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 چکیده
های اخیر، اما انباشت دانش در این زمینه ی تحقیقات در زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه در دههسابقهرغم رشد بیبه

اختار و محتوای سدرصدد است تا با نگاشت نظامند این حوزه، موجب بهبود در درک این مطالعه با شکست مواجه شده است. 

رور اسنادی در م -روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات، توصیفیرو از اینادبیات شود. 

کارآفرینی و مدیریت استفاده ر مجله معتب 19ند در مجوی نظاموها از روش جستنظر گرفته شده است. برای انتخاب مقاله

(  تعداد CASPا استفاده از ابزار کَسپ )بنهایت در جو، وآوری شده در فاز اول جستمقاله جمع 362شده است. از مجموع 

ی ادبیات عی شد تا بدنهمنتشر شده است، انتخاب و تحلیل شدند. در این مطالعه س 2018تا  1988مقاله که در فاصله زمانی  71

های یادشده تمرکز مقالهدهد که نشان میج شناسی نگاشت شود. نتایس سه معیار تمرکز تحقیق، دیدگاه نظری و روشبراسا

کار گرفته شده ههای بنین در این مطالعه نظریه. همچاستی چرایی و چگونگی این فرآیند اغلب معطوف به بررسی دو حوزه

ظر از من انجام شدهعالوه، مرور ه. بشدز بررسی و مشخص در تشخیص فرصت به تفکیک تمرکز نظری مطالعات نی

ترین مفهومی در پایین -میکمفهومی هستند و سهم مطالعات  -دهد که مطالعات فرصت اغلب کیفیشناسی نشان میروش

 رتبه قرار دارد.
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 مقدمه
صت دو پدیده صور یکی بدون  اندی درهم تنیدهکارآفرینی و فر ست. دکه ت یگری محال ا

ی های سودآور تداعبرداری از فرصتدر حقیقت کارآفرینی با فرآیند تشخیص، ارزیابی و بهره

ن تشووخیص فرصووت به عنواآید، می ه از فعالیت های کارآفرینانه نیز برشووود. اما همانطور کمی

. (Ardichvili et al., 2003; Baron, 2006گردد )می قلمداد کارآفرینیگام در  ینو مهمتر اولین

رینان کارآف و شتهفرصت کارآفرینانه در تحقق کارآفرینی نقشی حیاتی داتشخیص  در حقیقت

و رشووود کالن  شوووتزالزاییا موجباتتواند رسووواند، لذا میرا در ایجاد کسوووب و کار یاری می

  .باشد را در پی داشتهاقتصادی 

های اخیر حاکی از اهمیت این سازه در ادبیات از طرفی سیر صعودی پژوهش ها نیز در دهه

ست. اما با نگاهی دقیق شت دانش در حوزهتر درمیکارآفرینی ا ی یابیم که ادبیات هنوز در انبا

ست ) صت ناکام مانده ا شخیص فر صلی که  ( و تالش برای حلGeorge et al., 2016ت چالش ا

صت  شخیص فر ستندچرا تنها برخی افراد و نه همه قادر به ت ستگی بدنه اه س دبیات ، موجب گ

تواند موجب می  ادبیات یجهت نگاشووت بدنه مرورینظامند ی مطالعهشووده اسووت. لذا انجام 

ظری در درک هر چه بیشتر ساختار و محتوای ادبیات  شده و گامی  در راستای حل گسستگی ن

 هشی آینده قلمداد شود.سازی مسیرهای پژوه ادبیات  و شفافبدن

توان به تحقیق شرت اند را میبه تشخیص فرصت داشته مروری از جمله مطالعاتی که نگاهی

ی ادبیات به بررسوووی مفهوم فرصوووت و ( اشووواره کرد که با مروری بر بدنه2010) 1و همکاران

به شکاف  (2011) 2هانسن و همکاران همچنین در کارآفرینی پرداخته است.ه فرآیندهای مربوط

زمینه، تعاریف  ایندر پژوهشسال  19نظری در تعاریف مربوط به فرصت اشاره کرده و با مرور 

سته صت را به دو د صت و فرآیندهای مربوطفر صر فر ، هی مفهومی و عملیاتی که متکی بر عنا

سیم کردند. همچنین، جورج و همکاران سی 2016) 3تق شدند تا عوامل  180( با برر مقاله، موفق 

شخیص فرصت را  سایی کنندموثر بر ت سرمایه اجتماعی، ویژگینکه عبارت شنا های د از دانش، 

                                                           
1 Short et al., 2010 

2 Hansen et al., 2011 

3 George et al., 2016 
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از طرف دیگر، با نگاهی به ادبیات تشخیص  وجوی نظامند.محیط، هوشیاری و جست شناختی،

شمار ت انگشتی تشخیص فرصیابیم که مقاالت مروری در حوزهمیفارسی در به زبانفرصت 

( اشوواره کرد که با مرور ادبیات 1395نفس و قاضووی )توان به تحقیق ولیاسووت. در این میان می

