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 مقدمه -6-6

يک  اقتصادی توان توصیف اصل ترين مهم يافته، شدت شدن جهاني با همزمان که شدن رقابتي

 ترين شكل مهم مروزهنمايد. ا مي ياری رقبايش با مقايسه در را او که است گروه يا و سازمان کشور،

 فناوری، دانش در تلفیق رو، است. ازاين فناورانه ابزارهای به آن تبديل صنعت، در دانش کارگیری به

 و کیفي محصوالت تولید برای رقابتي محیط در است. کرده پذير امكان رقابتي فرآيند در را آن کارگیری به

 دارند. ای ژهوي جايگاه فناوری به مربوط مسائل برتر، خدمات ارائه

 که ای گونه وکار به کسب به آن انتقال و خوب ی ايده شناسايي توانايي عنوان به فرصت تشخیص

 بر اساس و هست کارآفريني قلب است. تشخیص فرصت شده تعريف کند، تولید درآمد و افزوده ارزش

 با جديد بازارهای به ورود تا کشف فرصت زماني ی دوره در ها سازمان .ها فرصت ی پنجره ی استعاره

 نیازمند بقا، برای ها است، شرکت تغییر حال در سرعت به که جهاني دارند. در فرصت سروکار مديريت

 (.1،0،0212الکباشند ) موجود مي های ظرفیت از فراتر جديد های فرصت مستمر شناسايي

 يا و پیشرفته فناوری از استفاده توسعۀ درحال کشورهای در صنايع پیشروی فرصت بهترين امروزه

 سازمان، يک رقابتي توان حفظ برای است. موجود در بازار فناوری با نوآورانه های فعالیت در گذاری سرمايه

 عملكرد بهبود برای های کارآفرينانه فرصت در دانش رو، ازاين است. نیاز های کارآفرينانه فرصت اعمال به

 عنوان با مفهومي بنابراين، رود؛ مي محسوب رورتض ها آن رقابتي توان حفظ و رقبا برابر در ها شرکت

 دارد. در ضرورت رقابتي محیط در بقا حفظ برای آن به توجه که گیرد مي شكل سازماني کارآفريني

 عرصه در ماندن باقي و وکار کسب های فرصت ظهور از گیری بهره منظور ها به شرکت سازماني کارآفريني

 سريع نیازهای تغییرات پاسخگوی بتوانند تا هستند پذير انطباق راهبردهای اتخاذ به مجبور رقابت،

 (.173،1731 حجازی و همكاران،) باشند محیطي های اطمینان عدم همچنین و مشتريان

شوند تا منجر به  از جهتي نبايد فراموش گردد که تمام اين عوامل ذکرشده در سازمان استفاده مي

اين پژوهش سعي بر آن  جه به اهمیت عوامل فوق در دانش بازار،ايجاد کارآفريني در سازمان شود. با تو

دارد که تأثیر متغیرهای شناسايي بازار مناسب، آگاهي از روند عرضه و تقاضا و آگاهي از تكنولوژی بازار را 

های کارآفرين شهر تهران را موردبررسي قرارداد. اين فصل، فصل  های کارآفرينانه در شرکت بر خلق فرصت

رود،  ای جهت روشن شدن موضوع پژوهش، بیان مسئله مطرح مي است که در ابتدا با ذکر مقدمه کلیات

فرضیات  بعدازآن سؤاالت و رود و گردد، اهداف تحقیق عنوان مي ضرورت پژوهش اشاره مي اهمیت و

شناسي پژوهش شامل روش پژوهش،  اختصار در مورد روش گردند. در بخش بعدی به پژوهش مطرح مي

                                                
1 Lock 
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تعاريف متغیرها،  وتحلیل، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق و اطالعات، روش تجزيهآوری  جمعروش 

 .رود فصل اول ارائه مي بندی از درنهايت جمع مدل مفهومي پژوهش و

 بیان مسئله -6-2

ترين گام در هر فرآيند کارآفرينانه تشخیص  ژوهشگران حوزه کارآفريني، مهم  به اعتقاد بسیاری از پ

ها  برداری از فرصت به بیاني ديگر کارآفريني به معنای رفتارهای که منجر به کشف و بهره .فرصت است

خدمت و يا  شود که نیاز به محصول، فرصت به مجموعه شرايطي اطالق مي .هست ها توسط افراد و سازمان

 پذيری يک محصول، ننمايد. اما تشخیص فرصت اشاره به فرآيند درک امكا وکار جديدی را ايجاد مي کسب

ديگر يک فرصت تا شناسايي نشود  عبارت به (.1731 ،وکار سودآور اشاره دارد )سهرابي فرد خدمت يا کسب

های  عنوان يک پديده شامل مطالعه منابع يا سرچشمه لذا کارآفريني به. برداری برسد تواند به بهره نمي

ارزياب و  ای از افراد کاشف، ا و درنهايت مجموعهه برداری از فرصت و بهره ارزيابي فرآيند کشف، فرصت ،

 شده است. بردار شناخته بهره

هاست  برداری از اين فرصت بهره های جديد و يندتشخیص فرصتآنوبه خود فر کارآفريني نیز به

مطالعات در  ريکارآفريني را از سا قاتیآنچه تحق نیاز محقق یاریبه باور بس (.0223 ،1ماسسا و همكاران)

های کارآفريني  بر پژوهش در خصوص فرصت دیتأک سازد، يم زيمتما تيريمد رینظ يمختلف یها حوزه

 .(1731 است )سهرابي فرد،

فرصت، کارآفريني معنا نداشته و لذا  صیبدون تشخ ،(0212 ،0فوسس و همكارانباور محققان ) به

اسمیت و مطلب توسط ) نیهم های کارآفريني قرار داشته باشند. در کانون و مرکز پژوهش يستيفرصت با

ترين  عنوان يكي از مهم تشخیص فرصت به نیهمچن .قرار داشته است دیمورد تأک زی( ن0224 ،7همكاران

شده است. فهم فرايند تشخیص فرصت فیزيكي از  امروز شناخته یایهای کارآفرينان موفق در دن توانايي

 .(0223 ماسسا و همكاران،سوا الت فكری حوزه کارآفريني است )

نیز اين تفكیک  يکارآفرين خود را با ساير علوم مشخص سازد. در حوزه ینیاز دارد تا مرزها يهر علم

را از ساير مطالعات در  يتحقیقات کارآفرين آنچه از محققین یمورد تأکید قرار داشته است. به باور بسیار

های  بر پژوهش در خصوص فرصت سازد، توجه و تأکید مي متمايز نظیر مديريت يعلم يهای مختلف حوزه

ها و اقدامات مرتبط با  شامل همه فعالیت يکارآفرين. ( 0211، 4باررتو) است کارآفرينان شده توسط کشف

ها است. بنابراين تشخیص و  از اين فرصت یبردار بهره یبرا يسازمان ها و تأسیس درک و فهم فرصت

 مطالعه دانسته شده است. درواقع بدون يارآفرينو جوهره علم ک يها موضوع اصل فرصت ازی بردار بهره

از کلیت  يدقیق فهم توان به نمي يهای کارآفرين فرصت يها و عوامل مؤثر بر زايش و بالندگ مكانیزه

