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  چکیده

هاي کارآفرینی  تأمین کارآفرینانه است. اما فرصت هاي کارآفرینی از اصول مهم زنجیره کارگیري فرصت کشف و به
سر آید، دیگر فرصت تلقی  اگر این زمان به در این معنا محدودیت زمانی دارد. اند که باز بودن آن داراي یک فریم خاص

اسر هاي فرصت در سرت هاي بازبودن پنجره شوند و پنجره بسته خواهد شد. طراحی مدلی براي شناخت عالئم و سیگنال نمی
برحسب  است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي، ها، هدف این تحقیق  برداري از فرصت منظور بهره تأمین به زنجیره

است. در این تحقیق براساس  هاي غیرآزمایشی (توصیفی) فراترکیب و از نوع پژوهش –ها از نوع اسنادي گردآوري داده
و خارجی) مورد بررسی قرار گرفته است. سپس براي پاالیش و کنترل مقاله و کتاب (منابع داخلی  295روش فراترکیب، 

مقاله نهایی انتخاب شده و پس از بازنگري، ترکیب  36هاي ارزیابی ضروري،  کیفیت متون، با استفاده از روش مهارت
با  ا، نتایج تحقیقدست آمده با کمک خبرگان و استفاده از شاخص کاپ هاي به مؤلفه مفاهیم مشترك و سنجش پایایی ابعاد و

مقوله اصلی (تغییرات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی،  8تأمین، براساس تغییرات در  عنوان مدل پنجره فرصت در زنجیره
تم ارائه شده است. این  34سیاسی، قانونی، تکنولوژي، دانش جدید، نقایص بازار، صنعت و بازار و تغییرات جمعیتی) و 

  تأمین ایجاد کارآفرینی مدنظر قرار گیرد. ریزي مدیران در سرتاسر زنجیره برنامه ایی برايعنوان مبن تواند به می الگو
  

  تأمین، فراترکیب، کارآفرینی پنجره فرصت، زنجیره :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 کننــدگان و  کــه از تولیدکننــدگان، عرضــه  رویکــردي اســت   تــأمین مــدیریت زنجیــره 

ت در الکه محصـو  کند می اي هماهنگ گونه و زنجیره ارزش را به کرده حمایت کنندگان  تأمین
 Green et)شـود  رضـایت مشـتري حاصـل   و شـده   مقادیر، زمان و مکان مناسب تولیـد و توزیـع  

al,2012) .کـه   اسـت  1کارآفرینانـه  تأمین ، زنجیرهتأمین یکی از مباحث جدید در حوزه زنجیره
مطالعات کـارآفرینی جهـانی    ن پرداخته نشده است.چندان به آ تأمین تاکنون در ادبیات زنجیره

هـاي کارآفرینانـه در    چگونـه فعالیـت   عالقمند است کـه چـرا، چـه وقـت و     به این محور اصوالً
اغلـب   تـأمین  مـدیریت زنجیـره   ،در ایـن راسـتا   .شوند می برداري بازارهاي جهانی کشف و بهره

ـاطرات عمـل    مشی براي کسب منابع،  و خطپایه یک عنوان  هتواند ب می ـازار و کاهنـده مخ  .کنـد  توسعه ب
آمیز جدیـد را   هاي مخاطره تا فرصت کرده موجود استناد تأمین هاي زنجیره کارآفرینان به شبکه

ها  جوي فرصتو کنندگان، در زمینه جست تأمین دهد که فعالیت  تحقیقات اخیر نشان می. کنند کشف
 ,Lee et al(بـرداري، افـزایش یافتـه اسـت      هـره ب منظـور اتخـاذ و   معرفی این بینش به سازمان به و

2010(.   
 ویژه نقش رو، این از. است نوآوري منبع کارآفرینی فعالیت است معتقد ،)2000( 2تریشومپ

 قـدیمی  و پایـدار  هـاي  راه بـردن  بـین  وسـیله از  هب را اقتصادي رشد که است این کارآفرین
 هـاي  فرصـت اما  .کرد توصیف 3"خالق تخریب" را اصطالح این او. کند تثبیت وکار کسب

 منـابع  خالقانـه  ترکیـب  طریـق  از بـازار  نیازهاي به گویی پاسخ براي راهی توان  می کارآفرینی را
هـا   کارآفرینی شامل همه فعالیت .شود می ایجاد استثنایی ارزش طریق این ازکه  کرد توصیف

ــت   ــم فرص ــا درك و فه ــرتبط ب ــدامات م ــره  و اق ــا و به ــرداري از  ه ــت ب ــن فرص ــتها ای  س
(Shane&Venkataraman,2000) .یک فرصت زمانی قابـل دیـدن اسـت    « :4تواین ماركگفته  به

                                                        
1 Entrepreneurial Supply Chain 
2 Schumpeter  
3 Creative destruction 
4 Mark Ttwain 
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 یـک  فرصـت  هر دارد که واقعیت این به اشاره این گفته .»(Seifert et al, 2008) شود میکه متوقف 
 پنجـره  یـک  برداري نیسـت.  قابل بهره ، دیگرزمان دارد و بعد از گذشت این چارچوب زمانی خاص

ـره  که هنگامی. شود انجام آن طی تواند می موردنظر اقدام که است زودگذر اغلب و کوتاه فرصت،  پنج
 ایـده  یـک  بـه  رسیدن مسیر .(Lee&Malerbo, 2017)شد ایجاد نخواهد هرگز فرصتاین  ،شود می بسته

 که شود ایجاد زمانی است ممکن وکار کسب فرصت .کند می عبور فرصت پنجره از نیز تجاري
آن  بـرداري از   بهـره  بـه  موفـق  جسـور  و آگـاه  و افـراد  شـده  باز فرصت پنجره  اي لحظه براي

بــازبودن  شــناخت زمــانِ. (Hills, 1994) کننــد بازشــده اســتفاده فرصــت از پنجــره وشــوند 
یکـی از عوامـل حیـاتی در تشـخیص فرصـت در سرتاسـر        تـأمین،  هاي فرصت در زنجیره پنجره

بهترین راه براي تشخیص زمان مناسب بـازبودن پنجـره فرصـت وجـود      حال است. با این زنجیره
هاي فرصت و زمـانِ بازشـدن    . بنابراین مسئله اصلی، شناخت پنجره(Sull &Wang, 2005) ندارد

هـاي   بنـدي کُـد، مفـاهیم و مقولـه     این پنجره هاست. هدف از این کار، تحقیق، بررسـی و جمـع  
ترکیب براي طراحی الگوي پنجره فرصت کارآفرینی در پنجره فرصت با استفاده از رویکرد فرا

هـاي تولیـدي و    سرتاسر زنجیره (تأمین، تولید و عرضه) است تا راهنمایی براي مـدیران سـازمان  
هـا در راسـتاي ایجـاد کـارآفرینی در زنجیـره       ها و اسـتفاده از آن  خدماتی براي شناخت فرصت

  تأمین باشد.

