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 چکیده

شود. چیزی  ها در سطح گروهی انجام نمی مثابه یک فرآیند باشد همچنین کشف فرصت تواند به شناسایی فرصت می

سازد، بررسی نقش فرد در تشخیص  ی کارآفرینی را از دیگر مباحث اقتصادی و یا مدیریتی متفاوت می که مطالعه

دسته تقسیم نمود که دسته  توان به دو رآفرینی است. عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت را میهای کا فرصت

کنترل  اول عوامل تحت کنترل که شامل شبكه اجتماعی، تجربه، انگیزش، دانش و غیره و دسته دوم عوامل غیرقابل

ه به روش توصیفی تجمیع شده در این مقاله ک باشد. که شامل شخصیت، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره می

 است سعی بر بسط مفاهیم مطرح شده است تا نگاهی متفاوت به موضوع داشته باشیم.

 

 فرصت، فرایند، تشخیص فرصت، عوامل کنترلیکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه
رصت از سوی های فردی در نحوه تشخیص ف کنند که بین کارکنان یک سازمان، تفاوت اکثر محققان حوزه کارآفرینی تایید می

ی شناخت روانی مختلف شناختی و ها جنبهحاصل  ها تفاوتهای مرتبط با تشخیص فرصت، این  نظریه اساس برها وجود دارد.  آن

تنها برخی  شود یمکه باعث  هاست تفاوت. همین (Baron,2443)ی فردی افراد طی فرآیند کارآفرینانه آنان استها تیفعالدر 

ها  این تفاوت نیتر مهم(، 2441)1ی بكر کارآفرینانه باشند. به اعتقاد آلوارز و بوسنیتزها فرصتی از بردار بهرهافراد قادر به کشف و 

در نحوه تفسیر تحوالت و تغییرات محیطی است که به شكلی متفاوت از سوی کارآفرینان در مقایسه با سایر کارگزاران اقتصادی 

 ها آنبرای  ها فرصتو این  کنند یمی بیشتری را شناسایی ها فرصتی کارآفرینان ، در حالت کلی بعضگرید عبارت بهشود.  اعمال می

شوند. وجود ناهمگونی در میان کارآفرینان در چگونگی  کند که دیگران موفق به انجام چنین کاری نمی منافع برتری ایجاد می

 Ucbasaran)این موضوع باشد تواند علت می شده ییشناساهای  شناسایی فرصت، تناوب شناسایی فرصت، ماهیت وکیفیت فرصت

et al,2442). 

پژوهشگران  موردتوجهبر آن  مؤثری اخیر عوامل ها سالی با ابعاد متعدد است که در ا دهیپدی کارآفرینی ها فرصتتشخیص 

که تابعی  رسد یمر به نظ دهند یمی قرار بردار بهرهرا کشف و مورد  ها فرصتاست. اینكه چرا، چه وقت و چگونه افرادی  قرارگرفته

 دهد یمفرد مبتكرانه محیط را تحت تاثیر قرار  که یزمان( بر این باور است، 1234)2شومپیتر از متغیرهای فردی و محیطی باشد.

( معتقد است که در میان عدم تقارن و ناهماهنگی در 1203)3ی کارآفرینی است. ولی از سوی دیگر کرزنر ی پدیده واسطه

 .کند یمرا ایفا  رندهیگ میتصم مؤلفههوشیاری فردی است که نقش یک محیط)بازار(، این 

                                                           
1 . Alvarez & Busenitz 
2 .Schumpeter 

3 . Kirzner 
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 :رندیگ یمبر فرآیند کارآفرینی دو رویكرد ذیل مورد ارزیابی قرار  مؤثربنابراین در مورد عوامل فردی 

، بررسی زندسا یمی و غیرروانشناختی که منابع اصلی او را شناخت روانفرد را در حالت ایستا و ساکن تصور کنیم و عوامل 

 کنیم.

یی که ها مكانی  همهدیدگاهی پویا داشته باشیم. در این دیدگاه تصور بر آن است که فرد در تمام مدت و در  مسئلهنسبت به 

عمل کند  تواند ینم خألفرد در  که ییآنجا ازی کنیم. و گذار نشانهاست همه حرکاتش را  ها فرصتی از بردار بهرهدر حال کشف و 

از شرایط اقتصادی، سیاسی، صنعتی و  اند عبارتچهارچوبی از اجزای محیط را در نظر گرفت که این چارچوب  تسیبا یملذا 

  (.2441)فدریک،  فرهنگی

توان به  های صورت گرفته در حوزه تشخیص فرصت توسط کارآفرینان را می دهد پژوهش بررسی ادبیات موجود نشان می

 دودسته عوامل ذیل تقسیم نمود:

(، هیل و 1220(، هیل)1225)2(، هیل1222)1های گاگلیو و تاب وامل وابسته به فرآیند نظیر پژوهشع -الف

(، 2444(، شین و ونكاترامن)2441)5(، کریچ ولیندسی2441)4(، تیچ وشوارتس1222(،المپكین و دیگران)1221)3شاردر

 اند. یند تلقی نمودهمثابه یک فرآ ( که این محققین شناسایی فرصت را به2441(، فدریک)2443شین)

عوامل وابسته به فرد نظیر دانش و تجربه پیشین، شبكه اجتماعی، هوشیاری کارآفرینانه که محققینی نظیر  -ب

