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 دهکیچ
 صنعت رشته و حوزه هر در آن وقوع بمطلو ندیفرا درک ،کشور توسعة و ییشکوفا در ینیکارآفر تیاهم به توجه با

 از یاریبس که اند داده قرار نظر مد را کشور ییغذا عیصنا حاضر تحقیق پژوهشگران ،انیم نیا در .رسد می نظربه ضروری
 در ینیکارآفر یندیفرا مدل یطراح حاضر قیتحق هدف .دارد را یداخل عیوس مصرف بازار جمله از خاص های ویژگی

 برحسب قیتحق روش .ستا یکاربرد و ینظر قاتیتحق نوع از هدف نظر از پژوهش نیا .است کشورمان غذایی عیصنا
 پردازی نظریه بریمبتن آن راهبرد که است یفکی های پژوهش جمله از حاضر پژوهش و یفیتوص اطالعات یگردآور

 از استفاده با ،یآمار ةجامع عنوان به ییغذا عیصنا در ینیکارآفر ةحوز در مطلع افراد قراردادن مدنظر با و است بنیاد داده
 مصاحبة از استفاده با پسس .است کرده انتخاب قیتحق خبرگان عنوان به را نفر سیزده ،هدفمند گیری نمونه روش

 فرایندی مدل در .اند شده لیتحل ها داده یانتخاب و یمحور باز، یکدگذار مرحلة سه در و یگردآور ها داده افتهیساختار نیمه
 که است آن از داریبر بهره و بازار ةتوسع و یابیدست منظور به مناسب فرصت صیتشخ یاصل پدیدة ،پژوهش نیا یزیتجو
 تواند می ،ردیگ قرار مناسب یطیمح و ای زمینه طیشرا در کارآفرین اگر .است یشغل و یتیشخص ،یفرد عوامل از یناش

 یمتنوع یمدهاایپ موجب که ردیگ شیپ در فرصت از برداری بهره و شناسایی منظور به را یمتنوع و ویژه یها گام یا راهبردها
 .دشو می النک و خرد سطح دو در

 
 .بنیاد داده پردازی نظریه ،ینیارآفرک یندیفرا مدل ،یفرد ینیارآفرک ی،یغذا صنایع :یدیلک های واژه
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 مقدمه
 های گروه ترین مهم جمله از و اند وابسته یکشاورز حصوالتم به یلیتبد و غذایی عیصنا

 نقش توسعه درحال یکشورها ویژه به کشورها یاقتصاد ةتوسع در که روند می شمار به یصنعت

 وجود ،یکشاورز محصوالت خام مواد بودنارزان امر، نیا لیدال از .دنکن می فایا یکارآمد

 و یترکمان) است محصوالت نیا ازینمورد کم یارزبر و گذاری سرمایه ارزان، کار یورین

 های سال در یحت غذایی صنایع دهد می نشان ها بررسی یبرخ جینتا .(24 :1387 پور،یذوق

 .(5 :1393 ان،ینیع) است  ندیده یچندان بیآس ،مختلف عیصنا در دیتول اهشک و شورک رکود

 .کند می فایا ای برجسته نقش اقتصاد سازی مقاوم در غذایی صنعت ةتوسع درنتیجه،

 افراد، زمینة در پژوهش .است نیآفرارک و طیمح فرصت، ینیارآفرک یاساس عنصر سه

 یعنی مقوله نیچهارم به را محققان توجه ،ها آن نیب متقابل روابط نیهمچن و طیمح و ها فرصت

 یاصل انیبن تر جامع ینگاه در ندیفرا .(Zhao, 2013: 35) کند می بجل «ینیکارآفر فرایند»

 کارآفرینی اندیشمندان بعضی نظر طبق حتی و Moroz & Hindle, 2012: 781)) است کارآفرینی

 عوامل و ها مؤلفه و ها گام ،فرایند شکل نییتع درنتیجه،. (Hjorth et al., 2015) است فرایند یک

 احتمال توان می رهگذر این از و است صنعت رشته هر در مهم یموضوع فرایند بر رتأثیرگذا

 .داد کاهش را صنعتی ةرشت آن کارآفرینان شکست

 از یاریبس که اند پذیرفته صورت ینیکارآفر فرایند های مدل زمینة در هایی پژوهش تاکنون

 Ucbasaran et) اند گرفته انجام خود ینظر یربنایز به حیصر ةاشار بدون یعلم  روش نظر از ها آن

al., 2001: 28) شده ها آن به انتقادهایی ها آن بر حاکم یمفهوم چارچوب و ییستایا لیدلبه البته و 

 .نماید می یکاربرد نانیفرآکار و عمل اهل یبرا کمتر زین ها آن جینتا و Hindle, 2010: 104)) است

 هر ویژة طیمح و ها ویژگی و هستند فرایند های مؤلفه در دقتی بی و نگری کلی دچار ها پژوهش نیا

  رشته از یک هیچ در زمینه نیا در یپژوهش تاکنون همچنین، .ندا نکرده  لحاظ را وکار کسب

 نعتص رشته کی ویژة مؤثر عوامل و یجار وکار کسب یفضا به توجه با و کشور های صنعت

 های پژوهش رد ای عمده نقص نظر نیا زا بنابراین، ؛است نگرفته انجام رانیا در یاکتشاف صورت به

 با یفرایند یمدل ةارائ پژوهش نیا یاصل هدف راستا، نیا در .دارد وجود ایران در ویژه به یجار

 .است یطیمح و یردف طیشرا کردنلحاظ با و کارو کسب یرقابت طیشرا درنظرگرفتن
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 محیط ،ینیارآفرک یفرایند های مدل و فرایند ةحوز در یجار اتیادب یبررس از پس ،درادامه

 مدل چگونگی زمینة در پژوهش پرسش به تا است شده بررسی یاکتشاف یکردیرو با غذایی صنایع

 .شود داده ناسبم یپاسخ بحث مورد صنعت طیمح در مقبول های مؤلفه و مناسب یفرایند

 

 قیتحق ةنیشیپ و ینظر یمبان بر یمرور
 یفرایند مدل و فرایند

 ,Moroz & Hindle) شود یم اطالق رییتغحالدر وستهیپ و مستمر ا،یپو روابط و عیوقا بر فرایند

 بسیار ریاخ یاه سال در ینیارآفرک در یندیفرا یردهایکرو و فرایند به توجه دامنة .(786 :2012

