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چکیده
بهرغم رشد بیسابقه ی تحقیقات در زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه در دهههای اخیر ،اما انباشت دانش در این زمینه
با شکست مواجه شده است .این مطالعه درصدد است تا با نگاشت نظامند این حوزه ،موجب بهبود در درک ساختار و محتوای
ادبیات شود .از اینرو روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات ،توصیفی -مرور اسنادی در
نظر گرفته شده است .برای انتخاب مقالهها از روش جستوجوی نظاممند در  19مجله معتبر کارآفرینی و مدیریت استفاده
شده است .از مجموع  362مقاله جمعآوری شده در فاز اول جستوجو ،در نهایت با استفاده از ابزار کَسپ ( )CASPتعداد
 71مقاله که در فاصله زمانی  1988تا  2018منتشر شده است ،انتخاب و تحلیل شدند .در این مطالعه سعی شد تا بدنهی ادبیات
براساس سه معیار تمرکز تحقیق ،دیدگاه نظری و روششناسی نگاشت شود .نتایج نشان میدهد که تمرکز مقالههای یادشده
اغلب معطوف به بررسی دو حوزهی چرایی و چگونگی این فرآیند است .همچنین در این مطالعه نظریههای بهکار گرفته شده
در تشخیص فرصت به تفکیک تمرکز نظری مطالعات نیز بررسی و مشخص شد .بهعالوه ،مرور انجام شده از منظر
روششناسی نشان میدهد که مطالعات فرصت اغلب کیفی -مفهومی هستند و سهم مطالعات کمی -مفهومی در پایینترین
رتبه قرار دارد.
واژههای کلیدی :فرصت کارآفرینانه ،فرآیند تشخیص فرصت ،مرور نگاشت نظامند
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مقدمه
کارآفرینی و فر صت دو پدیدهی درهم تنیدهاند که ت صور یکی بدون دیگری محال ا ست.
در حقیقت کارآفرینی با فرآیند تشخیص ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهای سودآور تداعی
میشووود .اما همانطور که از فعالیت های کارآفرینانه نیز بر میآید ،تشووخیص فرصووت به عنوان
اولین و مهمترین گام در کارآفرینی قلمداد میگردد (.)Ardichvili et al., 2003; Baron, 2006
در حقیقت تشخیص فرصت کارآفرینانه در تحقق کارآفرینی نقشی حیاتی دا شته و کارآفرینان
را در ایجاد کسوووب و کار یاری میرسووواند ،لذا میتواند موجبات اشوووتزالزایی و رشووود کالن
اقتصادی را در پی داشته باشد.
از طرفی سیر صعودی پژوهش ها نیز در دهههای اخیر حاکی از اهمیت این سازه در ادبیات
کارآفرینی ا ست .اما با نگاهی دقیقتر درمییابیم که ادبیات هنوز در انبا شت دانش در حوزهی
ت شخیص فر صت ناکام مانده ا ست ( )George et al., 2016و تالش برای حل چالش ا صلی که
چرا تنها برخی افراد و نه همه قادر به ت شخیص فر صت ه ستند ،موجب گ س ستگی بدنه ادبیات
شووده اسووت .لذا انجام مطالعهی نظامند مروری جهت نگاشووت بدنهی ادبیات میتواند موجب
درک هر چه بیشتر ساختار و محتوای ادبیات شده و گامی در راستای حل گسستگی نظری در
بدنه ادبیات و شفافسازی مسیرهای پژوهشی آینده قلمداد شود.
از جمله مطالعاتی که نگاهی مروری به تشخیص فرصت داشتهاند را میتوان به تحقیق شرت
و همکاران )2010(1اشووواره کرد که با مروری بر بدنهی ادبیات به بررسوووی مفهوم فرصوووت و
فرآیندهای مربوطه در کارآفرینی پرداخته است .همچنین هانسن و همکاران )2011(2به شکاف
