
 
  

  تبیین نقش فرصت در فرآیند کارآفرینی
 1صالح ساالري

  دانشگاه تهران - ارشد کارآفرینیدانشجوي کارشناسی

  
  مقدمه 

ترین توانایی یک کارآفرین کسب و کار جدید مهم هاي درست براي ایجادشناسایی و انتخاب فرصت
د عاملی کلیدي در دوره کسب همچنین فهمیدن آنچه که یک فرصت را تشکیل می ده موفق است و

ها براي خلق کاالها و خدمات بوجود چرا ،چه زمانی وچگونه فرصت«اگر چه سوالباشد.و کار می
ترین پرسش در حوزه کارآفرینی شناخته شده است اما کمتر تحقیقاتی که  به عنوان اصلی» آیند؟ می

است. از این رو دو مفهوم شناخت و  نظران باشد در این مورد انجام شدهام صاحبمورد قبول تم
فرصت با رویکرد ترکیبی یکی از موضوعات مهم در زمینه کارآفرینی است چراکه شناسایی درست 

اینکه در  رغمعلیباشد. از طرفی براي فرآیند کارآفرینانه موفق میهاي کسب وکار، پایه اي فرصت
یر توجه خاصی به مباحث کارآفرینی در کشورمان شده است، اطالعات و تحقیقات کمی هاي اخسال

در مورد عوامل مهم مربوط به کارآفرینی از جمله شناسایی فرصت وجود دارد، بنابراین، هدف اصلی 
  باشد.متن حاضر بررسی پدیده فرصت در فرآیند کارآفرینی می

  اي بر فرصت مقدمه
ر مکتب اقتصادي اتریش یافت شده است. پیروان مکتب اتریش فرض هاي مفهوم فرصت د ریشه

). داشتن 1945کنند که بازارها از افرادي که اطالعات متفاوتی دارند ساخته شده است (هایک،  می
بینند، ببینند، حتی اگر  هاي خاصی را که دیگران نمیدهد فرصت اطالعات خاص به افراد اجازه می

شود افراد  هاي موجود در اطالعات باعث می هایی را جستجو نکنند. تفاوتها فعاالنه چنین فرصتآن
هاي متفاوتی براي بدست آوردن آن ارزش متفاوتی در یک کاال یا خدمت معین ببینند و قیمت
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پیشنهاد کنند. با خریدن یا فروختن کاالها و خدمات در پاسخ به کشف اختالفات قیمتی، یک شخص 

اي را متحمل شود. این  اي را بدست بیاورد یا ضرر و زیان کارآفرینانه ینانهتواند منفعت کارآفر می
 دهد. ها اقتصاد را از عدم تعادل به سمت تعادل سوق میگیري درباره قیمت فرایند تصمیم

هایی را قادرند فرصت«ها این یک مشخصه ویژه کارآفرینان است که آن)، 1973مطابق نظر کرزنر (
تواند به قیمت  ها قادرند ببینند کجا یک کاال میانه درك کنند، به عبارت دیگر، آنبراي سود کارآفرین

شود، یعنی،  ها از دانش ناقص ناشی میاین فرصت». باالتر از آنچه خریداري شده است فروخته شود
هاي ذهنی افراد از دانش زمان و مکان که قبال توسط هایک تاکید شده بود، نتیجه دقیقا از تفاوت

  شود.  یم
جوزف شومپیتر، یکی دیگر از پیروان مکتب اقتصاد اتریش است که مفهوم فرصت صریحا در 

شود. در عوض، نقطه شروع حرکت او نظریه نوآوري است که خود، آن را  کارهایش دیده نمی
کند و آن را در  توصیف کرد: کارآفرین شخصی است که ترکیب جدیدي خلق می» ترکیب جدید«

کند (احتماال، نه لزوماً، از طریق تشکیل یک شرکت جدید). بدیهی است خلق یک  میبازار دنبال 
تواند به عنوان خلق یک فرصت کارآفرینانه تلقی شود. به این ترتیب، رویکرد  ترکیب جدید می

اي رخ دهد،  ها براي اینکه فعالیت کارآفرینانهشومپیتر از عقیده هایک ـ کرزنر از این نظر که فرصت
   شوند، متفاوت است. نیستند، بلکه بوسیله خود کارآفرین نوآور خلق میالزم 

  تعریف فرصت
و مساعد براي  شرایطی مناسببیشتر صاحب نظران در تعریف کارآفرینی واژه فرصت را به معنی 

ارآفرینی و هسته مرکزي شناسی را رکن اساسی کاند و فرصتیجاد ارزش و سودآوري به کار بردها
  اند.آن نامیده

  .در جدول زیر تعاریف مختلف فرصت از دیدگاه اندیشمندان ارائه شده است

  
  
  
 



 
  تاریخ  دهندهارائه  تعریف فرصت   ردیف

-پذیر مینفسه مطلوب و امکانگیرندگان آن را فیفرصت موقعیتی است در آینده که تصمیم   1

  پندارند.