دریافتند که فرصت محصول دو فرآیند تشخیص و یا جست و جوی نظامند است. آنها همچنین 

ه به نقش هوشیاری کارآفرینانه، شبکه های اجتماعی و آشنایی با بازار در تشخیص فرصت اشار

ند. کرده یه و همکاران )  بعالوها ند حوزه1397صووووف ظام با مرور ن تا  ند  ی ( نیز در تالش بود

 شناسی بپردازند. فرصت کارآفرینانه، به تحلیل محتوای ادبیات مذکور از منظر روش

در  و تشوووخیص آن به نحوی به اهمیت فرصوووت پژوهش هاهرکدام از این علیرغم اینکه 

که به سوووبب آن بتوان کدام تا بحال نگاهی جامع اند اما هیچداشوووته اذعان ادبیات کارآفرینی

شووناسووی تشووخیص فرصووت کارآفرینانه را همزمان از منظرهای متفاوتی همچون نظری و روش

شوووورت و همکاران ی مطالعهبرای مثال، ایرادات وارد آمده بر  اند. بررسوووی کرد، ارایه نکرده

سن )2010) ست که تقریبا مربوط به یک دهه ( اوال مربوط ب2011( و هان ه زمان انجام پژوهش ا

صورت فرآیندی و پیش می صت ب شخیص فر سی ت صلی تحقیقات بر برر شود و ثانیا تمرکز ا

بندی مربوط به تعاریف نبوده اسوووت بلکه همانطور که اشووواره شووود به دسوووته آنعوامل موثر بر 

( علیرغم 2016جورج و همکاران ) پژوهشاند. و یا اینکه درپرداخته فرصوت  و فرآیند فرصوت

روش ، اما تنها به بررسی عوامل تاثیرگذار پرداخته و فرآیندهای منتج به تشخیص و جدید بودن

به مرور ادبیات  مذکور . بعالوه، تحقیقاست را لحاظ نکرده مطالعاتبکار برده شده در  شناسی

ی مروری صوفیه و همکاران العهو یا اینکه در مطفرصت پرداخته و از نقد آن غافل مانده است. 

ی فرصوووت های کارآفرینانه بطور کلی درنظر گرفته شوووده اسوووت همچنین ( اوال حوزه1397)

های مطرح بکار گرفته اند و از بررسوی نظریهشوناسوی تحلیل شودهپژوهش ها تنها از منظر روش

صرفنظر کرده شخیص فرصت  سعی ی لذا مطالعهاند. شده در این حوزه و بطور خاص ت ضر  حا

سی حوزه شامل دیدگاه  ادبیاتی های حیاتی در بدنهدارد تا با هدف برر صت که  شخیص فر ت

شته باشد. نظری، روش شناسی، تحلیل و تمرکز است بتواند مروری کلی به مطالعات فرصت دا
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ی های متنوع در ادبیات فرصووت به نقش برجسووتهنظریه ی د تا با ارایهشووهمچنین سووعی بر آن 

 .ارایه شودآتی  هایپژوهش پیشنهاداتی برایچندگانه اشاره و نهایتا  نظریرویکردهای 

 و پیشینه پژوهش نظری مروری بر مبانی

 فرصت کارآفرینانه

العات بدلیل اهمیت فرصووت در کارآفرینی، محققان همواره در تالش بودند تا به کمک مط

در  . این(Hansen et al., 2011) و تجربی به درک هرچه بهتر مفهوم فرصوووت بپردازند مفهومی

 ی فرصوووت نشوووده اندحالی اسوووت که تاکنون موفق به دسوووتیابی به اجماع نظر در مورد سوووازه

(Hansen et al., 2011 .)به ، ی مروری( با انجام مطالعه2011) وهمکاران هانسوون پژوهشووی تیم

 (.1اند )جدول صت نمودهبندی تعاریف فردسته

 (2011. تعاریف فرصت )برگرفته از هانسن و همکاران، 1جدول 
 نویسندگان مفهوم فرصت

 (2007دتینی و چندلر ) (،2004گاگلیو ) شود.امکان معرفی محصولی جدید به بازار که منجر به سود 

 (2007)مولن کامپنیز و مک .دف جدیده-خلق چارچوب وسیله/کشف جهتموقعیتی 

 (2007(، دیمو )2003) و همکاران آردیچویلی کسب و کار. برای توسعه ایده

 تشخیص فرصت کارآفرینانه

( و شوووین و 1934) 2( ، شوووومپیتر7319) 1از دیدگاه صووواحبنظران کارآفرینی همچون کریزنر

سی در فعالیت2000ونکاتارامان ) سا شخیص فرصت نقشی ا  های کارآفرینانه دارند. تعاریف( ت

 (1934) در مقابل شووومپیتری( 1973)زنری ینظر کرتشووخیص فرصووت با در نظر گرفتن دو نقطه

( نام دارد. در این رویکرد 1973رویکرد اول رویکرد کشف فرصت کرزنر ) شکل گرفته است.

