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هاي کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیکبررسی معیارهاي مؤثر بر ارزیابی فرصت

3شادو مژده اسدالهی 2نیاغالمحسین حسینی،1فارسیجهانگیر یداللهی 

چکیده
و کـار و  توانـد بـه بـاال رفـتن احتمـال موفقیـت کسـب        هـاي کـارآفرینی مـی   ارزیابی مناسـب فرصـت  

هـدف از انجـام پـژوهش حاضـر بررسـی      . توانـد بـه شکسـت آن بیانجامـد    ر این فرآیند مـی انگاري دسهل
هـاي کـارآفرینی در صـنایع غـذایی ارگانیـک و تعیـین میـزان اهمیـت         گذار بر ارزیابی فرصتهاي اثرمعیار

آمـاري تحقیـق شـامل کارآفرینـان صـنایع      جامعـه  . گیـري نهـایی اسـت   هر یک از این عوامـل در تصـمیم  
بـوده  1392رضـوي و گـیالن در سـال    هاي گلستان، اصـفهان، مرکـزي، خراسـان    ارگانیک در استانغذایی 

گیـري تصـادفی سـاده انتخـاب     نفـر از آنهـا از طریـق نمونـه    16مورگـان  وکه با توجه به جـدول کرجسـی   
جمعـی از  اسـاس نظـر   هـا بـوده کـه روایـی صـوري آن بـر      پرسشنامه استاندارد، ابزار گردآوري داده. شدند

نتـایج  . تأییـد شـده اسـت   ) 08/0برابـر  (متخصصان و پایـایی آن نیـز از طریـق محاسـبه نـرخ ناسـازگاري       
هـاي  تـرین معیـار در ارزیـابی فرصـت    هـا نشـان داد کـه معیـار صـنعت و بـازار مهـم       حاصل از تحلیل داده

هـاي تـیم کـارآفرین،    ژگـی هـاي کـارآفرین، وی  آفرینی بوده و  معیارهاي صنعت و بازار ارگانیک، ویژگـی کار
چـارچوب ارائـه شـده در ایـن پـژوهش کـه       . ي اهمیـت بعـدي قـرار دارنـد    مالی و فنی به ترتیب در درجـه 

هـاي کـارآفرینی اسـت، راهنمـایی بـراي تحقیقـات پیمایشـی آتـی         بیانگر معیارهاي مؤثر بر ارزیابی فرصت
.گرددتلقی می

مراتبیت، صنعت غذایی ارگانیک، ساختار سلسلهفرصت کارآفرینی، ارزیابی فرص: هاي کلیديواژه

مقدمه
ناچیز پنداشتن مشکالت شروع یک 

ها از حیح فرصتو کار و عدم ارزیابی صکسب 
به ،رها هستندو کاجمله دالیل شکست کسب

درصد از کسب و کارها 20اي که بیش از گونه

خورند در طول سال اول فعالیت خود شکست می
درصد 66و تا سال ششم فعالیت، این رقم به 

ترین یکی از مهم.)5(رسد کسب و کارها می
رینان درــوانی کارآفــناتاین شکستلــدالی
هایی از فرصت است که براي ی جنبهـابــارزی

دانشیار و استادیار، دانشگاه تهران-2و 1
)mozhdeh.shad@yahoo.com:نویسنده مسئول(ارشد، دانشگاه تهران، دانشجوي کارشناسی-3

21/11/92: تاریخ پذیرش13/9/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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16.................... ...............................................................................................هاي کارآفرینی در صنایع غذایی ارگانیک بررسی معیارهاي مؤثر بر ارزیابی فرصت

).3(گذاران اهمیتی اساسی دارد سرمایه
همچنین، با توجه به شدت رقابتی بودن بازار 
محصوالت غذایی ارگانیک و ظرفیت دستیابی به 

، تعداد زیادي از )12(سهم قابل توجهی از آن 
گذاران حجم عظیمی از کارآفرینان و سرمایه

