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Although agriculture is an important sector in economy in general and providing employment opportuni-
ties in particular, individuals’ limited ability to recognize entrepreneurial opportunities in agriculture has 
reduced the share of agriculture in employment. Therefore, the promotion of opportunity recognition 
skills in agriculture can solve unemployment challenges. In this regard, this qualitative study attempted 
to present a model for agricultural entrepreneurial opportunity recognition using NVivo software. The 
study participators consisted of all agricultural entrepreneurs in Kermanshah Province. Of them, 19 cases 
of agricultural entrepreneurs were selected by theoretical sampling. Results revealed that the major 
components of our proposed model in opportunity recognition included social capital, human capital, 
environmental support, psychological characteristics, alertness, and personal and environmental turbu-
lence. Results of this study have practical implications for agricultural policy makers, science and technol-
ogy parks, agricultural organization, entrepreneurship education trainers, and higher agricultural educa-
tion system. Moreover, the results have practical significance towards resistive economy.

A B S T R A C T

Key words: 
Opportunity recog-
nition, Agricultural 
entrepreneurship, 
NVivo software

Received: 29 Oct. 2016

Accepted: 10 Apr. 2017

Extended Abstract

1. Introduction

pportunity Recognition (OR) has long 
been accepted as a key aspect of the 
entrepreneurial process. OR is a vitally 
important new area of entrepreneurship 
research. Many definitions of entrepre-

neurship have increasingly focused on OR as a central 
idea to understand entrepreneurial behavior. In other 
words, OR was considered as a crucial step in the entre-
preneurial process. Therefore, finding proper opportuni-
ties for new businesses are the most important compo-

nents of a successful entrepreneur. Nevertheless, given 
the same set of conditions, not all people can identify a 
given entrepreneurial opportunity. 

Some people are able to identify opportunities that 
others overlook. In addressing this interesting but chal-
lenging research question as to why some people and not 
others are able to identify entrepreneurial opportunities, 
previous studies lend support to the view that ability of 
an entrepreneur to recognize opportunity is affected and 
restricted by several factors. These factors include such as 
personal features, prior knowledge, social capital, cogni-
tive learning ability, entrepreneurial motivation, resource 
endowments, and social conditions. Although OR has 
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been the focus of entrepreneurship research, little atten-
tion has been paid to factors influencing OR in the context 
of agriculture. In other words, agriculture has a major role 
in economy in general and employment opportunities in 
particular; however, individuals’ weakness to recognize 
entrepreneurial opportunities in agriculture has reduced 
the share of agriculture in employment. Therefore, the en-
hancement of opportunity recognition skills in agriculture 
can solve unemployment challenges. 

In recent years, several models of opportunity recognition 
and or development have been introduced. The models are 
based on different, but conflicting assumptions borrowed 
from various disciplines, from cognitive psychology to Aus-
trian economics. These attempts have greatly enriched our 
understanding of opportunity identification, but they fell short 
of offering a comprehensive understanding of the process for 
two major reasons. Also no consensus exists among entrepre-
neurship researchers on major concepts to define and opera-
tionalize the processes in question. In a nut shell, we are still 
far from reaching a complete theory of OR and development. 
If we want to successfully bridge the gap between research 
and practice, such a theory is a must. In other words, a sound 
theory identifies and defines practical problems; prescribe 
or evaluate solutions to these problems; and respond to new 
problems with no previously identified solutions.

2. Methodology

This study was qualitative in paradigm and using ground-
ed theory approach. The study participators consisted of 
all agricultural entrepreneurs in Kermanshah Province. Of 
them, 19 cases of agricultural entrepreneurs were selected 
by theoretical sampling. In this study, we achieved theo-
retical saturation after 19 interviews. The relevant data 
were collected by using individual deep interviews. The 
obtained data were analyzed using open, axial, and selec-
tive coding with the aid of NVivo software. 

3. Results

Results revealed that the major components of our pro-
posed model in agricultural entrepreneurial opportunity 
recognition included social capital, human capital, envi-
ronmental support, psychological characteristics, alert-
ness, as well as personal and environmental turbulence.

4. Discussion

The findings of this study were similar to the result of 
Bhagavatula et al. (2010) and Ramezanpour et al. (2014) 
studies on effect of human capital components in OR; 

Moghimi Esfandabadi et al. (2016) and Kolawole et al. 
(2014) studies on the effect of social capital components 
in OR; Zhou (2011) and Webb et al. (2011) studies on the 
effect of environmental support components in OR; Ko 
(2012) study on the effect of alertness components in OR; 
Tang (2010) study on effect of turbulence components in 
OR; and Garg et al. (2011) studies on the effect of psy-
chological characteristics components in OR. 

5. Conclusion

Results of this study have practical implications for agri-
cultural policy makers, science and technology parks, agri-
cultural organization, entrepreneurship education trainers, 
and higher agricultural education system. Moreover, the 
results have practical significance towards resistive econo-
my. Hence, the expected results will help identify problems 
of Iran’s agricultural entrepreneurs and young people in ru-
ral area to act more efficiently in their opportunity recogni-
tion process and train them to become better entrepreneurs 
and create new ventures that generate more value. 
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اگرچه کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور، قابلیت زیادی برای اشتغال جمعیت بیکار کشور دارد، اما ناتوانی 
افراد در تشخیص فرصت های کارآفرینانه موجب شده است با وجود فرصت های بی شمار در این بخش، سهم بخش کشاورزی از اشتغال 
کشور روز به روز کاهش یابد. ازاین رو، در شرایط موجود بهبود قابلیت افراد برای تشخیص فرصت های کارآفرینانه کشاورزی می تواند 
راهگشای بسیاری از مشکالت کشور باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با بهره گیری از الگوی کیفی و نرم افزار NVivo به طراحی و تبیین 
الگوی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه پرداخته است. جامعه مطالعه شده در این پژوهش، تمام 
کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه بودند که نمونه های مطالعه شده به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. درنهایت با انجام 
19 مصاحبه، برای تولید نظریه اشباع نظری حاصل شد و فرایند جمع آوری داده ها خاتمه یافت. نتایج نشان داد مؤلفه های اصلی الگوی 
تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه عبارتند از: سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، حمایت های محیطی، 
ویژگی های روان شناختی، هوشیاری و تالطم ها. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی برای سیاست گذاران عرصه کشاورزی، پارک های 

علم و فناوری، سازمان جهاد کشاورزی، طراحان دوره های آموزش کارآفرینی و نظام آموزش عالی کشاورزی به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه ها: 
شناسایی فرصت، 

کارآفرینی کشاورزی، 
NVivo نرم افزار

تاریخ دریافت: 08 آبان 1395
تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1396

مقدمه

بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصادی کشور 
پس از بخش خدمات، حدود 12 درصد از تولید ناخالص ملی را 
به خود اختصاص داده است و محل اشتغال بخش گسترده ای از 
 (Layeghi, Ghasemi, & Babaei, جمعیت کشور به شمار می رود
کشاورزی  بخش  فراوان  قابلیت های  و  اهمیت  وجود  با   .2012)

کشور از نظر تنوع اقلیمی، وجود منابع و ذخایر غنی، امکان ایجاد 
اشتغال مولد کم هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسبی در تولید و 
صدور محصوالت، سهم این بخش در اشتغال کشور روز به روز در 
حال کاهش است. گزارش مرکز آمار ایران )2012( حاکی از آن 
است که سهم بخش های صنعت و خدمات از تعداد شاغالن کشور 
طی سال های 1384 تا 1391، افزایش و سهم بخش کشاورزی 
کاهش یافته است. در این راستا، سهم بخش کشاورزی از تعداد 
شاغالن کشور از 24/7 درصد در سال 1384 به 18/9 درصد 
در سال 1391 رسیده است. اگرچه در سال های اخیر به منظور 
حل این مشکل، بحث کارآفرینی کشاورزی و روستایی در کشور 

مطرح شده است، اما آمارهای موجود نشان می دهد نتوانسته ایم 
در این خصوص پیشرفت چندانی داشته باشیم. در تأیید این 
به رتبه بندی کشورهای مختلف  به آمار مربوط  مدعا، می توان 
جهان بر اساس شاخص کارآفرینی و توسعه جهانی استناد کرد. 

