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  انشگاه رازيدگروه ترویج و آموزش کشاورزي، 
  21/9/1396؛ تاریخ پذیرش:  20/3/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده
 لذا ،رودمی شمار به کشاورزي کارآفرینی مطالعات کلیدي هايقسمت از فرصت تشخیص کهاین به توجه با

 به کافی اندازه به کنون تا موضوع، این اهمیت رغمعلی گیرد. قرار مطالعات این مرکز در فرصت شناخت بایستی
 حوزة محققان دیگر، بیانی به است. نشده پرداخته کشاورزي کارآفرینانۀ هايفرصت تشخیص چگونگی و چرایی

 هاآن ترینمهم از برخی که هستند مواجه اساسی سؤاالت و ابهامات با همواره کشاورزي کارآفرینی فرصت تشخیص
 کارآفرینی فرصت تشخیص چیست؟ فرصت تشخیص چیست؟ ایده و فرصت فرق چیست؟ فرصت از: عبارتند

 در داد؟ قرار ارزیابی و سنجش مورد را کشاورزي کارآفرینی فرصت تشخیص توانمی چگونه چیست؟ کشاورزي
 کارآفرینی فرصت تشخیص حوزة محققان هايچالش ترینعمده از یکی به سؤاالتی چنین به پاسخگویی واقع،

 تشخیص براي جامعه افراد قابلیت ارتقاي نظیر اهدافی تحقق که است حالی در این. است شده تبدیل کشاورزي
 و کشاورزي کارآفرینانۀ هايفرصت تشخیص بر اثرگذار عوامل شناسایی کشاورزي، بخش در کارآفرینی فرصت
 که ايگسترده ادبیات رغمعلی است. تسؤاال این به پاسخگویی مستلزم نخست وهلۀ در کشاورزي کارآفرینی توسعۀ

 نظر به لذا، است. شده توجه ترکم مسئله این به ما کشور در دارد، وجود فرصت تشخیص زمینۀ در کشورها سایر در
 تشخیص حوزة به ورود عالقمندان و محققان راهگشاي تواندمی اياندازه تا مطالعاتی شکاف این کردن پر رسدمی

 بر نقدي هدف با ،فوق سؤاالت به پاسخگویی منظور به حاضر پژوهش بنابراین، باشد. کشاورزي بخش در فرصت
  است. شده انجام آن سنجش براي مقیاسی معرفی و کشاورزي کارآفرینانۀ هايفرصت تشخیص تعاریف
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  مقدمه
 اقتصاد اساسی هايبخش از یکی کشاورزي،

 آن، توسعۀ و رشد که رودمی شمار به کشور و روستا
 فراهم را هابخش دیگر توسعه و رشد براي الزم زمینۀ

 براي الزم هاينهاده و عوامل آن، بدون و سازدمی
 شودنمی فراهم اقتصادي هايبخش سایر فعالیت
 امروزه، ).1389 همکاران، و افتخاري الدین(رکن
 بازار، شدن رقابتی نظیر مباحثی با کشاورزي بخش

 هايفعالیت در دولت کنترل کاهش تجاري، آزادسازي
 کشاورزي و تمرکززدایی سازي،خصوصی اقتصادي،

 افزایش چه،چنان .است شده مواجه المللیبین رقابتی
 مذکور شرایط به را کشاورزي بخش در بیکاري نرخ

 که یافت دست نتیجه این به توانمی نماییم اضافه
 اصالحات و بازنگري نیازمند شورک کشاورزي بخش

 آن از حاکی هابررسی راستا، این در باشد.می ّي جد
 و اقتصادي توسعه در کارآفرینی نقش امروزه که است

 نظر به لذا، .است پوشیده کسی کمتر بر اجتماعی
 بخش در کارآفرینی توسعه به توجه رسد می

 موجود مشکالت از بسیاري حل به قادر کشاورزي،
 تنوع ).1393 آقائی، و کالگر( باشد بخش این در

 اشتغال ایجاد امکان غنی، ذخایر و منابع وجود اقلیمی،
 در نسبی مزیت وجود و زودبازده و هزینه کم مولد
 بخش هايقابلیت جمله از محصوالت، صدور و تولید

 این ).1393 زمانی، و (معصومی است کشاورزي
 بخش در را شماريبی هايفرصت هاقابلیت

 و توزیع تبدیل، تولید، متنوع هايزمینه در کشاورزي
 است آورده وجود به کشاورزي محصوالت فرآوري

 که است حالی در این .)1393 زمانی، و (معصومی
 در کشورهاي در کشاورزي بخش بر صنعت چیرگی

 کارآفرینی کمتر رشد ،ایران نظیر توسعه حال
 اگر باشد. داشته دنبال به جوامع این در را کشاورزي

 بخش در کارآفرینی توسعۀ عدم زیادي، عوامل چه
 عدم میان این در اما اند،داشته دنبال به را کشاورزي

 هايفرصت و نیازها شناسایی براي افراد توانایی
 ايمالحظه قابل اهمیت از کشاورزي بخش در موجود

 اصغرنژاد، و دادوکالیی (علیخانی است برخوردار
 بتوانند جامعه افراد چه چنان دیگر، بیانی به ).1393

 درستی به را کشاورزي بخش در موجود هايفرصت
 روزافزون توسعۀ به توانمی نمایند، شناسایی

 این در بود. امیدوار کشور در کشاورزي کارآفرینی
 ,Kontinen and Ojala( اوجاال و کانتین راستا،

 مرکز در باید هافرصت شناخت که معتقدند )2011
 تشخیص که چرا گیرد، قرار کارآفرینی مطالعات
 کارآفرینی تحقیقات کلیدي هايقسمت از فرصت

 اندازه به کنون تا که )Hayton et al., 2011( است
 نشده پرداخته آن چگونگی و چرایی اهمیت به کافی
 اعتقاد به ).1388 ثانی، زادهعلی و (صارمی است

 بدون )Hansen et al., 2011( همکاران و هانسن
 بر مؤثر عوامل و مطالعاتی وکارهاي ساز به توجه

 از درستی و کلی درك کارآفرینانه، فرصت توسعه
 امر این اهمیت شد. نخواهد حاصل کارآفرینی فرآیند

 Kontinen and( اوجاال و کانتین که آنجاست تا

Ojala, 2011( فرصت تشخیص بدون را کارآفرینی 
 و چرایی درك ضرورت بنابراین دانند.می معنیبی

 هافرصت به کارآفرینان دستیابی زمان و چگونگی
 کشف و )Fatima et al., 2011( است طبیعی امري

