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  مقدمه
هاي کارآفرینانه دارد  نقش بسیار اساسی در فعالیت 1از نظر محققان کارآفرینی، شناسایی فرصت  

)Shrader and Hills, 2015; Wang et al., 2013; Alonso et al., 2016(و همکاران  2. آلونسو
رصت است. کارآفرینی موجب خلق و ) اعتقاد دارند که کارآفرینی نحوة تفکر و عمل بر مبناي ف2016(

الیاسی،  نفعان شده و فرصت، قلب این فرایند است (محمدي بازآفرینی ارزش براي مالکان و ذي
) فرصت، فاصلۀ بین وضعیت جاري و آیندة بالقوه است که پر 2015( 4و هیلز 3). از نظر اشرادر1388

  گیرد. کردن این فاصله توسط کارآفرینان صورت می
شود و بدون آن، فعالیت کارآفرینانه  محسوب می اسایی فرصت، ویژگی اصلی کارآفرینانناگرچه ش  

 ,.Maine et al(ولی تمام افراد قادر به شناخت فرصت نیستند )، Wang et al., 2013(دهد  رخ نمی

میت هاي کارآفرینانه دست پیدا کنند. با توجه به اه توانند به فعالیت افراد نمی ۀبنابراین هم .)2015
، )Shrader and Hills, 2015; Wang et al., 2013(تشخیص فرصت در فرایند کارآفرینی 

ساز  متعددي در خصوص عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت صورت گرفته است تا زمینه هاي مطالعه
، در مطالعات خود به این نتیجه محققاناي از  عدههاي کارآفرینانه شود.  افزایش تشخیص فرصت

 5به عوامل فردي کارآفرین نظیر احساس خودکارآمدي عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت که رسیدند
 ;Campos et al., 2015( 6خالقیت )، Nikraftar and Hosseini, 2016؛1393(باغبانی و فوالدي، 

Ahlin et al., 2014 ،(7انگیزه )Wasdani and Mathew, 2014( ،قلی 8دانش پیشین)  پور و
 9ها وجوي منظم فرصت و جست) George et al., 2016; Li et al., 2015؛ 1388کریمی،  کرامتی

)Alvarez and Barney, 2007; Riuttanen, 2015ز تحقیقات نیز نشان شود. برخی ا ) مربوط می
 ,.Li et al( 10هاي اطالعاتی به عوامل اجتماعی مانند جریان عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت،که  دادند

                                                             
1- Opportunity exploration 
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3- Shrader 
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5- Perceived self- efficacy 
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8- Prior Knowledge of Entrepreneur  
9- Regular search for opportunities 
10- Information flows 
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2015; Ozgen and Baron, 2007 ،(1مالکیت فکري )Glass and Wu, 2007( ،ارتباطات   شبکه
 ،)1390، محمدي و همکاران؛ Nikraftar and Hosseini, 2016; George et al., 2016( 2اجتماعی

 ,Hunt؛1388ثانی،  زاده صارمی و علی( 4برنده نیروهاي پیش )،1388(پورسعید،  3یادگیري اجتماعی

شبکه ارتباطات اجتماعی  )،Alpkan et al., 2010؛ 1392، (طالبی و همکاران 5ريسرمایه فک )،2015
گونه بیان کردند که  ) مربوط است. مطالعاتی نیز اینOzgen and Baron, 2007( 6و وجود مربی

خالقیت و شبکه ارتباطات ترکیبی از عوامل فردي و اجتماعی نظیر  ،عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت
و شبکه ارتباطات  7کارآفرینانه هشیاريدانش پیشین، خالقیت، ، )1392و همکاران،  اجتماعی (عزیزي

عوامل شناسایی شدة درصدد است تا حاضر  ي ) است. مقاله1388، ثانی زاده علی(صارمی و  اجتماعی
هاي پیشین را از منظر چرایی اثرگذاري این عوامل بر  مذکور اثرگذار بر تشخیص فرصت در پژوهش

به  . معرفی عوامل اثرگذار و تبیین چرایی اثرگذاري این عوامل،دصت مورد بحث قرار دهفرشناخت 
هاي  فرصتتوانند  که چگونه میدهد  می نشان ها نظیر کشاورزي فعاالن و کارآفرینان تمام عرصه

جب ، موفرینانههاي کارآ شناسایی فرصت ةاز نحو سازي افراد مذکور د. آگاهرا شناسایی کنن کارآفرینانه
در تر،  هاي بیش و دستیابی به فرصتافراد ي این  هاي کارآفرینانه قدرت تشخیص فرصتتقویت 

 خواهد شد. هاي مربوطه  حوزه

تشخیص فرصت وجود دارد، اولین دیدگاه  ۀمقول دو دیدگاه رایج در رابطه با :شناسایی فرصت
یک پدیده است  تغییر قخلق فرصت از طری ،هاي موجود در محیط و دومین دیدگاه شناسایی فرصت

)Edelman and Yli- Renko, 2010و  8). دیدگاه اول در ادبیات کارآفرینی به رویکرد کشف فرصت
هاي فکري  ). ریشه1392بخش،  است (رستمی و فیض مشهور 9دیدگاه دوم به رویکرد خلق فرصت

                                                             
1- Intellectual property 
2- Social networks 
3- Social Learning 
4- Thrust 
5- Intellectual capital 
6- Mentors 
7- Entrepreneurial Alertness 
8- Opportunity recognition 
9- Opportunity creation  
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 2در آثار کرزنر و رویکرد کشف فرصت )Toma et al., 2013( 1رویکرد خلق فرصت در آثار شومپیتر
  ).Forsgren, 2016است ( مشهود

است که  خارج از فرد کارآفرین یا شرکت معتقد است منشاء فرصت، محیط بیرون و کرزنر  
فکرانش ماهیتی  . او و هم)De Jong and Marsili, 2015( دهد هاي کارآفرینانه انجام می فعالیت