نظری در تعاریف مربوط به فرصت اشاره کرده و با مرور  19سال پژوهش دراین زمینه ،تعاریف
فر صت را به دو د ستهی مفهومی و عملیاتی که متکی بر عنا صر فر صت و فرآیندهای مربوطه،
تق سیم کردند .همچنین ،جورج و همکاران )2016(3با برر سی  180مقاله ،موفق شدند تا عوامل
موثر بر ت شخیص فر صت را شنا سایی کنند که عبارتند از دانش ،سرمایه اجتماعی ،ویژگیهای
1Short et al., 2010
2Hansen et al., 2011
3George et al., 2016
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شناختی ،محیط ،هوشیاری و جستوجوی نظامند .از طرف دیگر ،با نگاهی به ادبیات تشخیص
فرصت به زبان فارسی درمییابیم که مقاالت مروری در حوزهی تشخیص فرصت انگشتشمار
اسووت .در این میان میتوان به تحقیق ولینفس و قاضووی ( )1395اشوواره کرد که با مرور ادبیات
دریافتند که فرصت محصول دو فرآیند تشخیص و یا جست و جوی نظامند است .آنها همچنین
به نقش هوشیاری کارآفرینانه ،شبکه های اجتماعی و آشنایی با بازار در تشخیص فرصت اشاره
کردها ند .بعالوه صووووف یه و هم کاران ( )1397نیز در تالش بود ند تا با مرور ن ظام ند حوزهی
فرصت کارآفرینانه ،به تحلیل محتوای ادبیات مذکور از منظر روششناسی بپردازند.
علیرغم اینکه هرکدام از این پژوهش ها به نحوی به اهمیت فرصوووت و تشوووخیص آن در
ادبیات کارآفرینی اذعان داشوووتهاند اما هیچ کدام تا بحال نگاهی جامع که به سوووبب آن بتوان
تشووخیص فرصووت کارآفرینانه را همزمان از منظرهای متفاوتی همچون نظری و روششووناسووی
بررسوووی کرد ،ارایه نکردهاند .برای مثال ،ایرادات وارد آمده بر مطالعهی شوووورت و همکاران
( )2010و هان سن ( )2011اوال مربوط به زمان انجام پژوهش ا ست که تقریبا مربوط به یک دهه
پیش می شود و ثانیا تمرکز ا صلی تحقیقات بر برر سی ت شخیص فر صت ب صورت فرآیندی و
عوامل موثر بر آن نبوده اسوووت بلکه همانطور که اشووواره شووود به دسوووتهبندی مربوط به تعاریف
فرصوت و فرآیند فرصوت پرداختهاند .و یا اینکه درپژوهش جورج و همکاران ( )2016علیرغم
جدید بودن ،اما تنها به بررسی عوامل تاثیرگذار پرداخته و فرآیندهای منتج به تشخیص و روش
شناسی بکار برده شده در مطالعات را لحاظ نکرده است .بعالوه ،تحقیق مذکور به مرور ادبیات
فرصت پرداخته و از نقد آن غافل مانده است .و یا اینکه در مطالعهی مروری صوفیه و همکاران
( )1397اوال حوزهی فرصوووت های کارآفرینانه بطور کلی درنظر گرفته شوووده اسوووت همچنین
پژوهش ها تنها از منظر روششوناسوی تحلیل شودهاند و از بررسوی نظریههای مطرح بکار گرفته
شده در این حوزه و بطور خاص ت شخیص فر صت صرفنظر کردهاند .لذا مطالعهی حا ضر سعی
دارد تا با هدف برر سی حوزههای حیاتی در بدنهی ادبیات ت شخیص فر صت که شامل دیدگاه
نظری ،روش شناسی ،تحلیل و تمرکز است بتواند مروری کلی به مطالعات فرصت داشته باشد.
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همچنین سووعی بر آن شوود تا با ارایهی نظریه های متنوع در ادبیات فرصووت به نقش برجسووتهی
رویکردهای نظری چندگانه اشاره و نهایتا پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ارایه شود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فرصت کارآفرینانه