ی مشووتریان و یا ، ذائقهفناوریناشووی از تزییر در  کهبیرونی اسووت روندهای خاسووتگاه فرصووت، 

ای طراحی شووده که نسووبت به گونهبه نظریه در این سووازوکار کارآفرین. تاسووصوونعت در تزییر

رویکرد دوم که . باشدهدف جدید می-است و قادر به دیدن ابزار "هوشیار"های عینی فرصت

                                                           
1 Kirzner, 1973 

2 Schumpeter, 1934 
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شومپیتر ) به صت  شهور می1934خلق فر صت( م ست که فر ستوار ا صل ا شد بر این ا ها نه از با

بیرونی بلکه توسوووط رفتار افرادی که بدنبال تولید منفعت اقتصوووادی هسوووتند شوووکل  روندهای

صتمی شوندهها درک نمیگیرد. در این حالت فر ی عمل و شوند مگر اینکه در فرآیند تکرار

شوند. با وجود تفاوتعکس ضع  سی در دو رویکرد اما آنچه که در این بین العمل، و سا های ا

ست فرد کارآفرین  شترک ا شف برای سازوکاریبه عنوان م ست. به عبارت /ک صت ا خلق فر

تشخیص فرصت  شود بلکهها و نه بصورت جمعی تشخیص داده میها نه در گروهدیگر فرصت

به همین دلیل   (.Shane, 2003) دهدیک فرآیند شوووناختی اسوووت که توسوووط کارآفرین ر  می

صلی در اغلب  ست که چالش ا ست که چه کسان این هاپژوهشا شخیص ا ی و چگونه قادر به ت

 ها هستند.فرصت

 شناسیروش 
مرور اسنادی است  -این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده، توصیفی

و به منظور نگاشت ادبیات تشخیص فرصت کارآفرینانه صورت گرفته است . لذا روش تحقیق 

محقق به کاوش یک متن جهت بکار برده شوووده، مرور نگاشوووت نظامند اسوووت به این معنا که 

حصوووول به اطالعات جامع و روش شووودن روندهای تحقیق و سوووازماندهی ادبیات موجود در 

شت نظامند .2008Petersen et alپردازد )سطوح باالتر می ، 1(. درحقیقت روش تحقیق مرور نگا

ی در ارایهپرداخته اسووت و سووعی  3اسووت که به تکمیل مرور نظامند ادبیات 2نوعی از مرور ادبیات

 (.Kitchenham et al., 2011ی مورد نظر براساس معیارهای مشخص دارد )دیدی جامع از حوزه

شامل . مطالعه1عبارتند از  نگاشت نظامند مرور مطالعهمراحل کلی انجام  ی ادبیات موضوع که 

قق که در این مرحله مح ادغامتحلیل و بندی، طبقه. 2باشووود، ی سوووطحی و تحلیلی میمطالعه

به بررسی و ارزیابی و  شناسی روش نظریه وبراساس معیار و ویژگی مشخص از جمله ساختار، 

ای از نکات اصووولی تحقیق بهمراه گیری که خالصوووه. نهایتا نتیجه3پردازد و بندی متون میطبقه

                                                           
1 Systematic Mapping Review 

2 Literature review 

3 Systematic Literature Review 
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 ;Grant & Booth, 2009شووود )ارایه می اسووت که هم بصووورت کمی و هم کیفی مرور ادبیات

Kitchenham et al., 2011). 

است که با  امندنگاشت نظی مرور گفته شد، پژوهش حاضر یک مطالعه لذا با توجه به آنچه

شده در بازه شر  صت منت شخیص فر انجام  2018ا ت 1994ی زمانی تمرکز بر مطالعات خارجی ت

تشووخیص ژوهشووی مربوط به پ-ی آماری در این مطالعه، تمام مقاالت علمیجامعه .ه اسووتشوود

ی زمانی مذکور در مجالتی هسووتند که دارای دو فرصووت، چاش شووده به زبان انگلیسووی در بازه

صلی می شندشرط ا شاخص پ-مجالت علمی اوال: با ضریب تاثیر و  شی با  شند که به  Q1ژوه با

 باشد.  (FER) ی معتبر دانشگاه بابسون کالجمجلهاند و یا اینکه موضوع کارآفرینی پرداخته

شد: ابتدا مقالهآوری مقالهعبرای جم هایی که در مجالت ها در این پژوهش فرآیند زیر طی 

های کارآفرینانه منتشر شده است شناسایی گردید. در این مرحله ی فرصتمذکور و در حوزه

های یاد شووده، آندسووته از مقاالتی که از مقاله مسووتخرج گردید. سووپس از میان مقاله 362تعداد 

یا  'خلق'یا  'کشف'یا  'فرصت'( و )'خلق فرصت'یا  'کشف فرصت'یا  'فرصت تشخیص')عبارات 

ستفاده کردهدر بخش ('تبیین' شناسایی و انتخاب  های عنوان، چکیده یا کلمات کلیدی ا بودند، 

ها با ی بعد مقالهمقاله منتخب گردید. سوووپس در مرحله 233شووودند که در این مرحله تعداد 

سپ ستفاده از ابزار کَ شامل CASP) 1ا ست از جنبه 10( که  سنجش ا سی معیار  های مختلف برر