این  ندهست نسبت به دیگران هشیارتر افرادي که اند را براي فرصت قائل هستند و بر این عقیده 3عینی
اما شومپیتر ذهن افراد را به عنوان ). Edelman and Yli- Renko, 2010(کنند  میها را کشف  فرصت

. او و معتقدان به دیدگاهش، ماهیتی )De Jong and Marsili, 2015( کند ها تلقی می منشاء فرصت
ادراك  از طریق ارتباط متقابل کارآفرین، ها توسط که فرصتذهنی براي فرصت قائل و بر این باورند 

رستمی و (شوند  خلق می العمل فرایند یادگیري عمل و عکس در، ار وي با ساختارهاي اجتماعیرفت
د خلق فرصت و کشف فرصت از اهمیت شناسایی فرصت هر دو رویکر ۀدر مقول). 1392بخش،  فیض
نیاي جدید و کشف فرصت موجب د ظهورمنجر به  هستند. چون خلق فرصت اي برخوردار ویژه

) ماهیت و منشاء فرصت 1جدول ( .)Alvarez and Barney, 2007( شود دنیاي موجود می وسعت
  کند. را در دو رویکرد خلق و کشف فرصت بیان می

  
  .تشخیص فرصت ۀدو دیدگاه مرتبط با مقول ۀمقایس -1جدول 

  ماهیت فرصت  منشاء فرصت  رویکرد
  عینی  محیط و تغییرات آن  یرونیب  کشف فرصت
 ذهنی  فرد ۀذهن خالقان  درونی  خلق فرصت

    
خوب و تبدیل آن  ةبه معناي توانایی تشخیص اید "شناسایی فرصت" )،2016( 4اسکاتاز دیدگاه   
نیز  )2011( 6و نیگاما 5جواهر دارد. اقتصادي را در بر  رزش و بازدهبه یک مفهوم تجاري است که اایده 

پرداز،  نظریه این سهد. نکن می ي جدید را تشخیص فرصت معرفیوکار خلق کسب ایده برايکشف یک 

                                                             
1- Schumpeter 
2- Kirzner 
3- Objective 
4- Scott 
5- Jawahar 
6- Nigama 
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ها، شناسایی فرصت  گیرند؛  زیرا از نظر آن تشخیص فرصت را مترادف با رویکرد خلق فرصت در نظر می
و  1بارون .)Scott, 2016; Jawahar and Nigama, 2011(همان تشخیص ایده و خلق چیزي نو است 

 درخور وکار جدید یا پیشرفت ق یک کسبنیز شناسایی فرصت را درك احتمال خل )2006( 2یانسل
جدید براي کارآفرین ایجاد  ةسود بالقو دانند که در هر دو صورت می فعلی وکار کسب توجه وضعیت

شود؛ زیرا از نظر  ها شناسایی فرصت هم شامل خلق فرصت و هم کشف فرصت می شود. از دید آن می
  شود. موجود را شامل می ةشناخت فرصت، هم خلق یک پدیده و هم بهبود پدیدها  آن

د خلق فرصت و کشف فرصت داراي تشخیص فرصت، هردو رویکر ۀکه در مقول با توجه به این  
دو ) 2006بارون و انسلی ( و از طرفی تعریف )1392بخش،  رستمی و فیض(هستند  اي جایگاه ویژه

ها در رابطه با شناسایی  از تعریف مورد نظر آن است، در این مطالعهر را پوشش داده رویکرد مذکو
سایی فرصت درك احتمال خلق یک ، منظور از شنااین در این مقالهشود. بنابر فرصت استفاده می

براي وکار موجود بوده که در هر دو حالت  توجه وضعیت یک کسب یا بهبود درخوروکار جدید  کسب
  ).Baron and Ensley, 2006(د کن ایجاد می جدید ةسود بالقوکارآفرین 

مؤثر بر شناخت فرصت در  ةعوامل شناسایی شددر ادامه،  :عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت
رایی اثرگذاري از منظر چ تعریف شده واند،  ها دسترسی پیدا کرده به آن محققانکه  هاي پیشین پژوهش

  .ندگیر مورد بحث قرار می ،فرصت این عوامل بر شناسایی
خالقیت به معنی تولید یک فکر نو و دستیابی به یک راه حل جدید براي حل یک مسأله  :خالقیت

فرایندي  توسط فرد کارآفرین،  فرینانهکه تشخیص فرصت کارآ بر این عالوه ).Drapeau, 2014( است
ت یز، موجب تشخیص فرص)، تفکر خالقانۀ فرد ن1391، (عزیزي و همکاران آید خالق به حساب می

اند.  به بررسی صحت این موضوع پرداخته هاي متعددي مطالعه ).1394پایندانی، شود ( توسط وي می
در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که  )2015و همکاران ( 3کمپاس و )1391عزیزي و همکاران (

تر  قوي انههاي کارآفرین تري برخوردار باشند، در شناسایی فرصت هر چه افراد از درجۀ خالقیت بیش
با عنوان  تالش فرد براي شناخت مسأله و ارائۀ راه حل براي آن، که از آن کنند. بنابراین عمل می

                                                             
1- Baron 
2- Ensley 
3- Campos 
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تواند به وي در تشخیص فرصت کارآفرینانه  کارهایی است که می راهجمله از  شود، خالقیت یاد می
  کند. کمک 
هاي  شناسایی فرصتوجوي منظم فرصت بر  دربارة تأثیر جست :ها وجوي منظم فرصت جست

ها اعتقاد دارند و در مقابل، محققان  اي به اثرگذاري مثبت آن بر تشخیص فرصت کارآفرینانه، عده
 ؛1393، پوري و همکاران میگون(کارآفرینانه  هشیاريدیگري مخالف این موضوع هستند. برخی به 