  یقتحق هپیشین و نظري مبانی بر مروري
. موقـع متمرکـز شـده اسـت     بر هزینه، کیفیت و تحویل بهمعموالً تأمین ه دیدگاه سنتی زنجیر

تأمین کارآفرینانه، رشد و نوآوري را به هزینه، کیفیـت و تحویـل   ه که زنجیراست  درحالیاین 
شـدت   انـد، امـا در بـازار بـه      کند. هزینه، کیفیت و تحویل از عوامل ضـروري موفقیـت   اضافه می

نـوآوري و رشـد    ،تأمین کارآفرینانهه زنجیرکافی نیستند. کارآفرینانه ه براي زنجیر رقابتی امروز
وکـار، مـدیریت    طریق مراحل شناسایی فرصت، سعی و کوشـش بـراي نوشـتن طـرح کسـب      از

 اي میسـر  هـاي زنجیـره   گـذاري  سازي فراینـدهاي کـارآفرینی و تـأمین سـرمایه     ریسک، یکپارچه
ها و عوامل مؤثر بـر زایـش و بالنـدگی     بدون مطالعه مکانیزم، درواقع .(Lee et al,2010)شوند می

یافـت. شـناخت   توان بـه فهـم دقیقـی از کلیـت کـارآفرینی دسـت        نمی ،هاي کارآفرینی فرصت
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گیـرد؛ بـه ایـن معنـا کـه       هاي محیطی، مفهومی پیچیده است که در قالب زمان جاي مـی   فرصت
انـد و   گیرند، براي مدتی خاص قابـل اسـتفاده   شکل می هاي خاص هاي محیطی در زمان  فرصت

تـوان   شوند و نمی سر آید، دیگر فرصت تلقی نمی ها دائمی نیست. اگر این مدت به مطلوبیت آن
را مطـرح   1نـام پنجـره فرصـت    دست آورد. ایـن تعریـف، مفهـوم جدیـدي بـه      ها ارزشی به از آن

اسـی در محـیط هسـتند کـه باعـث مزیـت       دهنده تغییـرات اس  هاي فرصت، نشان سازد. پنجره می
شـوند تـا بتواننـد خـود را بهتـر از رقبـا بـا تغییـرات وفـق دهنـد و            عملکردي براي مؤسسات مـی 

 & Lee(کننده احتمال بالقوه وقوع یک رویداد در رسیدن بـه یـک موقعیـت برتـر باشـند       تعیین

Malerbo, 2017(. در این زمینه پرداخته شده هایی از تحقیقات انجام شده  در جدول زیر به نمونه
  است.

  . نمایی کلی از پیشینه پژوهش1جدول 
  ردیف  موضوع محقق /سال هدف روش تحقیق نتیجه

سه پنجره فرصت تغییرات در 
تکنولوژي، تغییرات در تقاضا 
و تغییرات در سیاست عمومی 
موجب تغییر رهبري در صنایع 

 شود. می

  کیفی
 مروري

هاي   بررسی تأثیر پنجره
بر تغییر رهبري در فرصت 

 صنایع

 2لی و مالربو
)2017( 

افتادگی و  چرخه هاي رفع عقب
 :تغییرات در رهبري صنایع

هاي فرصت و واکنش هاي  پنجره
مؤسسات و کشورها در تکامل 

 هاي بخشی سیستم

1 

تغییر در جنسیت، تغییر در 
نرخ رشد جمعیت و تغییر در 

مهاجرت را ایجادکننده 
رینی هاي فرصت کارآف پنجره

 دانند. می

  کیفی
 مورد

 پژوهی

بررسی نقش تغییرات جمعیتی 
 عنوان فرصت  به

کولباچر و 
 3همکاران

)2015( 

هاي طالیی براي  فرصت
 اي هاي نقره نوآوري

2 

دانش بازار را یکی از منابع 
هاي کارآفرینی  مهم فرصت

 دانند. می

 -توصیفی 
 اکتشافی

 نقش مدل ارزیابی و طراحی
 تشخیص در بازار دانش
 و کارآفرینانه هاي فرصت

 سودآوري
 صنایع در نامشهود و مشهود

 ایران غذایی

ابوالحسنی و 
همکاران 

)1392( 

مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن 
برداري از  در تشخیص و بهره

 هاي کارآفرینانه فرصت

3 

رویدادهاي غیرمنتظره، 
 فرایند، ناسازگاري، نیازهاي

ر بازار، تغیی یا درصنعت تغییر
 شناسی، تغییر ساختار، جمعیت

  کیفی
 مصاحبه باز

هاي  شناخت فرصت
 کارآفرینی

 4 تشخیص فرصت در کارآفرینی )2013( 4ساسو

                                                        
1 Opportunity window 
2 Lee & Malerba 
3 Kohlbacher et al 
4 Sasso 
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  ردیف  موضوع محقق /سال هدف روش تحقیق نتیجه
جدید  درادراك معنا و دانش

را منابع فرصت تعریف 
 کند.  می

تغییرات فرآیند، تغییرات 
جمعیتی، تغییرات بازار و 

صنعت، نقایص بازار و دانش 
معرفی جدید را منابع فرصت 

 کند. می

  کیفی
 مروري

سیفرت و  ها شناخت منشأ فرصت
 1همکاران

)2008( 

  5 تشخیص فرصت

تغییرات فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادي و اجتماعی را به 

