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 "ی خانگی، در ایرانکارهاوکسبعوامل موثر بر شناسایی فرصت در "

 یمیثم مدرس

 یسمیرا افراسیاب

 یرضا احسان

 چکیده 

در این حوزه فهم فرصتهای کارآفرینانه اهمیت زیادی دارد زیرا اوال ویژگی برای تحقیق در حوزه کارآفرینی و اتخاذ نتایج سیاستی 

و ثانیا برداشت ها و مفهوم سازی های متفاوت از فرصت در نهایت منجر به تفاوت در   های فرصت بر فرآیند کارآفرینی اثرگذار است

کارهای خانگی نیز از مزایای وشود. از طرفی کسبسیاستگزاری اقتصاد کالن، آموزش و توصیه های عملی برای کارآفرینان می

باشند و لزوم توجه بیشتر و افزایش سعه یافته میکار در کشورهای تووهای کسبترین گروهبسیاری برخوردار بوده و بزرگ

آفرینی آن در اقتصاد کشور امری ضروری و آشکار است. بنابراین این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر شناسایی فرصت نقش

انجام مصاحبه  کارهای خانگی در کشور صورت پذیرفت. بدین منظور جهت رسیدن به اطالعات موثق و قابل اعتماد بهودر کسب

کارهای خانگی پرداخته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ونفر از صاحبان کسب 03نیمه ساختار یافته و عمیق با 

 4کارها در دو بعد عوامل فردی و عوامل اجتماعی قرار می گیرند. عوامل فردی شامل وموثر بر شناسایی فرصت در  این نوع از کسب

شبکه ) زیر شاخه 0( و عوامل اجتماعی شامل دانش پیشین و تجربه کاریمند فرصت، عالقه شخصی، جستجوی نظام زیر شاخه )

 ( می باشد.ها و الگوی نقشاجتماعی، رسانه

 های کلیدی:واژه

 های کارآفرینانهفرصت، کارآفرینی، کارهای خانگیوفرصت، شناسایی فرصت، کسب

Understanding entrepreneurial opportunities is very important in entrepreneurship research  and 

taking policy implications, because firstly, the opportunity characteristics is impressive on 

entrepreneurship process and secondly,  different deductions and conceptualizations of 

opportunity, results in different policy making for macroeconomics, education and practical 

recommendations for entrepreneurs. In other hands, home- businesses, having so many benefits, 

are the largest business types in developed countries and thus paying more attention to them  and 

increasing the role of home businesses in country economics is obviously vital. Therefore, this 

research aims to identify the factors affecting home-business' opportunity identification in Iran. 

With respect to the purpose and getting reliable data, 30 semi-structured, in depth interviews  

were done with home-businesses owners. The results, indicated that the factors affecting 

opportunity identification in this type of businesses, categorized in two groups of personal factors 

and social factors. Personal factors includes 4 sub factors(personal interest, systematic search of 
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opportunity, prior knowledge and work experience) and social factors includes 3 sub factors 

(social network, the media and role model).   

Keywords: Opportunity, Opportunity Identification, Home Businesses, Entrepreneurship, 

Entrepreneurial Opportunities      

 

 

 مقدمه

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه اقتصاد، نقشی اساسی در رشد و توسعه کشورها ایفا می نماید و بنابراین مورد توجه بسیاری از 

، پژوهشگران و سیاستگزاران قرار گرفته است. با توجه به نقش امروزه ی کارآفرینی در توسعه، درك چگونگی توسعه اندیشمندان

فرصت های کارآفرینانه بسیار با اهمیت شده است و تشخیص و توسعه فرصت های جدید، در قلب کارآفرینی نهفته و ضرورت ایده 

ن و ی)شکسب و کار، در کانون توجه موضوع کارآفرینی قرار دارد  های جدید و چگونگی راهبری آن ها به فرصت های

های کارآفرینانه فرصتفرینی، شما باید ابتدا فرصت های کارافرینانه داشته باشید.برای داشتن کارآدر واقع  .(1،0333ونکاترامان

توان از طریق ایجاد سازماندهی جدید را میهای هایی هستند که محصوالت یا خدمات جدید، منابع خام، بازار یا روشموقعیت

برای تحقیق در حوزه کارآفرینی و اتخاذ نتایج . ( 0330، 0ینخاردت و شیک)اهای جدید، اهداف جدید یا هر دو معرفی نمودشیوه

کارآفرینی اثرگذار در این حوزه فهم فرصتهای کارآفرینانه اهمیت زیادی دارد زیرا اوال ویژگی های فرصت بر فرآیند سیاستی 

و ثانیا برداشت ها و مفهوم سازی های متفاوت از فرصت در نهایت منجر به تفاوت در سیاستگزاری اقتصاد  (0330، 0ین)شاست

همچنین فرصت ها، بصیرت های فردی نیستند بلکه (. 0332، 4شود)برگالندای عملی برای کارآفرینان میکالن، آموزش و توصیه ه

شکل گیری و توسعه مداوم ایده های خام که بر روی آنها کار می شود، دیده شوند در واقع .فرصت ها را نباید به  باید به عنوان یک

. بر همین (0332، 5)دیمووافراد خاصی نسبت داد بلکه تاثیرات اجتماعی و زمینه ای بر تولید و شکل گیری ایده ها کمک می نماید

پرداختن به عوامل موثر در  توان به صورت پیش فعاالنه فرصت های کارآفرینانه را توسعه داد،میاساس و با اعتقاد به این موضوع که 

ها امری بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعات خارجی زیادی در این موضوع صورت پذیرفته است. یکی شناسایی فرصت

ر درباره این موضوع انجام شده، اندك بوده ) یدالهی فارسی و از دالیل انجام این تحقیق آن است که  مطالعاتی که داخل کشو

و صارمی و علیزاده ثانی:  1011، قلی پور و همکاران:1031، عزیزی و همکاران:1033، محمدی الیاسی و همکاران:1031رضوی:

ت بررسی نموده اند و همگی آنها به روش کمی، تاثیر بعضی از عوامل موجود در ادبیات را بر شناسایی فرصهمچنین ( و 1011

کدام از آنها به  تحقیق کیفی در مورد  عوامل موثر بر شناسایی فرصت در ایران نپرداخته اند. در حالی که احتمال تاثیر برخی هیچ

ی خانگی کارهاوکسبعوامل بومی در شناسایی فرصت های کارآفرینی در کشور وجود دارد. ضرورت دیگر انجام این تحقیق، اهمیت 

ها ی اقتصادی و لزوم استفاده از فرصت های کم هزینه و کم ایران برای رشد و توسعه اقتصادی و به ویژه در شرایط کنونی تحریمدر 

                                                           
1.Shane &Venkataraman 

2.Eckhardt & shane 

3.Shane 

4.Berglund 

5. Dimov 
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، اما نقش قابل (0335، 1)تیپلباشد. زیرا اگرچه این نوع کسب وکارها اغلب جزو بخش پنهان و غیررسمی اقتصاد هستندریسک می

ی ی کارآفرینی از خانه باعث توسعهی سرمایه اجتماعی آن دارند. توسعهیک جامعه و توسعه توجهی در ثروت و رشد اقتصادی

شود. محاسنی که بر کسب وکارهای خرد مترتب است)همچون چابکی و اشتغال و ارتقای سطح کارآفرینی در یک جامعه می

های مکان دهد)همچون حذف هزینهر افراد قرار میپذیری( در کنار مزایایی که خانه به عنوان محل کسب و کار در اختیاانعطاف

، 0)والکر و وبسترهای مضاعفی را در افراد برای گرایش به سمت چنین کسب وکارهایی را ایجاد کرده استکسب و کار( انگیزه

مناسب جهت  هایتواند مبنای اتخاذ سیاستی خانگی میکارهاوکسببنابراین شناسایی عوامل موثر بر تشخیص فرصت در .(0334

شود. با توجه به ضرورت های تشریح شده، سوال اصلی تحقیق و ملی و در نتیجه توسعه منطقه ای  کارهاوکسبرشد و توسعه این 

 ی خانگی کشور کدامند؟ کارهاوکسباین است که عوامل موثر بر شناسایی فرصت در 

شف شوند و هم می توانند در یک مدل ابتکاری ساخته توانند در یک مدل الگوریتمی کها هم میشایان توجه است  فرصت

و این موضوع بستگی به رویکرد ما نسبت به ذهنی یا عینی بودن فرصت دارد. به دلیل تاکید برخی از (0313، 0)واگلی و جولینشوند

ما نیز همین رویکرد را (0313؛ 2، وود و ماکینلی0332؛ 5، سیمور0332؛ 4)آلوارز و بارنریمحققین بر ترکیب دیدگاه عینی و ذهنی

 در این تحقیق اتخاذ نموده و فرصت ها را با دیدگاه خاص عینی یا ذهنی مورد بررسی قرار نخواهیم داد.

 پیشینه تحقیق

 کسب و کار خانگی و اهمیت آن 

دمات تولید شده تواند به عنوان هر موجودیت کسب وکاری تعریف شود که درگیر در فروختن کاالها و خکسب و کار خانگی می

. (0311، 2)ماسون و همکارانکند، باشدفعالیت خود استفاده میتوسط یک فرد خود اشتغال که از اموال مسکونی خود برای اداره 

همچنین انتخاب خانه به عنوان مکان کسب وکار نیز از دو جهت قابل اهمیت است. اوال برای بسیاری از کسب وکارهای کوچک 

اندازی یک کسب شود به این دلیل که نیازی به تشریفات کسب وکارهای رسمی ندارد. دوما راههای ناشی از مقیاس میموجب صرفه

های اقتصادی که منجر به پذیر از فعالیتاست و موجب فرآهم آوردن یک شکل انعطافوکار خانگی اغلب انتخاب سبک زندگی 

اغلب این تصور وجود دارد که این نوع کسب وکار در کشورهای فقیر و کمتر  .(0334، 1ارتقای کیفیت زندگی افراد می شود)جانسون

وجهی از نیروی کار کشورهای پیشرفته را کسب وکارهای توسعه یافته رواج دارد، در حالی که آمارها نشان می دهد که بخش قابل ت

درصد خانوارهای آمریکایی یک کسب و  2میلیون یا  2.1که حدود دهد. به طوریخانگی و خود اشتغال در خانه به خود اختصاص می

استرالیا بوده و تقریبا ترین گروه کسب وکار در همچنین کسب وکارهای خانگی بزرگ .(1331، 3)سنبرکنندکار خانگی را اداره می

در این کشور را شامل می شود. کسب وکارهای خانگی حدود نیمی  کارهاوکسبدرصد کل  51درصد کسب وکارهای کوچک و  22

، د اختصاص داده است)والکر و همکارانمریکا را به خودرصد فعالیت بخش خصوصی در آ 50ی کوچک در انگلیس و کارهاوکسباز 

0331). 