 ،(Popp & Holt, 2013) کارآفرینی درمورد یخیتار های تحلیل مانند است؛ شده گسترده

 ،یندیفرا رکتف وندیپ در و (Shah & Tripsas, 2007) نانیارآفرک ظهور به مربوط های پژوهش

 از یاریبس در هنوز ،حال این با .(Hjorth, 2014) ها آن یفلسف یجستارها و ینیارآفرک

 ةعرص به یندیفرا رکتف ورود ةنیزم در کیاند های تالش و مطالعات ینیارآفرک های حوزه

 .(Hjorth et al., 2015: 601) است گرفته صورت ها پژوهش

 در یجار 1یانسیوار کردیرو برابردر کردیرو نیا از استفاده با ینیکارآفر مطالعة

 و یتیروا کردیرو سمت به زین ها آن روش و شده محسوب ضروری ینیکارآفر های پژوهش

 یک از استفاده با (2015) الورنس زمینه، این در .(Rasmussen, 2011) گرددمی شنهادیپ یفیک

 ردیکرو با (2015) لوینا و واست و داده از برخاسته ةینظر روش بر مبتنی یزیتجو یندیفرا مدل

 های مدل .اند دهدا ارائه وکار کسب حوزة در را یمدل ،ختهیآم قیتحق روش بریمبتن یندیفرا

 از ای دسته ای ندیفرا کی در اتفاقات محقق ؛یفیتوص. 1: شود می تقسیم هدست دو به یندیفرا

 انیب را ویژه یمحصول دیتول در الزم قداماتا محقق ؛یزیتجو. 2 .دکن می لیتحل را هافرایند

 .(Eckert & Stacey, 2010: 2) دکن می

                                                           
 واریانسی نظریات اصلی ةدست دو به است اجتماعی های پژوهش از هدفمند برونداد دریافت هدفشان که نظریاتی .1
 چگونگی ةدربار روایتی کشف و ارائه دنبالهب که فرایندی رویکرد خالفبر. شود می  تقسیم فرایندی نظریات و( سببی)

 متغیرهای تأثیر بررسی فقط واریانسی رویکرد هدف ،است خاص پیامدی به رسیدن منظوربه وقایع از ای سلسله وقوع
 .(Rasmussen, 2011: 451 ) است وابسته متغیر تغییر رب مستقل
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 ینیکارآفر یندیفرا مدل

 هایی سازمان خلق و ها فرصت کدر با مرتبط اعمال و ها فعالیت ف،یوظا همة شامل ینیکارآفر ندیفرا

 تقسیم گروه دو به ینیکارآفر یندفرای های مدل .(Bygrave, 2006: 18) شود می ها آن کردندنبال یبرا

 نیکارآفر آن در هک است یفرایند ینیارآفرک ،دگاهید نیا در :یدادیرو فرایند های مدل. 1 :شود می

 بروز معتقدند دگاهید نیا طرفداران .دنک می نترلک و اجرا ،ریزی برنامه را نانهیارآفرک های فعالیت تمام

 شدننیارآفرک رایب یو میتصم در ای کننده تعیین اریبس نقش فرد، بر آن تأثیر و یطیمح عوامل یبرخ

 ،دگاهید نیا در .ددار ینیکارآفر به رتریفراگ ینگاه مدل این :چندبعدی یفرایند های مدل. 2 .دارد

 ها مهارت او، های ویژگی و نیکارآفر فرد شامل عوامل تمام که است چندبعدی یچارچوب ینیکارآفر

 مدل (.1377 ،یانیدار احمدپور) گیرد برمیدر را ساختار و راهبرد فرهنگ، او، یتیریمد های سبک و

 .است یچندبعد یزیتجو یندیفرا مدل نوع از پژوهش نیا یفرایند

 

 ینیکارآفر یندیفرا مدل یاصل عناصر و ها مؤلفه

 عناصر از ای خالصه .کرد یمعرف ینیکارآفر فرایند یبرا را یمختلف عناصر و ها مؤلفه توان می

 .گیرد دربرمی را 2003 سال از پس قاتیتحق که شود می بیان 1 جدول در ینیارآفرک ندیفرا

 
 ها و عناصر اصلی فرایند کارآفرینی . مؤلفه1جدول 

 (Zheng & Scase, 2013) نیارآفرک های ویژگی و منابع ،ارکو کسب سازمان فرصت، بازار یک

 نانیکارآفر یشناخت یهافرایند و امور فرصت، مفهوم ،یاجتماع ایه شبکه از استفاده و جادیا
 .کننده تسهیل ای محدودکننده ای زمینه و یطیمح عوامل یبررس و موفق

(Moroz & Hindle, 2012) 

 و شناختی روان ،ینیکارآفر تیظرف با بیترت به) یکیتاکت و یفرد ،یراهبرد اقدامات
 .(یتیریمد

(Hindle, 2010) 

 .ثبات ،رشد ،سازی تجاری ،سازی مفهوم :یسازمان توسعة
 ،یطیمح تعامالت و هدف میتنظ روابط، حفظ و انتخاب ،بخشی تنوع :ای شبکه ةتوسع

 .پذیری انعطاف

(Slotte-Kock & Coviello, 
2010) 

 با) نتایج و یسازمانده نحوة ،برداری بهره به میتصم و صتفر هزینة آن، شناسایی و فرصت
 .(شناختی جمعیت مشخصات و نیکارآفر یروان های ویژگی مالحظة

(Tottermann, 2008) 

 انتخاب) اندازی راه ،(منابع اجتماع اقدام، قصد ،یابیارز فرصت، شناسایی) اندازی راه از قبل
 به یدگیرس) اندازی راه از پس ،(راهبرد ه،یاول یابیبازار برنامة محصول، اندازی راه ساختار،
 (.خروج و کردن اداره جذب، و انگیزش مذاکره، تعارض،

(Baron & Shane, 2007) 

 (Pretorius et al., 2005) .وکار کسب های مهارت زش،یانگ نانه،یارآفرک های مهارت نانه،یارآفرک ردکعمل

 (Ropke, 2004) .دیتول و یاقتصاد های فعالیت دادن انجام ،وکار کسب بلوغ رشد، ،وکار کسب آغاز
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 ها و عناصر اصلی فرایند کارآفرینی . مؤلفه1جدول 
 ،یسازمان یطراح منابع، آوری جمع) اجرا و برداری بهره کشف، ،ینیکارآفر های فرصت
 .طیمح و یفرد های ویژگی به توجه (راهبرد