گذاري در این نوع بازار سرمایهمنابع خود را 
ها، نیازمند گذاريکنند و اجراي این سرمایهمی

استفاده از چارچوبی علمی و مطالعه شده جهت 
هاي مناسب است شناسایی و ارزیابی فرصت

)19 .(
: فرصت با نگاه فرآیندي شامل ابعاد

باشد برداري میخلق، ارزیابی و بهره/ تشخیص
ها یکی از ابعاد حیاتی کنش رصتارزیابی ف). 18(

کارآفرینی است که به کارآفرین اجازه ارزیابی 
این مسئله را که آیا محصول یا خدمت مورد نظر 
بازده مطلوبی در مقایسه با منابع مورد نیاز دارد، 

بررسی ادبیات موجود در این زمینه ). 8(دهد می
کند، اول، در سه حوزه را از هم متمایز می

مدل رسمی تشخیص فرصت "مانند ی بههایمدل
جایگاه ")9(مدل هیلز "و ")15(ماریسون 

ارزیابی فرصت را در فرآیند شناسایی فرصت 
ها ارزیابی تعیین نمودند، بر اساس این مدل

فرصت تنها بخشی از فرآیند شناسایی فرصت را 
بایست دهد و قبل از ارزیابی میتشکیل می

ناسایی، تحلیل و سازي، شمراحلی همچون آماده
.بینی را به انجام رساندپیش

الویک آنتونی"دوم، مدلی همچون مدل 
که به شرح مراحل ارزیابی فرصت و " )20(

هاي اجرایی آن پرداخته و مراحل اجرایی گام
. ارزیابی فرصت را گام به گام تشریح نموده است

هایی که ها و شرکتها به سازماناین مدل
بازار را داشته و یا نیاز به ارائه محصوالت رهبري 

کند در جدید به طور مداوم دارند، پیشنهاد می
اي حین فرآیند ارزیابی، مراحل متنوع و پیچیده

را طی نمایند و جهت انجام این مراحل باید از 
انسانی، هاي مختلفی همچون منابعسیستم

گیري نمایند، همچنین بهره... پروژه، دانش و 
ها، منابع علمی و زمند ابزارها، آموزشنیا

.مطالعات مختلفی جهت تحقق این امر هستند
، )16(ارزیابی ري مدل"هایی همچون سوم، مدل

، مدل ارزیابی هیومن و )19(مدل ارزیابی تیمونز 
) 8(و مدل ارزیابی هین و همکاران ) 7(همکاران 

به ارائه معیارها و زیرمعیارهایی جهت "...و 
ی فرصت پرداختند، که در ادامه به معرفی ارزیاب

.شودها پرداخته میبرخی از آن
معیارهاي ارزیابی ) 10(لیاو و ویتسیل 

یا هر (فرصت را فناوري، تیم مدیریتی یا فنی 
، بازار و فرصت مالی بیان نمودند و لوسک و )دو

معیارهایی همچون حاشیه سود ) 11(میالرت 
شدن پنجره فرصت، تهاطالعات اضافی، امکان بس

هاي خوب و بد را پذیرفتن یا ردکردن فرصت
.عنوان معیارهاي ارزیابی دانستندبه

معیارهاي ارزیابی فرصت را ) 19(تیمونز 
معیارهاي صنعت و بازار، مسائل اقتصادي، مسائل 

برداي، مزیت رقابتی، تیم مربوط به بهره
رهاي مدیریتی، احتمال وقوع اشکال اساسی، معیا

.هاي استراتژیک بیان نموده استشخصی، تفاوت
ها به دو مدل پنج براي ارزیابی فرصت) 16(ري 

ها است که این مدلدست یافته 1ضلعیو شش
مدل ) 1: شامل معیارهایی است که عبارتند از

1- Pentagon and Hexagon Models
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منابع، ریسک و گذاري میزان سرمایه: ضلعیپنج
اطمینان، بازده و میزان ایجاد ارزش، تأثیر عدم