هاي فرصت  عنوان پنجره
 کند. معرفی می

 کیفی
  مروري

هاي  شناخت منابع فرصت
 کارآفرینی

 2فدریک
)2008( 

هاي کارآفرینی: افراد  منابع فرصت
 یطو مح

6 

ظهور فناوري جدید و تغییر 
درآن، تغییر در قوانین و 

ها و تبدیل بازارهاي  سیاست
کوچک به انبوه را سه پنجره 
فرصت در صنعت تلفن همراه 

  اند.  معرفی کرده

  کیفی
  

  موردپژوهی

هاي فرصت در  شناخت پنجره
صنعت تلفن همراه و نقش 

  ها در پیشی گرفتن رقبا آن

گیاچتی و 
 3مارچی

)2017(  

 تلفن صنعت رهبري در تغییرات
 نقش: جهان سراسر در همراه

 العمل  و عکس فرصت هاي  پنجره
  رقابتی هاي شرکت

7  

بـه   یـک امـا هر  ،انـد  ها و منـابع فرصـت پرداختـه    پنجره موضوع به شده ذك مقاالت اگرچه
هـا پرداختـه    صـورت منسـجم بـه آن    ها) پنجره فرصت اشاره کرده و بـه  (مقوله تعدادي از عوامل

هـا) را بررسـی کـرده و     (مقولـه  عوامـل کلـی   ،مطالعـات پیشـین   تعدادي از همچنین نشده است.
فقـدان  رو،  از ایـن  انـد.  پنجـره فرصـت پرداختـه    هـاي   به مفاهیم یا شاخص مستقیماً تعدادي دیگر

بنـدي   دسـته  هـا و مفـاهیم) بـا    هـاي پنجـره فرصـت (مقولـه     الگویی که در برگیرنده تمـامی جنبـه  
محقـق را بـرآن داشـت تـا ضـمن در نظرگـرفتن ابعـاد         ،دها) باشد(کُ ها مشخص و ذکر شاخص

هـا و مفـاهیم تحقیقـات     بنـدي مقولـه    بندي، ترکیـب و دسـته   با جمع ،مذکور در تحقیقات پیشین
تر نسـبت   جامعنگاهی  به مدیران این حوزه کمک کند تا ،با کمک رویکرد فراترکیب و پیشین

 هاي محیطی داشته باشند. استفاده از فرصتتأمین براي  سرتاسر زنجیرهبه پنجره فرصت در 

    شناسی روش
فراترکیـب   -انجـام آن از روش اسـنادي   بـراي  اسـت و  هدف، بنیادياین پژوهش از لحاظ 

                                                        
1 Seifert et al 
2 Fuduric 
3 Giachetti & Marchi 



  426 1398پاییز ، 3 شمارة ،12 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

ها، کشف نکـات   هاي آن گردآوري تعدادي از مطالعات کیفی، تجزیه یافته .استفاده شده است
 ,Bench & Day) شـود  می تر، فراترکیب نامیده ک جـایگزین کلیها بـه یـ ترکیب آنو اساسی 

نظرات شخصـی اهمیـت    ،در مطالعات مروري که مقادیر فراوانی داده در دسترس است. (2010
 از استفاده با محقق.  (Hall, 2003)دقت شواهد را بررسی کردبا  و منظمطور  به توان نداشته و می

 مرتبط هاي پژوهش هاي یافته و انجام داده موضوع در عمیق و دقیق بازنگري فراترکیب، روش

 )2007( 1"سندلوسکی و بارسو"اي  شامل الگوي هفت مرحلهاست. این روش  کرده ترکیب را
  : است زیرشرح و مراحل آن به بوده 

    پژوهش هاي پرسشتنظیم  مرحله اول:
هاي پنجره فرصـت   شاخصها، مفاهیم و   ست از: مقولها اصلی عبارت پرسشدر این تحقیق 

  است.آورده شده ) 2جدول شماره (ها در  پرسش سایر کدامند؟ تأمین کارآفرینی در زنجیره

  پژوهش هاي پرسش .2 جدول
  پاسخ  پرسش  کننده تعیین پارامترهاي

(What) هاي) وجود پنجره فرصت در زنجیره تأمین  ابعاد (نشانه  چه
  کدامند؟

فرصت با  هاي پنجره شناسایی ابعاد و مؤلفه
  استفاده از پیشینه پژوهش

(Who) جامعه موردمطالعه براي شناسایی ابعاد پنجره فرصت   چه کسی
  هاي علمی معتبر تمام پایگاه  در زنجیره تأمین چیست؟

(When)  (منابع التین) 2019تا  1956  محدوده زمانی تحقیق موردنظر چیست؟  چه وقت  
  (منابع داخلی) 1395تا  1380

(Who) آوري   هاي موردنظر در تحقیق حاضر چگونه جمع داده  چگونه
  با روش تحلیل اسناد  اند؟ شده

  مند متون جوي نظام و مرحله دوم: جست
از (چاپ شده پژوهشی هاي  جامعه آماري در این تحقیق متشکل از مقاالت، کتب وگزارش

راي مطالعــات بــ 1395تـا   1380مــیالدي بــراي مطالعـات خــارجی و   2019تــا سـال   1956سـال  
بـا   SID, Emerald, Sciencedirect, Google Scholar, springer هـاي معتبـر   در پایگـاه  )داخلـی 

ـارآفرینی  فرصت  ، 2، پنجره فرصت کارآفرینی1، پنجره فرصت2کارآفرینیهاي  استفاده از کلیدواژه  3هاي ک

                                                        
1 Sandelowski, & Barroso 
2 Entrepreneurship 
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  .است 4کارآفرین تأمین زنجیرهو 

  مناسبجو و انتخاب متون و مرحله سوم : جست
مقـاالت   فقـط در این مرحله محقق موضوع، چکیده و محتواي مقاالت را بررسی کـرده تـا   

براي این منظور از ابزارهاي ارزیابی  .پژوهش مورد بررسی قرار گیرند پرسشمرتبط با هدف و 
، 5مرکـز پزشـکی مبتنـی بـر شـواهد     هاي  که شامل روش شود می ها) استفاده نقادانه (چک لیست