(Shane, 2003) 

 گرفتننظردر با وکار کسب دهی شکل و یابیارز توسعه، جاد،یا کشف، ادراک،
 .نیکارآفر های ویژگی

(Ardichivili et al., 2003) 

 (Raymond, 2003) انداز چشم ای نشیب وسعةت ،ینسانا های مهارت جادیا محصول، وکار کسب دانش

 

 عوامل به ،فرایند های گام های مؤلفه بر عالوه ها پژوهش از یاریبس ،1 جدول براساس

 به یندیفرا های مدل رازی ،اند داشته توجه یاساس عناصر عنوان به زین فرایند در یطیمح و ای زمینه

 نیا باید افراد .(141 :1391 اران،کهم و کیلشگربلو) برند می ارک به را نآ هک اند وابسته یسانک

 مطلوب یاجرا امکان بر زین یرامونیپ طیمح افراد، نارک در و کنند یاتیعمل را اقدامات و ها گام

 .دهد می شکل را آن یاجرا از حاصل یامدهایپ و ایندفر و دارد احاطه آن وقوع و فرایند

 از پس ،ادامهدر .شد گشوده ینیکارآفر فرایند یمدلساز یسو به ای دریچه ،بخش نیا در

 .شود می یبررس غذایی عیصنا در ینیکارآفر ندیفرا پژوهش، روش یمعرف

 

 قیتحق روش
 قیاسی و استقرایی آن ردیکرو و یکاربرد و ینظر تقایتحق نوع از هدف نظر از پژوهش نیا

 های پژوهش جمله از حاضر پژوهش و یفیتوص اطالعات یگردآور برحسب قیتحق روش .است

 از توان می ندهایفرا یبررس منظور به .ستا یادیبن سازی داده بر مبتنی آن راهبرد که است یفکی

 ندیفرا بهتر شناخت منظور به (.94 :1389 بازرگان،) ردک استفاده ها داده از برخاسته ةنظری روش

 و اتیادب مرور محقق، ةتجرب .شد گرفته نظردر لیتحل واحد ،نهیزم با نیارآفرک تعامل ،ینیارآفرک

 .دهد شیافزا را محقق ینظر تیحساس شاید مبنایی ةینظر در (هیثانو های داده) متون از استفاده

 میمستق ةمشاهد ،یعمق ةمصاحب شیوة سه از ها داده است مرسوم گراندد قاتیتحق در ،اینبرعالوه

 هر از زین قیتحق نیا در هک (13 :1390 ،همکاران و ادگاری) شوند آوری جمع یفن های یادداشت و

 و مصاحبه از حاصل های داده یاعتبارسنج منظور به سوم و دوم مورد البته .شد استفاده وهیش سه

 از یکی است ذکر شایان .رفت کار به مدل نهایی نیتدو در ها مقوله و عوامل انیم ارتباط یبررس

 .داشت تجربه سال شش یتیحاکم یتیحما سازمان کی در نانیارآفرک با تعامل زمینة در محققان

 ادامة
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 هدف به دستیابی و پرسش به مناسب پاسخ افتنی یبرا همچنین و قیتحق موضوع به توجه با

 ،قیتحق آماری جامعة منظور، این به .است فرد تحلیل واحد ،فردی کارآفرینی حوزة در یاصل

 به توجه با .شد گرفته درنظر حوزه نیا در ینیارآفرک زا مطلعان و غذایی عیصنا نانیکارآفر

 یردیکرو اتخاذ منظور به پژوهشگر نظرها، در گوناگونی حداکثر و ها داده در 1گرایی کثرت

 توجه انیشا تیظرف از کارآفرینان کنار در ،پژوهش اعتبار شیافزا و ها داده لیمکت برای و جامع

 مطالعه، این در .کرد استفاده زین ینیارآفرک حوزة در مطلع اجرایی رانیمد و دانشگاه انداتاس

 زمان تا نمونه حجم گسترش ،گیری نمونه آغاز از پس بلکه ،نبود سریم ابتدا از ها نمونه نییعت

 و امیپ ،یگرید ةنمون شدناضافه از پس که ای مرحله یعنی ؛افتی ادامه اشباع ةمرحل به دنیرس

 تقریباً آمده دست به اطالعات شد حاصل نانیاطم و نداشت همراه به ها روایت در دیجد یمعنا

 صورت یحضور صورت به ها مصاحبه .(39 :1390 ش،نوتا و یاسیال یمحمد) است یتکرار

 از یکی اساسبر پژوهش نیا .کشید طول قهیدق 180 تا 100 نیب ها آن از کیهر و گرفت

 روش لیدلبه که است گرفته انجام نیکورب و استراوس نام به یکدگذار های روش نیمشهورتر

 کدگذاری ،روش نیا در .است بنیاد داده قیتحق روش ترین متداول آزمون، امکان و افتهیساختار

 ،(ها مقوله بندی شکل و اطالعات کردن جزئی قیطر از دهیپد ةمطالع) باز مرحلة سه در ها داده

 ریسا با را ارتباط ترینبیش ها داده لیتحل براساس هک باز یکدگذار ةمقول کی انتخاب) محوری

 ها مقوله ریسا دادن ارتباط و کند فایا مطالعه مورد ندیفرا در را ای هسته نقش و باشد داشته مقوالت

 یکدگذار یالگو در آمده دست به های مقوله ةرابط دربارة هینظر نیتکو) انتخابی و (آن به

 و یداخل یعلم منابع در گسترده پژوهش براساس .(1389 بازرگان،) گرفت صورت (یمحور

 .گرفت صورت اتیاقدام زین منابع نیا با آمده دست به های داده قیتطب برای ،یخارج

 شد سعی. 1 :شد گرفته شیپ در روش چند شده استخراج مدل یابیاعتبار منظور به ،نهایتدر

 هر از پس و دوش گرفته درنظر اطالعات یگردآور منظور به مند نظام یچارچوب ها مصاحبه در

 مطالعه مورد ةنمون شد سعی. 2 ؛گیرد صورت اتیاقدام ها داده لیتکم و اصالح برای مصاحبه