Shane, 2003( وجوي  دیگر به جست اي وجو معتقد بوده و عده ها بدون جست یعنی مالحظۀ فرصت
شده براي  وجوي از پیش تعیین که جست ) معتقد است2016( 1فاستها معتقدند.  منظم فرصت

غیر ممکن  کنند و وجو می چه چیزي را جست دانند که می که کارآفرینان از قبل کند ها بیان می فرصت
رینان موفق را براي یک گروه از کارآف) 2009( 2هیلز. قابل حدس باشند ،پیشها از  است که فرصت

 از افراد بیان کردند که شناسایی فرصت، حاصل درصد 85رصت مورد مقایسه قرار داد. شناخت ف
  .دده باره رخ نمی زمان است و یکچندین مرحله یادگیري در طول 

، افراد اي از الگوهاي ارتباطی میان مجموعهارتباطات اجتماعی   شبکه :شبکه ارتباطات اجتماعی
کند  می آسان یا محدودها،  ا منابع و فرصتکارآفرینان را ب هاست که دسترسی انها و سازم گروه

)Wang et al., 2013(شود  منجر به دسترسی کارآفرینان به اطالعاتی میارتباطات اجتماعی،  . شبکه
در اصل،  ).1388، پور و همکاران قلی(کند  ها کمک می در ارائۀ ایده و تشخیص فرصت به آنکه 

ها  ن منابع و اطالعات بین آنجریامیان اعضاي شبکه ارتباطات اجتماعی است که موجب  اعتماد در
هاي تولید و  تعاونی وجود ).Adali et al., 2010( دکن پذیر می امکانشود و تشخیص فرصت را  می

زاده و همکاران،  محصوالت کشاورزي و گرایش فعالیت کشاورزي به کارآفرینی جمعی (شریف  عرضه
هاي کارآفرینانه  ، تأثیر شبکه ارتباطات اجتماعی بر کارآفرینی در کشاورزي و شناسایی فرصت)1395

  کند. در این بخش را آشکار می
اك و باور از ادر  احساس خودکارآمدي ادراك شده عبارت است :ادراك شده احساس خودکارآمدي

افراد  ).Ahlin et al., 2014( انجام یک وظیفه خاص با موفقیت عمل کند در که قادر است فرد به این
افراد  ).1388پور و همکاران،  قلی( درجه خود اطمینان باالیی دارند ،با احساس خودکارآمدي زیاد

ند تري هست ارتباطات اجتماعی گسترده  حضور در شبکه ، خواهانداراي درجه خود اطمینان باال
                                                             
1- Fust 
2- Hills 
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تر، باعث انتقال  ارتباطات اجتماعی وسیع  شبکهکه حضور در  این دلیل ). به1393باغبانی و فوالدي، (
در باال ساس خودکارآمدي سطح اح ،)Wang et al., 2013(تر بین افراد خواهد شد  اطالعات بیش

د کن ها را آسان می تر شده و شناسایی فرصت توسط آن موجب دسترسی افراد به اطالعات بیش افراد،
تواند وظیفۀ خویش را  رد به خود، با این اعتقاد که میچنین، اطمینان ف ). هم1388پور و همکاران،  قلی(

را که او کند. زی ها ترغیب می وجوي فرصت جستتر براي  با موفقیت انجام دهد وي را به تالش بیش
د هاي خویش به موفقیت خواهد رسی یتوجوگر خود مانند دیگر فعال هاي جست تالشبا  اعتقاد دارد

)Ahlin et al., 2014(.  
با دانش و تجربۀ خویش، کارآفرینان را افرادي هستند که  یا مرشدان مربیان :گري ربیآموزش و م

براي افراد  مرشدان ).Jain and Chaudhary, 2016(دهند  ها مشاوره می راهنمایی کرده و به آن
به وجود دارد را  که بر سر راه کارآفرینان نوپا ییزیرا این افراد خطرها ،کار اهمیت زیادي دارند تازه
پور و  د (قلیکنن راهنمایی می ها و دام خطرهااین با  برخورد  نحوهها را در  کرده و آن ها معرفی آن

و تغییرات دها به رویدارا  1ظهور توجه کارآفرینان تازه ). مرشدانMoulson, 2015؛ 1388همکاران، 
مفید  شناختی دن چارچوبنمو جلب کرده و با مهیا و بازار هاي دولت ي، سیاستفناور مانند تغییر در

 ).Ozgen and Baron, 2007کنند ( کمک میها  به آنفرصت  شناساییدر در تفسیر اطالعات پیچیده، 
براي  در حوزة خاص، منابع و اطالعات الزم رابه فرد کارآفرین  مرشد ها از مهارت ها و تجربه انتقال

 دده کارآفرینانه را افزایش می هاي صتدستیابی به فرده و نمو کارآفرینان بالقوه و نوظهور فراهم
   .)1388و همکاران،  پور (قلی
این بخش اقتصادي محسوب   آموختگان و دانشجویان کشاورزي از جمله کارآفرینان بالقوه دانش  
و خروج کشاورزي آموختگان  ). اشتغال نامناسب دانش1395شوند (موحدي و همکاران،  می

؛ 1387مناسب و غیرهماهنگ با صنعت (ورمزیاري و همکاران، التحصیالن با دانش تخصصی نا فارغ
آموختگان با مرشدان این حوزه را بیان  ضرورت تقویت ارتباط دانش)، 1395موحدي و همکاران، 

توانند با ارائۀ دانش تخصصی مناسب و هماهنگ با صنعت کشاورزي،  کند. مرشدان می می
  کار کشاورزي آگاه کنند. و آموختگان و دانشجویان را از فضاي کسب دانش

اطالعات  قابل توجه از نقش فرصت، حکایت شناسایی ةها در حوز یقاغلب تحق :هاي اطالعاتی جریان
طور یکسان اطالعات مربوط به بازار،  افراد به ).Mainela et al., 2014( دندر این فرایند دار
د و عدم توزیع متقارن اطالعات هاي دولت، صنعت و موارد دیگر را در دست ندارن تکنولوژي، سیاست

