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فرصتهای کارآفرینانه:
الگوها و رویکردها ،پیشفرضها و دیدگاهها
مهدی زیودار

1

چکیده
مفهوم فرصت را میتوان یکی از محوریترین مباحث کارآفرینی دانست .درعینحال ،فرصت یکی از مجادله
برانگیزترین مفاهیم در قلمرو ادبیات کارآفرینی است؛ بهگونهای که پیشفرضهای حاکم بر کارکرد شناسایی
فرصتهای کارآفرینانه و همچنین ماهیت و ویژگیهای این پدیده ،مواجهه با رهیافتها و دیدگاههای گوناگون و
گاه حتی متناقضگونه است .در چنین شرایطی ،راهکارها و روشهای متفاوت نیز بهمنظور بهرهبرداری از آنها در
کارکردهای کارآفرینانه مطلوب است .در مقالۀ حاضر ،ضمن اشاره به تعاریف و نقش محوری مفهوم فرصت در
متون علمی حوزۀ مطالعاتی ـ پژوهشی کارآفرینی ،به بررسی دیدگاههای اندیشمندان برجستۀ حوزههای اقتصاد
و کارآفرینی در اینخصوص پرداخته شده است .در رویکرد عرضه و تقاضای اقتصادی ،برمبنای پیشفرضهای
اصلی کارکرد شناسایی
فلسفی و چارچوب ابزار ـ هدف ،الگوهای تخصیص ،کشف ،و خلق سه الگوی
ِ
فرصتهای کارآفرینانه را تشکیل میدهند .همچنین فرصتهای شومپیتری و کرزنری دو دیدگاه اصلی و متمایز
پیرامون فرصتهای کارآفرینانهاند که دو جریان اصلی از مطالعات و پژوهشهای فرصتهای کارآفرینانه را
توسعه دادهاند .این دو دیدگاه ،در تقابل با یکدیگر ،از ابعاد گوناگون مانند الگوها ،رویکردها ،ماهیت و الزامات
فازهای بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه و خلق ارزش بررسی میشوند.
واژههای کلیدی :کارآفرینی ،فرصت کارآفرینانه ،تخصیص ،کشف ،خلق
تاریخ دریافت1398/۰۸/03 :
تاریخ پذیرش1398/10/08 :

مقدمه
مفهوم فرصت را میتوان یکی از محوریترین مباحث
کارآفرینی برشمرد ( .)De Carolis and Saparito, 2006آنچه
تحقیقات کارآفرینی را از سایر مطالعات در حوزههای گوناگون
علمی نظیر مدیریت متمایز میسازد ،توجه و تأکید بر فرصتهایی
است که کارآفرینان از آنها بهرهبرداری میکنند .کارآفرینی شامل

تمامی فعالیتها و اقدامات مرتبط با درک و فهم فرصتها و
بهرهبرداری از آنهاست؛ بنابراین ظهور فرصتها و بهرهبرداری
از آنها موضوع اصلی و جوهرۀ علم کارآفرینی دانسته شده است
( .)Berglund, 2007درواقع ،بدون مطالعۀ سازوکارها و عوامل
مؤثر در زایش و بالندگی فرصتهای کارآفرینی ،نمیتوان به فهم
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دقیقی از کلیت پدیدۀ کارآفرینی دست یافت .بهعبارتی ،بدون
ت کارآفرینی معنا ندارد؛ بنابراین پژوهشهای حوزۀ مطالعاتی
فرص 
ـ پژوهشی کارآفرینی ـ درحکم رشتۀ علمی مجزا ـ باید متمرکز بر
مفهوم فرصت باشد ( .)Venkataraman, 2019بهعبارتی ،نهفقط
الحاق فرصت به کانون تجزیه و تحلیل پژوهشهای کارآفرینی
امری ضروری است ،بلکه الزم است این مفهوم نوعی نقش
محوری داشته باشد تا امکان فهم و تبیین کنشهای کارآفرینانه
فراهم شود .در همین راستا ،سه پرسش عمده در پژوهشهای
کارآفرینی عبارتاند از:
 .1فرصتها چگونه شکل میگیرند؟
 .2کدام افراد و تحت چه شرایطی از وجود فرصتها آگاهی
مییابند؟
 .3با تأثیر کدام دسته از عوامل ،افراد مصمم و قادر به بهرهبرداری
از فرصتها میشوند؟ ()Chandler et al., 2005
در مطالعات و پژوهشهای گوناگون ،اختالف نظرها دربارۀ
ماهیت فرصتهای کارآفرینی و چگونگی بهرهبرداری از آنها
آشکار است و گروههای چندگانهای از اندیشمندان حوزۀ
کارآفرینی شکل یافتهاند که هریک با رویکردی ویژه و از دریچهای
جداگانه به ماهیت فرصتها و همینطور نحوۀ بهرهبرداری از
آنها نگریستهاند .یکی از مجادلهبرانگیزترین مباحث در اینباره،
نگرش به کارکرد شناسایی فرصتهای کارآفرینانه و ویژگی این
فرصتهاست که مواجهه با الگوها و دیدگاهها ،گوناگون و گاه
حتی متناقضگونه است .با کمی ژرفاندیشی در حوزۀ دیدگاهها،
به تفاوتهای آشکار در مسیر بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی
نیز میتوان پی برد؛ زیرا با وجود ماهیت متفاوت فرصتها و با
توجه به چگونگی شناسایی ،بهمنظور بهرهبرداری از آنها راهکارها
و روشهای متفاوت نیز مطلوب است .در مقالۀ حاضر ،ضمن ارائۀ
تعاریفی از پدیدۀ فرصت در شرایط زمینهای کارآفرینی ،به تشریح
دیدگاههای مذکور و بررسی و تحلیل الگوها ،پیشفرضها و مبانی
فلسفی متناظر با آنها پرداخته میشود.