 و مشاهدات و ها داده در ییگرا کثرت کردیرو همچنین،. باشد هداشت را مناسب تخصص و تجربه

                                                           
1. Triangulatian 
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 روایی شیافزا به زین خبرگان سوی از ذکرشده های مقوله تکرار و کثرت و یفن های یادداشت

 سوی از ینیبازب که شد استفاده لریم و رسولک یشنهادیپ روش درنهایت و کرد کمک قیتحق

 فیتوص و پژوهش اتمام از پس .(Creswell & Miller, 2000) ندک می هیتوص را ارکهم و اعضا

 و مشاور و راهنما استادان دتأیی سپس و ها آن دیأیت و کنندگان مشارکت یراب آن یاجزا و مدل

  .گرفت قرار توافق مورد تحقیق اعتبار و روائی تیریمد یدکتر یدانشجو نفر کی

 

 ها یافته
 نانیارآفرک از نفر هفت شامل اول گروه .دنشتدا قرار متفاوت گروه سه در رجوع مورد خبرگان

 نفر یک تعداد نیا از .داشتند ینیکارآفر سال پانزده از شیب ةسابق که شد می غذایی عیصنا ةحوز

 ریز و پلمید تحصیالت نفر دو و یارشناسک تحصیالت نفر چهار ارشد، یارشناسک التیتحص

 یا کارآفرینی دکتری تحصیالت با -دانشگاه استادان از نفر پنج شامل دوم گروه .داشتند پلمید

. داشتند تخصص ینیارآفرک حوزة در که بود -طباطبایی عالمه و تهران های دانشگاه در مدیریت

 (تجارت و معدن صنعت، وزارت) مرتبط یدولت بخش خبرة رانیمد از نفر کی ،سوم گروه در

 میان، این در .بودند مرد رجوع مورد خبرگان تمام .داشت حضور ارشد یارشناسک التیتحص با

 با .بود سال 50 تا 40 بین بقیه سنی ةدومحد و داشت قرار سال 40 تا 30 بین نفر یک سن فقط

 یکدگذار در مقوله 17 و باز یکدگذار بخش در یمفهوم ةگزار 125 ،قبل بخش به توجه

 رفتهگصورت های بندی مقوله ق،یتحق دستاورد بهتر نییتب منظور به ،ادامهدر .شد استخراج یمحور

 .شود می داده توضیح ریز ةدست شش در

 گسترش و رشد ای وقوع به هک گیرد میدربر را ییدادهایرو  مقوله نیا :علی طیشرا( الف

 ،یفرد عوامل ها روایت یررسب در .(Strauss & Corbin, 1990: 100) انجامد می ای پدیده

 فرد یزندگ در یتیشخص عوامل .شدند یمعرف علی مقولة سه در نانیارآفرک یشغل و یتیشخص

 فرد های مهارت به یفرد عوامل .دارد یرفتار ای ههوج و دارد ریشه یو تیترب نحوة و ابتدا از

 با فرد آشنایی برحسب شغلی عوامل ،درنهایت .گردد برمی یو عاطفی و یمال پشتوانة زانیم و

 ییابتدا علی ةمقول دو .انجامد می ینیکارآفر موفق گیری شکل به ،آن بازار ویژه به و حوزه آن

 .است غذایی ایعصن مختص سوم مقولة اما ،اند الزم فعالیتی ةرشت هر برای و اند عمومی
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 علی های مقوله. 2 جدول
شغلیوفردی،یتیشخصعوامل:یاصلهایمقوله
1:یفرعمیمفاهوهامقوله  ابهام، تحمل ،(شرفتیپ انگیزة) موفقیت به ازین ،یابیخود ،یشخص های ارزش :یتیشخص.

2. ندیفرا شبردیپ به تعهد ،استقالل به ازین ،پذیری ریسک ،یخودکنترل  و شناسی فرصت بودجه، و یمال عوامل :یفرد.
. خانواده تیحما نانه،یکارآفر و یتیریمد های مهارت ،یفن های مهارت ،یاجتماع های مهارت نانه،یارآفرک یاریهوش داشتن

3  و عیتوز های بخش در ویژه به) غذایی عیصنا بازار با آشنایی ،غذایی عیصنا در نیکارآفر یشغل های زمینه :شغلی.
.غذایی عیصنا در شده گذرانده های آموزش ،(فروش

 

 ظاهر ها داده در همواره هک است (یمحور) اصلی ای مقوله :فرایند در یاصل مقولة( ب

 (.Strauss & Corbin, 1990: 100) شوند مرتبط آن به یاصل های مقوله دیگر و شود

 در بازار ةحوز با مرتبط های گزاره کارگیری به تواتر ،دوش می مشاهده پژوهش در طورکه همان

 آن بر را محققان -است متجلی بنیاد داده کردیرو باز یکدها در که -شدهتیروا های داستان

 ةدیپد را «آن از برداری بهره و بازار ةتوسع و یابیدست منظور به مناسب فرصت تشخیص» داشت

 .دهند شنهادیپ شیخو یزیتجو یفرایند مدل در یمحور

 اقدامات بر که اند شرایط از ای مجموعه محیطی های مقوله :یطیمح های مقوله( ج

 در .است ینهاد و یطیمح های مقوله از متأثر ینیارآفرک فرایند .گذارند می تأثیر نانهیارآفرک

 عوامل نارک در ینهاد عوامل تأثیر بر خبرگان تأکید لیدال ترین مهم از یکی پژوهش، این

 نکمم هم باز ،النک طیمح در طیشرا تمام مساعدبودن درصورت یحت که است آن یطیمح

 باشد نداشته وجود یافک یآمادگ و توان دولت بدنة در عیصنا از تیحما یبرا است

 ها مقوله این شود، می مشاهده 3 جدول در که طور همان .(33 :1394 اران،کهم و پور حسنقلی)

 گرفته شکل زمان گذر در ها آن بودن مانع یا گریتسهیل نقش که است کارآفرینی برای بستری

 سرمایة مانند اجتماعی و فرهنگی عوامل از بعضی ویژه به ها آن تعدیل و تغییر درنتیجه، .است

 ممکن زمان طی (امید عنصر بر تکیه با) شناختی روان و (اعتماد عنصر بر تکیه با) اجتماعی

