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هاي کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت
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چکیده

هاي کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی فرصتپژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی 
گیري در بودند که به روش نمونه1398انجام شد. جامعه آماري کلیه تولیدکنندگان گیاهان دارویی استان خراسان شمالی در سال 

ساخته بود که روایی آن ها، پرسشنامه محققگردآوري دادهتن به عنوان نمونه آماري در دسترس انتخاب شدند. ابزار اصلی 209دسترس 
با استفاده از نظرات پنل متخصصان و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون پایایی نشان داد که 

انجام شد. نتایج حاصل از ، 25نسخه Spssافزار تفاده از نرمها با اساست. تجزیه و تحلیل داده7/0ها باالتر از مقادیر آلفا براي تمامی سازه
هاي کارآفرینانه حاکی از آن است که سه عامل خودکارآمدي کارآفرینانه، شبکه آزمون فریدمن در ارتباط با عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت

ي کارآفرینانه داشتند. با توجه به نتایج آزمون من هااجتماعی و سرمایه اجتماعی به ترتیب بیشترین اهمیت را در زمینه شناسایی فرصت
هاي کارآفرینی شرکت ی باالتر بودند. افرادي که در دورهخود نظارتنی، افراد داراي سابقه کشت قبلی گیاهان دارویی، داراي میانگین وایت
ی، سرمایه خود نظارتتحصیالت دانشگاهی، میانگین ها باالتر بود. الزم به ذکر است که افراد دارايبودند، میانگین تصور از خود آنکرده

اجتماعی، شبکه اجتماعی، خودکارآمدي کارآفرینانه و تصور از خود باالتري نسبت به افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی داشتند. همچنین 
داراي میانگین غالباًرمایه اجتماعی نتایج آزمون عالمت حاکی از آن بود که در جامعه مورد بررسی افراد فقط در دو سازه خود نظارتی و س

هاي دار بین سازه سن با سازه، نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنیعالوهبهباشند. کمتري از میانگین جامعه می
هاي کارآفرینانه و هوشیاري کارآفرینانه را نیز نشان داد.دانش پیشین، شناسایی فرصت

هاي کارآفرینانه، گیاهان دارویی، کارآفرینی کشاورزي، خراسان شمالی.سایی فرصتشناهاي کلیدي:واژه
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مقدمه
روز آفتابی در سال موجب 300اقلیم شناخته شده جهان و همچنین 13اقلیم از 11شناختی جغرافیاي ایران، وجود تنوع بوم

گونه 8000هاي گیاهی شناخته شده در آن بیش از و تعداد گونهشده است تا ایران از تنوع گیاهی قابل توجهی برخوردار باشد 
اي در تولید ). کشور ایران جایگاه ویژه1387ه و همکاران، کالدارویی است (مراديآن گونه 2300ها باشد که از میان این گونه

ن ایران، سبب شده تا برخی از ها و کوهساراهاي گیاهی در پهنه دشتانگیز گونهو مصرف گیاهان دارویی دارد. تنوع شگفت
نظران جهان، ایران را به عنوان مخزنی از گیاهان دارویی و معطر بدانند. وجود استعدادهاي بالقوه عظیم ملی و نیز صاحب

مند و فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی در کشور که نیازمند توجه به صورت یک ضرورت ملی و یک برنامه مشخص، نظام
ي پایدار در این بخش؛ باعث ایجاد اشتغال، تأمین امنیت غذایی، ایجاد تواند عالوه بر دستیابی به توسعه، مینگر استجامع

متکی بودن اقتصاد ). 1387منبع ذخایر ژنتیکی در عرصه ملی و جهانی و یک منبع درآمد ارزي براي کشور شود (امیدبیگی، 
پذیري اقتصاد کشور را موجب شده سیاسی و اقتصادي، آسیبمسائلا از ایران به درآمدهاي نفتی و تأثیرپذیري این درآمده

هاي مقابله با این چالش، توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی، سبب افزایش صادرات است. یکی از راه
در ییبسزاتوانند تأثیر ارند، میگیاهان دارویی و معطر عالوه بر نقش خاصی که در اقتصاد داخلی د،غیرنفتی شود. در این میان

).1389بناب، امر صادرات غیرنفتی داشته باشند (کشفی
از نظر دارا بودنوسعت چشمگیرتنوع آب و هوایی وپتانسیل باال از نظرخراسان شمالی به دلیلحال در این میان استان 

بوده و این مرتعی، صنعتی و معطر بسیار مناسبیی،اي براي رویش انواع گیاهان دارومناطق دشتی، کویري، کوهستانی و دره
گونه گیاهی 450ي که بیش از طوربهباشد. هاي دارویی باارزش موضوع باعث شده تا این استان رویشگاه اصلی بسیاري از گونه

نطقه روییده گونه از این تعداد منحصر به خراسان شمالی است که در این م16در این استان شناسایی شده است که حدود 
استان خراسان 1395). بر اساس سرشماري سال 1396شود (مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان شمالی، می

نفر در نقاط شهري و 471975درصد، به بیانی دیگر، 5/52باشد. از این تعداد هزار نفر می899شمالی داراي جمعیتی معادل 
سهم جمعیت استان از جمعیت کشور نکهیادر نقاط روستایی ساکن هستند. با وجود 427025درصد، به عبارتی دیگر، 5/47
باشد که این درصد از جمعیت روستاییان کشور می2باشد اما سهم جمعیت روستاییان ساکن استان، بالغ بر درصد می2/1

هاي اقتصادي و فرهنگی روستاها گرفتن ویژگیدهنده تعداد باالي روستا در این استان بوده که این موضوع، لزوم در نظر نشان
روند رو به رشد مهاجرت از روستاها به شهرهاي اما ؛ کنداي در استان خراسان شمالی را نیز مطرح میي توسعهگزاراستیسدر 

پیامدهاي هاي برخوردار کشور، منجر بهو استانجوارهمهاي استان و همچنین، روند رو به رشد مهاجرت از استان به استان
ناپایداري معیشت شده و پیامدهاي منفی اجتماعی و باعثنامطلوب اقتصادي و اشتغال در این استان شده است؛ این مسأله