 (.0220 ،1)بايگريو وهم کاران يافت دست يکارآفرين

                                                
1Massa et al 
2Foss et al 
3Smith, A. et al 
4Barreto 
5Bygrave et al 
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های  رکز پژوهشم و در کانون يمعنا نداشته و بنابراين مفهوم فرصت بايست يبدون فرصت، کارآفرين

 در اين تأکید قرار داشته است. مورد قرار داشته باشند. همین مطلب توسط محققین ديگر نیز يکارآفرين

مورد ارزيابي  های مناسب کارآفريني افراد بر تشخیص فرصت بازار های دانش تأثیر مؤلفه پژوهش

مشخص باشد،  رتباط میان متغیرهاکه ا نحوی بندی متغیرها به دسته ضرورت قرارگرفته است و با توجه به

 متغیر: 7شدند و مقوله دانش بازار مورداشاره قرار گرفتند، در قالب بندی ها در ابعاد مشخصي دسته آن

 آگاهي از فنّاوری بازاربازار مناسب، از روند عرضه و تقاضا در بازار، توانايي شناسايي آگاهي

 (.1،0210دالويست و همكارانموردسنجش قرارگرفته است )

 های برداری از فرصت دانش بازار را يكي از منابع ضروری برای بهره(، 0220) 0و معموالن نکريسم

نیز معتقد است برخالف محصوالت جاافتاده در بازار، کارآفريناني که از  (،1301)7دانند. نايت بازار مي

هايي  جه خواهند بود. ازجمله يافتهنمايند، احتماالً با ابهامات فراواني موا برداری مي بهره جديد محصوالت

اين است که دانش بازار سهم بزرگي در موفقیت محصوالت يا  گردد که در حوزه بازاريابي مكرراً تائید مي

يافتند که دستیابي به  (،0224)4مثال، وِلدهويزِن، هالتینک وگريفین عنوان خدمات جديد در بازار دارد؛ به

مزيت محصول در بازار همبستگي دارد. بر اساس  باال، مستقیماً با آوری اطالعات مشتری در صنايع فن

متحده، تائید شد که  اياالت آوری باال در فن یزمینه درشرکت تازه تأسیس  11شده از  آوری های جمع داده

تقاضای مشتريان برای محصول خاصي را درک  یزمینه درکه دانش بیشتری  کارآفرينان هنگامي

برداری از فرصت رابطه مستقیمي  بهره. برداری نمايند ها بهره بیشتری دارد که از فرصتاحتمال  کنند، مي

تواند تصويری کامل از وضعیت آن ارائه  عملكرد آن دارد. با توجه به اينكه ارزيابي مالي شرکت نمي با

بنابراين، نتايج  کنند. گیری مي را بر مبنای معیارهای مالي و غیرمالي اندازهت نمايد، محققان عملكرد شرک

عملكردی بايستي از ابعاد مالي و غیرمالي تأثیرگذار بر روی ظرفیت سودآوری شرکت مورد ارزيابي قرار 

 باشند. ای عملكردی بسیار متنوع و گسترده مي شاخصه گیرد.

 چگونگي ورود به بازار عرضه و تقاضا و علم به دانش و آگاهي از بازار، آگاهي از بازار هدف مناسب و

 ابزار و فرآيندهای ارتقای خدمات با استفاده از فنّاوری روز بازار است.

 (1،0211هانسن) است: ليبه شرح ذ يمفهوم یبندی بازار بر اساس مرزها تقسیم

 که عالقه به تهیه کاال يا خدمت دارند. ييها سازمان ايمصرف کنندگان 6( بازار بالقوه الف

القوه است که پول کافي برای تهیه کاال يا خدمت رادارند اما بخشي از بازار ب3 ( بازار در دسترسب

 خدمت ندارند. ايکاال  هیته یبرا ينیتضم

و ... اجازه  يشرع ،بخشي از بازار در دسترس که ازنظر قانوني 1( بازار در دسترس واجد شرايطپ

 تهیه کاال يا خدمت رادارند.

                                                
1Dahlqvist 
2
Chrisman & McMullan, 

3Knight 
4Veldhuizen, Hultink & Griffin 
5Hansen 
6Potenital Market 
7Available Market 
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به ارائه کاال يا خدمت را  میکه شرکت تصم بخشي از بازار در دسترس واجد شرايط 0( بازار هدفت

 ها دارد. به آن

بخش از بازار ضامن  نياند. ا کرده بخشي از بازار هدف که کاال يا خدمت را تهیه 7( بازار رسوخ کردهث

 ماست. یبقا

ما  Ambassadorبرند استفاده کند.  4رانیعنوان سف به انياز مشتر کيبتواند از هر ديتوانا با ابيبازار

معادل  Ambassador کي نهيشرکت دارند و هز ايسازمان  یرشد و سودآور ،در بقا ييقش بسزان

 (.1732 ،يمیاست )ابراه يغاتیبیل برد تبل کي نهيهز بیستم يک

 1شكل دادن بازار یدیکل عوامل

 يحقوق ،3کيتكنولوژ ،3ياجتماع، 3یاقتصاد ،6ياسیهای س تحلیل یبر مبنا PESTLE یالگو 

(Legalاک ,)يوتحلیل عوامل خارج و تجزيه ياستوار است. بررس 12( يطیشناسي و بوم مح )زيست کيولوژ 

ها  شرکت ايها  ابزار به سازمان نيپذيرد. ا الگو صورت مي نياز ا یرویبا پ طيدر بازار در دسترس واجد شرا

به حداقل  ،شوند جه مينموده و تهديدهايي را که با آن موا یبردار ها بهره کند تا بتوانند از فرصت کمک مي

 (11،0212وب و همكاران)برسانند 

 10پورتر  يرقابت یروین پنج

 کي يينها یسودآور تیشدت رقابت و ظرف ،پور تر يرقابت یرویتأثیر پنج ن ،وتحلیل رقابت تجزيه در

خدمات(  اي دیتجارت )اعم از تول کيتوان قبل از ورود به  مي ،رو کند. با استفاده ازاين مي نییتجارت را تع

 کرد ييروش را شناسا نيترترين و سودآور انجام داد و در صورت ورود مناسبت يگیری درست تصمیم

 (0214 ،17)میلي

 14نرخ تمرکز 

 دقت موردمطالعه قرارداد. سهم رقبا را به ديبازار با کيورود به  یبرا

است.  یمالً انحصاربازار کا ،شرکت باشد کيسهم بازار )مانند بازار تلفن ثابت( در انحصار  اگر

است و  یبازار شبه انحصار ،که سهم بازار )مانند بازار تلفن همراه( در انحصار چهار شرکت باشد  درصورتي

% 02شرکت باز نرخ تمرکز برابر  کيکند. در  مي ليتبد یانحصار هشت شرکت بازار را به نسخه انحصار

 (1734)صنايعي، رسد % مي12نرخ به  نيبوده و در شرکت فعال ا

                                                                                                                                              
1Qualified Available Market 
2Target Market 
3Penetrated Market 
4Ambassadors 
5PESTLE 
6Political 
7Economic 
8Social 
9
Technological 

10Environmental 
11Webbet al 
12Porter's five competitive forces 
13Miles 
14compression rate 
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 1بازار  دينا میزم

حساس  متیشدت به ق به (ياساس یاز بازارها )مانند بازار کاالها ي: بعض0 متیحساس به ق یبازارها

 ( عمل کنند.price leadership) متیق یرهبر استیبر اساس س ديها با شرکت یموارد نیهستند. در چن

 يگیری تقاضا بستگ مانند بهابازار( به شكلاز بازارها ) يبعض ی: استراتژ7حساس به تقاضا  یبازارها

 دارد.