بدلیل اهمیت فرصووت در کارآفرینی ،محققان همواره در تالش بودند تا به کمک مطالعات
مفهومی و تجربی به درک هرچه بهتر مفهوم فرصوووت بپردازند (et al., 2011

 .)Hansenاین در

حالی اسوووت که تاکنون موفق به دسوووتیابی به اجماع نظر در مورد سوووازهی فرصوووت نشوووده اند
( .)Hansen et al., 2011تیم پژوهشووی هانسوون وهمکاران ( )2011با انجام مطالعهی مروری ،به
دستهبندی تعاریف فرصت نمودهاند (جدول .)1
جدول  .1تعاریف فرصت (برگرفته از هانسن و همکاران)2011 ،
مفهوم فرصت

نویسندگان

امکان معرفی محصولی جدید به بازار که منجر به سود شود.

گاگلیو ( ،)2004دتینی و چندلر ()2007

موقعیتی جهت کشف/خلق چارچوب وسیله-هدف جدید.

کامپنیز و مکمولن ()2007

ایده برای توسعه کسب و کار.

آردیچویلی و همکاران ( ،)2003دیمو ()2007

تشخیص فرصت کارآفرینانه
1

2

از دیدگاه صووواحبنظران کارآفرینی همچون کریزنر ( ، )1973شوووومپیتر ( )1934و شوووین و
ونکاتارامان ( )2000ت شخیص فر صت نق شی ا سا سی در فعالیتهای کارآفرینانه دارند .تعاریف
تشووخیص فرصووت با در نظر گرفتن دو نقطهنظر کریزنری ( )1973در مقابل شووومپیتری ()1934
شکل گرفته است .رویکرد اول رویکرد کشف فرصت کرزنر ( )1973نام دارد .در این رویکرد
خاسووتگاه فرصووت ،روندهای بیرونی اسووت که ناشووی از تزییر در فناوری ،ذائقهی مشووتریان و یا
تزییر درصوونعت اس وت .سووازوکار کارآفرین در این نظریه بهگونهای طراحی شووده که نسووبت به
فرصتهای عینی "هوشیار" است و قادر به دیدن ابزار-هدف جدید میباشد .رویکرد دوم که
1Kirzner, 1973
2Schumpeter, 1934
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به خلق فر صت شومپیتر ( )1934م شهور میبا شد بر این ا صل ا ستوار ا ست که فر صتها نه از
روندهای بیرونی بلکه توسوووط رفتار افرادی که بدنبال تولید منفعت اقتصوووادی هسوووتند شوووکل
میگیرد .در این حالت فر صتها درک نمی شوند مگر اینکه در فرآیند تکرار شوندهی عمل و
عکسالعمل ،و ضع شوند .با وجود تفاوتهای ا سا سی در دو رویکرد اما آنچه که در این بین
م شترک ا ست فرد کارآفرین به عنوان سازوکاری برای ک شف/خلق فر صت ا ست .به عبارت
دیگر فرصتها نه در گروهها و نه بصورت جمعی تشخیص داده میشود بلکه تشخیص فرصت
یک فرآیند شوووناختی اسوووت که توسوووط کارآفرین ر

میدهد (2003

 .)Shane,به همین دلیل

ا ست که چالش ا صلی در اغلب پژوهشها این ا ست که چه ک سانی و چگونه قادر به ت شخیص
فرصتها هستند.
روش شناسی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ،توصیفی -مرور اسنادی است
و به منظور نگاشت ادبیات تشخیص فرصت کارآفرینانه صورت گرفته است  .لذا روش تحقیق
بکار برده شوووده ،مرور نگاشوووت نظامند اسوووت به این معنا که محقق به کاوش یک متن جهت
حصوووول به اطالعات جامع و روش شووودن روندهای تحقیق و سوووازماندهی ادبیات موجود در
1

سطوح باالتر میپردازد ( .)Petersen et al. 2008درحقیقت روش تحقیق مرور نگا شت نظامند،
نوعی از مرور ادبیات2اسووت که به تکمیل مرور نظامند ادبیات3پرداخته اسووت و سووعی در ارایهی

دیدی جامع از حوزهی مورد نظر براساس معیارهای مشخص دارد (.)Kitchenham et al., 2011
مراحل کلی انجام مطالعه مرور نگاشت نظامند عبارتند از  .1مطالعهی ادبیات مو ضوع که شامل
مطالعهی سوووطحی و تحلیلی می باشووود .2 ،طبقهبندی ،تحلیل و ادغام که در این مرحله محقق
براساس معیار و ویژگی مشخص از جمله ساختار ،نظریه و روش شناسی به بررسی و ارزیابی و
طبقهبندی متون میپردازد و  .3نهایتا نتیجهگیری که خالصوووهای از نکات اصووولی تحقیق بهمراه

1Systematic Mapping Review
2Literature review
3Systematic Literature Review
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مرور ادبیات اسووت که هم بصووورت کمی و هم کیفی ارایه میشووود ( ;Grant & Booth, 2009

.)Kitchenham et al., 2011
لذا با توجه به آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر یک مطالعهی مرور نگاشت نظامند است که با
تمرکز بر مطالعات خارجی ت شخیص فر صت منت شر شده در بازهی زمانی  1994تا  2018انجام
شووده اسووت .جامعهی آماری در این مطالعه ،تمام مقاالت علمی-پژوهشووی مربوط به تشووخیص
فرصووت ،چاش شووده به زبان انگلیسووی در بازهی زمانی مذکور در مجالتی هسووتند که دارای دو
شرط ا صلی میبا شند :اوال مجالت علمی-پژوه شی با ضریب تاثیر و شاخص  Q1با شند که به
موضوع کارآفرینی پرداختهاند و یا اینکه مجلهی معتبر دانشگاه بابسون کالج ( )FERباشد.
برای جمعآوری مقالهها در این پژوهش فرآیند زیر طی شد :ابتدا مقالههایی که در مجالت
مذکور و در حوزهی فرصتهای کارآفرینانه منتشر شده است شناسایی گردید .در این مرحله
تعداد  362مقاله مسووتخرج گردید .سووپس از میان مقالههای یاد شووده ،آندسووته از مقاالتی که از
عبارات ('تشخیص فرصت' یا 'کشف فرصت' یا 'خلق فرصت') و ('فرصت' یا 'کشف' یا 'خلق' یا
'تبیین') در بخشهای عنوان ،چکیده یا کلمات کلیدی استفاده کرده بودند ،شناسایی و انتخاب
شووودند که در این مرحله تعداد  233مقاله منتخب گردید .سوووپس در مرحلهی بعد مقاله ها با
ا ستفاده از ابزار کَ سپ )CASP(1که شامل  10معیار سنجش ا ست از جنبههای مختلف برر سی