 و پژوهشگران روي به جدیدي هايپنجره تواندمی آن
 ).1388 ثانی، زادهعلی و (صارمی بگشاید محققان
 عوامل ترینمهم از یکی هافرصت شناخت بنابراین
 Hashemzehi( شودمی محسوب کارآفرینی موفقیت

et al., 2013( گفت توانمی دیگر عبارت به و 
 ,.Hansen et al( است هافرصت کشف کارآفرینی

 ارتقاي نظیر اهدافی تحقق راستا، این در ).2011
 کارآفرینی فرصت تشخیص براي جامعه افراد قابلیت

 بر اثرگذار عوامل شناسایی ،کشاورزي بخش در
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 توسعۀ و کشاورزي کارآفرینانۀ هايفرصت تشخیص
 سؤال چند به پاسخگویی مستلزم کشاورزي کارآفرینی

 مطرح که سؤالی اولین و تریناصلی است. اساسی
 و فرصت فرق چیست؟ فرصت که است این شودمی
 تشخیص چیست؟ فرصت تشخیص چیست؟ ایده

 توانمی چگونه چیست؟ کشاورزي کارآفرینی فرصت
 داد؟ قرار ارزیابی و سنجش مورد را فرصت تشخیص

 از یکی دست این از سؤاالتی به پاسخگویی
 فرصت تشخیص حوزة محققان هايچالش ترین عمده

 در که ياگسترده ادبیات رغمعلی رود.می شمار به
 ،دارد وجود فرصت تشخیص زمینۀ در کشورها سایر

 لذا، است. شده توجه ترکم مسئله این به ما کشور در
 تا مطالعاتی شکاف این کردن پر رسدمی نظر به

 عالقمندان و محققان راهگشاي تواندمی اي اندازه
 کشاورزي بخش در فرصت تشخیص حوزة به ورود
  باشد.

 کارآفرینی،: کارآفرینی در فرصت تشخیص جایگاه
 هنگامی انسانی علوم در مطرح هايواژه سایر همانند

 یا تعریف بتوان که باشدمی تبیین و تحلیل قابل
 از نمود. ارائه آن از مشخصی و روشن تعاریف
 قطعی مفاهیم زمرة در انسانی علوم مفاهیم که آنجایی

 تعریف یک ارائه لذا رود،نمی شمار به پایه علوم
 و دشوار کاري آن هايواژه براي مشخص و قطعی
 از یکی کارآفرینی بنابراین، است. غیرممکن حتی
 وجود آن براي واحدي تعریف که است هاییواژه

 تعاریف علمی، محافل در آن طرح ابتداي از و ندارد
 شده ارائه آن براي گوناگون هايدیدگاه از متفاوتی

 مفهوم دیگر، بیانی به ).1386 داریانی، (احمدپور است
 و نیست شده شناخته هنوز کارآفرینی اصلی ماهیت و

 ارائه آن از مانعی و جامع استاندارد، تعریف تواننمی
 معادل فارسی در هنوز که شده موجب امر همین داد؛

 باشد نداشته وجود آن مفهوم انتقال براي دقیقی

 شده ارائه تعاریف اغلب در اما ).1382 (صمدآقایی،
 باشند،می نیز متناقض و متضاد گاه که کارآفرینی براي

 شده گرفته نظر در کارآفرینی فرآیند قلب فرصت
 عناصر از یکی فرصت، تشخیص و )1383 یگانگی،(

 )Hayton et al., 2011( کارآفرینی فرآیند اصلی
 برخی به پرداختن ضمن ادامه در است. شده برشمرده

 فرآیند در را فرصت تشخیص جایگاه تعاریف، این از
  هیم.دمی قرار واکاوي مورد کارآفرینی

 یک ارائه     فرصت  که است کسی کارآفرین
 تفکر با را جدید سیاست و روش خدمت، محصول،

 خواهدمی و یابدمی قدیمی مشکل یک براي جدید
 جامعه بر را خود خدمت یا محصول اندیشه، پیامد

 ونکاترامان ).Tropman, 1989( کند مشاهده
)Venkataraman( )1997( فرآیند را کارآفرینی نیز 

 فرصت تواندمی فرد آن، طی در که داندمی ايپیچیده
 به اقدام سود، کسب براي آن طریق از و شناسایی را

 و آنیتی نماید. جدید شرکت یا کار و کسب یک ایجاد
 تمایل را کارآفرینی )Anietie and Efi, 2014( عفی

 هايفرصت جستجوي براي افراد توانایی و
 شرکت یک اندازيراه و تأسیس و گذاري سرمایه

 Hansen et( همکاران و هانسن دانند.می آمیزموفقیت

al., 2011( و کشف از عبارت کارآفرینی که معتقدند 
 قابل خدمات و هاکاال تولید براي هافرصت از استفاده

 باور این بر )1394( جهانگیري باشد.می آینده در ارائه
 که کشاورزي بخش در ویژه به کارآفرینی که است
 است، نهادها و هانهاده در زیاد بسیار تنوع داراي

 صفات تغییر متفاوت؛ نوعی به دیدن از: است عبارت
 و جنس بو، رنگ، شکل، (وزن، کاال شخصیت و

 بی نیازهاي کشف نهایت در و فرصت ایجاد ؛اندازه)
  پاسخ.

 آید،برمی فوق تعاریف از اول نگاه در که آنچه
 به کارآفرینی ثقل مرکز ،فرصت شناسایی که است این
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 نخواهد معنایی کارآفرینی آن بدون و رودمی شمار
 نیز، )1382( صمدآقایی راستا، این در داشت.

 و کشف را هافرصت که داندمی کسی را کارآفرین
 آن نوسانات از ناشی خطر و نموده بینیپیش را تقاضا

 است يفرآیند کارآفرینی واقع، در .گیردمی عهده به را
 هايگرایش که کارآفرین نام به فردي آن طی که

 در قبلی دانش داشتن دلیل به دارد خاصی شناختی
 را فرصت یک تشخیص توانایی خاص ايهحوز
 تجاري ارزش تشخیص و ارزیابی از پس و یابد می
 آن از برداريبهره براي الزم اطالعات و منابع آن،

 کارآفرینی از تعریف این با .کندمی کسب را فرصت
 فرایند در مهم هايبخش از یکی که برد پی توانمی

 از کارآفرینی فرآیند شروع و است »فرصت« کارآفرینی
 ,.Hills et al( افتدمی اتفاق فرصت شناسایی طریق

1997; Henry et al., 2003.( دراکر راستا، این در 
)Drucker, 1985( قدرت که است معتقد 