 ديرقابت با یحساس به عرضه است و برا ی: بازار سوخت ازجمله بازارها4حساس به عرضه یبازارها

 بر عرضه و تقاضا داشت. يمبتن يتيريمد

شدت به برند حساس است.  خانگي به : صنعت خودرو و بازار لوازم1حساس به برند یبازارها

 توجه خاص نشان دهند. يغاتیهای تبل به کمپین ديبا شرویپ های شرکت

 يبازار محصوالت ،پذيرد سال توسط فصول تأثیر مي کيشدت در  که به يي: ازجمله بازارها6يفصل بازار

مثال  یپردازد. برا محصول مي تیفیک رییبازارها شرکت به تغ نياست. در ا غیرهکولر و ی، مانند بخار

 کنند. مي دیتول تیو کولر , اسپل یتولیدکنندگان بخار

 ،يعيدارند )صنا ریچشمگ ینوروز رشد دیهايي مانند ع که به مناسبت يي: بازارها3يمناسبت یبازارها

1734). 

ای  های ويژه دارند با استفاده از استراتژی ليشود. اغلب افراد تما ييدرست شناسا ديبا، بازار هدف

. خود داشته باشند یها برا در ذهن آن يقیو عم ژهيو گاهيمخاطبان موردنظرشان را جلب کنند و جا

بايست از نیاز بازار و نحوه عرضه و نیازهای  های کارآفرينانه را خلق نمايند مي افرادی که قصد دارند فرصت

 جامعه هدف آگاهي الزم را داشته باشند.

های  ي را در شبكهدر دنیای متمدن امروزی، با توجه به گسترش فضای مجازی، بازارهای مختلف

رو افراد کارآفرين الزم است با استفاده و آگاهي از ابزار مختلف تولید و عرضه  مختلف شاهد هستیم. ازاين

 .(1734 ،يعي)صنا دارا باشند دانش و آگاهي الزم را

 یها خلق فرصتبا توجه به موارد فوق و آنچه ذکر شد، آگاهي از دانش بازار و موارد يادشده بر 

بايست بازار مناسب شناسايي شود و از روند عرضه  رو برای دانش بازار مي يابد. ازاين ضرورت مي ينانهکارآفر

و تقاضا و فنّاوری بازار آگاهي الزم اخذ گردد. هدف از انجام اين پژوهش اين است که آيا موارد يادشده بر 

                                                
1Market Dynamics 
2
Price Sensitive Markets 

3Demand Sensitive Markets 
4Supply Sensitive Markets 
5Promotion Sensitive Markets 
6Seasonal Markets 
7Occasional Markets 
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 شود، فرصت تشكیل مي خلق فرصت کارآفرينانه که خود از عناصر تشخیص فرصت، کشف فرصت و خلق

 تأثیر دارد؟

 
 

 و ضرورت انجام پژوهش اهمیت -6-9

بستر  ديموفق با یبه نوآور دنیرس یموفق برا یکشورها اتیگیری و استفاده از تجرب از بهره قبل

توجه به مشكالت، معضالت و مسائل موجود در کشور  نه،یزم نيکار فراهم نمود. در ا نيا یالزم را برا

های مختلف  فردی از جنبه های منحصربه دانیم کشور ما ويژگي طور که مي است. همان یضرور اریبس

. نمود توجهها  به آن ديبا نهیريزی در هر زم برنامه یدارد که برا ياسیو س يقانون ،یاقتصاد ،ياجتماع

به  ازیرسد ن است که به نظر مي ياشكاالت یو آداب و سنن موجود در کشور دارا نقوانی مثال عنوان به

 دارد. یاصالح و بازنگر

ضعف  لیبه دل رانيباشد. در ا دیمف اریتواند بس مي زیدر کشور ن ینوآور يکنون تیبه وضع ينگاه

 یبوده و سازوکارها و ساختار مناسب برا يخط یحاکم در نوآور دگاهيکشور، د ینوآور يمفرط نظام مل

چه منابع و  هراست که  نيفرض بر ا دگاه،يد ناي درسازی آن وجود ندارد.  و تجاری یو نوآور قاتیتحق

الجرم عملكرد  ،کند دایاختصاص پ قاتیبه امر تحق ي(انسان ،ي)اعم از منابع مال یشتریهای ب ورودی

بر همگان آشكارشده  دگاهيد نيا یناکارآمد ،المللي . امروزه در سطح بینافتينوآورانه نظام بهبود خواهد 

رو  آن شده است. ازاين نيگزيطلبد جا مي راتری  پیچیده یرهایمتغ که لحاظ کردن سیستمي دگاهيو د

 ،ای شهيحل ر . لذا راهدیناکارآمد، فقط به اتالف منابع خواهد انجام ستمیس کيتوجه منابع به  قابل قيتزر

که  امروزه در کشور است. یو توسعه فناور ی، کارآفرينينوآور یهای مناسب برا بستر و زيرساخت جاديا

درحرکت است.  يسوی خود کارفرمايي و خوداشتغال ای به خود گرفته است و به شكل تازه تیفعال کار و

. کنند يم فايجوامع مختلف ا یاقتصاد شرفتیدرروند توسعه و پ یدینقش کل نانيو کارآفر ينيکارآفر

بوده  ينانيرکارآف ریهای چشمگ و هند آکنده از فعالیت یمالز ،يمانند ژاپن، کره جنوب ييتجارب کشورها

 جاديتنها به ا نانيتوجه داشت که کارآفر ديبالند. با يافتگي کشور خود مي است که امروز به توسعه

خالق  بيبلكه با ساختار، تفكر، تحرک و فرهنگ الزم دست به تخر ،پردازند نمي ديجد يهای شغل فرصت

 .(1734 )مقیمي،رافرازند را ب شرفتیپ وآباداني  رفیع یهای کهن بنا زنند تا از دل ويرانه مي

از کشورها و با  یاریدر توسعه بس نانيو سابقه درخشان کارآفر ينيکارآفر تیتوجه به نقش و اهم با

طلبد،  مي يياز هر سو یاريکه کشور ما با آن مواجه بوده و دست  یاديز یتوجه به مشكالت اقتصاد

افراد  تیترب مهتر از ه و مهم ينيکارآفر يفرهنگ حام یبرا یبسترساز ،ينيو اشاعه مفهوم کارآفر جيترو

ای  توسعه جوامع درحال یخصوص برا جوامع به يتمام یبرا يسازمان ني( کارآفرلكردگانیويژه تحص )به

بنابراين اطالع و آگاهي از بازاری که برای آن برخوردار است؛  ياتیو ضرورت ح تیاز اهم رانيمانند ا

 های کارآفرينانه تأثیر نقش دانش بازار بر خلق فرصت. بررسي گیرد، ضروری است کارآفريني صورت مي

عنواني است که عالوه بر اهمیت در بخش اقتصادی در بخش خالقیت و نوآوری نیز موردبحث قرار 

های مختلف دانش و  های مختلف نوآوری و خالقیت و بررسي جنبه گیرد. بدين خاطر با شناسايي جنبه مي
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کنندگان کاال و خدمات،  توان عالوه بر ايجاد فضای رقابتي میان تولید و عرضه ميآگاهي از بازار و نوع آن 

 نقش بسزايي در ارتقاء سطح کیفي چرخه اقتصادی کشور در منطقه و يا حتي در جهان داشته باشد.