آمار یادشده حاکی از آن است که بر اساس این شاخص، ایران 
از بین 71 کشور مطالعه شده، در جایگاه 69ام جهان قرار دارد 
این  که  می شود  مطرح  سؤال  این  حال   .(Acs & Szerb, 2010)

رتبه بندی بر اساس چه معیارهایی تدوین شده است. برای پاسخ 
جدول  در  جهانی  دیده بان  سازمان  شاخص های  سؤال  این  به 
شماره 1 آمده است. در این شاخص )در سال 2012(، ایران از 
نظر قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی با میزان 39 درصد 
از بین 13 کشور هم گروه خود، رتبه سیزدهم را کسب کرده و 
پایین تر از میانگین )62 درصد( قرار گرفته است. همچنین، نتایج 
سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی نشان می دهد شاخص قابلیت 
درصد  از 46  ایران  کشور  در  کارآفرینی  فرصت های  تشخیص 
در سال 2011 به 39 درصد در سال 2012 کاهش یافته است 

.(Faculty of Entrepreneurship, 2012)

1- دکترا، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2- دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. 
3- استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. 

طراحی و تبیین الگویی برای تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه: 
NVivo کاربرد نرم افزار
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به  نظر می رسد با وجود قابلیت ها و توانمندی های بی شماری که 
در بخش کشاورزی کشور وجود دارد، ناتوانی افراد در تشخیص 
این فرصت ها، یکی از دالیل کاهش اشتغال در بخش کشاورزی 
بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص 
استان  کارآفرینان  دیدگاه  از  کشاورزی  کارآفرینانه  فرصت های 
کرمانشاه، در راستای پرورش قابلیت یادشده در میان کشاورزان، 
جوانان جویای کار و عالقه مند به بخش کشاورزی و همچنین 
فارغ التحصیالن بخش کشاورزی انجام شد. از مهم ترین دالیل 
انجام این پژوهش در استان کرمانشاه می توان به بیان این نکته 
اکتفا کرد که کرمانشاه با وجود داشتن آب و هوای مناسب و چهار 
اقلیم در سطح آن، وجود منابع آبی و بارندگی مناسب و همچنین 
خاک حاصلخیز، از نظر بیکاری رتبه سوم را در کشور به خود 

اختصاص داده است. 

ارتقای قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینانه کشاورزی در 
افراد، جز از طریق طراحی و تدوین الگویی متناسب با بخش 
کشاورزی ایران امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین درک عوامل مؤثر 
بر شناسایی فرصت، اطالعات مفیدی را برای برنامه ریزی و طراحی 
دوره های آموزش کارآفرینی برای کارآفرینان بالقوه ارائه می کند. 
هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین الگویی برای تشخیص 
فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه است.

مروری بر ادبیات موضوع

اگرچه مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور درباره عوامل 
تأثیرگذار بر تشخیص فرصت های کارآفرینی انجام شده است، اما 
بیشتر این مطالعات تنها چند عامل محدود را بررسی کرده اند. 
ازاین رو ادبیات موجود در این زمینه بسیار پراکنده است. در ادامه 
به برخی از این مطالعات می پردازیم. سرمایه انسانی یکی از عوامل 
تأثیرگذار بر تشخیص فرصت است (Dimov & Shepherd, 2005) که 
شامل دانش کارآفرینانه ای است که از طریق آموزش، تجربه یا هر 
دو به  دست می آید (Tihula & Huovinen, 2009). مطالعات تجربی 
متغیرهای  از  برخی  با  فرصت  تشخیص  توانایی  می دهد  نشان 

سرمایه انسانی نظیر تحصیالت، تجربه کارآفرینی (Dimov, 2003) و 
دانش قبلی (Shepherd & De Tienne, 2005) ارتباط دارد.

و   (Audretsch, Aldridge, & Sanders, 2011) اجتماعی  سرمایه 
شبکه های اجتماعی از دیگر عوامل تأثیرگذار بر شناسایی فرصت 
است (Hoang & Young, 2000). شبکه های اجتماعی به دو بخش 
روابط قوی و ضعیف تقسیم شده است. روابط قوی نشان دهنده 
 (Greve & ارتباطات کارآفرین با خانواده و دوستان نزدیک است
(Salaff, 2003. روابط ضعیف به روابط فرد با شبکه های خاصی اشاره 

دارد که می تواند موجب دسترسی افراد به اطالعات و ایده های نو 
 .(Ramezanpour, Amiriyan, & Mosleh Shirazi, 2014) شود

تشخیص  بر  که  است  مواردی  دیگر  از  محیطی  عوامل 
فرصت های کارآفرینی تأثیر می گذارد. برخی از عوامل محیطی 
که در سطح کالن می توانند بر فرایند شناسایی فرصت تأثیر 
اقتصادی جامعه، زمینه سیاسی و  از: رشد  بگذارند عبارت اند 
اجتماعی، موقعیت جغرافیایی و ارزش های فرهنگی. اقتصاددانان 
معتقدند که هرگونه تغییری در فناوری، آداب ورسوم اجتماعی، 
خلق  به  منجر  جمعیت شناختی  شرایط  و  سیاسی  فضای 
مجموعه جدیدی از اطالعات می شود که به فرایند شناسایی، 
 (Webb, Ireland, Hitt, می کند  کمک  فرصت  خلق  یا  کشف 
که  است  معتقد   )2010( تانگ1   .Kistruck, & Tihanyi, 2011)

محیط کارآفرینی متغیری میانجی است که تأثیر ویژگی های 
فردی را بر شناسایی فرصت تعدیل می کند.