                                                             
1- Nascent 
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 ,.Ruiz et al(شود که فقط بعضی افراد، به خاطر اطالعاتی که دارند، فرصت را بیابند  باعث می

ها  . با این وجود که بعضی افراد اطالعات مرتبط را در اختیار دارند، اما تنها افراد خاصی فرصت)2016
را به نحو مؤثرتر نسبت به افراد دیگر، تفسیر کنند، چرا که این اشخاص اطالعات  را شناسایی می

  ).Li et al., 2015کنند ( می
منظور شناسایی  هتوجه ذاتی کارآفرین به اطالعات است که ب ،کارآفرینانه هشیاري :کارآفرینانه هشیاري

 ی و رفتارهاي اجتماعی را با حساسیتی خاصمحیط ید منابع، وقایعهاي جد و ترکیب نیازها، عالئق
در محیط وجود دارند و افرادي از پیش ها  عبارتی فرصت به). George et al., 2016کند ( ي میگیر پی

ع در واق  این مؤلفه). Li et al., 2015(کنند  میها را کشف  این فرصت باالتري دارند هشیاريکه 
و  ها هستند (صارمی فرصت براي شناسایی آمادگیکه برخی افراد داراي  است گر این موضوع بیان
هوشیاري کارآفرینانه به اند،  ق خود نشان دادهدر تحقی )2015( و همکاران 1لی ).1388، ثانی زاده علی

مستقیم از طریق اثرگذاري  صورت غیر گذارد و عوامل دیگر، به طور مستقیم بر تشخیص فرصت اثر می
  گذارد.  خود بر هوشیاري کارآفرینانه، بر شناخت فرصت تأثیر می

در شناسایی است که  یشین، اطالعات متمایز فرد دربارة یک موضوع مشخصانش پد :دانش پیشین
و  آموزش تحصیالت، طور کل دانش پیشین، به ).Lim et al., 2015( ها اثرگذار است برخی فرصت

 2دانش پیشین از طریق اثرگذاري بر الگوي ذهنی ).Li et al., 2015است ( تجربۀ کاري و عمومی فرد
 ).Ozgen and Baron, 2007(گذارد  هاي کارآفرینانه توسط وي تأثیر می ی فرصتفرد، در شناسای

الگوي ذهنی، چارچوب ذهنی و شناختی فرد است که توسط این چارچوب، افراد ارتباط میان 
هایی را  الگوي ذهنی مرتبط با یک حوزه یا صنعت، نشانه ).Baron, 2004(کنند  رویدادها را درك می

ها را  دهد که بتواند فرصت فرد به کارآفرین ارائه می  عاتی بر اساس دانش پیشینهاي اطال از کانال
نیاز بازار کار کشاورزي به نیروهاي متخصص و کم بودن ). 1388پور و همکاران،  قلیشناسایی کند (

) اهمیت تقویت عامل 1391آموختگان کشاورزي توسط بازار کار (آقاپور و همکاران،  جذب دانش
کند.  آموختگان کشاورزي را آشکار می در بین دانش -گري مربی و  بر عامل آموزش عالوه - یندانش پیش

آموختگان کشاورزي به محیط کار،  )، علت جذب نشدن دانش1393طبق نظر آقاپور و همکاران (
آموختگان این بخش است. دانش  هاي درسی و پایین بودن قابلیت اشتغال دانش کاربردي نبودن برنامه

گیري از آموزش عالی نیست و تجربۀ عمومی و کاري فرد را  صرفاً به معناي تحصیالت و بهره پیشین

                                                             
1- Li 
2- Schema 
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که عامل دانش پیشین بتواند در ورود  ). بنابراین براي اینLi et al., 2015شود ( نیز شامل می
آموختگان ضمن یادگیري دروس  آموختگان به کارآفرینی کشاورزي مؤثر واقع شود، دانش دانش
طور مستقیم در محیط کاري حضور یابند تا بتوانند با کاربرد مباحث این بخش  ک، بهتر است بهتئوری

گري با دانش پیشین، اثرگذاري هر دو عامل در افزایش  آشنا شوند. وجه اشتراك عامل آموزش و مربی
رشد به گري، انتقال تجربۀ م ). نقش آموزش و مربی1388پور و همکاران،  تجارب کارآفرین است (قلی

فرد کارآفرین و نقش دانش پیشین، ارتقاء تجربۀ شخص کارآفرین از طریق اشتغال وي در محیط کاري و 
ارتباط مستقیم او با بخش مربوطه است. هر دو عامل بر الگوي ذهنی و ساختار شناختی فرد اثرگذار بوده 

   ).Ozgen and Baron, 2007کند ( و به فرد، در درك میان رویدادها و ترکیب جدید منابع کمک می
در یادگیري اجتماعی، افراد از طریق مشاهده، از رفتارهاي دیگران الگوبرداري  :یادگیري اجتماعی

کارآفرینان در ارتباط با  عی، افرادي کهیادگیري اجتما رویکردطبق ). Igor et al., 2016(کنند  می
فرد،  ).Yonkers, 2003( رآفرینانه دارندرهاي کاوکا کسبایجاد  تري به ، تمایل بیش در آیندههستند، 

دیگران و حمایت وي توسط محیط اجتماعی و اطرافیان، رفتارهاي  ۀرفتار کارآفرینان ةهنگام مشاهد
انگیزشی و اجرایی، فعالیت کارآفرینانه را  ۀپذیرد و در زمان فراهم شدن زمین عنوان الگو می ها را به آن

تواند در انجام رفتار کارآفرینانه و  یکی از عواملی که میدر واقع، ). 1388(پورسعید، آغاز خواهد کرد 
است که به این عمل،  باشد، مشاهده و الگوبرداري از رفتار دیگران رتشخیص فرصت توسط فرد مؤث