                                                           
6.Tipple 

7.Walker & Webster 

Vaghely & Julien .1 

2. Alvarez and Barney 

Seymour.3 

Wood and Mckinley.4 

5. Mason et al 
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 فرصت و عوامل موثر بر آنتشخیص 

ویژگی  زیرا اوالدارد زیادی های کارآفرینانه اهمیت فهم فرصتدر این حوزه، ی ه کارآفرینی و اتخاذ نتایج سیاستبرای تحقیق در حوز

منجر و ثانیا برداشت ها و مفهوم سازی های متفاوت از فرصت در نهایت  (0330ین، )شهای فرصت بر فرآیند کارآفرینی اثرگذار است

فرصت ها، . از طرفی (0332، 1)برگالندشودبه تفاوت در سیاستگزاری اقتصاد کالن، آموزش و توصیه های عملی برای کارآفرینان می

بصیرت های فردی نیستند بلکه باید به عنوان یک شکل گیری و توسعه مداوم ایده های خام که بر روی آنها کار می شود، دیده 

را نباید به افراد خاصی نسبت داد بلکه تاثیرات اجتماعی و زمینه ای بر تولید و شکل گیری ایده ها کمک .فرصت ها در واقع  شوند

تشخیص و توسعه فرصت های جدید، در قلب کارآفرینی نهفته است و ضرورت ایده های جدید و چگونگی  .(0332)دیموو،می نماید

برای . در واقع (0333ین و ونکاترامان، ش)وضوع کارآفرینی قرار داردراهبری آن ها به فرصت های کسب و کار، در کانون توجه م

هایی هستند که محصوالت یا های کارآفرینانه موقعیتفرصت.داشتن کارافرینی، شما باید ابتدا فرصت های کارافرینانه داشته باشید

های جدید، اهداف جدید یا هر دو یجاد شیوهتوان از طریق اهای سازماندهی جدید را میخدمات جدید، منابع خام، بازار یا روش

 .(0330ین، )ایکخاردت و شنمودمعرفی 

ویلی )آلدریچ. همچنین تشخیص فرصت به عنوان یکی از مهمترین توانایی های کارآفرینان موفق در دنیای امروز شناخته شده است

 .(0331، 0سواالت فکری حوزه کارآفرینی است)گاگلیو و کاتذ و فهم فرایند تشخیص فرصت نیز یکی از(0330، 0و همکاران

در مورد شناخت فرصت های کارآفرینانه سه نگرش تخصیصی، کشفی و خلقی مطرح گردیده است. در نگرش تخصیصی، در 

عوامل موثر بر شود. در نگرش کشفی، توزیع و استفاده از اطالعات و دانش پیشین به عنوان تخصیص بهینه منابع، فرصت شناخته می

 (.0330، 4)ساراسواتی و همکارانشناخت فرصت بیان شده اند و در نگرش خلقی، فرصت در اقدامات فعاالنه فرد ساخته می شود

کنند که به منظور آنها بیان میفرآیند تشخیص فرصت را حداقل تا اندازه ای تحت کنترل کارآفرین توصیف کردند.  برخی محققان

مادگی است که باعث می شود تنها افراد بخصوصی آمیزان قابل مالحظه ای آمادگی الزم استو این  ،یک فرصتتشخیص بالقوه توان 

فرصت را تشخیص دهند.مطابق مدل آنها ترکیبی از عوامل شامل عوامل غیر قابل کنترل)فرهنگی،اجتماعی ،اقتصادی و شخصیت( و 

ر چند شغلی وسبک زندگی( بر توان یک کارآفرین بالقوه برای تشخیص عوامل کنترل شده)هوشیاری،انتخاب شغل،مطالعه،کسب و کا

 قبیل از عوامل تحت کنترل عوامل موثر برشناسایی فرصت را تحقیق دیگری.(1314، 5موالن)النگ و مکفرصت تاثیر می گذارد

دسته بندی  اجتماعی و غیره،اقتصادیی،فرهنگ ،شخصیت ازقبیل دانش و عوامل غیرقابل کنترل،انگیزش ،تجربه،شبکه اجتماعی

برخی محققان مهارت های جستجو، دانش قبلی و هوشیاری را از مهارت های شناسایی فرصت .(0330، 2)دالبارکانموده است

 (.0333، 2)سامباسیوان و همکاراندانندمی

جمعینت شنناختی بنه شنکل     ( عوامل موثر بر تشخیص فرصت را در عوامل فردی شامل عوامل روانشنناختی و عوامنل   0330شین )

 طبقه بندی نمود. 1جدول 
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 عوامل فردی موثر بر فرایند کشف فرصت-1جدول 

 عوامل غیرروانشناختی عوامل روانشناختی

 های جذب کنندهقابلیت

 شناخت ارتباطات غیررسمی

 بندی اطالعاتتوانایی دسته

 ارتباطات و الگو سازی

 فهم و درك فرآیندها

 صورت دقیقارزیابی اطالعات به 

 های قبلی زندگیتجربه

 های اجتماعیگستردگی گروه

( 0330شین،  منبع : ) 

های موجود ( اکثر تحقیقات کارآفرینی در گذشته، جستجوی سیستماتیک و منظم برای فرصت0330از نظر آردیچویلی و همکاران )

تواند یک تعیین کننده قوی برای شناسایی اند اما از نظر این محققان جستجوی منظم نمینیاز  شناسایی فرصت دانستهرا پیش

 نمایش داده شده است، عوامل موثر در شناسایی و توسعه فرصت عبارتند از : هوشیاری 1نمودار طبق مدل آنها که در .فرصت باشد

 .ویژگیهای فردی شامل خالقیت ، خوش بینی و  نوع فرصت، شبکه های اجتماعی، دانش پیشین، کارآفرینان
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های کسب و کار معرفی بت به فرصتهای شخصیتی را مقدم بر هوشیاری کارآفرینانه نس( ویژگی0330آردیچویلی و همکاران )

آنها مدیریت دانش قبلی نیز از  مهم فردی تلقی نموده اند. از نظرنموده اند. آنها خوش بینی و خالقیت را به عنوان دو عامل 

کالت های ارائه خدمت به بازار و مشفاکتورهای بسیار مهم در شناسایی فرصت است که این دانش قبلی مربوط به دانش بازار، راه

های اجتماعی عوامل بر شناسایی فرصت تاکید برخی محققان نیز بر نقش شبکه.(0330)آردیچویلی و همکاران، باشدمشتریان می

ها کارآفرین را با منابع و فرصت های بیشتری روبرو . این شبکه(1333؛ 0، سینگ و همکاران 0313؛ 1)بهاگواتوال و همکاراننموده اند