 .شود می
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 یطیمح های مقوله. 3 جدول
ینهادویطیمحعوامل:یاصلهایمقوله
 و یاجتماع -یفرهنگ عوامل ،...(و ها تحریم تورم، ،یاقتصاد رشد) یاقتصاد عوامل:یطیمح .1 :یفرعمیمفاهوهامقوله

 تعامالت نحوة :ینهاد .2(. یخارج و یداخل) یاسیس عوامل جامعه، تیشناخ روان و یاجتماع ،یانسان سرمایة زانیم
 ندیفرا و دارو و غذا سازمان مجوز ویژه به الزم یمجوزها اخذ مقررات نان،یارآفرک با و گریدیک با کننده حمایت ینهادها

 زانیم ،یارگرک نیقوان و مقررات ات،یمال انواع مانند) مرتبط ینهادها ردکعمل غذا، صنعت در یقانون یمجوزها اخذ یزمان
.(اننیارآفرک به ها آن کارکنان و مربوطه های سازمان نگرش ،یرکف تکیمال از تیحما

 

 در گر مداخله عوامل عنوان به صنعت طیمح عوامل (:گر مداخله) ای زمینه طیشرا( د

 ها مقوله نیا .گذارند می ریتأث ینیارآفرک ندیفرا های تعامل و عمل بر ینیکارآفر ندیفرا

 (.Strauss & Corbin, 1990: 103) است راهبرد بر مؤثر و ویژه طیشرا از ای زنجیره دهندة نشان

 عیصنا تکامل با .دگذار می ریأثت بافتی هم شکل به ندیفرا های تعامل و عمل بر ها ویژگی نیا

 یشتریب سهولت ینیکارآفر فرایند ،فناوری ةحوز در ویژه به غذایی عیصنا بانیپشت و مرتبط

 زنی چانه قدرت صنعت، نیا در رقابت شدت ةمقول زمینة در خبرگان، نظر طبق .یابد می

 ساختار .بنگرد آن به حساسیت با دبای کارآفرین شک بی که است نییپا شدت به دکنندگانیتول

 نیز (کیارگان ای ترکیبی ،نینو ،یسنت های فرآورده به ،مثال برای) صنایع گیری جهت و صنعت

 .دهد می شکل را ازیموردن منابع و ها فناوری سطح
 

 رگ مداخله های مقوله. 4 جدول
غذاصنعتطیمح:یاصلمقولة
 رقابت تیوضع صنعت، اتیح ةچرخ صنعت، ساختار ،غذایی عیصنا ارزش ةریزنج :یفرعمیمفاهوهامقوله

 عیصنا تیوضع ،(دیجد دکنندگانیتول ورود و نیگزیجا یکاالها ،کنندگان عرضه و دارانیخر قدرت رقابت، شدت)
 انتخاب در یفناور تنوع زانیم و یفناور بودندسترسدر ،غذا صنعت گیری جهت ،ذاییغ عیصنا بانیپشت و مرتبط

 .غذایی عیصنا محصوالت دیتول نوع

 

 یمحور پدیدة ةادار و کنترل یبرا که است یاقدامات راهبردی های مقوله :راهبردها (ـه

 یکدگذار به توجه با .هاست آن نیب روابط و شده استخراج های گام نجایا در که دگیر می انجام

 استخراج (یاصل ةمقول هشت مجموعدر) ها آن نیب بازخور همراه به گام هفت گرفته، صورت

 .است زیر شرح به که شد
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ا )اقدامات(. راهبرده5جدول 
شنهادیپوکشف:یاصلمقولة
 یسن هرم و فرهنگ اقتصاد، در یاجتماع و (یکدموگراف) یشناخت یتیجمع راتییتغ به توجه:فرعیمیمفاهوهامقوله
 بازار بر حاکم یروندها به توجه غذا، صنعت در یقانون و یاسیس راتییتغ به توجه ،غذایی قیسال افتیدر منظور به جامعه

 سبک در یسع ،(فناورانه راتییتغ) جدید های فناوری و غذایی محصوالت دیتول یندیفرا یازهاین به توجه ،غذایی عیصنا
 به جامعه توجه مثل) جامعه افراد ای انیمشتر مشکالت و غذایی محصوالت بازار از خاص دانش و بازار یعموم دانش

 با ارتباط ،غذایی عیصنا در یآت ینوآور های زمینه و تولیدی و یفن دانش سبک در یسع ،...(و کیارگان محصوالت
 ،کشاورزی جهاد ،غذا صنعت متخصصان مثل گذاری سرمایه شنهادیپ سبک و کشف منظور به یاجتماع های شبکه

 .دیجد محصوالت شناخت منظور به یرجخا و یداخل های نمایشگاه در شرکت و انیدانشگاه

فرصتیابیارز:یاصلمقولة
 منظور به موردنیاز منابع نییتع شامل الزم منابع یابیارز فرصت، کسیر و انداز چشم یابیارز :فرعیمیمفاهوهامقوله
 و اهداف با فرصت تناسب زانیم نییتع منابع، کسیر گیری اندازه نیهمچن و آن به یابیدست ندیفرا و طرح یاجرا

 یکشورها ویژه به صادرات تیقابل با یکشورها و یداخل مصرف بازار لیپتانس زانیم یبررس ،یشخص یها مهارت
 مثل نو تمحصوال زمینة در ویژه به) دانشی طیشرا زانیم یبررس ،بازار به یدسترس و مشابه ةذائق لیدل به جوار هم

.تقاضا طیشرا یبررس ،(فناوری زیست بر مبتنی محصوالت
وکارکسبمفهومتوسعة:یاصلمقولة
 دیتول یفن های مهارت نییتع و یبررس ،وکار کسب مناسب یزمان افق و انداز چشم نییتع :فرعیمیمفاهوهامقوله

 یمجوزها یبررس ،محصول عرضة منظور به ازین مورد یبازارساز و یاجتماع های مهارت نییعت و یبررس محصول،
 و معدن و صنعت ،یکشاورز جهاد مثل یمتول های سازمان از یاجبار یمجوزها شامل ازی موردن ینهاد و ینظارت

 در غذایی عیصنا محصوالت ةعرض و دیتول بر نظارت یاصل یلمتو عنوان به) دارو و غذا سازمان ویژه به و تجارت
 و بازار های کانال نییتع و بازار قاتیتحق ،ها آن یبررس و نییتع ،شناسایی منظور به مطلوب ةجامع نییتع ،(کشور