اسـت.   7هـاي ارزیـابی ضـروري    و روش مهـارت  6دانشگاهی راهنماي بالینی اسکاتلندشبکه بین 
 در بیشـتر مقـاالت اسـتفاده   ، سـادگی  علـت گسـتردگی و   هاي ارزیابی ضروري بـه  مهارت روش

در نمـودار   تا دقت واعتبار پژوهش را مشخص کند. کند می به محقق کمک . این روششود می
  نتخاب منابع ارائه شده است.مراحل اجراي این روش و ا 1شماره 
  
  
  
  
   

  CASPفرآیند روش  .1 شکل

  مرحله چهارم: استخراج متون 
بـراي یـافتن مفـاهیم     .اسـت  از اصـول فراترکیـب   ، یکـی مرور مقـاالت بـراي یـافتن مفـاهیم    

هاي مرتبط با  محتوایی مربوط به موضوع اصلی تحقیق، مقاالت چندین بار مرور شده و شاخص

                                                                                                                                        
1 Opportunity window 
2 Entrepreneurial opportunity window 
3 Entrepreneurial opportunities 
4 Entrepreneur Supply Chain 
5 Center for Evidenced-Based Medicine (CEBM)  
6 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)  
7 Critical Appraisal Skills Program (CASP) 

 =N 80تعداد مقاالت حذف شده بر اساس چکیده
 

 =N 104تعداد مقاالت حذف شده بر اساس محتوا
 

 =75Nتعداد مقاالت حذف شده بر اساس عنوان
 =220Nتعداد مقاالت باقیمانده 

 =140N تعداد مقاالت باقیمانده
 

 =36N تعداد مقاالت نهایی
 

 =N 295منابع یافت شدهتعداد 
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(نـام و نـام    شـده  براسـاس مرجـع یافـت    نیـز  مقاالت نهاییشد.  و هدف تحقیق استخراج پرسش
هاي بعـدي رویکـرد فراترکیـب     براي انجام گام ،خانوادگی نویسنده، سال، نام مقاله، نام فولدر)

  است. شده ثبت

  کیفی هاي یافته ترکیب و تحلیل ،مرحله پنجم: تجزیه
دقـت مطالعـه و    استخراج شده در گـام چهـارم را بـه    دها)(کُهايدر این گام محقق شاخص

ها، سعی در کشـف مفـاهیم   گرفتن مفهوم هریک از شاخص چندین بار مرور کرده و با در نظر
شـان،   ها و بـر مبنـاي میـزان مشـابهت     شناسایی و مشخص شدن آن با. سپس است کرده مشترك
ادا مطلـب را   حـق  ین نحـو ممکـن  به بهتـر تا  بندي کردهها را در یک مفهوم مشابه دستهشاخص

مرتبط را در یـک   هشد یافت مفاهیمها،  ن براساس وجه اشتراك آ مفاهیمبا تحلیل کند. در ادامه 
 خبرگـان،  نظـرات  دریافت از پس .است گذارده خبرگان اختیار قرار داده و در نهایت در مقوله

 3 جـدول  در د)(کُشاخص 123و م)مفهوم(ت 37 ،مقوله 8در قالب  تأمین در زنجیره فرصت پنجرهالگوي 
  شده است.  ارائه

   مرحله ششم (پایایی ابزار گردآوري اطالعات)
مطالعـه  بـر   دست آمده، نتایج عـالوه  هو سنجش پایایی مفاهیم ب در تحقیق حاضر براي کنترل

ـ   دسته پس از دیگر از خبرگان حوزه مطالعه قرار گرفته و پژوهشگر در اختیار یکی دها بنـدي کُ
مفهـوم   7 وخبـره دیگـر   ،مفهـوم  8 پژوهشگر با مفاهیم پژوهشگر مقایسه شده است.، در مفاهیم
کاپـا ارزیـابی شـده     نتایج توسط شاخصبوده و  مفهوم مشترك 6که از این تعداد ند ایجاد کرد

دهنـده پایـایی    نشـان  اسـت،  K>.6 چـون  و بـوده  66/0 است. در این تحقیق شاخص کاپـا برابـر  
  پژوهش است. 

  . نحوه محاسبه شاخص کاپا3جدول 
=  نظر محقق ା

ۼ
=./ بله  خیر  مجموع  توافقات مشاهده شده  

7  B=1  A=6 بله  
  خیر  D=0  C=2  2  نظر خبره دیگر

  مجموع  8  1  9
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  ها یافته
شناختی: در این جدول تعداد منابع استفاده شده بر حسب بازه زمـانی   الف) توصیف جمعیت

  استنادي مشخص شده است.هاي  و نوع پایگاه

  شناسی مطالعات توصیف جمعیت .4جدول 
 استنادي -پایگاه علمی بازه زمانی مورد بررسی تعداد نتایج

6 1956-2019 Springer 
16 1956-2019 Sciencedirect 
4 1380-1395 Sid 
2 1956-2019 Emerald 
8 1956-2019 Google scholar 

 
  ها ب) توصیف یافته

هـاي (ابعـاد) پنجـره     ها، مفاهیم و شاخص گام از تحقیق براساس مراحل پیشین، مقولهدر این 
هـا پرداختـه    و در ادامـه بـه توضـیح آن   آورده شده  5در جدول شماره  تأمین فرصت در زنجیره

   شده است.