 .1فرصتهای کارآفرینانه
در بسیاری از تعاریفی که صاحبنظران از کارآفرینی ارائه
کردهاند مفهوم فرصت نقش محوری را ایفا میکند؛ بهگونهای
که گاه کارآفرینی را شناسایی و بهرهبرداری از فرصتها بهشمار
میآورند ( .)De Carolis and Saparito, 2006از همین روی
در این بخش ،تالش شده است ضمن اشاره به تعاریف و نقش
محوری مفهوم فرصت در متون علمی حوزۀ مطالعاتی ـ پژوهشی
کارآفرینی ،بهمنظور ورود به بحثهای اصلی مقاله زمینۀ مناسبی
فراهم شود.
رشتۀ علمی کارآفرینی وظیفۀ خطیر پژوهش دربارۀ منابع و

سرچشمۀ فرصتها ،فرایندهای شناسایی ،ارزشیابی و بهرهبرداری
از فرصتها و همینطور گروهی از افراد ـ که فرصتها را شناسایی،
ارزشیابی و بهرهبرداری میکنند ـ برعهده دارد (Venkataraman,
 .)2004; Shane, 2003در این میان در کارآفرینی ،برخی تعاریف
فرصت را هر نوع موقعیت سودمند تلقی کرده است (Casson,
 )1982و برخی دیگر ،آنرا امکانپذیری تأسیس شرکتی جدید یا
بهبود موقعیت شرکتی تأسیسشده میدانند که در هر دو حالت،
به امکان بالقوۀ جدیدی از کسب سود منجر شود (Christensen
1
 .)and Peterson, 1990از طرفی ،در تعریف شین و ونکاتارامان
( )2000فرصت به هر موقعیتی اطالق میشود که در آن بتوان
محصوالت ،خدمات ،مواد خام ،بازار و شیوههای سازماندهی
جدیدی ارائه کرد .همچنین شین فرصت را موقعیتی معرفی میکند
که در آن ،فرد باور دارد با نوترکیبی منابع میتواند به سود نائل شود
( .)Shane, 2003درنهایت در تعریفی دیگر ،فرصت در مقابل
ً
تهدید معنا مییابد؛ فرصت به موقعیتهایی اطالق میشود که اوال
ً
قابلیت کنترلشدن بهدست فرد را داشته باشند و ثانیا پیامدهای مثبتی
برای فرد داشته باشند .در مقابل ،تهدید به هر موقعیت کنترلناپذیر
با پیامدهای منفی اطالق میشود (.)Krueger, 2000
بسیاری از تعاریف ،فرصت را پدیدهای برخاسته از محیط
کارآفرین و دارای ماهیتی بیرونی میپندارند؛ برای مثال ،در تعریف
مککالین و همکاران ( ،)2000فرصت پدیدهای وابسته به شرایط
محیطی است .در باور این محققان ،افراد همواره دو نوع طرحوارۀ
ذهنی 2فرصت و تهدید را همراه دارند و اینکه موقعیتی مشخص را
درحکم فرصت یا تهدید تشخیص دهند ،بستگی به این دارد که
کدامیک از این دو نوع طرحوارۀ ذهنی با سرعت بیشتری فعال شود
و استمرار یابد .درعینحال ،سرعت فعالشدن و استمرار هریک از
دو نوع طرحوارۀ ذهنی مذکور به عالئم و اطالعاتی بستگی دارد که
از محیط دریافت میشود (.)ibid
برپایۀ شکلگیری فرصتها ،تعاریف دیگری نیز در ذهن
کارآفرینان متبلور است .به عبارت دیگر ،سرچشمۀ اصلی
شکلگیری فرصتها در ذهن کارآفرینان جای دارد و در فرایند
کارآفرینی ،کارآفرین میکوشد مؤلفههای محیطی را برای
بهرهبرداری از فرصتی که در ذهن پرورانده است عینیت بخشد
( .)Sarasvathy et al., 2003دیدگاه اخیر ،منجر به پایهگذاری
آن دسته از دیدگاههایی شده است که (در تقابل با تشخیص یا
کشف فرصت) خلق فرصت را مبدأ اصلی آغاز فرایند کارآفرینی
عنوان میکنند یا دستکم در مسیر توسعۀ اقتصادی ،خلق
فرصت بهدست کارآفرینان را پراهمیتتر از تشخیص یا کشف
فرصت میدانند.
1. Shane and Venkataraman
2. Mental Schema
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جدول  :1الگوهای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه

الگو

عرضه و تقاضای اقتصادی

پیشفرضهای حاکم

ماهیت ارزشآفرینی

چارچوب ابزار ـ هدف

تشخیص فرصت
(رویکرد تخصیص)

هر دو طرف عرضه و تقاضا
موجود است.

برخاسته از مکتب
نئوکالسیک اقتصادی

تخصیص عرضه به تقاضا

موجود

یکی از طرفین عرضه و تقاضا برخاسته از مکتب اقتصادی
اتریش
موجود است.

کشف یکی از طرفین
عرضه و تقاضا

ابزار ناموجود و هدف
موجود

برخاسته از نظریۀ اثرآفرینی

خلق همزمان عرضه و
تقاضا

ناموجود

کشف فرصت
خلق فرصت

هیچیک از طرفین عرضه و
تقاضا موجود نیست.

 .2رویکردهای متفاوت به ماهیت فرصتهای
کارآفرینی
با توجه به اهمیت پژوهشهای مرتبط با مفهوم فرصت در
مجموعۀ مطالعات کارآفرینی و نیز این نکته که پژوهشگران
چارچوبهای نظری گوناگونی برای تبیین این پدیده ارائه دادهاند،
برخی پژوهشگران کوشیدهاند این چارچوبهای نظری را طبقهبندی
کنند .در مقالۀ حاضر ،به طبقهبندی چندلر و همکاران (،)2005
برگالند ،)2007( 1شین و ونکاتارامان ( ،)2000ساراسواتی
( ،)2001و ساراسواتی و همکاران ( ،)2003که تناسب بیشتری با
محتوا و اهداف تحلیلی این مقاله دارند ،اشاره شده است.
شین و ونکاتارامان ( ،)2000ساراسواتی ( ،)2001و همچنین
ساراسواتی و همکاران ( )2003با رویکرد عرضه و تقاضا ،به
ماهیت و چگونگی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه پرداختهاند.
در این رویکرد ،ایدۀ جدید یا موجود بهمثابۀ بخش عرضه است
و مسائلی که ایده قادر به حل و فصل آنهاست درحکم بخش
تقاضاست.
ساراسواتی و همکاران ( )ibidبا بهرهگیری از رویکرد عرضه و
تقاضا ،سه نوع از الگوهای رقیب را از یکدیگر تفکیک کردهاند.
این امر ،به توسعۀ سه الگوی تشخیص ،کشف و خلق فرصت در
ادبیات کارآفرینی منجر شده است:
الف) الگوی تخصیصی 2یا تشخیص فرصت 3:در این الگو ،هر دو
بخش عرضه و تقاضا موجود است و کارآفرین وظیفۀ میانجی میان
عرضه و تقاضا را برعهده دارد .پیشفرضهای مکتب نئوکالسیک
اقتصادی بر این الگو حاکم است و رویکرد تخصیصی به شناسایی
فرصتهای کسبوکار نیز خطاب میشود؛ زیرا به بازار درحکم
فرایندی تخصیصی نگریسته میشود و متکیبر پیشفرض بازار
رقابت کامل است .طی این رویکرد ،تشخیص فرصت معنا
مییابد و درحقیقت ،کنش کارآفرینانه و خلق ارزشی که کارآفرین