به این صورت که به مقاالت با توجه به هر معیار (. Long et al., 2020; Singh, 2013گردید )

 35امتیاز داده شد و تنها مقاالتی استخراج گردید که مجموع نمرات شان باالی  5تا  1از 

(. الزم 1مقاله نهایی جهت تحلیل دسووت یافتیم )شووکل 71عداد به تبود. بنابراین در این مرحله 

سپ ) ستفاده از تکنیک کَ که روایی ابزار تحقیق را تضمین  ( CASPبه ذکر است که عالوه بر ا

ها، محقق دیگری بجز محقق اصووولی بطور کند، جهت سووونجش پایایی ابزار گردآوری دادهمی

ال مقاالت بر اسوواس کلمات کلیدی مذکور در ها و غربهمزمان به جسووت و جو در پایگاه داده

 بخش عنوان و چکیده پرداخت که نهایتا نتایج مشابهی به بار آمد.
 

                                                           
1 Critical Appraisal Skills Program 
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 . فرآیند انتخاب و غربال مقاالت1شکل 

 

ست، مرحله شت نظامند ا ی برای تحلیل اطالعات نیز با توجه به ماهیت تحقیق که مرور نگا

صورت  ایافزار ویژهها در آن بصورت غیررسمی و فارغ از هر نوع تکنیک و یا نرمارزیابی داده

نابراین Grant & Booth, 2009گیرد )می یل (. ب بالگری مقاالت، تحل ها و دادهکیفی پس از غر

یه تایج ارا یار )ی ن گاه  (Heidari et al., 2018براسوووواس سووووه مع ید و  نظریتمرکز تحقیق، د

 شناسی انجام شد.روش

 یافته ها

 ه هامطالعات در طول زمان و با توجه به نوع مجل وصیفتالف( 
ی مدیریت و کارآفرینی ی فرصت در آنها چاش شده به دو دستهمجالتی که مقاالت حوزه

نشان داده شده  1در پیوست  شوند. سهم مجالت کارآفرینی در چاش مقاالت فرصتتقسیم می

ست. شد  ا سی ر کارآفرینی و مدیریت به تفکیک  ه هایمقاالت در هریک از مجلتعدادی برر

شان می سرمدار چاش مقاالت در حوزه های هدهد که مجلسال ن ستند کارآفرینی  صت ه ی فر

ی تشخیص فرصت کارآفرینانه که مربوط (. همچنین با وجود قدمت مطالعات در زمینه2)شکل 

سه دهه ستبه  شمگیر محققان در دهه ،فارغ از نوع مجالت ،ی اخیر ا شاهد توجه چ ی در کل 

 .آخر هستیم

 مراحل جست و جو

 جست و جوی اولیه میان مجالت معتبر

 واژه و مقدمهاستخراج مقاالت با توجه به چکیده، کلید

 

 CASPبا استفاده از تکنیک  مقاالت نهایی

 

 1مرحله 

 2مرحله 

 3مرحله 

 مقاله 362

 مقاله 233

 مقاله 71



  8 1400بهار ، 1 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

 
 کارآفرینی و مدیریت. روند مقاالت در مجالت 2شکل 

توان به چند جریان کلیدی نسوووبت داد: علت این پدیده را با توجه به محتوای مقاالت، می

فرصوووت اسوووت. این -( که سووونن بنای توجه به پیوند فرد2003) 1ی اکهارت و شووویناوال مقاله

 مقاله، سوویر توجهات را از بررسووی افراد کارآفرین به سوومت تمرکز بر پیوند فرد و فرصووت و

شکل  سوق داد. جریان دوم مطالعات، زمانی  صت در فر ایندهای کارآفرینانه  همچنین نقش فر

یا 2005) 2شگرفت که مقاالتی همچون المپکین و همکار را محققان  ( توجه2007) 3دیمو( و 

معطوف به نگاهی فرآیندی به تشخیص فرصت کردند. به عبارت دیگر، این دسته از محققان به 

سی  صرف به  "گونگیچ"اهمیت برر صت  به جای توجه  شخیص فر پدیده  "چرایی"فرآیند ت

های مختلف از جمله علوم شناختی در ادبیات فرصت توان ظهور حوزهاشاره کردند. و نهایتا می

های متنوع در ادبیات فرصووت خصوووصووا بعد از محققانی همچون بوسوونتیز و ی دیدگاهو ارایه

 ی اخیر دانست.محققان در دهه (، را علت توجه چشمگیر1997) 4بارنی

                                                           
1 Eckhart & Shane, 2003 

2 Lumpkin & Lichtenstein, 2005 

3 Dimov, 2007 

4 Busentiz & Barney, 1997 
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 تمرکز تحقیق و دیدگاه نظری مطالعاتب( 

مقاله به بررسووی  71در اینجا با درنظر گرفتن جایگاه محوری تشووخیص فرصووت در تمامی 

پاسخ  برایکه مطالعات  روشن شدپردازیم. با نگاهی مروری به ادبیات مرتبط با آن می نظریه ها

ستند،  دو رویکرد  صت ه شخیص فر صلی که چرا تنها برخی افراد و نه همه قادر به ت سوال ا به 