 ترینمهم از فرصت تشخیص توانایی و گیري تصمیم
 دیگر، بیانی به رود.می شمار به کارآفرینان هايویژگی

 هايفرصت انتخاب و برداريبهره فرصت، تشخیص
 به موفق کارآفرینان هايشایستگی ترینمهم از درست
 شین راستا، این در ).Lukes, 2008( رودمی شمار

)Shane, 2003( و کسب یک اندازيراه است معتقد 
 وجود مستلزم نخست، وهلۀ در کارآفرینانه کار

 شود. کشف کارآفرین توسط بایستی که است فرصتی
 کار و کسب یک شروع براي دیگر، بیانی به

 کشاورز بایستی ابتدا کشاورزي بخش در کارآفرینانه
 به تصمیم و نموده شناسایی را فرصتی کارآفرین

 این به نیل براي بگیرد. مذکور فرصت از برداري بهره
 اندازيراه براي نیاز مورد منابع کسب با کشاورز مهم،

 اتخاذ آن از برداريبهره براي را راهبردي کار، و کسب
 به نیاز مورد منابع اختصاص با ادامه در نماید.می

 به کار و کسب هايبخش و مراحل از هریک

 مبتنی کار و کسب اندازيراه نهایت در و سازماندهی
  کند.می اقدام کشاورزي کارآفرینی بر

 ،)Baron, 2007( بارون نظیر محققان برخی
 از پیش مرحلۀ سه شامل را کارآفرینی فرآیند

 اند.دانسته اندازيراه از پس و ياندازراه اندازي، راه
 مرحله اولین فرصت، شناسایی که است معتقد بارون

 عوامل تأثیر تحت که است کارآفرینی فرآیند در
 یک اندازيراه دیگر، عبارت به گیرد.می قرار مختلفی

 فرصت یک شناسایی مستلزم کارآفرینانه، کار و کسب
 این کارآفرین بعد، مرحلۀ در که است کارآفرینی

 کار و کسب براي ايایده به را شده شناسایی فرصت
 یک با کارآفرین کشاورز راستا، این در کند.می تبدیل
 و منابع گرفتن نظر در با خاص، نگريآینده شیوة

 خود گذشته از آموزيعبرت محیطی، هايمحدودیت
 شخصیتی با نوین، و بومی دانش با متناسب دیگران، و

 و نوآوري پذیري،مخاطره قدرت همراه به پذیرتحول
 کشف و ارزیابی شناسایی، به باال، سطوح در خالقیت
 بازار و اقتصادي هايموقعیت آخرین و بهترین

 با و خود نبوغ اساس بر ورزیده، مبادرت
 فضایی مکانی، حقوق رعایت و بیرونی هاي راهنمایی

 از اقتصادي و شایسته عقالنی، گیريبهره به انسانی و
 پردازدمی کشاورزي بالفعل و بالقوه هايفرصت

)Kayne, 2002.( شناسایی از پس مذکور، تئوري در 
 کسب اندازيراه و گذاريسرمایه به کشاورز فرصت،

 به اندازيراه از پس مرحلۀ در و نموده اقدام کار و
 خود کار و کسب پایداري و ثبات حفظ دنبال

 حتی و حفظ به موفق فرد یا مرحله این در باشد. می
 حتی است ممکن یا و شده خود کار و کسب توسعۀ

 که گفت توانمی بنابراین، شود. مواجه ورشکستگی با
 در کارآفرینانه و کسب یک اندازي راه در گام نخستین

 این در موجود هايفرصت شناسایی کشاورزي بخش
  باشد.می بخش
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 به توانمی کارآفرینی تعاریف به نگاهی با بنابراین،
 از یکی فرصت تشخیص که یافت دست مهم این

 ,.Hayton et al( کارآفرینی فرآیند اصلی عناصر

 موفق کارآفرینان هايتوانایی ترینمهم از و )2011
 دیگر، بیانی به ).Ardichvili et al., 2003( است

 که است هافرصت کنندة تعقیب فرد همان کارآفرین
 شودمی توصیف جدید تغییرات نماینده ویژگی با
)Faggio and Silva, 2014.( توانمی راستا، این در 
 کارآفرینان تفاوت که نمود اشاره مهم نکتۀ این ذکر به

 که است این در جامعه افراد سایر با کشاورزي
 به مشترك نگاه یک با       ًتقریبا  که جامعه افراد برخالف
 از کارآفرینان نگرند،می خود اطراف محیط و طبیعت

 از گیريبهره مثال، عنوان به برخوردارند. متفاوتی نگاه
 جزیی      ًمعموال  که آن پوست مانند میوه از هاییقسمت

 تولید در شوند،می محسوب کشاورزي ضایعات از
 است دیگري نگاه ... و بنديبسته خشک، میوه مربا،

 اقتصادي هايبخش روي    ِپیش  جدیدي دنیاي که
 هاانسان که مشکالتی طرفی، از دهد.می قرار جامعه

 درمان نبود یا و شیمیایی داروهاي مصرف زمینه در
 هستند، روبرو هاآن با هابیماري برخی براي

 براي گیاهان از گیريبهره سوي به را کارآفرینان
 ترغیب درمان حوزه در انسان پاسخبی نیازهاي کشف
 از متعددي کاربردهاي دلیل، همین به است. کرده

 رفتارهاي طریق از اخیر دهه چند در دارویی گیاهان
 ایجاد است. شده ایجاد متخصصان کارآفرینانه

 و کشاورزي مناطق در گردشگري مانند هاییفرصت
 شناخت و تفریحی هايمکان و هاموزه روستایی،
 محصوالت برخی براي صادراتی جدید بازارهاي

 جمله از ایران در تولید اقتصادي مزیت داراي
 کارآفرینی پناه در که است سازيفرصت روندهاي

 واقع، در ).1393 میررحیمی، حاجی( شودمی محقق
 را محیطی تغییرات که است کسی کشاورزي کارآفرین

 براي تولید عوامل از و بیندمی فرصت یک همچون
 گیردمی بهره جدید خدمات یا کاال فرآوري

  ).1395 همکاران، و آبادي (علی
 نتیجه این به توانمی شد گفته باال در آنچه از
 حوزة در چه کارآفرینی مطالعۀ که یافت دست

 مطالعۀ بدون هابخش سایر در چه و کشاورزي
 به فرصت شناسایی لذا، است. غیرممکن هافرصت
 اهمیت از کارآفرینی فرآیند مرحلۀ نخستین عنوان
 برخوردار کارآفرینی هايفعالیت و مطالعات در باالیی
 به مختلفی صاحبنظران که شده موجب امر این است.