 رقبا، لیتحل ان،یمشتر و نفعانیذ با گوو گفت و تعامالت فروش، های راهبرد و گذاری قیمت قاتیتحق و عیتوز
 توجه با سبک به ورود موانع یبررس ،آن به تعهد و اجرا زمان مدت نییتع و یمکان ،بازار ،یفن ،یمال سنجی امکان

 .موردنظر غذایی محصول و شده تعیین ای منطقه بازار به
تیفعالةبرنامنیتدو:یاصلةمقول
 راهبرد میتنظ ،(بلندمدت و مدت کوتاه اهداف و مأموریت نیتدو) اهداف میتنظ و هیته :فرعیمیمفاهوهامقوله
 یساختار چارچوب و تیریمد ساختار ةتوسع و نیتدو ،(یقبل گام به توجه با) ورود راهبرد نوع و برداری بهره

 بازار مرتبط ةبرنام و آن بازار و محصوالت راهبرد نیتدو عرضه، قابل محصوالت سبد یمال ریزی طرح ،وکار کسب
 به توجه با ویژه به) دیتول ریزی برنامه عملکردها، کنترل و تیریمد منظور به ریزی برنامه ،(یبرندساز ةبرنام نیتدو)

.(غذایی عیصنا از یشبخ در هیاول مواد بودنیفصل
برداریبهرهواجرا:یاصلمقولة
 یجوو جست و یمال منابع آوری جمع و یمال یشرکا آوردندست به و گذاری سرمایه :فرعیمیمفاهوهامقوله

 ،دیخر اجاره،) آن نوع و کارو کسب محل نییتع ،...و تکیمال حق ،یتجار نام و تکشر ثبت آن، مستمر
 و زاتیتجه ةیته ،یشگاهیآزما و هیاول های نمونه دیتول ،وکار کسب اندازی راه میت یسامانده ،...(و سپاری برون

 سازمان از داریبر بهره ةپروان اخذ ،(دیتول راهبرد به توجه با و ازین صورتدر) یدیتول ملزومات دنکر فراهم
 یاجرا ةمربوط های مجموعه و نانکارک جذب دارو، و غذا سازمان از محصول ةعرض مجوز اخذ مربوطه،
 کردنفراهم و یبازارساز و یبرندساز ،یابیبازار ،یصنعت /صنعتی نیمه های نمونه دیتول ،نترلک و تیریمد های سیستم
 .وکار کسب با تماس امکان
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ا )اقدامات(. راهبرده5جدول 
 رشد:یاصلمقولة
 سبد لیتکم و محصول ةتوسع و بازار ةتوسع بخش دو در رشد انداز چشم نییتع :فرعیمیمفاهوهامقوله

 و دیجد منابع اکتساب و رشد منظور به گذاری سرمایه ،(دیجد محصوالت به ورود راهبرد و) محصوالت
 تنوع و (اسیمق از یناش ییجو صرفه شیافزا منظوربه) تولید میزان شیفزاا ،گذاری سرمایه با سازی ظرفیت

 واحدها، ریسا و ها دانشگاه ةتوسع و قیتحق تیظرف از استفاده و توسعه و قیتحق واحد اندازی راه محصوالت،
 اخذ ،وکار کسب یدنها و یمال ،یفن های ظرفیت گرید و یانسان منابع ةتوسع و یتخصص یتوانمند شیافزا

 ،...(و زوهایا انواع ،حالل نشان) صادرات منظور به الزم ای منطقه و یجهان یبهداشت و یتیریمد یاستانداردها
 یبازارها یجوو جست و بازار یرهبر سمت به حرکت و بازار در گاهیجا یارتقا و فروش شیافزا ،سازی شبکه

 .حالل محصوالت بازار ویژه به المللی بین
خروج:اصلیمقولة
 طرح کی سازی آماده،خروج های راهبرد نییتع،وکار کسب از خروج اهداف شناسایی :فرعیمیمفاهوهامقوله

 -یعموم اوراق ةعرض و بورس به رودو -ادغام ای فروش :ها جایگزین و ها گزینه مورددر بحث) وکار کسب خروج
 یابیبازار ارزش یمال یابیارز اساسبر گذاری ارزش :تکشر ارزش نییتع ،(ینیجانش ،راهبردی اتحاد لیتشک

.گذاری رمایهس برداشت و گرانید به تیمالک انتقال ،وکار کسب های ارزش رساندن حداکثر به و تیحما ،راهبردی
دبازخور:یاصلمقولة
 خطا، ریمس به یفتگیش از یریجلوگ منظور به یزمان مرحلة هر در فرصت مداوم یبررس :فرعیمیمفاهوهامقوله
 یبررس ،غذایی قیسال رییتغ ،واردات ای صادرات نیقوان دولت، های سیاست مثل یطیمح طیشرا رییتغ یبررس

 مداوم یبررس ابهام، از خروج در یسع ،موجود های توانایی با قیتطب منظور به فرصت به ازین مورد هدتع مداوم
 .ها راهبرد با وکار کسب تیوضع قیتطب ،وکار کسب اهداف با طیشرا مداوم مقایسة ،آن انداز چشم و محصول سکیر

 

 و کشف شامل) اندازی راه از شیپ یاصل مرحلة سه یط را نانهیکارآفر اقدامات نیارآفرک

 و تیفعال برنامة نیتدو شامل) اندازی راه ،(وکار کسب مفهوم توسعة و فرصت یابیارز شنهاد،یپ

 از چههر .دهد می انجام (وکار کسب از خروج و رشد) اندازی راه از پس و (برداری بهره و اجرا

 کم غذایی صنایع با مرتبط اختصاصی های مؤلفه نسبت ،شود می گرفته فاصله ابتدایی های گام

 طور به خبرگان ،گراندد ندیفرا در .دشو می افزوده کارآفرینی مومیع عوامل نسبت بر و دوش می

 .داشتند تأکید فرایند در و عمل عرصة در طیشرا بودن موقتی و ینیکارآفر طیمح ییایپو بر مکرر

 (McMullen & Dimov, 2013) است ممکن زمان عنصر گرفتننظردر با ینیکارآفر فرایند درک

 ندیفرا های گام ،درواقع .دشو می ها گام در رییتغ موجب و ردذاگ می تأثیر فرایند بر خود ةنوب  به که