از جمله این .)1395(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داشته استبه همراه خراسان شمالیاقتصادي را در استان
بوده، اشاره کرد (وزارت 10/9برابر 1398به نرخ بیکاري نسبتاً باالي این استان که در سال توان هاي ایجاد شده، میناپایداري

).1399امور اقتصادي و دارایی، 
که توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي، قادر به حل بسیاري استنظران به وجود آمدهاین باور در بسیاري از صاحب،امروزه

. کشاورزي در راستاي رشد و توسعه در ابعاد مختلف، اهمیت زیادي دارد (کالگر و باشدیماز مشکالت موجود در این بخش 
هايدر حیطه شناسایی فرصتژهیوبهجاي خالی مطالعات کارآفرینی در زمینه کشاورزي و ،رواز این). 1393آقایی، 
در فرآیند توانندموضوع که عوامل مختلفی میکند. با توجه به اینضرورت پرداختن به این مهم را آشکار میانه نیز کارآفرین

شاخص عدم توجه بهاما در این میان ،دنباشدخیلهاي کشوردر بخش کشاورزي و سایر بخششروع و توسعه کارآفرینی
هاي کارآفرینانهترین و اولین گام در فرآیند کارآفرینی و فعالیتاصلیعنوانبهقابلیت تشخیص فرصت 

(Hills & Birkinshaw, 2010., Wang et al., 2013., Alonso et al., . به عبارتی دیگر، با توجه به قابل تأمل است،(2016
توان اذعان ها، میتوسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي و سایر بخششروع و نقش مهم و حیاتی تشخیص فرصت در فرآیند 

شمار موجود هاي بیها و قابلیتاشتغال در بخش کشاورزي و عدم شناسایی پتانسیلیل کاهشترین دالنمود که یکی از عمده
هاي اخیر چه در سالگرباشد. در بخش کشاورزي میهاي کارآفرینانهدر این بخش، پایین بودن قابلیت تشخیص فرصت

در این خصوص ور مطرح شده است اماحل این مشکل، بحث کارآفرینی کشاورزي و کارآفرینی روستایی در کشمنظوربه
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در سهم اشتغال موجودها دربارهبررسیتوان بیان کرد که نتایج حاصل نشده است، در تأیید این ادعا میپیشرفت چندانی 
هاي هاي صنعت و خدمات از تعداد شاغالن کشور در طی سالبخشسهمحاکی از آن است کههاي مختلف شغلی میان رسته

سهم بخش کشاورزي از تعداد شاغالن کشور از که ياگونهبهفزایش و سهم بخش کشاورزي کاهش یافته است. ا1397-1384
سهم بخش صنعت و خدمات به این در حالی است کهرسیده است. 1397درصد در سال 7/17به 1384درصد سال 7/24

(مرکز افزایش یافته استنیز 1397در سال رصد د3/50درصد به 45درصد و از 32به 1384درصد در سال 3/30ترتیب از 
).1397آمار ایران، 

و انههاي کارآفرینبه دلیل عدم تشخیص مناسب فرصت، خراسان شمالیاستان هاي باال و وسعت چشمگیر در با وجود پتانسیل
و ن در جهت رونق اقتصاديتوان از پتانسیل موجود در استاهاي الزم در این حوزه نمیانجام نپذیرفتن تحقیقات و پژوهش

هاي داروییبرداري براي تعداد معدودي از گونههاي بهرهطرحتوان بیان کرد که . در تأیید این ادعا میتوسعه پایدار بهره جست
ی عدم آگاهی کشاورزان از این موضوع که گیاهان دارویی آبی، سود مورد انتظار بیشتري در ناشاین امرتهیه شده است که

بازده به هاي کمکه درآمد خالص این گیاهان در زمین)1398ه با اکثر گیاهان زراعی، سبزي و صیفی دارند (حسینی، مقایس
Deshpande).بیشتر گیاهان زراعی است ازمراتب بهتر  et al., همچنین آشنا نبودن کشاورزان با نحوه کشت و کار (2006

ندانی از جانب کشاورزان براي کشت این نوع گیاهان در استان به جزء گیاهان دارویی، سبب شده تا استقبال و تمایل چ
).1396زعفران وجود نداشته باشد (مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان شمالی، 

هاي بالقوه ي هرچه بهتر از پتانسیلاستفادهمنظوربههاي کارآفرینانه لذا با عنایت به موضوعات یاد شده شناسایی فرصت
کشاورزيهاي کارآفرینانهارتقاي قابلیت شناسایی فرصتکهنتیجه گرفت توان میناپذیر خواهد بود ومنطقه امري اجتناب

انجام این پژوهش ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص باشد. میموجود در بخش کشاورزيبحرانهايحلراهیکی از عنوانبه
و در فراهم کردهي کشت و کار این گیاهانات گیاهی و دارویی، زمینه را جهت توسعهتولیدهاي کارآفرینانه در حوزهفرصت

توان میمهاجرت جمعیت ساکن در روستاهاي منطقه خواهد شد.کاهشزایی سبب بهبود وضعیت اقتصادي و نهایت با اشتغال
ر تحقیقات انجام شده در زمینه هاي محسوس دهاي مختلف اقتصادي از شکافکلی، نادیده گرفتن بخشطوربهگفت که 

که غالب تحقیقات تاکنون توجه خود را به بخش صنعت معطوف ياگونهبهشود، تشخیص فرصت کارآفرینانه محسوب می
، بنابراین اندهاي کشاورزي نادیده گرفته شدهوکارکسباند و اند و مطالعات خود را روي کارآفرینان این بخش انجام دادهداشته

رغم علی،نظريبعداز هاي کارآفرینانه در بخش کشاورزي یک امر ضروري است.عوامل اثرگذار بر تشخیص فرصتشناسایی 
کشاورزي ودرانههاي کارآفرینهاي کارآفرینانه وجود دارد، اما در زمینه فرصتفرصتشناساییادبیات نسبتاً غنی که در زمینه 

