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 فرصت در فرآیند کارآفرینی بررسی مدل های تشخیص
 

 9روایی ، سلطنت2، الهه حسینی*1علی عبدی جمایران
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 sal.ravaee@gmail.comای،  حرفه و فنی دانشگاه علمی هیئت عضو -3

 

 

 

 چکیده
به باور بسیاری از محققین آنچه تحقیقات کارآفرینی را از سایر مطالعات در حوزه های مختلف علمی نظیر مدیریت 

آفرینان است. به بیان دیگر متمایز می سازد توجه و تاکید بر پژوهش در خصوص فرصت های کشف شده توسط کار

کارآفرینی به معنای رفتارهایی است که منجربه کشف وبهره برداری فرصت ها توسط افراد و سازمان ها می باشد 

اما فرصت به مجموعه ای از شرایط اطالق می گردد که نیاز به محصول، خدمت و یا کسب وکار جدیدی را ایجاد 

ند درک امكان پذیری یک محصول، خدمت یا کسب وکار سودآور اشاره می نماید. تشخیص فرصت اشاره به فرای

دارد. به عبارت دیگر فرصت ها تا تشخیص داده نشوند نمی توانند به بهره برداری برسند. فرصت ها در محیط در 

 دسترس هستند و در انتظار کشف شدن هستند. با توجه به بسط مطالعات زیر از اندیشه و آراء صاحب نظران این

 حوزه استفاده شده تا تفهیم موضوع بیشتر حاصل آید.

 

 مدل های فرصت، تشخیص فرصت، فرایند، کارآفرینی چکیده:

 

 مقدمه
دیدگاه هوشیاری کارآفرینانه بیان می کند که بعضی از افراد توانایی دیدن محصوالت و خدماتی را دارند که فعال وجود ندارد 

ان می کند که کارآفرینان با بكار گیری تجربه، درک ذهنی و اطالعات فعلی شان فرصت ها در مقابل دیدگاه استقرایی، قیاسی بی

را شناسایی می نمایند و با توجه به اینكه فرصت ها در محیط هستند و در انتظار کشف شدن هستند افراد با سرمایه انسانی برتر 

فرینانی که سطح سرمایه انسانی باالیی دارند فرصت های کسب و قادر هستند تا فرصت ها را هوشیارانه کشف نمایند. بنابراین کارآ

اکباساران و همكارانش سرمایه انسانی را به عنوان سلسله مراتبی از دانش  کار بیشتری را در یک دوره زمانی شناسایی می نمایند.

ناسائی و پیگیری فرصت ها ارتباط قوی انسانی با ش ها ومهارت ها با درجه انتقال تعریف می کنند و اشاره می نمایند که سرمایه

دارد. سرمایه انسانی به عنوان ورودی های کارآفرین تلقی می گردد که باعث ستاده های از قبیل تصمیم به خود اشتغالی، تاسیس 

در این قسمت با توجه به اهمیت بحث، به مروری  (.Ucbasaran et al, 2441)شرکت و بقا شرکت و عملكرد شرکت می گردد 

 شود. در رابطه با تشخیص فرصت پرداخته می شده ارائههای  مختصر بر انواع مدل

 

 ادبیات نظری 

 کارآفرینی

 Bygrave, 1212; Kuratkoتعریف کارآفرینی به خصوص در رویكرد فرایند محور بوسیله بسیاری از محققان )برای مثال، 

& Hodgetts, 1221; Stevenson & Jarillo, 1224; Timmons, 1222) .( 1221) 1هیسریچ و پیترز بكار برده شده است
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کارآفرینی را به عنوان فرایند خلق چیزی جدید تعریف می کنند.  برای عملی شدن این فرایند نیز زمان و تالش کافی باید 

د رضایت شخصی از اختصاص یابد و همچنین ریسک منابع مالی، اجتماعی و روحی نیز باید پذیرفته شود. نتایج این فرایند می توان

 استقالل و همچنین پاداش های مالی دریافتی باشد. 

( براهمیت این موضوع تاکید دارند که کارآفرینی تنها به مالكیت یک کسب و کار محدود نمی 1224) 2استیونسون و جاریلو

 شود و می تواند در درون و برون سازمان نیز اتفاق بیافتد.

( تعاریف به مراتب ساده تری را ارائه کرده اند. آن ها کارآفرینی را تجلی 1220) 3راهامسونسایر نویسندگان مانند الو و آب 

 خلق یک سازمان جدید معرفی می کنند.