مدل شش) 2نوآوري و تغییر، مقیاس زمانی 
نوآوري، مردم، پتانسیل بازار، استراتژي، : ضلعی

.گذاري، یادگیريسرمایه
معیارهاي درك فرد از مطلوبیت) 13(میچل 

پذیري فرصت ، امکان)ارزش بالقوه فرصت(
پنجره فرصت (، محیط )دانش پیشینارتباط با (

هاي و تفاوت) هاي بالقوه دیگرو تعداد فرصت
ارزیابی کارآفرینانه، تجربه و فردي مانند خود

را به ) کنندهبه عنوان عامل تعدیل(تحصیالت 
عنوان معیارهاي ارزیابی فرصت شناسایی کرده 

.است
با استناد به معیارهاي ) 3(بیشاپ و نیکسون 

ترین معیارهاي ، مهم)14(میالن و همکاران مک
تجربه را احتمال رخداد مورد توجه کارآفرینان بی

رشد باال در بازار هدف، توجیه مسئله مقبولیت 
در بازار، احتمال به ثمر رسیدن سریع 

گذاري، ابزار دانش مناسب نسبت به سرمایه
.ریسک معرفی نمودند

همکاران بر اساس نتایج تحقیق هیومن و 
، معیارهاي ارزیابی فرصت 1در مدل پرایم) 7(

مسائل اقتصادي، محصول یا خدمت، کارآفرینان، 
.منابع و بازارها معرفی شدند

معیارهاي ارزیابی فرصت را ) 18(شین 
هاي شناختی، ارزش مورد هزینه فرصت، فرآیند

انتظار، ماهیت فرصت، صنعت و محیط نهادي، 
هـاي غیر ناسانه و ویـژگیفاکـتورهاي روانشــ

.روانشناسانه کارآفرین بیان کرده است
از یک رویکرد شناختی ) 8(هین و همکاران 

. جهت آزمون ارزیابی فرصت استفاده نمودند
چهار عامل اعتماد بیش از حد، باور به اصل اعداد 

ریزي و خطاي کنترل در کوچک، خطاي برنامه
گذار روي درك از این مدل به عنوان عوامل تأثیر

تواند ارزیابی ریسک شناخته شده است و می
.فرصت را تحت تأثیر قرار دهد

طی پژوهش ) 14(میالن و همکاران مک
خود دریافتند که آشنایی کارآفرین با بازار هدف، 
توجیه عملکرد رهبرانه فرد در گذشته، 
شناساندن مناسب کسب و کار، توانایی کارآفرین 

وقفه و شدید، توجیه مسئله یبراي تالش ب
مقبولیت در بازار، احتمال رخداد رشد باال در 
بازار هدف، توجه کارآفرین به جزئیات، توانایی 
کارآفرین در ارزیابی، واکنش مناسب نسبت به 

امتیاز در صورت وجود، ریسک، وضعیت حق
گذاري از رسیدن سریع سرمایهاحتمال به ثمر 

گذاران خطرپذیر سرمایهمعیارهاي مورد استفاده 
گذاران اهمیت و معیارهایی که براي این سرمایه

.شوندبیشتري دارد، محسوب می
و اسالمی ) 1(اول اسالمی بیدگلی و احمدي

در دو تحقیقی جداگانه ) 2(بیدگلی و بیدگلو 
گذاران خطرپذیر را معیارهاي مهم براي سرمایه

ایش تیم قابلیت دسترسی به بازار، ترکیب و آر
مدیریتی، نیاز بازار، نرخ بازده مورد انتظار، موانع 
کم براي ورود، شخصیت کارآفرین، پذیرش بازار، 
دوره بازگشت سرمایه، طرح کسب و کار دقیق، 

.اندازه بازار بیان کرداند
پژوهش حاضرچه گفته شد، با توجه به آن

کوشد تا عوامل سوم است و میيهمرتبط با حوز
هاي کارآفرینی در مهم و مؤثر در ارزیابی فرصت