و  غیرمنتظره  اتفاقات  و  وقایع  به  که  تالطم2های شخصی 
سریع اشاره دارد در زندگی افراد اتفاق می افتد، یکی دیگر از 
عواملی است که می تواند در وقوع کارآفرینی و به نوبه خود 
تشخیص فرصت، مؤثر واقع شود (Tang, 2010). نتایج مطالعات 
و خالقیت  هوشیاری  نظیر  عواملی  است  داده  نشان  مختلف 
استقالل طلبی،   ،(Azizi, Motameni, & Abdollahpour, 2013)

1. Tang
2. Turbulence 

جدول 1. مقایسه ایران با برخی کشورهای هم گروه از نظر ادراکات کارآفرینانه در میان جمعیت 46 تا 81 ساله

اوگاندا نیجریه فلسطین آنگوال مصر ایران شاخص )برحسب درصد(

80/69 82/19 46/14 66/17 53/72 39/17 قابلیتتشخیصفرصت
87/69 87/93 59/37 72/05 58/66 54/15 درکقابلیتهایکارآفرینانه
18/62 22/61 39/60 32/95 35/64 39/86 ترسازشکست
71/76 47/28 37/45 70/65 43/58 22/28 نیتکارآفرینانه
0/00 81/69 84/56 0/00 83/01 60/19 کارآفرینیبهعنوانیکحرفهمناسب
0/00 76/01 80/43 0/00 87/22 72/97 منزلتاجتماعیکارآفرینان
0/00 78/14 70/92 0/00 63/71 61/04 توجهرسانههابهکارآفرینانموفق

)منبع: گزارش مدیریتی پنجمین برنامه پژوهشی ارزیابی شاخص های کارآفرینی در ایران، 1391(

»NVivo مژگان خوش مرام و همکاران. طراحی و تبیین الگویی برای تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه: کاربرد نرم افزار«
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 (Garg, درونی  کنترل  مرکز  خودکارآمدی،  پیشرفت،  به  نیاز 
فرصت های  تشخیص  در   Matshediso, & Garg, 2011)

کارآفرینانه به افراد کمک می کنند. 

به طور کلی از بررسی منابع مختلف و همچنین نتایج مطالعات 
تجربی که در باال به آن ها اشاره شد، می توان به این نتیجه دست 
یافت که هیچ چهارچوب پذیرفته شده ای در میان محققان در 
زمینه تشخیص فرصت های کارآفرینی وجود ندارد و هر محققی 
به گمان خود، به بررسی تأثیر چند عامل محدود در شناسایی 
از  اقدام کرده است. همچنین، هیچ یک  فرصت های کارآفرینی 
مطالعات انجام شده که در باال نیز به آن ها اشاره شد در بخش 
کشاورزی انجام نشده است. ازاین رو مجموع این شرایط ما را بر آن 
داشت که برای رسیدن به الگویی جامع و بومی، الگویی متناسب 

با شرایط جامعه را تدوین کنیم.

روش شناسی تحقیق

نظر  از  و  است  بوده  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  مطالعه 
روش شناسی در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. همچنین 
بهره گرفته شد.  به عنوان روش پژوهش  نیز  بنیانی  تئوری  از 
تئوری بنیانی، روالی نظام مند و کیفی برای تولید نظریه یا مدل 
 .(Creswell, 2005) است  کلی  در سطح  واقعی  موضوعی  درباره 
جامعه مطالعه شده در این پژوهش، کارآفرینان بخش کشاورزی 
استان کرمانشاه بودند که نمونه های مطالعه شده ابتدا به صورت 
مبتنی بر هدف و در ادامه به صورت نمونه گیری نظری انتخاب 
شدند. در نمونه گیری نظری که به عنوان روش غالب در تئوری 
بنیانی شناخته می شود، نمونه ها به شکلی انتخاب می شوند که به 

 .(Zolfaqarian, & Latifi, 2011) خلق نظریه کمک کنند

بدین منظور، در پژوهش حاضر ابتدا چند نفر از کارآفرینان به 
صورت هدفمند انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه های اولیه 
مفاهیم،  ایجاد  و  کدگذاری  حاصل،  داده های  تجزیه و تحلیل  و 
مقایسه آن ها با هم، تشکیل مقوله ها و برقراری ارتباط بین آن ها، 
از نمونه گیری نظری برای انتخاب شرکت کنندگان دیگر استفاده 
شد. سپس محقق تصمیم گرفت داده های بیشتری از کارآفرینان 
بخش کشاورزی استان کرمانشاه را جمع آوری کند. در جمع آوری 
داده های الزم، از مصاحبه های عمیق انفرادی بهره گرفته شد. 
هر مصاحبه به طور میانگین از 25 تا 50 دقیقه  طول می کشید. 
مصاحبه ها در ابتدا با طرح این سؤال کلی آغاز شد که چطور 
از کجا و  اولیه آن  ایده  این کسب و کار را راه اندازی کردید و 
چگونه به ذهن شما رسید. پس از انجام 19 مصاحبه، کفایت 
داده ها برای تولید نظریه حاصل شد و درنتیجه فرایند جمع آوری 
داده ها خاتمه یافت. اصلی ترین فرایند در تئوری بنیانی تحلیل 

داده هاست که مرکز ثقل پژوهش های کیفی است. 

در روش تئوری بنیانی، تحلیل داده ها از طریق کدگذاری )باز، 
 .(Iman, & Mohamadian, 2008) محوری و انتخابی( انجام می گیرد

اگرچه فرایند تحلیل داده ها در پژوهش کیفی با مدیریت ذهنی 
انسانی سروکار دارد و نرم افزار نمی تواند جایگزین آن شود، اما 
زمانی که حجم داده ها زیاد باشد، استفاده از نرم افزارهای کیفی 
میان،  این  در   .(Zolfaqarian, & Latifi, 2011) می شود  توصیه 
نرم افزار NVivo به شدت تحت تأثیر نظریه پردازی داده بنیاد قرار 
را  میدانی  مصاحبه های  محتوای  تحلیل  و   (Gibbs, 2002) دارد 
تسهیل می کند (Hutchisona, Johnstonb, & Breckona, 2010). در 
پژوهش حاضر برای تحلیل داده ها از نرم افزار NVivo استفاده شد.

در پژوهش حاضر محقق درصدد بود تا با استفاده از تکنیک های 
مختلف، قابلیت اطمینان پژوهش را تأیید کند. به این ترتیب عالوه 
بر حفظ شرایط الزم برای معتمدبودن محقق و داشتن حساسیت 
نظری در گردآوری داده ها، از روش های دیگری نیز برای رسیدن 
به این هدف استفاده شد. بدین منظور، قابلیت اعتبار نتایج حاصل 
از این بخش، با استفاده از تکنیک های کنترل های اعضا، استفاده 
از محققان مختلف در جمع آوری و تحلیل داده ها و خودبازبینی 
محقق بررسی شد. پس از تحلیل داده ها، نتایج در اختیار شش 
نفر از افراد قرار گرفت تا از تطابق آنچه که به  دست  آمده است 
با واقعیت اطمینان حاصل شود. همچنین تالش شد در میان 
شرکت کنندگان بیشترین تنوع ممکن از نظر سن، جنسیت و 

سطح تحصیالت وجود داشته باشد. 