( و دیگران که 2443( و دیویدسون و هاینگ)2445(، شفردودوتین )2414(، دل مارفونتس)2444(، شین )2411شاردرموخ)

 اند. ارتباط مطالعه داشته دراین

این عوامل در یک  نیتر مهم. دهند یممتعددی وجود دارند که فرآیند تشخیص و توسعه فرصت را تحت تاثیر قرار  عوامل

ی اجتماعی و ها شبكه، دسترسی اطالعاتی و دانش پیشین، از: هوشیاری کارآفرینانه اند عبارتی بند دسته

 .(Ardichvili et al,2443)خودکارآمدی

 

 هوشیاری کارآفرینانه
عاملی بسیار مهم در  عنوان به(، مدلی از تشخیص فرصت ارائه کردند که هوشیاری کارآفرینانه 2443یلی و همكاران)آردیچو

ی اجتماعی و دانش ها شبكهی شخصیتی کارآفرین، ها یژگیوپیشنهاد کردند که  ها آناست.  شده گرفتهتشخیص فرصت در نظر 

هوشیاری کارآفرینانه یک شرط  متعاقباًهستند، و  وکار کسبی ها فرصتبرای پیشایندهای هوشیاری کارآفرینانه  عنوان بهپیشین 

 الزم برای موفقیت تشخیص فرصت است.

و فرآیندهای شناختی، مانند دانش پیشین و  ها تیظرفاز یک حالت پیشگام، بر مبنای شماری از  است عبارتهوشیاری 

 ;Ardichvili et al,2443; Baron,2443)الت اجتماعیی پردازش اطالعات و تعامها مهارتتجربه، الگوی شناختی، 

Shane,2443) هوشیاری را درزمینه تشخیص فرصت، کشف فرصت و خلق فرصت در نظر كردهایرو. برخی از ،

کند تا  کند، هوشیاری فرآیند و دیدگاهی است که به برخی از افراد کمک می کرزنر، بیان می .(Sarasvathy et al,2443)رندیگ یم

دهد با استفاده از  اجازه می ها آن، آگاهی بیشتری داشته باشند و به شده گرفتهو احتماالت نادیده  ها فرصتبه تغییرات،  نسبت

چشمگیری،  طور به. بنابراین، هوشیاری مفهومی است که دهند یمهای موجود در محیط را تشخیص  ی محدود، شكافها سرنخ

همچنین، به ، (Tang et al,2412)شود یم ها آنی جدید و دنبال کردن ها دهیای به منجر به افزایش درک ما از چگونگی دستیاب

ی جدید کمک ها فرصتی مختلف دانش مربوط به توسعه ها حوزهی و تفسیر اطالعات در ده سازمانافراد درزمینه 

 .(Gaglio and Katz,2441)کند یم

اطالعات جدید، مرتبط کردن اطالعات نامتجانس  هوشیاری دارای سه بعد مكمل است: پویش و جستجوی محیطی برای

؛ یک پویش شوند یمهای جدید آشكار  فرصت که یزمانیک فرصت هستند.  دهنده ارائهپیشین، و ارزیابی اینكه آیا اطالعات جدید 

سط دیگران مداوم به دنبال جستجوی محیطی برای اطالعات جدید، تغییرات و تقاضاهایی است که تو طور بهو جستجوی هوشیار، 

                                                           

1 .Gaglio & Taub 

2 .Hills 

3 .Hills & Schrader 

4 .Teach & Schwartz 

5 .Craig & Lindsay 
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ارتباط و اتصال  های جدید است. بعد دوم، است. این بعد شامل دانش پیشین، آمادگی و حساسیت به فرصت شده گرفتهنادیده 

منسجم و بعد سوم،  صورت بهبه هم  ها آنی ناهمگون اطالعات با یكدیگر و ارتباط دادن ها بخشهوشیار شامل هماهنگ کردن 

سودآور است.  وکار کسبیک فرصت  کننده منعكسغییرات، اطالعات و تصمیمات جدیدی که شامل ارزیابی و حرکت در جهت ت

و  شده یآور جمع، اطالعات ها نشانهتوان گفت، اقدام و عملی که الزمه یک فرصت کارآفرینانه است، نیازمند کشف  کل می طور به

 . (Tang et al,2412)ارزیابی است

 

 دسترسی اطالعات و دانش پیشین
 ,Fuentes et al)ی کارآفرینانه مطالعات زیادی صورت گرفته استها فرصترد دانش پیشین فرد و تاثیر آن بر تشخیص در مو

2414; Corbett,2445). ی دانش پیشین فرد نتیجه تجربه کاری و عمومی فرد، تحصیالت، آموزش و یا ابزارهای دیگر طورکل به

که افراد از طریق تجربه در یک زمینه خاص  طور همانتجربی نیز انباشته گردد. از طریق یادگیری  تواند یم. این دانش باشد یم

پیشین  بادانشتا توجه خود را بر ابعاد کلیدی متمرکز کنند. افراد  رندیگ یمیاد  ها آن. شوند یم، کارآمدتر نیز شوند یم تر آگاه

مات خود را به یک روش خودکارتر نسبت به ؛ به این معنی که تصمیکنند یمفكر  تر یشهودهمچنین بیشتر به یک روش 

است. بنابراین دانش پیشین  تر عیسر. این پردازش خودکار اغلب دهند یمانجام  گام به گام مند نظامو پردازش  تر آگاهانهی ها روش