  1993  کروگر

ها، اعتقادات و اعمال است که توانایی خلق کاالها و اي از ایدهفرصت کارآفرینانه شامل مجموعه   2
  کند.ها فراهم میخدمات آینده را در غیاب بازارهاي فعلی براي آن

  1997  ونکاترمن

  یک فرصت کارآفرینانه شامل:   3
  ایده/ ها یا اختراع/هایی که ممکن است منجر به کسب نتایج اقتصادي بشود یا نشود.  .1
  اینکه چیزها مساعد و مطلوب هستند براي دستیابی به این نتایج؛ اعتقاد به .2
کند  اعمالی که این نتایج را از طریق مصنوعات اقتصادي جدید اجرایی و عملی می .3

ها، بازارها، استانداردها و  (مصنوعات ممکن است کاال و خدمات باشد، یا شرکت
  ).4، ص 2002ها) (ساراسواتی، ونکاترمن،  نرم

 2002  ونکاترمن

اي  فرایند شبیه تصادم ذرات در یک واکنش هستهاین کند: در حقیقت  ) پیشنهاد می1999تیمونز (   4
ها با شرایط دنیاي واقعی و خالقیت  در اقیانوس است. ایده یا شبیه تولیدمثل ماهیان بعد از طوفان

  است. فرصتکنند و حاصل این برخورد یک  کارآفرینانه در یک نقطه در زمان برخورد می

  1997  تیمونز

آردیچویل و   .تر از طریق ترکیب خالق منابعدر بازار براي ارائه ارزش باال شانس دیدن یک نیاز   3
  همکاران

2003  

  2005  بارون و شین .که از تغییر شرایط حاصل شده است عامل بالقوه براي خلق چیز جدید   4

به عرضه یک یا بیشتر محصوالت و خدمات جدید  اي از شرایط محیطی که منجر مجموعه   5
 .شود می

  2005  دوتا و کروسان

مساعد و مطلوب از شرایط که نیازي را براي یک محصول، خدمت یا کسب و کار  ايمجموعه   6
  .کند جدید ایجاد می

  2006  بارینگرو ایرلند

 جاري یا بالقوه تکنولوژیکی اجتماعی، اقتصادي، انسانی، نیازهاي يمجموعه یا نیاز    7

 و مزیت داراي و دارند قرار ها سازمان و افراد پیرامون یا درون در که نشده ارضا

  هستند. هابنگاه و افراد براي ارزش خلق ظرفیت

  1385  الیاسی

  
  
  
  



 
  هاي فرصتویژگی

 تیمونز معتقد است فرصت قلب فرایند کارآفرینی است، یک فرصت باید: 

 جذاب باشد؛  
 موقع باشد؛ به  
 بادوام باشد؛  
 1383کننده نهایی ارزش افزوده خلق کند(یگانگی،  براي خریدار یا مصرف(  

  »فرصت«و » ایده«تفاوت مفهوم 
هنگام بودن و خلق ارزش  جذابیت، بادوام بودن، به( یک ایده ممکن است معیارهاي تعریف شده

ه باشد. این نکته بسیار حیاتی و مهم براي یک فرصت را داشته باشد یا نداشت )جدید براي مشتري
خورند، نه به این دلیل که کارآفرینانی  است، زیرا بسیاري از کسب و کارهاي کارآفرینانه شکست می

کردند، بلکه بیشتر به این علت است که فرصت درست  اند سخت کار نمی اندازي کرده ها را راهکه آن
زده شدن درباره یک  نداشته است. قبل از هیجاناندازي آن کسب و کار وجود  و واقعی جهت راه

دهد و معیارهاي یک فرصت را دارد، بسیار  ایده، درك اینکه آیا این ایده واقعا نیازي را پاسخ می
   حائز اهمیت است.

، لزوماً به این معنی نخواهد "ساختن یک تله موش بهتر") یادآور شده: 1990همانطور که تیمونز (
ایده ید را خواهند خرید. فاکتورهاي دیگري باید وجود داشته باشد براي حمایت بود که مردم تله جد

توانیم فکر کنیم  تبدیل به یک فرصت شود. بدین سبب، میمحصول جدید و براي اینکه آن ایده 
کسب و کار  ،شود. به عبارت بهتر، ایده یک گام یا قدمی است که به یک فرصت منتهی می "ایده"

ها و  مرکز و محوري براي فرصت است. با این وجود، فقط هنگامی که محیط کسب و کار و مهارت
هاي یک فرصت متناسب باشد آن فرصت به همه توانش  پیشینه شخصی کارآفرین نسبتاً با ویژگی

  رسد. می



 
ته باشد، اما فرصت بنابراین باید به خاطر داشته باشیم هر فردي ممکن است در روز صدها ایده داش

ایده جدیدي است که بتوان آن را به کسب و کار یا یک ارزش اقتصادي  وقتی در دنیاي کسب و کار
  تبدیل کرد. در واقع کار زیادي باید انجام شود تا یک ایده به یک فرصت تبدیل شود. 

