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هادی مفتاحی1، فرهاد وفایی2*، فرشید نمامیان3، صیدمهدی ویسه4

تاریخ دریافت: 1399/05/11     تاریخ پذیرش: 1400/03/03

چکیده
کارآفرینی شامل همه فعالیت ها و اقدامات مرتبط با درک و فهم فرصت ها جهت بهره برداری از آن هاست. تشخیص و 

بهره برداری از فرصت ها موضوع اصلی و جوهره علم کارآفرینی دانسته شده است. در واقع بدون مطالعه مکانیزم ها و عوامل 

مؤثر بر زایش و بالندگی فرصت های کارآفرینی نمی توان به فهم دقیقی از کلیت کارآفرینی دست یافت.از طرفی فرصت های 

کارآفرینی دارای یک چارچوب زمانی خاص می باشند و بعد از گذشت این زمان مطلوبیت خود را از دست می دهند. این 

چارچوب زمانی خاص پنجره فرصت نام گرفته است. شناسایی عالئم باز بودن پنجره های فرصت کارآفرینی با استفاده 

از تغییرات محیطی به منظور بهره  برداری از فرصت ها هدف این تحقیق می باشد.این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی بوده و 

برای انجام آن از روش کیفی فراترکیب استفاده شده است. در این تحقیق 300 مقاله و کتاب )منابع داخلی و خارجی( 

مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربالگری با روش مهارت های ارزیابی 38 مقاله نهایی انتخاب شد. نتایج فراترکیب نشان 

داد که عوامل شکل گیری پنجره های فرصت کارآفرینی دارای 8 مقوله اصلی)تغییرات فناوری، تغییرات جمعیتی، تغییرات 

اجتماعی و فرهنگی، تغییرات صنعت و بازار، تغییرات اقتصادی، تغییرات سیاسی و قانونی، نقایص بازار و دانش جدید(

و 30 مؤلفه فرعی می باشد. 
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1- مقدمه 
کارآفرینی نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی دارد. با ایجاد نهادهای تجاری، کارآفرینان منابع خود 
و سرمایه گذاران را سرمایه-گذاری می کنند و به مردم این امکان را می دهند که از مشاغل در حال رشد 
بهره مند شوند و این منجر به ایجاد ثروت می شود. مهم ترین تأثیر کارآفرینی بر جامعه این است که کارآفرینی 
فرصت هایی را برای اشتغال ایجاد می کند به ویژه هنگامی که بیکاری با سرعت باالتری نسبت به گذشته در 
اکثر کشورهای جهان وجود دارد )Ahmad, 2010(. نقش کارآفرینان در پیشرفت جوامع بسیار مهم قلمداد 
می شود و کارآفرینان کسانی می باشند که دائماً در جستجوی فرصت می باشند و تغییرات محیطی را به عنوان 
 Shane et al,( فرصت قلمداد می کنند .برای ایجاد کسب وکار جدید اولین گام شناسایی فرصت می باشد
2010(. اهمیت تشخیص فرصت های کارآفرینانه به عنوان یکی از عناصر حیاتی رفتار کارآفرینانه و همچنین 

به عنوان یکی از مفاهیم محوری تعریف کارآفرینی، در بسیاری از تحقیقات حوزه کارآفرینی ذکرشده است 
و از آن به عنوان قلب کارآفرینی نام برده می شود )Tumasjan & Braun, 2012(. تشخیص فرصت عبارتست 
از توانایی شناخت یک ایده خوب و بهره گیری از آن در حوزه کسب وکار، به نحوی که ایجاد ارزش افزوده و 
درآمد کند )Koriat, 2007(. اصلی ترین مفهوم کارآفرینی فرصت شناسی است و بدون فرصت، کارآفرینی 
بی معنا می باشد. هرچند یک کارآفرین خالق و با پشتکار باشد مادامی که فرصتی وجود نداشته باشد، فعالیت 
کارآفرینی به وجود نخواهد آمد. این واقعیت بدین معناست که هرچند تاریخچه تحقیقات کارآفرینی خلق 
کسب وکار جدید را تحت تأثیر کارآفرین و رفتارش می داند، اما تحقیقات اخیر بیشتر به نقش فرصت 
کارآفریني،  مورد  در  امروز  تأمالت  اعظم  بخش   .)Short et al, 2009( پرداخته اند  کارآفرینی  فرآیند  در 
فرصت هاي کارآفریني، کشف و بهره برداری آن ها نهفته است. از این منظر، کارآفرینی از وجود فرصت هایی 
از تغییرات موجود در بازارها ناشی می شود. این تغییرات باعث ایجاد نیازهای  ناشی می شود که عمدتاً 
مصرف کنندگان می شود و کارآفرینان با تولید تجاری کاالها و خدمات جدید، شناسایی بازارهای جدید و 
معرفی روش های جدید تولید یا سازمانی تغییرات را پاسخ می دهد. این فرصت ها نتیجه محیط پویا است 

که به طور مداوم فضا را برای فعالیت تجاری ایجاد می کند )Shane& Venkataraman, 2000(. اما شناخت 
فرصت های کارآفرینی مفهومی پیچیده می باشد که در قالب زمان جای می گیرد به این معنا که فرصت های 
استفاده می باشند و مطلوبیت  قابل  برای مدتی خاص  و  کارآفرینی در زمان های خاص شکل می گیرند 
آن ها دائمی نیست چنانچه این مدت به سر آید دیگر فرصت تلقی نمی شوند و نمی توان از آن ها ارزشی 
 )Lee& Malerba, 2017( استحصال نمود و این مفهوم جدیدی به نام پنجره فرصت1 را مطرح می سازد
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. به گفته سیفرت2 )2008(یک فرصت زمانی قابل دیدن است که متوقف شود. به این معنا که هر فرصت 
یک چارچوب زمانی خاص دارد و بعد از گذشت این  زمان فرصت قابل بهره برداری نیست و این همان 
معنای پنجره فرصت می باشد. یک پنجره فرصت، کوتاه و اغلب زودگذر است که طی آن اقدام موردنظر 
 Lee& Malerba,( می تواند انجام شود. هنگامی که پنجره بسته می شود،  فرصت هرگز ایجاد نخواهد شد
2017(. به طورکلی یک پنجره فرصت کارآفرینی یک دوره زمانی است که طی آن می توان اقداماتی را انجام 

داد که نتیجه مطلوب را به دست خواهند آورد. هنگامی که این دوره تمام شود، پنجره بسته شده و نتیجه 
مشخص شده است )ممیز،1392(. بر اساس شاخص های فعالیت های کارآفرینانه که در سال 2015 توسط 
سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی ارائه شده است میانگین شاخص درک فرصت های کارآفرینی در ایران 
40 درصد است )Kelly et al, 2015(. شاخص شناخت فرصت هاي کارآفرینانـه جزء شاخص های است 
که ایران بدترین رتبه را در آن احراز نموده است )مدرسی عالم و داودی، 1393(. بنابراین یکی از مسائل 
اساسی در حوزه کارآفرینی در ایران تشخیص فرصت های کارآفرینی می باشد. پیشایندهای شناخت فرصت 
در ادبیات کارآفرینی، دامنه وسیعی از عوامل را در برمی گیرد. ولیکن بیشتر تحقیقات عمدتاً بر عوامل فردی 
نظیر دانش پیشین، شبکه های اجتماعی و خودکارآمدی تمرکز داشته اند و مکانیسم های شناختی فردی را در 
رابطه با تشخیص فرصت های کارآفرینانه مورد بحث قرار داده اند )Corbet, 2007(. هرچند تحقیقاتی اندک 
و به صورت کلی بعضی از تغییرات محیطی را به عنوان منابع فرصت معرفی کرده اند اما مطالعاتی جامع که 
بتواند تمامی تغییرات محیطی را با توجه به ابعاد و مؤلفه های این تغییرات تحت عنوان پنجره های فرصت 
معرفی کند وجود ندارد. و با توجه به این موضوع پژوهش حاضر به دنبال این سؤال می باشد که نشانه های 
وجود فرصت های کارآفرینی)پنجره های فرصت( بر اساس تغییرات محیطی کدامند؟ بنابراین هدف پژوهش 
بررسی و جمع بندی کد، مفاهیم و مقوله های پنجره فرصت با استفاده از رویکرد فراترکیب برای طراحی 
الگوی  پنجره فرصت کارآفرینی سازمان است تا راهنمایی برای مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی 