گردید ( .)Long et al., 2020; Singh, 2013به این صورت که به مقاالت با توجه به هر معیار
از  1تا  5امتیاز داده شد و تنها مقاالتی استخراج گردید که مجموع نمرات شان باالی 35
بود .بنابراین در این مرحله به تعداد  71مقاله نهایی جهت تحلیل دسووت یافتیم (شووکل .)1الزم
به ذکر است که عالوه بر ا ستفاده از تکنیک کَ سپ ( )CASPکه روایی ابزار تحقیق را تضمین
میکند ،جهت سووونجش پایایی ابزار گردآوری دادهها ،محقق دیگری بجز محقق اصووولی بطور
همزمان به جسووت و جو در پایگاه دادهها و غربال مقاالت بر اسوواس کلمات کلیدی مذکور در
بخش عنوان و چکیده پرداخت که نهایتا نتایج مشابهی به بار آمد.

1Critical Appraisal Skills Program
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مراحل جست و جو
 362مقاله

جست و جوی اولیه میان مجالت معتبر

مرحله 1

 233مقاله

استخراج مقاالت با توجه به چکیده ،کلیدواژه و مقدمه

مرحله 2

 71مقاله

مقاالت نهایی با استفاده از تکنیک

CASP

مرحله 3

شکل  .1فرآیند انتخاب و غربال مقاالت
برای تحلیل اطالعات نیز با توجه به ماهیت تحقیق که مرور نگا شت نظامند ا ست ،مرحلهی
ارزیابی دادهها در آن بصورت غیررسمی و فارغ از هر نوع تکنیک و یا نرمافزار ویژهای صورت
میگیرد ( .)Grant & Booth, 2009بنابراین پس از غربالگری مقاالت ،تحلیل کیفی داده ها و
ارا یهی ن تایج براسوووواس سووووه مع یار ( )Heidari et al., 2018تمرکز تحقیق ،د ید گاه نظری و
روششناسی انجام شد.
یافته ها
الف) توصیف مطالعات در طول زمان و با توجه به نوع مجله ها

مجالتی که مقاالت حوزهی فرصت در آنها چاش شده به دو دستهی مدیریت و کارآفرینی
تقسیم میشوند .سهم مجالت کارآفرینی در چاش مقاالت فرصت در پیوست  1نشان داده شده
ا ست .برر سی ر شد تعدادی مقاالت در هریک از مجله های کارآفرینی و مدیریت به تفکیک
سال ن شان میدهد که مجله های کارآفرینی سرمدار چاش مقاالت در حوزهی فر صت ه ستند
(شکل  .)2همچنین با وجود قدمت مطالعات در زمینهی تشخیص فرصت کارآفرینانه که مربوط
به سه دههی اخیر ا ست ،فارغ از نوع مجالت ،در کل شاهد توجه چ شمگیر محققان در دههی

آخر هستیم.
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شکل  .2روند مقاالت در مجالت کارآفرینی و مدیریت
علت این پدیده را با توجه به محتوای مقاالت ،میتوان به چند جریان کلیدی نسوووبت داد:
اوال مقالهی اکهارت و شوووین )2003(1که سووونن بنای توجه به پیوند فرد-فرصوووت اسوووت .این
مقاله ،سوویر توجهات را از بررسووی افراد کارآفرین به سوومت تمرکز بر پیوند فرد و فرصووت و
همچنین نقش فر صت در فر ایندهای کارآفرینانه سوق داد .جریان دوم مطالعات ،زمانی شکل
گرفت که مقاالتی همچون المپکین و همکارش )2005(2و یا دیمو )2007(3توجه محققان را
معطوف به نگاهی فرآیندی به تشخیص فرصت کردند .به عبارت دیگر ،این دسته از محققان به
اهمیت برر سی "چگونگی" فرآیند ت شخیص فر صت به جای توجه صرف به "چرایی" پدیده
اشاره کردند .و نهایتا میتوان ظهور حوزههای مختلف از جمله علوم شناختی در ادبیات فرصت
و ارایهی دیدگاههای متنوع در ادبیات فرصووت خصوووصووا بعد از محققانی همچون بوسوونتیز و
بارنی ،)1997(4را علت توجه چشمگیر محققان در دههی اخیر دانست.