1- Prime Model
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بندي صنعت غذایی ارگانیک را شناسایی و دسته
ها را با استفاده از روش فرآیند تحلیل نماید و آن

.دهی کندمراتبی وزنسلسله

اهمواد و روش
این تحقیق از نظر ماهیت، از نوع تحقیقات 

و به لحاظ هدف، از نوع ) کمی-کیفی(آمیخته 
ها، تحقیقات پژوهشی و از نظر گردآوري داده

. پیمــایشی اســت-جزء تحقـیقات توصـیفی

نفر از خبرگان و 45آماري تحقیق جامعه 
کارآفرینان عضو انجمن ارگانیک ایران و داراي 

هاي معتبر ارگانیک از سوي شرکتگواهی 
بازرسی تولید تا عرضه محصوالت کشاورزي 

هاي المللی در استانارگانیک داخلی و بین
رضوي مرکزي، اصفهان، گلستان، گیالن، خراسان

توزیع ) 1(است که در جدول 1391-92در سال 
فراوانی این جامعه به تفکیک هر استان آورده 

. شده است

توزیع فراوانی صنایع غذایی ارگانیک- 1جدول
هاي راست به چپ داراي به ترتیب ستون) (هکتار(سطح زیر کشت 

)حال ثبت قراردادگواهی قطعی ارگانیک، در حال گذار به ارگانیک، در
تعداد 

برداربهره
داراي گواهی ارگانیک از (نام محصول 
معتبر بازرسی فرآیند هاي سوي شرکت

تولید تا عرضه محصوالت کشاورزي 
)المللیارگانیک داخلی و بین

نام 
استان

ردیف

0 60 30 1 رب گوجه/ کلزا/ گوجه فرنگی/گندم گلستان 1
0 12 0 1 شکر/ چغندرقند اصفهان 2
0 45 30 2 سیب گالب/ به/ انجیر/ انگور/ انار مرکزي 3
0 0 15000 1 ي وحشیپسته خراسان 

رضوي
4

0 7 0 1 زعفران خراسان 
رضوي

5

0 7 4 2 برنج/ چاي گیالن 6
)ارگانیک(هاي طبیعی کلونی در عرصه1500 1 زنبور عسل اصفهان 7

بر اساس اشباع نظري در بخش کیفی و با 
در بخش 1و مورگاناستفاده از جدول کرجسی 

نفر از این جامعه به عنوان نمونه براي 16کمی، 
گیري به شیوهروش نمونه. مطالعه انتخاب شدند

گیري خش کیفی و نمونهدر ب2برفیگلوله
روش و . باشدتصادفی ساده در بخش کمی می

ها در بخش کیفی، مطالعات ابزار گردآوري داده
مبانی نظري و مصاحبه و در بخش کمی، 

در این پژوهش از ابزارهاي . باشدپرسشنامه می
. خاصی جهت روایی پژوهش استفاده شده است

استفاده شده جهت 3مراتبیساختار سلسله 
عیین وزن معیارها، روش مشخصی براي ت

گردآوري اطالعات داشته و داراي پرسشنامه 
باشد و همچنین این مدل کمیتی می9استاندارد 

به همراه تحلیل محتواي کیفی به تأیید جمعی 
از متخصصان در این حوزه رسیده و پایایی ابزار و 

1- Krejcie and Morgan                     2- Snowball Sampling                             3- Analytic Hierarchy Proeess
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1ها بر اساس ابزار نرخ ناسازگارياعتبار داده

به منظور تجزیه و . د شده استتأیی) 08/0(
ها، در بخش کیفی از تحلیل تم و تحلیل داده

و در بخش کمی از فرآیند 2تیافزار اطلسنرم
و 3تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه زوجی

.استفاده شد4چویسافزار اکسپرتنرم

نتایج و بحث
ها و نتایج پژوهش حاضر به صورت یافته

سه بخش تهیه و ارائه شده توصیفی و تحلیلی در 
.است
شناختی هاي جمعیـتبــررسی ویژگـی) الف

