج پایه

 بازار در دگرگونی و بیکاري جوامع، توسعه و جمعیت رشد بازار، توسعه ،شدن  یجهان نظیر متعددي
 غیره و یطیمح ستیز مباحث غذایی، امنیت کشاورزي، نوین هايسیاست و ختاريسا اصالحات کار،
 رواج نیازمند تحوالت، این با مقابله گران،پژوهش و نظرانصاحب اعتقاد به که است گرفته قرار

 است بخش این فعاالن سوي از رآفرینانهکا يها فرصت از يریگ بهره و شناسایی براي نو ییهااندیشه
)Smit, 2004; Higgins and Morgan, 2000; Petrin, 1994.(   

 کشاورزي بخش در ايتوسعه هايسیاست و هابرنامه در بازاندیشی نوعی ضرورت وصف، این با  
 احساس بخش این در کارآفرینی و وکار کسب جدید يها حوزه به ورود براي کشور روستایی و

 يها حوزه در کارآفرینی يها فرصت شناسایی براي تالش نیازمند اول گام در شک بدون که شود می
 روستایی، و کشاورزي بخش يها تیفعال در .هست روستایی و کشاورزي بخش به وابسته مختلف

 همین به و بوده اشتغال و اقتصادي فعالیت اصلی يها حوزه از یکی دیرباز از وابسته صنایع و دام امور
 دلیل به و مبنا این بر نمود. جستجو بخش این در توان یم را کارآفرینانه يها فرصت از بخشی سبب
 و فرصت مقوله تبیین از پس تحقیق این در ،کشور در يپرور دام يها تیفعال دیرینه سابقه وجود

 تأکید با وابسته خدمات و صنایع و دام امور بخش در کارآفرینانه هاي فرصت ارائه به شناسی، فرصت
   است. شده  پرداخته نشاهکرما استان در بخش این يها تیظرف بر

 و توسعه فرآیند توان یم ساده معناي در را کارآفرینی: کارآفرینی در فرصت مفهوم بر مروري
 است کسی کارآفرین .)Morris and Kuratko, 2002( دانست وکار کسب ىها فرصت از يبردار بهره

 بازار محیط، از آگاهی نظیر متعددي عوامل کند یم اقتصادي فرصتی به تبدیل را آن و یافته را يا دهیا که
 یاري آن به پرداختن و فرصت افتنیدر را کارآفرین مناسب، نگرش از برخورداري و مشتري نیازهاي و
 (کارآفرین انفرادي طور  به افراد، وسیله  به ها فرصت شکار فرایند را کارآفرینی دیگر، تعابیري در دهد یم

 دانند یم ها آن اختیار در موجود منابع گرفتن نظر در بدون سازمانی) (کارآفرینی ها سازمان در یا مستقل)
)Seelig, 2003(. را وکار کسب يها فرصت ارزیابی و تشخیص توانایی که است کسی نیکارآفر فرد 

 بخش کند. برداري بهره موفقیت کسب براي ها آن از و نموده يآور جمع را الزم منابع تواند یم و دارد
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 یک و چیست کارآفرینی فرصت اساساً که بوده موضوع این حول کارآفرینی، لعاتمطا از يا عمده
 شین تعریف شاید فرصت، از شده  ارائه تعاریف بین در .شود یم ساخته یا کشف چگونه خوب فرصت

 و (رستمی است قرارگرفته ارجاع مورد بیشتر که دانست قبول  قابل و جامع تعریفی بتوان را )2003(
 طریق از تواند یم فرد آن در که است موقعیتی فرصت ،تعریف این اساس بر ).1391 بخش، فیض

 به سود او براي که دارد انتظار و کند خلق را هدف - وسیله از جدیدي چارچوب منابع بازترکیب
 آن در که است يا بالقوه موقعیت کارآفرینی فرصت تعریف این اساس بر باشد. داشته همراه

 ارائه جدید یده سازمان يها روش و جدید بازار جدید، اولیه مواد ید،جد خدمات یا محصوالت
 متمایز سود کسب يها فرصت تر عیوس مرجوعه از را کارآفرینی يها فرصت تعریف این .شود یم
 باور این بر وي کند.می پیدا معنا تهدید مقابل در فرصت رگروک تعریف رد ).Shane, 200( کند یم