صورت میدهد ،عبارت از تخصیص سمت عرضۀ موجود ،به
سمت تقاضای موجود است .در تشخیص فرصت ،عامل فردی یا
کارآفرین همواره مقداری ثابت ،ازپیشتعیینشده و معلوم 4دارد؛
برپایی
زیرا افراد کارآفرین جامعه با احتمال یکسان ،دست به
ِ
بنگاههای خود میزنند ،بنگاههایی که از منظر شاخص نوآوری،
امتیاز یا جایگاه باالیی ندارند و عمده فعالیتشان قراردادن یا ترکیب
منابع موجود برای بهینهسازی است .این بهینهسازی با بهرهگیری
از ابزار و اهداف موجود اتفاق میافتد .به بیان دیگر ،کارآفرینان و
بنگاههای آنان بیشتر بر کارایی تأکید دارند و از همین راه به سود
میرسند .بهعالوه ،این الگو مبتنیبر مدل تعادل عمومی است
که والراس مطرح کرده است ( .)Walras, 1954مدل تعادل
عمومی مدلی است که تخصیص منابع و کاالها را میان واحدهای
تولیدکننده و مصرفکننده در اقتصاد توصیف میکند؛
ب) الگوی کشف فرصت 5:در این الگو ،که برخاسته از
پیشفرضهای فلسفی مکتب اقتصادی اتریش است ،فقط یکی از دو
طرف عرضه و تقاضا موجود است و کارآفرین با مزیت برتر شبکهای
و هوشیاری کارآفرینانۀ 6خویش از یکسو ،به کشف بخش غایب و از
سوی دیگر ،به ایفای نقش میانجی میان آنها میپردازد؛
ج) الگوی خلق فرصت 7:در این الگو هر دو بخش عرضه و
تقاضا در محیط عینی غایب است و نقش کارآفرین آفرینش ذهنی
هر دو بخش و تالش همزمان برای عینیتبخشیدن به آنها در
جهان واقع است .پیشفرضها و قواعد حاکم بر این الگو ،منطبق
8
با پیشفرضهای فلسفی و اصول موضوعۀ نظریۀ اثرآفرینی
ساراسواتی ( )2001 ;2008است.
در جدول  ،1گزارهها ،پیشفرضها ،ماهیت ارزشآفرینی و چارچوب
ابزار ـ هدف ناظر بر سه الگوی مذکور نشان داده شده است.
4. Given
5. Opportunity Discovery

1. Berglund

6. Entrepreneurial Alertness

2. Allocative

7. Opportunity Creation

3. Opportunity Recognition

8. Effectuation
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جدول  :2طبقهبندی الگوهای شناسایی فرصت

الگوی شناسایی فرصت و تدوین ایده

منشأ فرصت

مکانیزم جستوجو

جستوجوی فعال

محیط

آگاهانۀ متمرکز

جستوجوی غیرفعال

محیط

آگاهانۀ غیرمتمرکز

کشف تصادفی

محیط

ناخودآگاه

خلق فرصت

فرد

آگاهانه

در طبقهبندی چندلر و همکاران ( )2005نیز چهار دسته از
دیدگاههای نظری دربارۀ شناسایی فرصتهای کارآفرینانه به شرح
ذیل از یکدیگر تفکیک شدهاند:
الف) دیدگاه جستوجوی فعال؛

1

ب) دیدگاه جستوجوی غیرفعال؛

2

ج) دیدگاه کشف تصادفی؛

3

د) دیدگاه خلق فرصت.
این طبقهبندی در مقایسۀ دیدگاههای چهارگانۀ مذکور ،نقاط
اشتراک و افتراقی را تفکیک میکند که خالصۀ آن در جدول 2
آمده است.
در سوی دیگر ،برگالند ( )2007با بررسی ادبیات موضوع،
دیدگاههای رقیب را در دو دسته طبقهبندی میکند:
الف) الگوی کشف فرصت
ب) الگوی خلق فرصت
برگالند ( )ibidسپس به ارائۀ نقاط تفاوت میان دو رویکرد
مذکور در تبیین ایده و فرصت کارآفرینی پرداخته است و آنها را به
قرار زیر از یکدیگر متمایز میداند:
4