  گویند. یادگیري اجتماعی می
گردد  می گرا ب نیروبخشی و هدایت رفتار هدفاي درونی است که سب یل یا خواستهانگیزه، م :انگیزه

هایی  دلیل تفاوت به ها در تالش هستند، اما تگیري فرص پی منظور به افراد ).1392(آراستی و همکاران، 
برداري از این  ها و بهره از نظر توانایی، خواست و اراده دارند، در کار کردن روي فرصتاین افراد که 

هایی نظیر تمایل به رئیس  انگیزه). Kallviks et al., 2015کنند ( ها با یکدیگر متفاوت عمل می فرصت
ستند که فرد را به فعالیت کارآفرینانه از جمله عواملی ه هاي مادي رماي خود بودن و انگیزهو کارف

هاي کارآفرینانه  و در نهایت به شناسایی فرصت )Walker and Webster, 2004( دانگیزان برمی
از جمله  روهی، امنیت غذایی و تأمین استقاللمیل به زندگی اجتماعی و فعالیت گ. کند ترغیب می

  ).1394(مخت و همکاران،  هاي افراد به کارآفرینی در کشاورزي است انگیزه
تان و کارکنان، مدیران، رهبران، سرپرساز قبیل  شرکت نیروي انسانی بهسرمایه فکري،  :سرمایه فکري

با اقداماتی نظیر شناسایی که  )Bontis and Serenko, 2009( شود اطالق میشرکت  کارکنان اجرایی
 ).Han and Li, 2015( دهند هاي کارآفرینانه در سازمان، وضعیت رقابتی شرکت را بهبود می فرصت
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سبب ظهور جو و حضور در عرصۀ رقابت، لزوم تغییر و تحوالت، عدم اطمینان شرایط محیطی و 
هاي  و گروهی، به شرکت در فعالیت روحیه کارآفرینی در کل سازمان شده و افراد را به صورت فردي

). سرمایه فکري، از طریق Alpkan et al., 2010؛ 1392(طالبی و همکاران،  کند کارآفرینانه ترغیب می
). 1392کند (طالبی و همکاران،  کاهش مخاطره و نرخ بازگشت در نوآوري، کارآفرینی را تسهیل می

  ).Alpkan et al., 2010ویکم است ( قرن بیست هاي این سرمایه، از اجزاء فکري مربوط به سازمان
صورت دارایی  و بهقانونی حفظ شده  طور یت فکري، سرمایه فکري است که بهمالک :مالکیت فکري

در تأمین  اي ). مالکیت فکري نقش ویژه1392 است (طالبی و همکاران،ملموس و آشکار، نمایان شده 
فطرس کند ( می ه ثبت اختراعات و عالئم تجاري ایفای باز طریق دستیابها،  براي سازمانگذاري  سرمایه

عنوان یک  به نوآوريتشویق انتشار دانش، از با هدف حقوق مالکیت فکري  ).1390و همکاران، 
حمایت از حقوق مالکیت فکري، در افزایش  .)Mtima, 2015( کند حمایت میارزش  با ۀسرمای

 ).Glass and Wu, 2007(ر است کیفیت محصوالت تولیدي و خلق محصوالت جدید مؤث
تواند مورد حمایت حقوق  محصوالت کشاورزي فرآوري شده از جمله محصوالتی است که می

  مالکیت فکري قرار بگیرد.
برد و انجام  کنندگی در پیش هستند که نقش تسهیلبرنده، عواملی  نیروهاي پیش :برنده نیروهاي پیش

محیط مساعد و هاي دولتی، امکانات حمل و نقل،  حمایتنظیر  )؛Hunt, 2015دارند (یک فعالیت را 
کارآفرینی تنها به معناي شناسایی ). Parahina et al., 2014براي کارآفرینان (هاي سالیانه  جایزه

هاي  ها در عمل است که توسط شبکه کارگیري این ایده ههاي جدید نیست؛ بلکه کارآفرینی ب ایده
. وجود )Fuerlinger et al., 2015(شود  پشتیبانی می همکاري مختلف، مانند دولت حمایت و

سردخانه براي نگهداري محصوالت تولیدي، سیستم حمل و نقل مناسب، وجود مراکز تحقیقات، 
افزارها و  سخت)، در اختیار قرار دادن 1386نژاد و همکاران،  بندي (مرادي هاي مکانیزه بسته سیستم

فر و  نظر و بیمه محصوالت کشاورزي (احسانیهاي مد کانیزمنیاز براي انجام مافزارهاي مورد نرم
  برنده در کارآفرینی در کشاورزي هستند. ) از جمله نیروهاي پیش1395همکاران، 

  عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت: خلق فرصت یا کشف فرصت؟
ف شناسایی فرصت، دو رویکرد متفاوت خلق فرصت و کش ۀکه در رابطه با مقول با توجه به این  

ارتباط میان عوامل مؤثر بر تشخیص  ، بیان)Alvarez and Barney, 2007(فرصت وجود دارد 
از  را باط میان دو مورد ذکر شده، ارت)2(رسد. جدول  نظر می فرصت و دو رویکرد مذکور ضروري به

  دهد.  نشان میکارآفرینی  ةو نویسندگان حوز گران ، پژوهشنظران نظر صاحب
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  .مل مؤثر بر شناسایی فرصت با دو رویکرد تشخیص فرصتارتباط عوا -2جدول 

 خلق  تئوري  عامل
  فرصت 

 کشف

  فرصت 
  -    ).1394شود (پایندانی،  در فرایند خالقیت، یک ایدة جدید خلق می  خالقیت

 وجوي جست
  ها منظم فرصت 

مند است (رستمی  صورت نظام ها در محیط به وجوي فرصت کشف فرصت به معناي جست
    -  ).1392 بخش، و فیض

 و  آموزش
  گري مربی 

ها از طریق برقراري ارتباط با مرشد در یک حوزة خاص، اطالعات  ها و مهارت کسب تجربه
هاي کارآفرینانه  و منابع الزم را به کارآفرینان بالقوه منتقل نموده و احتمال کشف فرصت