  
  انواع فرصت

 داده است:  اي از انواع فرصت را به شرح زیر ارائه ویکهام در کتاب خود خالصه

 محصوالت جدید؛  
 خدمات جدید؛  
 هاي جدید تولید؛ تکنیک  
 ؛1هاي اجراي جدید شیوه  
 هاي جدید تحویل محصول یا خدمت به مشتري؛ شیوه  
 ابزارهاي جدید آگاه کردن مشتري از محصوالت؛  
 هاي جدید مدیریت روابط در سازمان؛ شیوه  
 1383(یگانگی،  ها هاي جدید مدیریت روابط بین سازمان شیوه(  

  منابع فرصت
  منابع فرصت از دیدگاه دراکر

  بندي منابع فرصت پرداخته ) را شاید بتوان جزو اولین محققانی دانست که به دسته1986پیتر دراکر(
منبع براي فرصت قائل است. چهار منبع اول مربوط به محیط داخلی است. شرکت، خواه  7است. او 

                                                        
١ New operating practices 



 
ی، در ابتدا براي افرادي که در آن صنعت یا آن یک شرکت تجاري خواه موسسات خدمات عموم

 بخش از خدمات فعالیت دارند قابل مشاهده است. این چهار منبع عبارتند از: 

 ــ موفقیت غیرمنتظره، شکست غیرمنتظره و رویدادهاي غیرمنتظره   اتفاقات غیرمنتظره
  ؛1بیرونی

 بر آن است که  فرضمال وجود دارد و واقعیتی که ناسازگاري ــ بین واقعیتی که ع
  ؛2وجود داشته باشد یا باید وجود داشته باشد

 ؛3نوآوري مبتنی بر پردازش نیاز   
 4تغییرات در ساختار صنعت یا ساختار بازار که هرکسی از آن بی اطالع است.   

هاي اجتماعی و فکري ایجاد می شو ند که سه منبع دیگر فرصت ها در خارج از شرکت، در محیط
  عبارتند از:

 5هاي جمعیتتغییر ویژگی -

   6در ادراکات، ذائقه و مفاهیمتغییر  -
  7دانش جدید -

ی داشته، لیکن از نظر ریسک پذیري، دشواري و پیچیدگی با یکدیگر تفاوت دارند اناین منابع همپوش
و در یک زمان، بیشتر از یک مورد آنها می تواند عامل نوآوري شود. به هر حال، موارد فوق علت 

  ).1998دراکر،(هاي نوآوري را بیان می کننداکثر فرصت

  منابع فرصت از نگاه تیمونز
گردند را تفکیک نموده است. این عوامل هاي کارآفرینی میتیمونز عواملی را که موجب بروز فرصت

 عبارتند از: 

 تغییر در قوانین  
                                                        
١ unexpected 
٢ incongruity 
٣ innovation 
٤ change in industry & market structure 
٥ demographic shifts 
٦ changes in perception , mood & meaning 
7 new knowledge 



 
 هاي توزیع بازسازي زنجیره ارزش و کانال  
  قرارداديمزیت اختصاصی (در تملک خود) یا   
 رهبري کارآفرینانه  
 توجهی به نیازها و عالیق مشتري  ها و بیپایبندي رهبران بازار به عادات و سنت  
 بینی نشده رویدادهاي پیش  
 تغییر در ساختار صنعت  
 شناختی تغییرات جمیعت  
 هاي  مشتري تغییر ارزش  
 ،1383دانش جدید(یگانگی(  

  منابع فرصت از نگاه گاندري 
 تجربه کاري 

  کسب و کار مشابهیک   
 ها و عالیق شخصیسرگرمی  
 شانسی خوش   
 خانواده و دوستان  
 1383(یگانگی،آموزش و تخصص(  

  هاي کارآفرینانه: دیدگاه شومپیتر فرصت
کنند. کارآفرینان  ظهور می» 1تخریب خالق«ها به عنوان یک فرایند  در دیدگاه شومپیتر، فرصت

نوآوري در اقتصاد خلق و کسب مزیت از تغییر،  طریق ها را ازکنند بلکه آن ها را کشف نمی فرصت
هاي ا روشکارآفرین کسی است که تعادل جامعه را به هم می زند و ب کنند. از نظر شومپیتر، می

برد و این دوره زمانی جایی است که کارآفرین امعه را به سمت عدم تعادل پیش میج ،کارآفرینی
در واقع  عمر فرصت به پایان می رسید. اً به تعادل رسید،و زمانیکه جامعه مجدد سود کسب می کند.