 )1در الگوی کشف فرصت ،به میزانی که بتوان آینده را پیشبینی
کرد میتوان آن را کنترل کرد .در الگوی خلق فرصت ،مادام که
در قبال کنترل آینده اطمینان وجود داشته باشد نیازی به پیشبینی
نخواهد بود؛
 )2هرچند در الگوی کشف فرصت ،این فعالیت میتواند منحصر
به کارآفرین باشد ،اما در خلق فرصت ،کارآفرین به همراه سایر
ذینفعهای سازمان در فرایند خلق فرصت مشارکت دارد؛
 )3در الگوی کشف فرصت ،انتظار تغییرات شدید در ایدۀ اولیه
اندک است ،اما در الگوی خلق فرصت ایده رفتهرفته و در طی
تعامل کارآفرین با محیط شکل گرفته و تغییر میکند.
1. Proactive Search
2. Problematic Search

 .3دیدگاههای برجسته پیرامون فرصتهای کارآفرینانه:
تقابل شومپیتر و کرزنر
فرصتها نقش مهمی در فرایند کارآفرینی ایفا میکنند؛ درواقع
برجستهترین نقش را برعهده دارند .پرسشهای اصلی عبارتاند از:
ً
 )1فرصتهای کارآفرینانه اساسا از کجا میآیند؟
 )2منشأ سرچشمهگیری آنها کجاست؟
 )3چه ویژگیهایی دارند؟
در پاسخ به پرسشهای مذکور ،دیدگاههای شومپیتر و کرزنر
درمقام اندیشمندان برجستۀ حوزههای اقتصاد و کارآفرینی بسیار
چشمگیر است .درواقع ،فرصتهای شومپیتری و کرزنری دو
دیدگاه اصلی و متمایز پیرامون فرصتهای کارآفرینانه هستند که دو
جریان اصلی از مطالعات و پژوهشهای فرصتهای کارآفرینانه را
تشکیل دادهاند و توسعه بخشیدهاند.
شایان ذکر است شومپیتر ( )2005کارآفرین را درحکم عامل یا
آغازگر تغییراتی که تحت عنوان «تخریب خالق» 5شناخته میشود
و توسعۀ اقتصادی را در پی دارد معرفی میکند .همین نگرش وی
به کارآفرین موجب میشود که کارآفرین از دیدگاه شومپیتر ،عامل
نوآوری ،منبع فقدان تکرارها ،برهمزنندۀ تعادل و خالق فرصتهای
جدید بهشمار آید.
شومپیتر مناسبترین راهکار پیشرفت اقتصادی کشورهای
درحال توسعه بهسوی توسعهیافتگی را حرکتی اثربخش ،پرشدت
ً
و شتابان میداند که زمینهساز و آغازگر این حرکت اثربخش ،عمدتا
نوآوریها و فعالیتهای نو و بدیعی است که بهدست کارآفرینان
جوامع اتفاق میافتد ( .)Gaglio, 2018درحقیقت ،کارآفرینان
هستند که با دمیدن روح پویایی و خالقیت به آن دسته از فرایندهای
کسبوکار ،که سکون و یکنواختی در تار و پودشان رسوخ یافته
است ،موجبات تکانههای مثبت و عظیم اقتصادی را در جوامع
فراهم میآورند.
شومپیتر ،اقتصاددان برجسته ،دربارۀ سرچشمهها ،منابع ،ماهیت
و ویژگیهای فرصتهای کارآفرینی ،دیدگاهی مبتکرانه ارائه