  دهنده ابعاد پنجره فرصت در زنجیره تأمین مقوله، مفاهیم و کُدهاي تشکیل .5جدول 
  مقوله  مفاهیم  کُد  منابع

Seifert et al(2008), 
Simon(1956) 
Cohen and 
winn(2007)  

Sarasvathy et al 
(2003) 

  

 رابطه متنوع در رانت اطالعاتی، شناخت منابع مکمل، داشتن اطالعات
  عدم تقارن اطالعات ها فرصت و بازارها منابع، با

نقایص 
  بازار

هاي موجود،  در شرکتکارایی پائین صنعت موردنظر، ضایعات فراوان 
 هاي موجود به دسترسی شرکت عدم تکنولوژي توسعه، و نبود نوآوري
 گذاري سرمایه جذب و استراتژیک ریزي برنامه جدید، بازارهاي

  ناکارآمدي

پذیر، فزونی ضایعات، نبود سیستم  استفاده رقبا از منابع تجدید عدم
 بازیافت

مکانیسم 
  گذاري ناقص  قیمت

توجه به پایداري  هاي موجود، عدم خارجی منفی شرکتمنافع 
  عوامل خارجی زیست محیط

Kohlbacher et al 
(2015)  

Liang et al(2014), 
Seifert et al(2008) 

Rana and 
bhati(2018) 

Chaterjee and ramu 
(2018)  

تغییر در نرخ رشد  افزایش و کاهش جمعیت، رشد بازار هدف
  جمعیت

تغییرات 
  جمعیتی

  تغییرات سنی پیرشدن جمعیت و جمعیت جوان، نیازهاي کودکان
  شهرنشینی تراکم جمعیت، اندازه جمعیت، نیازهاي شهري، بازارهاي هدف

  مهاجرت سرمایه انسانی، اندازه جمعیت، نیازهاي مهاجران، جذب افراد ماهر
  تغییرات جنسیتی تفاوت در نیازهاي مردان و زنان

Mason(2018),shane 
& Venkataraman 

(2000)  
تغییرات   تغییر در مد و سلیقه طلبی، تغییر در سبک زندگی، خواست مشتري تغییر ذائقه، تنوع

  تنوع نیروي کار هاي سنی، دانایی مهارت نیروي کار، تنوع جنسیتی، ردهاجتماعی 
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  مقوله  مفاهیم  کُد  منابع
محمدي الیاسی و 

 )1390دیگران(
Marino et al(2012), 

Shu et al (2018)  
Schlaile and 
Ehrenberger 

(2016)-، Castaño et 
al(2015)  

  هنگیو فر  تغییر در سطح سواد سطح تحصیالت، آموزش، دانایی، تغییر نگرش

تغییر در نگرش  نگرش به کیفیت، سالمت، ایمنی و نگرش عمومی
  عمومی

هاي   گیري شبکه شکل سرمایه اجتماعی، تحرك اجتماعی، بسیج منابع، روابط اجتماعی
  اجتماعی

Andersson and 
Johansson(2007) 

Lee(2017), 
Dälken(2014) 
Sherman et al 

(2015)  
Sobel et al (2007) 

Giachetti and 
Marchi (2017)  

کیفیت محصول جایگزین، فناوري تولید و حجم تولید محصول 
 جایگزین

ورود محصوالت 
  جایگزین

تغییرات 
بازار و 
  صنعت

کنندگان، کاهش یا افزایش کیفیت  افزایش یا کاهش تعداد تأمین
 ونقل) محصوالت تأمین شده، سرعت تأمین(سرعت حمل

تغییر در قدرت 
  کنندگان تأمین

تغییر در قدرت  زنی خریدار، تغییر تنوع خرید، نگرش خریدار تغییر در قدرت چانه
  خریداران

  محدودیت ورود تغییر موضعتمایز محصول، تغییر در روش تولید، 

  )1395فتاحی و طباخیان(
Gordon , 

sarada(2018) 
  )1393چراتیان و قربانی (

Acs (2008) و وآنگولو 
 )2017دیگران(

Sobel et al (2007)  
shane(2000)  

  تغییر در نرخ مالیات هاي مالیاتی کاهش مالیات بر درآمد، معافیت

تغییرات 
سیاسی و 

  قانونی

-هاي پولی سیاست بهره، نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازارِ بازکاهش نرخ 
  انبساطی

هاي بانکی،  هاي تأمین مالی، وام اعطاي اعتبارات تضمین شده، طرح
  سهولت در دسترسی به منابع مالی

-هاي مالی  سیاست
  انبساطی

دسترسی ساده به  هزینه، تمایز محصول هاي نو، طراحی محصول کم ورود فناوري
  فناوري

رفع موانع تجاري، کاهش تعرفه گمرکی، رفع موانع صادرات، رفع 
  تجارت آزاد جهانی شدن بازارها گذاري، موانع سرمایه

اطمینان  حاکمیت قانون، کیفیت نظارت، ثبات قوانین، کاهش عدم
  ثبات سیاسی  سیاسی

 )1391کمیجانی و دیگران (
Vértesy(2017), 

Shin(2017) 
, Brunori(2013), 

He(2012), Aparicio 
et al (2016), 
Giachetti and 

Marchi (2017), 
Seifert et al(2008), 

Blank(2009)  

انتظارات نسبت به  تغییر در تقاضا، وقایع اقتصادي، رکود، تغییرات قیمتی
  آینده

تغییرات 
  اقتصادي

، کاالهاي با هاي آینده  تغییر انتظارات از قیمت تغییر مطلوبیت افراد،
 درآمد االستیک

تغییر در قیمت 
کاالهاي مکمل و 

  جایگزین
تغییر در درآمد  رفاه اقتصادي، افزایش قدرت خرید، تغییر تقاضا

  عمومی

تغییر در سطح عمومی  افزایش و کاهش قیمت کاالها، تورم، کاهش قدرت خرید
  ها قیمت

اقتصادي، توسعه کارایی اقتصادي، رکود، سرمایه گذاري، آزادي 
 اقتصادي

  
تغییر در رشد 

  اقتصادي
Ringen and 

Schulte(2017)  
Krishnan(2013) 
Vértesy(2017), 

shane & 
Venkataraman (2000) 
Benitez et al(2018), 

Bagheri(2017) 
Renko(2008) 
Giachetti and 

مجدد هاي تولید جدید، فرآیندهاي تولید نوین، مهندسی  روش
 فرآیندها

تغییر در فرآیندهاي 
  تولید

تغییرات 
  تکنولوژي

  افزارها  تغییر در سخت آالت جدید نانوتکنولوژي، هاي تکنولوژي، رباتیک، ماشین

  افزارها  تغییر در نرم افزارهاي کاربردي فناوري اطالعات، تجارت الکترونیک، نرم
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  مقوله  مفاهیم  کُد  منابع
Marchi (2017)  