                                                        
1 Creative destruction 



 
بهره برداري از  باعث پنداشتن کارآفرینی به عنوان یک فرایند نامتعادل هستند.  هاي شومپیتريفرصت
 هاي شومپیتر مستلزم این است که افراد بخواهند براساس شواهد اندکی تصمیم گیريفرصت

 )2005؛ آلوارز، 2003نمایند(شین، 

هاي  شوند نه کشف و در فرآیند کلی ظهور فرصت ها خلق می در کل، شومپیتر معتقد است که فرصت
   کنند. هاي شخصیتی به جاي منابع دانشی، نقش اساسی را ایفا می کارآفرینی، ویژگی

  
  هاي کارآفرینانه: دیدگاه کرزنر فرصت

) با عرضه تئوري هوشیاري کارآفرینانه و کشف خود به این 1997،  1979بر خالف شومپیتر، کرزنر (
هاي دانشی و اطالعاتی خود در بین افراد در بازار  نکته اشاره کرد که چگونه افراد از محل شکاف

دسترسی متفاوت افراد به اطالعات موجود اشاره دارد و بر این توانند سود بدست آورند. کرزنر به  می
شود مازادها و کمبودهایی در جامعه ر فرایند تصمیم گیري دچار خطا میادعاست که چون انسان د

 

Schumpeterian perspectives on the existence and source 
of entrepreneurial opportunities:  

Changes in 
technology 

Changes in 
political 
forces 

Changes in 
regulations 

Creates new  information 

How to recombine resources into more 
valuable  forms  

Sell the output for a profit 

Changes in 
macro- 

economic 

Changes in 
social 
trends 



 
تواند از فرصت استفاده می ایجاد می شود و کارآفرین از طریق دسترسی متمایز به اطالعات موجود،

ها از  گوید فرصت داند. بنابراین کرزنر میگیري مینبعث از خطاي تصمیمرا ممنبع فرصت وي نماید. 
هاي اطالعاتی موجود در اقتصاد به وجود آمده و  دل هوشیاري کارآفرین در مورد عدم تقارن

  )2005؛ آلوارز، 2003باشد(شین،  پذیر نمی وزمره بازار امکانتشخیص فرصت بدون داشتن دانش ر

  

  هاتفاوت دیدگاه 
 ،هاي کارآفرینانه که درگیر تخریب خالق شده و فرصتدر دیدگاه شومپیتر کارآفرین کسی است 

باشد. در صورتی که کارآفرین کرزنري اساساً  حاصل عدم تعادل به وجود آمده توسط کارآفرین می

 

Kirznerian perspectives on the existence and source of 
entrepreneurial opportunities: 

People’s decision 
making frameworks 

Errors Create shortages 
and surpluses 

Differential access to existing information about the errors, the shortages 
and surpluses or inefficient use of recourses 

Existing specific information 

Obtain resources, recombine them 
(services or products,…) 

Sell the output for a profit 



 
هایی است که از عدم تقارن اطالعاتی اعضاي  به دنبال تثبیت تعادل در بازار از طریق اجراي فرصت

  بازار به وجود آمده است. 
شناختی است. دیدگاه شومپیتر با  هاي هستی دوم آنها مربوط به ارتباط این دو دیدگاه با پارادیمتفاوت 

گرایی و  بعد تفسیري یا اجتماعی اروپاییان در ارتباط است. در حالی که دیدگاه کرزنر با بعد اثبات
محیط وجود ها بدون وابستگی به  گویند فرصت گرایی خالص محققان آمریکاي شمالی که می واقعیت

  )2005؛ آلوارز 2003(شین، باشد باشند، در ارتباط می دارند و در انتظار کشف می
  

 فرصت هاي شومپیتر  فرصت هاي کرزنر
 عدم تعادل  تعادل

 اطالعات جدید موردنیاز است  به اطالعات جدید نیاز نیست

 نوآورتر  نوآوري کمتر

 به ندرت اتفاق می افتد.  عادي و متعارف
محدود به کشف می شود( با دنیاي کشف فرصت ها ارتباط 

 دارد)
 
 

  

 شامل خلق می شود(با دنیاي خلق فرصت ها 
 ارتباط دارد)

  
 

 هاي کارآفرینانه: دیدگاه چندلر فرصت

چندلر با بررسی ادبیات تشخیص فرصت چهار شیوه را براي شناسایی فرصت مشخص کرده است: 
. جستجوي فعال، جستجوي و خلق فرصت کشف تصادفیجستجوي فعال، جستجوي غیرفعال، 

گرایی که معتقد است فرصتها  گرایی/ واقعیت شناسی اثبات غیرفعال، و کشف تصادفی با دیدگاه هستی
و کار کارآفرین این است که آنها را کشف کند، تطابق دارد. دیدگاه خلق  "در بیرون وجود دارند"

حصول ذهن شخص هستند، تطابق است فرصتها مشناسی که معتقد  فرصت با دیدگاه هستی
  ).1383(یگانگی،دارد



 
   تشخیص فرصت

   در جدول زیر به تعاریف تشخیص فرصت پرداخته ایم:
 تاریخ  دهنده  ارائه تعریف تشخیص فرصت   ردیف 

درك امکانی براي منفعت جدید از طریق: الف. تاسیس و تشکیل یک کسب و    1
آمیز  گیر یک کسب و کار مخاطره آمیز جدید، یا ب. بهبود چشم کار مخاطره

 جدید. 