جهت شناخت فرصت های کارآفرینی و استفاده از آن ها در سازمان باشد.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
در تحقیقات اولیه  بیشتر از واژه منابع فرصت استفاده شده و به پنجره فرصت کمتر پرداخته شده است. اما 
به مرور با مهم تلقی شدن بعد زمانی فرصت، تحقیقات در مورد پنجره فرصت افزایش یافت. پیتر دراکر 
جزو اولین محققانی است که به دسته بندی منابع فرصت پرداخته است او منابع محیطی فرصت را تغییر 
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ویژگی های جمعیت، تغییر در ادراکات، ذائقه و مفاهیم و دانش جدید می دانست. این منابع همپوشانی داشته، 
لیکن از نظر ریسک پذیری، دشواري و پیچیدگی با یکدیگر تفاوت دارند و در یک زمان، بیشتر از یک مورد 
آن ها می تواند عامل نوآوري شود )Drucker, 1986(. می توان فرصت ها را بر اساس منشأ شکل گیری آن ها، 
به سه نوع فرصت های کرزنری، شومپیتری و الچمنی طبقه بندی کرد بر اساس دیدگاه های این سه اقتصاددان 
می توان سه منشأ اصلی شامل نواقص بازار، شوک های برون زا و تجسم خالق را برای فرصت های محیطی 

شناسایی کرد. تفاوت در منشأ فرصت ها باعث ایجاد تفاوت در ماهیت، ویژگی ها، فرایندهای شکل گیری 
و ظهور آن ها و همچنین نقش کارآفرین در ارتباط با آن ها می شود )Shane, 2003(. سیفرت جزء اولین 
کسانی است که منابع فرصت کارآفرینی را با بعد زمان ترکیب کرده و پنجره فرصت کارآفرینی را معرفی 
کرده است. بنا به دیدگاه سیفرت )2008( نه تنها توانایی تشخیص یک فرصت بالقوه بلکه حس زمان بندی 
برای به دست آوردن آن بسیار مهم است. با زمان بندی صحیح، یک فرصت خوب می تواند به یک فرصت 
عالی تبدیل شود. برعکس، اگر کسب وکار خیلی زود یا خیلی دیر راه اندازی شود، تمام تالش ها می توانند 
بیهوده باشند در اینجا مفهوم پنجره فرصت نمود پیدا می کند. مسیر رسیدن به یک ایده تجاری از پنجره 
فرصت عبور می کند. فرصت کسب وکار ممکن است زمانی ایجاد شود که برای لحظه ای، پنجره فرصت 
بازشده و افراد آگاه و جسور موفق به بهره برداری از فرصت شده و از پنجره فرصت باز شده استفاده می کنند 
)Hills, 1995(. پنجره های فرصت، یعنی پنجره های نشان دهنده تغییرات اساسی در محیط، که باعث مزیت 
عملکردی برای مؤسسات می شوند تا بتوانند خود را بهتر از رقبا با این تغییرات وفق دهند و تعیین کننده 
احتمال بالقوه وقوع یک رویداد در رسیدن به یک موقعیت برتر می شوند )Lee& Malerba, 2017(. در 
یک بازار رقابتی که بسیاری از شرکت ها به دنبال به حداکثر رساندن ارزش تولیدات خود هستند، شناخت 
پنجره های فرصت کارآفرینی و زمان باز بودن آن ها می تواند بسیار ارزشمند باشد. لی و مالربو )2017( 
پنجره های فرصت و  تغییرات در رهبری صنایع:  "چرخه های رفع عقب افتادگی و  با عنوان  در تحقیقی 
واکنش های مؤسسات و کشورها در تکامل سیستم های بخشی" سه پنجره مرتبط با ابعاد خاص یک سیستم 
بخشی را پیشنهاد می کند. یک بعد با تغییرات در دانش و فنّاوری مرتبط است. بعد دوم به تغییرات در تقاضا 
ارتباط دارد و بعد سوم شامل تغییرات در مؤسسات و سیاست عمومی می شود. یک پنجره فنّاوری ممکن 
است از سرمایه گذاری های مؤسسات در فنّاوری های جدید ناشی شود. به عنوان مثال »پنجره های فرصت 
تغییر در فنّاوری« می تواند پیشرفت های تولیدکنندگان کره ای را در وسایل برقی در عصر دیجیتال در مقابل 
متصدیان ژاپنی توضیح دهد که در طول عصر آنالوگ رهبر بودند )Lee et al, 2005(. یک پنجره جدید 
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می تواند با تقاضای جدیدی مرتبط باشد که نتیجه فرصت های باز شده به وسیله تحقیق و توسعه و تالش های 
بازاریابی مؤسسات تازه وارد باشد یک »پنجره تقاضا« به نوع جدیدی از تقاضا برمی گردد )برای مثال تقاضا 
برای اتومبیل های با قیمت پائین(که ممکن است مؤسسات جدید را برای ورود به بازار توانمند سازد و یک 
چرخه تجاری را ایجاد کند که از طریق آن متصدیان قبلی در طول رکود اقتصادی با مشکل مواجه شوند، 
 Mates et( درحالی که مؤسسات تازه وارد از هزینه های پایین تر از هزینه در دوره های نرمال برخوردار باشند

al, 2005(. پنجره فرصت مربوط به تغییرات سیاسی، پنجره ایجادشده به وسیله سیاست عمومی جدید در 

کشوری است که هدف آن رفع عقب افتادگی است به عنوان مثال سیاست سرمایه گذاری در بخش فناوری 
ارتباطات در یک کشور پنجره های فرصتی را برای برخی شرکت ها در این زمینه باز خواهد کرد گیاچتی و 
پارچی )2017( در تحقیقی با عنوان "تغییرات مداوم در رهبری صنعت تلفن همراه در سراسر جهان: نقش 
پنجره های فرصت و عکس العمل شرکت های رقابتی" ظهور فناوری جدید و تغییر در آن، تغییر در قوانین 
و سیاست ها و تغییر بازارهای کوچک به انبوه را سه پنجره فرصت در صنعت تلفن همراه معرفی کرده اند. 
کوهن و وین3 )2007( در مقاله ای با عنوان "نقص بازار، فرصت و کارآفرینی پایدار" نقایص موجود در بازار 
محصوالت از جمله مکانیسم قیمت گذاری ناقص و ناکارآمدی محصول را عامل ایجاد پنجره های فرصت 
برای شرکت های رقیب می دانند. کولباچر و دیگران )2015( تغییرات جمعیتی شامل تغییر در جنسیت، 
تغییر در نرخ رشد جمعیت و مهاجرت را ایجادکننده پنجره های فرصت کارآفرینی می دانند. ابوالحسنی و 
دیگران )1392( در مقاله ای تحت عنوان "مدل نقش دانش بازار و ابعاد آن در تشخیص و بهره برداری از 
فرصت های کارآفرینانه" دانش بازار را یکی از منابع مهم فرصت های کارآفرینی می دانند. آپاریکو و دیگران4 
)2016( در مقاله ای تحت عنوان "عوامل سازمانی، فرصت کارآفرینی و رشد اقتصادی" یکی از عوامل ایجاد 
پنجره های فرصت کارآفرینی را رشد اقتصادی معرفی کرده اند. فدریک5 )2008(  در تحقیق تحت عنوان 
"منابع فرصت های کارآفرینی" تغییرات صنعتی ،اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و سیاسی را عامل ایجاد فرصت 
می داند. کولباچر و دیگران6 )2014( فرصت های کارآفرینی را به عنوان شرایطی که در آن بازارهای جدید، 
خدمات، مواد اولیه، روش های بازار از طریق نوآوری سازماندهی شوند تعریف کرده است. ساسو7 )2013( 
رویدادهای غیرمنتظره، ناسازگاری، نیازهای فرایند، تغییر در صنعت یا بازار، تغییر ساختار، جمعیت شناسی، 
تغییر در ادراک و معنی، دانش جدید را منابع فرصت معرفی کرده است. همان طور که بیان شد در مطالعات 
پیشین به برخی از پنجره های فرصت کارآفرینی پرداخته شده است. اما به صورت منسجم به آن ها پرداخته 
نشده است. لذا فقدان الگویی که در برگیرنده تمامی فرصت های محیطی باشد محقق را برآن داشت تا با 
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جمع بندی، ترکیب و دسته بندی مقوله ها و مفاهیم تحقیقات پیشین با کمک رویکرد فراترکیب الگویی برای 
پنجره فرصت کارآفرینی طراحی کرده تا دیدی جامع تر نسبت به پنجره های  فرصت کارآفرینی در مدیران 

ایجاد کند. نمونه های دیگر از مقاالت در قالب جدول )1(آمده است.