 .(0313بهاگواتوال و همکاران، )انتخاب او را گسترده تر می نمایدمی کند و دایره 

( نیز تاثیر منابع اجتماعی اطالعات همچون مربیان، شبکه های صنعتی غیررسمی و شرکت در اجتماعات حرفه 0332)0ازگن و بارون

عامل بر شناسایی فرصت است. مربیان  ای را بر شناسایی فرصت مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مستقیم هر سه

های دولت،...( و از طریق انتقال توانند با جلب توجه کارآفرینان نوپا به اهمیت روندها و تغییرات) تغییر در بازار، فناوری، سیاستمی

موجود کمک  هایهایی برای تفسیر اطالعات پیچیده، به کارآفرینان در بسط یک چارچوب شناختی برای تشخیص فرصتچارچوب

تاثیر است کنند. برطبق نتایج این تحقیق اتکا به شبکه افراد خانواده و دوستان نزدیک جهت کسب اطالعات مربوط به فرصت بی

های غیررسمی صنعتی به کارآفرین در های غیررسمی صنعتی هستند و کمتر از شبکهزیرا این افراد اغلب فاقد دانش و تجربه شبکه

ط به تشخیص فرصت کمک خواهند نمود. قدرت الگوی ذهنی و خودکارآمدی نیز به عنوان عوامل واسطه ای تهیه اطالعات مربو

 (.0332ازگن و بارون، تاثیر منابع اجتماعی اطالعات بر شناساییفرصت مطرح شده اند)

ها، ها) تلویزیون، روزنامهرسانهاند که عبارتند از : برخی محققان فهرستی از  عوامل موثر بر شناسایی فرصت جدید ارائه نموده

ها های آموزشی، سفرها و سرگرمیای، سمینارها و کارگاههای حرفهها، همایشها، آگهیها، انتشارات صنفی، کتابخانهمجالت(، کتاب

کار وکسبهای جدید ( چهار منبع اصلی از ایده1330)5گود. (a1334،4)گری و گریو بررسی امکان بهبود کاالها و خدمات موجود

( 0ها و دانش مرتبط با منابع عرضه و بازار های الزم، شبکه( تجربه کار قبلی مثل مهارت1کارآفرینانه پیشنهاد داده است: 

( جستجوی هدفمند 4ها و زندگی روزمره ( مشاهدات اتفاقی مانند دیدن یک مغازه، یک نمایشگاه یا تجربیات فعالیت0ها سرگرمی

 .(1330)گود، ا، انتشارات و اینترنتهاطالعات از رسانه

تجربیات کار قبلی،  :نمایندها را از طرق زیر شناسایی میکارهای خانگی، فرصتومالکان کسب کنند( نیز بیان می1330)2گود و لوی

 .ها یا عالئق شخصی، مشاهدات شخصی، دوستان، وابستگان یا آشنایانسرگرمی

عوامل موثر بر شناسایی فرصت انجام شده است که خالصه مهم ترین تحقیقات مربوطه خارجی و مطالعات زیاد دیگری نیز در مورد 

 به نمایش در آمده است. 0داخلی در جدول 

 

 

 

                                                           
1. Bhagavatula  et al 

2. Singh et al 

3.Ozgen & Baron 
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 خالصه تحقیقات عوامل موثر بر شناسایی فرصت -0جدول 
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1.Plummer et al 

2. Holcombe 

3.Corbett 

4. Hulbert et al 

 نتایج هدف تحقیق نویسنده و سال

 

 شین

0333 

پیشین و کشف بررسی رابطه بین دانش 

 فرصت

کشف فرصت ها ناشی از اطالعات قبلی 

است که این اطاالعات ناشی از دانش 

 پیشین است

 

 شین

0330 
 

ارائه تئوری عمومی کارآفرینی در قالب 

 فرصت-زنجیره فرد

ارائه مدل پایه کارآفرینی و عوامل موثر در 

شناسایی و بهره برداری از فرصت های 

 کارآفرینی 

 

 

 و همکارانآردیچویلی 

0330 

ارائه عوامل اصلی فرایند تشخیص  بررسی فرایند تشخیص و توسعه فرصت

فرصت)هوشیاری کارآفرینانه، دانش پیشین، 

های اجتماعی، ویژگی های فردی و شبکه

نوع فرصت( و تبیین روایط بین آنها در 

 قالب یک مدل

 

 

 سینگ و همکاران

1333 

بررسی نقش شبکه های اجتماعی در 

 فرصت تشخیص

های اجتماعی نقش مهمی در شبکه

شناسایی فرصت توسط کارآفرینان دارند. 

همچنین اندازه شبکه و تعداد گره های 

ضعیف، ارتباط مثبت و معنی داری با 

 شناسایی فرصت دارند.

 

 ازگون و بارن

0332 

بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطالعات بر 

 تشخیص فرصت

مربیان و های غیررسمی صنعتی، شبکه

مجامع حرفه ای تاثیر مستقیم و مثبت بر 

 تشخیص فرصت دارند.

 1پالمر و همکاران

0332 

های کارآفرینانه از بررسی منشا فرصت

 دیدگاه مدیریت استراتژیک

محیط و -فرصت-معرفی فرایند استراتژی

های کارآفرینانه قبلی به تاکید بر فعالیت

 های جدیدعنوان منبع فرصت 

 0هولکمب

0330 

بررسی دیدگاه کرزنر در مورد کارآفرینی و 

 فرصت های کارآفرینانه

توسعه تئوری کرزنر و نشان دادن چگونگی 

های کارآفرینانه توسط فعالیت توسعه فرصت

 های پیشین کارآفرینی

 0کربت

0332 

بررسی رابطه بین یادگیری و شناسایی 

 فرصت

های مختلف عدم تقارن در یادگیری و شیوه

کسب و انتقال اطاالعات بر شناسایی فرصت 

 تاثیر دارد 

 کربت

0335 

بررسی یادگیری تجربی در شناسایی و 

 برداری از فرصتبهره

های مختلف کسب و انتقال اطالعات شیوه

برداری از فرصت تاثیر بر شناسایی و بهره

 دارد

 4هالبرت و همکاران

0310 

جستجوی منابع فرصت استفاده شده توسط 

کارهای کوچک و ومالکان کسب-مدیران

 متوسط

دانش تجربی، هوشیاری نسبت به فرصت و 

های های بازار منابع اصلی فرصتپویایی

 کارآفرینانه هستند
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1.Ucbasaran et al 