این مطالعه یکی از نخستین و اي انجام نشده استخراسان شمالی مطالعهاستانژهیوبهحوزه گیاهان دارویی در کشور، 
ییآنجااز و باشدهاي کارآفرینانه در حوزه گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی میفرصتشناساییها در زمینهپژوهش

هاي مختلف و حتی بخشهاي مؤثر بر آن در بخش صنعت و خدمات هاي کارآفرینانه و مؤلفهکه موضوع تشخیص فرصت
تواند به توسعه ادبیات نظري باشد، انجام این تحقیق میکشاورزي اعم از دامپروري، آبزیان، باغبانی، زراعت و غیره متفاوت می

باشد.داشتهه نقشهاي کارآفرینانه گیاهان دارویی کمک نماید و در توسعه ادبیات نظري این حوزفرصتشناساییدر زمینه
هـایی  تـالش واسـطه بهشود و ها معرفی میبرداري از فرصتکشف، ارزیابی و بهرهصورتبهارآفرینی سازکاري است که فرآیند ک
,Shaneگـردد ( دهی، بازار، فرآیند و مواد خام جدید مـی هاي سازمانتر وجود نداشته باعث تولید کاالها و خدمات، راهکه پیش

کشـف، ارزیـابی و   ،ها و دخیل شدن در فرآینـد شناسـایی  فرصتمنشأاقع همان یافتن ). به عبارتی دیگر، کارآفرینی در و2003
پردازند کـارآفرین  ها میبرداري از فرصت، ارزیابی و بهرهکشف، شناساییآن دسته از افرادي که به باشد؛ها میبرداري از آنبهره

Shaneنام دارند ( & Venkatraman, 2000.(
هایی است که خلـق محصـوالت و خـدمات آتـی را در غیـاب      ها، باورها و کنشایدهازايل مجموعهیک فرصت کارآفرینانه شام

طور مشخص وکاري جدید یا به، درك امکان ایجاد کسب. شناسایی فرصت کارآفرینانهسازدبازارهاي کنونی براي آنان ممکن می
,Ardichvili & Cardozo(سـودآوري تـازه شـود   وکار است به نحوي کـه منجـر بـه پتانسـیل     بهبود وضعیت موجود یک کسب

ي خـوب و تبـدیل آن ایـده بـه یـک      . به بیانی دیگر، شناسایی فرصت کارآفرینانه عبارت است توانایی شناسایی یک ایده)2000
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,Lumpkin & Bergman Lichtenstein(مفهوم تجاري که این مفهوم تجاري داراي ارزش و بازده اقتصادي اسـت   2005; Scott

& Scott, 2016.(
پور هاي کارآفرینانه نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. قلیادبیات شناسایی فرصتهاي متعدد و مختلفی در زمینهپژوهش

ي فناوري هاي کارآفرینانه در حوزهبررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت«)، در پژوهشی با عنوان، 1388و همکاران (
بر داريمعنیاجتماعی نقش مثبت و یافتند که حاکی از آن است که دانش پیشین و شبکهبه نتایجی دست » اطالعات

هاي کارآفرینانه در بخش مدل تشخیص فرصت«نتایج پژوهشی با عنوان، هاي کارآفرینانه نیز دارند. شناسایی فرصت
دانش پیشین از عوامل مؤثر بر پذیري، خودکارآمدي و حاکی از آن است که شبکه اجتماعی، خالقیت، رقابت» کشاورزي

)، در 1397الوانی و همکاران ().1394باشند (معصومی و زمانی، هاي کارآفرینانه در بخش کشاورزي میتشخیص فرصت
به این نتیجه رسیدند که » شناسایی ابعاد هوشیاري کارآفرینانه بر مبناي رویکرد پردازش اطالعات انسانی«تحقیقی با عنوان، 

تأثیر «هاي پژوهشی با عنوان، و مثبتی بر شناسایی فرصت کارآفرینانه نیز دارد. یافتهدارمعنیآفرینانه نقش هوشیاري کار
ي آن دهندهنشان» انیبندانشهاي شرکتنقش اشتیاق کارآفرینانهها: با مالحظهخودکارآمدي کارآفرینانه بر تشخیص فرصت

مرد و سرخ).1397دارد (اکبري و همکاران، داريمعنیصت تأثیر مثبت و است که خودکارآمدي کارآفرینانه بر تشخیص فر
به » هاهاي کارآفرینی در سازماننقش سرمایه اجتماعی در کشف و شناسایی فرصت«)، در پژوهشی با عنوان 1397جاللی (

تأمین همچنینآفرینی وهاي کاراین نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی به دو صورت دسترسی به اطالعات و تشخیص فرصت
تحقیقی با عنوان، نتایجنیز دارد.داريمعنی، بر فرآیند کارآفرینی نیز تأثیر مثبت و وکارکسباعتبارات مالی براي شروع 

برو مثبتیدارمعنیصورتبهشبکه اجتماعی، حاکی از آن است که»کارآفرینیهايفرصتتشخیصفرآیندازمدلی«
,Ardichvili & Cardozo(باشد میاثرگذارنیکارآفریفرصتتشخیص اجتماعیمنابع«هاي پژوهشی با عنوان، . یافته)2000
، حاکی از آن است که خودکارآمدي »تخصصی)هايانجمنوصنعتهايشبکهمربیان،(تأثیر: فرصتتشخیصدراطالعات

,Baronنیز دارد (هاي کارآفرینانه بر شناسایی فرصتداريمعنیکارآفرینی نقش مثبت و  2007&Ozgen.(وانگ و همکاران
)wang et al., یکی از عنوانبهدر پژوهشی به نتایجی دست یافتند که حاکی از آن است خودکارآمدي کارآفرینی )2013

ها هاي کارآفرینانه نیز دارد، همچنین آنداري بر شناسایی فرصتهاي شخصیتی فرد کارآفرین، نقش مثبت و معنیویژگی
شناسایی فرصت را نوعی کسب دانش و فرآیند ییآنجاکنند تا دانش پیشین کارآفرینان را نیز بسیار با اهمیت بیان می