 جدول شماره )1(: نمایی از پیشینه پژوهش
 

 

 فیرد موضوع /سال محقق هدف قیتحق  روش جه ینت

 و هافرصت  منشأ و تیماه شناخت
 تواندی م هاآن  یریگشکل با مرتبط  یفرایندها

 داشته یکارآفرین حوزه شبردیپ در ی مهم نقش

 باشد

 ی مرور
 و منشأ خصوص  در مختلف یهادگاهید مقایسه

 و یکارآفرین یهافرصت یریگشکل فرایند

 ها فرصت  این از  یشناس گونهکی ارائه

 ضیف  و یرستم
 ( 1392)بخش

 یهافرصت  از یشناس گونه ارائه
  ندیفرا و منشأ اساس بر ینیکارآفر

 هاآن  یریگشکل

 
 

1 
 

را به  ینیکارآفر تواندی م یتیجمع راتییتغ
 دنبال داشته باشد 

 Kohlbacher ین یکارآفر یهابر فرصت   یتیجمع راتییتغ ریتأث یپژوه مورد
et al (2014) 

 ینوآور یبرا  ییطال یهافرصت
  یتیجمع  راتییتغ چگونه: نقره
 نیتأم یبرا را  ینیکارآفر یهافرصت

 کندیم جادیا مسن افراد یازهاین

 
2 

 عنوانبه) یفناور دانش هم و بازار دانش هم
( در شناخت اختراع ثبت حق تعداد

 رگذارندیتأث  ینیکارآفر یهافرصت
 ی مرور

  صی در تشخ یفنّاور نقش دانش بازار و  یبررس
 ینیکارآفر یهافرصت

Siegel&Renko 
(2012) 

  در یآورفن و دانش بازار نقش
 ینیکارآفر یهافرصت   ییشناسا

 

 
3 

 ینیکارآفر یهافرصت  از یاساس منبع سه
  بازارها  در تعادل عدم که یعوامل: دارد  وجود

  شیافزا باعث که یعوامل ،  شوندیمرا باعث 
 نانهیکارآفر اثرات و شوندی م دیتول امکانات

 ها تیفعال

  Holcombe ینیکارآفر یهافرصتمنابع  یبررس ی مرور
 ی نیکارآفر یهافرصت منشأ (2003)

 
 

4 
 

  سم ی،مکانیخارج ،عواملهاشرکت یناکارآمد
ناقص،اطالعات ناقص  یگذارمتیق 
 ینیکارآفر یهافرصت  جادیدر ا شدهعیتوز

 نقش دارند 

 ی مرور
 یهافرصت جادیبازار در ا صینقش نقا یبررس

 ینیکارآفر
Cohen& 

Winn(2007) 
 و فرصت ، بازار نقص

 داریپا ینیکارآفر

 
5 

 

  و اطالعات تقارن عدم ؛ینیکارآفر یاریهوش
 یجستجو مقابل در کشف ؛یقبل دانش

  صفات ؛یاجتماع  یهاشبکه هدفمند؛
  ین یبخوش  ، یریپذسکیر ازجمله ،  یتیشخص

بر روند شناخت   تیخالق  و یخودکارآمد و
 است.  رگذاریتأث هافرصت

 Ardichvili et نانیکارآفر یتیشخص یهای ژگ یو یبررس ی مرور
al(2003) 

 ینیکارآفر یهافرصت  ییشناسا هینظر
 توسعه و

 
 
 
6 

 
 

 یهام یتحرمتنوع و بزرگ،  یداخل یازارهاب
دولت، نقش   یتیحما یهابرنامهو  یخارج

فعال در صنعت   یهاشرکت یی در همپا یمؤثر
 دارد  افینانو ال

 
 یپژوه مورد

 لیو تحل یفناور یی همپا یها فرصت پنجره  افتنی
 افیبر صنعت نانو ال هاآن یرگذاریتأث ی چگونگ

 و احمدوند
 ( 1397) گرانید

 یفناور ییهمپا یهافرصت پنجره 
از منظر نظام  رانیدر ا افینانو ال

 ینوآور یبخش
 

 
 
7 

  یفنّاوردر  راتییپنجره فرصت تغ سه
 استیدر س راتییدر تقاضا و تغ  راتییتغ

 عیدر صنا یرهبر رییموجب تغ یعموم
 شودیم

 ی مرور
در  یرهبر  رییفرصت بر تغ یهاپنجره  ریتأث یبررس

 عیصنا
  مالربو  و یل

(2017 ) 

و  یافتادگرفع عقب یها چرخه
 یهاپنجره  :عیصنا یدر رهبر راتییتغ

مؤسسات و  یهافرصت و واکنش
 یبخش یها ستمی کشورها در تکامل س
 

 
 
8 

  توانندیهدف( م یبازار )رقبا و بازارها دانش
مدنظر قرار   ینیکارآفر یهاعنوان فرصت به

 ردیگ
 باز  مصاحبه

 در  بازار دانش نقش درک

 Renko (2008) ینیکارآفر یهافرصت  ییشناسا
 و شناخت در بازار دانش نقش

 ینیکارآفر یهافرصت از یبرداربهره 
 

9 

  ی فرصت کار یروین  مهارت و دانش در تنوع
 است ینیکارآفر جادیا یبرا

 ی مرور
به  منجرکار   یرویاز مشخصات  ن کیدر کدام تنوع

 شودی م ینیکارآفر جادیا
Marino et al  

(2012) 
  شرفتیپ باعث کار یروین تنوع ایآ

 شودی م ینیکارآفر
 

10 

و   ی اجتماع  ،یفرهنگ ، یاقتصاد یهااستیس
 .شودی م ینیکارآفر جادی آموزش منجر به ا

 ی مرور
 جادی دولت که  منجر به ا یهااست یس یبررس

 شودی م ینیکارآفر
 و یفتاح

 ( 1395) انیطباخ
دولت در  یهااست یس نقش یبررس

 نانه یکارآفر یهااز فرصت یبرداربهره 
 

11 
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3- روش پژوهش
روش فرا مطالعه به تجزیه وتحلیل عمیق کارهای پژوهشی انجام شده در یک حوزه خاص می پردازد و 
با توجه به نیازمندی تحقیق، بر چهار حوزه فراروش8، فرانظریه9، فراتحلیل10 و فراترکیب11 داللت دارد. 
گردآوري تعدادي از مطالعات کیفی، تجزیه یافته هاي آن ها، کشف نکات اساسی در آن ها و ترکیب آن ها بـه 
یـک جـایگزین کلی تر، فراترکیب نامیده می شود. به عبارت دیگر فراترکیب، یکی کردن گروهی از مطالعـات 
کیفـی به منظور کشـف نکات اساسی و ترجمه آن ها به یک محصول نهائی واحد است)رفایی شیرپاک و 
همکاران، 1389(. فراترکیب مستلزم بازنگری دقیق و عمیق پژوهشگر است تا بتواند یافته های پژوهش 
کیفی مرتبط را ترکیب کند .با استفاده از روش فراترکیب یافته ها و اطالعات استخراج شده از دیگر مطالعات 
کیفی با موضوع مشابه و مرتبط را می توان ترکیب کرد. فراترکیب پژوهشگران را قادر می سازد که با اتخاذ 
نگرشی نظام مند به وسیله آمیخته کردن مطالعات کیفی مختلف به کشف و دریافت استعاره های جدید و 
اساسی بپردازند و بدین طریق باعث ارتقاء دانش موجود شده و دید گسترده و جامعی در مورد مسائل به 
وجود آورد. فراترکیب به جای خالصه ای جامع از یافته ها ترکیب تفسیری از یافته ها ایجاد می کند که حاکی 
از فهم عمیق پژوهشگر در آن زمینه است )Zimmer, 2006(. در این پژوهش جامعه آماری متشکل از 
مقاالت، کتب و گزارش های پژوهشی چاپ شده از سال 1956 تا سال 2019  میالدی می باشد و نمونه گیری 
بر اساس اشباع نظری و بر اساس روش سندلوسکی و بارسو12 بوده که تعداد 38 پژوهش برای انجام مراحل 
فراترکیب انتخاب و نهایی گردید. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردي، برحسب گردآوري داد ه ها از نوع 

اسنادي– فراترکیب و از نوع پژوهش هاي غیرآزمایشی )توصیفی( است. 