2.Li  and  Gustafsson 

 1آسباساران و همکاران

2008 
بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر شناسایی و 

 برداری از قرصتبهره

جستجوی باالی اطالعات و استفاده از 

انتشارات به عنوان منبع اطالعاتی باعث 

 شودهای شناسایی شده میافزایش فرصت

 

 

 بهاگواتوال و همکاران

0313 

بررسی چگونگی تاثیر سرمایه انسانی و 

سرمایه اجتماعی بر شناسایی فرصت و 

 بسیج منابع

سرمایه انسانی همچون دانش، تجربه، 

های زبانی به ای و مهارتحرفه مهارت های

طور مستقیم بر شناسایی فرصت تاثیر دارد 

و همچنین از طریق تاثیر بر سرمایه 

اجتماعی به صورت غیر مستقیم بر 

 شناسایی فرصت تاثیر دارد

 

 0لی و گوستافسون

0310 

بررسی زمینه اجتماعی کارآفرینان نوپا بر 

 هامیزان موفقیت در شناسایی فرصت

طبقه اجتماعی و مجموعه تجارب هویت 

قبلی کارآفرینان نوپا بر نوآور بودن 

های شناسایی شده تاثیر مستقیم فرصت

 دارد

 

 گاگلیو و کاتذ

0311 

بررسی هوشیاری کارآفرینانه به عنوان 

 مبنای روانشناختی تشخیص فرصت

ارائه چگونگی عملکرد هوشیاری کارآفرینانه 

یک در فرایند تشخیص فرصت در قالب 

 مدل

 یدالهی فارسی و رضوی

1031 

بررسی نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه 

 انسانی بر شناسایی و بهره برداری از فرصت

های کارآفرین اندازه شبکه اجتماعی، مهارت

و تجربه وی با موفقیت در کارآفرینی رابطه 

 مثبت و معناداری دارد.

 محمدی الیاسی و همکاران

1033 

اجتماعی در  هایبررسی نقش شبکه

 های کارآفرینیتشخیص فرصت

شبکه اجتماعی کارآفرینان با تشخیص 

فرصت رابطه مثبت دارد و محتوی روابط 

اجتماعی بیشترین تاثیر را بر تشخیص 

 گذارد.فرصت می

 عزیزی و همکاران 

1031 

بررسی تاثیر عوامل فردی و اجتماعی و 

 هوشیاری کارآفرینانه بر تشخیص فرصت

دکارآمدی، پیوندهای ضعیف خالقیت، خو

اجتماعی و هوشیاری کارآفرینانه تاثیر 

 مثبتی بر تشخیص فرصت دارند.

 قلی پور و همکاران

1011 

بررسی عامل های موثر فردی و اجتماعی 

بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در 

 حوزه فناوری اطالعات

، وجود مربی در صنعت پیشیندانش 

اثربخشی، فناوری اطالعات و احساس خود 

تاثیر مثبت بر تشخیص فرصت کارآفرینانه 

 دارند

 صارمی و  علی زاده ثانی 

1011 

بررسی عوامل تاثیرگذار بر شناسایی فرصت 

 در بین کارآفرینان

، ویژگی های انههوشیاری کارآفرینبین 

کارآفرین، شبکه های اجتماعی، شخصیتی

و نیروهای پیش برنده با  پیشیندانش 

شناسایی فرصت های کارآفرینی ارتباط 

 معناداری وجود دارد
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 روش تحقیق

ی خانگی در مورد نحوه شناسایی فرصت کسب کارهاوکسبگذاران های موسسان و بنیانپژوهش حاضر درصدد تبیین نظرات و ایده

در این تحقیق از روش  .شودنوع تحقیقات کاربردی محسوب می تحقیق حاضر از نظر هدف، ازباشد. بدین منظور شان میو کار

استفاده شده است. این مصاحبه  1تحقیق کیفی با هدف تحقیق اکتشافی و با استراتژی تحقیق میدانی از نوع مصاحبه حضوری

ارائه نموده بودند، انجام  حضوریبا کارآفرینان خانگی که در نمایشگاه عیدانه برگزار شده در دانشکده کارآفرینی محصوالت خود را

گیری شود. نمونهگیری غیر احتمالی محسوب میهای نمونهگیری از روش هدفمند قضاوتی استفاده شد که از روششدکه برای نمونه

 مصاحبه نیمه 03رسید برای این منظور  0و مصاحبه تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرآیند تجزیه و تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری

 ساختار یافته صورت گرفت.

انجام گرفت و از مصاحبه شوندگان خواسته شد نظرات خود را در مورد چگونگی    4و نیمه ساختار یافته 0باز-مصاحبه با سواالت انتها

 تشخیص فرصت کسب و کارشان بیان نمایند و در موارد الزم توضیحات بیشتری از آنها خواسته شد.