ریستنسن، مادسن ک
 و پیترسن 

1989  

شود، شامل سه مرحله  نامیده می "تشخیص فرصت "آنچه در ادبیات کارآفرینی،    2
. 2. احساس یا درك نیازهاي بازار و/ یا منابع استفاده نشده، 1متفاوت است: 

. 3بین نیازهاي بازارهاي خاص و  منابع ویژه،  "تناسب"تشخیص یا کشف یک 
ه تا کنون در شکل دادن جدید بین نیازها و منابعی ک "تناسب"ایجاد و خلق یک 

اند. این فرایندها، به ترتیب، شامل  مفهوم یک کسب و کار، از هم جدا بوده
 باشند.  می "تشخیص"دهنده  اداراك، کشف، و خلق بوده و نشان

آردیچویل و 
 همکارانش 

2003  

رسند که  تشخیص فرصت فرایندي است که طی آن اشخاص به این نتیجه می   4
اند که ظرفیت تولید ارزش  اي براي خلق چیز جدید شناسایی کرده توان بالقوه

 اقتصادي را نیز دارد. 

  2005 بارون و شین 

یک کسب و کارجدید   تشخیص فرصت اشاره دارد به فرایند درك امکان   5
 سودآور یا یک محصول یا خدمت جدید. 

  2006 بارینگر و ایرلند 

هاي جدیدي که منجر به فرصتهاي  فرایندي که از طریق آن کارآفرینان ایده   6
کنند،  گیرند و پاالیش می کنند، در دست می شود را جستجو می کسب و کار می

 شود.  تشخیص فرصت نامیده می

  2007 گاندري و کیکول 

 
 نظریه خلق و فرصت کشف ينظریه دو عمومی شامل صورت به فرصت تشخیص ي مقوله

 انسان توسط پدیده اساس دستکاري یک بر خلق یا بودن قبل موجود از منظر از که است فرصت

  )2005(آلوارز و بارنی، دارند تفاوت هم با ها

 نظریه فکري هاي ریشه و ( 1979) کریزنر آثار ها در فرصت کشف ي نظریه فکري هايریشه

 استوار فرض این بر فرصت کشف ينظریه. است نهفته ( 1934) شومپیتر  آثار در فرصت خلق



 
 موجودیت و ها پدیده عنوان به ها فرصت و شود می محسوب هامنبع فرصت محیط که است

 کارآفرین افراد و هابنگاه توسط برداريبهره و شناسایی چشم انتظار و وجود دارند عینی هاي

 یک پدیده، رفتار بر حاکم 1عالئم تشخیص با کارآفرین فرد یک کشف، در رویکرد . هستند

 و دارد وجود زغال سنگ معدن یک فرضاً فرصت شناسایی در .کندمی شناسایی را موجود فرصت
 کنار را آن بازدارنده هايیا پوشش حجاب و کند می شناسایی را آن خاصی ابزارهاي با کارآفرین

 ذهن رو این از دارد، وضعی ماهیتی محیط که دلیل این به فرصت خلق نظریه اساس بر .زندمی

 وجود کارآفرینان مستقل از و عینی صورت به هافرصت و شود می محسوب هافرصت منبع افراد

 ثروت ایجاد جهت تعامالت اجتماعی بستر در افراد ذهنی کاوش هايشیوه حاصل بلکه .ندارند

 و پیدایشی جستارگري در فرایند و افراد توسط هافرصت دیگر، بیان به باشند،می اقتصادي

 با و کند می دستکاري را پدیده فرد کارآفرین فرصت خلق در ، شوند می ایجاد یا خلق تکراري

 در .آوردمی فراهم را فرصتی پدیده رفتار و از پیکره جدیدي ترکیب يارائه و پدیده دستکاري

 کارآفرینان .است نداشته وجود قبالً که آوردمی وجود را به ايپدیده کارآفرین ،فرصت خلق

 ترکیب در توانایی اندازه همان به همچنین و بازار نیازهاي به  و حساسیت بررسی با است ممکن

ي خالقانه هايفعالیت همچنین فرصت خلق  .نمایند خلق را فرصتی موجود و منابع نیازها نوین
 بر ،هافرصت کشف اجتماع، نیازهاي دنیاي منظر از عبارتی به. شود می شامل را کارآفرینان

 فعال بر ،فرصت خلق رویکرد و شده ارضا بیش و کم تقریباً و شده شناسایی موجود نیازهاي

 خدمات محصوالت و يارائه راهکارهاي با نوین نیازهاي خلق یا بالقوه نیازهاي دنیاي سازي

 .هستند برخوردار اهمیت شایانی از فرصت کشف و خلق رویکرد دو هر .دارد تأکید نوین رسانی

