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Abstract�
Background�&� Purpose:� Organizational� agility� is� the� ability� to� discover� and�
take� advantage� of� entrepreneurial� opportunities� in� changing� markets.� On� the�
other�hand,�entrepreneurial�opportunities�have�a�special�time�frame�and�after�this�
time,�they�lose�their�usefulness.�The�purpose�of�this�research�is�to�design�a�model�
to�identify�entrepreneurial�opportunities�in�order�to�streamline�the�organization�
Methodology:�This�research�is�of�mixed�type�and�the�researcher�in�the�qualitative�part�
has�designed�the�opportunity�window�pattern�using�the�meta-synthesis�method�and�in�
the� quantitative� part� designed� to� test� the� pattern� and� examine� the� effect� of� the�
opportunity�window�model� on�organizational� agility�of� structural� equation�modeling�
and� factor� analysis.� In� the� qualitative� part,� the� Critical� Appraisal� Skills� Program�
(CASP)�method� has� been� used� to�evaluate� the�quality�of� the� articles� and� the�kappa�
method�has�been�used�to�measure�the�validity�of�the�extracted�codes.�Its�value�is�/65.In�
the�quantitative�part�of�the�questionnaire,�it�was�approved�by�experts�and�Cronbach's�
alpha�was�used�to�assess�its�reliability.�Also,�to�check�the�validity�of�the�model,�good�fit�
indices� such�as�GFI,�CFI,�RMSEA�have�been� used,� all�of�which�are�approved.�The�
statistical� population� in� the� qualitative� part� consists� of� articles,� books� and� research�
reports�from�1956�to�2019�and�in�the�quantitative�part�includes�managers,�experts�and�
elites�of�the�automotive�industry�in�1398�Sampling�in�the�qualitative�part�was�based�on�
theoretical�saturation�and�based�on�the�method�of�Sandlowski�and�Barso�28�researches�
were�selected�to�perform�the�meta-synthesis�steps.�
Findings:�Findings� showed� that� the�entrepreneurial�opportunity�window�model�
has�8�main�components�(economic�changes,�market�and�industry�changes,�social�
and� cultural� changes,� technology� changes,� political� and� legal� changes,� market�
defects,�new�knowledge�and�demographic�changes)�and�24�sub-components.�And�
its�relationship�with�organizational�agility�is�significant.�
Conclusion:�Managers�and�supervisors�of�car�companies�can�use�the�opportunities�to�
create�entrepreneurship�and�ultimately�create�agility�in�the�company�by�recognizing�the�
signs�and�symptoms�of�the�opening�of�opportunity�windows.�
Keywords:Opportunity�Window,Organizational�Agility,�meta-synthesis,�structural�equation.��
Citation:� Meftahi,� Hadi;� Shirmohamadi,� Alireza;� Vafae,� Farhad;� Vaise,�
Seidmehdi� (2021).�Developing�an�Entrepreneurial�Opportunity�Window�Model�
and�Its�Impact�on�Organizational�Agility.�Journal�of�Innovation�Management�In�
Defensive�Organizations,�4(13),�69-96.�

��

1.Assistant�Professor,�Department�of�management,�Payame�Noor�University�(PNU),�Tehran,�Iran.�E-mail:�
hadi_875@yahoo.com�

2.Lecturer,�Department�of�management,�Payame�Noor�University�(PNU),�Tehran,�Iran.�E-mail:�
shirmohamadi.alireza@yahoo.com�
3.�Assistant�Professor,�Department�of�Management,�University�of�Kurdistan,�Kurdistan,�Iran.�E-mail:�far.vaff@yahoo.com�
4.�Assosiate�Professor,�Department�of�Management,�University�of�Ilam,�Ilam,�Iran.�E-mail:�arsh375@yahoo.com�

��

Article�Type:�Research-based�
DOI:�10.22034/QJIMDO.2021.257130.1381�

�

Received:� 08/12/2020 �
Accepted:� 50/08/2021 �
Corresponding�Author:�Hadi�Meftahi�



�
��
�
��
��

هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�صلنامۀف �

2676-7112:�شاپاي�انتشار �
�13شمارة�،4دورة �

�1400پاییز �

96-�69صص � �تیریدانشکده�مد �

�یآن�بر�چابک�یرتأث�یو�بررس�ینیمدل�پنجره�فرصت�کارآفر�نیتدو

�سازمان �

یمفتاح�يهاد
1
��4یسهو�يمهد�دیص،�3ییوفافرهاد�،�2یرمحمديش�رضایعل،�

��چکیده

�تغییـر��حـال��در�بازارهاي�در�کارآفرینی�يها�فرصت�از�برداري�بهره�و�کشف�توانایی�سازمانی�چابکی�:زمینه�و�هدف
�مطلوبیـت��زمان�این�گذشت�از�بعد�و�باشند�می�خاص�زمانی�چارچوب�یک�داراي�کارآفرینی�يها�فرصت�طرفی�از.�است
ـازمان��سازي�چابک�منظور�به�کارآفرینی�فرصت�شناخت�براي�مدلی�طراحی.�دهند�می�دست�از�را�خود �ایـن��هـدف��س

��.است�تحقیق

در�بخـش�کیفـی�از�روش���.�در�این�پژوهش�از�استراتژي�پژوهش�آمیخته�استفاده�شده�اسـت��:شناسی�روش
سـازي�معـادالت�سـاختاري�و�تحلیـل������در�بخش�کمی�از�مـدل��وسندلوسکی�و�بارس�بر�اساس�الگوي�فراترکیب

�هاي�ارزیابی�ضـروري��ارزیابی�کیفیت�مقاالت�از�روش�مهارت�برايدر�بخش�کیفی�.�استفاده�شد�تأییديعاملی�

�شـامل�جامعـه�آمـاري�در�بخـش�کیفـی������.شـد�و�براي�سنجش�اعتبار�کدهاي�استخراجی�از�روش�کاپا�استفاده�
در�بخـش�کمـی�شـامل�مـدیران،������ومیالدي��2019ل�سا�تا�1956پژوهشی�سال��هاي�و�گزارشمقاالت،�کتب�

هـاي���شـاخص�از��نیـز��بررسی�اعتبار�مـدل��براي.�بود�1398کارشناسان�و�نخبگان�صنعت�خودروسازي�در�سال�
��.شدبرازش�استفاده��ییکوین