1Eckhart & Shane, 2003
2Lumpkin & Lichtenstein, 2005
3Dimov, 2007
4Busentiz & Barney, 1997
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ب) تمرکز تحقیق و دیدگاه نظری مطالعات

در اینجا با درنظر گرفتن جایگاه محوری تشووخیص فرصووت در تمامی  71مقاله به بررسووی
نظریه ها مرتبط با آن میپردازیم .با نگاهی مروری به ادبیات روشن شد که مطالعات برای پاسخ
به سوال ا صلی که چرا تنها برخی افراد و نه همه قادر به ت شخیص فر صت ه ستند ،دو رویکرد
عمده در تمرکز نظری پژوهش در پیش گرفتهاند .در حقیقت همانطور که کروگر )2003(1نیز
اشووواره میکند ،جهت توصووویف و تحلیل هر مفهوم ،مادامی که محققان موفق به پاسوووخ به
"چرایی" آن پدیده ن شوند ،نمیتوانند "چگونگی" آن پدیده را تو ضیح دهند .لذا رویکرد اول
مربوط به مقالههایی است که جهت درک پدیدهی تشخیص فرصت سعی در بررسی "چرایی"
تشخیص فرصت دارند و درصدد برشمردن عوامل موثر بر فرآیند تشخیص فرصت برآمدهاند.
همچنین موج دوم تحقیقات پس از بررسی عوامل موثر تشخیص فرصت و با انگیزهی پاسخ
به "چگونگی" تشوووخیص فرصوووت شوووکل گرفت .محققان در این دسوووته ،نگاهی فرآیندی به
تشخیص فرصت داشته و سعی در واکاوی مکانیزمهای تشخیص فرصت داشتهاند.
همچنین ،بررسی مقاالت نشان داد که اغلب مطالعات ( 46مقاله) تمرکز بر چرایی تشخیص
فرصت داشتهاند و بصورت مفهومی و یا تجربی عوامل موثر بر آن را شناسایی کردهاند .بنابراین
مطالعاتی که در پی یافتن فرآیندهای تشوووخیص فرصوووت و سوووازوکارهای موثر در این فرآیند
بودهاند در رتبهی دوم ( 25مقاله) قرار خواهند گرفت.
با بررسی دسته اول مقالهها و نظریههای بکار رفته جهت توضیح "عوامل موثر در تشخیص
فرصت" دریافتیم که اغلب مطالعات سعی در بررسی عوامل فرصت براساس دو تئوری شناختی
و تئوری سوورمایه انسووانی داشووتهاند (جدول  .)2از نظر این دسووته از مطالعات ،افرادی که قادرند
فرصتهای کارآفرینانه را کشف/خلق کنند خصوصیات شناختی بارزی از جمله خودباوری (6
مقاله) ،شووهود ( 4مقاله) ،خوش بینی ( 1مقاله) ،تطبیق شووناختی ( 1مقاله) و انسووجام طرحوارهی
ذهنی ( 1مقاله) و یا قابلیت درک دیدگاه م شتری ( 1مقاله) دا شتهاند ،یا از فرآیندهای شناختی
مشوووخصوووی از جمله یادگیری ( 5مقاله) ،تشوووخیص الگو ( 1مقاله) و خالقیت ( 4مقاله) تبعیت
کردهاند و یا تحت تاثیر حاالت شناختی از جمله احساس ( 6مقاله) بودهاند.
1Krueger, 2003
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جدول  .2دیدگاههای نظری به تفکیک تمرکز تحقیق
حوزه تمرکز

عوامل تشخیص فرصت (چرایی)
سازوکارهای تشخیص فرصت
(چگونگی)

دیدگاههای نظری

تعداد

درصد

تئوری شناختی (خصوصیات ،فرآیندها و متزیر احساس)
تئوری سرمایه انسانی (شامل دانش ،تجربه و تحصیالت)
تئوری انگیزه (خودتنظیمی ،اشتیاق  ،نیت ،تعهد و انگیزه مالی)
تئوری اطالعات (دسترسی به اطالعات ،جست و جوی نظامند)
تئوری سرمایه اجتماعی (منابع اجتماعی اطالعات ،کمیت و کیفیت شبکههای
اجتماعی  ،پیوندهای شبکه و نوع شبکه)
تئوری هوشیاری کارآفرینانه
تئوری نوع فرصت کارآفرینانه
مجموع
تئوری پردازش اطالعات (جست و جوی نظامند ،پردازش الگوریتمی و میانبری ،باور
فرصت و مدلهای توجه به اطالعات)
تئوری خالقیت
تئوری هوشیاری کارآفرینانه
تئوری یادگیری (یادگیری تجربی ،یادگیری سازمانی)
تئوری تشخیص الگو و تفکر ارتباطی
تئوری حل مسئله
تئوری هماهنگی ساختاری
مجموع

30
24
11
9

38/1
27/3
12/5
10/2

8

9 /1

4
2
88

4 /5
2 /3
100

8

28/6

5
4
4
4
2
1
28

17/9
14/3
14/3
14/3
7 /1
3 /5
100

همچنین ،ورود سوووازهی جدید "احسووواس" در ادبیات برای اولین بار توسوووط بارن)2007(1
صووورت گرفت و توانسووت توجه بسوویاری از محققان همچون بارن ( ،)2008هایتون و چوالکوا