 این ثانیاً و باشند فرد توسط کنترل  قابل اوالً که گرددمی اطالق هاییموقعیت به فرصت که است
 قابل ریغ موقعیت هر به تهدید مقابل در باشند. داشته همراه به فرد براي مثبتی يا آمده پی هاموقعیت

 فرصت )2004( ننوککی و آلسوس نظر از .)Krueger, 2000( گرددمی اطالق منفی امديپی اب کنترل 
 از مثبتی نتایج انتظار و شود داده تشخیص کنترل  قابل که است شده اطالق بازار در موقعیت گونههر به
   .باشد داشته وجود آن

 دو آن، اساس بر که شده  انجام یابی فرصت فرایند مورد در محققان توسط تاکنون زیادي يها تالش  
 تفاوت وجوه ارائه با )2007( برگالند است. شده  مطرح فرصت خلق و فرصت شناسایی کلی رویکرد

 به فرصت کشف الگوي در است معتقد و پرداخته کارآفرینی فرصت و ایده تبیین به رویکرد دو این
 فرصت، خلق الگوي در لیکن نمود. اعمال کنترل آن بر توان می نمود بینی پیش را آینده بتوان که میزانی
 در هرچند بود. نخواهد بینی پیش به نیازي باشند داشته وجود اطمینان آینده کنترل به نسبت که مادام

 به کارآفرین فرصت، خلق در اما باشد کارآفرین به منحصر تواند می فعالیت این فرصت کشف الگوي
 انتظار فرصت کشف الگوي در دارند. مشارکت فرصت خلق  فرآیند در سازمان يها نفعیذ سایر همراه

 تعامل طی در جیتدر  به ایده فرصت حلق الگوي در اما است اندك اولیه ایده در شدید تارییتغ
 سنتی اقتصاد در دار شهیر توان یم را فرصت کشف دیدگاه کند. می تغییر گرفته  شکل محیط با کارآفرین

 صورت  به فرصت کشف دیدگاه کارآفرینی مطالعات در .دانست کرایزنر يهااندیشه ژهیو  به و اتریش
 تأکید هافرصت ياراد ریغ کشف بر ها آن از برخی است. افتهی  توسعه فیمختل اندیشمندان توسط نظري
 نیز سایرین شود.می شناختی هايویژگی و روانشناسی از مشخصی مفاهیم شامل ها آن نظریات و داشته
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 هافرصت يوجو جست آگاهانه و فعال فرآیند بر ،هستند کینوکالس اقتصاد وامدار دیگران از بیشتر که
 به پیرامون محیط خصوص در را خود شدان مندي نظام صورت  به کارآفرینان آن طی که اندودهنم تمرکز

 نظر  نقطه از کرایزنري دیدگاه با هانئوکالسیک دیدگاه نماید.می روز  به هافرصت کشف و تعقیب منظور 
  )Berglund, 2007( دارد. تفاوت هافرصت اکتشاف فرآیند بودن اتفاقی بر تأکید
 از را ها آن بلکه کنند ینم کشف فرایند یک عنوان به را ها فرصت کارآفرینان، شومپیتر، دیدگاه در  

 که است کسی کارآفرین ،ترپیشوم ازنظر .کنند یم خلق اقتصاد در نوآوري و تغییر از مزیت کسب طریق
 و بردمی پیش تعادل عدم سمت به را جامعه کارآفرینی، يها روش با و زند یم هم به را جامعه تعادل

 رسید، تعادل به مجدداً جامعه که زمانی و کند یم کسب سود کارآفرین که است جایی زمانی دوره این
 یک عنوان  به کارآفرینی پنداشتن باعث شومپیتري هايفرصت واقع در .رسد یم پایان به فرصت عمر

 اساس بر بخواهند افراد که است این مستلزم شومپیتر يها فرصت از برداري بهره هستند. نامتعادل فرایند
 کل، در ).Alvarez and Barney, 2007; Sahne, 2003( نمایند يریگ میتصم اندکی شواهد

 يها فرصت ظهور کلی فرآیند در و کشف نه شوند یم خلق ها فرصت که است معتقد شومپیتر
 .کنند یم ایفا را اساسی نقش دانشی، منابع يجا  به شخصیتی يها یژگیو کارآفرینی،

 يجداساز این کرد. جدا یکدیگر از بودن تهدید یا فرصت برحسب را بازار در هاموقعیت توانمی  
 تشخیص کارآفرینی، فرآیند آغازین نقطه و جوهره است. کارآفرینی فرآیند در اصلی رخدادهاي از