( تاکید کردند که کارآفرینی خلق یک واحد اقتصادی جدید است که بر خدمات و کاالهای جدید 1212و استن ورث ) 4کوران

ت نباید به طور کل جدید باشند ولی باید از سایر موارد مطرح شده در مفاهیم، بازاریابی و یا متمرکز شده است: این کاال و خدما

 پیكره بندی سازمانی متفاوت باشند.

 

 تشخیص فرصت

عنوان یكی از مفاهیم  عنوان یكی از عناصر حیاتی رفتار کارآفرینانه و همچنین به اهمیت تشخیص فرصت های کارآفرینانه به

عنوان قلب کارآفرینی نام  ارآفرینی، در بسیاری از تحقیقات حوزه کارآفرینی ذکرشده است و از آن بهمحوری تعریف ک

عنوان یكی از  تشخیص فرصت به .(Tumasjan & Braun,2412; Tang et al,2412; Lehner & Kansikas,2412)برد می

وسیله  است از فرآیندی که به تشخیص فرصت عبارت. (Moreno, 2443)شده است های کارآفرینان موفق شناخته ترین توانایی مهم

. (Barringer & Ireland,2440)شود وکار، محصول یا خدمت جدید و سودآور برای فرد فراهم می آن امكان ایجاد یک کسب

ند: اگر هر ا گونه تعریف نموده بندی که از فرصت ها انجام دادند تشخیص فرصت را این (، در تقسیم2443) ساراسواتی و همكارانش

و بین عرضه « شده تشخیص داده» کردن آن ها در کنار هم باید دو طرف عرضه و تقاضا مشخص باشند، در این صورت فرصت جمع

اندازی بنگاه جدید  توان از طریق بنگاه موجود و هم از طریق راه گونه فرصت ها را هم می و تقاضا هماهنگی به وجود آورد. این

(، 2440) 5عنوان نمونه به معامالت و اعطای نمایندگی اشاره نمود. کوربت توان به گونه فرصت ها می مینه اینبرداری نمود. درز بهره

افزوده و درآمد تولید کند،  ای که ارزش گونه وکار به عنوان توانایی شناخت یک ایده خوب و انتقال آن به کسب تشخیص فرصت را به

رسند که  اند که طی آن اشخاص به این نتیجه می شخیص فرصت را فرآیندی دانسته(، ت2445) 3تعریف کرده است. بارون و شین

 0ای برای خلق چیز جدیدی دارند که ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی را نیز دارند. همچنین از دیدگاه گوندری و کیكول توان بالقوه

شود  وکار می که منجر به فرصت های کسب های جدیدی (، تشخیص فرصت فرآیندی است که از طریق آن کارآفرینان ایده2443)

کنند. کشف و شناسایی فرصت تنها به یافتن محصوالت ارزشمند محدود نشده،  را جستجو کرده، در دست گرفته و پاالیش می

نش ها به دا دهی جدید را نیز دربرمی گیرد که این حوزه های سازمان های تولید و روش بلكه شناسایی بازار، مواد تولیدی، روش

(، تشخیص فرصت های کارآفرینانه 2414) پوکاها. (Hsieh et al,1005)ای نیاز داشته که اغلب در اختیار یک فرد نیست گسترده

باشد؛ جستجوی پیشگام فرصت از  وتحلیل اطالعات می آوری و تجزیه را متشكل از ابعادی چون پویش رقابتی که در رابطه با جمع

داند که در ارتباط با  باشد و ایجاد راهكار نوآورانه خلق فرصت می ا تصویری خالصه از آینده میهای آینده که در رابطه ب ارزش

 های مختلف اقتصادی است. فعالیت
 

                                                                                                                                                                          
1.  Hisrich and Peters 
2 Jarillo 
3 Low and Abrahmson 
4 Curran 
5. Corbett 
6. Baron & Shane 
7.Gundry & Kichul 
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 مدل های تشخیص فرصت:

 (2337)2مدل موریسون
مرحله  ی شامل چهارزیر برنامهی برای پروسه نیب شیپکند که یک سیستم شناسایی محیطی و  (، بیان می1220موریسون)

 فرصت ها. مرحله اول نیاز به شناسایی محیط خارجی برای یافتن روند و رویدادهای در حال ظهوری است که سازمان را با باشد یم