 ارائۀ به اقدام و پرداخته فرصت تشخیص موضوع
 از برخی به ادامه در که نمایند آن از مختلفی تعاریف

  .است شده اشاره هاآن ترینمهم
 در: فرصت تشخیص و فرصت مفهوم با آشنایی
 زمان، یک عنوان به فرصت آکسفورد، لغت فرهنگ
 به رسیدن براي مطلوب شرایطی یا ویژه موقعیت

 ,Baron and Ensley( است شده تعریف هدف

 هرگونه به فرصت نیز کارآفرینی، ادبیات در ).2006
 و بوده کنترل قابل که شودمی اطالق بازار در موقعیتی

 (موسوي باشد داشته وجود آن از مثبتی نتایج انتظار
 Barringer and( ایرلند و بارینگر ).1384 بازرگان،

Ireland, 2006(، و مساعد ايمجموعه را فرصت 
 یک براي را نیازي که دانندمی شرایط از مطلوب

 ایجاد جدید کار و کسب یا و خدمت محصول،
 که است آینده در موقعیتی فرصت، واقع در .کند می

 دانندمی پذیرامکان و مطلوب را آن گیرندگان،تصمیم
)Krueger, 1993.( الیاسی )که است معتقد )1387 

 انسانی، نیازهاي مجموعۀ یا نیاز همان فرصت
 ارضا جاري یا بالقوه فناورانه و اجتماعی اقتصادي،

 و افراد پیرامون یا درون در که است اينشده
 براي ارزش خلق ظرفیت از و دارد قرار ها سازمان

 را فرصت بنابراین، است. برخوردار هابنگاه و افراد
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 از که دانست بازار در نیاز یک دیدن شانس توانمی
 منتهی آفرینیارزش به منابع خالق ترکیب طریق

  ).Ardichvili et al., 2003( شود می
 )،Ozgen and Baron, 2007( بارون و ازگن

 نو، که هاییایده عنوان به را کارآفرینانه هايفرصت
 و بوده بازارپسند و قانونی پذیر،امکان معقول،

 کنند.می تعریف دارد، وجود آن در بالقوه سودهاي
 ذهنی فرآیندي کارآفرینی هايفرصت شناسایی اگرچه
 براي که هستند عینی ايپدیده هافرصت    خود  است،
 اختراع مثال عنوان به نیستند. شده شناخته افراد همۀ

 وجود به ارتباطات براي را جدیدي هايفرصت تلفن،
 خواه و کنند کشف را هاآن بتوانند افراد خواه آورد،

 در ).Shane and Venkataraman, 2000( نتوانند
 ,.McCline et al( همکاران و کلینمک تعریف

 محیطی شرایط به وابسته اي پدیده فرصت )،2000
 ذهنی الگوي دو افراد محققین این باور در است.

 یک کهاین و داشته خود با همواره را تهدید و فرصت
 تهدید یا فرصت عنوان هب را مشخص موقعیت

 یک هر شدن فعال سرعت به بستگی ،دهند تشخیص
 سرعت حال عین در دارد. مذکور ذهنی الگوي دو از

 به بستگی ذهنی الگوي دو این از یک هر شدن فعال
 .شود می دریافت محیط از که دارد اطالعاتی و عالئم
 کلیدي و اصلی ویژگی سه )Baron, 2004( بارون

 پتانسیل (یا بالقوه اقتصادي ارزش را هافرصت
 وجود این از پیش تا که (آنچه تازگی سودآوري)،

 یا و محصول (از شده درك مطلوبیت و نداشته)
 راستا، این در داند.می جامعه) در جدید خدمت
 نظیر هاییویژگی تیمونز از نقل به نیز )1383( یگانگی
 و بودن باداوم بودن، موقع به بودن، جذاب
 هايفرصت براي را مشتري براي آفرینی ارزش

   شمارد.برمی کارآفرینی

 آن، و شودمی مطرح اساسی سؤال یک اکنون
 پاسخ در دارد؟ تفاوتی چه »ایده« با »فرصت« که این
 تعریف معیارهاي است ممکن ایده یک که گفت باید
 خلق و بودن هنگام به بودن، بادوام جذابیت،( شده

 داشته را فرصت یک براي )مشتري براي جدید ارزش
 است، مهم و حیاتی بسیار نکته این .باشد نداشته یا

 شکست کارآفرینی کارهاي و کسب از بسیاري زیرا
 را هاآن که کارآفرینانی که دلیل این به نه خورند،می
 به بیشتر بلکه ،نبودند کوشسخت اندکرده اندازيراه
 جهت واقعی و درست     فرصت  که است علت این
 از قبل .است نداشته وجود کار و کسب آن اندازي راه

 این آیا کهاین درك ایده، یک درباره شدن زده هیجان
 یک معیارهاي و دهدمی پاسخ را نیازي      ًواقعا  ایده

 که همانطور .است اهمیت حائز بسیار دارد، را فرصت
 ساختن" شده: یادآور )Timmons, 1990( تیمونز

 بود نخواهد معنی این به      ًلزوما  ،"بهتر موش تله یک
 بایستی .خرید خواهند را جدید تله مردم که

 جدید محصول ایدة حمایت براي دیگري فاکتورهاي
 وجود شود، فرصت به تبدیل ایده آن کهاین براي و

 گام یک ،»ایده« که گفت توانمی بنابراین باشد. داشته
 کسب ایده و شودمی منتهی فرصت به که است قدم یا
 فردي هر اگرچه لذا، .است فرصت ثقل مرکز کار، و

 تنها اما باشد، داشته ایده صدها روز در است ممکن
 ارزش یا کار و کسب به را آن بتوان که زمانی

 واقع در .رودمی شمار به فرصت کرد، تبدیل اقتصادي
 تبدیل فرصت به ایده تا شود انجام باید زیادي کار

  .شود
 ها؛فرصت درك براي زیادي اصطالحات کنون تا

 ,.McMullen et al( فرصت 1کشف جمله از

 )،Ardichvili et al., 2003( فرصت 2ایجاد )،2007

                                                
1- Detection 
2- Development 
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 ,Shepherd and Detienne( فرصت 1شناسایی

 ارائه فرصت 2تشخیص ترمتداول همه از و )2005
 در چه آن ).1388 همکاران، و پور(قلی است شده

 شود،می نامیده فرصت تشخیص کارآفرینی، ادبیات
 از: است عبارت که است متفاوت ۀمرحل سه شامل