ـلی���مؤلفه�8پژوهش�نشان�داد�که�مدل�پنجره�فرصت�کارآفرینی�داراي��يها�افتهی�:ها�یافته تغییـرات�اقتصـادي،���(اص
تغییرات�بازار�و�صنعت،�تغییرات�اجتماعی�و�فرهنگی،�تغییرات�تکنولـوژي،�تغییـرات�سیاسـی�و�قـانونی،�نقـایص�بـازار،�������

��.و�رابطه�آن�با�چابکی�سازمانی�معنادار�است�است�فرعی�مؤلفه�24و�)�دانش�جدید�و�تغییرات�جمعیتی

�يهـا��پنجـره�محیطـی���يها�نشانهبا�شناخت��توانند�یمسازي�مدیران�و�سرپرستان�صنعت�خودرو�:گیري�نتیجه
��.به�کارآفرینی�پرداخته�و�چابکی�را�در�شرکت�ایجاد�نمایند�ها�فرصتاستفاده�از��و�فرصت

��.پنجره�فرصت،�چابکی�سازمانی،�کارآفرینی،�فراترکیب،�معادالت�ساختاري�:ها�کلیدواژه
مـدل�پنجـره����نیتدو).�1400(�علیرضا؛�وفایی،�فرهاد؛�ویسه،�صیدمهدي،�شیرمحمدي؛�هادي،�مفتاحی:�استناد
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�مقدمه �

عصـر�حاضـر����يهـا��در�سـازمان��يو�کارکرد�یاساس�يها�یژگیو�میاز�مفاه�یکی�وسته،یپ�رییتغ

هسـتند،�همـواره�بـا�����تیـ�در�حـال�فعال��ایـ�فعـال�و�پو��اریبسـ��طیکه�در�مح�ییها�سازمان.�است

و��تیـ�فعال�رهیـ�از�دا�ها�آنبه��عیسر�ییگو�که�در�صورت�عدم�پاسخ�شوند�یم�رو�روبه�ییدهایتهد

�دیـ�هـا�با��سازمان�د،یجد�راتییبا�تغ�ییارویرو�يبرا).��1393گران،یو�د�ییآقا(�دبقا�بازخواهند�مان

�یکـ�ی.�بالقوه�باشند�يها�از�فرصت�يریگ�و�به�دنبال�بهره�شندیندیب�رییبا�تغ�يبه�فراتر�از�سازگار

��.است�یسازمان�یسرعت�و�چابک�،يریپذ�انعطاف�شیافزا�يها�میاز�پارادا

مجـدد���یطراحـ��يسـازمان�بـرا���کیـ��ییرا�توانا�یچابک)�2009(و�همکاران��یسامبامورت

در��ییو�شـکوفا��ایـ�کسـب�مزا��براي�دیجد�يندهایموجود�و�خلق�به�موقع�فرا�يندهایفرا�عیسر

�یعیاز�صـنا��یکـ�یصـنعت�خـودرو���.�انـد��کرده�فیتعر�ینیب�شیپ�رقابلیو�غ�ایپو�يبازار�تیموقع

ز�در�کشور�داشته�و�همواره�جزء�صد�شرکت�برتر�ا�یعیرچند�سال�گذشته�رشد�س�یاست�که�ط

�عیاکنش�سرو�انیمشتر�ازیخودروسازان�به�منظور�پاسخ�به�ن.�بوده�است�ینظر�حجم�گردش�مال

بنـا��).��1392گران،یو�د�یلیاسماع(سازمان�خود�هستند��يساز�چابک�ازمندین�رات،ییدر�مقابل�تغ

نداشـتن���لیـ�ها�بـه�دل��شرکت�نیا�ر،یاخ�لدر�چند�سا�يخودروساز�هاي�شرکتبه�نظر�خبرگان�

�يازهـا�یو�ن�طیمح�راتییتغ�عیمقابله�با�روند�سر�برايرا��یاند�پاسخ�مناسب�الزم�نتوانسته�یچابک

مشکالت��ییشناسا�براي�یها،�کسب�و�کار�مکتوب�شرکت�نیا�نیهمچن.�داشته�باشند�انیمشتر

بـا���یچابک)�2000(�ستوفریکر�ربه�نظ).��1394،یو�رحمان�یمیکر(ندارند��راتییپاسخ�به�تغ�براي

و��کیلجسـت��ينـدها�یفرآ�،یاطالعات�يها�ستمیدر�ارتباط�است�و�کل�س�ینیکارآفر�يها�فرصت

�رایـ�مهم�اسـت�ز��اریبس�یرقابت�يها�تیمز�يبرا�یچابک.�ردیگ�یرا�در�بر�م�یسازمان�يساختارها

کمـک���عیرسـ��رییـ�در�حـال�تغ��يدر�بازارهـا��ینیکارآفر�يها�از�فرصت�يبردار�به�کشف�و�بهره

ر�یط�متغینش�اثربخش�به�محکوا�يبه�معنا�کیچاب)�2007(�گرانیبه�گفته�آگاروال�و�د.�کند�یم

�يبـرا��ینیبـه�عنـوان�فرصـت�کـارآفر�����یطـ�یرات�محییـ�و�استفاده�از�تغ�ینیش�بیر�قابل�پیو�غ

سـازمان�در�تطـابق�بـا�����کی�ییرا�توانا�یچابک)�2004(�یاچتیآرتتا�و�گ.�است�یشرفت�سازمانیپ

��.شود�یم�انیوقوع�تحول�نما�یکه�در�پ�کنند�یم�فیتعر�ییها�و�استفاده�از�فرصت�راتییتغ

�یطـ�یمح�يهـا��با�فرصـت��یگره�خوردن�مفهوم�چابک�،یچابک�فیمشترك�تمام�تعار�وجه

سـازمان���یچابک�يها�به�عنوان�محرك�توانند�یم�ینیکارآفر�يها�فرصت�رسد�یبه�نظر�م.�است

نـوع��،�بـه�سـه���هـا��آن�يریـ�گ�شـکل��منشـأ�ها�را�بر�اسـاس���فرصت�توان�یم.�رندیمد�نظر�قرار�گ

ن�سـه��یـ�ا�يهـا��دگاهیـ�بر�اسـاس�د�.�کرد�يبند�طبقه�یچمنوال�يتری،�شومپيکرزنر�يها�فرصت

�تـوان��یزا�و�تجسم�خالق�را�م�برون�يها�شامل�نواقص�بازار،�شوك�یاصل�منشأاقتصاددان،�سه�

جـاد�تفـاوت�در���یهـا�باعـث�ا���فرصت�منشأتفاوت�در�.�کرد�ییشناسا�یطیمح�يها�فرصت�يبرا
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ن�در�ارتبـاط��ینقش�کارآفر�نیهمچنو��ها�آنو�ظهور��يریگ�شکل�ندهايیفرا�ها،�یژگیو�ت،یماه

از�واژه�منابع�فرصت�استفاده�شـده�و���شتریب�ه،یاول�قاتیدر�تحق).�2003،�نیشا(�شود�یم�ها�آنبا�

فرصـت،���یبعـد�زمـان���افتنیـ��تیاما�به�مرور�با�اهم؛�به�پنجره�فرصت�کمتر�پرداخته�شده�است

�یمفهـوم��ینیرکـارآف��يهـا��شـناخت�فرصـت��.�افـت�ی�شیدر�مورد�پنجره�فرصت�افزا�قاتیتحق

در��ینیکـارآفر��يهـا��معنـا�کـه�فرصـت����نیـ�به�ا�ردیگ�یم�ياست�که�در�قالب�زمان�جا�دهیچیپ

�هـا��آن�تیـ�خاص�قابل�استفاده�هستند�و�مطلوب�یمدت�يو�برا�رندیگ�یخاص�شکل�م�يها�زمان

�هـا��آناز��توان�یو�نم�شوند�ینم�یفرصت�تلق�گرید�دیمدت�به�سر�آ�نیو�چنانچه�ا�ستین�یدائم

�سـازد��یرا�مطرح�م�به�نام�پنجره�فرصت�يدیموضوع،�مفهوم�جد�نیو�ا�کرد�الاستحص�یارزش

��).2017و�مالربو،��یل(

از�آن�در��يریـ�گ�خوب�و�بهـره��دهیا�کیشناخت��ییفرصت�عبارت�است�از�توانا�صیتشخ

بـه�گفتـه���).�2007کوربـت،��(کنـد���جادیکه�ارزش�افزوده�و�درآمد�ا�يحوزه�کسب�و�کار�به�نحو

معنـا�کـه�هـر�����نیـ�بـه�ا�.�است�که�متوقف�شود�دنیقابل�د�یفرصت�زمان�کی)�2008(�فرتیس

�يبـردار��زمان،�فرصت�قابل�بهـره��نیخاص�دارد�و�بعد�از�گذشت�ا�یچارچوب�زمان�کیفرصت�

ت،�کوتـاه�و�اغلـب�زودگـذر����پنجره�فرصـ��کی.�پنجره�فرصت�است�يهمان�معنا�نیو�ا�ستین

فرصـت���شود،�یکه�پنجره�بسته�م�یهنگام.�انجام�شود�تواند�یآن�اقدام�مورد�نظر�م�یاست�و�ط

کوتاه��یدوره�زمان�کی�ینیفرپنجره�فرصت�کارآ).�2017و�مالربو،��یل(نخواهد�شد��جادیهرگز�ا

بسـته��کـه�پنجـره����یهنگـام�.�انجـام�شـود���توانـد��یاقدام�خاص�و�نادر�م�کیآن��یاست�که�ط

�کیـ��ینیپنجـره�فرصـت�کـارآفر����کی�یبه�طور�کل.�فرصت�هرگز�دوباره�نخواهد�آمد�شود،�یم

.�ردرا�به�دسـت�آو��یمطلوب�جهیرا�انجام�داد�و�نت�یاقدامات�توان�یآن�م�یاست�که�ط�یدوره�زمان

).�1392ز،یـ�مم(مشخص�شده�اسـت���جهیدوره�تمام�شود،�پنجره�بسته�شده�و�نت�نیکه�ا�یزمان

در��راتییـ�در�تقاضـا�و�تغ��راتییـ�تغ�،يتکنولـوژ��در�رییدر�دانش،�تغ�راتییتغ)�2017(و�مالربا��یل

کولبـاچر�و��(�یتـ�یجمع�راتییتغ�ن،یهمچن.�کردند�یرا�ابعاد�پنجره�فرصت�معرف�یعموم�استیس

جـزء�ابعـاد����زین)��2007ن،یوکوهن�(بازار��صی،�نقا)2008رنکو،�(،�دانش�بازار�)2015همکاران،�

��.اند�شده�یمعرف�پنجره�فرصت

ـابت��يها�طیاز�جمله�مح�عیصنا�ریدر�سا�راتییصنعت�خودرو�همراه�با�تغ�طیمح و�مـتالطم���یرق

ـات�و������کط�یمحـ�)��2002گـران،�ید�و�کورونـاد�(�رود�به�شـمار�مـی�� ـاخت�قطع ـار�صـنعت�س سـب�و�ک

د�هـر��یـ�را�در�درجـۀ�اول،�تول�یـ�اسـت؛�ز��يا�تجربـه��نیز�در�حال�چنـ�یران�نیخودرو�در�ا�يها�مجموعه

م�اسـت��یرمسـتق�یم�و�غیمسـتق��يها�◌ٔ�درزمینه�یجاد�هزاران�فرصت�شغلیبا�ا�يدستگاه�خودرو�مساو

ز�یـ�ن�صـنعت�ن�یبر�ا�یطیمح�ياند،�اما�فشارها�داشته�ياریران�رشد�بسیا�يع�خودرویه،�صناکنیدوم،�ا

مـت�و��یاهش�قکـ��يبـرا��یافته�است؛�از�جمله�الزامات�خودروسازان�داخلـ�یش�یافزا�يشتریبا�شتاب�ب
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ـان��یـ�د�قطعـات�متنـوع�و�جد��یـ�تول�کننـدگان��تـأمین��ییت�و�توانایفکیش�یل،�افزایتحوزمان� د�در�زم

ـنعت�خـودرو�ا���عرصـه�به��یخارج�يسوم،�با�ورود�رقبا.�تر�وتاهک �يران،�بـه�طـور�قطـع�فشـارها����یـ�ص

ـاي��شـرکت�ن�یبنـابرا�؛�افـت�یخواهنـد���يشـتر�یشـدت�ب��یطیمح ارات�کـ�د�ابتیـ�ع�خـودرو،�با�یصـنا��ه

ـا�را�در�نظر�داشته�باشند؛��یکر�چابینظ�یکیاستراتژ ننـد�و�بـه���کرقابـت���یبتواننـد�در�سـطح�جهـان����ت

ـا���یچابک).�وزارت�صنعت�و�معدن�یرسم�تیسا(ان�پاسخ�دهند�یمشتر�يایپو�يها�خواسته �يبـه�معن

�اتیـ�شناخت�فرصت�در�ادب�يندهایشایپ�یاز�طرف.�است�یطیکسب�و�کار�مح�يها�استفاده�از�فرصت