4- تجزیه وتحلیل یافته ها
 محققان حوزه روش شناسی، روش های مختلفی برای انجام فراترکیب ارائه نموده اند که اگرچه در عناوین 
و تعداد گام ها باهم متفاوت هستند اما در عمل مسیر یکسانی را تا رسیدن به نتیجه طی می نمایند. روش 
ساندولسکی و باروسو)2007(یک روش 7 مرحله ای است که کاربرد گسترده تری دارد)محسنی کیاسری 

و دیگران، 1396(.
یافته های  و  است  داده  انجام  موضوع  در  عمیق  و  دقیق  بازنگری  فراترکیب،  از روش  استفاده  با  محقق 
پژوهش های مرتبط را ترکیب کرده است. این روش شامل االگوی هفت مرحله ای "سندلوسکی و بارسو" 

)2007( می باشد و مراحل آن به صورت شکل)1( می باشند.
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 ارائه 
ها یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

  کنترل
کیفیت

 

 

 

 

 

یل تحل وتجزیه
و ترکیب 

فيکی يها یافته

استخراج 
اطالعات 

متون

جستجو و 
انتخاب 
متون 
مناسب

مرور 
نظام مند 

متون
سوال تنظیم 

پژوهش

شکل)1(: الگوی 7 مرحله ای سندلوسکی و بارسو)2007(

جدول)2(: واژه های کلیدی

4-1- گام اول: تنظیم سؤاالت پژوهش

برای تنظیم سؤاالت پژوهش از پارامترهای)چه چیز،چه کسی، چه وقت، چگونه( استفاده شده است.
- ابعاد)نشانه های(وجود پنجره فرصت کارآفرینی کدامند؟

- جامعه موردمطالعه جهت شناسایی ابعاد پنجره فرصت کارآفرینی چیست؟
- محدوده زمانی تحقیق موردنظر چیست؟

- داده های موردنظر در تحقیق حاضر چگونه جمع آوری شده اند؟

4-2- گام دوم : مرور نظام مند متون
جامعۀ آماري این پژوهش را تمام مقاله ها، گزارش های پژوهشي، کتاب ها، پایگاه هاي داده و نشریه هاي 
داخلي و خارجي موجود از 1956 تا سال 2019  میالدی برای مطالعات خارجی و سال 1380تا 1395 برای 
مطالعات داخلی تشکیل داده است. واژه هاي کلیدي پژوهش مطابق جدول)2( در ژورنال های پایگاه های 
و   MAGIRAN ،SID ،CIVILICA ،Science Direct،Springer ،Scopus ،Google Scholar معتبر 
Emerald جستجو شد. معیارهاي مدنظر براي انتخاب یا عدم انتخاب مقاله ها عبارت بودند از: پایگاه هاي 

معتبر، بازه زماني پژوهش و استفاده از واژه هاي کلیدي )سید جوادین، صفري و ابراهیمي، 1395(. در نتیجه 
جست وجو و بررسي پایگاه های داده با استفاده از چند موتور جست وجو و بر اساس معیارهاي مذکور، 

بیش از 300 مقاله یافت شد.

Entrepreneurship کارآفریني

Opportunity فرصت

Opportunity window پنجره فرصت

Opportunity resources منابع فرصت

Entrepreneurship Opportunity Window پنجره فرصت کارآفریني

Environmental opportunities هاي محیطيفرصت
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شکل)2(: نتایج جستجو و انتخاب متون

4-3- گام سوم : جستجو و انتخاب متون مناسب
در این مرحله، به بررسي تناسب موضوع مقاله هاي پیدا شده با هدف و سؤال پژوهش پرداخته شد. بدین 
منظور، مجموعه مقاله های منتخب چندین بار بازبیني شدند و در هر بازبیني، چند مقاله حذف شد. در 
فرایند جستجو، پارامترهاي مختلفي مانند عنوان، چکیده و محتوا در نظر گرفته شد و مقاله هایي که به لحاظ 
پارامترهاي مذکور با سؤال و هدف پژوهش تناسبي نداشت، حذف شدند.در شکل)2( مراحل اجرای این 

روش و انتخاب منابع ارائه شده است.

300= هاي یافت شده بر اساس کلید واژه تعداد مقاله

220= هاي باقیمانده بر اساس عنوان تعداد مقاله

102= هاي باقیمانده بر اساس چکیده تعداد مقاله

38= هاي باقیمانده بر اساس محتوا تعداد مقاله

80= هاي حذف شده بر اساس عنوان تعداد مقاله

118= هاي حذف شده بر اساس چکیده تعداد مقاله

66= هاي حذف شده بر اساس محتوا تعداد مقاله

 4-4- گام چهارم: استخراج اطالعات متون 
مرور مقاالت برای یافتن مفاهیم از اصول فراترکیب می باشد. برای یافتن مفاهیم محتوایی مربوط به موضوع 
اصلی تحقیق، مقاالت چندین بار مرور شده و شاخص های مرتبط با سؤال و هدف تحقیق استخراج گردید 
و مقاالت نهایی بر اساس مرجع یافت شده) نام و نام خانوادگی نویسنده، سال، نام مقاله، نام فولدر( برای 

انجام گام های بعدی رویکرد فراترکیب ثبت گردیده است. 

4-5- گام پنجم: تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته هاي کیفی
در این گام محقق شاخص های)کدها(استخراج شده در گام چهارم را به دقت مطالعه و چندین بار مرور کرده 
و با در نظرگرفتن مفهوم هریک از این شاخص ها، سعی در کشف مفاهیم مشترک نموده است و با شناسایی 
و مشخص شدن آن ها و بر مبنای میزان مشابهتشان، شاخص ها را در یک مفهوم مشابه دسته بندی کرده 
است، که به بهترین نحو ممکن مطلب را توصیف نماید. سپس با تحلیل مفاهیم براساس وجه اشتراک آن ها، 
مفاهیم یافت شده مرتبط را در یک مقوله قرار داده و در نهایت در اختیار14 تن از خبرگان قرار داده است. 
نهایتاً ابعاد پنجره فرصت کارآفرینی در 8 بعد دسته بندی شد که خبرگان و محقق بر این 8 بعد اتفاق نظر 
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داشتند. الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در قالب 8 مقوله، 30 مفهوم )تم( و123 شاخص)کد(  در جدول 
)3( ارائه گردیده است.

 جدول)3(: مقوله، مفاهیم و کدهای تشکیل دهنده پنجره فرصت کارآفرینی
 

 مقوله  م ی مفاه  کد  منابع 
 ( 1999  همکاران،   و   هاوکن ) 

 ( 2008) گران ی د   و   فرت ی س 
(کوهن  1956) مون ی س 
  ی (ساراسواد 2007) ن ی وو 

 ( 2010)   ی مارسل (،  2005) گران ی ود 
 

 اطالعات   تقارن   عدم  منابع   با   رابطه   در   ی متنوع داشتن اطالعات    مکمل،   منابع   شناخت   ، ی اطالعات   رانت 

 بازار   ص ی نقا 
  ی دسترس توسعه،    ی فّناور   و   ی نوآور   نبود موجود،،    ی ها شرکت فراوان در    عات ی ضا   ،   ، موردنظر صنعت    ن یی پا   یی کارا 

 د ی جد   ی بازارها   به موجود     ی ها شرکت نکردن    دا ی پ 
 ی ناکارآمد 

 ناقص   ی گذار مت ی ق   سم ی مکان  افت ی باز   ستم ی س   عات،نبود ی ضا   ی ر،فزون ی پذ   د ی تجد   منابع   از   رقبا   نکردن   استفاده 
 ی خارج   عوامل  ست ی ز ط ی مح   ی دار ی موجود به پا   ی ها شرکت موجود،توجه نکردن    ی ها شرکت   ی منف   ی خارج   منافع 

  و   فرت ی س (،  2015) گران ی د   و   کولباچر 
 ( 2018) ی بات   و   رانا (،  2008) گران ی د 

 ( 2018) رامو   و   ی چترج 

 ت ی جمع   رشد   نرخ   در   ر یی تغ  بازارهدف   ت،رشد ی جمع   کاهش   و   ت ی جمع   ش ی افزا 
  رات یی تغ 

 ی ت ی جمع 
 ی سن   رات یی تغ  کودکان   ی ازها ی ن   جوان،   ت ی جمع   و   ت ی جمع   شدن   ر ی پ 

 ی ن ی شهرنش  ی شهر   ی ازها ی ت،ن ی جمع   ت،اندازه ی جمع   تراکم 
 ی ت ی جنس   رات یی تغ  زنان   و   مردان   ی ازها ی ن   در   تفاوت 