کنندگان در پژوهشمشارکت
هاي پژوهش، از نظر سن، بر اساس یافته

30سنی دهندگان به ردهبیشترین فراوانی پاسخ
در خصوص . سال تعلق داشته است40تا 

نفر از خبرگان و 16تحصیالت نیز، از مجموع 
درصد از 50ینان صنعت مورد مطالعه،کارآفر
لیسانس به باال، دهندگان داراي مدرك فوقپاسخ

درصد 25درصد داراي مدرك لیسانس و 25
عالوه . تر بودنددیپلم و پایینداراي مدرك فوق

دهندگان داراي درصد از پاسخ37بر این، حدود 
درصد از آنان 63سال و 10تا 3کاري بین سابقه

. کاري داشتندسال سابقه10تر از نیز باال
دهندگان مورد مطالعه داراي بنابراین، اغلب پاسخ

. سال بودند10تا 6کاري سابقه
هاي کیفیتحلیل داده) ب

هر مصاحبه بعد از اتمام، مکتوب گردیده و 
،سپس.مروري کلی بر آن صورت پذیرفته است

ابی فرصت ـا ارزیـی مرتبط بـاي کالمـهگزاره

و در ادامه کدهایی ) کدگذاري باز(استخراج شده 
که داراي مضمون مرتبطی بوده و یا در کنار هم 

تري را تشکیل دادند، در کنار هم قرار دسته کلی
کدگذاري (گرفته و یک دسته را شکل دادند 

پس از کدگذاري باز و محوري و .)محوري
ع هاي برآمده از مجموها و مؤلفهتجمیع مقوله

در مجموع کار مصاحبه و بررسی پیشینه تحقیق 
صنعت، بازار و مقوله بازار و 6مؤلفه در 32

ارآفرین، ــهاي کیـــانیک، ویژگــصنعت ارگ
به عنوان هاي تیم کارآفرین، مالی و فنی ویژگی

معیارها و زیرمعیارهاي ارزیابی فرصت در صنایع 
.استغذایی ارگانیک به دست آمده

هاي کمیدادهتحلیل ) ج
پس از تعیین معیارها و زیرمعیارهاي 
ارزیابی فرصت حاصل از مصاحبه در مرحله 
کیفی، جهت تعیین وزن هر یک از معیارها و 

اساس تکنیک اي برزیرمعیارها پرسشنامه
اساس ماتریس ساختار سلسله مراتبی و بر

در این ماتریس، . زوجی تنظیم شدمقایسه
یکدیگر براهمیت معیارها و زیرمعیارها نسبت به

از یک تا نه متفاوت ) 6(اساس نظر ساعتی 
عدد یک اشاره به اهمیت یکسان و عدد . باشدمی

. اهمیت داردنه اشاره به اهمیت مطلق یا خیلی پر
سپس از کارآفرینان و خبرگان این حوزه خواسته 
شد تا میزان اهمیت نسبی عوامل را نسبت به 

ریس پس از تشکیل مات. یکدیگر اعالم کنند
مقایسات زوجی و تعیین الویت، براي محاسبه 
ضریب اهمیت معیارها از روش میانگین هندسی 

در این روش ابتدا میانگین هندسی . استفاده شد
. هاي ماتریس به دست آمد و نرمالیزه شدردیف

1- Inconsistency Ratio                 2- Atlas T              3- Paired Comparison Analysis             4- Expert Choice

,
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کردن این ضریب اهمیت معیارها از نرمالیزه
اعداد، یعنی از تقسیم هر عدد به سر جمع آنها، 

آوردن همچنین، براي به دست . آیددست میبه 
ضرایب اهمیت زیر معیارها، همان مراحلی که در 
باال براي به دست آوردن ضریب اهمیت معیارها 

پس از تشکیل . شده انجام شده استطی
سازي، جهت تعیین وزن نهایی از ماتریس نرمال

براي . تلفیق ضرایب اهمیت مذکور استفاده شد
"١ل ترکیب سلسله مراتبیاص"این کار از
که منجر به یک ) 6(ساعتی 