 که است سؤال این به پاسخ ارائه نیز کارآفرینی هايپژوهش اصلی هدف و است بازار هايفرصت
 مورد و شده  داده تشخیص آن تهدیدات از بازار هايفرصت افرادي، چه توسط و شرایط چه تحت
 ادبیات در توانمی را سؤال این به پاسخ در نظري رویکرد سه حداقل گیرند؟می قرار برداريبهره

 توسط باید که دارد عینی ماهیتی فرصت اول رویکرد در نمود. مشاهده کارآفرینی هايپژوهش
 و دارند عینیت ها آن بین شکاف و تقاضا و عرضه مؤلفه دو هر گرید  عبارت به شود. کشف کارآفرین

 مانوأت ماهیت فرصت دوم رویکرد در شود.می کشف کارآفرینانه هوشیاري واسطه  به عینی شکاف این
 از یکی قطف گرید  عبارت  به شود. داده تشخیص کارآفرین توسط بایستی که دارد ذهنی و عینی
 کرده ایجاد را غایب مؤلفه خود خالقیت واسطه  به کارآفرین و داشته عینیت تقاضا و عرضه هاي مؤلفه

 توسط بایستی که دارد ذهنی ماهیتی فرصت سوم، رویکرد در کند.می پر را مؤلفه دو بین شکاف و
 گرفته  شکل کارآفرین ذهن در ابتدا تقاضا و عرضه مؤلفه دو هر گرید  عبارت  به یابد. عینیت کارآفرین

 به )2004( ننوککی و آلسوس مطالعه راستا همین در یابند.می عینیت وي اقدامات واسطه  به سپس و
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 به پژوهش این در پردازد.می کارآفرینان ايپایه هايدانش با فرصت خلق میان ارتباط چگونگی بررسی
 گذارد.می تأثیر فرصت ایجاد فرآیند در چگونه نکارآفرینا هايآگاهی که پردازدمی موضوع این کنکاش
 یا و شده  کشف توانندمی که باشند شده  ینیب شیپ مطالعات یا و تصادف جهینت در توانندمی هافرصت

   ).Alsos and Kaikkonen, 2004( دشون خلق
 از جدید کار و  کسب براي صحیح يها فرصت انتخاب و شناسایی گفت توان یم یکل طور  به  
 در آن توسعه یا و فرصت شناسایی از يشمار یب يها مدل است. موفق کارآفرین یک توانایی نیتر مهم
 ییها مدل از کی  چیه گرفته، صورت يها تالش تمام علیرغم حال  نیا با است شده  ارائه اخیر هاي سال

 ارائه فرصت اییشناس فرایند از جامعی درك است نتوانسته ،شده  ارائه مختلف پژوهشگران توسط که
 باز ها جنبه سایر از و اند پرداخته جنبه یک به فقط کدام هر که است این آن دالیل از یکی .دهد
 از غفلت آن يازا در که است شده جنبه آن بر مطالعه عمق سبب جنبه یک بر تمرکز این .اند مانده
   .)Ardichvili et al, 2003( هستند مهم اندازه همان به که است گرفته صورت عواملی سایر
 است. شده  انجام فرصت منابع حول ،کارآفرینی يها فرصت پیرامون مطالعات از يا عمده بخش  
 او .است پرداخته فرصت منابع يبند دسته به که دانست محققانی اولین جزو بتوان شاید را دراکر پیتر

 چهار این .است شرکت داخلی محیط به مربوط اول منبع چهار است. قائل فرصت براي منبع هفت
 غیر رویدادهاي و منتظره غیر شکست منتظره، غیر موفقیت ،منتظره غیر اتفاقات« :از اند عبارت منبع

 که است آن بر فرض که واقعیتی و دارد وجود عمالً که واقعیتی بین ناسازگاري« ،»بیرونی منتظره
 ساختار در تغییرات« و »نیاز پردازش بر مبتنی نوآوري« ،»باشد داشته وجود باید یا باشد داشته وجود

 شرکت، از خارج در ها فرصت دیگر منبع سه ».است اطالع یب آن از هرکسی که بازار ساختار یا صنعت
 در تغییر جمعیت، هايویژگی تغییر :از اند عبارت که شوند یم جادیا فکري و اجتماعی يها طیمح در