نتایج عالوهبهدار ارزیابی کردند؛ هاي کارآفرینانه را نیز مثبت و معنیدانند و تأثیر دانش پیشین بر شناسایی فرصتیادگیري می
اکانم هاي کارآفرینانه نیز دارد. داري بر شناسایی فرصتد شبکه اجتماعی نقش مثبت و معنیها حاکی از آن بوپژوهش آن

)Ekanem, هاي کارآفرینی، نقش مثبت و ، در پژوهشی به این نتیجه رسید که هوشیاري کارآفرینانه در شناسایی فرصت)2015
,Shane & Venkatraman(هايهمچنین پژوهشکند. داري ایفا میمعنی 2000., Shane, 2003; Lumpkin & Bergman

Lichtenstein, 2005; Scott & Scott, هاي انجام با توجه به مطالعه و بررسییز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. ن)2016
نشان داد.1نگاره توان به صورت گرفته، چارچوب نظري تحقیق را می

هشمدل نظري پژو- 1نگاره

هاي شناسایی فرصت
کارآفرینانه

سرمایه اجتماعی

شبکه اجتماعی

هوشیاري کارآفرینانه

دکارآمدي کارآفرینانه خو
کارآفرینانه

تصور از خود

دانش پیشین

خودنظارتی
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هاي کارآفرینانه در بین ذکر شد، هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی فرصتآنچهبا توجه به 
دستیابی به هدف کلی، اهداف اختصاصی زیر مورد منظوربهکنندگان گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی است. تولید

توجه قرار گرفت:
؛ي تولیدکنندگان گیاهان دارویی در میان نمونه مورد مطالعهاهاي فردي و حرفهبررسی ویژگی-
؛هاي کارآفرینانه در میان نمونه مورد مطالعههاي فردي کارآفرینانه بر شناسایی فرصتبررسی نقش ویژگی-
؛هاي کارآفرینانه در میان نمونه مورد مطالعهبررسی نقش شبکه اجتماعی بر شناسایی فرصت-
؛ وهاي کارآفرینانه در میان نمونه مورد مطالعهاجتماعی بر شناسایی فرصتبررسی نقش سرمایه-
هاي کارآفرینانه در میان نمونه مورد مطالعهبررسی نقش هوشیاري کارآفرینانه بر شناسایی فرصت-

روش پژوهش
ها حاظ نحوه گردآوري دادهاین پژوهش از لحاظ هدف کاربردي، از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها، میدانی و از ل

تولیدکنندگان گیاهان دارویی رود. جامعه آماري مورد مطالعه شاملنیز از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) به شمار می
بودند 1398واحد فعال در شهرهاي بجنورد، مانه و سملقان، شیروان و اسفراین در سال 1350استان خراسان شمالی به تعداد 

)1350N=.(دانیلبراي تعیین حجم نمونه از فرمولFPC Daniel)1990( ، ،استفاده شد که با معلوم بودن حجم جامعه
نفر مشخص 209درصد برابر با 5اي با انتساب متناسب تعداد پاسخگویان با در نظر گرفتن خطاي صورت طبقهگیري بهنمونه

ها، آوري شد که پس از گردآوري و بررسی اولیه دادهجمعهاي پژوهش گیري در دسترس دادهشد، سپس به شیوه نمونه
7/95پرسشنامه انجام شد که ضریب بازگشت آن برابر با 200با هاهاي مخدوش حذف شده و در نهایت تحلیل دادهپرسشنامه

کل در دسترس ها با توجه به عدم وجود فهرست اطالعات تولیدکنندگان گیاهان دارویی به شدرصد بود. روش انتخاب نمونه
ها در این پژوهش، پرسشنامه از نوع محقق ساخته بود که با بررسی منابع و آوري دادهانجام گرفت. ابزار اصلی براي جمع

بخش مختلف بود که یک بخش 9هاي مختلف و با در نظر گرفتن اهداف تحقیق تدوین شده بود. این پرسشنامه شامل پژوهش
وکار تولید گیاهان دارویی صاحبان کسبي (جنسیت، سن، سطح سواد و وضعیت تأهل) اههاي فردي و حرفآن به ویژگی

بخش دیگر پرسشنامه شامل خود نظارتی، سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، خودکارآمدي کارآفرینانه، 8اختصاص داشت و 
پنل ز بود. روایی پرسشنامه با نظرات هاي کارآفرینانه نیدانش پیشین، تصور از خود، هوشیاري کارآفرینانه و شناسایی فرصت

منظور اطمینان از دقت و اعتمادپذیري پرسشنامه تحقیق نیز از مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد؛ همچنین بهمتخصصان
هاي مختلف پرسشنامه با توجه به مقادیر به دست آمده ضریب توان گفت براي بخشآلفاي کرونباخ استفاده شد که میضریب
شده دییتأ)؛ به این صورت محتواي پرسشنامه 1(جدول باشدبوده و مطلوب می7/0ها باالي کرونباخ براي تمامی سازهآلفاي

هاي مستقل پژوهش در ارتباط بندي سازهو در اختیار پاسخگویان قرار داده شد. در این تحقیق از آزمون فریدمن براي اولویت
هاي مستقل توان اهمیت سازهبندي به کمک آزمون فریدمن، میاستفاده از اولویتبا سازه وابسته پژوهش استفاده شد. با 

نی، پژوهش را به ترتیب اولویت در ارتباط سازه وابسته پژوهش شناسایی کرد. همچنین در این پژوهش از آزمون یومن وایت
به بررسی تفاوت بین دو گروه مستقل نیآزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون عالمت نیز استفاده شد؛ آزمون یومن وایت

پردازد. همچنین آزمون ضریب همبستگی پیرسون باشد، میاي یا ترتیبی میهاي رتبهدر خصوص یک سازه که داراي داده
ق زمانی که محق، عالوهبهشود. اي یا نسبی به کار برده میي بین دو سازه فاصلهتعیین میزان رابطه، نوع و جهت رابطهمنظوربه

تنها الزامی که باید رعایت شود این.شودمیاستفاده از آزمون عالمتکند که دو موقعیت با هم تفاوت دارند در نظر دارد ثابت
باشد. یک راه براي رسیدن به چنین الزامی نامربوط آزمایشگر باید به همتاسازي رسیدههايسازهنظرست که در هر جفت ازا