ابوالحسنی و 
  )،1392دیگران(

Renko(2008), 
Lee(2017), Siegel 
and renko(2012)  

هاي نوین بازاریابی، تبلیغات، شناخت بازار هدف، شناخت  روش
بازارهاي خارجی، شناخت مشکالت مشتریان، دانش خاص و عمومی 

  بازار، شناخت رقبا
  دانش بازار

دانش 
تحقیقاتی در حوزه صنعت، مدیریت و سیستم، -دسترسی به منابع علمی  جدید

زنجیره تأمین صنعت موردنظر، شناخت چرخه عمر محصول، شناخت 
 شناخت سرمایه انسانی در حوزه صنعت، شناخت منابع جدید

  دانش صنعت

  
 Seifert et)هستند  کارآفرینی "هاي ستاره" جدید دانش بر مبتنی هاي فرصت دانش جدید:

al, 2008). هاي کارآفرینی از دانش نوین در زمینه فناوري و  فرصت ،)1934( 1به عقیده شومپیتر
هاي علمی نمایان  هاي نوین یا پیشرفت صورت فناوري گیرند و دانش جدید به میعلم سرچشمه 

 بـراي سـیگنالی   رسـد کـه دانـش جدیـد در حـوزه بـازار و صـنعت،        نظر مـی  بنابراین به .شود می
 هـاي تولیـد و فـروش در زنجیـره     شدر بخـ  جدید یو پنجره فرصت ستها  برداري از فرصت بهره

  کند. میایجاد  تأمین
 شـناختی  جمعیـت  تغییـرات  در جدیـد،  هاي  فرصت منبع ترین اطمینان قابل تغییرات جمعیتی:

 سـنی، جنسـیت، مهـاجرت و شهرنشـینی) تـأثیري      سـاختار  (انـدازه،  جمعیت تغییرات. دارد قرار
 قدرتمنـد  منبعـی  شـناختی  جمعیـت  حوادث. دارد شود، می خریداري ها آن توسط چه برآن عمده

تفسـیر و یـا    را ها چهره توانند می که افرادي توسط و تر بوده مشخص زمان از لحاظ زیرا هستند،
  .(Seifert et al, 2008)شوند  می شناخته "راحت" نسبتاً کنند، شناسایی را اي  نقطه روندهاي

هـاي   ظرفیـت  ،هـا  توسـعه قابلیـت  فناوري جدیـد و تأکیـد بـر تحقیـق و      تغییرات تکنولوژي: 
. تغییــرات تکنولــوژي بــر طراحــی ســازد ســازمان فــراهم مــی هايجدیــدي بــراي انجــام فراینــد

ــد، ســخت   ــر در فرآینــدهاي تولی ــأثیر گذاشــته و ایــن تغیی ــرم محصــوالت ت افزارهــا  افزارهــا و ن
 .دهـد  کننـدگان قـرار مـی    کنندگان و تأمین هاي جدیدي در اختیار تولیدکنندگان، عرضه فرصت

 الکترونیـک  هـاي  شـرکت  بـراي  فرصـتی  دیجیتال، به آنالوگ تکنولوژي از تغییر مثال، عنوان به
  . (Lee&Malerbo, 2017)کنند  کنترل را ژاپنی هاي شرکت تا کرد فراهم اي کره

                                                        
1 Schumpeter 
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 موردتوجـه  متغیـري  عنـوان  بـه  را بازار و صنعت ساختار کارآفرینان،تغییرات صنعت و بازار: 
ــرار ــی ق ــد م ــه دهن ــی ک ــد م ــورت در توان ــاز ص ــه نی ــت ب ــاي فرص ــایگزین ه ــدیل ج ــود تب  ش

)Krizner,1973.( رقبـاي   .اسـت  کارآفرینی در مهم و داخلی متغیر و صنعت یک بازار ساختار
خریـداران سـاختار   و  کننـدگان  تـأمین  تغییـر در قـدرت  و  وارد، ورود محصوالت جایگزین تازه

 را کـارآفرینی  فرصـت  یـک  ،)2000(1ونکاتارامـان  و دهنـد. شـین   صنعت و بـازار را شـکل مـی   
 سـازماندهی  هـاي  روش و اولیـه  مـواد  خـدمات،  کاالهـا،  معرفـی  به آن در که دانند می وضعیتی
بـراي تولیـد محصـوالت    یک فرصت  تواند می . ورود رقبا و محصوالت جدیدشود می پرداخته

منجـر   محصـوالت جدیـد  بـه فرصـتی بـراي سـاخت     نیز مکمل باشد. تغییر در قدرت خریداران 
 بـازیگران  بـراي را  رقـابتی  مزیت ایجاد شانس غالب، کننده تأمین یک . همچنین حضورشود می

  .(Hougard, 2005)برد  کنند باال می استفاده تمایز استرتژي از چگونه دانند می که جدیدي
ناکارآمـدي  ( بـازار  ناقص نوع چهار با جهانی زیست محیط تخریب فعلی روند :نقایص بازار

) شـده  توزیـع  نـاقص  اطالعـات  و نـاقص  گذاري قیمت هاي مکانیسم عوامل خارجی، ها،  شرکت
 هـاي  مـدل  و نوآورانـه  هـاي  تکنولـوژي  معرفـی  بـراي را  کارآفرینی هاي  فرصت که است همراه
  (Cohen & Winn,2007) .کند می ایجاد ،هاي مختلف  بخش در وکار کسب

 هـا  شـرکت  کـه  است این نئوکالسیک اقتصاد در کلیدي فرض یک ها: ناکارآمدي شرکت
 کـه  است شده پذیرفته معمول طور به که حالی در. هستند کارآمد کامالً خود منابع تخصیص در

عملکـرد بهتـري در    کامـل،  کارایی به تر نزدیک هاي شرکتو  است بعید منابع از کامل استفاده
در  بسـیار کمــی  کــارایی هـا  شـرکت  کــه دهـد  مـی  نشــان شـواهد  حـال،  همــین در. بـازار دارنـد  