به منظور بررسی تأییدپذیری نتایج حاصل از تحقیق نیز همه 
تحلیل،  از  پس  ضبط شده  مصاحبه های  و  اسناد  یادداشت ها، 
تا  قرار گرفت  و دیگر محققان  پژوهش  تیم  اختیار  در  مجدداً 
تناسب بین داده های خام با نتایج حاصل از داده ها تأیید شود. 
بر  آیا  که  بود  موضوع  این  بررسی  بخش،  این  انجام  از  هدف 
بخش  کارآفرینان  با  که  مصاحبه هایی  از  حاصل  نتایج  اساس 
به درستی  انجام شده است، محقق  استان کرمانشاه  کشاورزی 
طبقات گسترده، زیرطبقات و ابعاد آن ها را شناسایی کرده است 
یا خیر. همچنین به منظور بررسی انتقال پذیری نتایج حاصل 
از پژوهش حاضر از رویه های ویژه کدگذاری و مقایسه مداوم 
و  کدگذاری  انجام  در حین  مصاحبه ها  و  یادداشت ها  با  نتایج 

توصیف دقیق شرایط انجام تحقیق بهره گرفته شد.

یافته ها

به منظور واکاوی چگونگی تشخیص فرصت های کارآفرینی 
در بین کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه، 19 نفر از 
کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه مطالعه شدند که 
در این میان، 4 نفر زن )21/05 درصد( و بقیه )78/95 درصد( 
مرد بودند. یک نفر از افراد مطالعه شده بی سواد بود. 2 نفر سطح 
تحصیالت پایین تر از دیپلم، یک نفر فوق دیپلم، 9 نفر لیسانس، 
3 نفر فوق لیسانس و 3 نفر دکترا داشتند. همان گونه که پیش تر 
نیز گفته شد، به منظور واکاوی چگونگی تشخیص فرصت های 
کارآفرینی در بین کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه، 
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جدول 2. مقوله ها، خرده مقوله ها و مفاهیم چگونگی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بین کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه )کدگذاری باز(

تعداد ارجاعاتفراوانی )منبع(مفهومخرده مقولهمقوله اصلی

سرمایه
اجتماعی

11گرفتنایدهاولیهازهمسرپیوندی

اتصالی

11ارتباطاتاجتماعیگسترده

25بازدیدهایملیوبینالمللی

44مشاورهبااستاداندانشگاه

11ارتباطبامربیدورهآموزشیوکسباطالعاتازاو

33ارتباطبامشاورانپارکعلموفناوری

نوعدوستی
11عالقهبهایجادفرصتهایشغلیبرایدیگران

22عالقهبهتولیدغذایسالم

سرمایهانسانی

دانش

815تحصیالت

22شرکتدرهمایشهاوسمینارها

22شرکتدرکالسهاودورههایآموزشی

23مطالعهکتابهاومجالت

11شرکتدردورهکارآموزی

35اطالعازنیازهاوکمبودهایبازارومنطقهمحلسکونت

تجربه
11کاردرکارخانه

22پیشینهخانوادگی

حمایتهای
محیطی

سیاسی

22حمایتدولتازکارآفرینان

22درنظرگرفتنمالیاتهایاندکبرایکسبوکارهایکشاورزی

11نبودامکاناستخدامدراداراتدولتی

11وجودتحریمها

اجتماعیفرهنگی
22نگاهمثبتجامعهبهکارآفرینان

11حمایتمعنویجامعهازکارآفرینان

مالی
11نرخکمسودسپردههایبانکی

11اعطایتسهیالتمشارکتیباسوداندک

هوشیاری

جستوجویفعالاطالعات

11جستوجویاطالعاتدراینترنت

11توجهبهجزئیاتدرمحیطاطراف

88جستوجوبراییافتنیکفرصتشغلیمناسب

12داشتننگاهیغیرکلیشهایومتفاوتبهدنیا

برقراریارتباطمیاناطالعاتجدیدبا
1618کشفایدهکسبوکاربهکمکاطالعاتجدیدوقبلیدانستههایقبلی

ارزیابیوقضاوتاطالعات
11داشتندیداقتصادی

11تمیزدادناطالعاتدرستودرخوراعتمادازدیگراطالعات
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یک سؤال کلی از کارآفرینان پرسیده شد مبنی بر اینکه »چطور 
به فکر راه اندازی این کسب و کار افتادید و ایده اولیه آن از کجا و 

چگونه به ذهن شما رسید؟«.

قالب  از پژوهش داده های جمع آوری شده که در  در هر گام 
یادداشت های میدانی و نوارهای ضبط شده بودند، توسط محقق 
در محیط نرم افزار Word پیاده سازی و پس از بررسی خط به خط 
پژوهش  سؤال های  با  مرتبط  جمله های  مصاحبه ها،  متن 
تفسیر  همچنین  و  تجزیه و تحلیل  شدند.  مشخص  و  شناسایی 
داده ها طی سه مرحله ایجاد طبقات اطالعاتی )کدگذاری باز(، 
انتخاب یکی از این طبقات و قرار دادن آن در یک مدل نظری 
)کدگذاری محوری( و سپس استنباط یک روایت یا داستان از 
روابط درونی این طبقات )کدگذاری انتخابی( در محیط نسخه 

10 نرم افزار NVivo انجام شد.

کدگذاری باز

به  در نهایت  باز،  کدگذاری  مرحله  در  داده ها  تحلیل  فرایند 
استخراج 44 مفهوم، 17 خرده مقوله و 6 مقوله اصلی منجر شد 
از منبع، همه  جدول شماره 2 منظور  )جدول شماره 2(. در 
مصاحبه شوندگانی هستند که به مفهوم مدنظر اشاره کرده اند و 
تعداد ارجاعات، تکرار دفعاتی است که مصاحبه شونده ها به هر 

مفهوم تأکید می کنند.

کدگذاری محوری

اصلی  مقوله های  و  خرده مقوله ها  مفاهیم،  شناسایی  از  پس 
در مرحله کدگذاری باز، زمینه برای شکل گیری نظریه بنیانی 
حاضر،  پژوهش  در  شد.  فراهم  محوری  کدگذاری  طریق  از 
»سرمایه اجتماعی«، »سرمایه انسانی«، »حمایت های محیطی«، 
»هوشیاری«، »تالطم های شخصی و محیطی« و »ویژگی های 
روان شناختی« به عنوان مقوله های اصلی شناسایی شدند که نقش 
اساسی را در تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی 
استان کرمانشاه ایفا می کنند. در ادامه به تشریح مقوله های اصلی 
به منظور دستیابی به مقوله محوری و قرار دادن دیگر مقوله ها در 
مدل تشخیص فرصت های کارآفرینی در بین کارآفرینان بخش 

کشاورزی استان کرمانشاه پرداخته شده است.