 نشده؛ استفاده منابع یا و بازار نیاز درك یا احساس
 یک براي بازار نیاز بین »تناسب« کشف یا تشخیص

 »تناسب« خلق و ایجاد ویژه؛ منابع و خاص کاالي
 دادن شکل در تاکنون که منابعی و نیازها بین جدیدي

 اندبوده جدا هم از کار، و کسب یک مفهوم
)Ardichvili et al., 2003.( کوربت )Corbett, 

 شناخت توانایی عنوان به را فرصت تشخیص )،2007
 ايگونه به وکار کسب به آن انتقال و خوب ةاید یک
 تعریف شود، درآمد تولید و افزوده ارزش موجب که

 فرصت، تشخیص فرآیند در واقع در است. نموده
 براي ايبالقوه توان از که رسندمی نتیجه این به افراد
 تولید ظرفیت که برخوردارند جدیدي چیزهاي خلق

 ,Baron and Shane( دارد نیز را اقتصادي ارزش

 درك فرآیند به همچنین فرصت تشخیص ).2005
 یک یا سودآور     جدید  وکار کسب یک پذیريامکان

 تا فرصت یک دارد. اشاره جدید خدمت یا محصول
 قرار برداريبهره مورد تواندنمی نشود، داده تشخیص

 این طی در ).Barringer and Ireland, 2006( گیرد
 نیاز یک میان تطابقی یافتن دنبال به افراد فرآیند،
 آن ارضاي براي حلی راه و بازار در نشده برآورده
 )Puhakka, 2010( پوهاکا ).Bhave, 1994( هستند

 پویش مانند ابعادي از متشکل را فرصت تشخیص
 )،اطالعات تحلیل و تجزیه و آوري(جمع رقابتی
 آینده هايارزش از فرصت پیشگام وجوي جست

 راهکار ایجاد چنین هم و )آینده از خالصه تصویري(
 با ارتباط در که داندمی فرصت خلق نوآورانۀ

                                                
1- Identify 
2- Recognition  

 و المپکین .است اقتصادي مختلف هاي فعالیت
 ,Lumpkin and Lichtenstein( یناشت لیختن

 کنند:می تعریف گونهاین را فرصت تشخیص )،2005
 مفهوم به آن تبدیل و خوب ایدة یک تشخیص توانایی
 درآمد. و افزوده ارزش ایجاد منظور به کار و کسب

 هايفرصت تشخیص گفت، توانمی بنابراین
 افراد آن طی در که دارد اشاره شرایطی به کارآفرینی

 جدیدي ساختارهاي از قادرند که رسندمی باور این به
 آن واسطۀ به تا کنند استفاده خود کارهاي و کسب در

 گیرند کار به سود کسب براي نوینی شیوة به را منابع
)Shane, 2003.( بارون )Baron, 2003( تشخیص 

 و عملی جدید، هايایده ارائۀ شامل را فرصت
 داندمی قانونی و بازار به عرضه قابلیت با پذیر، امکان

 اگرچه دارند. سودآوري و آفرینیارزش پتانسیل که
 حوزة محققان از بسیاري سوي از تعریف این

 برخی اما است شده واقع پذیرش مورد کارآفرینی
 هايویژگی کارآفرینی، هايفرصت تعریف در محققان
 به ادامه در که اندافزوده تعریف این به را دیگري
  شود.می اشاره هاآن از برخی

 هايفرصت مدت بلند ماهیت موارد، این از یکی
 فرآیند در که معناست بدان این است. کارآفرینی
 یا و محصوالت قادرند کارآفرینان فرصت، تشخیص
 افزودة ارزش که دهند ارائه را جدیدي خدمات

 خواهد پی در کاربران یا و مشتریان براي را بلندمدتی
 بنابراین، ).Timmons and  Spinelli, 2007( داشت
 را مدتیکوتاه ارزش که محصوالتی و کاالها عرضۀ
 هايفرصت جزو باشند، داشته دنبال به مشتریان براي

 یا محصوالت فقدان روند.نمی شمار به کارآفرینی
 اکثر که است مواردي دیگر از بازار در خدمات
 اشاره آن به کارآفرینی هايفرصت تعاریف در محققان

 دیگر، بیانی به ).Gregoire et al., 2009( اندنموده
 گفت توانمی هنگامی که باورند این بر محققان برخی
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 کمبود به که داده تشخیص را فرصتی کارآفرین یک
 و آردیچولی ببرد. پی بازار در خدمتی یا محصول
 تعریف در نیز )Ardichvili et al., 2003( همکاران
 اشاره کارآفرینان آیندة بر مبتنی اقدامات به فرصت
 اقدماتی، چنین انجام بدون که معتقدند و اندنموده

 در که معناست بدان این شوند.نمی درك هافرصت
 با و باشند نگرآینده باید افراد فرصت، تشخیص فرآیند

 همچنین و مشتریان نیازهاي و هاخواسته به نگاه
 هافرصت شناسایی به اقدام ،آینده در بازار شرایط
 در نوآوري عامل به محققان از دیگر برخی نمایند.
 که معتقدند و اندنموده اشاره کارآفرینی هايفرصت
     ًکامال  محصوالت که است شانس نوعی فرصت
 ,.Plummer et al( کندمی عرضه بازار به را جدیدي

 فرصت ویژگی این که است ذکر شایان البته ).2007
 و نشده واقع پذیرش مورد گسترده طور به کارآفرینی

 معرفی بدون افراد که دارد وجود زیادي موارد
 هايفرصت بازار، به جدیدي خدمت یا و محصول

 دیگر، عبارت به اند.نموده شناسایی را کارآفرینی
 پیش از نوآوري یک بار اولین براي فرد که هنگامی
 زندگی محیط به بازار نیاز به توجه با را شده معرفی

   است. داده تشخیص را فرصتی آورد،می خود
 و )Ozgen and Baron, 2007( بارون و ازگن

 )Ucbasaran et al., 2009( همکاران و یوکبساران
 افراد تالش و توانایی عنوان به را فرصت تشخیص

 کار و کسب جدید هايفرصت خلق یا کشف براي
 وجود خاصی کاالي براي تقاضا که زمانی دانند.می

 بازار شرایط نو هايایده خلق با کارآفرین افراد ندارد،
 اینان که گفت توانمی لذا و کنندمی دگرگون را

 ).Sarasvathy, 2003( اندداده تشخیص را فرصتی
 تشخیص که است معتقد )Singh, 2000( سینگ

 پذیرامکان گذاريسرمایه نوعی کارآفرینی، هايفرصت
 جدیدي خدمت یا و محصول که است بالقوه سود با