 کارآفرینی يها فرصت بروز موجب که عواملی زتیمون جدید. دانش و مفاهیم و ذائقه ادراکات،
 مزیت توزیع، يها کانال و ارزش زنجیره بازسازي قوانین، در تغییر نظیر مواردي شامل شوند یم

 و عادات به بازار رهبران بندي پاي کارآفرینانه، رهبري قراردادي، یا خود) تملک (در اختصاصی
 صنعت، ساختار در تغییر ،نشده ینیب شیپ رویدادهاي مشتري، عالیق و نیازها به یتوجه یب و ها سنت

 منابع نیز گاندري دیدگاه از .داند یم جدید دانش و مشتري يها ارزش تغییر شناختی، جمیعت تغییرات
 ،یشانس خوش شخصی، عالیق و هاسرگرمی مشابه، کار و  کسب یک کاري، تجربه شامل فرصت
 توان یم شد ذکر آنچه مبناي بر ).1383 انگی،یگ( ستا تخصص و آموزش و دوستان و خانواده
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 از .است پژوهشگران عالقه مورد موضوع همچنان یابی فرصت فرایند و فرصت مفهوم که دریافت
 کارآفرینی يها تیظرف توسعه ضرورت بر مبنی جدیدي يها شهیاند طرح با و اخیر يها سال در سویی

 از یکی مختلف يها بخش در کارآفرینی يها فرصت شناسایی اقتصادي، مختلف يها بخش در
 شناسایی حاضر، پژوهش در اساس این بر است. شده کارآفرینی تحقیقات جذاب يها نهیزم

 یشناس روش از يریگ بهره با و گرفته قرار مدنظر دام امور بخش زیر در کارآفرینی يها فرصت
  .است شده  پرداخته بخش این در موجود کارآفرینی يها فرصت ارزیابی و شناسایی به کیفی مطالعات
 موجود کارآفرینی يها فرصت نیتر مناسب به دستیابی منظور به: دام امور در کارآفرینی يها فرصت

 يریگ بهره با و کیفی رویکرد با يا مطالعه کرمانشاه، استان يها تیظرف بر تأکید با دام امور بخش زیر در
 آمده دست  به اطالعات لیتحل و  هیتجز شد انجام بخش این به آگاهان و کارآفرینان از نفر 36 ازنظرت

 است بندي میتقس  قابل کلی طبقه هجده در دام امور بخش زیر در کارآفرینانه يها فرصت که داد نشان
   نمود. شناسایی را تر یجزئ يها فرصت توان یم بخش هر در که
 آمده دست به اطالعات بنايم بر: دام امور بخش زیر در کارآفرینی يها فرصت اصلی يها نهیزم

   :است بندي میتقس قابل زیر شرح به کلی طبقه هجده در دام امور بخش زیر کارآفرینی يها فرصت
 محصوالت تولید دام، خوراك تولید ،لبنی محصوالت تولید ،شیري هاي دام پرورش ،دام بندي پروار  
 تولید و پرورش ی،بافندگ و دگیریسن صنایع چرم، محصوالت غذایی، تبدیلی صنایع ارگانیک، دامی
 عسلی، محصوالت تولید ،طیور انواع پرورش ،طیور و دام تجهیزات فروش و ولیدت ،ابریشم کرم

 ،صنعتی سردخانه احداث ماهی، پرورش صنعتی، کشتارگاه ساخت وحشی، و اهلی حیوانات پرورش
  روستایی. بوتیک ایجاد سیلو، ساخت ،دامپزشکی خدمات ارائه
 از حاصل اولویت برحسب را کارآفرینی يها فرصت گانه هجده طبقات يبند تیاولو )1( جدول  

  .دهد یم نشان تحقیق يها نمونه توسط گذاري ارزش
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  .دام امور بخش زیر در ینیکارآفر يها فرصت اصلی هاي گروه بندي اولویت -1 جدول
  کارآفرینی فرصت اصلی يها گروه میانگین معیار انحراف  اولویت