توانایی افراد  تواند یمکه دانش پیشین  شود یم. بنابراین مشخص دهد یمی بیشتر را افزایش ها فرصتتوانایی فرد برای تشخیص 

 . (Shepherd & Detienne,2445)باال ببرد ها فرصتنوآوری این  سطح همی بیشتر و ها فرصتراهم برای ایجاد 

ی مهمی ها تیمزکه  دهد یمکه افزایش دانش در یک زمینه خاص این امكان و توانایی را به اشخاص  دهند یمتحقیقات نشان 

و همچنین  (Massa & Testa,2442)عامل تولید و مزیت رقابتی نیتر مهم عنوان بهرا ی نامشهود ها ییداراکسب کنند. دانش و 

(، معتقد است 2444است. عالوه بر این، شین) شده شناخته (Harris et al,2413)ها سازمانمنبع نوآوری برای  نیتر مهم عنوان به

را کشف کرده و آن را  ها فرصت، لذا کارآفرینان کند یمبه دلیل اینكه دانش پیشین کارآفرینان، ارزش اطالعات جدید را تعیین 

 بادانشکه مرتبط  کنند یمیی را کشف ها فرصتاو کارآفرینان، تنها  ازنظر. کنند یم سازمانشانتبدیل به مزیت رقابتی برای خود و 

کند که به  ایجاد می« 1کریدور دانش»ی پیشین هر فردی یک ها دانشکه مجموعه  کند یمباشد. او همچنین بیان  ها آنپیشین 

های خاصی را که دیگران قادر به دیدن آن نیستند را شناسایی کنند. شین، سه بعد از دانش پیشین  دهد، فرصت شخص اجازه می

ی ها روشاز: دانش پیشین بازار، دانش پیشین در مورد  اند عبارترا در فرآیند تشخیص فرصت شناسایی نموده است. این سه بعد 

( تاثیر دانش پیشین بر تشخیص 1شكل) .(Shane,2444)ه بازار و دانش پیشین مربوط به مشكالت مشتریانخدمت کردن ب

 ی کارآفرینانه از دیدگاه شین را به تصویر کشیده است:ها فرصت

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 (2333: مدل مفهومی تاثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت)شین2شکل

 

ی کارآفرینانه ها فرصته از طریق آموزش و تحصیل، نقش مهمی در تشخیص دانش چه از طریق تجربه کاری و چ هرحال به

 دارد.

 

                                                           
1 .Knowledge Corridor 

 دانش پیشین

 اختراعات فن آورانه تشخیص فرصت شیوه بهره برداری
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 ی اجتماعیها شبکه
 ,Baron)شده است برده نامبر تشخیص فرصت  مؤثریكی از عوامل مهم  عنوان بهی اجتماعی ها شبكهدر ادبیات کارآفرینی از 

Ozgen, 2440; Klyver et al,2441; Bhagavatula et al,2414; Huang & Shenker,2411)  .ی اجتماعی ها شبكه

اجتماعی از نوع خاص )برای مثال دوستی،  روابطی از ا دسته لهیوس بهباشد که  ( میها سازمان)برای مثال افراد و  ها گروهی از ا دسته

 هرچقدرد که سینگ و همكارانش همچنین مطرح نمو .(Singh et al,1221)اند شدهانتقال وجوه، عضویت یكسان( به هم متصل 

معتقد هستند که  ها آن. شود یمی بیشتری تشخیص داده ها فرصتی اجتماعی بیشتر باشد، ها شبكهدر  ها تماسارتباطات و  تعداد

ی ها دهیاکه یک کارآفرین اطالعات بیشتری را برای شناسایی  شود یمباعث  تر گستردهدر یک شرایط برابر، داشتن شبكه 

 ته باشد.جدید در دست داش وکار کسب

ی غیررسمی صنعتی و خانواده و دوستان نزدیک در تشخیص ها شبكه(، در پژوهششان به بررسی نقش 2440ازگن و بارون)

ی اجتماعی در قالب دو گروه پیوندهای ضعیف و قوی اجتماعی به ها شبكهی کارآفرینی پرداختند و نتیجه گرفتند که ها فرصت

، شود یمدایره داخلی کارآفرین نیز یاد  عنوان بهند کرد. پیوندهای قوی که از آن ی کارآفرینانه کمک خواهها فرصتتشخیص 

دهای قوی بین . پیونباشد یمی گذشته وکارها کسبشامل دوستان نزدیک و خانواده و همچنین همكارانی از محل کارهای قبلی یا 

وجود دارد. پیوندهای ضعیف شامل روابط بین  اه آنداشته و روابط صمیمی بین  باهمکه تعامل زیادی  شود یمایجاد  افرادی

. باشند یمدر تماس  باهمو سطحی  رمنظمیغ صورت بهمنظم و مداوم با یكدیگر تعامل ندارند،بلكه  طور بهکه  شود یمافرادی 

فراد در تسهیم ی بیشتر، کیفیت باالتر اطالعات، اعتماد بیشتر افراد به هم و انگیزش بیشتر اریپذ یدسترسپیوندهای قوی قابلیت 

ی که باید به آن توجه کرد این است که هم پیوندهای ضعیف و هم پیوندهای قوی نقش مهمی در تشخیص ا نكتهاطالعات است. 