 بهبود دنبال به یا و کند،می عرضه بازار به را
 و محصوالت از تقلید یا موجود خدمات و محصوالت

 مرحلۀ به هنوز که است بازارهایی در سودآور خدمات
 از مختلفی انواع به وي واقع در اند.نرسیده اشباع

 کندمی اشاره نو و تقلیدي نظیر کارآفرینی هايفرصت
 قرار مدنظر ترکم موضوع این تعاریف سایر در که

 ,.Gregoire et al( همکاران و گرگوري است. گرفته

 بر مشتمل را کارآفرینی هايفرصت تشخیص )2009
 معرفی به منجر یا که دانندمی اقدامات از ايمجموعه

 کهاین یا و شودمی جدید خدمتی یا و کاال روش،
 خواهد دنبال به را موجود خدمات و کاال روش، بهبود

 بایستی مذکور اقدامات که باورند این بر آنان داشت.
 شکست مشاهدة یا و بازار در موجود نواقص بر مبتنی

 از بایستی فرصت کهآن مهم نکتۀ اما باشد. سایرین
 منظور، این براي باشد. برخوردار ايبالقوه سودآوري

 توانمی زمانی تنها که نمایندمی اذعان مذکور محققان
 شناسایی بازار در را واقعی فرصتی کارآفرین گفت
 عرضه بین تناسب و پذیريامکان مطلوبیت، که نموده

 که رسدمی نظر به باشد. نموده بررسی را هدف بازار و
 کیفیت جامعیت، از برخورداري ضمن مذکور تعریف
 است. گرفته نظر در نیز را شده شناسایی هايفرصت

 از هاآن شناسایی که ايکارآفرینانه هايفرصت بسا چه
 با تطابق از اما باشد، برخوردار باالیی سودآوري

 کشوري مقرارت و قوانین یا و مشتریان نیازهاي
 مذکور محققان که است حالی در این نباشد. برخوردار

 اجرایی و کاربردي بر عالوه پذیريامکان بررسی در
 قوانین با آن بودن سازگار شده، شناسایی فرصت بودن

 در دیگر، سوي از اند.نموده لحاظ نیز را مقرارت و
 از برداريبهره و فرصت تشخیص مرز تعریف این

 است. شده مشخص یکدیگر از خوبی به فرصت
 معرفی ابعاد مذکور دیدگاه در شد، گفته آنچه بر افزون
 از و بوده عملیاتی      ًکامال  فرصت تشخیص براي شده
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 از بسیاري کهآن حال برخوردارند. سنجش قابلیت
 سنجش و بوده نظري و ذهنی     ًکامال  شده ارائه تعاریف

  باشد.نمی پذیرامکان واقعی دنیاي در هاآن
 نیز )Hansen et al., 2011( همکاران و هانسن

 در فرصت تشخیص ادبیات در که جامعی بررسی در
 و متضاد     ًگاها  و متفاوت گسترده، تعاریف خصوص
 کلیۀ گرفتن نظر در با نهایت در اند،داده انجام متناقض

 از مفهومی تعریفی ارائۀ به اقدام تعاریف، این
 یک که معتقدند آنان اند.نموده کارآفرینی هاي فرصت
  کارآفرینی: فرصت

 براي بازار به جدید محصول یک معرفی احتمال -1
  است؛ سود کسب

 -ابزار چارچوب کارآفرین آن در که است شرایطی -2
  کند؛می خلق یا و بینیپیش را جدیدي روش

 و کسب یک اندازيراه به منجر که است ايایده -3
  شود؛می کار

 پذیرامکان ابزارهاي و هاروش از کارآفرینان ادراك -4
  است؛ سود کسب براي محتمل و
 منظور به حلیراه خلق براي کارآفرینان توانایی -5

  است؛ مشکالت حل
 و متفاوت ايگونه به مشتري به خدمت امکان -6

   است. دیگران از بهتر

 کنون تا آید،برمی نیز فوق مطالب بیان از که طورهمان
 موارد برخی در حتی و متفاوت مختلف، تعاریف
 شده ارائه فرصت تشخیص و رصتف از متناقضی

 به اقدام خود زعم به محققان از یک هر و است
 به استناد با کارآفرینی هايفرصت تشخیص سنجش

 به امر این اند.نموده فرصت تشخیص تعاریف از یکی
 براي محققان اساسی هايچالش از یکی به خود نوبۀ

 شده تبدیل فرصت تشخیص حوزة در مطالعاتی انجام
 ترپیش که دالیلی به بنا که است حالی در این است.

 بخش در فرصت تشخیص مطالعۀ شد اشاره آن به

 توجه نیازمند مطالعاتی هايحوزه از یکی کشاورزي
 معرفی که است پرواضح است. محققان تربیش

 هايفرصت تشخیص سنجش براي مناسب مقیاسی
 تشخیص مطالعات رشد بسترساز تواندمی کارآفرینی

 ادامه در بنابراین، باشد. کشاورزي بخش در فرصت
 تشخیص سنجش براي مقیاسی معرفی ضمن

 در تربیش بحث به کشاورزي کارآفرینانۀ هاي فرصت
  پرداخت. خواهیم مقیاس این هايویژگی خصوص
: کشاورزي کارآفرینی هايفرصت تشخیص سنجش

 فرصت تشخیص زمینۀ در که مطالعاتی از بسیاري در
 محققان هايدغدغه تریناصلی از یکی شود،می انجام

 که چرا باشد.می مذکور متغیر سنجش چگونگی
 و تعاریف شد، اشاره نیز ترپیش که گونههمان

 سنجش براي متضادي     ًبعضا  و متنوع هاي مقیاس
 موارد اکثر در متأسفانه دارد. وجود فرصت تشخیص
 مورد مقیاس از استفاده براي توجیهی هیچ محققان

 در کارآفرینی فرصت تشخیص سنجش نحوة یا و نظر
 نظر به راستا، این در اند.نکرده ارائه خود پژوهش

 فرصت تشخیص مدل در شده معرفی ابعاد رسد می
)2009( Gregoire et al. هامدل سایر به نسبت 

 چند ذکر ادعا، این جیهوت و توضیح در .باشد ترارجح
 خواهیم آن به ادامه در که نمایدمی ضروري نکته

  پرداخت.
 مقیاس، یک معرفی یا و استفاده در مرحله اولین

 است قرار که است متغیري واضح و شفاف تعریف
 ترینبزرگ از یکی گیرد. قرار سنجش مورد

 تشخیص سنجش خصوص در که هایی چالش
 وجود مختلف محققان بین در کارآفرینی هايفرصت

 اندنتوانسته درستی به محققان اغلب که است این دارد
 کارآفرینانه، هوشیاري کار، و کسب ایدة میان