 باالتري اهمیت از ها شناسایی فرصت به نسبت فرصت خلق که دارد وجود اعتقاد این البته

 بسط به منجر فرصت شناسایی و دنیاي نوین پیدایش به منجر فرصت خلق چون .است برخوردار

 دانش و اطالعات تقارن عدم کارآفرینانه، هوشیاري: شامل ايعمده عوامل. شودمی موجود دنیاي

                                                        
1 Cues 



 
 بهره و تشخیص بر فرصت نوع و کارآفرینان شخصیتی هاياجتماعی، ویژگی هايشبکه پیشین،

 )1385دارند(الیاسی،  اساسی تأثیر ها فرصت از برداري

  عوامل موثر بر تشخیص فرصت 
دهد شناسایی فرصت حاصل کسب اطالعات، انباشت  بررسی ادبیات تشخیص فرصت نشان می

هاست. بعضی افراد نسبت به دیگران احتمال بیشتري موقع و پردازش صحیح آن اطالعات، بازیابی به
 ها را تشخیص دهند زیرا: دارد فرصت

 ها به انواع معینی از اطالعات دسترسی بهتري دارند؛آن  
 کارگیري این اطالعات هستند. ها قادر به استفاده و بهآن  

  عوامل موثر بر چرخه عمر یک فرصت
  از آن جمله: عمر یک فرصت بستگی به عوامل متعددي دارد

کند مثل تجارت محرمانه، هایی که تقلید از فرصت توسط سایر کارآفرینان را محدود میالف) مکانیزم
  فرصت. یا قراردادهاي انحصاري به منظور طوالنی کردن عمر حق امتیاز حفاظت شده

ن ترتیب مانع کنند و به ایتر میشخیص اطالعات درباره فرصت را کندهایی که انتقال یا تب) مکانیزم
هایی هستند که در آنها  شوند که شامل موقعیتتقلید فرصت و در نتیجه افزایش طول عمر فرصت می

  ي اندکی از افراد دانش مورد نیاز در مورد روش بهره برداري از فرصت را دارا هستند.تنها عده

  فرصت در کارآفرینی

آفرینی در دانشکده بازرگانی هاروارد است، عنصر یک نظریه پرداز برجسته کار  هوارد استیونسون که
 تدبیر (چاره اندیشی) را به تحقیق خود اضافه کرده و مدیریت کارآفرینی را از روش هاي ابتکار و

کارآفرینی  مجزا می کند. او پس از شناخت ابعاد مختلف، نقطه ثقل مدیریت» اجرایی«رایج مدیریت 
داند. می» کنترل هستند منابعی که در حال حاضر تحت اختیار وها بدون توجه به پیگیري فرصت«را 
اند، بلکه اجازه خاطر مدیران اجرایی رفته بینند که ازهایی را مینظر او کارآفرینان نه تنها فرصت از

را محدود نمایند. کارآفرینان منابع دیگران را براي تحقق  شان، حق انتخابشاندهند منابع اولیهنمی
  .می کنند آفرینی خود بسیجاهداف کار



 
در یک توان آن را کارآفرینی یک فرایند است و نمی )،1986(به نظر هوارد الدریچو کاترین زیمر 

ارتباطات و روابط بین اجزاي اصلی این فرایند را باید بهتر  ،اینبنابرمقطع خاص بررسی کرد. 
  شناخت. کار آفرینان باید بین منابع و ساختار فرصت، ارتباط ایجاد نمایند .

تواند در شخص و به تنهایی نمی معتقد است که کار آفرینی یک فرایند است )،1980(پیترسون 
  .ها نیز همراه باشدضاها و تقامتجلی شود، بلکه تجلی آن باید با فرصت

کند و سرمایه کند: کسی که فرصت بازار را درك میکارآفرین را چنین تعریف می )،1982(الیوسی 
  نماید.الزم براي بهره برداري را یکپارچه می

نویسد: کارآفرینی فرایند ایجاد و دستیابی به در خصوص کار آفرینی می )،1990(جفري تیمونز
  .باشندها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود میآن ها و دنبال نمودنفرصت

هاي تجاري را کنند، فرصتآوري میدانند که نوآفرینان را افرادي می)، کار1993همکاران(امیت و 
در محیط عدم قطعیت از این دهند تا و ترکیبات جدیدي از منابع را ارائه می کرده شناسایی و خلق

  .کسب کنندها سود نوآوري
یابد  و براي آفرین کسی است که یک فرصت را درمی معتقد است که کار )،1994(ویلیام باي گریو 

ها، و ند کارآفرینی تمام وظایف، فعالیتکند و فرایگیري آن فرصت، یک سازمان را راه اندازي میپی
یابد، در ها ارتباط میفرصتگیري آن ت و ایجاد یک سازمان به منظور پیفرصبا درك  عملیاتی را که