داري آماره، از روي تفاوت یبه این شکل که در صورت معن. عنوان گواه خودش به کار ببریمبههر آزمودنی را این است که
هاي این ). تجزیه و تحلیل داده1395شود (کالنتري، میاز عوامل فوق مشخص یکمثبت یا منفی با میانگین، وضعیت هر

ی و استنباطی انجام شد.، در دو سطح توصیف25نسخه Spssافزار آماري پژوهش با استفاده از نرم
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هاي مختلفابزار تحقیق پایایی به تفکیک بخش-1جدول 

و بحثهایافته
نمونه مورد مطالعه توصـیف  اي پاسخگویان: در این بخش براي شناخت بهتر خصوصیات هاي فردي و حرفهنتایج و بحث ویژگی

دهد که در نمونه مـورد مطالعـه از نظـر    شناختی نشان میگردد. تحلیل جمعیتمیارائهشناختی مختصري از اطالعات جمعیت
سـال بـود کـه    45تا 36) مرد بودند. از نظر سنی بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 178ها معادل (درصد آن89جنسیت 

سال متغیـر بـود. از نظـر وضـعیت     72تا 25ها از نفر پاسخگویان را شامل شد. دامنه سنی آن54ارت دیگر، درصد یا به عب27
درصـد  5/26سـواد بودنـد. حـدود    درصد) داراي تحصیالت ابتدایی و بی5/30نفر از پاسخگویان معادل (61سطح سواد حدود 

درصد).90د (ها متأهل بودنتحصیالت باالتر از دیپلم داشتند. اکثریت آن
هاي کارآفرینانه بر هاي سازه خودنظارتی مرتبط با شناسایی فرصتبندي گویهها: اولویتبندي گویهنتایج حاصل از اولویت

توانایی باال صحبت کردن در مورد محصوالت کشت شده براي «اساس ضریب تغییرات از دیدگاه پاسخگویان نشان داد گویه
» گیري دیگران شود، عملکرد ارزشمندي نیستعملکردي که منجر به جبهه«ویت را داشت در مقابل ، باالترین اول»سایر افراد

شرط »هاي مرتبط با سرمایه اجتماعی، دو گویهبندي گویهترین اولویت را به خود اختصاص داد. در ارتباط با اولویتپایین
اولویت آخر را » انتقادات از جانب نیروي کار و مشتریانقبول«اولویت اول و گویه » ضروري و مهم، همکاري با سایر افراد

هاي ارتباط با شرکت«باالترین و » ارتباط با سایر تولیدکنندگان«داشت. در ارتباط با شبکه اجتماعی الزم به ذکر است که 
بهبود «نانه نشان داد ترین اولویت را داشتند. تحلیل وضعیت خودکارآمدي کارآفریپایین» و پارك علم و فناوريانیبندانش

شروع به تولید و پرورش گیاهان دارویی به دلیل «باالترین اولویت و » وضعیت معیشتی در صورت بهبود واحد تولیدات گیاهی
رایج بودن تولید و پرورش «ترین اولویت را داشت. در زمینه وضعیت دانش پیشین پایین» وجود تجربه قبلی در این زمینه

از نظر پاسخگویان به » رسانی به مشتریانهاي خدمتداشتن اطالعات مناسب در رابطه با راه«و » منطقهگیاهان دارویی در 
توان بیان کرد، هاي باال و پایین را کسب نمود. در ارتباط با وضعیت تصور از خود با توجه به ضریب تغییرات میترتیب اولویت

ترین اولویت را پایین» فروش محصوالت از طریق بازاریابی«ترین اولویت و باال» هاي تولید گیاهان داروییعملیاتی کردن ایده«
یک عنوانبهبندي گیاهان دارویی توجه به بسته«هاي کارآفرینانه به خود اختصاص داد. در ارتباط با شناسایی فرصت

ترین اولویت را یب باالترین و پایینبه ترت» هاي گیاهان دارویی نسبت به سایر محصوالتهزینه کمتر نهاده«و » عالیوکارکسب
کسب موفقیت فردي در تولید گیاهان «بندي ضرایب تغییرات نشان داد داشتند. در ارتباط با هوشیاري کارآفرینانه نیز اولویت

ترجیح سود حاصل از فروش محصوالت گیاهی در مقایسه با سایر محصوالت «و » یک فرصت کارآفرینانهعنوانبهدارویی 
کسب «و » هاجستجوي اینترنتی جهت کسب اطالعات بیشتر براي مقابله با آفات و بیماري«باالترین اولویت و » زيکشاور

ترین اولویت را داشتند.پایین» ي مجالت علمی و تجارياطالعات در زمینه افزایش تولیدات از طریق مطالعه
خگویان در پژوهش، در این مرحله از تحقیق، بررسی و تحلیل اي پاسهاي فردي و حرفهبعد از ارائه یک تصویر کلی از ویژگی

هاي صورت گرفته در رابطه با مدل پژوهش مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، نتایج آزمون فریدمن بر اساس آزمون
پژوهش در ارتباط با شناسایی مستقلهايسازهتمامیحاکی از آن است از دیدگاه تولیدکنندگان گیاهان دارویی، ،2جدول 

آلفاي کرونباخگیريمقیاس اندازههاتعداد گویهسازهردیف
708/0ترتیبی7تصور از خود1
800/0ترتیبی6خودنظارتی2
720/0ترتیبی6خودکارآمدي کارآفرینانه3
701/0ترتیبی8دانش پیشین4
831/0ترتیبی10سرمایه اجتماعی5
801/0ترتیبی11شبکه اجتماعی6
805/0ترتیبی11هاي کارآفرینانهشناسایی فرصت7
705/0ترتیبی8هوشیاري کارآفرینانه8
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هاي خودکارآمدي کارآفرینانه، شبکه دار بوده است. حال در این میان، سازهمعنی=01/0Pهاي کارآفرینانه در سطح فرصت
هاي تصور از خود و داراي بیشترین اهمیت و سازه16/4و 74/4، 84/4اجتماعی و سرمایه اجتماعی به ترتیب با میانگین 

هاي کارآفرینانه در بین به مراتب اهمیت کمتري در ارتباط با شناسایی فرصت59/3و 23/3ه ترتیب با میانگین خودنظارتی ب
تولیدکنندگان گیاهان دارویی را داشتند.