 

 هدف )اهداف( پژوهش -6-4

 اصلی هدف

 کارآفرينانه.فرصت  ييبازار برشناسا بررسي تأثیر دانش

 اهداف فرعی

 . نانهيفرصت کارآفر ييبازار مناسب برشناسا ييشناسابررسي تأثیر  .1

 فرصت کارآفرينانه. يياز روند عرضه و تقاضا در بازار بر شناسا يآگاهبررسي تأثیر  .0

 .فرصت کارآفرينانه  ييبازار بر شناسا یاز تكنولوژ يآگاهبررسي تأثیر  .7

 

 وران هدف کاربردی و نام بهره -6-5

راستای نقش دانش بازار و شناسايي بازار  توان در مشخص شدن نتايج آن مي و با انجام اين پژوهش

های  های کارآفرينانه در شرکت های موثری برداشت تا به دنبال آن زمینه برای خلق فرصت فرصت گام

 کارآفرين شهر تهران فراهم شود.

 وران نام بهره

 محققان، دانشجويان و اساتید ،ها ساير شرکت

های  ها و نهادهايي که به دانش بازار و خلق فرصت تواند برای ساير سازمان قیق مينتايج اين تح

 دهند نیز مورداستفاده قرارمي گیرد. کارآفرينانه در شرکت خود اهمیت مي

 

 های( پژوهشسؤال )سؤال -6-1

 اصلی: سؤال

 ؟دارد تأثیر کارآفرينانهفرصت  ييبازار برشناسا دانش

 های فرعی:سؤال

 ازار مناسب برشناسايي فرصت کارآفرينانه تأثیر دارد؟شناسايي ب .1

 آگاهي از روند عرضه و تقاضا در بازار بر شناسايي فرصت کارآفرينانه تأثیر دارد؟ .0

 تأثیر دارد؟ کارآفرينانهفرصت  ييبر شناساآگاهي از تكنولوژی بازار  .7

 

 های( پژوهشفرضیه) هیفرض -6-7

 اصلی:فرضیه 

 .تأثیر دارد کارآفرينانهت فرص ييبازار برشناسا دانش

 فرعی: های فرضیه
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 .تأثیر دارد کارآفرينانهفرصت  ييبازار مناسب برشناسا ييشناسا .1

 .فرصت کارآفرينانه تأثیر دارد يياز روند عرضه و تقاضا در بازار بر شناسا يآگاه .0

 .فرصت کارآفرينانه تأثیر دارد ييبازار بر شناسا یاز تكنولوژ يآگاه .7

 ژوهشمتغیرهای پ -6-1

فرد ديگر و از يک مشاهده به مشاهده ديگر،  ای معین از يک فردبه متغیر، کمیتي است که در دامنه

ها را بنا به هدف تحقیق خود  کند و محقق آن مقادير مختلفي را ايجاد کند بنابراين چیزی که تغییر مي

ها به آن  اعداد يا ارزش برخي مواقع متغیر، نمادی است که در کند و کاری يا مشاهده مي کنترل، دست

 اند از: ها در پژوهش عبارت (. انواع متغیرها بر اساس نقش آن1731،163 رود )خاکي، منتسب مي
 

 متغیر مستقل -6-1-6

رود تا تأثیر  کاری مي وسیله پژوهشگر دست های تجربي به متغیر مستقل متغیری است که در پژوهش

ای  گونه به فرض متغیر وابسته است و د. متغیر مستقل، پیشيا رابطه آن بر روی پديده ديگری بررسي شو

يک ويژگي و خصوصیت است که بعد از انتخاب  گذارد و منفي بر روی متغیر وابسته تأثیر مي مثبت يا

پذيرد تا تأثیرش بر روی متغیر  مقاديری را مي رود و کاری مي دست يا توسط محقق در آن دخالت و

شناسايي بازار مناسب، آگاهي از بازار )(. در اين پژوهش دانش 1731،37 خاکي،شود )وابسته مشاهده 

(، میگون 0227) 1به ترتیب از مدل مفهومي ساراسواتي روند عرضه و تقاضا و آگاهي از تكنولوژی بازار(

 به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است. (1333) 0رز(، ونك1737پوری )

 

 متغیر وابسته -6-1-2

ر وابسته، متغیری است که در بررسي آن تأثیر يا رابطه متغیر مستقل بر روی آن موردبررسي متغی

کند  عنوان مطلب قابل پژوهش جلوه مي گیرد.درواقع متغیر وابسته همان متغیر اصلي است که به قرارمي

دالويست (، 1333) رزاز مدل مفهومي ونك فرصت کارآفرينانه ييشناسا(. در اين پژوهش 1731،33 دالور،)

 شده است. عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته به (0210) 7و همكاران
 

 نوع و روش پژوهش -6-3

شده در  های تدوين زيرا تحقیقات کاربردی، نظريه ،استاين پژوهش برمبنای هدف از نوع کاربردی 

 -ش پژوهش توصیفيگیرند. برحسب روش، رو تحقیقات پايه را برای حل مسائل اجرائي و واقعي به کارمي

کند  تعبیر مي . تحقیق توصیفي آنچه را که هست توصیف واستتحلیلي به شیوه پیمايشي بارويكرد علي 

. ازلحاظ بررسي روابط بین استزمان حال  فرآيندهای جاری در توجه آن به شرايط و روابط موجود و و

یر مستقل و وابسته( پس از وقوع متغمعلول ) زيرا علت و؛ ها از نوع علي است متغیرها تدوين فرضیه

                                                
1Sarasvathy 
2Wennekers 
3Dahlqvist 
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ها و بررسي  آوری داده گیرد. پژوهش حاضر به دلیل کاربرد پرسشنامه برای جمع موردبررسي قرار مي

 نوع پیمايشي است. ها و نظرات افراد جامعه موردنظر از ديدگاه

 

 آوری اطالعات روش جمع -6-61

 شوند. وری ميآ ای الزم در اين پژوهش به دو روش جمع داده اطالعات و

 ای مطالعات کتابخانه-1

 پیمايشي() یدانيمتحقیقات -0

انگلیسي مربوطه  ی متون فارسي و ای، گردآوری اطالعات از طريق مطالعه در قسمت مطالعات کتابخانه

رو که پرسشنامه ابزار  پذيرد. در قسمت تحقیقات میداني ازآن مدارک موجود انجام مي همچنین بررسي اسناد و

های توصیفي پیمايشي است. ابزار گردآوری اطالعات نیز پرسشنامه  پژوهش هت گردآوری اطالعات درمهمي ج

 تكمیل پرسشنامه صورت خواهد گرفت. ها و که با مراجعه حضوری به نمونه است

 

 وتحلیل اطالعات روش تجزیه -6-66

آمار توصیفي برای هد شد ها از آمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده خوا وتحلیل داده برای تجزيه

رود و از آمار استنباطي برای آزمون فرضیه استفاده  های جمعیت شناختي بكار گرفته مي تحلیل ويژگي

، در آمار استنباطي ابتدا با spssافزار  اند از: نرم های آماری عبارت وتحلیل داده ابزار تجزيه خواهد شد.