 گیرد.میبر

هاي معتبر، چه کوچک باشند و چه براي شرکت داند کهکارآفرینی را فرایندي می)، 1981(وسپر 
داند که رقابت را افزایش کند. او کارآفرینان را افرادي میبزرگ، رقباي جدید و مستقلی را معرفی می

هاي مناسب هستند تا در محیط کشانند؛ به دنبال فرصته چالش می را ب هاي موجود؛ شرکتدهندمی
 ها را منتقل نمایند؛ عقاید جدیدي را خلق کردهده نشده را برآورده کنند؛ فناوريبرآور بازار نیازهاي

مشاغل جدید  نمایند؛ و همراه با آن به دنبالمی ترغیبها را اجرا کنند؛ سرمایه گذاري را و آن
 .هستند



 
را به عنوان رفتار مدیریتی که دائماً از فرصت ها براي دستیابی به نتایج  کارآفرینیپارستون، فرایند 

  .هاي افراد بهره برداري می کند. تعریف می نمایدمافوق ظرفیت

ها، با تالش و  گیري از فرصت کارآفرینی عبارت است از فرآیند نوآوري و بهرهگوید:میهیسریچ 
ي کسب سود مالی،  هاي مالی، روانی و اجتماعی که با انگیزه یسکپشتکار بسیار و همراه با پذیرش ر

  )1386. (احمدپور، )1985تقالل صورت پذیرد (هیسریچ، طلبی، رضایت شخصی و اس توفیق
در جدول زیر نشان داده می تعاریف مهم  ارائه شده کارآفرینی با محوریت فرصت در ادامه 

  ).1383(یگانگی،شود

  

 تاریخ  دهنده  ارائه تعریف کارآفرینی  ردیف 

1  
ها را شناسایی و پیگیري  کارآفرینی فرایندي است که به وسیله آن افراد فرصت

 کنند بدون توجه به منابعی که تحت کنترل دارند.  می

و استیونسون
 جاریلو 

1990  

2  
این است که چگونه، چه کسی، و با چه نتایجی فرصتهایی را که   کارآفرینی درباره

 کنند.  گیري می شوند، کشف، ایجاد و پی به کاال و خدمات جدیدي منجر می
  1997 ونکاترمن 

3  

کارآفرینی یک شیوه تفکر، استدالل، و عمل است که همواره با فرصت همراه است، 
نگر دارد، و رهبري در آن مؤثر است. در قلب این فرایند خلق یا  رویکرد کل

برداري از این فرصتها  شناسایی فرصت قرار دارد، که با تمایل و شوق براي بهره
 شود.  دنبال می

  1999 تیمونز 

4  

کارآفرینی، به عنوان یک زمینه کسب و کار، به دنبال درك این مسئله است که 
آیند و بوسیله اشخاص خاص  فرصتها براي خلق چیزهاي جدید چگونه بوجود می

برداري یا توسعه  شوند، سپس ابزارهاي مختلفی براي بهره شوند یا خلق می کشف می
 کند.  اثرات را ایجاد میسان طیف وسیعی از  شود، و بدین آنها استفاده می

  2000 شین و ونکاترمن 

5  
ها و  ها و اعمال مرتبط با درك فرصت فرایند کارآفرینی شامل همه وظایف، فعالیت

 هایی براي دنبال کردن آنهاست.  خلق سازمان
  2007 بیگراو 



 
 و نشی تعریفکارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی، دکتر الیاسی در مقاله موضوع 

 دیس و زهرا شاکر نقد با همراه ي کارآفرینیحوزه از فرصت براساس)، 2000(وینکاتارامان

 و افزودن با همراه وي در مقاله مذکور مناسبی می داند. ایجازگرایی و جامعیت را داراي )، 2003(
وینکاتارامان   و نشی را تکمیل می نماید.  فوق هاي اجتماعی تعریف ارزش نقش سازي برجسته

 کرده تعریف زیر شرح رابه کارآفرینی فرصت، مفهوم و براساس فرایندي دید يزاویه به توجه با

  :اند
 به معطوف خدمات و خلق کاالها جهت )ج ها، فرصت )ب الگوهایی، چه با یا چگونه )الف

 گیرند،می قرار برداري بهر مورد و کشف، ارزیابی ها)،سازمان و (افراد کارآفرینان توسط )د آینده،

 تعریف در که نمود توجه باید. آورد می ارمغان را به جامعه هاي ارزش پرتو در ارزش خلق و

  .است نهفته و حاکم فرصت ابعاد اساسی بر نوآوري یا خالقیت روح فوق
 :است زیر اساسی ابعاد داراي کارآفرینی زیر، شکل و فوق تعریف اساس بر

ظهور  یا پیدایش خاستگاه و منشأ به فرصت هايسرچشمه: هافرصت هايسرچشمه .1
 شناخت مشکالت، ها،قابلیت و نیازها دنیاي: موارد منظر این از که دارد اشاره فرصت