( نیز 2003) 1در حقیقت همانطور که کروگراند. در پیش گرفته نظری پژوهشعمده در تمرکز 

به کند، اشووواره می پاسوووخ  به  جهت توصووویف و تحلیل هر مفهوم، مادامی که محققان موفق 

شوند، نمیآن پ "چرایی" رویکرد اول  د. لذاآن پدیده را توضیح دهن "چگونگی"توانند دیده ن

 "چرایی" ی تشخیص فرصت سعی در بررسیهایی  است که جهت درک پدیدهمربوط به مقاله

 اند.و درصدد برشمردن عوامل موثر بر فرآیند تشخیص فرصت برآمده دارند تشخیص فرصت

ی پاسخ سی عوامل موثر تشخیص فرصت و با انگیزههمچنین موج دوم تحقیقات پس از برر

تشوووخیص فرصوووت شوووکل گرفت. محققان در این دسوووته، نگاهی فرآیندی به  "چگونگی"به 

 .اندهای تشخیص فرصت داشتهسعی در واکاوی مکانیزم تشخیص فرصت داشته و

یص تشخ مقاله( تمرکز بر چرایی 46که اغلب مطالعات ) دادبررسی مقاالت نشان همچنین، 

بنابراین  اند.را شناسایی کرده آن یا تجربی عوامل موثر بر واند و بصورت مفهومی فرصت داشته

یند موثر در این فرآسوووازوکارهای مطالعاتی که در پی یافتن فرآیندهای تشوووخیص فرصوووت و 

 مقاله( قرار خواهند گرفت.  25ی دوم )اند در رتبهبوده

عوامل موثر در تشخیص " های بکار رفته جهت توضیح ها و نظریهدسته اول مقالهبا بررسی 

ختی تئوری شنا دریافتیم که اغلب مطالعات سعی در بررسی عوامل فرصت براساس دو "فرصت

فرادی که قادرند ، امطالعات(. از نظر این دسووته از 2)جدول  اندداشووتهو تئوری سوورمایه انسووانی 

 6ارزی از جمله خودباوری )بشناختی خلق کنند خصوصیات /های کارآفرینانه را کشففرصت

ی ام طرحوارهمقاله( و انسووج 1مقاله(، تطبیق شووناختی ) 1بینی ) مقاله(، خوش 4مقاله(، شووهود )

شتری ) 1ذهنی ) شته 1مقاله( و یا قابلیت درک دیدگاه م شناختی مقاله( دا اند، یا از فرآیندهای 

بعیت تمقاله(  4اله( و خالقیت )مق 1مقاله(، تشوووخیص الگو ) 5مشوووخصوووی از جمله یادگیری )

 اند. مقاله( بوده 6اند و یا تحت تاثیر حاالت شناختی از جمله احساس )کرده
                                                           

1 Krueger, 2003 
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 قیتحقهای نظری به تفکیک تمرکز . دیدگاه2جدول 
 درصد تعداد های نظریدیدگاه حوزه تمرکز

ی(
رای

چ
ت )

ص
فر

ص 
خی

تش
ل 

وام
ع

 

 1/38 30 (احساستئوری شناختی )خصوصیات، فرآیندها و متزیر 
 3/27 24 تئوری سرمایه انسانی )شامل دانش، تجربه و تحصیالت(

 5/12 11 ، اشتیاق ، نیت، تعهد و انگیزه مالی(خودتنظیمیتئوری انگیزه )
 2/10 9 تئوری اطالعات )دسترسی به اطالعات، جست و جوی نظامند(

های کیفیت شبکهتئوری سرمایه اجتماعی )منابع اجتماعی اطالعات، کمیت و 
 اجتماعی ، پیوندهای شبکه و نوع شبکه(

8 1/9 

 5/4 4 تئوری هوشیاری کارآفرینانه
 3/2 2 تئوری نوع فرصت کارآفرینانه

 100 88 مجموع

ت 
ص

فر
ص 

خی
تش

ی 
ها

ار
وک

از
س

ی(
نگ

گو
چ

(
 

ری، باور تئوری پردازش اطالعات )جست و جوی نظامند، پردازش الگوریتمی و میانب
 های توجه به اطالعات(مدلفرصت و 

8 6/28 

 9/17 5 تئوری خالقیت
 3/14 4 تئوری هوشیاری کارآفرینانه

 3/14 4 تئوری یادگیری )یادگیری تجربی، یادگیری سازمانی(
 3/14 4 تئوری تشخیص الگو و تفکر ارتباطی

 1/7 2 تئوری حل مسئله
 5/3 1 تئوری هماهنگی ساختاری

 100 28 مجموع

 

( 2007) 1در ادبیات برای اولین بار توسوووط بارن "احسووواس"ی جدید ، ورود سوووازههمچنین

 2(، هایتون و چوالکوا2008بارن ) سووت توجه بسوویاری از محققان همچونصووورت گرفت و توان

( را به خود جلب کند. این سوووازه پیوند عمیقی با شوووناخت  2018) 3و گاس و اشووومیت (2201)