ظهورش و ماهیت و  احتمال بهی، هر موضوع و روند احتمالی با توجه بند رتبهکنند. در مرحله ارزیابی/  و تهدیدهایی مواجهه می

. در این مرحله، یک ترتیبی از روندها و موضوعات ردیگ یمسازمان در صورت ظهور، مورد تحلیل قرار  بر روی رشیتأثمیزان 

بینی، بر روی ایجاد درکی از  آید. مرحله بعدی یعنی پیش به دست می شده یزیر برنامهدر عملیات فعلی و  آن هامطابق اهمیت 

ی ممكن نیب شیپهای جدید  باشد. در این مرحله، هر یک از روش می تر متمرکز آینده احتمالی در خصوص روندها و موضوعات مهم

و موضوعات برای ایجاد یک رابطه مستمر و پی  ها روش، هر یک از ردیگ یمی صورت نیب شیپقرار گیرد. وقتی  مورداستفادهاست 

های  تا یكسری استراتژیشوند. ممكن است در این راس ی صورت گرفته در مرحله قبل، تحلیل میها ینیب شیپبردن به صحت 

 ریزی شوند. ی و برنامهزیر طرحساختاری در پاسخ به این روندها و موضوعات، 

: شناسایی عالئم اولیه از تغییرات محیطی. این پویش مستلزم مطالعه در محیط عمومی و تشخیص تغییرات 2پویش محیطی

 است. درراه

، روندها، رویدادها و موضوعات مهم درواقعکند.  یطی را مشاهده می: کارآفرین تغییرات مح3مشاهدات مستمر تغییرات محیطی

 ی شوند.بند رتبهی، ارزیابی و گذار ریتاثنماید. سپس باید با توجه به اهمیت و  در حال ظهور را دریافت می

تغییرات و که، نتیجه  صورت نیبدهای عملی توسط کارآفرین یعنی آنچه ممكن است رخ دهد،  بینی : توسعه پیش4ینیب شیپ

 شود. از دو مرحله قبل، چگونه و به چه سرعت ایجاد می شده ییشناساروندهای 

 ی برای بقا و رشد.گذار هیسرما:تعیین زمان و اهمیت تغییرات محیطی و روند 5ارزیابی

 

 

 

 
 (2337: مدل شناسایی فرصت موریسون)2شکل

 
 (2333)1مدل سینگ

ی شخصیتی و عوامل محیطی را بر فرآیند ها یژگیوموالن است. این مدل تاثیر مدل سینگ، ترکیبی از مدل تیمونز و مک 

 ژهیو به. در این مدل نیز زمان از اهمیت زیادی برخوردار است. دهد یمتا فرصت کارآفرینی نشان  وکار کسبکارآفرینی از ایده 

از تشخیص فرصت کارآفرینی باید سپری شود  و زمانی که پس شده لیتبدبه فرصت کارآفرینآن های  وکار کسبزمانی که یک ایده 

 .(Singh et al,1222)تا منابع مالی برای بنگاه کسب شود
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Morison 
2 . Scanning 
3 .Monitoring 
4 . Forecasting 
5 . Assessing 
6 .Singh 

 ارزیابی پیش بینی تحلیل روندها شناسایی
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 (2333: مدل سینگ و همکاران)2شکل

 

 است: شده انیبزیر  صورت بهدر مدل سینگ،مراحل فرآیند تشخیص فرصت 

  ایده(؛شوند ی مواجه میفرصت هایدر مرحله اول برخی از افراد با( 

  جدید  وکار کسبدر مرحله بعد پس از تفكر و ارزیابی بیشتر ممكن است به این نتیجه برسند که ایده، یک فرصت بالقوه

 است)فرصت(؛

 با تفكر بیشتر ممكن است تصمیم به ادامه این فرصت بگیرند.