�يعمدتاً�بـر�عوامـل�فـرد����قاتیتحق�شتریب�یول.�ردیگ�یاز�عوامل�را�در�بر�م�یعیدامنه�وس�،ینیکارآفر

ـاي��یسـم�مکاناند�و��تمرکز�داشته�خودکارامديو��یاجتماع�يها�شبکه�ن،یشیدانش�پ�رینظ �یشـناخت��ه

هـر��)��2007ت،یـ�کور(اند��مورد�بحث�قرار�داده�نانهیکارآفر�يها�فرصت�صیرا�در�رابطه�با�تشخ�يفرد

�یرا�به�عنوان�منابع�فرصت�معرفـ��یطیمح�راتییاز�تغ�یبعض�یو�به�صورت�کلاندك��یقاتیچند�تحق

ـاي��مؤلفهرا�با�توجه�به�ابعاد�و��یطیمح�راتییتغ�یوجود�ندارد�که�تمام�یجامع�اند�اما�مطالعات�کرده �ه

ـا��تحت�عنوان�پنجـره��راتییتغ�نیا شـناخت���،یاصـل��مسـئله��از�ایـن�رو�.�کنـد��یفرصـت�معرفـ���يه

ـا�اسـت���پنجره�نیو�زمان�باز�شدن�ا�ینیفرصت�کارآفر�يها�پنجره �یطراحـ��ق،یـ�تحق�نیـ�ا�دفهـ�.�ه

سـازمان�اسـت�تـا�����یآن�بر�چـابک��یرتأث�یو�بررس�بیفراترک�کردیرو�ینیپنجره�فرصت�کارآفر�يالگو

و�اسـتفاده�از���ینیکـارآفر��يها�شناخت�فرصت�براي�يخودروساز�هاي�شرکت�رانیمد�يبرا�ییراهنما

��.در�سازمان�باشد�یچابک�جادیا�يدر�راستا�ها�آن

�پژوهش�ۀپیشین �

�پیشینه�نظري �

ـاي��سـازمان�.�تعریف�واحدي�از�مفهوم�چابکی�وجـود�نـدارد�� ـاق��از�فراتـر��چابـک��ه ـا��انطب �تغییـرات��ب

�موقعیـت��یـک��کسب�و�متالطم�محیط�یک�در�بالقوه�هاي�فرصت�از�به�استفاده�متمایل�و�اندیشند�می

�نظر�ون�هـوك�و��به�).�1393آقایی�و�دیگران،�(هستند��هایشان�شایستگی�و�ها�نوآوري�خاطر�به�ثابت

ـتفاده��هاي��توانمندي�ی�سازمانی�به�واسطه�به�دست�آوردنچابک)�2001(�1همکارانش �ضروري�بـا�اس

سرعت�پاسـخگویی��)�1390(ابراهیمیان��.شود�از�تفکر�و�پاسخ�گویی�به�نیازهاي�مشتریان�حاصل�می

مربـوط���ریفاعناصر�مشخصی�در�تعـ�.�کرده�استرا�دو�عنصر�اصلی�چابکی�تعریف�پذیري��و�انعطاف

)�2001(�2بر�اساس�الگوي�شریفی�و�ژانـگ�.�وجود�دارد�توافق�کلی�ها�آنوجود�دارد�که�در��به�چابکی

��زیر�است؛�هاي�مؤلفهمدل�چابکی�سازمانی�داراي�

��

1.�Van�hoek�et�al.�
2.�Sharifi&�zhang�
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��ها�آناکنش�سریع�به�منظور�بهبود�وتوانایی�تشخیص�تغییرات�؛�ییپاسخگو

�.و�کارا�با�اهداف�و�راهبردهاي�سازمانی�است�مؤثرستگی؛�نشان�دهنده�توان�دستیابی�یشا

�ري؛�توانایی�پردازش�فرآیندهاي�گوناگون�و�دستیابی�به�اهداف�با�امکانات�یکسانیپذ�انعطاف

��در�کمترین�زمان�ممکنها��و�عملیاتها��عالیتفتوانایی�انجام��؛سرعت

��)شناسایی(�کشف�براي�سازمان�یک�توانایی�،چابکی �در�)محیطی�ها�فرصت(تغییرات

�تغییرات�سریع�پاسخ�یک�دادن�و�تجاري�محیط �همکاران(است��به �1ماتیس�و به��).2005،

�و�نیازها�به�کارا�و�بخشاثر�سریع،�پاسخ�براي�سازمان�یک�تواناییچابکی،�)�1999(�2گفته�داو

به��.است�بینی�پیش�قابل�غیر�و�نامطمئن�محیط�مواجه�با�در�فراکنشی�و�کنشی�يها�فرصت

�.هستند�چابکی�و�تغییر�دو�مفهوم�گره�خورده�و�پیوسته�با�هم)�1384(نژاد�و�زارعی�گفته�جعفر

�سابقه�بی�تهدیدات�با�مقابله�براي�غیرمنتظرههاي��چالش�بر�آمدن�فائق�توانایی�به�معنی�چابکی

�شهائی،�و�جعفرنژاد(�ها�است�فرصتعنوان��به�تغییرات�از�سود�و�مزیت�کسب�و�محیط�کاري

1386(� �طرفی�. �فرصت�.کند�می�عبور�فرصت�پنجره�از�تجاري�ایده�یک�به�رسیدن�مسیراز

�و�افراد�شده�باز�فرصت�پنجره�اي،�لحظه�براي�که�شود�ایجاد�زمانی�است�ممکن�کار�و�کسب

�کنند�می�شده�استفاده�باز�فرصت�از�پنجره�و�شده�از�فرصتبرداري��بهره�به�موفق�جسور�و�آگاه

�.منابع�فرصت�پرداخت�يبند�که�به�دسته�استجزو�اولین�محققانی��پیتر�دراکر�).3�،1995هیلز(

�ت �منابع�محیطی�فرصت�را �ویژگیاو ��ت،جمعی�يها�غییر �مفاهیم �و �ذائقه �ادراکات، �در �وتغییر

�همپوشانی�ا�.دانست�می�دانش�جدید �منابع �ریسک�دارندین �نظر �از �دشواريپذیر�لیکن �و�ي،

�با ��پیچیدگی ��اند�متفاوتیکدیگر �مورد �یک �از �بیشتر �زمان، �یک �در �عامل�می�ها�آنو �تواند

است�که�منابع�فرصت�کارآفرینی�را��سیفرت�جزء�اولین�کسانی).�4�،1986دراکر(�شود�ينوآور

�است �کرده �معرفی �را �فرصت�کارآفرینی �پنجره �و �ترکیب�کرده �زمان �بعد �دیدگاه��.با �به بنا

�به�براي�بندي�زمان�حس�بلکه�بالقوه�فرصت�یک�تشخیص�توانایی�تنها�نه)�2008(سیفرت�

�است�مهم�بسیار�آن�آوردن�دست �یک�به�تواند�می�خوب�فرصت�یک�صحیح،�بندي�زمان�با.