 یهادبازخور به توجه با اقدامات اصالح برای تا پذیرد صورت مداوم یابیارز یک یط باید

 فرصت دائم یبازنگر نیا انگریب ختلفم های روایت .دریگ انجام یاصل پدیدة به لین و یافتیدر

 ادامة
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 یطیمح طیشرا درمورد که -یجار فرصت لیتعد بر تمرکز برعالوه بازنگری این ،درنتیجه .است

 .دشو می زین دیجد های فرصت ظهور موجب یحت -شد مطرح ای واسطه و

 .است ینیکارآفر یامدهایپ پژوهش نیا در شده استخراج مدل نهایی بخش :امدهایپ( و

 موجب چشمگیری طور به امدهایپ نیا ةگستر .هستند یاصل ةدیپد برابردر اقدامات جینتا ها آن

 .است شده یمعرف سطح دو در امدهایپ نیا حاضر، تحقیق در .شود می جامعه به توجه
 

 امدیپ های مقوله. 6 جدول
یفرعوالنکیامدهایپ:یاصلمقولة
 زنجیرة لیتکم و یفروش خام از یریجلوگ ،غذایی تیامن شیافزا ثروت، دیتول :النک.1:فرعیمیمفاهوهامقوله
 :یفرد.2 .نوظهور های ارزش جادیا محصوالت، در ینوآور ،یفناور ةتوسع ،یکشاورز و یباغ اولیة مواد یفرآور

 .دیجد نییکارآفر شروع منظور به نفس اعتمادبه شیافزا ،یشخص تیرضا احساس و استقالل سبک درآمد، سبک

 

  روش بخش درشده  موارد مطرح و ها همقول نیب هرابط استنباط با :نهایی مدل ارائة( ز

 .شد میترس ،1 شکل ،آیند یپ مدل تحقیق،

 

 
 

 غذایی عیصنا در ینیارآفرک یندیفرا یادبن داده مدل. 1 شکل
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 گیری نتیجه و بحث
 در .باشد ها آن یپاسخگو وکار کسب محیط در که ازمندندین هایی نظام و ابزارها به نانیکارآفر

 با و ینیارآفرک حوزة خبرگان به مراجعه با و بنیاد داده نظریة از الهام با شد یسع پژوهش نیا
 .دشو استخراج غذایی عیصنا در ینیارآفرک ندیفرا ،شورک در وکار کسب یفضا به توجه

 عوامل از یناش که یابد بروز نیکارآفر در مساعد ةنیزم اگر ،آمده تدس به یالگو براساس
 است، -غذایی مواد عیتوز ،فروش ،بازار حوزة در یو ةنیشیپ ویژه به -یشغل و یفرد ،یتیشخص

 صیتشخ باید نیکارآفر هدف ،صورتنیادر .دوش می آماده عرصه این به ورود برای وی
 ندیفرا های گام یاجرا با که باشد آن از برداری بهره و بازار به یابیدست منظور به مناسب یفرصت

 قاتیتحق ةعمد ،نیشیپ اتیادب یبررس به توجه با .یابد می امکان ها آن استمرار و ینیارآفرک
 یفضا در کاوش دنبال به آنکه به توجه با پژوهش نیا اما ،ندا کرده معرفی را یعموم های مؤلفه

 یفضا یاقتضا به البته -یاختصاص های مؤلفه بر یشتریب تمرکز ،بود کشور غذایی عیصنا
 و کشف مانند ابتدایی های گام به نیشیپ قاتیتحق در ،نیهمچن .داشت -پژوهش محدود

 تمرکز ها آن بر هعمد طور به و است شده توجه شتریب نیپس های بخش به نسبت فرصت یابیارز
 در ،شود می مشاهده (Moroz & Hindle, 2012) یمرور پژوهش در هکطور انهم .است شده
 برنامة یک نیتدو لزوم و خروج موضوع دلم دو فقط ،ها آن یبررس مورد متعدد های مدل

 البته .است نگرفته صورت یتجرب مطالعات کهدرحالی ،اند هردک بررسی را ینیارآفرک از خروج
 عدب به راه ةنیم از نیکارآفر کی ندا هداشت دیتأک حاضر وهشپژ در هکنند مشارکت خبرگان

 زمینه این در توجه شایان بخش .باشد داشته وکار کسب از خروج یبرا را سناریوهایی دیبا
 دلیل به شاید و شود می یناش گام هر در شدهگرفتهدرنظر یبازخوردها از هک است مدل پویایی

 انیمشتر ةقذائ رییتغ ای غذایی عیصنا بازار در رقبا شیافزا مانند طیشرا و ها فرصت بودنیموقت
 ریناگز گام هر از پس که کند می فرض طرفه یک یکانال در را نیکارآفر که هایی مدل .باشد
 هر در دیبا نیکارآفر .ندارد یخوانهم نانیکارآفر یاقعو سرگذشت با ،شود می یبعد گام وارد

 است رسانده مرحله این به را او که هایی فرض پیش تمام بودنبرقرار از آگاهانه یصورتبه مگا
 را ازین مورد اصالحات و بازگردد تر پیش گام چند ای کی به ازین صورتدر و شود مطمئن

 یستنپویانگر لزوم بر( 2015) همکاران و کیورث چون محققانی اخیر، تحقیقات در .دهد انجام
 .اند کرده تأکید عمومی صورتی به کارآفرینی فرایند به
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 در شد عنوان غذایی عیصنا ازارب در نیارآفرک یشغل های زمینه خصوص در آنچه نارک در
 ریسا به نسبت غذایی عیصنا در ینیارآفرک در بازار حوزة با مرتبط عوامل تعدد زین فرایند

 از یکی فروش و یابیبازار چالش این از پیش البته .است انینما دیتول زنجیرة های بخش
 و الیاسی محمدی) است شده گرفته درنظر ایران در نانیکارآفر شکست عوامل ترین مهم

 که دارد بیشتری اهمیت غذایی صنایع در موضوع این خبرگان، نظر به(. 43 :1390 نوتاش،
. است کنندگان¬عرضه از کثیری جمع پذیرای که است انحصاری بدون رقابتی بازار از ناشی

 پایین سطح و اولیه مواد وفور و پردازند¬می رقابت به شفاف محیطی در انکنندگ¬عرضه این
 اند گرفته نتیجه محققان البته .شود¬می موجب را صنعت این به ورود بیشتر اشتیاق فناوری
 است، شده قرمز انوسیاق وارد محصوالت از یاریبس در غذایی عیصنا سبد کشور داخل هرچند