 

 (2339)2مدل آردیچویلی و همکاران
ها و رویكردهای موجود  برخی از تئوری آن هانش ارائه شد. در حقیقت ( توسط آردیچویلی و همكارا2443این مدل در سال)

گذارند را در قالب یک  تشخیص فرصت را با یكدیگر ترکیب کرده و عواملی را که بر روی فرآیند تشخیص و توسعه فرصت تاثیر می

اند؛  فرآیند تشخیص فرصت تمرکز کردههای مختلف  روی یكی از جنبه اصوالًمدل نشان دادند. هریک از این رویكردها و تحقیقات 

( و هیلز و 1222(، به فرآیندهای شناختی موجود در تشخیص فرصت توجه کرد؛ دکنینگ)1222برای مثال، سیگریست)

(، بر روی دانش پیشین و تجربه الزم برای تشخیص 2444شین) که یدرحال کارکردند(، بر روی شبكه اجتماعی 1220همكاران)

 دهیتن درهمدهد که فرآیند تشخیص فرصت، چندین مفهوم وابسته که  متمرکز شد. مرور ادبیات نشان میفرصت  زیآم تیموفق

ی هستند ا یاصولهای  فعالیت دهنده نشانگیرد: توسعه فرصت، تشخیص فرصت و ارزیابی فرصت. این مفاهیم،  می اند را در بر شده

ی در قالب این سه مرحله ممكن بند میتقس اگرچهشوند.  جام میان وکار کسبی مجدد یک ده سازمانگیری یا  که پیش از شكل

اند. برای مثال، برخی از  پوشانی داشته و با یكدیگر در تعامل است تفسیر و تحلیل را تسهیل کند، در عمل این سه فرآیند اغلب هم

ما انتظار داریم که  اگرچه های توسعه ممكن است پیش از اینكه فرصتی توسط دیگران درک )شناخته( شود رخ دهد، فعالیت

تشخیص مقدم بر توسعه باشد. فرصت هایی نیز ممكن است در طی فرآیند توسعه چندین مرتبه ارزیابی شوند. اجرای این نظریه 

 بر این فرآیند. مؤثراست: الف: فرآیند اصلی تشخیص، ارزیابی و توسعه فرصت و ب : عوامل  شده میتقسبه دو بخش 

 عنوان بهی اجتماعی، دانش پیشین ها شبكهی شخصیتی، ها یژگیوکه  اند کردهیلی و همكارانش بیان در این مدل، آردیچو

ی برای هوشیاری کارآفرینانه هستند. از دیگر سو، هوشیاری نیز برای موفقیت در شناسایی فرصت، که شامل سه بخش ا مقدمه

  (Ardichvili et al,2443)تشخیص، توسعه و ارزیابی است، الزم و ضروری است

 

 

 

                                                           
1 . Ardichvili et al 

 کارآفرین
 -تجارب -پیشینه

 تحصیالت

 محیط

شرایط  -صنعت

زمینه  -اقتصادی

 اجتماعی

ایده 

کسب و 

 کار

فرصت 

 کارآفرینانه

تامین مالی 

 بنگاه
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 (2339ی و همکاران)لیچویآرد: مدل 9شکل

 

 (2331مدل گوندری و کیکول)
آن ها فرآیند تشخیص فرصت  ازنظر. اند نمودهی بند میتقس(، فرآیند تشخیص فرصت را در شش گام 2443گوندری و کیكول)

که از طریق فرآیند جستجو  شود یمک نیاز، مشكل یا چالش . این ارزیابی منجر به کشف یشود یمبا ارزیابی محیط خارجی شروع 

که ممكن است منجر به فرصتی کارآفرینانه شود.  دیآ یم دست به وکار کسبای برای  گیرد و ایده قرار می لیوتحل هیتجزمورد 

در زیر به این شش مرحله است که  شده یطراحی خالقانه ا وهیشبه  ها دهیاشناسایی و توسعه  منظور بهرویكرد این دو نویسنده، 

 :شود یماشاره 

ارزیابی دقیق  لهیوس بهی جدید، وکارها کسبیا  ها یفناوری نو برای محصوالت، خدمات، ها دهیامرحله اول: بررسی محیط. 

آیند. در بررسی محیط، فرصت ها و تهدیدهایی که توسط نیروهای بیرونی، همچون نیروهای اجتماعی،  محیط خارجی به دست می

یک بینش اثربخش و  اساس بر. بررسی محیط رندیگ یمقرار  موردتوجهشوند نیز  یاسی، اقتصادی، قانونی و غیره اعمال میس

بازار عمل کنند یا فقط از  لیوتحل هیتجزبر مبنای  صرفاًاستوار است. این موضوع بسیار مهم است زیرا اگر کارآفرینان  لیوتحل هیتجز

 & Gundry)مانند برداری نشده باقی می های مناسب و خوب بسیاری بهره ه نمایند، ایدههای پیشین خود استفاد دانسته

Kichul,2443,p45) . است. پس از بررسی  شده ییشناسامرحله دوم: توسعه ایده. مرحله بعد از بررسی محیط، گسترش دادن ایده

که این باال رفتن دانش صنعت به  شود یمبیشتر  ی اطالعات، دانش در مورد نیازها و مشكالت موجود در صنعتآور جمعمحیط و 

 پرورش ایده و متناسب کردن آن با نیازهای محیط کمک خواهد کرد.