  .)Moulson, 2015(خواهد داد  توسط کارآفرینان را افزایش 
-    

هاي  جریان
  اطالعاتی

 Ruiz et(شود  دریافت اطالعات مربوط به یک فرصت خاص، به کشف فرصت منجر می

al., 2016(.  -  

 خودکار  احساس
  آمدي ادراك شده

که قادر است در  از ادراك و باور فرد به این  احساس خودکارآمدي ادراك شده عبارت است
بنابراین احساس  ).Ahlin et al., 2014(انجام یک وظیفه خاص با موفقیت عمل کند 

خودکارآمدي، هم در خلق فرصت و هم در کشف فرصت، به منظور انجام یک فعالیت 
  گذارد. کارآفرینانه تأثیر می

  

ارتباطات   شبکه
  اجتماعی 

اعتماد در میان اعضاي شبکه ارتباطات اجتماعی موجب جریان منابع و اطالعات بین افراد 
 Wang et al., 2013.(  - (شود  میشده و به کشف فرصت منتهی 

ها را  ها از پیش در محیط وجود داشته و افرادي که هشیارتر هستند این فرصت فرصت  هشیاري کارآفرینانه
  ).Li et al., 2015(کنند  کشف می

-  

  دانش پیشین
 Lim et(خلق فرصت، نیازمند دانش جدید و کشف فرصت، نیازمند دانش پیشین است 

al., 2015(.  -  

  یادگیري اجتماعی
 ).Igor et al., 2016(یادگیري اجتماعی، الگوبرداري از رفتار افراد از طریق مشاهده است 

زیرا خلق فرصت  ،تواند صرف تقلید از رفتار دیگران صورت بگیرد خلق فرصت نمی
  ).1394نیازمند دانش جدید و تفکر نوآورانه است (پایندانی، 

-    

  سرمایه فکري
ه فکري، در کاهش نرخ بازگشت در نوآوري و خلق محصول یا خدمت جدید اثر سرمای

شود  هاي کارآفرینانه در شرکت می دارد. به عالوه، سرمایه فکري موجب کشف فرصت
  ).1392(طالبی و همکاران، 

    

س صورت دارایی ملمو طور قانونی حفظ شده و به مالکیت فکري، سرمایه فکري است که به  مالکیت فکري
      ).1392و آشکار، نمایان شده است (طالبی و همکاران، 

چنین،  شود. هم هاي کارآفرینانه می برداري از فرصت برنده موجب کشف و بهره نیروهاي پیش  برنده هاي پیش نیرو
  Fuerlinger et al., 2015.(    (هاي جدید تأثیر دارد  برنده در عملی کردن ایده نیروهاي پیش

  انگیزه
برنده صحبت به میان  )، از انگیزه با عنوان نیروهاي پیش1388ثانی ( زاده تحقیق صارمی و علیدر 

    هایی نظیر رؤیاهاي کارآفرین، فرار از بیکاري، شکست، حوادث ناگوار و ... آمده است؛ انگیزه
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د مؤثر بر تشخیص فرصت با رویکر ةارتباط عوامل شناسایی شددهد که  نشان می )2جدول (  
رستمی و  طبق نظرتر از ارتباط این عوامل با رویکرد خلق فرصت است.  کشف فرصت، بیش

شناسایی صرفاً  چنین تصور شود که نقش کارآفرین)، در فرایند کشف فرصت، اگر 1392بخش ( فیض
 صورت آماده در محیط از پیش بهها  ، بدین معناست که فرصتهاي موجود در محیط است فرصت

 .نیست چنین هاست. اما در عمل این برداري از آن نقش کارآفرین، تنها شناسایی و بهرهوجود دارند و 
هایی را به صورت بالقوه ایجاد  آورند بلکه امکان بروز فرصت تغییرات محیطی فرصت را به وجود نمی

ذهن هر فرد نسبت به فرد دیگر، در تفسیر اطالعات  .)Shane and Venkataraman, 2000( کنند می
کند  متفاوت عمل می(تغییرات تکنولوژیک، نیروهاي سیاسی و روندهاي اجتماعی) وجود و جدید م
)Cho et al., 2016 (رستمی و  و انتظارات هر شخص دربارة آینده، منحصر به همان فرد است)

. بنابراین هر فرد، ترکیب متفاوتی از منابع را در ذهن خویش طراحی و به ایدة )1392بخش،  فیض
) از 2003بر این، طبق تعریف شین ( . عالوه)Wood et al., 2014(کند  دست پیدا می فرصت
هاي کارآفرینانه موقعیتی است که در آن کاالهاي جدید، خدمات  هاي کارآفرینانه، که فرصت فرصت

 "هدف جدید - سیلهروابط و"توانند با توجه به  دهی جدید می هاي سازمان جدید، بازارها و روش
ه رابط واز نوآوري  هاي کارآفرینی میزانی فرصت ۀدر هم توان گفت که چنین می ند؛ اینمعرفی شو

از  این فرصت کارآفرینانه، تقلید صرفبربنا ).Shane, 2003(د هدف وجود دار -جدیدي از وسیله
 اي از نوآوري وجود دارد. در فرایند کشف نیز درجهانجام شده است و  تر کاري نیست که پیش

از طریق هر یک از دو فرایند مذکور را بر اساس میزان نوآوري، هاي کارآفرینانه  فرصتشناسایی 
هاي حاصل از خلق فرصت و در سر دیگر  توان در یک طیف تصور کرد. در یک سر طیف فرصت می

هاي حاصل از  گیرند. با حرکت از یک سر طیف (فرصت هاي منتج از کشف فرصت قرار می آن فرصت
هاي حاصل از خلق فرصت) میزان نوآوري و ارتباط  مت دیگر طیف (فرصتکشف فرصت) به س