با در نظر گرفتن همه "٢بردار اولویت"
ها در تمامی سطوح سلسله مراتبی قضاوت

. شود، استفاده شدمی

هاي کارآفرینی در صنعت غذایی ارگانیکنهایی معیارهاي اصلی ارزیابی فرصتوزن - 2جدول 
زن نهاییو هاي کارآفرینی در صنعت غذایی ارگانیکمعیارهاي ارزیابی فرصت

330/0 معیار صنعت و بازار
233/0 معیار صنعت و بازار ارگانیک
197/0 هاي کارآفرینمعیار ویژگی
105/0 هاي تیم کارآفرینمعیار ویژگی
082/0 گذاريمعیار مالی و سرمایه
054/0 معیار فنی و تکنولوژي

نتایج بدسـت آمـده حـاکی از آن اسـت کـه      
ــی  ــت م ــه داراي اهمی ــاري ک ــین معی ــد، اول باش

صـنعت و بـازار   مربوط به قابلیـت دسـتیابی بـه    
در حقیقـــت، در اکثـــر . اســـت330/0بـــا وزن 
ــژوهش ــه   پ ــن حــوزه ب ــاي انجــام شــده در ای ه

ــده    ــه ش ــترین توج ــازار بیش ــنعت و ب ــار ص معی
بنـــا بـــه  ،همچنـــین.)3،14،16،19(اســـت 

کــه ) 4(تحقیقــات انجــام شــده توســط فیچــرا  
گــذاران خطرپــذیر  کنــد ســرمایه بیــان مــی 

ــایی    ــد، بازارهـ ــور و جدیـ ــاي نوظهـ را بازارهـ
دهند که امـروزه بـزرگ نیسـتند امـا     ترجیح می

برخـی دیگـر از محققـان    .ي خـوبی دارنـد  آینده
ــص  ــین تخص ــل چن ــین  دلی ــن چن ــی را ای گرای

هــــاي نمایـــد کــــه شـــرکت  مطـــرح مــــی 

ــذیر نمــی ســرمایه ــذاري خطرپ ــش گ ــد دان توانن
هــاي صــنعت بــه دســت عمیقــی از تمــام حــوزه

ــرمایه ــذاران آورده و حفــــظ کننــــد و ســ گــ
ــذیر ــی  خطرپ ــرجیح م ــب ت ــه در  اغل ــد ک دهن

گــذاري  حــوزه و صــنعت مشخصــی ســرمایه   
در ایـن پـژوهش نیـز در معیـار     ،بنـابراین . کنند

صـــنعت و بـــازار، صـــنعت ارگانیـــک بـــا وزن  
در اولویــت دوم و در درجــه اهمیــت   ) 233/0(

.بعد از بازار و صنعت قرار دارد
هاي سومین معیاري که اهمیت دارد، ویژگی

بوده و این بدین معنی 197/0کارآفرین با وزن 
است که کارآفرینان صنعت غذایی ارگانیک 

کارآفرین قایل اهمیت باالیی براي شخصیت 
ي این امر است که به ندهکنهستند و این تأیید

1- The Principle of Hierarchical Composition 2- Priority Vector

1- The principle of hierarchical composition
2- Priority Vector
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دلیل جدا نبودن مالکیت از مدیریت در 
هاي کوچک و متوسط این موضوع شرکت

سزایی در به ثمر رسیدن تواند اثرگذاري بهمی
. کسب و کارهاي فعال در این صنعت داشته باشد

، )3(همچنین، تحقیقاتی چون بیشاپ و نیکسون 
نیز ) 2(و اسالمی بیدگلی و بیدگلو ) 17(شفرد 

ترین معیارهاي ارزیابی فرصت، در میان پراهمیت
به معیار پیشینه کارآفرین در ارتباط با کسب و 