ی جدید مبتنی بر مفهوم سازگاری هستند؛ یعنی وکارها کسبمرحله سوم: سازگار کردن ایده با شرایط محیطی. بسیاری از 

ی از آن بردار بهرهدیگر اعم از صنایع یا بازارهای دیگر کاربرد داشته است و شكل دیگری داشته، یا در جای  قبالًگرفتن یک ایده 

منجر به یک برونداد  تواند یم، رسد یمی جدید. پیدا کردن کاربرد جدید برای چیزی که معمولی و متداول به نظر ها وهیشبه 

 با شرایط جدید متناسب و سازگار شوند. نندتوا یم ها دهیامطرح است که چگونه  سؤالی شود. در سازگاری این رعادیغجدید و 

 ویژگی های شخصیتی:

 خالقیت 

 خوش بینی 

 دانش پیشین

 شبکه های اجتماعی:

 گروه های ضغیف 

 شراکت ها 

 مجموعه فعالیت ها 

 حلقه داخلی 

هوشیاری 

 کارآفرینانه

 درک

 کشف

 خلق

وع فرصتن  

 ارزیابی

 توسعه
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مرحله چهارم: اصالح و ارتباط مجدد اجزای ایده. پس از گسترش یافتن سازگار شدن ایده، آن ایده شكل جدیدی به خود 

تا چند ی که دارای ارزش بالقوه بیشتری شود. بیشتر کاالها و خدمات جدید ا گونه به. این مرحله، مرحله اصالح ایده است ردیگ یم

این اصالح و تعدیل در فرآیند جستجوی فرصت، کارآفرینان  لهیوس بهتجاری موفق باشند.  ازنظر توانند ینمبار اصالح نشوند 

ی که ایده وارد بازار شده، بازمانی و تصحیح کنند و این اصالح در مقایسه نیب شیپی ایده را ها یکاستو  ها ضعفبرخی از  توانند یم

 بود. خواهد تر یاقتصاد

مرحله پنجم:خلق فرصت.پس از گسترش یافتن ایده، تطابق یافتن آن با نیازها و مشكالت، و اصالح و پاالیش آن، گام بعدی 

است. این مرحله شامل تحصیل درک درستی از بازاری است که ایده قرار است در آن نیازی را  وکار کسبفرآیند، ایجاد فرصت 

 آن های ارزیابی ایده استفاده کرد که با استفاده از ها روشو  ها مدلای این منظور باید از پاسخ دهد یا مشكلی را حل کند. بر

 ی ایده ارزیابی شود.ریپذ امكان

انداز  چشم کاستفاده از فرصت و ایجاد ی رندهیدربرگی از فرصت بردار بهره. انداز چشمی ایده و توسعه بردار بهرهمرحله ششم: 

 ست. یعنی به پیامدهای عملی شدن ایده دقت و توجه شود.رشد و تكامل آن ا منظور به

 

 (2337)2مدل ازگن و بارون
بر نقش کلیدی اطالعات در شناسایی  دیتأکخورد  نكته مشترکی که در اکثر تحقیقات مربوط به تشخیص فرصت به چشم می

های در دسترس، بازار و  ص، تكنولوژیفرصت توسط افراد است. کارآفرین باید بتواند به طریقی اطالعات مربوط به صنایع خا

استفاده کند. کارآفرینان با  آن هاخود از  وکار کسبآورد، تفسیر کند و در جهت ایجاد و رشد  دست بههای دولت را  سیاست

از:  اند عبارتدهند. مطابق این مدل، منابع اجتماعی اطالعات  فرصت های بیشتری را تشخیص می تر بزرگهای اجتماعی  شبكه

 ی.ا حرفهی و اجتماعات ررسمیغی صنعتی ها شبكهضور مربی و راهنما، افراد خانواده و دوستان نزدیک، ح