�شود�تبدیل�عالی�فرصت �برعکس. �شود،�اندازي�راه�دیر�خیلی�یا�زود�خیلی�کار�و�کسب�اگر،

�می�تالش�تمام ��.باشند�بیهوده�توانند�ها �فرصت �پنجره �مفهوم �اینجا �.کند�می�پیدا�کرددر

�یعنی�پنجرههاي��پنجره �تغییرات�اساسی�در�محیط�نشانهاي��فرصت، که�باعث�مزیت��دهنده

�شوند�تا�بتوانند�خود�را�بهتر�از�رقبا�با�این�تغییرات�وفق�دهند�و�می�عملکردي�براي�مؤسسات

��

1.�Mates�et�al.�
2.�Dove�
3.�Hills�
4.�Drucker�
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لی�و�(شوند��می�به�یک�موقعیت�برترتعیین�کننده�احتمال�بالقوه�وقوع�یک�رویداد�در�رسیدن�

�ارزش�رساندن�حداکثر�به�دنبال�بهها��شرکت�از�بسیاري�که�رقابتی�بازار�یک�در�).2017مالربا،

�بودن�هاي��شناخت�پنجره�هستند،�خود�تولیدات �زمان�باز تواند��می�ها�آنفرصت�کارآفرینی�و

��.بسیار�ارزشمند�باشد

�نه�تجربییپیش �

�ریـ�غ�و�ریمتغ�طیمح�به�اثربخش�نشکوا�يمعنا�به�کیچاب)�2007(�1به�گفته�آگاروال�و�دیگران

�شـرفت�یپ�يبـرا��فرصـت�کـارآفرینی���به�عنوان�رات�محیطیییتغ�از�استفاده�و�ینیش�بیپ�قابل

�و�محیطـی��اجتمـاعی،��خـواه��کـارآفرینی�اسـت،���قلـب��فرصت�از�طرفی�مفهوم.�است�یسازمان

تواند�به�عنـوان���می�کارآفرینی�هاي�فرصتشناخت��از�این�رو�).2010و�هو،��دوئل(�باشد�تجاري

در�جدول�زیر�تعدادي�از�تحقیقات�انجـام��.�چابکی�مد�نظر�قرار�گیرند�هاي�محركتوانمندساز�و�

�.فرصت�کارآفرینی�مطرح�شده�است�هاي�پنجرهگرفته�در�خصوص�شناخت�فرصت�و� �

��پیشین�از�تحقیقاتنمایی�.��1جدول

��

1.�Agarwal�

�نتیجه �روش
محقق�

�سال/
��موضوع ��ردیف

تواند�کـارآفرینی���جمعیتی�می�تغییرات

��را�به�دنبال�داشته�باشد

مورد�

��پژوهی

کولباچر�و�

دیگران�

)2014(��

ــت ــا�فرص ــیي�ه ــراي�طالی �ب

�تغییـرات��چگونـه�:�نقـره��نوآوري

�کـارآفرینی�ي�ها�فرصت�جمعیتی

�افــراد�نیازهــاي�تــأمین�بــراي�را

��کند�می�ایجاد�مسن

1��

�بـه�(�فناوري�دانش�هم�و�بازار�دانش�هم

ــوان ــداد�عن ــت�حــق�تع در��)اختــراع�ثب

�کــارآفرینی�هــاي�فرصــت�شــناخت

��تأثیرگذارند

��مروري

سیگل�و�

رتکو�

)2012(��

در��وريافنـ��دانـش��و�بازار�نقش

�کارآفرینیي�ها�فرصت�شناسایی

�

2��

ــه ــع�س ــی�منب ــت�از�اساس ــاي�فرص �ه

�عـدم��که�عواملی:�دارد�وجود�کارآفرینی

ـادل� �شــوند،�بازارهـا�را�باعـث�مـی����در�تع

تولید��امکانات�افزایش�باعث�که�عواملی

��ها�یتفعالاثرات�کارآفرینانه��و�شوند�می

��مروري
هولکامب�

)2003(��
�کارآفرینیي�ها�فرصت�منشأ 3�
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نشان�داد�که�بین�کارآفرینی�سازمانی�با�چابکی��)2011ژدري�و�دیگران،�ا(نتایج�پژوهش�

�ارتباط�احتمالی�کـارآفرینی�بـا�چـابکی�سـازمانی�����ییدتأدر��.سازمانی�رابطه�معناداري�وجود�دارد

در�پژوهش�خـود�نشـان����ها�آن�.اشاره�کرد�)1395(و�دیگران��توان�به�پژوهش�امین�بیدختی�می

واسـطه�تعهـد����طور�غیر�مستقیم�به�طور�مستقیم�و�هم�به�دادند�که�کارآفرینی�سازمانی�هم�به

اي��در�مقاله)�1394(�فرضی�و�همکاران�.دارد�سازمانی�نقش�کلیدي�را�در�توسعه�چابکی�سازمانی

چـون�کـارآفرینی����،همچنـین��.نشـان�دادنـد���چابکی�با�کارآفرینی�سازمانیی�را�بین�مثبت�رابطه

کنـد�و�ممکـن�اسـت�����مـی��جدیـد�تبـدیل��هاي��فرصتت�و�الدانش�جدید�را�به�خدمات،�محصو