ی ی عواملی همچون فرآیندهای شناختی، پیوندهای اجتماعی، نحوهسطهکارآفرینانه داشته و بوا

گیری، قضاوت و تشخیص فرصت تواند بر تصمیمجست و جو و دانش و توجه و خالقیت می

سووورمایه انسوووانی، نه تنها دارا بودن دانش قبلی تاثیر  نظریهتاثیرگذار باشووود. همچنین از منظر 

ی اسوتفاده از دانش و مسویری که دارد بلکه نحوه چشومگیری بر تشوخیص فرصوت کارآفرینانه

های تحقیق شین و یافتهاین نتایج با  است. موثراطالعات بدست آمده و به دانش تبدیل شده نیز 

                                                           
1 Baron, 2007 

2 Hayton & Cholakova, 2012 

3 Goss & Sadler‐Smith, 2018 
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اصوولی برای تشووخیص فرصووت  علترا دو  اطالعات و شووناختشووتن که دا (2000) نونکاتارام

ه روابط میان متزیرهای تاثیرگذار بر فرصت بعالوه، توجه ب دانند، همخوانی دارد.کارآفرینانه می

ای از روابط میان خالصه 3. شکل ای میان متزیرها حکمفرماستدهد که تعامل گستردهنشان می

 . نمایدعوامل تاثیرگذار، را براساس نتایج بدست آمده ارایه می

 

 و روابط بین آنها . عوامل تاثیرگذار بر تشخیص فرصت3شکل 
 

تشوووخیص فرصوووت دارد، با تاثیر بر  رقبلی عالوه بر تاثیر مسوووتقیمی که ببرای مثال دانش 

شناختی مثل شبکه شیاری کارآفرینانه و فرآیندهای  شبکه، هو های اجتماعی و پیوندهای میان 

شخیص فرصت اثر یادگیری می ستقیم بر ت نیز بر  هامقالهگذارد. برخی دیگر از تواند بطور غیرم

ی بین ویژگی شووناختی مربوط به دیدگاه مشووتری و تشووخیص تاثیر میانجی متزیر دانش بر رابطه

ی بین سرمایه اجتماعی و دهد که رابطهنشان می مطالعاتاند. همچنین نتایج فرصت اشاره کرده

ای دوطرفه است. به این معنا که همانطور که خصوصیات شناختی از خصوصیات شناختی رابطه

گذارد، منابع بینی بر سوورمایه اجتماعی و پیوندهای میان شووبکه تاثیر می قیت و خوشجمله خال

سمی نیز موجب تقویت ویژگیو  اجتماعی اطالعات از جمله مربی شناختی از روابط غیرر های 

های اجتماعی با شوووود. از طرف دیگر، سووورمایهمی های ذهنیجمله خودکارآمدی و طرحواره

سی  ستر صت تاثیر بر میزان د شخیص فر ستقیم بر ت  .اثر داردافراد به منابع اطالعاتی، بطور غیرم

به مفهوم انگیزه می گاهی  با ن حاالت انگیزشوووهمچنین،  که  فت  یا ثل انگیزه یتوان در ی م
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های انگیزشووی همچون آگاهی از برنده، اشووتیاق کارآفرینانه، نیت کارآفرینانه و یا محرکپیش

شتریان و انگیزه صهای منیازهای م شخیص فر ستقیم بر ت تواند منجر به می تالی عالوه بر تاثیر م

 وغلبه بر عدم اطمینان ، بروز رفتارهایی از جمله تعهد، تمرین عمدی، توجه به ارزش فرصوووت

گیری استراتژیک شده و لذا خوصیات شناختی مثل خودکارآمدی و در نتیجه هوشیاری جهت

شناختی از جمله درک نیاز بازار و یا ریق مکانیزمدهد و یا اینکه از طرا تحت تاثیر قرار می های 

و در آخر ذکر این نکته  پردازش اطالعات بطور غیرمسووتقیم بر تشووخیص فرصووت تاثیر گذارد.

با تمرکز به نوع فرصت و تاثیر آن بر تشخیص فرصت اذعان دارند  هامقالهمهم است که برخی 

 نظامندترتیب از طریق جست و جوی تواند بهکه بسته به اینکه فرصت صریح باشد یا ضمنی  می

  خلق شود./و یا تجربه قبلی، کشف

ی دوم تحقیقات یعنی آنهایی که به تشوووخیص فرصوووت ی دسوووتهاز طرف دیگر، با مطالعه

و بدنبال پاسووخ به چگونگی کشووف و یا خلق فرصووت ( 2)پیوسووت اند نگاهی فرآیندی داشووته

تری نسبت به فرآیند شناختی نگرش عمیقستند از منظر علومیابیم که محققان تواناند، درمیبوده

 & Busentizاند )تشخیص فرصت کسب کنند و همانطور که بسیاری از محققان نیز اشاره کرده

Barney, 1997،صت شخیص فر سی ت شناختی ذهن کارآفرین  (، گام اولیه در برر و فرآیندهای 