ی اجتماعی را به دو شبكه غیررسمی صنعتی و شبكه دوستان و ها شبكه( در تحقیقی که انجام دادند، 2440ازگن و بارون)

. باشد یمی غیررسمی صنعتی بر تشخیص فرصت ها شبكهمثبت  حاکی از تاثیر آن هاافراد خانواده تقسیم کردند. نتایج تحقیق 

ی غیررسمی صنعتی رابطه مثبت ها شبكهکه بین تشخیص فرصت و میزان حضور در  دهد یمنتایج پژوهش این محققین نیز نشان 

ی باعث افزایش ی عام اجتماعها شبكهی غیررسمی صنعتی به نسبت ها شبكهوجود دارد. سطح باالتر دانش تخصصی در  دار یمعنو 

 .     شود یمبر تشخیص فرصت  ها شبكهتاثیر این نوع 

 منابع اجتماعی                                        ها کننده لیتعد                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2337: مدل ازگن و بارون)4شکل

                                                           
1
 .Ozgen & Baron 

اتکا به شبکه های 

 صنعتی غیر رسمی

شرکت در اجتماعات 

 حرفه ای

اتکا به خانواده و 

 دوستان نزدیک

 اتکا به مربیان

 تشخیص فرصت

 ضریب کارآفرینی

 الگوی ذهنی

 خودکارآمدی شخصی
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کارآفرینان نوپا به اهمیت روندها و تغییرات )مانند تغییر در تكنولوژی،  توجه جلببا  توانند یمکنند که مربیان  بیان می آن ها

بسط یک چارچوب هایی برای تفسیر اطالعات پیچیده، به کارآفرینان در  ی دولت،..( و از طریق انتقال چارچوبها استیسبازار، 

 وکار کسب، مربیان، کارآفرینان را نسبت به فرصت های گرید عبارت بهشناختی برای تشخیص فرصت های موجود کمک کنند. 

 . (Ozgen & Baron,2440)کنند یمرا برای کارآفرین تسهیل  آن هاکنند و تشخیص  جدید هوشیار می

 

 (2335) برگمنمدل المپکین و 
 در خصوص فرآیند تشخیص فرصت کارآفرینانه، الگوی خالقیت محور است. شده ارائههای الگو نیتر جامعیكی از 

. این مدل، به چند دلیل مدل بسیار مناسبی برای باشد یمویژگی کلیدی این مدل کلی تشخیص فرصت، ماهیت بازگشتی آن 

گیرد. ماهیت  شكل می مرور بهحل ابتدایی در مرا ژهیو به. اول کارآفرینی فرآیندی است که باشد یمتشخیص فرصت کارآفرینانه 

 وکار کسبکنند یک مفهوم  تالش می که یوقتهای عقب و جلویی است که کارآفرینان اغلب  بازگشتی خالقیت شبیه فعالیت

 وماًعمهای خالقیت در ادبیات سازمانی است زیرا  نوظهور را به دست آورند، با آن ها درگیرند. دوم این مدل متمایز از سایر مدل

ی خالقیت در سطح گروهی ها فندیگر رویكردهای مبتنی بر خالقیت، نوعا بر  که یدرصورتبرای شرح فعالیت در سطح فردی است 

عبارت  شده انیب( پنج مرحله که توسط المپكین و همكاران 2445المپكین و برگمن،) دارنددر بطن سازمآن های قانونی تمرکز 

 است:

دهند.  ی و دانش قبلی اساس فرآیند تشخیص فرصت را شكل میساز آمادهدارند که  قان اظهار میی: محقساز ادهیپمرحله اول 

ی اساس تالش ساز آمادهدهند. مرحله  سازی بر تجربه و دانش اشاره دارد که عوامل پیش فرآیند کشف فرصت را شكل می آماده

ی ساز آمادهاست؛ اما  موردعالقهت مربوط به حوزه آگاهآن های جهت تخصص در یک حوزه و بهبود حساسیت در مباحث و مشكال

 شود و بدون اینكه هدف آن، کشف فرصت باشد. ناخودآگاه ایجاد می صورت بهای است که  شامل دانش و تجربه

کند که کارآفرین یا تیم کارآفرینان در مورد یک  مرحله دوم پرورش: پرورش به بخشی از فرآیند تشخیص فرصت اشاره می