 صنعتی سردخانه 74/0  62/3  1

 شیري هاي دام پرورش 71/0  45/3  2

 عسلی تولیدات و محصوالت 69/0  53/3  3

 صنعتی کشتارگاه 89/0  47/3  4

 سیلو ساخت 84/0  43/3  5

 دامپزشکی خدمات 82/0  39/3  6

 دام پرواربندي 65/0  37/3  7

8  38/3  65/0 
 انواع از برخی و سرد آب يها یماه پرورش

 گرم آب يها ماهی

 ارگانیکی محصوالت تولید 76/0  32/3  9

 طیور انواع پرورش 67/0  26/3  10

 وحشی و اهلی حیوانات پرورش 75/0  25/3  11

 دام خوراك تولید 61/0  23/3  12

 غذایی تبدیلی صنایع 55/0  21/3  13

 بافندگی و ریسندگی صنایع 79/0  20/3  14

 روستایی بوتیک ایجاد 74/0  19/3  15

 ابریشم کرم پرورش 79/0  05/3  16

 لبنی محصوالت 70/0  14/3  17

 طیور و دام تجهیزات و صنایع 71/0  04/3  18

  
 تحقیق، يها نمونه به مراجعه با بعد گام در کارآفرینی، يها فرصت اصلی طبقات شناسایی از سپ  

 و تقاضا ،سرمایه نظیر معیارهایی گرفتن نظر در با طبقات از یک هر در وکار کسب يها فرصت
 بخش این در استفاده قابل شده ییشناسا يها فرصت لیست )2( جدول که شد شناسایی بازار روندهاي

   .دهد یم نشان را
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 .دام امور بخش زیر در ها فرصت نهایی بندي اولویت -2 جدول
 معیار انحراف  میانگین فرصت نام

 77/0 79/3  عسل انواع تولید
 83/0  62/3 یگوشت مادر مرغ پرورش
 87/0  59/3 شیري گوسفند پرورش

 77/0  60/3 وریط و دام گوشت نگهداري سردخانه
 77/0  50/3 گوشتی مرغ پرورش

 77/0  46/3 طیور محصوالت انجماد و بندي بسته
 89/0  50/3 گذار تخم مرغ پرورش

 87/0  48/3 مختلف ابعاد در پاستوریزه شیر تولید
 89/0  57/3 دامی دامپزشکی خدمات

 77/0  47/3 ارگانیکی دوغ لیدتو
 91/0  54/3 علوفه تولید

 84/0  49/3 دامی کشتارگاه ساخت
 91/0  50/3 طیور کشتارگاه ساخت

 75/0  51/3 چربی میزان و ابعاد در تنوع با ماست تولید
 92/0  46/3 عسلی محصوالت بندي بسته

 82/0  3/3 بوقلمون پرورش
 75/0  46/3 ارگانیکی ماست تولید
 74/0  39/3 خردکن علوفه و هیونج
 74/0  42/3 مختلف انواع در معمولی پنیر تولید

 83/0  47/3 وریط و دام خوراك نگهداري جهت سیلو ساخت
 77/0  50/3 گوسفندي پرواربندي

 73/0  50/3 )قرمز خال و کمان نیرنگ (معمولی، آال قزل ماهی انواع پرورش
 92/0  31/3 شیري گاو پرورش

 63/0  43/3 وگا پرواربندي
 81/0  33/3 ارگانیکی لبنی محصوالت سایر

 95/0  41/3 طیور دامپزشکی خدمات
 74/0  28/3 اسب انواع پرورش

 76/0  32/3 زنبورداري يها دستگاه و ادوات فروش و تولید
 71/0  36/3 سبوس تولید
 96/0  39/3 مصنوعی تلقیح و نژاد اصالح هاي ایستگاه ایجاد
 64/0  26/3 گوشتی هاي هفرآورد بندي بسته
 68/0  32/3 کنستانتره تولید
 75/0  28/3 مختلف يها يبند بسته و ابعاد در گازدار غیر دوغ تولید
 78/0  28/3 ...و پنبه تخم -گردان آفتاب گنجاله انواع تولید
 99/0  31/3 کرك رشف انواع
 93/0  33/3 دامی سنتی غذاهاي از استفاده جهت سنتی رستوران ایجاد
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  ها در زیر بخش امور دام. بندي نهایی فرصت اولویت - 2ادامه جدول 
 انحراف معیار  میانگین نام فرصت

 82/0  20/3 (پشمی) یباف پارچه
 76/0  19/3 گوشتی محصوالت انجماد بندي بسته
 80/0  27/3 ابریشم فرش انواع
 89/0  24/3 سویا انواع تولید
 81/0  23/3 کاموا انواع