  و   نو ی مار   ، (  2018) ماسون 
(،  2018) گران ی د   و (،شو  2012) گران ی د 

 ( 2000) ونکاتارامان   و   ن ی ش 
 ( 2015) گران ی د   و   کاستانو 

 ( 1390) گران ی د   و   ی اس ی ال   ی محمد 

 قه ی و سل در مد    ر یی تغ  ی زندگ   سبک   در   ر یی تغ   ، ی طلب تنوع ذائقه،    ر یی تغ 
  رات یی تغ 

  و   ی اجتماع 
 ی فرهنگ 

 کار   ی رو ی ن   تنوع  کار   ی رو ی ن   یی دانا   ، ی ت ی جنس   کار،تنوع   ی رو ی ن   مهارت 
 ی عموم   نگرش   در   ر یی تغ  ی من ی ا   به   نگرش   ت، ی ف ی ک   به   نگرش 

 ی اجتماع   ی ها شبکه   ی ر ی گ شکل  ی اجتماع   تحرک   ، ی اجتماع   ه ی سرما 

  شرمن (،  2014(،دالکن) 2017) ومالربا   ی ل 
  و   سوبل (،  2015) گران ی د   و 

 ( 2017) ی وپارچ   ی اچت ی (،گ 2007) گران ی د 
 ( 2005(. هوگارد) 1982)   کرزنر 
 ( 2000) ونکاتارامان   و   ن ی ش 

 ن ی گز ی جا   محصوالت   ورود  ن ی گز ی جا   محصول   د ی تول   حجم   ن، ی گز ی جا   محصول   د ی تول   ی ن،فناور ی گز ی جا   محصول   ت ی ف ی ک 

  و   بازار   رات یی تغ 
 صنعت 

)سرعت  ن ی تأم سرعت    ، شده ن ی تأم محصوالت    ت ی ف ی ک   ش ی افزا   ا ی کاهش    ، کنندگان ن ی تأم کاهش تعداد    ا ی   ش ی افزا 
 ( ونقل حمل 

 کنندگان ن ی تأم در قدرت    ر یی تغ 

 داران ی خر   قدرت   در   ر یی تغ  دار ی نگرش خر   د، ی تنوع خر   ر یی تغ   دار، ی خر   ی زن چانه در قدرت    ر یی تغ 

دالک ( 2017) گران ی آنگولوود ( 2008) اکس 
  (، 2017) مالربا   و   ی ل (،  2014) ن 

 ( 2000) ن ی شا   ، ( 2005مینیتی) 
 ( 2018) وسارادا   گوردون 

 ( 2007) گران ی د   و   سوبل 
 ( 1395) گران ی د   و   ی فتاح 
 ( 1393) گران ی د   و   ان ی چرات 

 ات ی مال   نرخ   در   ر یی تغ  ی ات ی مال   ی ها ت ی معاف بر درآمد،    ات ی مال   کاهش 

  ی اس ی س   رات یی تغ 
 ی قانون   و 

 ی انبساط   ی پول   ی ها است ی س  باز   بازار   ات ی عمل   بهره،   نرخ   کاهش 
 ی انبساط   ی مال   ی ها است ی س  ی به منابع مال   ی در دسترس   ،سهولت ی بانک   ی ها وام   ، ی مال   ن ی تأم   ی ها طرح 

 ی فناور   به   ساده   ی دسترس  محصول   ز ی تما   ، نه ی هز کم محصول    ی نو، طراح   ی ها ی فناور   ورود 
 آزاد   تجارت  بازارها   شدن ی جهان   ، ی گذار ه ی سرما رفع موانع صادرات، رفع موانع    ، ی تعرفه گمرک   کاهش 

 ی اس ی س   ثبات  ی اس ی س   نان ی اطم   عدم   کاهش   ن، ی قوان   ثبات   نظارت،   ت ی ف ی ک 

 ( 2017ومالربو،   ی )ل (،  2012) ی ه 
 ( 2017) ی پارچ   و   ی اچت ی گ 
 ( 2008) گران ی ود   فرت ی س 
 ( 2003هولکامب)   (، 2009) بلنک 

 ( 1393) گران ی د   و   ان ی چرات 
 ( 1395) گران ی د   و   ی فتاح 

 

 ک ی االست   درآمد   با   ی کاالها   نده، ی آ   ی ها مت ی ق انتظارات از    ر یی تغ   افراد،   ت ی مطلوب   ر یی تغ 
  و   مکمل   ی کاالها   مت ی ق   در   ر یی تغ 

 ن ی گز ی جا 
  رات یی تغ 

 ی اقتصاد 
 ی عموم   درآمد   در   ر یی تغ  تقاضا   ر یی تغ   د، ی خر   قدرت   ش ی افزا   ، ی اقتصاد   رفاه 

 ها مت ی ق   ی در سطح عموم   ر یی تغ  د ی خر   قدرت   کاهش   تورم،   کاالها،   مت ی ق   کاهش   و   ش ی افزا 

 ی اقتصاد   رشد   در   ر یی تغ  ی اقتصاد   توسعه   ، ی اقتصاد   ی آزاد   ، ی اقتصاد   یی کارا 
 ( 2017) اسکالت   و   نگن ی ر 

 ( 2017) ی باقر (،  2018) گران ی تزود ی بن 
  گل ی س (  2017) ی مارچ   و   ی اچت ی گ 

 ( 2017) مالربا   و   ی ل (،  2012) ورنکو 

 د ی تول   ی ندها ی فرآ   در   ر یی تغ  ندها ی مجدد فرآ   ی مهندس   ن، ی نو   د ی تول   ی ندها ی فرآ   د، ی جد   د ی تول   ی ها روش 
  رات یی تغ 

 ی فناور 
 افزارها سخت   در   ر یی تغ  د ی جد   آالت ن ی ماش   ، ک ی ربات   ، ی تکنولوژ   ی ها   ، ی نانوفّناور 

 افزارها نرم   در   ر یی تغ  ی کاربرد   ی افزارها نرم   ک، ی اطالعات،تجارت الکترون   ی فناور 

 ( 2008) رنکو 
(،  2017و مالربا)   ی ( ل 2012ورنکو)   گل ی س 

  و   فرت ی س (،  2004)   شفرد   و   ی چو 
  و   ی چو (،  2008) همکاران 

 ( 2004) تر ی شومپ 

مشکالت    ،شناخت ی خارج   ی شناخت بازار هدف، شناخت بازارها   غات، ی تبل   ، ی اب ی بازار   ن ی نو    ی ها روش 
 بازار،شناخت رقبا   ی خاص و عموم   ان،دانش ی مشتر 

 بازار   دانش 
 د ی جد   دانش 

  ، موردنظر صنعت    ن ی تأم   ره ی شناخت زنج   ستم، ی و س   ت ی ر ی در حوزه صنعت، مد   ی قات ی تحق - ی به منابع علم   ی دسترس 
 د ی جد   منابع   شناخت   صنعت،   حوزه   در   ی انسان   ه ی سرما   شناخت   محصول،   عمر   چرخه   شناخت 

 صنعت   دانش 
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4-5-1- تغییرات اقتصادی
دیدگاه  می باشد.در  فرصت  ایجادکننده  عوامل  از  یکی  اقتصادی  تغییرات   )1994( شومپیتر  نظریه  به  بنا 
شومپیتر)1994( تغییرات اقتصادی، اطالعات جدیدی را که کارآفرینان می توانند برای کشف نحوه بازسازی 
منابع استفاده کنند، ایجاد می کند. با ایجاد مجدد منابع و قرار دادن آن ها در عرصه اقتصادی فرصت های جدید 
ایجاد می کنند.از طرفی یکی از مهم ترین پنجره های فرصت از تقاضای کاربران و مصرف کنندگان سرچشمه 
 Lee& Malerba,( می گیرد. این پنجره به فرصت فراهم شده به وسیلۀ ایجاد یک تقاضای جدید برمی گردد
2017(. تغییرات اقتصادی با تغییر دادن قیمت کاالهای مکمل و جانشین، تغییر در درآمد عمومی، تغییر در 

سطح عمومی قیمت ها، تغییر در رشد اقتصادی و تغییر در انتظارات نسبت به آینده موجبات تغییر در تقاضا 
و نهایتاً ایجاد پنجره های فرصت در بخش تولید و تأمین زنجیره را فراهم می آورد.