 یـک  سـاخت  هنگـام  در تولیدشـده  هـاي  زبالـه  مثـال،  عنوان به. دارند طبیعی منابع برداري از بهره
. (Hawken et al, 1999) بیشـتر اسـت   آن وزن ازیکصـدهزاربار   از بـیش  ،هـادي  نیمـه  تراشه

 در نـوآوري  ضـایعات،  کـردن  کمینـه  وري، بهـره  افـزایش  طریـق  از هاي فرصـت  بنابراین پنجره
گـذاري شـکل    سرمایه جذب و استراتژیک ریزي برنامه جدید، بازارهاي به تکنولوژي دسترسی

  .گیرند می
                                                        

1 Shane &Venkataraman 
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 در فرآینـد تولیـد اسـتفاده    احیـا  غیرقابـل  منـابع از  که هنگامی گذاري ناقص: مکانیسم قیمت
در  ،کنـد  مـی هـا افـزایش پیـدا     آن واقعـی  تعـادلی  قیمـت  بـه  قیمت محصـوالت نسـبت   شود، می

را  هـاي فرصـت   پـذیر پنجـره    بنـابراین منـابع تجدیـد    گذاري ناقص است. که این نوع قیمت حالی
   .)Casarosa ,1981؛ Kirzner, 1982( کنند می ایجاد گذاري  سرمایه براي ایجاد

و  اسـت  کارآفرینی هاي فرصت اصلی عوامل از اطالعات تقارن عدم شده: توزیع ناقص اطالعات
. دارنـد  هـا  فرصـت  و بازارهـا  منـابع،  بـا  رابطـه  در متنوعی اطالعات افراد که افتد می زمانی اتفاق
 هـاي  فرصـت  بـه  زیـاد  احتمـال  بـه  بازار، در اطالعات تقارن عدم بر گذاري سرمایه با کارآفرینان

  (Sarasvathy et al, 2003).یابند  میمنابع مکمل دست  رسانی و مزایاي اطالع از استفاده با بازاریابی
 مثبـت  عارضـه . باشـد  مثبـت  یا منفی است ممکن شرکت یک رفتار اثرات عوامل خارجی:

 ،باشـد  برخـوردار  منفـی  محصول یک تولید از اثرات مثبت ثالث شخص که دهد  می رخ زمانی
 با فعلی هاي شیوه یجایگزین. شود دریافت از او واقعی ارزش به مربوط کامل هاي هزینهآنکه  بی
 يجدیـد  هاي فرصت شود، می منفی منافع کاهش موجب که تأمین زنجیره خدمات و ها اوريفن

 در 1الکترونیکـی  ضـایعات  کـاهش  شـرکت  ها، نمونه یکی از اینکند.  می ایجاد ها شرکت براي
 هـاي  رایانـه  الکترونیـک  اجـزاي  مجـدد  فروش و مرمت احیا، از حاصل که درآمد ستکالیفرنیا

 کـاهش مضـرات خـارجی)    طریـق  از( هـا  فرصـت  ایجـاد  .کند می ایجاد را دیده آسیب و قدیمی
 را کـارآفرینی  هـاي  فرصـت  وکننـد   حرکـت  پایـدارتر  مسـیر  سـمت  به بازارها: شود می موجب

  .(Cohen & Winn,2007) دهند گسترش
ــاعی:  ــرات اجتم ــراي فرصــت   مــردم–ت اجتمــاعیاتغییــرتغیی ــع مهمــی ب هــاي  شناســانه منب

هاي افراد در تخصـیص منـابع را بهتـر انتقـال داده،      زیرا اطالعات مرتبط با سبک .اند  کارآفرینانه
ــه   جــویی صــرفه ــاس را ب ــد باعــث تقاضــاي اضــافی    وجــود آورده و مــی هــاي ناشــی از مقی توانن
 ماننـد  اجتمـاعی  عوامـل  شـامل  وکـار  کسـب  اجتمـاعی و فرهنگـی   حیطـه  .(shane, 2003)شوند
 و اجتمـاعی  ساختار. است غیره و سلیقه سوادآموزي، نیروي کار، ها، نگرش د،م ورسوم، آداب

                                                        
1 Hackett Electronics 
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 تجـاري  هـاي  شـرکت  عملکـرد  بر توجهی قابل تأثیر ،گیرد می تأثیر آن از جامعه که هایی ارزش
هاي کارآفرینی را براي کارآفرینـان فـراهم    هاي اجتماعی فرصت  شبکه .(shu et al, 2018)دارد
تغییرات در توانایی نیروي کار و افزایش  همچنین). 1390کنند (محمدي الیاسی و همکاران، می

  دارد. می باز نگه تأمین هاي فرصت را در تمام طول زنجیره پنجره ،ها تنوع در آن
 نهـادي  سـاختار درست،  هاي سیاست اجراي با توانند می ها دولتتغییرات سیاسی و قانونی: 

فرصتی براي  قانون حاکمیتو  سیاسی ثبات دولت، نفوذ دهند. شکل را کارآفرینانه هاي فعالیت
 کـارآفرینی  هـاي  ضـرورت  از نیـز  اقتصادي آزادسازي(Acs et al, 2008)  استانجام کارآفرینی 

 و مالکیـت  حقـوق  امنیـت  و قانونی ساختار در بهبود از کارآفرینی فرصت رسد می نظر به. است
 ماننــد کــاهش مالیــات، مــواردي .(Angulo et al, 2017) گیــردسرچشــمه مــی  وکــار کســب
هـاي فرصـت را    پنجـره  ،ثبات سیاسـی و غیـره   تجارت آزاد، انبساطی، یهاي پولی و مال سیاست

  .کند می براي کارآفرینان باز
ــادي:  ــرات اقتص ــومپیتر  تغیی ــه ش ــه نظری ــل    ،)1994(1بناب ــی از عوام ــادي یک ــرات اقتص تغیی

ــده فرصــت  ــدگاه .اســتایجادکنن ــن دی ــرات در ای ــدي اطالعــات اقتصــادي، تغیی  کــه را جدی
تغییـرات   .کنـد  تولیـد مـی   کننـد،  استفاده منابع بازسازي نحوه کشف براي توانند می کارآفرینان