هاي کارآفرینانه را بر اساس  )، فرصت1شکل ( .کند آفرین افزایش پیدا میفرصت با ذهن خالق کار
   دهد.  ها نشان می گیري آن منشاء شکل
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  .ها گیري آن نه بر اساس منشاء شکلهاي کارآفرینا فرصت -1شکل 
  

در محیط وجود داشته و ماهیتی عینی و ها  که فرصت اه کشف فرصت بر این عقیده استدیدگ  
ها است. دیدگاه خلق نیز معتقد  این فرصتکشف در شناسایی فرصت، کارآفرین  بیرونی دارند و نقش

و در یک فرایند رفت  ها حاصل اقدامات کارآفرین بوده ، فرصتدها ماهیتی ذهنی دارن است که فرصت
ی درباره منشاء و ماهیت فرصت نظرهاي متفاوت اگرچه دو دیدگاه مذکور،شوند.  و برگشتی خلق می

 -Edelman and Yli؛Alvarez and Barney, 2007ند (اما با یکدیگر تضاد ندار د،ان ارائه داده

Renko, 2010 .( موضوع سرچشمه در اصل تفاوت دو رویکرد خلق فرصت و کشف فرصت، از این
مذکور،  دو رویکرد کنند. هر یک هایی با منشاءهاي متفاوت صحبت می گیرد که در مورد فرصت می

 ،مثالکنند. به عنوان  هاي کارآفرینانه بیان می شناسایی فرصتاز واقعیت را در مورد فرایند  تنها قسمتی
دهد، در  یرامون نسبت میرویکرد کشف فرصت، شناسایی فرصت را به هشیاري فرد نسبت به محیط پ

این دو  گیرد. میکه رویکرد خلق، شناسایی فرصت را محصول ذهن خالق کارآفرین در نظر  حالی
بخشی از فرایند کنند.  کرد مکمل یکدیگرند و هر کدام قسمتی از یک حقیقت را آشکار میروی

آن است، فرایند  گیري فرصت که شامل دریافت اطالعات و هشیاري نسبت به محیط و تغییرات شکل

 کشف فرصت خلق فرصت

 افزایش نوآوري نوآوري تدریجی رادیکال (کامل) نوآوري

 ذهن خالق کارآفرین درونی (فرد) ی (محیط)بیرون
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کند. کارآفرین باید بر  ها را فراهم می تغییري تنها امکان حضور فرصتکشف فرصت است. اما هر 
هاي متفاوتی را  اساس انتظارت، دانش، برداشت فردي خود از اطالعات و ذهن خالق خویش، فرصت

توانیم دو  ین میبنابرا). Cho et al., 2016؛ 1392بخش،  رستمی و فیض(براي کارآفرینی شناسایی کند 
  و کشف فرصت را دو سر یک طیف بدانیم. خلقرویکرد 

  عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت: عوامل فردي یا عوامل اجتماعی؟
هاي پیشین، شش عامل مربوط به  مؤثر بر شناسایی فرصت در پژوهش ةاز میان عوامل تأیید شد  

ها، انگیزه و  وجوي منظم فرصت جست عوامل فردي (دانش پیشین، احساس خودکارآمدي، خالقیت،
هاي  گري، جریان کارآفرینانه) و هفت عامل مربوط به عوامل اجتماعی (آموزش و مربی هشیاري

یادگیري برنده، سرمایه فکري، شبکه ارتباطات اجتماعی و  اطالعاتی، مالکیت فکري، نیروهاي پیش
 چنین ت پیشین، اینفرصت توسط تحقیقاتأیید اثرگذاري عوامل مذکور بر شناخت  ازاجتماعی) است. 

هاي کارآفرینانه، صرفاً به فرد کارآفرین یا محیط  که عوامل مؤثر بر شناسایی فرصت شود استنباط می
  شود. بلکه شناخت فرصت متأثر از هر دو گروه عوامل فردي و اجتماعی است. کارآفرین مربوط نمی

  
  پیشنهادها ۀو ارائ گیري نتیجهبندي،  جمع
 معرفی عوامل مؤثر بر شناساییشناسی و نیز  تبیین فرصت و فرصتبا هدف حاضر،  پژوهش  

، یطور کل به .ه استنتایج تحقیقات پیشین پرداخت ۀعکل، به مطال ۀفرصت در قالب یک مجموع
کارآفرینانه، آموزش و  هشیاريند که عوامل یادگیري اجتماعی، ا هنشان دادهاي پیشین  پژوهش

احساس  برنده، انگیزه، سرمایه فکري، مالکیت فکري، نیروهاي پیش دانش پیشین،گري، خالقیت،  مربی
ها و شبکه ارتباطات اجتماعی بر  وجوي منظم فرصت هاي اطالعاتی، جست خودکارآمدي، جریان
هاي موجود در  رغم مرزبندي که علی کند میبیان  چنین، این مقاله هم گذار هستند. تشخیص فرصت اثر

در فرایند کشف،  صورت مطلق وجود ندارد. ف فرصت بهعمل، خلق فرصت یا کش مباحث نظري، در
اي از  هاي موجود در محیط نیست و درجه به معناي شناسایی فرصت کارآفرینانهشناسایی فرصت 

خورد. نوآوري در این فرایند تدریجی است و میزان نو بودن  نوآوري در این رویکرد نیز به چشم می
منشاء فرصت، است. در فرایند خلق نیز اگرچه  تر هدف نسبت به فرایند خلق کم -یلهرابطه جدید وس