 اگر یک کارآفرین یک محصول جدید ایجاد کند، امکان تولید محصوالت مکمل و جانشین ایجاد می کند 
و تقاضا برای ورود به محصول جدید را افزایش می دهد)بلکه ممکن است تقاضا برای کاالهای دیگر را نیز 
کاهش دهد(. اگر کارآفرین یک روند بهتر را برای تولید یک محصول موجود پیدا کند، این فرصت را برای 
تأمین کنندگان بالقوه ورودی فراهم می کند )Holcombe,2003(. از طرفی افزایش قیمت کاالها پنجره های 
فرصت را برای ساخت کاالهای جانشین باز می کند. کارآفرینی بخشی جدایی ناپذیر از روند رشد اقتصادی 
است، فرصت های کارآفرینی با تغییر نوع و ترکیب عوامل تولید مورد نیاز ایجاد می شوند و رشد اقتصادی 
می تواند این امر را تسهیل کند)Holcombe,2003(. از طرفی رشد اقتصادی با تغییر در سطح درآمد عمومی 

و افزایش قدرت و تنوع خرید پنجره های فرصت کارآفرینی را بازخواهد کرد.     

4-5-2- دانش جدید 
فرصت های مبتنی بر دانش جدید "ستاره های" کارآفرینی هستند. این نوع از فرصت ها با تمام فرصت های دیگر 
از لحاظ زمانی متفاوت هستند به این دلیل که معموالً بین ظهور دانش جدید و تظاهرات آن در محصوالت 
جدید، فاصله ای طوالنی وجود دارد. عالوه بر این، فرصت های بزرگ مبتنی بر دانش جدید اغلب به ترکیبی 
از منابع مختلف دانش نیاز دارند )Seifert et al, 2008( به عقیده شومپیتر)1934( فرصت های کارآفرینی از 
دانش نوین در زمینه فناوری و علم سرچشمه می گیرند و این دانش جدید به صورت فناوری های نوین یا 
پیشرفت های علمی نمایان می شود.همچنین چوی و شفرد )2004( بر این عقیده اند که کارآفرینان هنگامی که 
دانش جدیدی در زمینه تقاضای مشتریان برای محصولی خاص به دست می آورند بیشتر احتمال می رود 
که از آن فرصت استفاده کنند. بنابراین به نظر می رسد که دانش جدید در حوزه بازار و صنعت، سیگنالی 
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جهت بهره برداری از فرصت ها و باز کننده پنجره فرصت جدیدی در بخش های تولید و فروش ایجاد کند.

4-5-3- تغییرات جمعیتی 
قابل اطمینان ترین منبع فرصت های جدید در تغییرات جمعیت شناختی قرار دارد. تغییرات جمعیت - اندازه 
آن، ساختار سنی، جنسیت و غیره می تواند تأثیر عمده ای بر آنچه توسط آن ها خریداری می شود، داشته باشد. 
حوادث جمعیت شناختی یک منبع قدرتمند هستند زیرا آن ها زمان مشخصی را به دست می گیرند و توسط 
 Seifert( افرادی که می توانند چهره ها را تفسیر و یا روندهای نقطه ای را شناسایی کنند، نسبتاً "راحت" هستند
et al, 2008(. برای مثال در یک کشور که میزان جمعیت زیاد است و کودکان بخش بزرگی از جمعیت را 

تشکیل می دهند، تقاضای بیشتری برای محصوالت کودک وجود دارد و این می تواند پنجره فرصتی را جهت 
ایجاد کارآفرینی فراهم کند.

4-5-4- تغییرات فناوری 
فناوری جدید و تأکید بر تحقیق و توسعه قابلیت ها، ظرفیت های جدیدی برای انجام فرایندهای سازمان 
فراهم می سازد. تغییرات فنّاوری بر طراحی محصوالت تأثیر گذاشته و این تغییرات در فرآیندهای تولید، 
عرضه کنندگان  تولیدکنندگان،  پای  پیش  را  جدیدی  فرصت های  می تواند  نرم افزارها  و  سخت افزارها 
برای  بحرانی  به دیجیتال، فرصتی  آنالوگ  فنّاوری های  از  تغییر  به عنوان مثال،  قرار دهد.  تأمین کنندگان  و 
 )Lee& Malerba, 2017(. شرکت های الکترونیک کره ای فراهم کرد تا شرکت های ژاپنی را کنترل کنند گردد
تغییرات در زمینه سیستم های اطالعات، نانوفنّاوری، تجارت الکترونیک، رباتیک و غیره می تواند فرصت های 
کارآفرینی را فراهم سازد. در قسمت پیوست،جدول تحلیل محتوای تعدادی از کدهای بدست آمده، آورده 

شده است.

4-5-5- تغییرات صنعت و بازار 
کارآفرینان، ساختار بازار و صنعت را به عنوان متغیری موردتوجه قرار می دهند که می تواند در صورت نیاز به 
ایجاد فرصت های جایگزین تبدیل شود .)Kirzner, 1982( ساختار بازار و صنعت یک متغیر داخلی و مهم در 
تفکر کارآفرینی است. رقبای تازه وارد،  ورود محصوالت جایگزین، تغییر در قدرت تأمین کنندگان، تغییر در 
قدرت خریداران ساختار صنعت و بازار را شکل می دهند. شین و ونکاتارامان)2000( یک فرصت کارآفرینی 
را به عنوان یک وضعیت مشخص می کنند که در آن به معرفی کاالها، خدمات، مواد اولیه و یا روش های 
سازماندهی پرداخته می شود. بنابراین هرکدام از تغییرات بازار را می توان به عنوان یک فرصت تلقی کرد. 
ورود رقبای جدید و محصوالت جدید می تواند برای تولید محصوالت مکمل فرصت باشد. سخت افزار 
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و نرم افزار، اجاق های ماکروویو و پاپ کورن، دوربین ها و فیلم ها، فروش ماشین و چمن زارها. جهان پر از 
نمونه هایی از محصوالت مکمل است. بسیاری از مفاهیم موفق کسب وکار بر اساس تجزیه وتحلیل نوآوری، 
دسته بندی محصوالت جدید، رشد بازار و غیره متولد می شوند که منجر به شناسایی بازارهای مکمل می شود  
)Hougard, 2005(. تغییر در قدرت خریداران می تواند منجر به فرصتی برای ساخت محصوالت جدید 
بر مبنای توانایی خریداران شود. همچنین حضور یک تأمین کننده غالب، شانس ایجاد مزیت رقابتی برای 

.)Hougard, 2005( بازیگران جدیدی که می دانند چگونه از استراتژی تمایز استفاده کنند را باال می برد

4-5-6- نقایص بازار 
نقص بازار مفهومی است که آن را به تخریب محیط زیست پیوند می دهند. که این ناقص بودن بازار می تواند 
به فرصت منجر شود )Sarasvathy et al, 2003(. روند فعلی تخریب محیط زیست جهانی با چهار نوع 
ناقص و اطالعات  قیمت گذاری  ناکارآمدی شرکت ها، عوامل خارجی، مکانیسم های  )یعنی  بازار  ناقص 
فنّاوری های نوآورانه و مدل های  ناقص توزیع شده( همراه است که فرصت های کارآفرینی برای معرفی 

.)Cohen& Winn, 2007( کسب وکار در بخش های مختلف را ایجاد می کند
ناکارآمدی شرکت ها: یک فرض کلیدی در اقتصاد نئوکالسیک این است که شرکت ها در تخصیص منابع 
خود کاماًل کارآمد هستند.درحالی که به طورمعمول پذیرفته شده است که استفاده کامل از منابع انتظار بعیدی 
است، شرکت های نزدیک تر به کارایی کامل، عملکرد بهتری در بازار دارند. در همین حال، شواهد نشان 
زباله های  به عنوان مثال،  دارند.  طبیعی  منابع  از  بهره برداری  در  کمی  بسیار  کارایی  شرکت ها  که  می دهد 
 Hawken( تولیدشده در هنگام ساخت یک تراشه نیمه هادی بیش از 100000 بار از وزن آن بیشتر است
et al, 1999(. این مثال ها نشان می دهد که چگونه فرآیندهای تولید ناکارآمد، عدم توجه مصرف کنندگان 