 تشخیص و کارآفرینانه اقدامات و ها فعالیت
 به نگاهی شوند. قائل تمایز کارآفرینی هاي فرصت
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 در فرصت تشخیص زمینۀ در شده انجام مطالعات
 موضوع این گویاي خوبی به کشور از خارج و داخل
 این محققان میان در همواره که دیگري مسئلۀ است.
 عینی خصوص در بحث بوده، مناقشه مورد حوزه
 و دارند وجود بیرون در هافرصت که(این بودن

 ها(فرصت بودن ذهنی یا و هستند) کشف نیازمند
 باشند)می افراد ذهنی پردازش و تفسیر نتیجۀ

 سنجش در که است پرواضح است. ها فرصت
 توجیه شفاف صورت به باید محقق فرصت تشخیص

 و پذیرفته را مذکور هايدیدگاه از یککدام که نماید
 تشریح نیز را خود پذیرش دالیل منطقی استدالل با

 براي .Gregoire et al )2009( راستا، این در نماید.
 در را فرضپیش چند خود موردنظر مقیاس معرفی

 چنین وجود نیز، نگارندگان که اندگرفته نظر
 معرفی مقیاس در آن نمودن لحاظ و هاییفرض پیش
 هامقیاس سایر بر مقیاس این برتري دلیل را شده
 این در شده گرفته نظر در هايفرضپیش دانند. می

  از: عبارتند مقیاس
 عدم یا و کمبود ،شکست نتیجۀ در هافرصت -1

  آیند.می وجود به بازار در موفقیت
 غیرقابل نشده، بینیپیش هافرصت که جاییآن از -2

 به توانندنمی بنابراین هستند، متغیر و ریزيبرنامه
 محیط در عینی صورت به نفسهفی و خود خودي
 که گفت توانمی کلی طور به اما باشند. داشته وجود

 ذهنی پردازش و ادراکات نتیجۀ در فرصت شناسایی
 بنابراین، باشد.می عینی هايواقعیت از کارآفرین فرد

 عینیت و ذهنیت عنصر دو هر داراي فرصت تشخیص
  باشد.می
 McMullen( شفرد و موالنمک دیدگاه با مطابق -3

and Shepherd, 2006( فاز دو بین بایستی 
 فرصت) از برداريبهره و فرصت (شناسایی کارآفرینی

 ذهنی باور این به فرد اول فاز در شد. قائل تمایز

 فردي هر که دارد وجود محیط در فرصتی که رسد می
 از تواندمی منابع و خصوصیات سريیک بودن دارا با

 و باورها مرحله این در واقع، در نماید. برداريبهره آن
 شکل فرصت شناسایی راستاي در فرد اعتقادات

 مورد را موردنظر فرصت فرد خواه گیرد؛ می
  کارآفرینی). دوم (فاز خیر یا دهد قرار برداري بهره

 تفاوت کارآفرینی فرصت و کار و کسب ایدة بین -4
  دارد. وجود
 و گرگوري فوق، فرضیات گرفتن نظر در با

 براي را بعد سه )Gregoire et al., 2009( همکاران
 از: عبارتند که گرفتند نظر در فرصت تشخیص سنجش

 تناسب یزانم و فرصت مطلوبیت فرصت، پذیريامکان
 چهآن به استناد با بنابراین، .هدف بازار و عرضه بین

 مدل در شده مطرح ابعاد که گفت توانمی شد گفته
 بر افزون رسد.می هامدل سایر از ترجامع نظر به مذکور

 تشخیص مطالعات در که مسائلی ترینمهم از یکی این،
 شده تأکید آن بر کشاورزي کارآفرینی هايفرصت
 بسته فرصت تشخیص فرآیند در تفاوت وجود است،

 است شده شناسایی فرصت ماهیت و نوع به
 حاکی مختلف مطالعات واقع، در .)1395 مرام، (خوش

 تشخیص فرآیند که عواملی از یکی که است آن از
 فرصت نوع دهد،می قرار تغییر دستخوش را فرصت

 حتی راستا، این در ).Ardichvili et al., 2003( است
 در کارآفرینان تفاوت که اندنموده عنوان محققان برخی
 که چرا است؛ متفاوت هايفرصت نمودن دنبال نتیجۀ

 دارا مستلزم فرصتی، نوع هر از برداري بهره و شناسایی
 ايویژه روانشناختی هايویژگی و مهارت ،دانش بودن
 Hessels et al., 2008; Lee and( است

Venkataraman, 2006.(  
 از یکی شرایط این در که است پرواضح

 تشخیص مطالعات در محققان اساسی هاي چالش
 یمقیاس از استفاده کشاورزي کارآفرینی هايفرصت



  و همکاران مراممژگان خوش
  

65 

 کاربرد قابلیت که است فرصت تشخیص سنجش براي
 با باشد. داشته را هافرصت از مختلفی انواع براي
 مدل، این ارائۀ هايفرضپیش از یکی کهاین به توجه

 عینی و ذهنی هايفرصت نوع دو هر گرفتن نظر در
 براي شده معرفی ابعاد به نگاهی با چنینهم و باشدمی

 مدل که گفت توانمی فرصت، تشخیص سنجش
 راستا، این در است. برخوردار قابلیت این از مذکور

 نیز )Gregoire et al., 2009( همکاران و گرگوري
 انواع براي استفاده قابلیت مذکور مقیاس که معتقدند

 را پژوهشی هايحوزه و وامعج و هافرصت مختلف
 نظر در با )1395( مرامخوش راستا، این در دارد.