های کیفی استفاده شد. ابتدا تکنیک تکنیک برای افزایش روایی و پایایی داده 0(، از 1313) 5زنهارتاساس تحقیقات آیهمچنین بر

کنیم استفاده انتها را دنبال می-ها بدین ترتیب که برای اجتناب از تاثیر اضافی پاسخ دهنده هنگامی که یک پاسخ باززنی پاسخگمانه

تی اظهارات مصاحبه شوندگان استفاده شد و به آنها اطمینان کافی داده شد که شد. سپس تعهد محرمانه بودن برای افزایش درس

ها به صورت محرمانه و بدون اسم منتشر خواهد شد. در نهایت، هر مصاحبه شونده دارای تجربه و علم قبلی بر روی هدف داده

ابتدا از  هاتجزیه و تحلیل دادهنهایت برای  تحقیق بود، بدین ترتیب که از قبل جلسه موضوع جلسه به آنها اطالع رسانی شد. در

 گذاری باز و سپس کدگذاری محوری  استفاده شد. شیوه کد

 

 های پژوهش(ها)یافتهتجزیه و تحلیل داده

ها با اجازه مصاحبه شوندگان ضبط شد. در صورت د در طول مصاحبهعقای و ها، نظراتواکنشبرای تجزیه و تحلیل یافته ها ابتدا 

مصاحبه های اصلی تولیدشده از دادهاجازه ندادن به ضبط مصاحبه، در حین مصاحبه نت برداری انجام شد و سپس بازنویسی گردید. 

های رحله بعدی به طبقه بندی دادهدر م است. هکنندها و تعامالت شرکتهای گفتاری، نظرات، عقاید، بحثدر واقع پاسخحضوری 

 های کلیای از مقولهی کاری کامل شد، در مورد تفسیر مقدماتی نتایج و ایجاد مجموعهکه زمینهزمانیمرحله قبل پرداخته شد و 

رفتند. طبقه بندی بر اساس های ضبط شده به کار بندی و تحلیل رونوشتها برای گروهکه این مقوله گیری شدتصمیم

ه تحقیق یعنی عوامل موثر بر شناسایی فرصت در  و همچنین هدف به کارگرفته شده در راهنمای مصاحبه"هایفصلسر"

های طبقه بندی شده طی سه گام پرداخته شد، که ی خانگی صورت گرفت. در مرحله سوم به تحلیل و تفسیر دادهکارهاوکسب

ها باشد(،نمایش دادههای خام به یک فرم قابل تحلیل میسازی و انتقال داده ها شامل انتخاب، سادهها)کاهش دادههشامل کاهش داد

کارهای وعوامل موثر بر شناسایی فرصت در کسبها و اطالعات درباره ساختار ماتریسی تحلیل دادهگیری و آزمون است. و نتیجه

 است.نشان داده شده  5ها استخراج شده در جدول شماره خانگی که از متن مصاحبه

 

 

 

 

                                                           
1.In person Interview 

2.Theoretical Saturation 

3.Open-ended 

4.Semi-StructuredZ 
5.Eisenhardt 
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 اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان -0جدول                                        

 

                                             

 

 

 کارهای خانگی بررسی شدهوبه کسب اطالعات مربوط -4جدول                                      
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 کارهای خانگی آنهاوهای کسبشوندگان و ویژگیشناختی مصاحبههای جمعیتتحلیل ویژگی

 

تحلیل، کارهای آنها حاوی پیامی مهم برای وهای کسبشوندگان و ویژگیشناختی مصاحبههای جمعیتهر کدام از ویژگی

اند. در واقع اکثر صاحبان از کارآفرینان خانگی زن بوده ٪34در این تحقیق  سیاستگزاری و انجام مطالعات میدانی بیشتر است.

کار خانگی واندازی یک کسبکارهای خانگی در کشور زنان هستند و این موضوع نشان دهنده عدم تمایل مردان برای راهوکسب

اند. در واقع افراد اقدام نموده کار خانگیواندازی کسبکارآفرینان خانگی متاهل هستند و بعد از ازدواج به راه ٪13است. همچنین 

تحصیالت کارآفرینان  کنند.کار خانگی به عنوان یک گزینه شغلی مناسب نگاه نمیوبه کسبدر کشور، مجرد بیکارو جویای کار 

 وکاردارای مدرك دانشگاهی هستند. این موضوع نشان دهنده عدم پذیرش کسب ٪02خانگی در این تحقیق پایین بوده است و تنها 

های خانگی  کشور به مشاغل رکاوالتحصیالن دانشگاهی و همچنین عدم ورود کسبخانگی به عنوان یک گزینه شغلی برای فارغ

افراد بیشتر از  ٪20باشد. در این تحقیق سال باالتر می 05از حوزه دانش و فناوری اطالعات است. سن اکثر کارآفرینان خانگی نیز

 شود. نتایجی مشابه موارد قبل حاصل میسال سن دارند که باز هم  05

کارهای خانگی واولین مورد نوع کسبو کارهای خانگی مورد مطالعه نیز نکات مهمی حائز اهمیت است. های کسبدر مورد ویژگی

رهای کاواند و تعداد کسبهای سنتی مشغول به فعالیتفعال در کشور است که متاسفانه هنوز بیشتر مشاغل خانگی، در حوزه

کنند در کشور ما های توسعه یافته از مزایای آن استفاده میبنیان و با محوریت فناوری اطالعات که بسیاری از کشورخانگی دانش

کارهای خانگی منجر شود. میزان وتواند به تحول عظیمی در ماهیت و قدرت رقابت کسببسیار اندك است. واکاوی این موضوع می

کارهای خانگی دارای ساعات واز کسب ٪20ساعت است. در این مطالعه  4کارهای خانگی بیشتر از وسبساعات کاری در اکثر ک

 

 

 کارونوع کسب

 (٪02) 11 بافندگی و خیاطی

 (٪03) 2 صنایع دستی

 (٪12) 5 مواد غذایی

 (٪12) 5 طراحی و ساخت وسائل تزیینی

 (٪13) 0 سایر

 

 میزان ساعات کاری

 (٪02) 1 ساعت 4کمتر از 

 (٪03) 2 ساعت 2الی  4

 (٪50) 12 ساعت 2بیشتر از 

 (٪30نفر ) 01 نفر 1 تعداد کارکنان

 (٪2نفر ) 0 نفر 1بیشتر از 

 