ند شووناختی هماهنگی سوواختاری توانسووته تا به عبارت دیگر کارآفرین به کمک فرآی باشوود.می

باط برقرار کرده و چارچوب بازار ارت یازهای اصووولی   میان کارکردهای تکنولوژی جدید و ن

له به کمک مکانیزم. هدف جدید را کشوووف کند-وسوووی یا اینکه  های دریافت و پردازش و 

تبدیل اطالعات قادر اسووت تا با  اطالعات،  خالقیت و طی یک فرآیند تدریجی و یا حل مسووئله

پرداخته و فرصووت را خلق  اندجسووت و جو کرده که به تفسوویر اطالعاتی به دانش و یادگیری 

شناختیآید، کارآفرین به کمک چارچوببرمی هاپژوهشهمانطور که از  کنند.می اش به های 

ارتباط را  جذب و پردازش اطالعات محیط بیرونی پرداخته و قادر اسووت تا اطالعات به ظاهر بی

ساس  سبت بهبه یکدیگر متصل کرده،  فرصت 1های اولیهنمونهبر ا ش وجود ن  دهفرصت هوشیار 

 و لذا آن را کشف کند.

                                                           
1 Prototypes  
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( 4های بکار گرفته در تشخیص فرصت، )شکلهایی درک بهتر نظریهو در آخر اینکه، برا

 دهد. های مختلف )چرایی و چگونگی( را نشان میسیر ظهور تاریخی تئوری

 

 ظهور تاریخی نظریه تشخیص فرصت .4شکل 

 هامقالهشناسی رویکرد روشج( 

های به روش یهنظرجایگاه تشخیص فرصت در ادبیات کارآفرینی، اما اثربخشی این  علیرغم

 1ناکاتا و هوانن در این مرور، روش تحقیق بر اسووواس معیار تحقیق بکار رفته بسوووتگی دارد.

ی مفهومی: تحقیقاتی که به ارایه-کیفی پژوهش. 1شووود: طبقه اصوولی تقسوویم می 4 ( به2005)

مفهومی: از ابزار ریاضوووی و -کمی پژوهش. 2پردازد. چارچوب نظری و یا دیدگاهی جدید می

 پژوهش. 3 کنند.ی مدل اسوووتفاده میهای دسوووت دوم برای بیان یک مورد و یا توسوووعها دادهی

 و موردیتجربی که با اسووتفاده از ابزار کیفی همچون مشوواهده، مصوواحبه عمیق، مطالعه-کیفی

یل اطالعات می به گردآوری و تحل مایش  که داده-کمی پژوهش. 4پردازد. آز ها در تجربی 

گردآوری کرده و اطالعات را  های آزمایشووویو یا طرح ابزاری چون پیمایشمقیاس باال را با 

تایج نشوووان  کند.بصوووورت کمی تحلیل می مقاله( از نوع  27، %1/38) هامقالهکه اغلب  دادن

مقاله( قرار  22، %9/30تجربی )-کمی هایمقالهی دوم مفهومی بوده و در رتبه-ی کیفیدسوووته

مقاله(   14، %7/19تجربی )-ی کیفیسوم و چهارم مربوط  به دستهدارند همچنین به ترتیب رتبه 

. به عبارت دیگر محققان بیشووتر (5)شووکل باشوودمقاله( می 8،  %3/11مفهومی )-ی کمیودسووته
                                                           

1 Nakata & Huang, 2005 
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های نظری و مفهومی دارند و یا اینکه درصووودند تا صوووحت ی کیفی چهارچوبتمایل به ارایه

  .پیمایش محک بزنند های تجربی همچونهای نظری را به روشمدل

 

 تحقیق. توزیع مقاالت با توجه به روش5شکل 

 

( با توجه به سه معیار 3مقاله، پیوست ) 71بندی صورت گرفته در جهت فهم کلی انواع دسته

شوووناسوووی و همچنین با توجه به مجله منتشووور شوووده، تمرکز تحقیق، دیدگاه تئوریکی و روش

 دهد.مطالعات را ارایه می

 گیریجهبحث و نتی
های تشخیص فرصت انجام شد. در مطالعه مروری حاضر با هدف ارزشیابی انتقادی پژوهش

توان از سالهای این مطالعه شروع موج عالقمندی محققان به موضوعات تشخیص فرصت را می

توان تحت تاثیر موضوووعات کلیدی همچون پیوند فرد و به بعد دانسووت. این جهش را می 2005

های جدیدی ی تدریجی و فرآیندی فرصووت و ورود دیدگاهمربوط به توسووعهفرصووت، مفاهیم 

 از منظر. همچنین پژوهش حاضر انستهمچون علوم شناختی در ادبیات فرصت و کارآفرینی د

ی فرصت و اینکه چرا تنها برخی افراد قادر به های نظری بکار رفته جهت توضیح پدیدهدیدگاه

شوند، مورد بررسی قرار گرفت. در حالی که تمرکز اصلی های کارآفرینانه میتشخیص فرصت

اغلب تحقیقات معطوف به تعیین عوامل موثر بر تشوووخیص فرصوووت اسوووت اما موج جدیدی از 