. کنندکار حاضر اشاره می
چهارمین معیاري که از نظر کارآفرینان و 
خبرگان فعال در صنعت غذایی ارگانیک حائز 

اًتقریب. باشداهمیت بوده است، تیم کارآفرین می
پیشینه مورد مطالعه در مورد ارزیابی در تمامی

ها ها، بحث تیم از مهمترین جایگاهفرصت
میزان تأثیر این ). 1،2،3،14(برخوردار است 

بود که آن را در الویت چهارم 105/0معیار 
هاي معیارهاي تأثیرگذار ارزیابی فرصت

بنابراین نتایج پژوهش . دهدکارآفرینی قرار می
) 3(نیکسون حاضر با نتایج بیشاپ و

دهد معیارهاي جهت است که نشان میهم
مربوط به تیم کارآفرین از اهمیت بسزایی در 

گذاران خطرپذیر ها توسط سرمایهارزیابی فرصت
.برخوردار است

گذاري، در ادامه معیارهاي مالی و سرمایه
به 054/0و 082/0فنی و تکنولوژي با وزن 

اهمیت از نظر ترتیب الویت پنجم و ششم 
با توجه به زیرمعیارهاي لحاظ . کارآفرینان دارند

گذاري، نتایج شده در دسته مالی و سرمایه
دهنده اهمیت این هاي پیشین نیز نشانپژوهش

البته این معیار در برخی از . معیار است

هاي دیگر با تعریفی متفاوت دیده پژوهش
) 7(براي مثال هیومن و همکاران . شودمی
ي وري را در مجموعههاي بهرهئله گزینهمس

مسائل اقتصادي قرار دادند در حالی که در 
هاي ، گزینه)19(نیمرخ فرصت تیمونز و اسپینلی 

. بندي مجزایی آمده استبرداري در بستهبهره
این در حالی است که در برخی از تحقیقات 

از این معیار تحت همین ،)1،2،3،14(انجام شده 
وان معیار بسیار پراهمیتی یاد شده تعریف به عن

ترین معیارهاي ارزیابی است که در بین مهم
همچنین، با توجه به . فرصت قرار دارد

زیر معیارهاي موجود در معیار فنی و تکنولوژي 
نوآوري در محصول و حل مشکالت مشتریان، (

اي در فناوري، در مزیت عملیاتی و هزینه
ها و سایر نهادهدسترس بودن مواد خام، انرژي، 

هاي این نتایج با توان به شباهتمی) هاورودي
به طور مثال، . نتایج دیگر پژوهشگران اشاره کرد

در تحقیقات خود بیان ) 7(هیومن و همکاران 
در صورتی که تولید محصول با نمودند که

پذیر کمترین هزینه در مقایسه با رقبا امکان
ایعی که همچنین، در صن. باشد، جذابیت دارد

هاي بازده ناشی از مقیاس وجود دارد، فرصت
در ادامه از مقایسه . ها موجود استجذابی در آن

چارچوب طراحی شده در این پژوهش با 
هاي ارائه شده در مطالعات پیشین، تمایزات مدل

:شودهاي زیر استخراج میو تناقض
پژوهش حاضر به حوزه سه یعنی ارائه 

معیارهایی جهت ارزیابی فرصت معیارها و زیر
هاي یک و دو یعنی شود و شامل حوزهمربوط می

تبیین جایگاه ارزیابی در فرآیند شناسایی فرصت 
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و ) 9(، مدل هیلز و همکاران )15(مدل ماریسون 
هاي شرح مراحل ارزیابی فرصت و تعیین گام

.گرددنمی) 20(الویک اجرایی آن مدل آنتونی
، 7،8(عیارهاي مطالعه شده در هیچ یک از م

به تعیین وزن معیارها و ) 10،11،16،19
اي نشده است در حالی که در زیرمعیارها اشاره

شده سعی در تعیین وزن و چارچوب ارائه
اهمیت معیارها و زیرمعیارها با استفاده از 

افزارهاي مرتبط شده ابزارهاي پیشرفته و نرم
چارچوب ارائه شده در پژوهش از کلیه . است
هایی که معیارهایی جهت ارزیابی فرصت مدل