به بازیافت و فقدان دیدگاه استراتژیک از رهبران صنعتی منجر به ضایعات و ناکارایی قابل توجه در سیستم 
اقتصادی می شود. بنابراین پنجره های فرصت از طریق افزایش بهره وری، کمینه کردن ضایعات، نوآوری و 
فنّاوری توسعه، دسترسی به بازارهای جدید، برنامه ریزی استراتژیک و جذب سرمایه گذاری شکل می گیرند.
مکانیسم قیمت گذاری ناقص: هنگامی که منابع غیرقابل احیا در فرآیند تولید استفاده می شود قیمت محصوالت 
نسبت به قیمت تعادلی واقعی آن ها افزایش پیدا می کند، در حالیکه این نوع قیمت گذاری ناقص است. 
بنابراین منابع تجدید پذیر پنجره های فرصتی را برای ایجاد جدید سرمایه گذاری ایجاد می کند. برخی از 
شرکت های نوآور و کارآفرین به دنبال راه هایی برای استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر برای ارائه انرژی پایه 
و پاکیزه هستند. به عنوان مثال، فنّاوری های فیلم نازک آیووا که یک سلول فوتوولتائیک خورشیدی را بر پایه 
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یک مبدل نیمه هادی اصالح شده و با کمترین توان برای استفاده در کشورهای جهان سوم بدون شبکه های 
برق ایجاد کرده است )Kirzner, 1982(. این شرکت پس ازآن قادر خواهد بود این فنّاوری را جایگزین 

انرژی تجدید ناپذیر با مشکالت انرژی الکتریکی و زغال سنگ کنند و قیمت را اصالح کند.
اطالعات ناقص توزیع شده) عدم تقارن اطالعات(: فرضیه رقابت کامل اقتصاد نئوکالسیک بر پایه  بازار آزاد 
است )Kirzner, 2000( و در بازارهای آزاد، تأمین کنندگان و خریداران اطالعات کاملی در مورد قیمت ها، 
محصوالت و بازار دارند. بااین حال، در واقعیت، هیچ یک از بازیگران در اقتصاد، همه چیز را درک نمی کنند و 
حتی اگر یک شرکت یا فرد بتواند اطالعات کامل در مورد بازارهای مربوطه را بدست آورد، عقالنیت محدود 
توانایی آن ها در پردازش اطالعات و توسعه تصمیمات استراتژیک را محدود می کند )Simon, 1956(. این 
عدم تقارن اطالعات دلیل اصلی شکست بازار است و همچنین یکی از عوامل اصلی فرصت های کارآفرینی 
است. این مهم  زمانی اتفاق می افتد که افراد اطالعات متنوعی در رابطه با منابع، بازارها و فرصت ها دارند. 
کارآفرینان با سرمایه گذاری بر عدم تقارن اطالعات در بازار، به احتمال زیاد به فرصت های بازاریابی با استفاده 
از مزایای اطالع رسانی و منابع مکمل دست پیدا می کنند. در واقع این فرصت ها به دلیل کامل نبودن دانش 
عوامل بازار به وجود می آیند و کارآفرین فردی است که از عدم تقارن در توزیع اطالعات بهره می برد.  
باورهای افراد در مورد کاراترین نحوه استفاده از منابع بر اساس اطالعاتی که در اختیار آن ها است، شکل 

.)Marsili, 2010(  می گیرد
عوامل خارجی: اثرات رفتار یک شرکت ممکن است منفی یا مثبت باشد. یک عارضه مثبت در زمانی رخ 
می دهد که یک شخص ثالث از اثرات مثبت تولید یا مصرف یک محصول منفی برخوردار باشد بدون 
اینکه هزینه های کامل مربوط به ارزش واقعی از او دریافت شود. برای مثاًل اگر صاحب خانه، خانه خود 
را بازسازی کند و محوطه اطراف آن را بهبود بخشد، همسایگان در بهبود بصری محله و همچنین افزایش 
ارزش خانه ها در خانه های نزدیک، مزایایی می گیرند. از سوی دیگر، منافع خارجی منفی اتفاق می افتد 
زمانی که یک شخص ثالث هزینه های ناشی از تولید یا مصرف محصوالت و خدمات را متحمل می شود  
)Cohen& Winn, 2007(. جایگزین شیوه های فعلی با فن آوری ها و خدمات جدید که موجب کاهش یا 
حتی بهبود در منافع قبلی منفی می شود فرصت های جدید را برای شرکت ها ایجاد می کند و حتی ممکن 
است اثرات جانبی محیطی مثبت را ایجاد کند کامپیوترهای دور انداخته شده و سایر فناوری ها هرساله در 
محل دفن زباله در ایاالت متحده تهدیدات بالقوه بهداشتی از طریق آلودگی خاک و آب های زیرزمینی به 
علت ویژگی های سمی فلزات، ایجاد می کنند. و از طرفی به شرکت های دیگر فرصت هایی را ارائه می دهند.
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یکی از این نمونه ها، شرکت کاهش ضایعات الکترونیکی13 در کالیفرنیا است؛ این شرکت در سال 1989 
تأسیس شده و برای 30 کارمند شغل ایجاد کرده و درآمد حاصل از احیا، مرمت و فروش مجدد اجزای 

الکترونیکی مرتبط با رایانه های قدیمی یا آسیب دیده را ایجاد می کند. 

4-5-7- تغییرات اجتماعی 
حیطه اجتماعی و فرهنگی کسب وکار شامل عوامل اجتماعی مانند آداب ورسوم، مد ، نگرش ها، نیروی 

کار، سوادآموزی، سلیقه و غیره است. ساختار اجتماعی و ارزش هایی که جامعه از آن تأثیر می گیرد تأثیر 
افزایش تقاضا برای  قابل توجهی بر عملکرد شرکت های تجاری دارد. به عنوان مثال، در فصل های جشن 
لباس های جدید، شیرینی ها، میوه ها، گل ها و غیره وجود دارد. با توجه به افزایش میزان سواد، مصرف کنندگان 
در حال افزایش آگاهی از کیفیت محصوالت می باشند. نگرش ها تغییر کرده اند و همه این موارد بر نحوه 
مصرف تأثیر گذارند و پنجره های فرصت را برای بسیاری از شرکت ها فراهم کرده است. شبکه های اجتماعی 
برای کارآفرینان به طور فزاینده ای اهمیت دارند زیرا می توانند به آن ها کمک کنند تا فرصت های ارزشمندی 
را تشخیص دهند )Shu et al, 2018(. همچنین تغییرات در توانایی نیروی کار و افزایش تنوع در توانایی 

آن ها پنجره های فرصت را باز نگه می دارد.

4-5-8- تغییرات سیاسی و قانونی
دولت ها می توانند با اجرای سیاست هایشان ساختار نهادی فعالیت های کارآفرینانه را شکل دهند و آن ها را 
نسبت به برخی فعالیت ها تشویق یا دلسرد کنند. مهم ترین ابزارهای حمایتی دولت ها در بخش کارآفرینی 
از میان انبوه سیاست ها و ابزارهای دولتی، سیاست هایی مانند تأمین مالی، قواعد مالیاتی، تنظیم مقررات 
تجاری و سیاست های تشویقی و غیره هستند.)Miniti, 2005( دولت ها با استفاده از ابزارهایی مانند اعطای 
اعتبارات تضمین شده و طرح های تأمین مالی خرد از طریق وام های بانکی برای کاهش محدودیت های پیش 
روی کارآفرینان تالش می کنند. استفاده از اعتبارات تضمین شده موجب کاهش نامتقارنی اطالعات  می شود 
و به دنبال آن هزینه های مبادالتی کارآفرینان را کاهش می دهد. بنابراین سیاست های پولی و مالی انبساطی 
سیگنالی برای استفاده از فرصت های کارآفرینی می باشد. تحقیقات نشان می دهد که حکومت داری خوب، 
کارآفرینی را افزایش می دهد. اعتماد به نفوذ دولت، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون می تواند فرصتی برای 
انجام کارآفرینی باشد. منطق این است که مزایای اقتصادی، اجتماعی و خودکفایی از راه اندازی و مدیریت 
کسب وکارهای جدید باید از خطرات و برآوردها برای پیشبرد کارآفرینی باالتر باشد)Acs, 2018(. آزادسازی 
اقتصادی، فرصت کارآفرینی را تشویق می کند و از ضرورت های کارآفرینی می باشد. به نظر می رسد فرصت 
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 Angulo( کارآفرینی از بهبود در ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت و کسب وکار سرچشمه می گیرد
et al, 2017(. شواهد حاکی از آن است که آزادی اقتصادی نه تنها تالش فردی برای فعالیت های تولیدی 

کارآفرینی را هدایت می کند، بلکه همچنین به میزان قابل توجهی منابع اجتماعی و شناختی افراد را بسیج 
می کند و منجر به رشد کارآفرینی می شود.