سیستماتیک نیست. این رویه  لیوتحل هیتجزاین به معنی حل آگاهانه مشكل یا  هرچندکنند،  ک مشكل خاص اندیشه میایده یا ی

(. مرحله 1222گاگلیو و تاوب،) استو احتماالت  ها نهیگزشامل پرورش یک سبک شهودی و عینی مستقیم جهت توجه کردن به 

 .شود یمی پخته دانند که در طی آن شناخت قبل ای می پرورش را دوره

پرورش یک مرحله  که یدرحالآنی فهم مطلب یا یک تجربه ناگهانی اشاره دارد  لحظه کمرحله سوم بینش: این مرحله به ی

حل  راه کجواب کلی یا ی کی آنشود که در طی  ی اطالق میا مرحلهباشد بینش یک مرحله آنی است. در اکثر موارد به  ممتد می

کند. این همگرایی ناگهانی نتیجه تغییر شناخت است که موجب شكستن  غیرمنتظره به ذهن خطور می ناگهانی و صورت بهاساسی 

ای  های فزاینده یا کشف دانش وکار کسبها ممكن است یک کاتالیزور شدید جهت خلق  شود. بینش هدف موجود می -روابط وسیله

 شوند که موجبات بهبود فرآیند کشف مداوم را فراهم آورد.

گیری است. این فرآیند شامل ارزیابی این موضوع  ارزیابی: ارزیابی آغاز مرحله دوم فرآیند شناخت فرصت یعنی شكلچهارم 

ی جدید بوده و ارزش دنبال کردن را ا دهیا واقعاًدارند و آیا این ایده  آن هاکه آیا مفاهیم و مهارت الزم را جهت تحقق  شود یم

 ...تست بازار و ازلحاظی ایده ریپذ امكانفرینانه این مرحله ممكن است شامل تحلیل دارد. در طی فرآیند تشخیص فرصت کارآ

که آیا مفهوم  پرسد یمباشد. در ضمن، ارزیابی ممكن است شامل یک فرآیند درونی باشد که در طی آن کارآفرین از خود 

 کافی ارزشمند است که دنبال گردد؟ اندازه به وکار کسب

شامل کسب ارزش برای عمل خالق است. در مقایسه با ابعاد اطمینان جویی ارزیابی، تشریح شامل پنجم تشریح: این مرحله 

یک فرصت ممكن و شدنی از طریق بررسی بیرونی و ایجاد یک  صورت به وکار کسبی مفهوم ده شكل) تیمشروع وجو جست

ی مناسب را انتخاب کرده، ها نهیگزر طی آن بوده و کارآفرین د ریگ وقتسیستم پشتیبانی است(. این مرحله یک مرحله بسیار 

 عدمکاهش  منظور بهریزی دقیق فعالیتی  کند. این مرحله شامل برنامه دهی می های نهایی را انجام داده و منابع را سازمان انتخاب

 (.1324به نقل از عبدلی محمد آبادی،)(. 2445المپكین و برگمن،) است نانیاطم
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 2335 برگمن:  مدل مبتنی بر خالقیت تشخیص فرصت، المپکین و 5شکل

 

 مدل پالمر و هینی:
که منشا این  سؤالاین  حال نیابابسیاری از محققین بر این عقیده هستند که توسعه فرصت از مبانی اصلی کارآفرینی است 

رسد  شود به نظر می ی صحبت مینیکارآفرزمانی که از فرصت های  درواقعی پاسخ داده نشده است و درست بهفرصت ها چیست 

. کاری که پالمر و هینی انجام دادند بر این فرضیه استوار بود که درک دهد یمادبیات کارآفرینی بینش قدیمی او را ارجحیت 

چیزی که در  -ی از راهبردهای رقابتیبردار بهرهدهد. در این مدل  ی از فرصتی بینشی از منشا آن فرصت به دست میداربر بهره

های خود به این  است. این دو محقق در یافته شده گرفتهکارآفرینی یكسان  فرصت هایبا  -مدیریت راهبردی از آن سخن رفته

عینی جدید نیستند و هر نظریه درباره  طور بهبرداری شده توسط افراد کارآفرین،  نتیجه رسیدند که بسیاری از فرصت های بهره

 (.2440پالمر و هینی،) شودفرصت باید بین فرصت های جدید و فرصت های قدیمی تفاوت قائل 

که  طور همانو  بازار ناشی از عدم تعادل بازار و تفاوت در دانش افراد است فرصت هایکرزنر و دیگر محققین بر این باورند که 