2

( )2012و گاس و اشووومیت ) 2018(3را به خود جلب کند .این سوووازه پیوند عمیقی با شوووناخت
کارآفرینانه داشته و بواسطهی عواملی همچون فرآیندهای شناختی ،پیوندهای اجتماعی ،نحوهی
ج ست و جو و دانش و توجه و خالقیت میتواند بر تصمیمگیری ،قضاوت و ت شخیص فر صت
تاثیرگذار باشووود .همچنین از منظر نظریه سووورمایه انسوووانی ،نه تنها دارا بودن دانش قبلی تاثیر
چشومگیری بر تشوخیص فرصوت کارآفرینانه دارد بلکه نحوهی اسوتفاده از دانش و مسویری که
اطالعات بدست آمده و به دانش تبدیل شده نیز موثر است .این نتایج با یافتههای تحقیق شین و
1Baron, 2007
2Hayton & Cholakova, 2012
3Goss & Sadler‐Smith, 2018
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ونکاتارامن ( )2000که داشووتن اطالعات و شووناخت را دو علت اصوولی برای تشووخیص فرصووت
کارآفرینانه میدانند ،همخوانی دارد .بعالوه ،توجه به روابط میان متزیرهای تاثیرگذار بر فرصت
نشان میدهد که تعامل گستردهای میان متزیرها حکمفرماست .شکل  3خالصهای از روابط میان
عوامل تاثیرگذار ،را براساس نتایج بدست آمده ارایه مینماید.

شکل  .3عوامل تاثیرگذار بر تشخیص فرصت و روابط بین آنها
برای مثال دانش قبلی عالوه بر تاثیر مسوووتقیمی که بر تشوووخیص فرصوووت دارد ،با تاثیر بر
شبکههای اجتماعی و پیوندهای میان شبکه ،هو شیاری کارآفرینانه و فرآیندهای شناختی مثل
یادگیری میتواند بطور غیرم ستقیم بر ت شخیص فر صت اثر گذارد .برخی دیگر از مقالهها نیز بر
تاثیر میانجی متزیر دانش بر رابطهی بین ویژگی شووناختی مربوط به دیدگاه مشووتری و تشووخیص
فرصت اشاره کردهاند .همچنین نتایج مطالعات نشان میدهد که رابطهی بین سرمایه اجتماعی و
خصوصیات شناختی رابطهای دوطرفه است .به این معنا که همانطور که خصوصیات شناختی از
جمله خالقیت و خوش بینی بر سوورمایه اجتماعی و پیوندهای میان شووبکه تاثیر میگذارد ،منابع
اجتماعی اطالعات از جمله مربی و روابط غیرر سمی نیز موجب تقویت ویژگیهای شناختی از
جمله خودکارآمدی و طرحوارههای ذهنی میشوووود .از طرف دیگر ،سووورمایههای اجتماعی با
تاثیر بر میزان د ستر سی افراد به منابع اطالعاتی ،بطور غیرم ستقیم بر ت شخیص فر صت اثر دارد.
همچنین ،با ن گاهی به مفهوم انگیزه میتوان در یا فت که حاالت انگیزشوووی م ثل انگیزهی
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پیشبرنده ،اشووتیاق کارآفرینانه ،نیت کارآفرینانه و یا محرکهای انگیزشووی همچون آگاهی از
نیازهای م شتریان و انگیزههای مالی عالوه بر تاثیر م ستقیم بر ت شخیص فر صت میتواند منجر به
بروز رفتارهایی از جمله تعهد ،تمرین عمدی ،توجه به ارزش فرصوووت ،غلبه بر عدم اطمینان و
جهت گیری استراتژیک شده و لذا خوصیات شناختی مثل خودکارآمدی و در نتیجه هوشیاری
را تحت تاثیر قرار میدهد و یا اینکه از طریق مکانیزمهای شناختی از جمله درک نیاز بازار و یا
پردازش اطالعات بطور غیرمسووتقیم بر تشووخیص فرصووت تاثیر گذارد .و در آخر ذکر این نکته
مهم است که برخی مقالهها با تمرکز به نوع فرصت و تاثیر آن بر تشخیص فرصت اذعان دارند
که بسته به اینکه فرصت صریح باشد یا ضمنی میتواند بهترتیب از طریق جست و جوی نظامند
و یا تجربه قبلی ،کشف/خلق شود.
از طرف دیگر ،با مطالعهی دسوووتهی دوم تحقیقات یعنی آنهایی که به تشوووخیص فرصوووت
نگاهی فرآیندی داشووتهاند (پیوسووت  )2و بدنبال پاسووخ به چگونگی کشووف و یا خلق فرصووت
بودهاند ،درمییابیم که محققان توانستند از منظر علومشناختی نگرش عمیقتری نسبت به فرآیند
تشخیص فرصت کسب کنند و همانطور که بسیاری از محققان نیز اشاره کردهاند ( & Busentiz