گردد و سپس برحسب  ها آزمون مي ر نرمال بودن دادهنرمال يا غی (ks) رنوفیاسم –آزمون کلموگروف 

 مورد از تكنیک مای پارامتريک يا غیر پارامتريک استفاده خواهد شد.

 

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه -6-62

های کارآفريني استان تهران  جامعه موردمطالعه و بررسي اين تحقیق مطالعه موردی مديران شرکت

تايي برآورد شده با استفاده از فرمول  712عنوان نمونه از جامعه  ان تعدادی بهدر اين می ؛ کهاست

ها، پژوهش در  شوند. سپس با تكمیل پرسشنامه توسط مديران اين شرکت گیری کوکران انتخاب مي نمونه

 رود. مرحله میداني به اتمام رسیده و به مرحله تحلیلي مي

 گردد: يبا استفاده از فرمول زير نمونه محاسبه م
q = p =0.5 , d = 0.01 , z = 1.96 

 
 برآورد گرديد. 134~ 137,373601621مقدار رو با استفاده از فرمول فوق و جايگذاری  اين از

 

 قلمرو پژوهش )موضوعی، مکانی، زمانی( -6-69
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 قلمرو موضوعی -6-69-6

انش بازار و ايجاد طور خاص در مباحث د با توجه به موضوع اصلي پژوهش، قلمرو موضوعي آن به

 .استهای کارآفرينانه  فرصت

 قلمرو مکانی -6-69-2

 .استهای کارآفرين شهر تهران  قلمرو مكاني اين پژوهش، شرکت

 

 قلمرو زمانی -6-69-9

به پايان  36آغازشده است و در آبان ماه  1731لحاظ اجرايي از اواخر سال  حیطه زماني پژوهش از

 .دهد مينشان  ماهه( را 7وری پرسشنامه نیز بازه زماني )آ رسیده است. زمان توزيع جمع

 

 عملیاتی متغیرهای پژوهش-تعریف نظری -6-64

 نیکارآفر -6-64-6

ی خود را در کارهای تولیدی به کار  که با قبول مخاطرات احتمالي سرمايه کسي تعریف نظری:

 (0224، 1يتیانینامند )زرب کند،کارآفرين يا کار کیا مي اندازد و کار ايجاد مي مي

 های ذيل را انجام دهد: لبینشتاين کارآفرين، کسي است که يكي از فعالیت ازنظر

 بازارها را يكپارچه و مرتبط سازد . -1

 های بازار را پر نمايد . و شكاف هاخالء  -0

 با صرف وقت، خود را درگیر تغییرات ساختاری و سازماني نمايد. -7

 (0224 ،)زربیانیتيو بازاريابي يک محصول مهیا نمايد کلیه عوامل را برای تولید  -4

 

 کارآفرینانه فرصت -6-64-2

گردد که در آن موقعیت ما بتوان  اطالق مي يبه هر موقعیت يکارآفرين فرصت تعریف نظری:

 را ارائه نمود. یدهي جديد های سازمان محصوالت، خدمات، مواد خام، بازار و شیوه

گردد و ايده به ترکیب خالقانه منابع اطالق  بازار اطالق مي یدن نیازهاپذيری برآور به امكان فرصت

 مسئله مذکور است یبرا يحل انتخاب مسئله گونه داشته و ايده راه يديگر فرصت ماهیت عبارت گردد. به مي

 (.0،0212و همكاران لمن)اد

يک رويكرد عرضه و  بندی اين دو محقق از طبقه در( 0227) يواتساراسو  (،1333رز)بندی ونك طبقه

 پرداخت:تقاضا به موضوع خواهم 

 تشخیص فرصت الگوی –الف 

                                                
1Zerbinati, S. 
2Edelman 
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 يخود که به معن یواسطه هوشیار اين الگو هر دو بخش عرضه و تقاضا موجود بوده و کارآفرين به در

بین عرضه و تقاضا را بر عهده دارد. در اين الگو تشخیص فرصت  يناخودآگاه است، نقش میانج یجستجو

 رد.دا يمعن

 

 کشف فرصت الگوی – ب

از دو بخش عرضه و تقاضا موجود  ياند يك شده تر و هايک ارائه اين الگو که متأثر ازنظرت شومي در

بین  ينقش میانج یکشف بخش غايب و ايفا یآگاهانه برا یباشند و نقش کارآفرين جستجو مي

 هاست. آن

 خلق فرصت الگوی – ج

غايب بوده و نقش کارآفرين آفرينش  يدر محیط عین یاين الگو هر دو بخش عرضه و تقاضا در

 .استعینیت بخشیدن به آن در جهان واقع  یهر دو بخش و تالش همزمان برا يذهن

ای است که آزمودني ما بر  های کارآفرينانه میزان نمره در پژوهش حاضر فرصتتعریف عملیاتی: 

 کنند. کسب ميTiger Li (1999)اساس پرسشنامه 

 

 بازار نشدا -6-64-9

شناخت نظام بازار و نظام صادرات قبل از هرگونه  یبرا يابيبازار قاتیانجام تحق يعني تعریف نظری:

 .(0211، 1باررتو) یدیتول ايو  يصادرات اتیانجام عمل

 شناسایی بازار مناسب

در  يک کارآفرين زماني موفق است که قبل از اقدام به کارآفريني، آگاهي نسبت به کاال و خدمتي که

خوبي  بايست بازار و محل توزيع و يا عرضه کاال يا خدمت را به رو مي صددتولید آن است را دارا باشد. ازاين

 .(0211، باررتو)شناسايي کند 

ای است که آزمودني ما بر  میزان نمره شناسايي بازار مناسب در پژوهش حاضرتعریف عملیاتی: 

 کنند. کسب مي Schlosser & Etal. (2009) & Tiger Li (1999) ، اساس پرسشنامه

 آگاهی از روند عرضه و تقاضا

اين مستلزم  ؛ کههمان دانش و اطالعات الزم از چگونگي عرضه کاال يا خدمت برای مشتری است

 .(0211و همكاران ، اررتو)ب استآگاهي از نیاز مشتری، نوع کاال و يا خدمت موردتوجه بازار و ... 