افراد  چراکه دیآ یمتفاوت در باورهای افراد به وجود  جهیدرنتبازار  فرصت هایاند بسیاری از  شین و وانكاتارامن بیان کرده

 (.1220ونكاتارامن،) دارندهای متفاوتی درباره قیمت بازار و اینكه چه بازارهایی در آینده وجود خواهد داشت  حدس

اند  طبق نظری که شین و ونكاتارامن بیان کرده اوالًدهد.  اند نشان می پالمر و هینی بیان کرده ( چارچوبی را که3شكل )

کند بهترین نحوه استفاده از یک سری منابع  افتد که فردی مالحظه می شوند و این کشف زمانی اتفاق می فرصت ها کشف می

در مكان، زمان و شكل دیگری است. حدس  آن هاع و فروش قیمت منابع کمتر از ترکیب مناب گرید عبارت بهصورت نگرفته یا 

های کارآفرین  ی از فرصت بر مبنای ارزیابیبردار بهرهدانش شخصی و شهود است. تصمیم به  اساس برکارآفرین درباره قیمت منابع 

ی کارآفرینان در ارزیابی ها تتفاوی از آن بیشتر است؛ و اینجاست که بردار بهرهاز ارزش مورد انتظار آن فرصت است که از هزینه 

ی، بردار بهرهقسمتی از مرحله  عنوان بهاستفاده کنند و برخی آن را رها کنند. در پایان  فرصت هاشود که برخی از این  باعث می

 سیتأسیدی ی از آن بنگاه جدبردار بهرهی موجود بفروشد و یا برای ها بنگاه. اینكه آیا فرصت را به شود یمی تعیین بردار بهرهنحوه 

 (.2440پالمر و هینی،) کند

های کارآفرین  های ترکیبی از ماهیت فرصت، محیط رقابتی و مناسب بودن عایدی از تالش ارزیابی اساس بربرداری  شكل بهره

 (1220کرزنر،) شود یمتعیین 

ی از بردار بهرهن راهبرد برای ی شامل تعیین بهتریبردار بهرهکنند، این ایده است که فرایند  عنصری که نویسندگان معرفی می

ی بردار بهرهی فرصت و ماهیت محیط است و از آن با عنوان راهبرد کارآفرینانه و قسمتی از مرحله ها یژگیوفرصت با توجه به 

و تعهداتی مقرر شود تا اینكه عایدی  ها میتصمیی باید انجام شود و چه کارها چهکند که  قسمت تعیین می نیا است. برده نام

 (.2442میر،) شودی از فرصت حداکثر بردار هرهب

در این مرحله است که کارآفرین به دنبال تطبیق فرصت موجود با بهترین راهبرد است تا ارزش فرصت با توجه به شرایط 

 (.2440پالمر و هینی،) شود فرصت، محیط گفته می –محیطی که در آینده به وجود خواهد آمد حداکثر شود و به آن سود راهبرد 

 آماده سازی

 آگاهانه

 ناآگاهانه

 بینش
بسط و 

 تشریح

 شکل گیری پرورش
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 :  مدل پالمر و هینی1شکل

 
 نتیجه گیری

کارآفرینی به طور کلی به معنی فرصت طلبی است فرآیند توسعه و بهره بردارى از فرصت هاى تجارى و جدید، کارآفرینى 

ر و نیازهای مشتری و شود. کارآفرین ایده ای را یافته و آنرا تبدیل به فرصتی اقتصادی می کند. آگاهی از محیط، بازا نامیده مى

کارآفرینی را فرایند شكار فرصت ها به وسیله افراد، به  نگرش کارآفرینی، او را در یافتن فرصت و پرداختن به آن یاری می دهد.

طور انفرادی )کارآفرین مستقل ( یا در سازمان ها )کارآفرینی سازمانی (، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار آن ها می 

فرد کار آفرین کسی است که توانایی تشخیص و ارزیابی فرصت های کسب و کار دارد و می تواند منابع الزم را جمع آوری  نند.دا

 کرده و از آن ها بهره برداری نموده و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی کند.

 

 

رصت)کشف ، ارزیابی،بهره ف

 برداری(

 استراتژی کارآفرینانه

 )فرصت مناسب، استراتژی، محیط(

 فرصت جدید فرصت بهره برداری نشده
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