3. Fortuitous Discovery
4. Opportunity Creation

5. Creative Destruction
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میدهد که در آن فرصتها امکان تشکیل چارچوبها و اهداف
جدیدی را خلق میکنند (.)ibid
در این دیدگاه ،منبع شکلدهی به نوآوری درونی است
( )Schumpeter, 2005و بهعبارتی ،نخست کارآفرین فرصت
را در ذهن خود خلق میکند و سپس در تعامل با مشتریان ،آنها را
دربارۀ استفاده از ایده متقاعد میکند .در چنین دیدگاهی ،خالقیت
و ظرفیتهای انسانی نقش اصلی را در خلق فرصت ایفا میکند
و محیط پس از عمل خالقانۀ کارآفرین شکل میگیرد .در این
ت ناشی از
دیدگاه ،که بسطدهندۀ اصلی آن ساراسواتی است ،فرص 
اقدامات روزانۀ افراد و گروهها بهشمار میرود .در چنین رویکردی،
کارآفرین با وجود منابعی بسیار محدود ،اما نگرشی امیدوار
درمورد آینده آغاز میکند .در تعامل کارآفرین با سایر ذینفعهای
کسبوکار است که محتوا ،هویت و جهتگیری فعالیتهای
وکار راهاندازیشده تعیین میشود (.)Sarasvathy, 2001
کسب ِ
تالش کارآفرین در دیدگاه شومپیتر ،خلق فضایی است که در آن
مهارتها ،قابلیتها و تجارب وی ،به خلق نوآوری در اقتصاد
بینجامد (.)Schumpeter, 1934
در دیدگاه شومپیتر ( ،)ibidفرصتها جدید و بهشکل بالقوه
نوآورانهاند .توانایی تغییر اقتصاد ،افزایش استخدام و تولید ملی
را نیز دارند .در این دیدگاه ،کارآفرین با تخریب خالق ،بازار
را نامتعادل میکند و بدینوسیله و با چنین تغییری است که
فرصتهای کارآفرینی را فراهم میآورد .منابع فرصتها در این
نوع کارآفرینی ،تغییرات فناوری ،تغییرات سیاسی ،اجتماعی و
جمعیتشناختی است ( .)ibid; Shane, 2003مطالعات نشان
دادهاند که در گونههای نوآورانۀ کارآفرینی ،مجموعهای متعدد از
عوامل نهادی 1باید حضور داشته باشند؛ از جمله قانون شفاف و
مساعد ،محیط کسبوکار مساعد ،اطالعات پیچیده ،فناوری
ارتباطات ،سطوح باالی آموزشی ،سطوح باالی درآمد ،بازارهای
متنوع و ساختارهای صنعتی پیشرفته .این نوع کارآفرینی بهسبب
تأثیرات مهم ،چشمگیر و کارآمد ،توجه بسیاری از محققان و
سیاستگذاران را جلب کرده است؛ تاآنجاکه این دیدگاه بهمنزلۀ
عمومیترین و البته محوریترین نوع کارآفرینی مطرح میشود
(.)Fuduric, 2008
یکی دیگر از وجوه تمایز دیدگاه شومپیتر با سایر دیدگاهها ،بهویژه
کرزنر ،معرفی ویژگی خاصی از نوآوری بهمثابۀ نوترکیبی 2است .بر
همین اساس ،کارآفرین فردی است که موجودیتی نوترکیب را خلق
کرده است و در پی فروش آن در بازار است .منابع فرصت (تغییرات
فناوری ،سیاسی ،قوانین ،مؤلفههای مرتبط با اقتصاد کالن و
روندهای اجتماعی) نیز درحقیقت ،پایهگذار شکلگیری اطالعاتی
1. Institutional Factors
2. New Combination
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جدید برای کارآفرین هستند که وی به کمک آنها درمییابد به چه
مجدد 3منابع موجود ،منابعی ارزشمندتر
نحوی میتوان با ترکیب
ِ
بهدست آورد (.)Schumpeter, 1934
نکتۀ جالب توجه در دیدگاه شومپیتر آن است که تغییرات
تغییردادن قیمت
فناوری ،سیاسی ،روندهای اجتماعی و  ...ضمن
ِ
تعادلی منابع موجود ،این امکان را برای افرادی که قابلیت دسترسی
به اطالعات جدید را دارند 4فراهم میآورد که خود را مهیای
دریافت منابع موجود با قیمت کمتر کنند و با ترکیب مجدد ،آنها
را به شکل ارزشمندتری مبدل کنند و درنهایت به امید کسب سود،
روانۀ بازار کنند ( .)ibidشایان ذکر است به باور شومپیتر ،کارآفرین
ً
این کار را لزوما با راهاندازی کسبوکاری جدید انجام نمیدهد
()Schumpeter, 1942؛ بنابراین آشکار است که کارآفرینی را
نوآوری در هریک از زمینههای ذیل معرفی میکند:
 .1ارائۀ كاالی جدید؛
 .2ارائۀ روشی جدید در فرایند تولید؛
 .3گشایش بازاری تازه؛
 .4یافتن منابع جدید؛
 .5خلق هرگونه تشكیالت جدید در صنعت (Schumpeter,
.)1934
شایان توجه است که در پژوهشها و مطالعات فرصت دو دیدگاه
غالب وجود دارد :دیدگاه شومپیتری و دیدگاه کرزنری (De Jong,
 .)2010بنابراین بهمنظور ارائۀ مناسبتر دیدگاه شومپیتر و برای
دستیابی به تحلیلی دقیقتر ،به بررسی دیدگاه وی در تقابل با دیدگاه
کرزنر پرداخته میشود؛ چراکه بررسی دیدگاه شومپیتر ،بهگونهای
محض ،ممکن است تصویر شفافی از دیدگاه وی بهدست ندهد.
در تقابل با شومپیتر ،کرزنر ( )1997 ;1979فرصتها را نیازی
میبیند که بهسبب نامتوازنی بازار کشف میشوند و افزایش مییابند.
کارآفرینی کرزنری یا شکل غیرمبتکرانه و غیرنوآرانۀ کارآفرینی ،از
این دیدگاه ناشی میشود که فرصت بهدست افراد خاصی خلق
نمیشود و در جامعه بهآسانی در دسترس تمامی افرادی است که از
سرمایۀ اجتماعی کارآفرینانه بهرهمندند و در تشخیص فرصتها،
آگاهانه عمل میکنند (ویژگی هوشیاری کارآفرینانه دارند).
به باور کرزنر فرصتها ماهیتی مادی و عینی دارند و رخ
میدهند؛ چراکه بازار در نتیج ۀ تصمیمهای نادرست و ساختن
چارچوبهایی که خود کمبودها یا مازاد محصول را باعث
3. Recombine