ها،�عوامل�خارجی،��ناکارآمدي�شرکت

ــاقص،��� ــذاري�ن ــت�گ ــم�قیم مکانیس

اطالعات�ناقص�توزیع�شده�در�ایجاد�

��هاي�کارآفرینی�موثرند�فرصت

��مروري
ین�وکوهن�

)2007(��

�و�فرصت،�بازار�نقص

�پایدار�کارآفرینی
4��

ــزرگ،���ب ــوع�و�ب ــی�متن ــاي�داخل ازاره

هــاي��خــارجی�و�برنامــههــاي��تحــریم

ــؤثري�در��� ــش�م ــت،�نق ــایتی�دول حم

در�صـنعت���فعـال��هاي�شرکتهمپایی�

��نانو�الیاف�دارد

��

مورد�

��پژوهی

احمدوند�و�

دیگران�

)1397(��

ــایی��پنجــره�فرصــت ــاي�همپ ه

فناوري�نـانو�الیـاف�در�ایـران�از����

��نوآوريمنظر�نظام�بخشی�

��

5��

ــرات�در���� ــت�تغیی ــره�فرص ــه�پنج س

ــا�و� تکنولـــوژي�تغییـــرات�در�تقاضـ

تغییرات�در�سیاست�عمـومی�موجـب���

��شود�تغییر�رهبري�در�صنایع�می

��مروري
لی�و�مالربو�

)2017(��

هاي�رفع�عقب�افتـادگی�و���چرخه

:�تغییــرات�در�رهبــري�صــنایع��

هـاي���اکنشوهاي�فرصت��پنجره

�در�تکامـل�� مؤسسات�و�کشورها

��بخشیهاي��سیستم

6��

)�رقبا�و�بازارهـاي�هـدف��(دانش�بازار�

هـاي���تواننـد�بـه�عنـوان�فرصـت�����می

��کارآفرینی�مد�نظر�قرار�گیرد

مصاحبه�

��باز

رنکو�

)2008(��

�و�شناخت�در�بازار�دانش�قش

ــره ــرداري�از�به ــت�ب ــاي�فرص �ه

��کارآفرینی

7��

نیـروي�کـار����تنوع�در�دانش�و�مهارت

��فرصتی�براي�ایجاد�کارآفرینی�است
��مروري

�ومارین

دیگران�

)2012(��

ــا ــروي�آی ــوع�نی ــار�تن ــث�ک �باع

��شود�می�کارآفرینی�پیشرفت
8��

�بــه�خصــوص�تغییــرات�اجتمــاعی��

ــبکه ــاد����ش ــه�ایج ــاعی�ب ــاي�اجتم ه

��.شوند�منجر�می�هاي�کارآفرینی�فرصت

مصاحبه�

��باز

دیگران��وش

)2018(�

�ونـد�یپ:�ها�در�کشـف��شبکه�جادیا

و��اجتمـاعی�شـبکه���تیـ�قابل�نیب

��ینیهاي�کارآفر�کشف�فرصت

9��

��

تغییرات�فرآیند،�تغییرات�جمعیتی،�دانش�

جدید،�تغییر�در�نگـرش�موجـب�ایجـاد����

��شوند�هاي�کارآفرینی�می�فرصت

��مروري
سیفرت�

)2008(��
��هاي�کارآفرینی�تشخیص�فرصت 10��
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فـرد�و�دیگـران،���افالکـی��(�کند،�حـائز�اهمیـت�اسـت����می�موجبات�چابکی�در�سازمان�را�فراهم

و��هـا��فرصتبه�رسمیت�شناختن��يبه�تغییرات�به�معنا�ينتیجه�ادغام�هوشیار�،چابکی�).1398

�از�منابع،�در�پاسخ�به�تغییرات�يگیر�اعم�از�داخلی�و�خارجی�با�استفاده�از�توانایی�بهرهها��چالش

چابـک�بـا����ک�سـازمان�یـ�)�1،2000گرنـت�(�استپذیر�و�ارزان��بالقوه�و�بالفعل،�به�موقع،�انعطاف

�السـیر،��سازمان�چابک�سـازمانی�سـریع��.�آید�ینم�اتفاقات�و�تغییرات�ناگهانی�به�سادگی�از�پا�در

�يمشتر�يها�يجدید�بازار�و�نیازمند�يها�فرصتسازگار�و�قدرتمند�است�و�به�تغییرات�ناگهانی،�

�بینـی�تغییـرات�محـیط�کسـب�و�کـار������و�پیش�كدر�يسازمان�چابک�برا.�دهد�می�پاسخ�سریع

بـه���)1386جعفرنـژاد�و�شـهائی،���(پـردازد���می�خود�يشده�و�در�این�راستا�به�ساختارمند�طراحی

�ریـ�غ�و�ریـ�متغ�طیمحـ��بـه��اثربخش�نشکوا�يمعنا�به�کیچاب)�2007(�2گفته�آگاروال�و�دیگران

�شـرفت�یپ�يبـرا��فرصـت�کـارآفرینی���به�عنـوان��رات�محیطیییتغ�از�استفاده�و�ینیش�بیپ�قابل

�و�محیطـی��اجتمـاعی،��خـواه��کـارآفرینی�اسـت،���قلب�،فرصت�مفهوم�از�طرفی.�است�یسازمان

تواند�به�عنـوان���می�کارآفرینیهاي��فرصتشناخت��از�این�رو�).2010و�هو،��دوئل(�باشد�تجاري

رابطـه�پنجـره����،در�ایـن�تحقیـق���.چابکی�مد�نظر�قـرار�گیرنـد��هاي��توانمندساز�و�محركنوعی�

در�.�وابسـته�چـابکی�بررسـی�شـده�اسـت������متغیـر�فرصت�کارآفرینی�به�عنوان�متغیر�مستقل�با�

پنجـره�فرصـت���هاي��و�مقوله�ها�مؤلفهابعاد،��.زیر�مطرح�شده�است�سؤالقسمت�کیفی�تحقیق�

بـین�پنجـره�فرصـت�����؛فرضیه�زیر�مطـرح�شـده�اسـت���نیز�؟�در�قسمت�کمی�اند�کدمکارآفرینی�

��.کارآفرینی�و�چابکی�سازمانی�در�صنعت�خودرو�رابطه�معنادار�وجود�دارد

بررسی�شـده��)�توانمندسازهاي�چابکی(محیطی��هاي�فرصتمطالعات�پیشین�بعضی�از��در

پنجره�ارتباط��◌ٔ�درزمینهگیري��نتیجه.�پرداخته�نشده�است�ها�آناست�اما�به�صورت�منسجم�به�

�کارآفرینی�با�چابکی�نیازمند�تحقیقات�گسترده�است�و�بررسی�پیشینه�پـژوهش�نشـان��فرصت�

پژوهش�حاضر�به�دنبـال���از�این�روانجام�گرفته�است؛��این�حوزهکه�تحقیقات�کمی�در�دهد��می