ای است که آزمودني  میزان نمره آگاهي از روند عرضه و تقاضا حاضر در پژوهشتعریف عملیاتی: 

 کنند. کسب مي Schlosser & Etal. (2009) & Tiger Li (1999) ،ما بر اساس پرسشنامه

 بازار یتکنولوژ

                                                
1Barreto 



 03 

. منظور از شود يساختن محصوالت بهتر به کار گرفته م یاست که برا ینديفرآ ايابزار  یتكنولوژ

داشته باشند و امكان  یکمتر ی نهيهز ايباشد که عملكرد بهتر  يمحصوالت تواند يمحصوالت بهتر، م

 (.0211،و همكاران اررتو)ب فراهم باشد ديجد یها در بازارها فروش آن

ای است که آزمودني ما بر  میزان نمره تكنولوژی بازار آگاهي از  در پژوهش حاضرتعریف عملیاتی: 

 .نندک کسب مي Luigi& ETAL.(2007)&( Tiger Li (1999 ) ، اساس پرسشنامه

 

 فصل اول بندی جمع -6-65

ای جهت روشن شدن موضوع، به  طوری که مالحظه گرديد، در اين فصل ضمن بیان مقدمه همان

های  بیان مسئله پژوهش پرداخته شد و اهمیت و ضرورت آن تبیین گرديد، هدف ما، سؤال ما و فرضیه

ها، جامعه  پژوهش مشخص شدند. نوع و روش تحقیق، ابزار گردآوری دادهبندی و متغیرهای  پژوهش دسته

ها  ها از ديگر مواردی بود که در خالل اين فصل به آن وتحلیل داده آماری و حجم نمونه و روش تجزيه

پرداخته شد. قلمرو پژوهش و تعريف نظری و عملیاتي متغیرها مورد تأکید قرار گرفت و در آخر مدل 

برای بیان بهتر پژوهش تبیین گرديده است. مفهومي پژوهش
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 مقدمه -2-6

 فرآيند به مشخص، علمي تالش يک عنوان به کارآفريني ی حوزه تعیین برای اخیر های تالش

 يدهپد اين که هايي مطالعه تعداد درنتیجه کنند. مي توجه اصلي ی هسته عنوان به فرصت ايجاد و تشخیص

 های توانايي ترين مهم از يكي عنوان به فرصت است. تشخیص افزايش توسعه درحال کنند، مي آزمايش را

 های تحقیق در شده بررسي مهم عوامل از يكي دلیل همین به و آيد مي شمار موفق به کارآفرينان

 کارآفريني است.

 بزرگي پیشرفت محققان داد، جهت تغییر کارآفرين رفتار به کارآفرين های ويژگي از تمرکز که زماني

 ونكاتارامن، و شین است. وابسته به کارآفريني تر بیش که کردند رفتارهايي و عوامل تشخیص در

 تا است ها فرصت از برداری بهره و ارزيابي کشف، شامل که فعالیتي کنند: مي تعريف گونه اين را کارآفريني

 های تالش طول در جديد خام مواد و فرآيندها ،بازارها دهي های سازمان روش ما، خدمت و کاال

 از پیش مهم ی کارآفرينانه های شوند. فعالیت معرفي نداشتند، وجود قبل از جديدی که دهي سازمان

 ما، آوری فن تست و آتي های توسعه مشتری، ی بالقوه تقاضای مورد در بازار تحقیق شامل برداری، بهره

 موردنیاز منابع کارآفرينان، برای ما فعالیت اين است. حمايت جاداي و مديريتي گروه ايجاد و توسعه

 (.3،1732کوراني و احمدپور،) کند مي فراهم را ها فرصت از برداری منظور بهره به

 يک توانايي ترين مهم جديد وکار کسب ايجاد برای درست های فرصت انتخاب و بنابراين شناسايي

 دوره در کلیدی عاملي ،دهد مي تشكیل را فرصت يک نچهآ فهمیدن همچنین و است کارآفرين موفق

به وجود  خدمات و کاالها خلق برای ها فرصت و چگونه زماني سؤال چرا، چه . اگرچهاست وکار کسب

که  تحقیقاتي کمتر اما است شده شناخته کارآفريني حوزه در پرسش ترين اصلي عنوان آيند؟ به مي

 با و فرصت شناخت مفهوم دو رو ازاين است. شده انجام مورد اين در باشد نظران صاحب تمام موردقبول

 های درست فرصت شناسايي چراکه است. کارآفريني یدر زمینه مهم موضوعات از يكي ترکیبي رويكرد

 توجه اخیر های در مهروموم اينكه علیرغم طرفي از .است موفق کارآفرينانه فرآيند برای ای پايه وکار، کسب

 مهم عوامل مورد کمي در تحقیقات و اطالعات است، شده کشورمان در کارآفريني مباحث به خاصي

اصلي پژوهش حاضر، خلق  هدف بنابراين، دارد، وجود فرصت شناسايي ازجمله کارآفريني به مربوط

 .استهای کارآفرينانه با توجه به نقش دانش بازار  فرصت

های  اهیم دانش بازار و خلق فرصتدر فصل حاضر به بررسي ادبیات نظری در ارتباط با مف

. در بخش اول مباني نظری مرتبط با مفاهیم دانش استبخش  7پردازيم. اين فصل شامل  کارآفرينانه مي

های کارآفرينانه و بخش سوم، پیشینه داخلي و خارجي  بازار، بخش دوم شامل مباني نظری خلق فرصت

 گردد. مي بندی فصل دوم ارائه رود و سپس جمع پژوهش مطرح مي
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 مبانی نظری -2-2-6

دانش بازار يعني درک محیط کالن و خرد، زيرساخت، درک رفتار خريدار بازار خارجي و درک دانش 

اند که وجود دانش صحیح و دقیق از بازار، عامل  چگونگي مواجه مؤثر با عوامل بازار، مديران اذعان کرده

واسطه وجود رقابت برای شرکت را  رو، صادرات فرصت يادگیری به ات است. ازاينکلیدی در موفقیت صادر

 کم به دست آورد های غیر آشنا و غريبه را کم رود شرکت توانايي بقا در محیط فراهم کرده و باعث مي

 المللي، های بین طور کلي، فرض بر آن شده که توسعه بیشتر فعالیت (. به733 حس نقلي پور و همكاران،)

های ضمني اين دانش، انتقال  المللي است. ازآنجاکه شخصیت به دست آوردن آگاهي در مورد بازارهای بین

پذير است. دانش تجربي درباره بازارها و عملیات خارجي، يک  سختي امكان آن از ديگران است که به

(، آگاه بودن از 0212) 1ب و همكارانها است. به عقیده و المللي شدن شرکت کننده در بین نیروی هدايت

 ها است شده در بازارها، منبع اصلي دانش برای کارشناسان صادرات در شرکت های انجام فعالیت

 (.214،11 آبادی، براهیم شاهمرادی و)

(، دانش بازار، اشاره دارد به دانش تجربي مشتريان، بازار و رقبا. فقدان دانش تجربي از 0216) 0لي

المللي مشكل است. عدم وجود چنین  کاال و خدمات برای شرکت بینطريق مشتری خاص، در مورد 

سازد. از سوی ديگر، دانش بازار بهبوديافته به  آمیزتر مي تر و مخاطره دانشي از سويي، صادرات را نامتعارف