(، معتقد هستند که کارآفرینانی که از ترکیب هر دو پیوند استفاده 1221ی کارآفرینانه دارند. سینگ و همكارانش)ها فرصت

 .دهند یمی بیشتری را تشخیص ها فرصت، کنند یمپیوند استفاده  گونه کی که تنها از ی، نسبت به افرادندینما یم

 

 2خودکارآمدی
که احساس خودکارآمدی  دارد یماست. باندورا بیان  شده گرفته( 1220) 2اصطالح خودکارآمدی از تئوری شناختی باندورا

ی عمل نماید؛ زیآم تیموفقام یک وظیفه خاص به شكل در انج تواند یماز ادراک و باور فرد نسبت به اینكه  است عبارت

، احساس تر سادهو توانایی الزم برای انجام یک وظیفه خاص برخوردار است. به شكل  ها تیقابلباور انسان به اینكه از  گرید عبارت به

ی نیب شیپهای قبلی افراد از دیدگاه او، دانش، مهارت و دستاورد«. این کار را انجام دهم توانم یممن »خودکارآمدی یعنی 

است. بدون  مؤثری خود بر عملكرد او ها ییتواناهای مناسبی برای عملكرد آینده افراد نیستند، بلكه باور انسان درباره  کننده

. کنند یمو تصمیمات خود را محدود  شوند یمخودکارآمدی، اشخاص از تالش کردن برای رسیدن به اهدافشان منصرف 

را نیز داشته  ها آنی الزم برای دنبال کردن ها مهارتولو اینكه  دهند یمرا از دست  ها فرصت که یطور به

 :مؤثرندباندورا چهار منبع در ایجاد احساس خودکارآمدی  ازنظر .(Bandura,1220,p.05)باشند

 :ات موفق . با مشاهده تجربیباشد یماین عامل نیرومندترین منبع در ایجاد احساس خودکارآمدی  تجربیات گذشته

 .گردد یمو تقویت  افتهی شیافزاگذشته، در فرد این احساس 

 همراه با شكل رفتارشان، در ایجاد احساس خودکارآمدی افراد در  ها آن: یعنی رفتار دیگران و موفقیت الگوهای رفتار

 است مؤثری مشابه ها تیفعال

 دکارآمدی مهم است.، در تقویت احساس خوردیگ یم: تشویقی که از طرف دیگران صورت تشویق 

 :عواملی مانند استرس، ترس اضطراب، افسردگی و ... بر احساس خودکارآمدی تاثیر  ارزیابی شرایط فیزیکی / عاطفی

 دارند.

 دیتأک زیآم مخاطرهی جدید وکارها کسبدر خلق  شده ادراکتئوری شناختی اجتماعی باندورا، بر اهمیت احساس خودکارآمدی 

 دیتأک ی کارآفرینانهها فرصتبه نقش احساس خودکارآمدی باال در جستجوی (، 1220دارد. باندورا)

است که چگونه سطح  شده دادهدر تحقیقات مرتبط با خودکارآمدی و تشخیص فرصت، نشان  .(Ozgen,2443,p.54)دینما یم

                                                           
1 .Self-efficacy 
2 . Social cognitive theory of Bandura 
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(، عنوان کردند که 2440ازگن و بارون) . (Tumasjan & Braun,2412)کند یمباالی خودکارآمدی، تشخیص فرصت را تسهیل 

از: نخست اینكه اشخاص با خودکارآمدی باال، نسبتا به خود مطمئن  اند عبارتدو دلیل مهم برای اثبات این موضوع وجود دارد که 

که اشخاص تمایل به حضور در  شود یمکه داشتن اطمینان به خود موجب  دهد یمی تعدادی از تحقیقات نشان ها افتههستند. ی

ی اجتماعی ها شبكه که ییازآنجاداشته و مشهورتر از افرادی باشند که این مشخصه را ندارند.  تر گستردهاعی ی اجتمها شبكه

قرار خواهد داد ، منطقی است که فرض کنیم خودکارآمدی شخصی باال  ها آنافراد، اطالعات بیشتری را در اختیار  تر گسترده

ومین دلیل این است که اشخاص با سطح خودکارآمدی باال، بر این ممكن است به این وسیله به تشخیص فرصت کمک کند. د

ممكن است در جستجوی  ها آن،  جهیدرنترا توسعه دهند.  شده کشفی ها فرصتی زیآم تیموفق صورت به توانند یمباورند که 

 . (Ozgen & Baron,2440)باشند تر قدم شیپ ها فرصت

 

 مثابه یک فرآیند تشخیص فرصت به
توان ازجمله پژوهشگرانی دانست که به بررسی فرآیند تشخیص فرصت اقدام کرده و در آن  ( را می1222)گاگلیو و تاب

های ادراکی و فكری کارآفرین را موردتوجه قراردادند. این دو محقق بر مبنای دست آوردهای تجربی تحقیق خود مدلی را  مهارت

 شده است. ارائه نمودند که در شكل زیر ارائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مدل گاگلیو و تاب در خصوص فرآیند تشخیص فرصت2شکل

 
مثابه یک فرآیند موردبررسی قرار دارد. مسئله اصلی این پژوهشگران تعیین این  ( کشف فرصت به1225مطالعه بعدی هیل)

 گیرد.  نكته بود که آیا کشف فرصت فرآیندی ناخودآگاه است یا آگاهانه صورت می

% از پاسخگویان فرآیندی 24داد که فرآیند کشف فرصت در نظر تحقیق از کارآفرینان نشان می شده آوری های جمع نتیجه داده