 ،)Barney, 1997گام اولیه در برر سی ت شخیص فر صت ،کارآفرین و فرآیندهای شناختی ذهن
میباشوود .به عبارت دیگر کارآفرین به کمک فرآیند شووناختی هماهنگی سوواختاری توانسووته تا
میان کارکردهای تکنولوژی جدید و نیازهای اصووولی بازار ارتباط برقرار کرده و چارچوب
وسووویله -هدف جدید را کشوووف کند .و یا اینکه به کمک مکانیزم های دریافت و پردازش
اطالعات ،خالقیت و طی یک فرآیند تدریجی و یا حل مسووئله قادر اسووت تا با تبدیل اطالعات
به دانش و یادگیری به تفسوویر اطالعاتی که جسووت و جو کردهاند پرداخته و فرصووت را خلق
میکنند .همانطور که از پژوهشها برمیآید ،کارآفرین به کمک چارچوبهای شناختیاش به
جذب و پردازش اطالعات محیط بیرونی پرداخته و قادر اسووت تا اطالعات به ظاهر بیارتباط را
بر اساس نمونههای اولیه1فرصت به یکدیگر متصل کرده ،نسبت به وجود فرصت هوشیار شده
و لذا آن را کشف کند.
1Prototypes
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و در آخر اینکه ،برای درک بهتر نظریههایهای بکار گرفته در تشخیص فرصت( ،شکل)4
سیر ظهور تاریخی تئوریهای مختلف (چرایی و چگونگی) را نشان میدهد.

شکل  .4ظهور تاریخی نظریه تشخیص فرصت
ج) رویکرد روششناسی مقالهها

علیرغم جایگاه تشخیص فرصت در ادبیات کارآفرینی ،اما اثربخشی این نظریه به روشهای
تحقیق بکار رفته بسوووتگی دارد .در این مرور ،روش تحقیق بر اسووواس معیار ناکاتا و هوانن

1

( )2005به  4طبقه اصوولی تقسوویم میشووود .1 :پژوهش کیفی-مفهومی :تحقیقاتی که به ارایهی
چارچوب نظری و یا دیدگاهی جدید میپردازد .2 .پژوهش کمی-مفهومی :از ابزار ریاضوووی و
یا دادههای دسوووت دوم برای بیان یک مورد و یا توسوووعهی مدل اسوووتفاده میکنند .3 .پژوهش
کیفی-تجربی که با اسووتفاده از ابزار کیفی همچون مشوواهده ،مصوواحبه عمیق ،مطالعهموردی و
آز مایش به گردآوری و تحل یل اطال عات میپردازد .4 .پژوهش کمی-تجربی که داده ها در
مقیاس باال را با ابزاری چون پیمایش و یا طرح های آزمایشوووی گردآوری کرده و اطالعات را
بصوووورت کمی تحلیل میکند .نتایج نشوووان داد که اغلب مقاله ها ( 27، %38/1مقاله) از نوع
دسوووتهی کیفی-مفهومی بوده و در رتبهی دوم مقالههای کمی-تجربی ( 22، %30/9مقاله) قرار
دارند همچنین به ترتیب رتبه سوم و چهارم مربوط به دستهی کیفی-تجربی ( 14، %19/7مقاله)
ودسووتهی کمی-مفهومی ( 8 ، %11/3مقاله) میباشوود (شووکل .)5به عبارت دیگر محققان بیشووتر
1Nakata & Huang, 2005
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تمایل به ارایهی کیفی چهارچوبهای نظری و مفهومی دارند و یا اینکه درصووودند تا صوووحت
مدلهای نظری را به روشهای تجربی همچون پیمایش محک بزنند.
کمی-
…مفهومی؛
کیفی -مفهومی؛
%38/10