 و سووازوکارهای مربوطه به سوومت بررسووی ماهیت فرآیندی تشووخیص فرصووتگرایش محققان 

؛ مفهومی-کیفی
38/10%

؛ تجربی-کمی
30/90%

؛ تجربی-کیفی
19/70%

-کمی
؛ مفهومی …
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به بررسووی چرایی تشووخیص فرصووت و  هاپژوهشی اول شووکل گرفته اسووت. در حقیقت دسووته

ی دوم با تمرکز بر ذهن اند این در حالی است که دستهروابط میان متزیرهای تاثیرگذار پرداخته

شناختی بکار گرفته شده در حین تشخیص فرصت  سازوکارهایفرد کارآفرین سعی در بررسی 

یک تنها از منظر اغلب  هاقالهمی دوم دهد که دسووتهنشووان می هارا دارند. اما با این وجود یافته

بررسووی  و تمرکز کمتری را معطوف به اندپرداخته به توضوویح فرآیند تشووخیص فرصووت نظریه

  اند.نمودهو ادغام آن در مدلی یکپارچه نظریه چندین  یهمزمان

شوووناسوووی مورد نقد و بررسوووی قرار گرفت. در این پژوهش همچنین مقاالت از منظر روش

های جدید و های مفهومی چشووومگیر در ارایه چارچوبد پیشووورفتواضوووح اسوووت که با وجو

برد. به عبارت های کیفی تجربی رنج میی تحقیقاتی از فقدان روشهای مفهومی اما بدنهمدل

مدل به بررسوووی تجربی  یل  ما قان بیشوووتر ت مایش و دیگر محق با کمک ابزاری همچون پی ها 

در  ی فرصت با این ابزار در تضاد است.دیدهنگر دارند در حالی که ماهیت پی گذشتهمصاحبه

تواند ی تشخیص فرصت، فرآیندی است که در هر زمان و هر مکانی میماهیت پدیده حقیقت،

شاهده(که ر  دهد و لذا انجام چنین تحقیقاتی در  شد )مانند روش م سیار  حین وقوع پدیده با ب

های الوه همانطور که اشاره شد، روش(. بعTumasjan & Braun, 2012)بر و وقتگیر هستند هزینه

شته سرایینگر همچون گذ ستان سوگیری در یافته دا ستهشود. ها مینیز موجب   ای از محققاند

(Tumasjan & Braun, 2012; Gregoire et al., 2019 )های شوووبهبرای حل این چالش، روش-

 .کردنداد شود را پیشنهآزمایشی که در آن اطالعات مربوط به فرصت دستکاری می

 آتی هایپیشنهاد
 ارایه گردیده است. 3مسیرهای پژوهشی برای مطالعات آینده در جدول 

 پیشنهادهای آتی. 3جدول 
 از منظر نظری

 پیشنهاد پژوهش جزئیات منبع

ی خود اذعان دارد علیرغم مرتبط بودن ( در مقاله2004بارن )

تئوریهای تئوری تشخیص سیگنال با تشخیص فرصت اما اگر با 

تواند نتایج مفیدتری به بار آورد. یکی از این دیگر ادغام شود می

تئوری تشخیص سیگنال و 

 تئوری تمرکز خودتنظیمی
ادغام و بررسی همزمان 

 چندین نظریه
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( 2004تئوریها، تئوری تمرکز خودتنظیمی بروکنر و همکاران )

 است.

دادند که ی خود پیشنهاد ( در مقاله2012جان و براون )توماس

بررسی تاثیر همزمان این دو تئوری سبب درک تاثیرات 

 شود..جبرانیشان بر یکدیگر و نهایتا تشخیص فرصت می

تئوری تمرکز تنظیمی و 

 تئوری خودباوری

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

کی منظر هوشیاری کارآفرینانه را پیشنهاد دادند. این ادغام تئوری

شود به درک جریان اطالعاتی از زمانی که در محیط دریافت می

 کند.شود، کمک میتا زمانی که فرصت تشخیص داده می

تئوری هوشیاری 

کارآفرینانه و پردازش 

 اطالعات

 از منظر روش شناسی

 پیشنهاد پژوهش دالیل پیشنهاد منبع

با توجه به ماهیت فرصت، تحقیقاتی که بصورت روایتی و 

 ,Shepherd & DeTienneنگر دارند )های گذشتهپیمایشی سوگیری

شوند (، همچنین مطالعاتی که بصورت مشاهده انجام می2005

بدلیل ماهیت فرصت که در هر مکانی و هر زمانی ممکن است 

 (.Tumasjan & Braun, 2012ر  دهد، لذا پرهزینه و دشوار است )

امکان دستکاری اطالعات 

امل فرصت، کنترل عو

گر و بررسی مداخله

 فرآیندهای شناختی موثر

بکارگیری روش 

 های آزمایشیتحقیق

گیری در زمان واقعی بهترین تکنیک جهت سنجش تصمیم

(Harrison et al., 2015) 

ماهیت قضاوت محور 

 تشخیص فرصت

بکارگیری تکنیک 

 پروتکل شفاهی
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