 الگوها و هاتقاضا، پارادایم و عرضه مانند اقتصادي محوري موضوعات محیطی، روندهاي

  .شوند محسوب می فرصت هايسرچشمه عنوان به بازار مسائل نهایت در و
 کشف ينظریه دو شامل عمومی صورت به فرصت تشخیص يمقوله: هافرصت تشخیص .2

 توسط پدیده یک دستکاري براساس خلق یا بودن وجود منظر از که است فرصت خلق و

 فعال، جستجوي :مانند مختلفی رویکردهاي .دارند قبل تفاوت از هم با ها انسان

  .دارد وجود هافرصت تشخیص براي ...و کشف اتفاقی انفعالی، جستجوي
ها فرصت از برداري بهره جهت کارآفرینان که الگوهایی به :هافرصت از برداريبهره .3

از  انتظار مورد سود ارزش :مانند مختلفی عوامل. دارد اشاره کنندمی استفاده و انتخاب
 و ، اطالعات هافرصت از برداريهبهر براي الزم منابع کسب يهزینه کارآفرینی، فعالیت

 مؤثر هااز فرصت برداري بهره در ...و ها شبکه به دسترسی کارآفرینان، کاري تجربیات



 
: هاينام به هااز فرصت برداري بهره براي اقتصاد در بنیادین و اساسی الگوي دو .هستند
 به هافرصت و فروش مختلف صور به هاسازمان ایجاد همان یا هابمرات سلسله خلق

  .دارد وجود بازار

هاي  فعالیت نتایج و آمدهاپی يمجموعه به ارزش خلق :جامعه براي ارزش خلق .4
و  فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، نیازهاي رفع ي جنبه از که شودمی گفته کارآفرینانه

فرهنگی  هاي ارزش پرتو در ارزش خلق .هستند سازنده و مفید جامعه براي یادگیري
 می دهد. رخ جامعه

 و بهره تشخیص در درگیر هاي سازمان و افراد مجموعه به ها: سازمان و کارآفرینان افراد .5

 شود.می گفته هافرصت از برداري

 .شودگفته می کارآفرینانه هايفعالیت تکامل و پیدایش بستر و زمینه کارآفرینی: به محیط .6

 ایفا می کارآفرینانه هاي فعالیت میزان در اساسی نقشی محیطی منابع و عوامل

 )1385کنند(الیاسی، 

  )1385فرصت با نگاهی پویا به عنوان موضوع کارآفرینی(الیاسی، 
  

  



 
  گیريبندي و نتیجهجمع

هاى  کارآفرینی به طور کلی به معنی فرصت طلبی است فرآیند توسعه و بهره بردارى از فرصت
تبدیل به فرصتی اقتصادي شود. کارآفرین ایده اي را یافته و آنرا  تجارى و جدید، کارآفرینى نامیده مى

تن فرصت و می کند. آگاهی از محیط، بازار و نیازهاي مشتري و نگرش کارآفرینی، او را در یاف
دهد. کارآفرینی را فرایند شکار فرصت ها به وسیله افراد، به طور انفرادي پرداختن به آن یاري می

بدون در نظر گرفتن منابع موجود در (کارآفرین مستقل ) یا در سازمان ها (کارآفرینی سازمانی )، 
فرد کار آفرین کسی است که توانایی تشخیص و ارزیابی فرصت هاي کسب  اختیار آن ها می دانند.

و کار دارد و می تواند منابع الزم را جمع آوري کرده و از آنها بهره برداري نموده و عملیات مناسبی 
  )1371مکاران، (جفري و هقیت پی ریزي کندرا براي رسیدن به موف

یر و سرمایه گذاران خصوصی فرصت محور فرینان و سرمایه گذاران مخاطره پذموفقترین کارآ
ها با آنچه مشتریان و بازارها نیاز دارند شروع میکنند و این نگاه فرصت به این ترتیب که آن. هستند

یلی براي موفقیت محورانه را در کل فرایند ایجاد کسب و کار جدید حفظ میکنند و این خود دل
مستمر در بازار رقابت  شدید کنونی است. فرصتها یا ایجاد میشوند یا  با استفاده از  ایده ها و 

  خالقیت کار آفرینانه خلق می شوند. 
فرصت بعنوان موضوع محوري کارآفرینی باعث جامعیت و ایجازگرایی کارآفرینی خواهد شد و 

فرصت همواره در جامعه بعنوان پیشتازان توسعه اقتصادي کارآفرینان در تالش براي خلق یا کشف 
در حرکت هستند. در صورتی که فضاي کشف فرصت را انتخاب نمایند بدنبال فرصت هاي عینی در 
محیط بوده و به کمک هوشیاري کارآفرینانه خو فرصت ها را کشف می نمایند در صورتی که فضاي 

مایند در دنیاي خالقیت و عدم اطمینان به حدس و خلق فرصت را عنوان استراتژي خود انتخاب ن
  گمان هاي کارآفرینانه و قضاوت در مورد آنها خواهند پرداخت.
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