. دهد ميگیری موانع و پیچیدگي صادرات را کاهش داده و تمايل و گرايش به صادرات افزايش  طرز چشم

ها  (، بحث ورود به بازار خارجي و انتخاب بازار هدف ازجمله مسائلي است که به سازمان0212) 7مدهوشي

ها محدود و رقابت  که منابع سازمان کند. ازآنجايي ريزی زيادی را تحمیل مي های مطالعه و برنامه هزينه

ازجمله ورود به  وری را در تمام تصمیمات خود ها در پي اين هستند که بهره شدت يافته است، سازمان

 (.734،7 بابايي و همكاران،) بازارهای خارجي لحاظ کنند

ترين عوامل در ورود به بازارها ازنظر مديران، آگاهي و دانش نسبت به  (، يكي از مهم1731) منیعي

رو تحلیل فرصت بازار خارجي ازجمله  های در آن ضعف دارند. ازاين بازارهای خارجي است که اغلب بنگاه

رود. هدف تحلیل يا ارزيابي بازار  المللي محسوب مي های بازاريابي بین ترين هدف ما در پژوهش لمتداو

ها پس از شناسايي بازارهای محتمل،  المللي است. شرکت خارجي، جستجو برای يافتن بازارهای جذاب بین

نمايند. بدين ترتیب  بندی ها را غربال و رتبه ترين بازارها برای ورود، آن بايد نسبت به انتخاب جذاب

بندی  ها است، رتبه دهنده توان بالقوه آن های مختلف که نشان بازارهای قابل ورود را بايد بر اساس شاخص

 (.1732ملک اخالق و همكاران،) نمود

 

 
 

                                                
1Webb 
2Lee 
3Madhoushi 
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 دانش بازارمفهوم  -2-2-2

و به  ها به تدريج در فرآيند صادرات درگیر شده رود که شرکت شدن تجارت موجب مي روند جهاني

(. صادرات يكي از راهكارهايي است که بیشترين کاربرد را برای 1732نايیجي،) آورند بازارهای جهاني روی

های  توانند با کمترين درگیری در فعالیت ها با صادرات مي ها داشته است. شرکت المللي شدن شرکت بین

ی خارجي در شرايط فعلي اقتصاد محلي محصول خود را در بازارهای خارجي عرضه کنند. ورود به بازارها

های خاصي روبرو  جهاني با پیچیدگي ما و ابهامات خاصي همراه است و صادرکنندگان هر کشور با چالش

های موجود در برخي بازارهای  وکار، ريسک هستند. بحران اقتصادی غرب، رقابت شديد در حوزه کسب

تغییرات گسترده، ساليق بازارها، مديريت هزينه ما  توسعه، محدوديت منابع مالي، تامین مواد اولیه، درحال

 (.1737احمديان و معطوفي،) دهند وکار را تشكیل مي های دنیای امروز در کسب و غیره بخشي از چالش

المللي و  (، عدم آگاهي در مورد بازارها يک مانع عمده برای عملیات بین0223) 1ايرلند و همكاران

های محلي و تنظیمات  وکار باسلیقه ای، روابط کسب ما با قوانین منطقه فعالیت صادرات است. اگر بنگاه

المللي  کنند و تمايلي به افزايش حضور در بازار بین آشنا نباشند، در ارتباط با صادرات احساس خطر مي

ها را در مورد  (.تجربه قبلي مديران در بازارهای خارجي باور آن0211 0س و همكارانالندارند )کاسی

گذاری مرزهای داخلي  ها را در موفقیت سرمايه نفس آن های خارجي افزايش و اعتمادبه ابي گزينهارزي

های  عنوان مانعي برای شرکت طور کلي، فقدان دانش در مورد بازارهای خارجي به دهد. به افزايش مي

توان از طريق  ميکه بخشي از اين دانش را  ها است. درحالي المللي آن های بین صادراتي و گسترش فعالیت

های تحقیقات بازاريابي يک کشور به دست آورد. بهترين دانش برای  های استاندارد مانند گزارش روش

توان از طريق تجربه به دست آورد، اين دانش تجربي از طريق تجربه شخصي به دست  صادرات را مي

ار حیاتي است، زيرا مبنايي برای (. انتخاب بازار مناسب برای ورود بسی0223ايرلند و همكاران،) آيد مي

گیرد. بدون تحلیل دقیق فرصت بازار خارجي مديران در تنوع و پیچیدگي  توجه آتي شرکت قرار مي

شوند. اهمیت انتخاب مناسب بازارهای خارجي بر شناسايي، ارزيابي  بازارهای خارجي دچار سردرگمي مي

 (.1731،ای مني) و انتخاب بازارهای خارجي تأکید زيادی دارد

 اختیاردارند در نويني آوری فن کارآفرينان از برخي که کنند مي استدالل (، چنین0212) 7دی جانگ

 خود مشكل برای حلي راه مشتريان کنند، مي اشتباه مناسب حل راه يک ارائه برای آن از در استفاده لیكن

 که اعتقاددارند برخي متاسفانهاست،  شده استفاده آوری فن چه از دهند نمي اهمیت معمول و خواهند مي

 وکار کسب يک خلق از است عبارت درواقع دارد؛ کارآفريني اختیار در بزرگي فناورانه های ايده کارآفريني

(، 0223) 1کیزنر (، و0211) 4هانسسن و همكاران نظیر اتريشي اقتصاددانان کند. مي حل را مشكلي که

 آن فرصت کشف به است، مناسب خاصي فرصت تشخیص رایب که اطالعاتي داشتن در اختیار اعتقاددارند

 دهند. مي تشخیص را اختیاردارند در که اطالعاتي با مرتبط های فرصت ها بنگاه و افراد شد؛ خواهد منجر

                                                
1Ireland 
2Casillas 
3De Jong 
4Hansen et al 
5Kirzner 
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 معنای به کیزنری نگرش در فرصت کشف يا فرصت تشخیص که نمود اشاره نكته اين به بايستي البته

 تا سازد مي قادر را کارآفرين فرد تعادل، است.عدم شده استفاده تصادفي کشف يا انفعالي جستجوی

در  با البته نمايد، کشف را کنند مي ارائه اقتصادی منافع کسب برای را هايي راه که بازار های ناهماهنگي

 نگرش اين در نمايد. محافظت ديگران تقلید از را خود کشفیات تواند مي کارآفرين فرد اينكه داشتن نظر

 کارآفرين مقابل، در نمود. کشف را ها آن توان مي و هستند موجود محیط در ها فرصت که است دهش فرض

 کارآمد شكلي به کارآفرينان ديگر عبارت به نمايد؛ مي گذاری سرمايه خاصي اطالعات روی بر که است فردی

 ارزشمند، مخاطرات و وکار کسب های ايده نمودن آشكار برای بازار، عالئم نظیر عالئمي روی دريافت بر

 کنند. مي گذاری سرمايه

 نوين دانش مستمر کسب لیكن باشد، برخوردار ای ويژه اهمیت از است ممكن قبلي دانش اگرچه

 از آمیز موفقیت برداری بهره و کشف برای نوين، دانش اين با هماهنگ انطباقي های استراتژی و بازار