های زیادی ممكن  ای آزمون و یادگیری است. اغلب پاسخگویان اظهار داشته بودند که ایده خودآگاهانه و شامل مراحل چندگانه

موضوع دومی که موردبررسی  ای است. فرآیندی چندمرحلهتر ارزیابی ایده است که خود  است به نظرشان برسد اما عامل کلیدی

ها بود. در این مورد شبكه اجتماعی افراد، مسائل و  قرار داشت بررسی عوامل مؤثر بر آگاه شدن کارآفرینان از وجود فرصت

 ر بودند.ها مؤث عنوان منابع اطالعاتی در کشف فرصت های قبلی به کنندگان شرکت مشكالت مشتریان، کارکنان و تأمین

ها توسط کارآفرینان بود. در این مورد اغلب  موضوع سومی که توسط هیل موردبررسی قرار دارد چگونگی ارزیابی ایده

ها ارزش  هایی ازنظر آن عالوه ایده نمودند. به و طی مراحل مختلف برای ارزیابی ایده استفاده می 1های شهودی کارآفرینان از روش

 ها در سازگاری قرار داشته باشد. استراتژی کلی آن ها و داشت که با وضعیت آن

ای که در تحقیق  انجام شد به دست آمدند. مسئله 1220نتایج مشابهی در تحقیق بعدی که توسط هیل و همكارانش در سال

یق ها بود. نتایج تحق طور اخص موردتوجه قرار گرفت تاثیر شبكه اجتماعی بر روی کشف فرصت محققین مذکور به 1220سال

                                                           
1 .Heuristic 

 شرایط اولیه:

 نیروهای فرهنگی

 عوامل محیطی

 ویژگی های فردی

نیروهای اجتماعی 

ریفناو  

 نیاز بازار

تصمیم به 

بهره برداری 

 از فرصت

 توسعه ایده

ارزش و 

 سودآوری
 موانع ورود

 کشف
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های بالقوه  ها با فرصت رو شدن آن تر باشد امكان روبه بندی رسانید که هر چه شبكه اجتماعی افراد گسترده محققین را به این جمع

 های کارآفرینی به دو صورت ممكن است صورت گیرد: گردد و بر همین مبنا نتیجه گرفتند که کشف فرصت بیشتری فراهم می

فكری کارآفرین قادر به کشف فرصت و تدوین ایده  -های ذهنی واسطه فعالیت در آن به صورت فعالیتی فردی که به -الف

 گردد. برداری از فرصت می بهره

ها  های متعدد کارآفرینی با افراد واقع در شبكه اجتماعی فرصت واسطه تماس ای که در آن به شبكه صورت فعالیتی درون به -ب

 گردد. ی از فرصت تدوین میبردار خود را نمایان ساخته و ایده بهره

فرآیند تشخیص فرصت مجدداً توسط هیل و شاردر موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق در سازگاری با نتایج  1221در سال 

 داد که : تحقیقات قبلی بود و نشان می

  متشكل از مراحل  رآیندی% بر این باور بودند که تشخیص فرصت و تدوین ایده نه یک رخداد بلكه ف22انیگو پاسخاغلب

 متعدد است؛

  ؛ردیگ یمی سیستماتیک صورت ها روششهودی و با عدم استفاده از  طور به ها دهیاارزیابی 

  ؛گردد یمبهتر منجر  تیفیباکیی ها دهیایک ایده معموال به 

  عاملی کلیدی است. ها دهیاخالقیت فكری در تدوین 

های کارآفرینی انجام گردید.  رای بررسی فرآیند تشخیص فرصتتحقیق دیگری توسط المپكین و همكارانش ب 1222درسال

% 23داد که  تالش این محققین بر این بود تا تفاوت بین ایده و فرصت را از دیدگاه کارآفرینان بسنجند. نتایج تحقیق نشان می

 داد که: نظرسنجی نشان میدرصد از کارآفرینان بر این باور بودند که بین ایده و فرصت تفاوتی اساسی وجود دارد. نتایج 

 کنند. هایی است که کارآفرینان کشف می ها دو برابر فرصت الف. معموال تعداد ایده

ماه تا چند  گویان این زمان بین چند % از پاسخ45ای زمانی وجود دارد که در  ب. برای تبدیل ایده به فرصت معموالً فاصله

 فرصت خود قائل ای بین ایده و % نیز فاصله13چند هفته ذکر نموده و % این فاصله را چند روز تا 30سال متغیر بود و 

صورت گرفته بود و توسط المپكین و همكارانش مورد 1214نبودند.مطالعه دیگری که توسط مک موالن و همكارانش در سال

آن مفهوم شخصی کردن  ای کلیدی در درک و فهم رابطه بین ایده و فرصت کارآفرینی است و ارجاع قرارگرفته است حاوی نكته

تواند اعمال  کردن فرصت میزان کنترلی است که توسط کارآفرین بر روی فرصت می شخصی فرصت است. منظور مک موالن از

ترتیب فرصت از دسترس دیگران خارج گردد. به باور مک موالن مجموعه عواملی مشتمل بر دودسته عوامل  این گردد و به

 بر روی تشخیص فرصت توسط کارآفرین مؤثر است:کنترل  کنترل و غیرقابل قابل

  شامل متغیرهایی نظیر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. کنترل رقابلیغعوامل 

توسط کارآفرین تغییر یابند نظیر نحوه زندگی، انتظارات و تجارب شخصی  توانند یمعوامل فردی شامل کلیه عواملی است که 

ها  ع دیگری که موردتوجه قرار گرفت شبكه ارتباطی کارآفرینان و تاثیر آن در کشف فرصتدر مطالعه المپكین و همكارانش موضو

 بود.