کیفی -تجربی؛
%19/70
کمی -تجربی؛
%30/90

شکل  .5توزیع مقاالت با توجه به روشتحقیق
جهت فهم کلی انواع دستهبندی صورت گرفته در  71مقاله ،پیوست ( )3با توجه به سه معیار
تمرکز تحقیق ،دیدگاه تئوریکی و روششوووناسوووی و همچنین با توجه به مجله منتشووور شوووده،
مطالعات را ارایه میدهد.
بحث و نتیجهگیری
مطالعه مروری حاضر با هدف ارزشیابی انتقادی پژوهشهای تشخیص فرصت انجام شد .در
این مطالعه شروع موج عالقمندی محققان به موضوعات تشخیص فرصت را میتوان از سالهای
 2005به بعد دانسووت .این جهش را میتوان تحت تاثیر موضوووعات کلیدی همچون پیوند فرد و
فرصووت ،مفاهیم مربوط به توسووعهی تدریجی و فرآیندی فرصووت و ورود دیدگاههای جدیدی
همچون علوم شناختی در ادبیات فرصت و کارآفرینی دانست .همچنین پژوهش حاضر از منظر
دیدگاههای نظری بکار رفته جهت توضیح پدیدهی فرصت و اینکه چرا تنها برخی افراد قادر به
تشخیص فرصتهای کارآفرینانه میشوند ،مورد بررسی قرار گرفت .در حالی که تمرکز اصلی
اغلب تحقیقات معطوف به تعیین عوامل موثر بر تشوووخیص فرصوووت اسوووت اما موج جدیدی از
گرایش محققان به سوومت بررسووی ماهیت فرآیندی تشووخیص فرصووت و سووازوکارهای مربوطه
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شووکل گرفته اسووت .در حقیقت دسووتهی اول پژوهشها به بررسووی چرایی تشووخیص فرصووت و
روابط میان متزیرهای تاثیرگذار پرداختهاند این در حالی است که دستهی دوم با تمرکز بر ذهن
فرد کارآفرین سعی در بررسی سازوکارهای شناختی بکار گرفته شده در حین تشخیص فرصت
را دارند .اما با این وجود یافتهها نشووان میدهد که دسووتهی دوم مقالهها اغلب از منظر تنها یک
نظریه به توضوویح فرآیند تشووخیص فرصووت پرداختهاند و تمرکز کمتری را معطوف به بررسووی
همزمانی چندین نظریه و ادغام آن در مدلی یکپارچه نمودهاند.
در این پژوهش همچنین مقاالت از منظر روششوووناسوووی مورد نقد و بررسوووی قرار گرفت.
واضوووح اسوووت که با وجود پیشووورفتهای مفهومی چشووومگیر در ارایه چارچوبهای جدید و
مدل های مفهومی اما بدنهی تحقیقاتی از فقدان روش های کیفی تجربی رنج میبرد .به عبارت
دیگر محق قان بیشوووتر ت ما یل به بررسوووی تجربی مدل ها با ک مک ابزاری همچون پی مایش و
مصاحبهی گذشتهنگر دارند در حالی که ماهیت پدیدهی فرصت با این ابزار در تضاد است .در
حقیقت ،ماهیت پدیدهی تشخیص فرصت ،فرآیندی است که در هر زمان و هر مکانی میتواند
ر دهد و لذا انجام چنین تحقیقاتی در که حین وقوع پدیده با شد (مانند روش م شاهده) ب سیار
هزینهبر و وقتگیر هستند ( .)Tumasjan & Braun, 2012بعالوه همانطور که اشاره شد ،روشهای
گذ شتهنگر همچون دا ستان سرایی نیز موجب سوگیری در یافتهها می شود .د ستهای از محققان
( )Tumasjan & Braun, 2012; Gregoire et al., 2019برای حل این چالش ،روشهای شوووبه-
آزمایشی که در آن اطالعات مربوط به فرصت دستکاری میشود را پیشنهاد کردند.
پیشنهادهای آتی
مسیرهای پژوهشی برای مطالعات آینده در جدول  3ارایه گردیده است.
جدول  .3پیشنهادهای آتی
از منظر نظری
پیشنهاد پژوهش

ادغام و بررسی همزمان
چندین نظریه

جزئیات

منبع

تئوری تشخیص سیگنال و

بارن ( )2004در مقالهی خود اذعان دارد علیرغم مرتبط بودن

تئوری تمرکز خودتنظیمی

تئوری تشخیص سیگنال با تشخیص فرصت اما اگر با تئوریهای
دیگر ادغام شود میتواند نتایج مفیدتری به بار آورد .یکی از این
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تئوریها ،تئوری تمرکز خودتنظیمی بروکنر و همکاران ()2004
است.
تئوری تمرکز تنظیمی و

توماسجان و براون ( )2012در مقالهی خود پیشنهاد دادند که

تئوری خودباوری

بررسی تاثیر همزمان این دو تئوری سبب درک تاثیرات
جبرانیشان بر یکدیگر و نهایتا تشخیص فرصت میشود..

تئوری هوشیاری

تانن و همکاران ( )2012توجه به تئوری پردازش اطالعات از

کارآفرینانه و پردازش

منظر هوشیاری کارآفرینانه را پیشنهاد دادند .این ادغام تئوریکی

اطالعات

به درک جریان اطالعاتی از زمانی که در محیط دریافت میشود
تا زمانی که فرصت تشخیص داده میشود ،کمک میکند.
از منظر روش شناسی

پیشنهاد پژوهش

دالیل پیشنهاد

منبع

بکارگیری روش

امکان دستکاری اطالعات

با توجه به ماهیت فرصت ،تحقیقاتی که بصورت روایتی و

تحقیقهای آزمایشی

فرصت ،کنترل عوامل

پیمایشی سوگیریهای گذشتهنگر دارند

( Shepherd & DeTienne,

مداخلهگر و بررسی

 ،)2005همچنین مطالعاتی که بصورت مشاهده انجام میشوند

فرآیندهای شناختی موثر

بدلیل ماهیت فرصت که در هر مکانی و هر زمانی ممکن است
ر دهد ،لذا پرهزینه و دشوار است (.)Tumasjan & Braun, 2012

بکارگیری تکنیک

ماهیت قضاوت محور

بهترین تکنیک جهت سنجش تصمیمگیری در زمان واقعی

پروتکل شفاهی

تشخیص فرصت

()Harrison et al., 2015
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