4-6- گام ششم: کنترل کیفیت
برای ارزیابی کیفیت مقاالت از ابزارهای ارزیابی نقادانه )چک لیست ها( استفاده می شود که شامل روش های 
مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد14، شبکه  بین دانشگاهی راهنمای بالینی اسکاتلند15 و روش مهارت های ارزیابی 
ابزار  پرکاربردترین  و  قدیمی ترین  و  در سال 1994 طراحی شده   CASP اما روش  می باشند؛  ضروری16 
ارزیابی نقادانه مطالعات مقطعی است )Grimshaw et al, 2012(. این روش به محقق کمک می کند تا دقت 
و اعتبار پژوهش را مشخص کند. در تحقیق حاضر برای کنترل و سنجش پایایی مفاهیم به دست آمده ، نتایج 
توسط شاخص کاپا17 ارزیابی شده است. در تحقیق حاضر برای کنترل و سنجش پایایی مفاهیم به دست آمده، 
نتایج عالوه بر پژوهشگر در اختیار یکی دیگر از خبرگان حوزه مطالعه قرارگرفته و اقدام به دسته بندی کدها 
در مفاهیم کرده و با مفاهیم پژوهشگر مقایسه شده است. پژوهشگر8 مفهوم و خبره دیگر7 مفهوم ایجاد 
کرده که از این تعداد 6 مفهوم مشترک می باشند. نتایج توسط شاخص کاپا ارزیابی شده است. در این تحقیق 

شاخص کاپا برابر654/ بوده و  چون  K>.6 می باشد نشان دهنده پایایی پژوهش است.

4-7- مرحله هفتم )ارائه یافته ها (
در این پژوهش سعی شده عالئم باز بودن پنجره های فرصت در قالب تغییرات محیطی بیان شود. محقق با 
دیدی جامع و کل نگر به بررسی، جمع آوری و ترکیب و تفسیر ابعاد و شاخص های پنجره فرصت کارآفرینی 
پرداخته و درنهایت پنجره فرصت کارآفرینی در قالب 8 مقوله اصلی و 30 مؤلفه فرعی شکل گرفت. نتیجه 

پژوهش به صورت شکل )3( آمده است.
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شکل )3(: پنجره فرصت کارآفرینی



168

ت نوآوری / سال نهم، شماره چهارم، زمستان 1399
فصلنامه علمی مدیری

5- جمع بندی
بر اساس 8 مقوله اصلی و مؤلفه های ذکرشده نتایج به صورت زیر می باشند:

سازمان ها در بخش تغییرات فناوری می توانند با شناسایی نرم افزارهای کاربردی جدید و استفاده از روش های 
نوین فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک در بخش های ستادی و صفی سازمان، کسب وکارهای جدید را 
ایجاد کنند.همچنین شناخت فرآیندها و روش-های تولید جدید می تواند فرصتی برای سازمان های تولیدی 

جهت تولید و ارائه محصوالت جدید باشد.
و همچنین  تبلیغات  و  بازاریابی  با شناخت روش های جدید  مدیران سازمان ها  دانش جدید،  بخش  در 
شناخت بازارهای هدف می توانند با ایجاد تنوع در محصوالت و افزایش کمیت و کیفیت تولید شرایط را 
برای ایجاد کارآفرینی فراهم کنند.از طرفی شناخت رقبا و منابع جدید می تواند سازمان ها را به سمت تولید 

محصوالت و خدمات جدید وادار سازد. 
سازمان ها در بخش تغییرات اقتصادی می توانند با شناخت انتظارات تورمی و شناخت محصوالت مکمل 
و کاالهای با درآمد االستیک نوع خدمات و محصوالت تولیدی را تغییر داده و همچنین با بررسی سایر 
فاکتورهای اقتصادی همانند افزایش درآمد جامعه و افزایش یا کاهش تورم )کاهش یا افزایش قدرت خرید 
مردم(به تولید کاالهای جایگزین با قیمت های مناسب اقدام کنند و از این طریق به ایجاد کارآفرینی بپردازند.
در بخش تغییرات سیاسی و قانونی شناخت سیاست های جدید دولت همانند کاهش مالیات، معافیت های 
مالیاتی می توان با تولید محصوالت جدید یا تغییر در میزان تولید به کارآفرینی پرداخت.کاهش تعرفه های 
گمرکی، رفع موانع صادراتی می تواند صادرات و واردات کاالها و مواد خام را تسهیل کندو موجبات ایجاد 

کسب وکارهای جدید را فراهم سازد.
در بخش تغییرات در بازار و صنعت مدیران سازمان ها می توانند با شناخت محصوالت جایگزین و یا افزایش 
کیفیت محصوالت به بازارهای جدید دسترسی پیدا کرده و از این طریق کسب وکارهای جدید شکل دهند.
شناخت تأمین کنندگان جدید که بتوانند مواد اولیه را با کیفیت باالتر و در زمان کوتاه تر در اختیار سازمان 
قرار دهند فرصتی برای تولید محصوالت مرغوب تر و با کمیت باالتر می باشد. همچنین شناخت نحوه نگرش 

مشتریان به محصوالت و خدمات تولیدی می تواند فرصتی برای تولید و ارائه کاال و خدمات متنوع باشد.
شناخت سالئق مشتریان در بخش تغییرات فرهنگی و اجتماعی می تواند خواسته های مشتریان همانند کیفیت 
و ایمنی را مشخص کرده و سازمان را در جهت تولید و ارائه محصوالت و خدمات جدید یاری کند و 
فرصت هایی را جهت ایجاد کارآفرینی ایجاد نماید.همچنین وجود نیروی کار در جامعه با خصوصیات مختلف 
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همانند دانش، مهارت و غیره می تواند فرصت های برای ایجاد کسب وکارهای جدید فراهم سازد.شبکه های 
اجتماعی نیز فرصتی جهت شناخت خواسته های مشتریان  و تولید محصول مطابق این خواسته ها می باشد.

کودکان،  جوان،  جمعیتی)جمعیت  مختلف  رده های  و  جمعیت،  کاهش  یا  افزایش  همانند  فاکتورهایی 
سالخوردگان، زنان و مردان( می تواند تعیین کننده کمیت و کیفیت نیازهای رده های مختلف سنی باشد و 
فرصت هایی برای تولید محصوالت جدید و متنوع فراهم کند. از طرفی نیازهای شهری، جمعیت بازار هدف 

نیز می توانند فراهم کننده فرصت های جدید باشند. 
در بخش نقایص بازار چنانچه شرکت های رقیب نتوانند خواسته های مشتریان را برآورده سازند یا به عبارتی 
ناکارآمد باشند فرصتی را جهت ایجاد محصوالت جدید توسط سازمان ما فراهم می آورند.همچنین استفاده از 
منابع تجدید پذیر و روش های نوین جهت کاهش ضایعات می تواند فرصت هایی را جهت ایجاد محصوالت 
با هزینه های کمتر فراهم سازد. در بخش تأمین منابع نیز شناخت منابع مکمل می تواند فرصتی برای تولید 

محصوالت جدید فراهم سازد. پژوهش حاضر با محدودیت هایی از جمله موارد زیر روبه رو بوده است:
-نبود نرم افزاري تخصصی در زمینه متن کاوی در مقاالت فارسی براي فیلتر کردن تعداد مقاالت یکی از 

مشکالت مربوط به جستجوی مقاالت به منظور تجزیه وتحلیل آن ها بود. 
- ازآنجایی که مقوله پنجره فرصت مبحثی جدید در حوزه کارآفرینی است لذا تحقیقات انجام شده مرتبط در 
این حوزه سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده اند، و یکی از محدودیت های این تحقیق را می توان تعداد 

اندک پژوهش هایی دانست که مستقیماً به موضوع پنجره فرصت پرداخته اند.
- همان طور که قباًل اشاره شد در روش فراترکیب معیار، توصیف یا تبیین یک پدیده به مشروح ترین شکل 
ممکن است. بنابراین در این روش باید به  اشباع نظری رسید و این مهم نیازمند صرف وقت زیادی می باشد 

لذا یکی از محدودیت های این تحقیق صرف وقت زیاد جهت انجام تحلیل های روش فراترکیب بود.
همچنین به محققین آینده پیشنهاد می شود:

- با توجه به اینکه در این تحقیق قریب به100 کد به عنوان پنجره های فرصت استخراج شده به محققین آینده 
پیشنهاد می شود با بررسی بیشتر منابع، سایر کدها و مؤلفه ها را در صورت وجود شناسایی کنند.

- در این مقاله به تبیین و شناسایی پنجره های فرصت پرداخته شده است محققان می توانند در پژوهش های 
آتی به رتبه بندی مقوله ها و مفاهیم با استفاده از روش های AHP, ANP و غیره بپردازند.

- در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است. محققین آینده می توانند با استفاده از روش های ترکیبی 
یا کمی به مقوله پنجره فرصت بپردازند.
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