ها از این شبكه  % از آن02گویان ایده خود را از شبكه ارتباطات فردی گرفته و  % از پاسخ42نتایج مطالعه نشان داد که 

 ارتباطات فردی برای ارزیابی ایده استفاده نموده بودند.

های فكری و  ری که المپكین و همكارانش در واکنش به عدم توجه تحقیقات قبلی موردبررسی قراردادند جنبهنكته دیگ

 خالقیتی تشخیص فرصت بود.

 این محققین مدلی را ارائه کردند شامل مراحل زیر بود:

 ابندی یم: به مفهوم کسب تجربه، دانش، آموزش و سوابق فردی کارآفرین که در طول زمان تجمیع 1آمادگی. 

 شهودی و غیرارادی در خصوص ایده مشغول تفكر است. صورت به و: که در این مرحله کارآفرین ناخودآگاه 2خواب 

 ی است.حل راهی و شامل درک و کشف جوهره و عنصر اصلی ایده برای حل مشكل یا ارائه ا لحظه صورت به: که 3کشف 

  ردیگ یمر مورد ارزیابی قرار فرصتی سودآو عنوان بهارزیابی: که در این مرحله ایده. 

                                                           
1 .Preparation 
2 .Incubation 
3 .Insight 
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  شود یمی از فرصت بسط و توسعه داده بردار بهرهتوسعه: که در آن تصمیم برای. 

 طور طبیعی بایستی ارزیابی پس از  خوری رابین مراحل مذکور قائل بوده و بر این باورند که به های پس این محققین حلقه

 کشف صورت گیرد.

رتس و همكارانش در مورد کارآفرینان فناوری در مراکز رشد صورت گرفته است که توسط شوا2444مطالعه دیگری در سال

 اند. بندی نموده برداری از فرصت تقسیم در آن کل فرآیند را با استفاده از نتایج تحقیقات قبلی به دو مرحله تشخیص فرصت و بهره

هرتقدیر نتایج این تحقیق هم نشان داده است که اوالً  هرسد این دو کل فرآیند کارآفرینی را در نظر گرفته بودند. ب به نظر می

تشخیص فرصت یک فرایند است و ثانیاً مراحل مختلف آن به دنبال هم قرار دارند و ممكن است برخی مراحل در برخی موارد 

وط به صنعت در کم شده است تاثیر عوامل زمان و متغیرهای مرب نباشد. نكته کلیدی دیگری که از این تحقیق حاصلمشاهده  قابل

 و کیف سپری شدن مراحل توسط کارآفرین است.

ای  کند مطالعه مطالعه دیگری که حائز اهمیت است و نكات جدیدی را در مورد کشف فرصت و تدوین ایده به ذهن متبادر می

اند و طی آن کل  صورت گرفته است. این دو مدلی را در تحقیق خود ارائه نموده 2441است که توسط کریچ ولیندسی در سال

 اند. بندی نموده فرصت تقسیم 2و تشخیص اقتضایی 1فرآیند تشخیص فرصت را به دو مرحله تشخیص عمومی فرصت

که فرصتی وجود دارد موافقت خواهند  در مرحله تشخیص عمومی فرصت دو محقق مذکور بر این باورند که همه افراد بر این

یک فرصت تعریف گردد. تنها در مرحله تشخیص اقتضایی فرصت است که فرصت  تواند برای هرکسی داشت اما این فرصت نمی

توان گفت که ایده این دو محقق در سازگاری با ایده مک موالن در خصوص  می کند. برای یک فرد معین قابلیت تعریف پیدا می

ها با وضعیت افراد  شدن فرصتگیری را گرفت که عواملی بر روی سازگار  توان این نتیجه شخصی شدن فرصت است و لذا می

شده است. در مدل  ( برای تبیین کارآفرینی ارائه1222) 3ترین موضوعی است که در الگوی تیمونز مؤثرند. موضوع سازگاری کلیدی

 تیمونز بایستی سازگاری بین سه عنصر کارآفرین، فرصت و منابع وجود داشته باشد تا کارآفرینی امكان وقوع یابد.

های اطالعاتی  باشند و این بسته های اطالعاتی مختلفی می ( توضیح دادند که بشر همگی دارای بسته1222) 4لرپرسندوفروزیگ

کنند که یک  های اطالعاتی الگوهای ذهنی را ایجاد می گذار است. بسته های کارآفرینی تاثیر ها در شناسایی فرصت بر توانایی آن

کنند. برای شناسایی یک فرصت، یک کارآفرین باید اطالعات پیشین داشته باشد تا  قالب برای شناسایی اطالعات جدید تولید می

با اطالعات جدید تكمیل گردد که منجر به یک تخمین کارآفرینانه گردد. این اطالعات قبلی ممكن است پیرامون نیازهای 

 های خاص عملكرد تولید باشد. کنندگان یا جنبه استفاده

( اطالعات الزم برای شناسایی یک فرصت در مقیاس وسیع میان جمعیت توزیع 1222) 5یهمچنین بنابر نظر بكرومورف

کنند، زیرا اطالعات  باشد. افراد در اطالعات تخصصی عمل می هم تخصصی شدن اطالعات در میان مردم می شود و دلیل آن نمی