سرمایه اجتماعی

کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه طی مصاحبه های 
خود در خصوص چگونگی تشخیص فرصت های کارآفرینی در 
بخش کشاورزی به مفاهیمی اشاره کردند که با توجه به قرابت 
و  اتصالی  پیوندی،  خرده مقوله های  در  مفاهیم  این  معنایی، 
نوع دوستی و مقوله اصلی سرمایه اجتماعی جای گرفتند. از نگاه 
افراد مطالعه شده، روابط آنان با خانواده، اقوام، دوستان و دیگر 
نزدیکان )پیوندی( و همچنین ارتباطات اتفاقی با افراد مختلف 
)اتصالی( اطالعات گسترده، مفید و جدیدی را در اختیار آنان 

تعداد ارجاعاتفراوانی )منبع(مفهومخرده مقولهمقوله اصلی

تالطمها

شخصی

11ورشکستگی

11محرومیتازتحصیل

11اخراجازکار

22تأمینهزینههایتحصیلوخانواده/سرپرستیخانوار

محیطی
56تغییراتاقلیمیمرتبطبابخشکشاورزی

22نوآوربودن

ویژگیهای
روانشناختی

خالقیت
13تالشبرایتغییروضعیتموجود

12شکستنعادتها

استقاللطلبی
11رئیسخودبودن

11عالقهبهخوداشتغالی

نیازبهشناخت
12لذتازتفکر

13داشتنروحیهپرسشگری

خودکارآمدیتشخیصفرصت
24تواناییاستفادهازظرفیتهایموجود

22تواناییپیشبینینیازبازاردرآینده

)منبع: یافته های پژوهش(
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قرار داده بود که به شناسایی فرصت های کارآفرینان  در بخش 
کشاورزی کمک کرده بود.

در خصوص نوع دوستی، یکی از مصاحبه شوندگان این گونه بیان 
کرد: »اگرچه در زمینه تولید محصوالت زیادی تخصص و تجربه 
دارم، اما در حال حاضر در حال توسعه کشت زعفران هستم؛ چون 
می تونه موجب اشتغال بخش وسیعی از جمعیت بیکار روستا 
بشه«. در واقع، بیشتر کارآفرینان مطالعه شده در این پژوهش در 
مصاحبه های خود به نقش مهم و تأثیرگذار سرمایه اجتماعی در 
شناسایی فرصت و راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه خود اشاره 
کردند و برخی از آنان معتقد بودند که بدون برقراری ارتباط با 

دیگران، نمی توان فرصت واقعی و درستی را شناسایی کرد.

سرمایه انسانی

طی  کرمانشاه  استان  کشاورزی  بخش  کارآفرینان 
مصاحبه های خود در خصوص چگونگی تشخیص فرصت های 
کارآفرینی در بخش کشاورزی به مفاهیمی اشاره کردند که 
با توجه به قرابت معنایی، در خرده مقوله های دانش و تجربه 
و مقوله اصلی سرمایه انسانی جای می گرفتند. در این راستا، 
و  رسمی  از  )اعم  افراد  دانش  داد  نشان  پژوهش  یافته های 
و...( و همچنین تجارب  بازار، مشکالت مشتریان  غیررسمی، 
کاری آنان در گذشته )اعم از فردی یا سوابق خانوادگی( در 
اهمیت  کارآفرینی در بخش کشاورزی  شناسایی فرصت های 
بسیاری دارد. اهمیت سرمایه انسانی در شناسایی فرصت های 
بود  تا حدی  مطالعه شده  افراد  نگاه  از  کشاورزی  کارآفرینانه 
که حتی برخی از آنان معتقد بودند که حضورشان در مجامع 
علمی )نظیر دانشگاه ها و سمینارها( موجب آشنایی و برقراری 
و...( شده  دانشگاه  استادان  )نظیر  افراد صاحب نظر  با  ارتباط 
که در شناسایی فرصت و راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه 
طی  مصاحبه شوندگان  واقع،  در  است.  کرده  کمک  آن ها  به 
فرصت های  تشخیص  چگونگی  درباره  خود  مصاحبه های 
کارآفرینی 31 مرتبه به مفاهیم مختلفی اشاره کردند که در 

مقوله سرمایه انسانی جای می گیرند.

حمایت های محیطی

کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه طی مصاحبه های 
در  کارآفرینی  فرصت های  تشخیص  چگونگی  درباره  خود 
بخش کشاورزی به مفاهیمی اشاره کردند که با توجه به قرابت 
معنایی، این مفاهیم در خرده مقوله های حمایت سیاسی، حمایت 
حمایت های  اصلی  مقوله  و  مالی  حمایت  و  اجتماعی فرهنگی 
محیطی جای گرفتند. در این راستا، یکی از مصاحبه شوندگان 
وام های  دولت  شدم  متوجه  که  »زمانی  داشت:  اظهار  چنین 
مشارکتی با سود 4 درصد در اختیار روستاییان قرار می دهد، به 

فکر راه اندازی یک کسب و کار گروهی افتادم«.

همچنین برخی از افراد معتقد بودند که جایگاه ویژه و خاص 
کارآفرینان در عرصه اجتماع، تمایل و عالقه آنان را برای کارآفرینی 
می دهد.  افزایش  کشاورزی  بخش  در  فرصت ها  شناسایی  و 
که  بودند  معتقد  کرمانشاه  استان  بخش کشاورزی  کارآفرینان 
کاهش ارزش سپرده های موجود در بانک می تواند یکی از عواملی 
باشد که در شناسایی فرصت های تولیدی در بخش کشاورزی و 
راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه به افراد کمک کند. ازاین رو 
در خصوص چگونگی  مصاحبه های خود  در  مصاحبه شوندگان 
تشخیص فرصت های کارآفرینی 11 مرتبه به مفاهیم مختلفی 

اشاره کردند که در مقوله حمایت های محیطی جای می گیرد.

هوشیاری

کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه در مصاحبه های 
خود درباره چگونگی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش 
کشاورزی به مفاهیمی اشاره کردند که با توجه به قرابت معنایی، 
در خرده مقوله های جست وجوی فعال اطالعات، برقراری ارتباط 
قضاوت  و  ارزیابی  و  قبلی  دانسته های  با  جدید  اطالعات  بین 
اطالعات و مقوله اصلی هوشیاری جای گرفتند. کارآفرین همواره 
در جست وجوی کسب اطالعات نو در محیط است تا به واسطه آن 
بتواند فرصت های جدیدی را در بخش کشاورزی شناسایی کند. او 
باید بتواند میان اطالعات و دانسته های قبلی خود ارتباط منطقی 

برقرار کند و صحت و سقم اطالعات یادشده را ارزیابی کند.

مشاهدات و یافته های میدانی بیانگر این واقعیت مهم بود که 
کارآفرینان، شناسایی فرصت های بخش کشاورزی استان کرمانشاه 
را مستلزم وجود هوشیاری در فرد می دانند. در بیشتر مصاحبه ها، 
شناسایی فرصت توسط کارآفرین منوط به وجود حداقل یکی از 
ابعاد هوشیاری در او بود. به عنوان مثال، 16 نفر از کارآفرینان 18 
مرتبه به این نکته اشاره کردند که فرصتی را که شناسایی کرده اند 
درنتیجه اطالعاتی بوده است که از منابع مختلف )مشاوران پارک 
علم و فناوری، استادان دانشگاه، کارشناسان بنیاد توسعه کارآفرینی 
و...( دریافت کرده اند و پس از تلفیق و ترکیب آن با دانسته ها و 
اطالعات پیشین خود )مثل تجربه کاری، تحصیالت، شرایط محل 
سکونت خود و ...( جرقه ای در ذهن آن ها زده شده که نتیجه 
آن شناسایی یک ایده و درنهایت فرصت کارآفرینانه در بخش 
کشاورزی بوده است. در واقع، مصاحبه شوندگان طی مصاحبه های 
خود درباره چگونگی تشخیص فرصت های کارآفرینی، 32 مرتبه 
به مفاهیم مختلفی اشاره کردند که در مقوله هوشیاری جای 
از نگاه آنان این مقوله، مهم ترین عامل در شناسایی  می گیرد. 

فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی است.

ویژگی های روان شناختی

کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه در مصاحبه های 
خود در خصوص چگونگی تشخیص فرصت های کارآفرینی در 
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بخش کشاورزی به مفاهیمی اشاره کردند که با توجه به قرابت 
به  نیاز  استقالل طلبی،  خالقیت،  خرده مقوله های  در  معنایی، 
شناخت و خودکارآمدی و مقوله اصلی ویژگی های روان شناختی 
از  که  کرد  استنباط  می توان چنین  واقع  در  می گرفتند.  جای 
نگاه کارآفرینان، ویژگی های روان شناختی نقش انکارناپذیری در 
آنان داشته  شناسایی فرصت های کارآفرینانه کشاورزی توسط 
است. در مجموع، مصاحبه شوندگان در مصاحبه های خود 20 
مرتبه به مفاهیم مختلفی اشاره کردند که در مقوله ویژگی های 
روان شناختی جای می گیرند و بعد از مقوله هوشیاری و سرمایه 

انسانی، بیشترین ارجاعات را از سوی کارآفرینان داشته است.

تالطم ها

کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه طی مصاحبه های 
خود در خصوص چگونگی تشخیص فرصت های کارآفرینی در 
بخش کشاورزی به مفاهیمی اشاره کردند که با توجه به قرابت 
محیطی  تالطم  و  تالطم شخصی  در خرده مقوله های  معنایی، 
و مقوله اصلی تالطم ها جای می گرفتند. در این راستا، یکی از 
کارآفرینان بیان کرد: »وقوع جنگ تحمیلی ما را از روستا و محل 
سکونت مون آواره کرد و همین موضوع باعث شد من از تحصیل 
محروم بشم. همیشه احساس کمبود می کردم و دوست داشتم به 
هر نحوی شده این کمبود را جبران کنم. باالخره وقتی بچه هام 
بزرگ شدن، فرصتی دست داد تا کسب و کاری راه اندازی کنم«. 
برخی دیگر از کارآفرینان، تغییرات اقلیمی و چالش های محیطی 
را بر شناسایی فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی مؤثر 
دانسته اند. به عنوان مثال یکی از کارآفرینان معتقد بود: »با توجه 
به خشک سالی های اخیر و نیاز شدید کشور به گیاهان مقاوم به 
شرایط کم آبی، به فکر تحقیق، تولید و توسعه گیاهان دارویی ِدیم 
افتادم«. در مجموع، مصاحبه شوندگان در مصاحبه های خود در 
خصوص چگونگی تشخیص فرصت های کارآفرینی 11 مرتبه به 
مفاهیم مختلفی اشاره کردند که در مقوله تالطم ها جای می گیرد.

بر مبنای آنچه تاکنون گفته شد، می توان به این نتیجه دست 
یافت که اگرچه کارآفرینان در پژوهش حاضر، عوامل مختلفی را 
در تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی دخیل 
دانسته اند، اما از دیدگاه آنان نقش این عوامل در فرایند یادشده 
یکسان نیست )جدول شماره 2(. به بیانی دیگر، با نگاهی به تعداد 
ارجاعاتی که به هریک از عوامل گفته شده نسبت داده شده است، 
می توان به این نتیجه دست یافت که از نگاه کارآفرینان، اهمیت 
کارآفرینانه  فرصت های  تشخیص  چگونگی  درباره  عوامل  این 
کشاورزی یکسان نبوده است. در این میان مقوله هوشیاری )با 32 
ارجاع( و سرمایه انسانی )با 31 ارجاع( از مهم ترین و حمایت های 
محیطی )با 11 ارجاع( و تالطم ها )با 11 ارجاع( از کم اهمیت ترین 
مقوله ها در تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی 

استان کرمانشاه بوده اند. 

بررسی های میدانی و نتایج به دست آمده از پژوهش در فرایند 
کدگذاری محوری گویای این واقعیت بود که اگرچه تشخیص 
فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه در گرو 
عوامل مختلفی نظیر سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، ویژگی های 
روان شناختی، حمایت های محیطی، تالطم ها و هوشیاری است، 
اما در این میان مقوله هوشیاری به لحاظ محوری بودن آن، اهمیت 
دوچندانی دارد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، هوشیاری به عنوان 
طبقه محوری شناخته شد که دیگر مقوله ها با آن مرتبط هستند. 
ادامه، برای توضیح بیشتر درباره نقش هوشیاری به عنوان  در 
طبقه محوری و دستیابی به الگویی برخاسته از داده های میدانی، 
نتایج به دست آمده از یکپارچه سازی و پاالیش الگوی تشخیص 
فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه طی 

فرایند کدگذاری انتخابی ارائه شده است.

کدگذاری انتخابی

سیر  خط  گسترش  انتخابی،  کدگذاری  مرحله  اصلی  ایده 
داستانی است که همه چیز حول آن شکل می گیرد. به بیانی دیگر، 
کدگذاری انتخابی به روند انتخاب مقوله اصلی و مرکزی به طور 
منظم و ارتباط دادن با دیگر مقوله ها، اعتبار بخشیدن به روابط و 
پرکردن جاهای خالی با مقوالتی که نیاز به اصالح و گسترش 
بیشتر دارند، می پردازد. در این راستا، یافته های پژوهش حاکی از 
آن بود که تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی 
استان کرمانشاه مستلزم وجود افراد هوشیاری است که توانایی 
شناسایی فرصت ها و قابلیت های فراوانی را داشته باشند که در 
این بخش وجود دارد. به بیانی دیگر، شرایط اقلیمی، نوع آب وهوا، 
خاک و ... در استان کرمانشاه به گونه ای است که فرصت های 
کرمانشاه  استان  کشاورزی  بخش  در  را  بی شماری  کارآفرینانه 

فراهم کرده است. 

نظر به اینکه شناسایی این فرصت ها مستلزم وجود افراد هوشیار 
است، به منظور تقویت یا تجهیز افراد به این ویژگی باید تالش 
کرد. بدین منظور، سرمایه انسانی از طریق تجهیز افراد به دانش 
و تجربه و همچنین سرمایه اجتماعی با فراهم کردن اطالعات 
گسترده برای آنان از طریق برقراری روابط با ارگان ها، نهادها و 
افراد مختلف موجب افزایش هوشیاری و حساسیت آنان برای 
می شود.  کشاورزی  بخش  در  کارآفرینی  فرصت های  شناسایی 
به بیانی دیگر، افراد با دانش و تجربه زیاد و همچنین برخوردار 
از روابط قوی و گسترده، قادر به دیدن فرصت هایی در بخش 

کشاورزی هستند که دیگران از دیدن آن ها عاجزند.

افزون بر این، ویژگی های روان شناختی نظیر نیاز به شناخت، 
فرد را به تالش و تکاپوی بیشتر برای کسب اطالعات وامی دارد 
تشخیص  برای  افراد  هوشیاری  ارتقای  بسترساز  می تواند  که 
به شناخت  نیاز  افرادی که  باشد.  فرصت های بخش کشاورزی 
و  بکر  اطالعات  جست وجوی  در  همواره  داشتند،  بیشتری 
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منحصربه فردی در محیط بودند تا به واسطه آن حس کنجکاوی 
خود را ارضا کنند. ازاین رو این امر موجب شده بود که در راستای 
شناسایی فرصت های دیده نشده توسط دیگران به موفقیت های 

بیشتری دست یابند. 