 .4بررسی و پژوهش دربارۀ این امر که چه کسانی قابلیت دسترسی به اطالعات جدید
را دارند ،نیازمند مطالعۀ جامعی است .یکی از مطالعات میتواند پیرامون نقش نهادها،
ازجمله شبکههای اجتماعی صورت پذیرد که قابلیت دسترسی به اطالعات جدید
را برای افراد برخوردار از این سرمایۀ اجتماعی فراهم میآورد و درنهایت نیز ضمن
اثرگذاری بر فرایندهای ادراکی ،موجبات بهرهبرداری آنان از فرصتهای کارآفرینی را
(بهسبب ادراک کمتری که از مخاطرات فرصت دارند) فراهم میآورد (De Carolis
.)and Saparito, 2006
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(Kirzner,

میشوند در وضعیت نامتعادلی قرار گرفته است
نامتوازنی کمبود و مازاد است که فرصتها
 .)1979در این
ِ
یافت میشوند .در این نوع کارآفرینی ،فرد بهجای اینکه مانند
کارآفرین شومپیتری خالق فرصتها باشد ،کاشف فرصتهاست
( .)Kirzner, 1997; Shane, 2003به بیان دیگر ،به باور کرزنر،
فرصتها بهدست افراد خاص شكل نمیگیرند ،بلكه بهصورت
آماده در جامعه موجودند و منتظرند فردی با مزیت برتر شبکهای
و «هوشیاری كارآفرینانه» آنها را كشف کند .درحقیقت ،الگوی
کشف فرصت در مکتب اتریش و از دیدگاههای كرزنر نشئت گرفته
است ( .)Kirzner, 1997برخالف مکتب نئوکالسیک در مکتب
تعادلی دائم بهسر میبرد و كشف
اتریش ،اقتصاد در شرایط بی
ِ
فرصت را میتوان تمایلی به سمت تعادل دانست ،تمایلی كه هر
لحظه حس میشود و خطاهای كارآفرینانۀ قبلی را به فرصتهای
سودآوری تبدیل میکند که انگیزه را برای تصمیمهای اصالحی
كارآفرینانه برمیانگیزد ()Renko et al., 2012؛ بنابراین رخداد
اشتباهات یا خطاها ،درحکم منبع فرصت و مبنای اقدام کارآفرینانه
است.
بدیهی است که هر دو دستۀ کارآفرینی برخاسته از دیدگاههای
شومپیتر و کرزنز ،دربارۀ فرصتهای کارآفرینی ،میتواند همزمان
در دسترس باشد (.)De Jong and Marsili, 2010
جدول شمارۀ  3دو دیدگاه شومپیتر و کرزنر را از ابعاد گوناگون
الگوها ،رویکردها ،ماهیت و الزامات فازهای بهرهبرداری و خلق
ارزش مربوط به فرصتهای کارآفرینانه مقایسه میکند.