 صورت به کارآفرينان که مورد اين در فرضیات کیزنری ها، آن های يافته بنابراين، هست، ضروری ها فرصت

 البته است؛ کشیده چالش به را نمايند، مي برداری بهره ها ازآن  سپس و نموده کشف را ها فرصت انفعالي

 روی بر برداری بهره که گونه همان و هستند تنیده درهم کارآفرينانه های فرصت از برداری بهره و کشف

 ارزيابي و کشف در بازار دانش مثبت اثرات دارد؛ نفوذ برداری بهره روی بر نیز شفک دارد، نفوذ کشف

 سهولت .0 بالقوه؛ های فرصت منبع عنوان به مشتريان مشكالت مورد در هوشیاری .1از: اند عبارت ها فرصت

 دانش انتقال و فزاينده ارتباط قابلیت .7 و بازار؛ تغییرات يا جديد آورانه فن های کشف بازار ارزش تعیین

 کیزنری سنت در کارآفرينان نهايي اگرچه کننده مصرف و نوين آوری فن از کننده استفاده مابین ضمني

 ای بالقوه های فرصت چنین کشف به نسبت توانند مي لیكن پردازند، نمي ها فرصت جستجوی به عمداً

 که هايي فرصت جستجوی بدون ختنشنا توانايي عنوان به را کارآفرينانه هوشیاری کیزنر باشند. هوشیار

 احتمال هوشیاری، میزان افزايش با معتقدند کاتز و داند. گاگلیو مي بودند، شده گرفته ناديده تاکنون

 (0223کیزنر،) يابد مي نیز افزايش فرصت تشخیص

 های فرصت است. داده نمايش را کیزنر ديدگاه از فرصت کشف موضوع خالصه طور به -1-0شكل 

 هوشیار افراد است. شده توزيع بازار فعاالن بین غیريكنواخت طور به که دارد دردانشي ريشه که نهکارآفرينا

 ايجاد اقتصادی منافع و برداری بهره ها آن از بازار، در شكاف ايجاد با و نموده کشف را دانش اين تا قادرند

 نمايند.
 

 

 

 ابوالحسنی و همکاران،) کارآفرینی صتفر تشخیص بر مشتری مشکالت و بازار دانش تأثیر :6-2شکل  

611،6932) 

 روی بر فرصت تشخیص ی درزمینه کیزنری و تری شومي های ديدگاه که است شده مشخص تاکنون

 وجود بیرون در دهند مي پاسخ کیزنريها چیست؟ فرصت سؤال به پاسخ در است. بناشده متفاوتي فرضیات

 بازار در و بیرون در فرصت اول، ديدگاه از گردد. مي خلق وندر از داد خواهند پاسخ ها شوم پیتری و دارد

 کارآفرينانه فرصت هوشیاری کارآفرين

 شده کشف

 مشكالت درمورد ويژه دانش

 ها آن حل های راه و بازار، و مشتريان
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 سرمايه ويژه شكل يا خود ويژه دانش دلیل به وی زيرا هست بنگاه -کارآفرين از جدای لیكن دارد، وجود

 )يا کارآفرين فرد درون در فرصت دورنمای دومي، در ندارد. دسترسي مربوط اطالعات به خود، انساني

 و فیلیپسن بِلنكر، دارد. وجود دارد، را آن تصور گسترش در خاصي توانايي که سيک عنوان به بنگاه(

 جدای فرصت نكند، عبور خود تصورات مرزهای از کارآفرين که وقتي تا کنند، مي (، اشاره0221) 1دمگارد

 ماند. خواهد باقي دنیا از

 برای هايي گزينه عنوان به و دهبو تر حساس بازار مشكالت و نیازها به نسبت ها سازمان يا افراد برخي

 مشكالت به نسبت هوشیاری( )يا حساسیت کنند. اين مي درک را ها آن محیطي هر در جديد محصوالت

 مطرح را سؤال که هرکسي شد؛ نخواهد منجر اين مشكالت حل برای هايي ايده خلق به الزاماً ما گزينه يا

 به نسبت است ممكن نیز ها سازمان يا افراد برخي کرد. نخواهد ارائه را مناسب پاسخ الزاماً کند مي

 به اختراعات يا آوری فن يا تولید امكانات زمین، نظیر شده استفاده کم يا و نشده استفاده منابع تشخیص

 معنای به الزاماً ها بنگاه يا افراد اين توسط منابعي چنین تشخیص اگرچه باشند؛ حساس نشده، گرفته کار

 و مخترعان بود. نخواهد ارزش خلق جهت در منابع اين برای مناسب کاربر يا و مناسب کاربرد تعريف

 آن تجاری توجیه به توجه بدون جديد و خدمات محصوالت برای را هايي ايده است ممكن دانشمندان

 بازار (، دانش0222) 0مكموالن و کريسمن عملكرد ارزيابي و فرصت از برداری بهرهنمايند.  خلق اختراعات،

 است معتقد (، نیز1301) 7نايت دانند. مي های بازار فرصت از برداری بهره برای ضروری منابع از يكي را

 با احتماالً نمايند، مي برداری بهره جديد محصوالت از که کارآفريناني بازار، در جاافتاده محصوالت برخالف

 است اين گردد. مي تايید مكرراً ازاريابيب حوزه در که هايي يافته ازجمله بود. خواهند مواجه فراواني ابهامات

 مثال، عنوان به دارد؛ بازار در جديد خدمات يا محصوالت موفقیت در بزرگي سهم بازار دانش که

 آوری فن صنايع در مشتری اطالعات به دستیابي که (، يافتند0224) 4و گری فین هالتینک وِلدهويزِن،

 شرکت 11 از شده آوری جمع های داده اساس بر دارد. بستگيهم بازار در محصول مزيت با مستقیماً باال،

 بیشتری دانش که هنگامي کارآفرينان که شد تايید متحده، در اياالت باال آوری فن یدرزمینه تاسیس تازه

 ها فرصت از که دارد بیشتری کنند، احتمال مي درک را خاصي محصول برای مشتريان تقاضای یدرزمینه

 د.نماين برداری بهره

 شرکت مالي ارزيابي اينكه به توجه با دارد. آن با عملكرد مستقیمي رابطه فرصت از برداری بهره

 و مالي معیارهای مبنای بر را شرکت عملكرد محققان نمايد، ارائه آن وضعیت از کامل تصويری تواند نمي

 بر روی تأثیرگذار غیرمالي و ليما ابعاد از بايستي عملكردی نتايج بنابراين، کنند. مي گیری اندازه غیرمالي

 گسترده و متنوع بسیار عملكردی های گیرد. شاخص قرار ارزيابي مورد شرکت سودآوری ظرفیت

 متغیرهای میان روابط و مختلف های نوشته در مطرح عملكردی ابعاد و (، معیارها0223) 1باشند. وو مي

  کارايي، نظیر عملكرد، ارزيابي از مختلفي دابعا به خود تحقیقات در وی است. نموده بررسي را عملكردی

                                                
1Blenker, Philipsen, and Damgaard, T. 
2Chrisman and McMullan 
3Knight 
4Veldhuizen, Hultink and Griffin 
5Wu 
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