مثال شین و ونكاتارامن توسعه اینترنت را  عنوان بهگیرد.  ها مورداستفاده قرار می تر از اطالعات عمومی برای فعالیت تخصصی بیش

اند.  دانند که تنها بخشی از جامعه حدس کارآفرینانه در پاسخ به توسعه این تكنولوژی داشته یک مثال کاربردی در این زمینه می

برداری  ط آن جهت بهرههای سودمند ایجادشده توس دانند اینترنت چیست و یا اینكه نسبت به فرصت بعضی از مردم هنوز یا نمی

ها  چرا بعضی از مردم و نه همه آن» ( در پاسخ به این سؤاالت که 2444شناختی ندارند. در تحقیقی که توسط شین و ونكاتارامن)

های  ، دودسته فاکتور عمده را که در کشف فرصتکهانجام شد مشخص گردید « کنند؟ فرصت کارآفرینانه خاص را کشف می

 دهد. گذار است را نشان می خاص احتماالً تاثیرای  خاص، توسط عده

 داشتن اطالعات قبلی برای شناسایی یک فرصت ضرورت دارد؛ -الف

 باشد. های شناختی برای شناسایی ارزش آن الزم می ویژگی -ب

هینه که افراد با های کارآفرینانه از طریق یک فرآیند ب که کشف فرصت همچنین شین و ونكاتارامن بر این باورند که ، از آنجائی

آید لذا افراد باید ارتباط معنادار جدیدی را شناسایی، تا از  محاسبات مكانیكی بر روی یک سری اطالعات انجام دهند، به دست نمی

های کارآفرینانه باشند. ایندو  با تاسی از تحقیقات گذشته نشان دادند که مردم دارای توانایی متفاوت  طریق قادر به کشف فرصت

                                                           
1 . Generic Opportunity Recognition 
2 . Situation Opportunity Recognition 
3 . Timmons 
4 .Preisendorfer & Ziegler 
5 .Becker & Murphy 
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دهد که مردم دارای  مثال، تحقیقات در حوزه علوم شناختی نشان می عنوان چنین ارتباطاتی هستند. به شناسایی ایندر 

 های جدید هستند. در تحقیق دیگری مفاهیم و اطالعات موجود جهت تولید ایده های متفاوت در ترکیب توانمندی
 اند از: شناسایی فرصت به دودسته تقسیم نمودند که عبارت ( با مرور ادبیات پیشین عوامل فردی مؤثر بر2442)1دالبارکا
 عوامل تحت کنترل: شبكه اجتماعی، تجربه، انگیزش، دانش و غیره. 

  ی نمود.بند دسته: شخصیت، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره کنترل رقابلیغعوامل 

 
 

 
 : مدل دالبارکا در عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت9شکل

 

( با مرور ادبیات پیشین به این نتیجه رسید که اغلب تحقیقات گذشته پیرامون شناخت فرصت، بر نقش 2443ال)شین در س

کلیدی اطالعات در شناسایی فرصت تأکیددارند او بر این باور است که فرآیند دسترسی، نگهداری، بازیابی و ادغام اطالعات در 

های فردی کارآفرینان  کند. همچنین مشخص شد که تفاوت ایی فرصت ایفا میدار توسط افراد نقش کلیدی در شناس الگوهای معنی

شناختی  های روان های فردی را شامل تفاوت برداری فرصت دارد. شین معتقد است که تفاوت نقش بسیار مهمی در تشخیص و بهره

برداری از فرصت  ر شناسایی و بهرهشكل زیر مدل پیشنهادی شین در ارتباط با عوامل فردی مؤثر ب باشد. و جمعیت شناختی می

 باشد می
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 برداری از فرصت :  مدل شین در ارتباط با عوامل فردی مؤثر بر شناسایی و بهره4شکل

 

                                                           
1 .Dellabarka 

 )جمعیت شناختی(عوامل غیر روان شناختی

 آموزش -

 تجربه کاری -

 سن -

 موقعیت اجتماعی -

 عوامل روانشناختی
 انگیزش-

 خودارزیابی-

 شناخت-

 

 

شناسایی و بهره برداری 

 از فرصت
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( صورت گرفته است تالش محقق معطوف به بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند تشخیص 2444) 1ای که توسط اروا در مطالعه

دسته عوامل  4نسبت به بررسی 2آفرینانه بوده است. در این مطالعه که با تاسی از الگوی کاردوزوهای کار فرصت و تدوین ایده

فردی و محیطی موثر بر فرآیند تشخیص فرصت و تدوین ایده اقدام شده است. این عوامل عبارتند از: خصوصیات شخصیتی 

قبلی و هوشیاری کارآفرینانه . در مطالعه مذکور تعریف  نفس، شبكه اجتماعی کارآفرین، دانش کارآفرین شامل خالقیت و اعتمادبه

های بهینه برای مشكالت و مسائل  حل شده است که به معنی توان تشخیص سریع راه ( گرفته1221) 3خالقیت از گوث و سایرین

محقق از مطالعات کروگر بینی و نگرش مثبت افراد متغیری است که  دیگر خوش عبارت نفس یا به عالوه اعتمادبه باشد. به عارضه می

حال مفهوم هوشیاری را نیز به عاریت از کرزنر گرفته و بر این اساس هوشیاری را حالت عمومی سیستم  گرفته است. درعین