هاي کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان داروییبندي متغیرهاي پژوهش در ارتباط با شناسایی فرصتاولویت-2جدول 
.Dfx2Sigاولویتمیانگین رتبهمؤثرعوامل

84/41خودکارآمدي کارآفرینانه

6360/100001/0

74/42شبکه اجتماعی
16/43سرمایه اجتماعی

86/34هوشیاري کارآفرینانه
60/35دانش پیشین
59/36خودنظارتی
23/37تصور از خود

هاي آزمون عالمت براي سازههاي تحقیق از آزمون عالمت استفاده شد.ش، براي بررسی وضعیت میانگین گویهدر این پژوه
که سازه هاي کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان دارویی در نظر گرفته شدندپژوهش در ارتباط با شناسایی فرصت

از میانگین منفی در سازه فوق بیشتر از تفاوت از میانگین مثبت بوده است و با توجه به اینکه تفاوتدارمعنیخودنظارتی 
داراي میانگین خودنظارتی کمتري از غالباًگیري کرد که در جامعه مورد بررسی افراد توان چنین نتیجهگزارش شده است، می

ده است و با توجه به اینکه بودارمعنیمیانگین جامعه هستند. همچنین در ارتباط با سازه سرمایه اجتماعی آزمون عالمت 
گیري نمود که توان چنین نتیجهتفاوت از میانگین منفی در سازه فوق بیشتر از تفاوت از میانگین مثبت گزارش شده است، می

اما در مورد سایر ؛ داراي میانگین سرمایه اجتماعی کمتري از میانگین جامعه هستندغالباًدر جامعه مورد بررسی افراد 
ها باالتر از جامعه است دهد تعداد افرادي که میانگین آننشده است که این نشان میدارمعنیپژوهش آزمون عالمت هاي سازه

توان بیان کرد که شکل توزیع افراد به شکل برابر است ها کمتر از جامعه است برابر است و در کل میبا افرادي که میانگین آن
.)3جدول (

هاي کارآفرینانه در بین تولیدکنندگان گیاهان داروییل مرتبط با شناسایی فرصتبررسی وضعیت عوام-3جدول 
هاي هاي مرتبط با شناسایی فرصتمؤلفه

کارآفرینانه
فراوانی تفاوت منفی با 

میانگین
فراوانی تفاوت مثبت با 

.ZSigمیانگین

009/0-11981616/2خودنظارتی
013/0- 11882475/2سرمایه اجتماعی
724/0- 97103354/0شبکه اجتماعی

229/0- 91109202/1خودکارآمدي کارآفرینانه
289/0-92108061/1دانش پیشین
179/0- 90110344/1تصور از خود

525/0-95105636/0هوشیاري کارآفرینانه

هاي دانش است، بین سازه سن و سازهارائه شده4بر اساس نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی پیرسون که در جدول 
وجود دارد که این بدان معنی است داريمعنیهاي کارآفرینانه و هوشیاري کارآفرینانه رابطه مثبت و پیشین، شناسایی فرصت

سن یابد. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده بین سازهکه با افزایش سن دانش و توانایی افراد در سه سازه فوق افزایش می
نشد.برقرارداريمعنیهاي خودنظارتی، سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، خودکارآمدي کارآفرینانه و تصور از خود رابطه و سازه
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نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی پیرسون-4جدول 
.RSigسازه دومسازه اول

053/0452/0خودنظارتیسن
878/0- 011/0سرمایه اجتماعیسن
076/0286/0شبکه اجتماعیسن
046/0521/0خودکارآمدي کارآفرینانهسن
139/0049/0دانش پیشینسن
107/0130/0تصور از خودسن
167/0018/0هاي کارآفرینانهشناسایی فرصتسن
148/0036/0هوشیاري کارآفرینانهسن

استفاده شد. در نیآزمون من وایتهاي پژوهش از صوص سازهدر این تحقیق، براي بررسی تفاوت بین دو گروه مستقل در خ
وجود دارد و با توجه به میانگین به دست داريمعنیهاي سرمایه اجتماعی و تصور از خود در بین مردان و زنان تفاوت سازه

ي از نظر سرمایه اجتماعی تر و بهترتوان بیان کرد که مردان نسبت به زنان داراي وضعیت مطلوبآمده براي مردان و زنان، می
هاي کارآفرینی تصور از خود افراد تولیدکننده از نظر شرکت یا عدم شرکت در دوره. بین)5جدول (باشند و تصور از خود می

هاي کارآفرینی توان بیان کرد که افرادي که در دورهوجود دارد و با توجه به میانگین به دست آمده میداريمعنیتفاوت 
اند، برخوردار هاي کارآفرینی شرکت نکردهتري نسبت به افرادي که در دورهاند از تصور از خود بهتر و مطلوبهشرکت کرد

وجود داريمعنیخودنظارتی افراد تولیدکننده گیاهان دارویی از نظر سابقه کشت تفاوت . همچنین، بین)6جدول (باشند می
وان بیان کرد که افرادي که داراي سابقه کشت قبلی گیاهان دارویی بودند داراي تدارد و با توجه به میانگین به دست آمده می

. از لحاظ خودنظارتی، )7جدول (باشند اند، میتر نسبت به افرادي که سابقه کشت قبلی را دارا نبودهخودنظارتی بهتر و مطلوب
افراد تولیدکننده گیاهان دارویی از نظر تحصیالت و تصور از خود کارآفرینانهسرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، خودکارآمدي

توان بیان کرد که وجود دارد و با توجه به میانگین به دست آمده میداريمعنیدانشگاهی و فاقد تحصیالت دانشگاهی تفاوت 
آفرینانه و افرادي که داراي تحصیالت دانشگاهی هستند، از خودنظارتی، سرمایه اجتماعی، شبکه اجتماعی، خودکارآمدي کار

).8جدول (باشند تري نسبت به افرادي که فاقد تحصیالت دانشگاهی بودند، برخوردار میتصور از خود بهتر و مطلوب

نینتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین من وایت-5جدول 
.UZSigمیانگینسازه دوم (جنسیت)سازه اول

682/0- 08/101500/1854409/0مردخودنظارتی 80/95زن

009/0-25/104000/1291631/2مردسرمایه اجتماعی 18/70زن

901/0- 68/100500/1926124/0مردشبکه اجتماعی 07/99زن

249/0- 12/102500/1669152/1مردخودکارآمدي کارآفرینانه 39/87زن

969/0- 56/100000/1948039/0مرددانش پیشین 05/100زن

002/0-87/104500/1180063/3مردتصور از خود 16/65زن

198/0-33/102500/1631286/1مردهاي کارآفرینانهشناسایی فرصت 66/85زن

358/0- 81/101000/1724920/0مردهوشیاري کارآفرینانه 86/89زن
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نیمیانگین من وایتنتایج حاصل از آزمون مقایسه -6جدول 
.UZSigمیانگینسازه دوم (شرکت در دوره کارآفرینی)سازه اول

405/0- 10/106500/3598833/0شرکتخودنظارتی 48/98عدم شرکت

159/0- 99/109500/3392407/1شرکتسرمایه اجتماعی 08/97عدم شرکت

766/0- 49/98000/3789297/0شرکتشبکه اجتماعی 22/101عدم شرکت

241/0- 31/108500/3481172/1شرکتخودکارآمدي کارآفرینانه 68/97عدم شرکت

158/0- 04/110000/3310412/1شرکتدانش پیشین 06/97عدم شرکت

056/0- 42/113000/3211912/1شرکتتصور از خود 84/95عدم شرکت
هاي شناسایی فرصت

ارآفرینانهک
122/0- 95/110500/3341547/1شرکت 73/96عدم شرکت

899/0- 64/99000/3850127/0شرکتهوشیاري کارآفرینانه 81/100عدم شرکت

نینتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین من وایت-7جدول 
.UzSigمیانگینسازه دوم (سابقه کشت گیاه دارویی)سازه اول

084/0- 39/106500/4166730/1داراي سابقه قبلیخودنظارتی 20/92عدم سابقه قبلی

193/0- 94/104000/4336302/1داراي سابقه قبلیسرمایه اجتماعی 24/94عدم سابقه قبلی

590/0- 65/98500/4639540/0داراي سابقه قبلیشبکه اجتماعی 10/103عدم سابقه قبلی

798/0-64/99500/4754256/0داراي سابقه قبلیخودکارآمدي کارآفرینانه 72/101عدم سابقه قبلی

324/0- 87/103000/4461987/0داراي سابقه قبلیدانش پیشین 75/95عدم سابقه قبلی

376/0-53/103500/4501886/0داراي سابقه قبلیتصور از خود 23/96عدم سابقه قبلی

821/0-73/99000/4765226/0داراي سابقه قبلیهاي کارآفرینانهشناسایی فرصت 59/101عدم سابقه قبلی

667/0- 97/101000/4683431/0داراي سابقه قبلیهوشیاري کارآفرینانه 42/98عدم سابقه قبلی

نینتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین من وایت- 8جدول 
.UzSigمیانگینسازه دوم (دارا و فاقد تحصیالت دانشگاهی)سازه اول

016/0-96/93000/3375416/2غیردانشگاهیخودنظارتی 06/105دانشگاهی

001/0- 99/89000/2828870/3غیردانشگاهیسرمایه اجتماعی 89/123دانشگاهی
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8ادامه جدول 
.UzSigمیانگینا و فاقد تحصیالت دانشگاهی)سازه دوم (دارسازه اول

007/0-21/93500/3272676/2غیردانشگاهیشبکه اجتماعی 72/116دانشگاهی

008/0-43/93000/3302637/2غیردانشگاهیخودکارآمدي کارآفرینانه 24/116دانشگاهی

410/0- 26/98000/3969824/0غیردانشگاهیدانش پیشین 48/105دانشگاهی

059/0- 38/95000/3571885/1غیردانشگاهیتصور از خود 90/111دانشگاهی

543/0-85/98000/4050608/0غیردانشگاهیهاي کارآفرینانهشناسایی فرصت 18/104دانشگاهی

193/0- 95/96500/3788302/1غیردانشگاهیهوشیاري کارآفرینانه 40/108یدانشگاه

هاگیري و پیشنهادنتیجه
,Silva(دباشـ کننده در موفقیت اقتصـادي یـک کشـور مطـرح مـی     عاملی تعیینعنوانبهامروزه، کارآفرینی  2014Faggio &( .

شک در میان این عوامل توانـایی افـراد بـراي شناسـایی     کارآفرینی در بخش کشاورزي در گرو عوامل زیادي است که بیتوسعه
قلب تپنـده عنوانبهشناسایی فرصتچراکهاي برخوردار است؛ هاي کارآفرینانه موجود در بخش کشاورزي از جایگاه ویژهرصتف

نتیجـه  رود و بدون شناسایی فرصت عمالً کـارآفرینی معنـایی نخواهـد داشـت.    در فرآیند کارآفرینی به شمار میکنندهشروعو 
تواند بـه روشـن شـدن وضـعیت     هاي کارآفرینانه نیز میمل مؤثر در شناسایی فرصتبررسی عوادهد کهنشان میپژوهشاصلی

کار در منطقه بـا توجـه بـه مشـکالت موجـود از      عوامل دخیل در توسعه کارآفرینی گیاهان دارویی و توسعه این نوع از کسب و
و راهکارهایی بـراي کمـک بـه    هایشنهادهاي پژوهش، پبر اساس یافتهقبیل بیکاري، فقر، ناپایداري معیشت و غیره کمک کند.