 65/0  18/3 مرغ خوراك کنسرو
 81/0  27/3 وریط و دام هاي داروخانه ایجاد

 71/0  27/3 (فیتوفاگ) آزاد ماهی پرورش
 73/0  26/3 کپور ماهی پرورش
 71/0  21/3 تزئینی پرندگان انواع پرورش

 98/0  15/3 مختلف ابعاد در ارگانیکی شیر تولید
 81/0  14/3 مختلف يها بسته در ارگانیکی گوسفندي گوشت تولید

 78/0  13/3 گذار تخم شترمرغ پرورش
 82/0  15/3 بلدرچین پرورش

 79/0  13/3 نمدي زیراندازهاي انواع
 89/0  12/3 مرغ ارگانیکی گوشت تولید
 01/1  11/3 (داشتی) شیم پروار
 73/0  10/3 اوره تولید

 76/0  10/3 کبک پرورش
 73/0  08/3 وریط و دام تمحصوال تهیه نحوه نمایش و یاقامت و گردشگري منطقه ایجاد
 85/0  04/3 پشمی مسافرتی پتو و پتو انواع
 79/0  04/3 مختلف هاي بسته در ارگانیکی گاوي گوشت تولید
 89/0  04/3 مرغ تخم بندي بسته جهت کارتن تولید
 95/0  05/3 کشک تولید

 56/0  06/3 گوشت خوراك کنسرو
 88/0  96/2 شیمیایی کودهاي به وریط و دامی فضوالت تبدیل
 92/0  96/2 مختلف ابعاد در حیوانی پاستوریزه کره تولید
 04/1  98/2 بوقلمون یکارگان گوشت تولید

 58/0  01/3 وریط و دام خوراك پرکن سهیک دستگاه
 82/0  91/2 مختلف يها يبند بسته و ابعاد در گازدار دوغ تولید
 95/0  79/2 ...و گناتپرمن - فسفات -کلسیم انواع مانند غذایی هاي مکمل تولید
 79/0  79/2 ارگانیکی طیور و دام خوراك تولید
 82/0  82/2 خامه انواع تولید
 75/0  83/2 سرشیر تولید
 69/0  77/2 چغندر تفاله
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  بحث و گیري نتیجه
 فرد توسط مناسب فرصتی که زمانی تا آن، گیري شکل فرایند و کارآفرینی تعاریف مبناي بر  

 ایجاد براي ها تالش کلیه و نگرفته صورت کارآفرینی براي تالشی هیچ عمالً شود،ن شناسایی کارآفرین
 و اولیه هسته یعبارت به بود. خواهد جهینت  یب نیز کارآفرینی توسعه و رشد بسترهاي و ها نهیزم توسعه و

 این ).Shane, 2003( هست فرصت تشخیص براي ارزیابی کارآفرینی، عرصه به ورود براي اساسی
 و صنایع تولیدات، جمله از و اقتصادي مختلف هاي بخش به یدهرونق براي که دهد می نشان وعموض

 جستجو نخست گام در نوشتار، نیا در توجه مورد موضوع عنوان به کشور دام امور به وابسته خدمات
 سایر براي يزیر برنامه بعد گام در و کارآفرینانه رویکردي و نو نگاهی با ها فرصت شناسایی براي

 به حصول براي ها آن نمودن عملیاتی الزامات و شده ییشناسا يها فرصت مبناي بر ها تیفعال و اقدامات
   دارد. اهمیت آن پیامدهاي و نتایج
 نگاهی با ،کارآفرینی با تبطمر مقاالت سایر از متفاوت يا گونه  به حاضر مقاله در اساس همین بر  

 و تولیدات با مرتبط مختلف يها بخش در موجود کارآفرینی يها فرصت از تنوعی ،انهیراگ  جستجو
 و نظرت از يریگ بهره با است شده سعی مقاله این در است. شده  ارائه دام به وابسته خدمات

 در کارآفرینی يها فرصت و ها نهیزم معرفی به خالق نگاهی با که تجربه و دانش صاحبان يها دگاهید
 نظیر مختلف يها نهیزم تفکیک به کارآفرینی يها فرصت از وعیمتن لیست ند،ا هپرداخت بخش این

 تبدیلی صنایع ارگانیک، دامی محصوالت تولید دام، خوراك تولید لبنی، محصوالت تولید ، دام پرورش
 فروش و تولید ابریشم، کرم تولید و پرورش بافندگی، و ریسندگی صنایع چرم، محصوالت غذایی،