تواند بدون داشتن اطالعات مرتبط با محیط و بازار، عمل کرده و  ذهن انسان است، اما ذهن نمی
، اگرچه قبل از خلق فرصت). Cho et al., 2016؛ 1392بخش،  فرصتی را خلق کند (رستمی و فیض
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برداري فرصت،  بعد از بهره، نیست ار و تحوالت بازار قابل تشخیصا صنعت، بازارتباط آن فرصت ب
 Alvarezگیري فرصت شناسایی شده، بازار یا صنعت بوده است ( توان نشان داد که منشاء شکل می

and Barney, 2007 .(فرایند خلق است و  ها صرفاً شامل توان گفت که شناسایی فرصت نمی در اصل
بنابراین ندارند.  ها ماهیت ذهنی دارند و هیچ ارتباطی با هشیاري فرد نسبت به محیطتنها  این فرصت

کند شناسایی فرصت، مربوط به فرایند خلق یا کشف است. هنگامی  منشاء فرصت است که تعیین می
کارآفرین دریافت اطالعات از محیط و تفسیر آن اطالعات بوده  ۀکه منشاء فرصت، محیط است، وظیف

تر فرایند  حالت شناسایی فرصت، به فرایند کشف گرایش دارد و کمدر این نوآوري کم است.  و میزان
زمانی که منشاء فرصت، ذهن کارآفرین است، نقش کارآفرین توجه به . شود خلق را شامل می

هدف را  -کامالً جدیدي از وسیله ۀتصورات، انتظارات آینده و ذهن خالق خود است تا بتواند رابط
دهد. در این حالت نوآوري رادیکال و کامل است. در این زمان ایدة اولیۀ کارآفرین طی تعامل با ارائه 

ها، به فرایند خلق  شود. در این حالت شناسایی فرصت محیط پرورش یافته و به فرصت تبدیل می
ترکیبی از فرایند شناسایی فرصت برایند  بنابراینشود.  تر فرایند کشف را شامل می تر است و کم نزدیک

   هر دو فرایند خلق فرصت و کشف فرصت است. 
، ارتباط با مربی، مند وجوي منظم و هدف هاي اطالعاتی، جست جریانکارآفرین از طریق  در اصل  
اطالعات مربوط به  ،دلیل هشیاري باال، موقعیت در شبکه ارتباطات اجتماعی یا دانش پیشین خود یا به

تفسیر کند.  تفسیر میبر اساس تجربیات و دانش خود، آن اطالعات را  ده ومحیط و بازار را دریافت کر
اي از  گیري ایدة اولیه کارآفرین از اطالعات با انتظارات آتی و تصور خالق کارآفرین موجب شکل

شود. ایدة اولیه در یک تعامل اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و در  هدف می -رابطۀ جدید وسیله
  شود.  رینانه نمایان میقالب فرصت کارآف

هاي پیشین،  هاي منتج از پژوهش هاي انجام شده و یافته عالوه، بر اساس فراتحلیل پژوهش به  
عامل مربوط به عوامل فردي  شش مؤثر بر شناسایی فرصت،از میان عوامل تحقیق حاضر نشان داد که 

عوامل فردي و اجتماعی بر  که هر دو با توجه به اینعامل مربوط به عوامل اجتماعی است.  و هفت
طور مجزا براي هر کدام از مخاطبین عوامل مذکور،  هایی به شناخت فرصت اثرگذار هستند، ارائه توصیه

شود که  پیشنهاد می کشاورزي هاي مختلف نظیر عرصهدر رینان فعال به کارآف بدین منظورالزم است. 
مدنظر را دریافت و تفسیر کرده و با کمک  ةدر آغاز از طریق عوامل مرتبط، اطالعات مربوط به حوز

 - سیلهها درباره آینده، رابطه جدیدي از و تصورات خالق خویش در راستاي پاسخ به انتظارات آن
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اجتماعی ارزیابی کرده تا  العمل عمل و عکساولیه را در یک فرایند  ةگاه اید . آنهدف را شناسایی کنند
منظور اثرگذاري عوامل بیرونی نظیر محیط اجتماعی نیز  . بهبه یک فرصت کارآفرینانه دست پیدا کنند

ها زمینه را براي برقراري شبکه  ها و تشکلNGOشود که کارآفرینان از طریق ایجاد  توصیه می
عالوه، به دولت به  ارتباطات اجتماعی با هدف تبادل اطالعات و همکاري با یکدیگر فراهم نمایند. به

منظور حمایت از سرمایه  شود تا به پیشنهاد می اثرگذار بر شناسایی فرصت عنوان یکی از عوامل بیرونی
 هاي مختلف حوزهي  و عالئم تجاري را براي صاحبان ایده و حقوق مالکیت فکري، ثبت اختراعات

ریزي  برنده یک برنامه هاي پیش در تقویت نیرو خواست تا سیاستگزاران کشور نیز بایداز تسهیل کند. 
  باشند.داشته اساسی 

مؤثر بر  ةمجموع عوامل شناسایی شد به معرفینظر از تفکیک نوع حوزه،  صرف ق حاضر،تحقی  
ترین  شود شناسایی مهم در مطالعات پیشین پرداخت. پیشنهاد می هاي کارآفرینانه تشخیص فرصت

، طور خاص هاي دیگر به هاي کشاورزي، صنعت و بخش  عوامل اثرگذار بر شناسایی فرصت در حوزه
  مد نظر قرار گیرد. ،عنوان هدف هاي آتی به ر پژوهشد
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Abstract 
 The subject of opportunity exploration differentiates entrepreneurship from 
management science. Since opportunity exploration is the first and most important 
stage in entrepreneurship, understanding the affecting factors in all fields such as 
agriculture are very important. In this respect, the present study aims to introduce 
the identified effective factors in exploring entrepreneurial opportunities. This 
review paper has found out that there are two main approaches in opportunity 
exploration which is recognition and creation of opportunities. Findings showed 
that also two main factors in term of personal (prior knowledge, received self- 
efficacy, creativity, regular search for opportunities, motivation, and 
entrepreneurial alertness) and social (mentors, information flows, intellectual 
property, thrust, intellectual capital, social networks, and social learning) affect 
both approaches and process of opportunity exploration.  
 
Keywords: Opportunity exploration, Entrepreneurial opportunities, Opportunity 
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