 ها دانسته است. فكری کارآفرین برای حساسیت در مقابل فرصت -عصبی

( 5شده است که در شكل) از طرف محقق تنظیمصورت مدلی برای کشف فرصت و تدوین ایده  نتیجه حاصل از این مطالعه به

 شده است: ارائه

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 :  مدل اروا در ارتباط با نقش فردی در فرآیند شناسایی فرصت5شکل

 

کنند که فرصت دستیابی به اطالعات  بیان می 4( و باسنتیز1221( با تاسی از نظرات ساراسواتی)2440در تحقیق بعدی بارون)

دهد نقش مهمی در فرآیند شناسایی  دهی و تفسیر اطالعات می های جهت سازمان شناختی که به افراد چارچوبهای  و قابلیت

های کارآفرینی  ( با مرور ادبیات کارآفرینی در خصوص عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت2441فدریک) کند. فرصت ایفا می

های  کند در هر دو فرآیند، ویژگی ها را تجربه می اری از فرصتبرد مشخص کرد که یک کارآفرین دو فرآیند مهم کشف و بهره

                                                           
1 .Orwa 
2 .Cardozo et al 
3 .Guth et al 
4 .Basenitz 

ضرورت و نیاز به 

 رآفرینی)بیکاری(کا

میل درونی به 

 کارآفرینی

تاسیس 

 کسب و کار

تشخیص  تدوین ایده

 فرصت

 هوشیاری

 شبکه اجتماعی

 خانواده -

دوستان و  -

 همکاران

 شرکاء -

 مشاوران -

 خصوصیات شخصیتی

 خالقیت -

نگرش  -

 مثبت
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شناختی( دخالت  های او برای شروع ریسكی جدید)عوامل غیر روان شناختی( و یک سری از قابلیت شخصیتی کارآفرین)عوامل روان

 دارند.

شناختی که به  مل غیر روانهمچنین تحقیقات او نشان داده است که در طول فرآیند کشف فرصت دو عامل مهم هستند: عوا

دیگر به  عبارت اند. به های ادراکی فرد در ارتباط شناختی باقابلیت دهند و عوامل روان فرد امكان دستیابی بهتر به اطالعات را می

ی های درک اطالعات باالتر باشد فرد توانایی شناسایی فرصت بیشتر اعتقاد فدریک هر چه دسترسی به اطالعات بیشتر و قابلیت

 دارد.

نكته حائز اهمیت در تحقیقات فدریک این بود که او میان عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت و عوامل فردی مؤثر بر 

برداری از فرصت را از دیدگاه  ها تمایز قائل شد که در جداول زیر  عوامل فردی مؤثر بر شناسایی و بهره برداری از فرصت بهره

 دهد. فدریک نشان می

 

 (233۸ها )فدریک، عوامل فردی مهم در فرآیند کشف فرصت: 2جدول

 شناختی عوامل غیر روان شناختی عوامل روان

 کننده های جذب قابلیت

 شناخت ارتباطات غیررسمی

 بندی اطالعات توانایی دسته

 ارتباطات و الگوسازی

 فهم و درک فرآیندها

 صورت دقیق ارزیابی اطالعات به

 های قبلی زندگی تجربه

 های اجتماعی ی گروهگستردگ

 

 (233۸ها.)فدریک، برداری فرصت : عوامل فردی مهم در فرآیند بهره2جدول

 شناختی عوامل غیر روان شناختی عامل روان

 گرایی)اجتماعی بودن( برون

 نیاز به موفقیت

 پذیری ریسک

 میل به استقالل

 مرکز کنترل

 خودکارآمدی

 نفس اعتمادبه

 احساس

 

 هزینه فرصت

 ین)همسر(کارکردن زوج

 سطح باالی آموزش

 تجربه کاری

 تجربه تجارت عمومی

 ی عملكردی تجربه

 ی صنعتی تجربه

 اندازی موسسه و.... ی راه تجربه

 داشتن الگو

 

 نتیجه گیری
شود. چیزی که  ها در سطح گروهی انجام نمی مثابه یک فرآیند باشد همچنین کشف فرصت تواند به شناسایی فرصت می

های  سازد، بررسی نقش فرد در تشخیص فرصت نی را از دیگر مباحث اقتصادی و یا مدیریتی متفاوت میی کارآفری مطالعه

توان به دودسته تقسیم نمود که دسته اول عوامل تحت کنترل که  کارآفرینی است. عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت را می

کنترل که شامل شخصیت، فرهنگی، اقتصادی،  عوامل غیرقابلشامل شبكه اجتماعی، تجربه، انگیزش، دانش و غیره و دسته دوم 

دهد که، بین عوامل فردی مؤثر بر فرآیند شناسایی فرصت و عوامل  همچنین نتایج تحقیقات نشان می باشد. اجتماعی و غیره می

، دو دلیل برای اینكه افراد توان گفت که چنین می». و نهایتاًتوان تمایز قائل شد برداری از فرصت می فردی مؤثر بر فرآیند بهره

ها توسط افراد نیازمند فرآیند دستیابی به اطالعات  کنند وجود دارد: اول اینكه شناسایی فرصت های تجاری را کشف می فرصت

روانشناختی است و دوم اینكه فرد می بایست واجد توانایی های ادراکی خاصی  است که این امر بیشتر تحت کنترل عوامل غیر

 یر اطالعات باشد که این توانایی ها بیشتر تحت تاثیر عوامل روانشناختی دارند.جهت تفس
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