 وحشی، و اهلی حیوانات پرورش عسلی، محصوالت تولید طیور، انواع پرورش طیور، و دام تجهیزات
 ساخت دامپزشکی، خدمات ارائه صنعتی، سردخانه احداث ماهی، پرورش صنعتی، کشتارگاه ساخت
   شود. ارائه روستایی بوتیک ایجاد سیلو،
 ياه فرصت از طوالنی نسبتاً فهرستی ارائه گفت توان یم کلی استنتاج و يبند جمع یک در  

 امور بخش زیر در کارآفرینانه يها تیظرف نمودن برجسته سبب اول درجه در بخش این در کارآفرینانه
 فاصله و بخش این در کارآفرینی هاي فرصت گوناگونی و تنوع به نسبت مساعد ذهنیت ایجاد و دام

 نگرش ایجاد آن تبع به و وابسته صنایع و تولیدات شده شناخته و محدود فرصت چند از اذهان گرفتن
 این محتواي مبناي بر دیگر سویی از .شود می زمینه این در فعالیت به مندان عالقه و نانیکارآفر در مثبت
 و شناسایی براي ارزیابی و جستجو که گرفت نتیجه چنین توان یم آمده  دست  به اطالعات و مقاله
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 یک يها تیظرف بر متمرکز و ممنسج علمی مطالعات و نبوده کارآفرینان وظیفه صرفاً فرصت تشخیص
 کمک نسبی يها تیمز داراي و متنوع يها فرصت مجموعه با کارآفرینان آشنایی به تواند یم بخش
 ها آن تر مناسب انتخاب و ارزیابی منظور به ها فرصت در تأمل براي مناسب فضایی ساز نهیزم و نموده
 براي راهنمایی کارآفرینی، يها فرصت صتشخی و شناسایی براي علمی مطالعات انجام سویی از باشد.

 ازین مورد هاي ساخت زیر و ها زمینه حیصح تدارك در مختلف هاي بخش ریزان برنامه و گذاران استیس
 گیري  تصمیم است بدیهی بود. خواهد شده  شناخته هاي فرصت مبناي بر کارآفرینی توسعه و رشد براي
 نیز و کارآفرینی هاي فرصت علمی شناخت مبناي بر جامعه امکانات و منابع يریکارگ  به و تأمین براي

 که است يور بهره از نوعی ،ها فرصت این مبناي بر جامعه مادي و انسانی يها تیظرف صحیح هدایت
 انجام در کشور محققان و علمی جامعه نقش به توجه با است. برخوردار خاصی اهمیت از آن ترویج

 سویی از و کارآفرینان تصمیم تسهیل منظور  به کارآفرینی يها فرصت شناسایی براي علمی مطالعات
 توصیه مزیت، داراي و شده ییشناسا يها فرصت بر منابع هدایت براي يریگ میتصم نظام  به کمک

 در کارآفرینانه يها فرصت تشخیص به کارآفرینی مفاهیم با مرتبط مطالعات از بخشی شود یم
  د.یاب اختصاص اقتصادي مختلف يها بخش
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Abstract 2 
 Recognizing opportunities is an essential component in entrepreneurship and its 
process. In many definitions of entrepreneurship, it is significantly focused on 
opportunity recognition as an important step in entrepreneurship development. 
Also ability to find opportunities is one of the entrepreneur’s characteristics that 
entrepreneurship process may not be possible without that. Accordingly, much of 
entrepreneurship studies and literature devoted to this topic and opportunity 
recognition has become one of the threads engaging in entrepreneurship research. 
Agriculture and its sub sectors like livestock production is one of the economic 
sector that entrepreneurs paid less attention to it, during last decades, because of 
urban growth based on industrial production. On this basis and because of the long 
history of farming activities in the country, this research focused on 
entrepreneurship opportunities related to livestock production and services based 
on the capacities in Kermanshah province. Based on the survey findings through 
qualitative methodologies with 36 participants, Entrepreneurial opportunities in 
livestock sub sectors were classified into 18 categories like Fattening cattle, dairy 
cattle breeding, animal feed production, livestock production, organic livestock 
production, leather goods, silk worm breeding, production and sales of livestock 
and poultry, production of honey products. After that, based on participants’ point 
of view, best business opportunities in each category were found by considering 
capital, demand and market trends. 
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