 به اقدام دیدگاه، این در شده معرفی ابعاد گرفتن
 تشخیص سنجش براي ايپرسشنامه تدوین
 نمود کشاورزي بخش در کارآفرینی هاي فرصت
 پایایی و روایی برازش، بررسی منظوربه و )1 (جدول

 بین در کارآفرینی فرصت تشخیص گیرياندازه مدل
 تحلیل از کرمانشاه استان کشاورزي بخش کارآفرینان

   نمود. استفاده تأییدي عاملی
  

  هاي کارافرینی در بخش کشاوزي. هاي سنجش تشخیص فرصت گویه -1جدول 
  مورد  ردیف

  است؟ دسترسی قابل راحتی به کارم و کسب براي موردنیاز هاينهاده آیا  1
  ندارد؟ منافاتی و...) تولیدات نوع زیست، محیط آلودگی نظر (از کشاورزي بخش در موجود قوانین با من پیشنهادي کار و کسب آیا  2
  است؟ شده ریخته دقت به آن طرح و دارد اجرا قابلیت کافی اندازه به من پیشنهادي کار و کسب آیا  3
  است؟ کشورم مردم خواسته و نیاز با متناسب کنم، اندازيراه خواهممی که کاري و کسب آیا  4
  بخرند؟ من از را آن تولید محض به و باشند من تولیدات خواهان که هستند خاصی افراد آیا  5
  است؟ کشاورزي بخش      ًخصوصا  و جامعه مشکالت از مشکلی نمودن برطرف جهت در من کار و کسب آیا  6
  کند؟می استقبال من پیشنهادي کار و کسب از جامعه آیا  7
  است؟ سودآور کافی اندازه به من پیشنهادي کار و کسب آیا  8
  باشند؟ آن اندازي راه و پیگیر خواهان افرادي کنم دنبال را آن نخواهم خودم اگر حتی که است سودآور آنقدر من پیشنهادي کار و کسب آیا  9
  باشد؟ بلندمدت آن سوآوري و آورده پدید بازار در را تحولی تواندمی من پیشنهادي کار و کسب آیا  10

  
 سنجش به سوم تا اول سؤاالت فوق، پرسشنامۀ در

 ششم تا چهارم سؤاالت فرصت، پذیريامکان عد ب 
 و هدف بازار و عرضه بین تناسب    ب عد سنجش براي

 فرصت مطلوبیت    ب عد سنجش به دهم تا هفتم سؤاالت
 سه که داد نشان مذکور مطالعۀ نتایج دارند. اختصاص

 بازار و عرضه بین تناسب فرصت، پذیريامکان سازة
 به قادر خوبی به فرصت مطلوبیت و فرصت هدف

 کشاورزي کارآفرینی فرصت تشخیص سنجش
 )1395( مرامخوش مطالعۀ در دیگر، بیانی به باشند. می

 نیکویی ارزیابی هايشاخص بودن مناسب بر عالوه
 نشانگرها، بودن     ب عديتک گیري،اندازه مدل برازش
 مدل تشخیصی روایی و همگرا روایی ترکیبی، پایایی

 بخش در کارآفرینی هايفرصت تشخیص گیرياندازه
 مطالعۀ به استناد با بنابراین، رسید. تأیید به کشاورزي

 ابعاد رسدمی نظر به شد گفته چهآن مبناي بر و مذکور
 Gregoire( همکاران و گرگوري توسط شده معرفی

et al., 2009( مرامخوش پرسشنامه و )براي )1395 
 بخش در کارآفرینی هايفرصت تشخیص سنجش

  باشد. مناسب کشاورزي
  

  گیرينتیجه
 زیادي عوامل گرو در کشاورزي کارآفرینی توسعۀ

 براي افراد توانایی عوامل این میان در شکبی که است
 بخش در موجود کارآفرینانۀ هايفرصت شناسایی
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 که چرا است. برخوردار ايویژه جایگاه از کشاورزي
 فرآیند در گام اولین و تریناصلی فرصت تشخیص

 فرصت شناسایی بدون و رودمی شمار به کارآفرینی
 با بنابراین، داشت. نخواهد معنایی کارآفرینی    ًعمال 
 جهت در فرصت تشخیص باالي اهمیت به توجه

 حرکت لزوم و سو یک از کشاورزي کارآفرینی توسعۀ
 (به کشاورزي بخش بر تربیش اتکاي سمت به جامعه
 نفتی درآمدهاي به وابستگی از ناشی مشکالت لحاظ

 به توجه لزوم سو، دیگر از اخیر) هايسال در
 از بیش را کشاورزي کارآفرینانۀ هايفرصت تشخیص

 نقطۀ به رسیدن براي تالش نماید.می آشکار پیش
 در فرصت تشخیص قابلیت ارتقاي همانا که مطلوب

 در مطالعاتی انجام مستلزم است، جامعه افراد تک تک
 دقیق تعریف با جز امر این باشد.می هحوز این

 معرفی و کشاورزي کارآفرینی فرصت تشخیص
 این در باشد.نمی پذیرامکان آن سنجش براي مقیاسی
 Gregoire et( همکاران و گرگوري تعریف راستا،

al., 2009( شده معرفی مدل و فرصت تشخیص از 
 مطلوبیت فرصت، پذیريامکان    ب عد سه که آنان توسط

 براي را هدف بازار و عرضه بین تناسب و فرصت
 قرار پذیرش مورد اند،نموده معرفی فرصت تشخیص

 مرامخوش فوق، ابعاد گرفتن نظر در با گرفت.
 سنجش براي مقیاسی تدوین به اقدام )1395(

 و نمود کشاورزي کارآفرینی هايفرصت تشخیص
 به نیز، نهایت در رسانید. تأیید به نیز را آن اعتبار

 تشخیص حوزة در پژوهش به عالقمند محققان
 با شودمی پیشنهاد کشاورزي کارآفرینی هايفرصت

 در مختلف جوامع در مذکور مقیاس از گیريبهره
  نمایند. اقدام آن سنجیاعتبار جهت

  
  قدردانی و تشکر

 عنوان تحت دکتري رساله از مستخرج مقاله این
 در کارآفرینی هايفرصت تشخیص الگوي طراحی«

 »کرمانشاه استان کشاورزي بخش کارآفرینان بین
 ملی بنیاد مالی پشتیبانی و حمایت با که باشد می

 مراتب وسیله بدین شد. اجرا و طراحی نخبگان
 عمل به مذکور سازمان از را تشکر و قدردانی

  آوریم. می
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Abstract 1 

Opportunity recognition is at the heart of agricultural entrepreneurship. Therefore, 
understanding the essence of opportunity is central in opportunity recognition literature. This 
review article sought to investigate the answers to questions such as what opportunity is; what is 
the difference between opportunity and idea; what opportunity recognition entails; what is 
opportunity recognition in agricultural entrepreneurship; how opportunity recognition in 
agricultural entrepreneurship is measured. Review of related articles indicate that most 
international scholars have attempted to improve individuals’ competency in recognizing 
agricultural entrepreneurship opportunities as well as identifying factors influencing opportunity 
recognition in agricultural entrepreneurship. Moreover, many scholars have tried to present 
models of agricultural entrepreneurship development. However, limited attention has been paid 
to opportunity recognition in agricultural entrepreneurship in Iran. The first part of this review 
article attempts to provide answers to above questions and in the last part of the paper we 
provide a new scale to measure opportunity recognition in agricultural entrepreneurship.  
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