ارائه نمودند، بهره گرفته و تالش نموده است 
این . هاي فنون دیگر را در خود جمع کندویژگی

و فردي را ) بیرونی(امل محیطی چارچوب عو
اص مان در نظر گرفته و زیرمعیارهاي ختوأ

صنعت غذایی ارگانیک را به چارچوب اضافه 
هاي مطالعه شده در مدل.نموده است

نویسندگان و پژوهشگران براي ترکیب فنون و 
هاي کیفی و هاي مختلف بیشتر از روشتکنیک
استفاده نمودند، این پژوهش ) شهودي(ذهنی 

را براي ترکیب فنون ) آمیخته(کمی -روش کیفی
تواند در سایر که میاست مختلف ارائه کرده 

.هاي مطالعاتی نیز مورد استفاده قرار گیردحوزه
با توجه به اهمیت معیار بازار و صنعت در 

گردد هاي کارآفرینی پیشنهاد میارزیابی فرصت
خود با کسب کارآفرینان قبل از شروع فعالیت

اطالعات مربوط به بازارهاي مصرف و تولید 
ارگانیک همچون داخلی و خارجی محصوالت

عالقمند به تولید ) تبدیلی(صنایع غذایی
محصوالت ارگانیک، صادرکنندگان محصوالت 

هايالمللی، نمایشگاهارگانیک به بازارهاي بین
به ... المللی و تخصصی ارگانیک ملی و بین

.  ارزیابی نیاز بازار بپردازند
هاي شخصیتی بنا به اهمیت جایگاه ویژگی

هاي ن و تیم کارآفرین در ارزیابی فرصتکارآفری
گردد از طریق سازماندهی کارآفرینی پیشنهاد می

مکانیزمی جهت تبادل تجارب کشاورزي ارگانیک 
هاي مدیریتی به بهبود تواناییTIPI1همچون 

کارآفرین و تیم اجرایی او در صنایع غذایی 
.ارگانیک بپردازند

با توجه به این که از معیار مالی و 
اهمیتی گذاري به عنوان معیار بسیار پرسرمایه

گردد با یاد شده است، بنابراین پیشنهاد می
هاي مشترك با صنایع تبدیلی و تعریف پروژه

دستی جهت تولید محصوالت ارگانیک پایین
گیري از امکانات مالی شده و بهرهفرآوري

تسهیالت مالی جهت رشد و يیکدیگر، زمینه
.هاي تولیدکنندگان فراهم گرددتوسعه فعالیت
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The Survey of Effective Criteria on Evaluating Entrepreneurial Opportunities
in the Organic Food Industry

Jahangir Yadollahi Farsi1, Gholamhossein Hosseininia2 and Mojdeh Asadollahi Shad3

Abstract
Correct evaluation of entrepreneurial opportunities could enhance the likelihood of

success and neglecting of this process could cause business failure. This study seeks to
identify what are the significant factors in the evaluation of business opportunities in
organic food industry and what is the degree of the importance of each factor. The
research statistical populations were entrepreneurs of organic food industry in
Golestan, Isfahan, Markazi, Gilan and Khorasan in 2013, that 16 of them selected
based on Krejcie and Morgan tables. The most important tool of data collection was the
standard questionnaire, whose validity was confirmed by specialists and its reliability
was computed using Inconsistency ratio (0.08), which shows its reliability. The results
indicated that evaluation of the business opportunities in organic foods sector include
five factors and thirty-two sub factors. The most important factor is market and the
organic segment, characteristics of the entrepreneur, financial, investment and
technology, are prioritized respectively. The proposed framework in this paper which
indicates the main criteria on evaluating entrepreneurial opportunities is a good
reference for future survey researches.

Keywords: Entrepreneurial Opportunity, Opportunity Assessment, Organic Food
Industry, Analytic Hierarchy Process
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