وقوع برخی تالطم ها و اتفاقات ناگوار در زندگی شخص یا در 
محیط فرد موجب افزایش هوشیاری او برای جبران مشکالت 
مذکور شده بود. از سوی دیگر، درک حمایت های محیطی در ابعاد 
مالی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی به نوبه خود هوشیاری افراد را 
برای شناسایی فرصت هایی در بخش کشاورزی ارتقا می بخشد. 
برای  را  شرایط  انسانی(  )سرمایه  تجربه  و  دانش  کسب  گاهی 
برقراری ارتباطات گسترده با افراد مختلف )نظیر استادان دانشگاه، 
شرکت در سمینارها و آشنایی با افراد مختلف( فراهم می سازد 
که بستر مناسبی را برای آگاهی و درک حمایت های محیطی 
NVi� 10 نرم افزار فراهم می کند.  درنهایت با استفاده از نسخه

vo در مدل سازی و بر اساس یافته های پژوهش، روابط منطقی 
میان مقوله های اصلی برقرار شد و الگوی تشخیص فرصت های 
کارآفرینی در بین کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه 

طراحی و تدوین شد )تصویر شماره 1(.

بحث و نتیجه گیری

الگوی تشخیص  تبیین  و  به منظور طراحی  پژوهش حاضر 
بخش  کارآفرینان  کشاورزی،  بخش  در  کارآفرینی  فرصت های 
مطالعه  این  نتایج  کرد.  بررسی  را  کرمانشاه  استان  کشاورزی 
ویژگی های  محیطی،  حمایت های  که  بود  آن  از  حاکی  کیفی 
اجتماعی  سرمایه  انسانی،  سرمایه  هوشیاری،  روان شناختی، 
تشخیص  بر  مؤثر  عوامل  از  محیطی  و  شخصی  تالطم های  و 
فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه به شمار 
می روند. در تأیید یافته های این پژوهش خوش مرام، زرافشانی، 
علی بیگی و میرک زاده )2015( نیز سرمایه اجتماعی، سرمایه 

انسانی، هوشیاری و عوامل محیطی را از عوامل مؤثر در شناسایی 
فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی برشمردند.

بخش  کارآفرینان  نگاه  از  داد  نشان  مطالعه  این  یافته های 
انسانی در دو بعد دانش و  کشاورزی استان کرمانشاه، سرمایه 
تجربه بر شناسایی فرصت های کارآفرینانه کشاورزی تأثیرگذار 
به  را  کشاورزی  دانش  که  کارآفرینانی  دیگر،  بیانی  به  است. 
فرصت های  بودند،  کرده  کسب  غیررسمی  یا  رسمی  صورت 
کارآفرینی موجود در این بخش را بهتر و بیشتر شناسایی کرده 
بودند. همچنین تجارب کارآفرینان )چه به صورت فردی و چه 
نشئت گرفته از پیشینه خانوادگی آنان( سهم بسزایی در شناسایی 
ازاین رو  داشت.  کشاورزی  بخش  فرصت های  و  توانمندی ها 
اداره  به خصوص  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  می شود  پیشنهاد 
ترویج و آموزش کشاورزی که متولی برگزاری دوره های آموزشی 
در مناطق روستایی است، دوره های آموزشی متنوع و مختلفی 
را در همه گرایش های کشاورزی برای جوانان روستایی برگزار 
کند. همچنین به خانواده ها توصیه می شود که فرصت و تجربه 
کار را برای فرزندان خود از همان سنین کم فراهم کنند تا در 
بزرگ سالی در زمینه خاصی تبحر داشته باشند و در صورت لزوم 
بتوانند با اتکا به آن خود را از بیکاری نجات دهند. متأسفانه در 
خانواده های ایرانی به این موضوع کمتر توجه می شود و معمواًل 
افراد بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه برای نخستین بار به فکر 
کار و راه اندازی کسب و کار می افتند. بسیاری از محققان نیز در 
مطالعات خود، مشابه یافته های پژوهش حاضر، به تأثیر مثبت و 
معنادار سرمایه انسانی بر تشخیص فرصت های کارآفرینی اذعان 
 (Bhagavatula, Elfring, Van Tilburg, & Van De Bunt, کرده اند 
 2010; Ramezanpour, Amiriyan, & Mosleh Shirazi, 2014; Dimov

& Shepard, 2005).

می تواند  اطراف  محیط  از  فرد  گسترده  درک  اینکه  به  نظر 
زمینه ساز شناسایی نیازها و فرصت های موجود در محیط باشد، 

تصویر 1. الگوی تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه

تشخیصفرصتهای
کارآفرینیدربخشکشاورزی

سرمایهاجتماعیهوشیاری

حمایتهایمحیطی

تالطمها سرمایهانسانی

ویژگیهایروانشناختی
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کسب وکار  یک  راه اندازی  که  آمده  وجود  به  باور  این  امروزه 
کارآفرینانه موفق مستلزم وجود بستر اجتماعی مناسب است. 
ادراک فرد از محیط اطراف تا حد زیادی به میزان تعامالت او 
با جامعه بستگی دارد. به بیانی دیگر، ارتباط با سازمان ها و افراد 
مختلف موجب شکل گیری دامنه وسیعی از اطالعات می شود. 
ازاین رو می توان امیدوار بود در البه الی این تعامالت و ارتباطات، 
فرد موفق به شناسایی فرصت سودآور و منحصربه فرد در بخش 
کشاورزی شود. اهمیت این امر تا آنجاست که حتی برخی محققان 
معتقدند که ظهور نخستین جرقه های تشخیص فرصت در ذهن 
آنان  به زمینه اجتماعی و میزان سرمایه اجتماعی  کارآفرینان 
 (Moghimi Esfandabadi, Yadollahi Farsi, Mobaraki, بستگی دارد

 .& Moghimi Esfandabadi, 2016)

کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه نیز در خصوص 
چگونگی تشخیص فرصت های کارآفرینانه کشاورزی به مفاهیم 
مختلفی اشاره کردند که در قالب خرده مقوله های روابط اجتماعی 
قوی، روابط اجتماعی ضعیف و نوع دوستی و مقوله اصلی سرمایه 
اجتماعی قرار گرفتند. بسیاری از محققان نیز در مطالعات خود، 
مشابه یافته های پژوهش حاضر، به تأثیر مثبت و معنادار سرمایه 
کرده اند  اذعان  کارآفرینی  فرصت های  تشخیص  بر  اجتماعی 
 (Kolawole, Abu Salawu, & Oluwasanmi, 2014; Ramezanpour,

سرمایه  ابعاد  به  توجه  با   .Amiriyan, & Mosleh Shirazi, 2014)

اجتماعی در این مطالعه توصیه می شود در مدارس، دانشگاه ها 
و دوره های آموزش کارآفرینی درباره تقویت مهارت های ارتباطی 
نیز  نتایج  ارائه شود. همان گونه که  آموزش هایی  آنان  به  افراد، 
نشان داد، نمی توان نقش مهم و تأثیرگذار مشاوران پارک های 
علم و فناوری، استادان دانشگاه و مربیان دوره های آموزشی را 
در شناسایی فرصت های کارآفرینانه کشاورزی انکار کرد. ازاین رو 
توصیه می شود ضمن استخدام و به کارگیری مشاوران متخصص، 
دلسوز و متبحر در حوزه های کارآفرینی و کشاورزی در پارک های 
علم و فناوری نسبت به برقراری روابط بیشتر آنان با روستاییان و 

جوانان جویای کار اهتمام ورزیده شود. 