کار ومیزان فضای مختص کسب

 خانگی

 (٪23) 01 متر مربع و کمتر 2

 (٪12) 5 متر مربع 10الی  2

 (٪10) 4 متر مربع 10بیشتر از 
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کار برای صاحبان آنها است. اما تعداد کارکنان ودهنده اهمیت و غیر تفننی بودن کسبباشند که نشانساعت می 4کاری بیشتر از 

کارهای وکسب ٪2شود. در این تحقیق تنها کار اداره میوصاحب کسب کارهای خانگی بسیار پایین و معموال فقط توسطوکسب

کارهای خانگی برای توسعه وگیزه یا توانایی کسبدهنده عدم انموضوع نشانباشند. این خانگی دارای کارکنان بیشتر از یک نفر می

تواند به افزایش اعتبار و رقابت پذیری هر چه میکار است. بررسی این چالش و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل این مسأله وکسب

کارهای خانگی کشور نیز معموال فضای وسیعی نیست وکار در کسبوکارهای خانگی منجر شود. فضای مختص کسبوبیشتر کسب

وضوع نشان دهنده نمایند. این ممتر مربع و کمتر از آن استفاده می 2کارهای خانگی از  فضای وکسب ٪23چنانکه در این تحقیق، 

سازی فضای مورد استفاده در یافته به آن و لزوم توجه بیشتر به بهینهکار خانگی از نظر فضای اختصاصواندازی کسبسهولت راه

 کارهای خانگی است.وکسب

 

 

 های حاصل از مصاحبهتحلیل داده

با توجه به اجزاء و ابعاد حاصل از کدگذاری داده های جمع آوری شده از مصاحبه شوندگان، عوامل موثر بر شناسایی فرصت در 

دو موضوع اصلی عبارتند از عوامل  5جزء می باشد. طبق جدول  22بعد و  7موضوع اصلی،  2 ی خانگی در ایران دارایکارهاوکسب

مند فرصت، شبکه اجتماعی، بارتند از: دانش پیشین، عالقه شخصی، تجربه کاری، جستجوی نظامبعد ع 2فردی و عوامل اجتماعی و 

 ها و الگوی نقش.رسانه

 

 

 

 

 ی خانگی )موضوعات، ابعاد و اجزاء(، )محقق ساخته(کارهاوکسبمولفه های عوامل موثر بر شناسایی فرصت -5جدول  

 ءاجزا ابعاد موضوعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فردی عوامل

 

 

 

 دانش پیشین

 شناسایی شکاف عرضه و تقاضای بازار و سلیقه مشتریان

 آموختن یک مهارت از طریق تکرار و تمرین شخصی

 های آموزشی و کسب مهارت مرتبطشرکت در کالس

 داشتن مدرك دانشگاهی مرتبط 

 

 

 

 عالقه شخصی

 

 

 کار واندازی کسبعالقه به راه

 عالقمند شدن به انجام یک کار 

 عالقه طوالنی مدت و عمیق به انجام یک کار 
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 تجربه کاری

 انجام کار مورد نظر به صورت تفننی در گذشته

 فعالیت به صورت کارآموز و شاگرد در گذشته

 انجام کار به همراه خانواده از گذشته دور 

 ادامه یک مهارت و شغل خانوادگی

 
 
 

جستجوی نظام 
 مند فرصت

های شغلی )نظیر فنی جو از مراکز آموزش مهارتوپرس

 ای،بهزیستی، کمیته امداد و....(حرفه

 های کارهای خانگی برای گرفتن ایدهشرکت در نمایشگاه

 جو از اطرافیان و افراد فعال در یک زمینهوتحقیق و پرس

 اندازی یک کار خانگیمصرانه برای راه قبلی وتصمیم 

 

 

 

 

 اجتماعیعوامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 شبکه اجتماعی

 معرفی و پیشنهاد همسایگان، دوستان، اقوام و آشنایان

 وپیشنهاد دوستان و آشنایان فعال در کسب

 کار مورد نظر

 کار توسط کسبه محلوپیشنهاد انجام این نوع از کسب

 
 هارسانه
 
 

های کار از طریق آگهیومطالعه روزنامه و آشنا شدن با فرصت کسب

 روزنامه
 

 کارهای خانگی در تلویزیونومعرفی کسب
 

 

 تبلیغات در سطح محله

 

 

 الگوی نقش

 ذهنی برای کار خانگی و جرقهوافراد موفق در کسب اتفاقی مالحظه

 کارواندازی این نوع کسبراه

کار وو طوالنی از دوستان و آشنایانی که از راه کسبشناختی دیرینه 

 کردند و فکر مستمر برای انجام کار مشابه آنهاخانگی امرار معاش می

طبق مدل، کارهای خانگی در ایران ارائه نمود. ورا در مورد چگونگی شناسایی فرصت در کسب( 0نمودار )توان مدل زیر در واقع می

شوند. این فرصت توسط کارآفرینان خانگی در ایران به دو دسته عوامل فردی و عوامل اجتماعی تقسیم میعوامل موثر بر شناسایی 

گذارند. عالقه شخصی فرد و الگوی مستقیم در شناسایی فرصت توسط کارآفرینان تاثیر میقیم و غیردو دسته از عوامل به طور مست

گیری شوند. بعد از شکلکار خانگی میواندازی کسبنانه فرد برای راهدهی قصد کارآفرینقش به صورت غیر مستقیم موجب شکل
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های مند فرصت، تجربه کاری و دانش پیشین و عوامل اجتماعی شبکهقصد کارآفرینانه در فرد، عوامل فردی جستجوی نظام

و مفید برای فهم چگونگی  مدل زیر یک مدل جامعشوند. کار توسط فرد میوموجب شناسایی فرصت کسب هارسانه اجتماعی و

تواند باشد و میکارهای خانگی در کشور است که البته دارای جزئیات بیشتر و موارد قابل تعدیل نیز میوشناسایی فرصت در کسب

 در مطالعات بعدی مورد آزمایش و بهبود قرار گیرد.