 منظور به باالیی پذیری رقابت یآمادگ عیصنا نیا غذایی عیصنا بر حاکم یرقابت یفضا لیدلبه
 .دارد مشابهت (1388) یعسگر مانند گرید قاتیتحق با که دارند صادرات

 ،پیشنهادی های مؤلفه گرفتنرظدرن و فرایند شدن سپری ،شدهیاد علی عوامل شدن فراهم با
 یطیمح عوامل) محیطی طیشرا مقولة دو به توجه با بلکه ،دوش نمی  تضمین کارآفرین تیموفق

 .دارد وجود ندیفرا شبردیپ امکان (اغذ صنعت عوامل) ای مداخله طیشرا و (ینهاد عوامل و النک

 ینیارآفرک ندیفرا های مدل اما ،است ندیفرا یک های مؤلفه و ها گام ارائة یندیفرا های مدل فهد
 و کارایی چندان عوامل نیا به توجه بدون ،یطیمح و یفرد عوامل از پذیرفتنتأثیر لیدل به

 مشتاق هر توسط تواند نمی یفرصت هر دهد می نشان زین مدل (.Shane, 2003) ندارند یوجاهت
 مقوالت رجحان بر خبرگان ،ضمندر .شود اجرا و پردازش ینهاد بستر هر در و ینیکارآفر

 رازی ،ندا هداشت دیکأت هینظر در شده اییشناس ای زمینه و علی مقوالت گرید ةدست دو بر یطیمح

 های فرصت از یتابع بنگاه عملکرد و دهد می لکیتش را بنگاه عمل یفضا بنگاه هر تیفعال طیمح
 ةدغدغ از ای عمده بخش گرفته صورت های مصاحبه یط ینهاد های ویژگی .است یطیمح

 ,Isenberg, 2011; Mason & Brown) نیشیپ قاتیتحق در ادهانه یحام نقش به .بود خبرگان

 صحه رانیا وکار کسب یفضا در نهادها یدیکل نقش بر زین ایران در و شده اشاره زین (2014

 مشکالت تیاهم و وزن نیز پژوهش نیا .(70 :1389 همکاران، و یکالنتر) است شده گذارده
 .دنک می تصدیق غذایی عیصنا وکار کسب یفضا انسداد در را ینهاد
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 یالگو ،نیشیپ قاتیتحق در شدهیاد ینیکارآفر یندهایفرا و ها چارچوب جینتا ةمقایس از پس

 (1388 قنادان، و یصادق ؛Moroz & Hindle, 2012) قبلی های پژوهش یالگوها درکل آمده دست به

 البته .افتی دست غذایی عیصنا در ینیکارآفر فرایند در یشتریب مقوالت به همچنین و کرد تأیید را

 حد تا و است کرده شناسایی تری یافته توسعه شکل به را مقوالت نیب روابط آمده دست به یالگو

 .است جسته دوری ینیکارآفر یندیفرا های مدل نبودنایپو بر وارد انتقاد از ممکن

 

 شنهادهایپ

 و شورک در غذایی عیصنا یفعل تیظرف مشاهدة با. 1 :اجرایی یشنهادهایپ( الف

 و دیتول برای یسنت های روش از هک ینانیکارآفر به ،دکنندگانیتول زنی چانه قدرت بودن پایین

 پیشنهاد. نشوند وارد کار کسب این بازار به دشو می پیشنهاد کنند، می استفاده گذاری سرمایه

 بدون دیتول مانند هایی روش و موجود غذایی عیصنا های کارخانه تیظرف از نانیارآفرک شود می

 ،نیهمچن .باشند داشته تمرکز فروش و یابیراباز های بخش بر شتریب و کنند هاستفاد ارخانهک

 داتیتول از فاصله ،توسعه و قیتحق به وکار کسب یفعل فعاالن و کارآفرینان شود می توصیه

 .باشند داشته توجه اند دار اختیار در را توزیع های کانال که ها شرکت ریسا با اتحاد و متعارف

 اجرا و پردازش ینیکارآفر مشتاق هر سوی از یفرصت هر ،شد گفته تر یشپ کهطورهمان. 2

 ردیگ قرار فرد توجهات صدر در باید رامونیپ دور و یکنزد طیمح به توجه بنابراین، شود؛ نمی

 ملعوا تمام البته .کند اقدام ندیفرا بردشیپ برای باید شیخو های ویژگی تناسب به نیارآفرک و

 ناموفق نیکارآفر از را موفق نیکارآفر آنچه اما ،ستین کارآفرین کنترل و تیریمد ةطیح در

 های فرصت یبعض از احتراز بسا چه و است پذیر کنترل عوامل به توجه ،سازد می زیمتما

 .دنک فراهم را نیکارآفر یآت های موفقیت ریمس به یفتگیش عدم و افتهیبروز

 در زمان عنصر نقش به توجه و فرایند تیماه به توجه با. 1 :یپژوهش یهادهاشنیپ( ب

 .دندار یچندمقطع و یطول مطالعات منظور به یمناسب یفضا ینیکارآفر یندیفرا مطالعات ،آن

 سساتمؤ همت بنابراین، ؛است انیدانشجو های پژوهش حوصلة از خارج یقاتیتحق نیچن

 را صنعت -رشته کی حاضر پژوهش. 2 .طلبد می را یحکومت رکف های اتاق ای یپژوهش
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 به توجه با ها صنعت -رشته ریسا در ندیفرا یبررس تحقیقات ادامة در شود می شنهادیپ .برداشتدر

 .گیرد قرار مدنظر آن یکاربرد نقش و ینیکارآفر به یفرایند نگاه ضرورت

 

 سپاسگزاری
 از پایان، در. است تهران دانشگاه در پژوهشگران از یکی یدکتر رسالة از حاصل پژوهش نیا

 دادن انجام برای رانیا یصنعت های شهرک و کوچک عیصنا سازمان یمعنو و یمال های تیحما

  .شود می قدردانی شپژوه این
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 منابع
 رسالة ،صنعت در نیارآفرک رانیمد پرورش یالگو نییتب و یطراح ،(1377) محمود ،یانیاحمدپوردار

 .مدرس تیترب دانشگاه ،تهران ،یدکتر
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