کرمانشاه  استان  کشاورزی  بخش  کارآفرینان  دیدگاه  از 
حمایت های محیطی شامل ابعاد سیاسی، مالی و اجتماعی فرهنگی 
از دیگر عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی بود. مطابق 
با یافته های پژوهش حاضر، محققانی نظیر ژو3 )2011(، وب، 
ایرلند، هیت، کیستراک و تیهانی4 )2011( و تانگ )2010( 
نیز بر تأثیر حمایت ها و عوامل محیطی بر تشخیص فرصت های 
کارآفرینی اذعان کرده اند. در حال حاضر با توجه به قرار گرفتن در 
سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« به دولت، سیاست گذاران 
اقدامات  عملی،  صورت  به  که  می شود  توصیه  امور  متولیان  و 
حمایتی را در خصوص توسعه کارآفرینی کشاورزی انجام دهند؛ 

3. Zhou
4. Webb, Ireland, Hitt, Kistruck, & Tihanyi

درآمدهای  به  وابستگی کشور  کاهش  موجب  امر  این  که  چرا 
نفتی و رونق تولید و صادرات در کشور می شود. به عنوان مثال، 
کاهش سود سپرده های بانکی، اعطای وام هایی با نرخ بهره اندک 
و دوره بازپرداخت طوالنی به کارآفرینان بخش کشاورزی می تواند 
از جمله حمایت های دولت در راستای تشویق و توسعه کارآفرینی 
کشاورزی و به دنبال آن، شناسایی فرصت ها و قابلیت های موجود 

در بخش کشاورزی باشد.

یافته های حاصل از بخش کیفی در خصوص چگونگی تشخیص 
کشاورزی،  بخش  کارآفرینان  میان  در  کارآفرینی  فرصت های 
محقق را به این باور رساند که برخی از افراد مطالعه شده به سبب 
تجربه تالطم های محیطی و شخصی به این وادی کشیده شده اند. 
چه بسا بسیاری از افراد در مواجهه با کوچک ترین مشکل خود را 
به دست سرنوشت می سپرند و به عبارتی تقدیر خود را می پذیرند. 
این در حالی است که کارآفرینان بالقوه هر تهدیدی را یک فرصت 
می بینند و در هر شرایطی به دنبال یافتن فرصت های سودآور 
هستند. به عنوان مثال، گرچه اخراج از محیط کار یا ورشکستگی 
می تواند چالش ها و مشکالت زیادی را در زندگی فرد به  وجود 
آورد، اما کارآفرینان بالقوه در مواجهه با این شرایط به دنبال یافتن 
فرصت سودآوری می گردند. از سوی دیگر، کارآفرینان کشاورزی 
بالقوه در مواجهه با خشک سالی به عنوان یک چالش محیطی، 
جست وجو  بلکه  نمی سپارند،  شرایط  دست  به  را  خود  نه تنها 
برای یافتن فرصت های سودآور را آغاز می کنند. به عنوان مثال، 
خشک سالی،  شرایط  با  متناسب  آبیاری  سیستم های  طراحی 
تحقیق و بررسی برای کاشت محصوالت سودآور با حداقل نیاز 
آبی ازجمله اقدامات این افراد در استان کرمانشاه به شمار می رود. 
با توجه به اینکه بسیاری از افراد جامعه مخاطب رسانه های جمعی 
هستند، توصیه می شود به کمک این رسانه ها مردم را تشویق کرد 
تا تهدیدهای محیطی را به فرصت های سودآور )نظیر استفاده 
با  مقابله  برای  آب  کمتر  با مصرف  مدرن  آبیاری  از شیوه های 

خشک سالی( تبدیل کنند.

بر  هوشیاری  نقش  درباره  کیفی  بخش  یافته های  اساس  بر 
مطالعات  نتایج  کشاورزی،  کارآفرینی  فرصت های  تشخیص 
محققانی نظیر صارمی و علیزاده ثانی )2009( و کو5 )2012( نیز 
یافته مذکور را تأیید و به تأثیر هوشیاری بر تشخیص فرصت های 
کارآفرینی اذعان می کنند. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن 
است که ویژگی های روان شناختی نظیر خالقیت، استقالل طلبی، 
نیاز به شناخت و خودکارآمدی بعد از مقوله هوشیاری و سرمایه 
انسانی بیشترین اهمیت را در تشخیص فرصت های کارآفرینی 
ویژگی های  نقش  به  که  گسترده ای  مطالعات  وجود  با  دارند. 
روان شناختی در تشخیص فرصت های کارآفرینی اذعان داشته اند 
 (Butler, Doktor, & Lins, 2010; Garg, Matshediso, & Garg, 2011)

جای تردیدی باقی نمی ماند که ویژگی های روان شناختی اهمیت 

5. Ko
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زیادی در شناسایی فرصت های کارآفرینانه کشاورزی دارند.

نظیر  اهدافی  با  آموزشی  دوره های  برگزاری  بدین منظور، 
پرورش تفکر خالق و روحیه ایده پردازی، قابلیت جست وجوی 
اطالعات، ارزیابی اقتصادی فرصت های شناسایی شده و ... برای 
جوانان روستایی یا عالقه مندان به حوزه کشاورزی می تواند نقش 
درخور توجهی در ارتقای قابلیت تشخیص فرصت کارآفرینی در 
بین آن ها داشته باشد. افزون بر این، به مدیران و رؤسای سازمان 
به کارگیری  و  استخدام  با  می شود  پیشنهاد  کشاورزی  جهاد 
کارآفرینان برتر و صاحبان خالقیت در حوزه کشاورزی نسبت 
به راه اندازی و توسعه مراکز مشاوره شغلی اقدام کنند. این مراکز 
ضمن تقویت روحیه ایده پردازی در افراد عالقه مند به اشتغال در 
برای  نیز  را  بخش کشاورزی، می توانند سرمایه گذاران بسیاری 
سرمایه گذاری در این بخش جذب کنند. به بیانی دیگر، مراکز 
یادشده با معرفی صاحبان فکر و ایده خالق به سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی نسبت به تجاری سازی دانش و بهره بردای از 

فرصت های شناسایی شده اقدام می کنند.

تشکر و قدردانی

این مقاله از رساله دکترای خانم مژگان خوش مرام گرفته شده 
است که با حمایت و پشتیبانی مالی بنیاد ملی نخبگان طراحی و 
اجرا شد. بدین وسیله مراتب قدردانی و تشکر را از سازمان یادشده 

به  عمل می آوریم.
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