نتیجهگیری
تمرکز در مقالۀ حاضر بررسی و تحلیل پیرامون مفهوم فرصت در
کارآفرینی است؛ به همین منظور ،با هدف زمینهسازی برای تحلیل
مناسب ،ضمن ارائۀ تعاریف مختصری از مفهوم فرصت به ارائۀ
پیشفرضها ،رویکردها و الگوهای گوناگون در حوزۀ فرصتهای

کارآفرینی پرداخته شده است و آنگاه ،دیدگاههای شومپیتر و کرزنر
دربارۀ منابع شکلگیری و ویژگیهای فرصتهای کارآفرینی
بررسی و تحلیل شده است.
با استناد به مطالعات ،دیدگاهها و طبقهبندیهای متنوع بررسیشده
در این مقاله ،پیرامون موضوع اساسی چگونگی شکلگیری
فرصتهای کارآفرینانه ،طیف گستردهای از مطالعات در ادبیات
کارآفرینی را میتوان احصاء کرد که در یکسوی این طیف ،سرچشمۀ
شکلگیری فرصت ،محیط و در سوی دیگر آن ،منشأ شکلگیری
فرصت ،ذهن فرد کارآفرین است .از طرفی ،در سطح تحلیل فردی،
آگاهییافتن از وجود فرصتهای کارآفرینانه و در پی آن ،تصمیم
به بهرهبرداری از این فرصتها ،مستلزم برخورداری از .1 :مزیت
برتر شبکهای و سرمایۀ اجتماعی و  .2ویژگی هوشیاری کارآفرینانه
بهمنزلۀ شایستگی برجستۀ کارآفرینانه است .بر این اساس ،به باور
کرزنز فرصتها بهدست افراد خاصی شكل نمیگیرند ،بلكه با
ماهیت عینی در جامعه موجودند و افراد خاص (کارآفرینان) ،که از
موهبت سرمایۀ اجتماعی و هوشیاری كارآفرینانه بهرهمندند ،آنها را
كشف میکنند .این درحالی استکه به باور شومپیتر ،فرصتها در
ذهن کارآفرینان تبلور مییابد و این افرادند که امکان بروز و نمود
فرصتها را در محیط پیرامونی خویش فراهم میآورند .این دیدگاه
شومپیتر ،میتواند جهتگیری ویژۀ آن دسته از مطالعات را ،که
چگونگی خلق فرصتها در ذهن کارآفرینان را کنکاش میکند،
متمایز سازد .بررسی مواردی همچون مقدمات و پیشنیازهای
شکلگیری فرصتها و ایدههای کسبوکاری که کارآفرینان بالقوۀ
جوامع را بهسوی کارآفرینی سوق میدهد نمونهای از حوزههای
پژوهشی برجسته به نظر میآید .حوزههایی که میتواند نقش عواملی
نظیر محیط کسبوکار ،انواع نهادهای اجتماعی و همینطور سرمایۀ
اجتماعی کارآفرینان را در شکلدهی دانش و اطالعات توانمندساز
ذهن کارآفرینان در خلق فرصت و بهرهبرداری از آن آشکار سازد.
از طرفی ،هریک از سه الگوی تخصیص (تشخیص) ،کشف

جدول  :3فرصتهای شومپیتری در تقابل با فرصتهای کرزنری

فرصتهای کرزنری

فرصتهای شومپیتری

کشف

خلق

ماهیت عینی

ماهیت ذهنی

موازنه (تعادل)

فقدان توازن (فقدان تعادل)

فقدان نیاز به اطالعات جدید

نیاز به اطالعات جدید

نوآوری کمتر

بسیار مبتکرانه و نوآورانه
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Entrepreneurial Opportunities:
Models and Approaches, Assumptions and Viewpoints
Mehdi Zivdar1
Abstract
The concept of opportunity can be considered as one of the most central and sometimes even
the most central issues of entrepreneurship. At the same time, opportunity is one of the most
controversial concepts in the entrepreneurship literature, as the assumptions underlying the
function of identifying entrepreneurial opportunities and also the nature and characteristics of this
phenomenon confront with different approaches and sometimes even paradoxical approaches.
In this situation, different approaches and methods for exploiting them in entrepreneurial tasks
are also desirable. While referring to the definitions and the central role of the concept of
opportunity in the scientific literature of the Entrepreneurship, the present article has attempted
to study the viewpoints of prominent researchers of economics and entrepreneurship fields. In
the economic supply and demand approach, based on philosophical assumptions and the MeansEnds framework, models of allocation, discovery and creation are the three main patterns in the
identification of entrepreneurial opportunities task. Furthermore, Schumpeterian and Kirznerian
Opportunities are the two main and distinct perspectives on entrepreneurial opportunities that
have developed two main streams of entrepreneurial opportunity studies and research. These two
perspectives, in contrast to each other, can be examined from different dimensions of models,
approaches, nature and requirements of the phases of entrepreneurial opportunities exploitation
and value creation.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Opportunity, Allocation, Discovery, Creation
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