گردد.نیز ارائه میروستاییمسائلهاي مختلف مرتبط با گیاهان دارویی و ریزان و مدیران سازمان، برنامهگذاراناستیس
ها نتایج این پژوهش نشان داد که سه سازه تصور از خود، خودنظارتی و دانش پیشین در مقایسه با سایر سازهنکهیارغم علی) 1
باشند، اما بر مبناي شواهد موجود در مطالعات هاي کارآفرینانه نیز برخوردار میاز اهمیت کمتري در شناسایی فرصتمراتببه

راهنماي مناسب و درست براي افکار، رفتارها و ارتباطات افراد باشند که منجر بهعنوانبهتواندپیشین تقویت این سه سازه می
بنابراین، پیشنهاد ؛ را به دنبال داشته باشدوکارکسباندازي و مدیریت موفق و اثربخش یک ت به راهبهبود باور افراد نسب

از طریق ایجاد اطمینان به خود در افراد در زمینه یشناختروانهاي آموزشی و ترویجی، به موضوعات گردد در دورهمی
، یبازار رسانکنندگان گیاهان دارویی از قبیل موانع بازاریابی و موانع و مشکالت تولید،بازاریابی، شناسایی نیازهاي مشتریان

,(کرزنر. این یافته نیز با مطالعاتهاي گیاهان دارویی و غیره مورد توجه قرار گیردآفات و بیماري 1997Kirzner،(ونکاتارامن
), 1997Venkatraman( ،بارون و وارد)Ward, 2004&Baron(،لیم و خاویر), 2015vierXa&(Limوانتو)Tuan, 2015 (

نیز مطابقت داشت.
ـ دارنیزکارآفرینانههايشناسایی فرصتدر پراهمیتینقش و سرمایه اجتماعیشبکه اجتماعیکهنتایج تحقیق نشان داد) 2 د. ن

منطقـه سـبب   هـاي ارتبـاطی و اطالعـاتی موجـود در    توسعه شبکه اجتماعی با توجه بـه فنـاوري  توجه به شود میلذا پیشنهاد 
هاي متنـوع  گذاري دانش و تجربیات موفق در میان افراد تولیدکننده شده و همچنین باعث آگاهی و آشنایی افراد با ایدهاشتراك

شود. همچنین توسعه شبکه اجتماعی باعـث بهبـود و ارتقـاء سـرمایه اجتمـاعی افـراد       و نوین در زمینه تولیدات گیاهان دارویی 
سـازي و تـدوین اهـداف    ترغیب و تشویق تولیدکنندگان گیاهان دارویی نسبت به انجام کار گروهـی و تـیم  تولیدکننده از طریق

ایـن یافتـه پـژوهش حاضـر بـا بررسـی مطالعـات       شـود. ها از طریق رفتار مبتنی بر صداقت مـی مشترك و ایجاد اعتماد بین آن
,Ardichvili & Cardozoآردیچویلی و کاردوزو ( ,(کارانوانگ و هم،)2000 2013.et alWangو 1389پور و همکـاران،  )، (قلی (
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هـاي کارآفرینانـه تـأثیر    دارند که شبکه اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر شناسایی فرصت) که بیان می1397مرد و جاللی، (سرخ
، همخوانی داشت.دارنددارو معنیمثبت

هاي کارآمدي کارآفرینانه نیز نقش مهمی در شناسایی فرصتنتایج پژوهش نشان داد که هوشیاري کارآفرینانه و خود) 3
,(لینوالنگکمپنظرکارآفرینانه دارند. طبق  2012Lane&Langkamp(الويمکوالسلو),McElwee&Lassalle

ارآفرینی و تجربه کهوشیاري کارآفرینانه نیز از راههوشیاري کارآفرینانه یک استعداد فطري و غریزي نیست، بلکه )، 2016
همچنین.شودآوري اطالعات از طریق تمرین و عمل فرا گرفته میشود که در آن جمعهاي تجاري ایجاد میگردآوري تجربه

,Forbes)فوربس Constantineنیکنستانت،(2005 et al., De Noble(دنوبل و همکاران) و(1998 et al., دناعتقاد دار)1999
عنوانبهو استهاي گوناگون کارآفرینی جنبهو دنبال کردند به توانایی خود در انجامافراانه اعتماد خودکارآمدي کارآفرینکه

ارائه گردد با ایجاد مراکز کارآفرینی ورو، پیشنهاد میاز اینء سطح شغلی جوانان شناخته شده است.عاملی مهم در ارتقا
ر مربیان، کارشناسان و تولیدکنندگان برتر منطقه، زمینه کسب اطالعات اي با استفاده از حضوخدمات کارآفرینانه و مشاوره

فراهم تولیدکنندگان نوپا ژهیوبهبراي افراد تولیدکننده، در رابطه با گیاهان داروییاطالعات این يریکارگبهالزم، تحلیل و 
انواعولیدکنندگان در مورد نحوه کشتها در راستاي افزایش آگاهی و دانش تشود در این دورهشود. همچنین پیشنهاد می
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Abstract
This research was done with the aim of investigating factors affecting the identification of entrepreneurial
opportunities among the Herbal plant producers in North Khorasan province. The statistical population was all
the herbal plant producers of North Khorasan province in 2019. Out of them, 209 farmers were selected by
convenient sampling method. The main instrument for data collection was a questionnaire whose validity was
evaluated by panel of experts, and its reliability was confirmed using Cronbach’s alpha. The results of reliability
evaluations revealed that the alpha coefficients for all constructs are greater than 0.7. Data were analyzed using
SPSS25. The results of Freidman test regarding factors affecting the identification of entrepreneurial
opportunities indicated that three factors entrepreneurial self-efficacy, social networking, and social capital had
the greatest importance in identifying entrepreneurial opportunities, respectively. According to the results of the
Mann-whitney test, people with a previous cultivation experience of herbal plants have a higher self-image
mean tan the others. Also, people who participated in entrepreneurial courses had great self-image. It should be
mentioned that academic graduates had higher self-monitoring, self-image, social capital, social network, and
entrepreneurial self-efficacy than the farmers with no academic degrees. Plus, the results obtained from the sign
test revealed that only in the two structures of self-monitoring and social capital individuals often have a lower
average mean than the population average mean. Moreover, the results of Pearson correlation coefficient
showed significant and positive correlations among age and three variables prior knowledge, identifying
entrepreneurial opportunities, and entrepreneurial consciousness.

Keywords: Identifying entrepreneurial opportunities, Herbal plants, Agricultural entrepreneurship, North
Khorasan.
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