اقتصادي با تغییر دادن قیمت کاالهاي مکمل و جانشین، تغییر در درآمـد عمـومی، تغییـر سـطح     
موجبات تغییر در تقاضـا   ،یر انتظارات نسبت به آیندهتغییر رشد اقتصادي و تغی ها، عمومی قیمت

 .دنـ آور زنجیـره را فـراهم مـی    تـأمین  هـاي فرصـت در بخـش تولیـد و     ایجاد پنجـره  نهایتدر و 
  ) آمده است. 2شکل ( هاي ذکرشده به صورت زیر در قالب الگوي یافته

  گیري بحث و نتیجه
 .کارآفرینانه اسـت  تأمین مهم زنجیرههاي کارآفرینانه، از امور  درك و سازماندهی فرصت 

ها بایـد   آناز  برداري بهرهمنظور  به تأمین هاي  ها در زنجیره فرصت تشخیصرو، چگونگی  از این
هـاي فرصـت در قالـب     . در این پژوهش سعی شده عالئـم بـازبودن پنجـره   قرار گیرد موردتوجه

                                                        
1 Schumpeter  
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  عبارتند از:این تغییرات تغییرات محیطی بیان شود. 
انتظارات نسبت به آینده، تغییر در قیمت کاالهـاي مکمـل و   شامل مفاهیم :اقتصاديتغییرات 

 تغییرات. تغییر در رشد اقتصادي و ها جایگزین، تغییر درآمد عمومی، تغییر سطح عمومی قیمت
دسترسـی سـاده بـه     انبسـاطی،  و مـالی  هـاي پـولی   تغییر در نرخ مالیـات، سیاسـت  شامل  :سیاسی

  .ثبات سیاسی و فناوري، تجارت آزاد

  
  تأمین الگوي پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره .2شکل 

  

تغییر سطح سـواد،  تنوع نیروي کار،  سلیقه، د وتغییر در مشامل  :تغییرات اجتماعی و فرهنگی
  .هاي اجتماعی گیري شبکه تغییر نگرش عمومی و شکل

 کننـدگان  تأمین قدرتورود محصوالت جایگزین، تغییر در شامل  :تغییرات بازار و صنعت 
  . محدودیت ورودو  خریدارانو 

ــک  ــرات تکنولوژی ــامل: تغیی ــد  ش ــدهاي تولی ــر در فرآین ــخت و  تغیی ــر در س ــا تغیی و  افزاره
  .  افزارها نرم
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و  تغییر در نرخ رشد جمعیت، تغییرات سنی، شهرنشـینی، مهـاجرت   شامل :تغییرات جمعیتی
  .تغییرات جنسیتی
و  گـذاري نـاقص   اطالعـات، ناکارآمـدي، مکانیسـم قیمـت    تقـارن   عـدم  شـامل : نقایص بازار
  .عوامل خارجی

  .دانش بازار و دانش صنعت شامل :دانش جدید
هـاي مختلـف    تا بخـش  دهندهاي فرصت را نشان  توانند زمان بازبودن پنجره این تغییرات می

  د.نها و ایجاد کارآفرینی یاري کن گیري از فرصت را در جهت بهره تأمین زنجیره

  هادهاي پژوهشپیشن
  :شود می آینده پیشنهادان به محققي ارائه شده، با توجه به الگو

بـا   آن هـاي  مؤلفه صورت موردي بررسی شده و ابعاد و الگوي فوق در صنایع مختلف به -1
  شوند. ضریب همبستگی بیشتر مشخص

 تـأمین  هـاي زنجیـره   دیگـر مشخصـه   آوري و تـاب  چـابکی،  این الگو بـر پایـداري،   تأثیر -2
   .شود بررسی

   .شود خصوصیات فردي کارآفرینی با الگوي فوق ترکیب شده و نتایج بررسی -3
هـاي   وتوسـعه و تـیم   تواننـد بـا اسـتفاده از بخـش تحقیـق      مدیران صنایع مختلف مـی  همچنین

هـاي ذکـر شـده بـه      مؤلفه تغییرات دربراساس کارآفرینی، تغییرات محیطی را شناسایی کرده و 
هاي تغییـرات   مؤلفه توان با شناسایی در بخش تولید می ،عنوان مثال به بپردازند. ایجاد کارآفرینی

بــا شــناخت تــوان  همچنــین مــی بــه تغییــر یــا نــوآوري در محصــوالت اقــدام کــرد. ،تکنولــوژي
در کـرد.  به تولید محصوالتی با صرفه اقتصـادي اقـدام    ،ناکارآمدي بازار در بخش نقایص بازار

در قوانین تجارت یا دسترسـی   با شناخت تغیرات سیاسی از جمله تغییرتوان  می تأمین هم بخش
 ها استفاده کرد.  مواد و تکنولوژي از فرصت تأمین در زمینه تهیه و ،به فناوري
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  منابع
ــو ــین اب ــینی، حس ــردي،  ؛الحس ــده دهک ــف فروزن ــدالهی ؛هللالط ــی، ی ــانگیر فارس  داوري، و جه

ـارآفرینی  هاي برداري از فرصت  آن در تشخیص و بهرهمدل نقش دانش بازار و ابعاد  .)1392علی(  ،ک
  .  170- 157):37( 12 پژوهشی مدیریت فردا، - نشریه علمی

هاي پولی و مالی بر کارآفرینی(بـا   ). تحلیل آثار سیاست1393قربانی، سعید (و  ایمانچراتچیان،
  .  773-793: )4(7کید بر بخش زنان)، توسعه کارآفرینی، أت

 از بـرداري بهـره  در دولـت  هـاي سیاست نقش بررسی ).1395ندا( طباخیان،و  حمیدرضا فتاحی،
  .  173-151 ):16(4 مالی واقتصادي، هاي نامه سیاست فصل هاي کارآفرینانه، فرصت
اقتصـاد   مـؤثر  نگاهى به نقش عوامـل  ).1391پوریا( ، و قربانى حبیب سهیلى احمدى، ؛اکبر کمیجانى،
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