 در ایران)محقق ساخته( ی خانگیکارهاوکسبفرصتمدل عوامل موثر بر شناسایی . 0نمودار                                

 بحث و نتیجه گیری

ی خانگی را درحوزه های زیر کارهاوکسببر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر می توان عوامل موثر بر شناسایی فرصت در 

 دید.

کار خانگی را می توان در چهار دسته کسب و فرصت یک  شان داد که عوامل فردی موثر برشناسایی: یافته ها ن. عوامل فردی1

 طبقه بندی کرد

کارهای خانگی، وهای شناسایی فرصت توسط مالکان کسب( یکی از راه1330بر طبق مطالعات گود و لوی):عالقه شخصی

آنها عالقه دیرباز باشد که در این مطالعه نیز برخی از کارآفرینان خانگی به آن اشاره نمودند. از  نظر ها یا عالئق شخصی میسرگرمی
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اندازی یک و طوالنی مدت آنها به انجام یک کار و یا عالقمندی اتفاقی آنها به انجام کاری و در برخی موارد عالقمندی به راه

 کار بوده است.واندازی کسبکار موجب ایجاد انگیزه برای راهوکسب

اکثر تحقیقات کارآفرینی در گذشته، جستجوی سیستماتیک و ( 0330آردیچویلی و همکاران )از نظر  مند فرصت:جستجوی نظام

جستجوی باالی بر طبق نتایج برخی از مطالعات، همچنین  .اندنیاز  شناسایی فرصت دانستههای موجود را پیشمنظم برای فرصت

. (0331اراسان و همکاران، ؛ آسب0333؛ سامباسیوان و همکاران، 1330)گود،  تواند یکی از منابع شناسایی فرصت باشداطالعات می

هزینه در خانه دارند و لذا به کار کمواندازی یک کسببرخی از افراد به دلیل عالقه فردی یا مشکالت خانوادگی تصمیم مصرانه به راه

کارهای  هاینمایند و یا برای گرفتن ایده در نمایشگاهپرس و جو و کسب اطالعات از طریق اطرافیان و مراکز آموزشی اقدام می

 کنند.خانگی شرکت می

؛ شین، 0330؛ آردیچولی و همکاران، 0313؛ بهاگواتوال و همکاران، 0330)هالبرت و همکاران، مطالعات متعددی:دانش پیشین

این موضوع در مورد کارآفرینان خانگی مورد مطالعه نیز صادق  اند.ها تاکید نمودهبر نقش دانش پیشین در شناسایی فرصت(0330

های های آموزشی مهارتاست زیرا اکثر آنها یا دارای تحصیالت مرتبط با شغل بوده و یا از طریق تمرین فردی و یا گذراندن دوره

 بازار و شکاف عرضه و تقاضا آگاهی داشتند. تر نسبت به وضعیتکار را فراگرفته بودند و یا در حالت کلیواندازی کسبالزم برای راه

)النگ و اندآن را تایید نموده متعددیمطالعات  وهای کارآفرینانه است تجربه کاری از عوامل مهم در شناسایی فرصتتجربه کاری: 

ین تحقیق نیز این . در ا(0330؛ هولکمب، 0330باراکا، ؛ دال1330؛ گود و لوی، 0313و همکاران،  ؛ بهاگواتوال1314موالن، مک

کارهای خانگی توسط کارآفرینان خانگی داشته و اکثر وعامل بیشترین فراوانی را در بین عوامل موثر در شناسایی فرصت در کسب

کار مورد نظر، یا به صورت تفننی و یا به صورت یک مهارت خانوادگی و یا به صورت کارآموز و شاگرد واندازی کسبآنها قبل از راه

 اند.آن زمینه بودهی تجربه فعالیت در دارا

ی کارهاوشناسایی فرصت در کسبدر جتماعیعامل ا 0یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که  :اجتماعی. عوامل 2

 :نمایندایفا میخانگی نقش 

؛ 1333.)سینگ و همکاران، نقش مهمی در شناسایی فرصت توسط کارآفرینان دارندهای اجتماعی شبکهشبکه اجتماعی: 

یدالهی فارسی و و اندازه شبکه اجتماعی بر موفقیت کارآفرین تاثیر بسزایی دارد)( 0332؛ ازگن و بارن، 0330آردیچولی و همکاران، 

کار خود را معرفی و پیشنهاد واکثر افراد مصاحبه شونده در این تحقیق نیز یکی از عوامل شناسایی فرصت کسب .(1031رضوی، 

دانستند که همگی آنها به نوعی جزء شبکه اجتماعی فرد دوستان، اقوام و آشنایان، افراد فعال در این حوزه و کسبه محل می

 شوند.محسوب می

گری و )توانند به عنوان یکی از عوامل موثر در شناسایی فرصت مطرح شوندمی ها، مجالت(، ، روزنامه) تلویزیونهارسانهها: رسانه

هایی همچون روزنامه و تلویزیون کار خود را از طریق رسانهوبرخی از افراد مورد مطالعه در این تحقیق نیز ایده کسب. (a1334گری،

 اند.اخذ نموده

فرصت در کارآفرینان خانگی مورد مطالعه در تحقیق حاضر، مالحظه اتفاقی افراد موفق در یکی از عوامل شناسایی الگوی نقش: 

کار بود. همچنین شناخت دیرینه و طوالنی مدت  از دوستان و واندازی این نوع کسبذهنی برای راه کار خانگی و جرقهوکسب
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کردند نیز در این زمینه دارای اهمیت است که در مجموع این دو عامل تحت معاش میکار خانگی امرار وآشنایانی که از راه کسب

در ادبیات موجود، الگوی نقش به طور واضح و مستقیم به عنوان عامل موثر بر شناسایی فرصت عنوان الگوی نقش نامگذاری شدند. 

 قرار بگیرد.تواند در مطالعات بعدی مورد تحقیق و بررسی بیشتری بیان نشده است و می
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