رابطـه���است�کـه�آیـا���سؤالپاسخگویی�به�این��در�جستجويرفع�کمبودهاي�پژوهشی�موجود�

��.صنعت�خودروسازي�وجود�داردکارآفرینی�و�چابکی�سازمانی�در�پنجره�فرصت�بین�ي�معنادار

�شناسی�پژوهش�روش �

کاربردي�است�و�در�انجـام���و�از�لحاظ�ماهیت،�پژوهشی�اي�توسعه�،این�پژوهش�از�لحاظ�هدف

�بـه�وسـیله���تفـاوتی�مهاي��به�صورتپژوهش�ترکیبـی��.استفاده�شده�است�آن�از�روش�آمیخته

��

1.�Grant�
2.�Agarwal�
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�اســـتفاده�از�دو�روش��هـا��آنمــشترك�همــۀ����وجـه�کــه���تعریف�شده�اســت��نظران�صاحب

��).1�،2007همکارانژوهانسون�و�(�است�واحدـی�در�یــک�مطالعۀ�مک�و�کیفی�پــژوهش

به�طراحی�الگـوي�پنجـره�فرصـت�کـارآفرینی������2در�قسمت�کیفی�از�روش�فراترکیب

طراحی�مدل�نهایی�از�روش��برايپرداخته�شد�و�در�بخش�کمی�براي�انجام�تحلیل�عاملی�

جامعه�آماري�.�استفاده�شداس��اس�پی�افزار�لیزرل�و�اس�معادالت�ساختاري�با�استفاده�از�نرم

پژوهشـی�چـاپ�شـده�از�����هاي�و�گزارششامل�مقاالت،�کتب�)�فراترکیب(�در�بخش�کیفی

میالدي�و�در�بخش�کمی�شامل�مدیران،�کارشناسان�و�نخبگان��2019تا�سال��1956سال�

گیري�در�بخش�اول�بر�اساس�اشـباع���نمونه�.بود�1398حوزه�صنعت�خودروسازي�در�سال�

براي�انجام��پژوهش�28تعداد�بود�و�طی�آن�)�2007(�3نظري�و�روش�سندلوسکی�و�بارسو

ارزیـابی�کیفیـت�مقـاالت�از�����بـراي�در�این�بخش،�.�شدمراحل�فراترکیب�انتخاب�و�نهایی�

هاي�ارزیابی�ضروري�و�براي�سنجش�اعتبار�کدهاي�استخراجی�از�روش�کاپا��روش�مهارت

به�منظور�تعیین�تعداد�نمونه�آماري�در�بخش�.�شدمحاسبه�/.�65استفاده�شد�که�مقدار�آن�

معـادالت���يسـاز��مـدل�برداري�شد�که�براي�تعیـین�تعـداد�نمونـه�در�����ی�از�روشی�بهرهکم

در�نظـر��)�1996(�4؛�بدین�صورت�که�بر�پایه�پیشنهاد�اسـتیونس�شود�یمساختاري�استفاده�

بین�در�تحلیل�رگرسیون�چندگانه�با�روش�معمولی��گرفتن�پانزده�مورد�براي�هر�متغیر�پیش

آیـد�و�محققـان����عده�سرانگشتی�خوب�بـه�شـمار�مـی���کمترین�مجذورات�استاندارد�یک�قا

تعـداد�متغیرهـاي���)�1384هـومن،�(مورد�کاهش�دهنـد���5توانند�حجم�گروه�نمونه�را�تا��می

تعداد�حجم�نمونه�در�بخش�دوم��از�این�رومورد�است��24پیش�بین�در�تحقیق�حاضر�برابر�

گیري�تصـادفی���نهاین�تعداد�نمونه�بر�اساس�روش�نمو.�شدمورد�برآورد��360برابر�)�کمی(

کمی�مورد�نیـاز�از�پرسشـنامه�الکترونیکـی�����يها�دادهبراي�گردآوري�.�ساده�انتخاب�شدند

مدیران،�کارشناسان�و�نخبگـان�در���پرسشنامه�براي�500پس�از�ارسال�تعداد�.�استفاده�شد

بـراي�بررسـی�پایـایی����.�بازگشـت�داده�شـد���ها�آنمورد�از��300صنعت�خودروسازي�تعداد�

ها�مقدار�آن�بیشـتر���و�سازه�سؤاالتلفاي�کرونباخ�استفاده�شد�و�براي�تمام�پرسشنامه�از�آ

همچنـین�روایـی�محتـوایی����.�داشـت��هـا��آنبه�دست�آمد�که�نشـان�از�تأییـد�همـه�����60/0

��.پرسشنامه�مذکور�به�تأیید�خبرگان�رسید

��

1.�Johnson�et�al.�
2.�Meta-synthesis�
3.�Sandelowski&�Barroso�
4.�Stevens�
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�هاي�پژوهش�یافته �

��.شدانجام��پژوهش�موضوع�در�یعمیق�و�دقیق�بازنگري�فراترکیب،�از�استفاده�با�بخش�اولدر�

بـراي�تنظـیم�سـؤال�پـژوهش�از�پارامترهـاي�������پـژوهش؛��سـؤاالت�تنظـیم��:�مرحله�اول

�گوناگونی�چون�چه�چیزي،�چه�کسی،�چه�موقع،�چگونگی�روش�و�جامعه�مورد�مطالعه�استفاده

مضامین�و�ابعاد��،ها�شاخصاند؛��مورد�کنکاش�قرار�گرفته�ها�سؤالدر�این�پژوهش�این�.�شود�می

��؟اند�کدمکارآفرینی��پنجره�فرصت

هـاي���مرحلـه،�بـا�اسـتفاده�از�کلیـد�واژه�����ایـن��در�مند�متون؛�جستجوي�نظام:�مرحله�دوم

مقـاالت،��)�3هـاي�محیطـی���فرصـت��،2،�پنجره�فرصت�کارآفرینی1منابع�فرصت،�فرصتپنجره�(

سید،�امرالد،�گوگـل�اسـکوالر،���(هاي�معتبر��پایگاه�يها�ژورنال�هاي�پژوهشی�در�کتب�و�گزارش

مـیالدي�بـراي�مطالعـات�����2019تـا�سـال����1956هـاي���طی�سال)�رکتیاسپرینگر�و�ساینس�د

��.براي�مطالعات�داخلی�مورد�بررسی�قرار�گرفتند��1395تا�1380خارجی�و�سال�

موضوع،�چکیده�و�محتواي��،در�این�مرحله؛�انتخاب�متون�مناسب�وجستج:�مرحله�سوم

تـا�مقـاالت�و����شـد�بررسـی���4هـاي�ارزیـابی�ضـروري����مقاالت�را�بـا�اسـتفاده�از�روش�مهـارت���

مراحـل����1شـکل�در��.پژوهش�مورد�بررسی�قـرار�گیرنـد���سؤالمرتبط�با�هدف�و��هاي�پژوهش

��.اجراي�این�روش�ارائه�شده�است

��

��

��

��

��

��

��

��انتخاب�متون�ونتایج�جستج.�1شکل�

و�مقـاالت���شدهمقاالت�چندین�بار�مرور��،در�این�مرحله؛�اج�متوناستخر:�مرحله�چهارم

اسـتخراج�شـده�بـر�����ها�آنمرتبط�با�پنجره�فرصت�کارآفرینی�از�)�کدها(�يها�شاخصنهایی�که�

باز�اشتراس��کدگذاري�روش�از�در�این�بخش�.شدندثبت�)�موضوع�مقاله،�نویسنده،�سال(اساس�

��

1.�Opportunity�resources�
2.�Entrepreneurship�Opportunity�Window�
3.�Environmental�opportunities�
4.�Casp�

��=�75�Nتعداد�مقاالت�حذف�شده�بر�اساس�عنوان

�

��=�295�Nتعدادمنابع�یافت�شده

�

��=80�Nه�تعداد�مقاالت�حذف�شده�بر�اساس�چکید
�=�220�Nتعداد�مقاالت�باقیمانده

��=112�Nه�اساس�چکیدتعداد�مقاالت�حذف�شده�بر
�=140�Nه�تعداد�مقاالت�باقیماند

��=�28�Nتعداد�مقاالت�نهایی
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�بـراي��کدگـذاري��و�مـتن�اسـتخراج���از�کدها،�بازکدگذاري��در.�شد�استفاده)�1990(�ینکوربو�

��.شود�می�انجام�مفاهیم�دادن�شکل

کدهاي�با�مفاهیم��،در�این�گام؛�کیفی�يها�یافته�ترکیب�و�تحلیل�و�تجزیه:�مرحله�پنجم

�مقوله،�در�یک�وجه�اشتراك�اساس�برمفاهیم�سپس��.شدند�يبند�دستهدر�یک�مفهوم�مشترك�

نخبگان�مـرتبط�بـا�صـنعت����.�گرفت�قرار�خبرگانتن�از���8اختیار�و�در�نهایت�در�شدند�قرار�داده

گیـري�گلولـه�برفـی�����و�بـا�روش�نمونـه���بودندداراي�سابقه�فعالیت�در�این�حوزه�و�خودروسازي�

در�پنجره�فرصت�کـارآفرینی��الگوي�و�اشباع�نظري��ها�آن�نظرات�دریافت�از�پس.�انتخاب�شدند

��.شد�ارائه�)2(�جدول�در�)کد(�شاخص��98و�)تم(�مفهوم��34،مقوله�8قالب�

��مشخصات�جمعیتی�خبرگان�حوزه�صنعت�خودروسازي.�2جدول�

�وابستگی�سازمانی �تحصیالت �جنسیت �ردیف

�ریزي�برنامهعلمی�و�داراي�سابقه�کار�در��هیئتعضو�

�خودرو�ایرانتولید�
�دکتري�مهندسی�صنایع ��مرد 1�

�ایساکو��crmعلمی�و�سابقه�کار�در�فروش�و�هیئتعضو� �مدیریت�بازرگانیدکتري� �مرد 2�

�)قطعات�خودرو(�یقیدقاتولید�شرکت��ریزي�مدیر�برنامه
کارشناس�ارشد�مدیریت�

�صنعتی
�زن 3��

سال�سابقه�کار�در�تحلیل�سیستم��8علمی�و��هیئتعضو�

�شرکت�سایپا
�دکتري�مدیریت�دولتی �مرد 4�

�مسئول�تعمیرات�نگهداري�شرکت�سپاهان�کوبش�کیمیا �دکتري�مدیریت�صنعتی �مرد 5�

علمی�و�مسئول�کنترل�کیفیت�در�شرکت��هیئتعضو�

�آسیا�لنت
�دکتري�مهندسی�صنایع �زن 6�

�علمی�هیئتعضو� �کارشناس�ارشد�مکانیک �مرد 7�

هپکو،�واگن��هاي�شرکتعلمی�و�مشاور��هیئتعضو�

��سازي�اراك
��دکتري�مدیریت�دولتی ��مرد 8��

�1کاپـا��شـاخص��از�در�تحقیق�حاضـر��؛)کنترل�کیفیت�کدهاي�استخراجی(�:مرحله�ششم

�در�اختیـار�یکـی���بنـدي��دسـته��برايها��داده.�فاده�شدبراي�کنترل�و�سنجش�پایایی�مفاهیم�است

�مفهـوم�توسـط����8.پژوهشـگر�مقایسـه�شـد���بـا�مفـاهیم���نتـایج��دیگر�از�خبرگان�قرار�گرفت�و�

در�ایـن��.�بودنـد��مفهوم�مشترك�6که�تعداد�شد�خبره�ایجاد�مفهوم�توسط��7تعداد��و�پژوهشگر

��.دهنده�پایایی�پژوهش�است�نشان�و�محاسبه�شد�./�65خص�کاپا�برابرتحقیق�شا

��

1.�Kappa�Index�
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��نحوه�محاسبه�شاخص�کاپا.��3جدول

��

�0192//0=1/9˟2/9˟8/9˟�7/8=توافقات�شانسی

مشاهده�شدهتوافقات� ��0/65=1-توافقات�شانسی/توافقات�شانسی-

،�مفـاهیم�و��هـا��در�این�گام�بر�اساس�مراحل�پیشین،�مقوله�؛)ها�یافتهارائه�(�:مرحله�هفتم

��.آورده�شده�است�4پنجره�فرصت�کارآفرینی�در�جدول�)�ابعاد(هاي��شاخص

��مقوله،�مفاهیم�و�کدهاي�تشکیل�دهنده�پنجره�فرصت�کارآفرینی.��4جدول

��نظر�محقق
=

���

�
= ��توافقات�مشاهده�شده�66.

��بله��خیر��مجموع

7��1B=��6A=بله���

��نظر�خبره�دیگر 2��0D=��2C=خیر����

��مجموع��9��1��8

��ابعمن ��کد ��مفاهیم ��مقوله

�یگراندسیفرت�و�

)2008(��

)�1956(سیمون�

)�2007(�ینوو�کوهن

ساراسوادي�و�دیگران�

)2005(��

دي�جونگ�و�مارسلی�

)2010(��

رانت�اطالعاتی،�شناخت�منابع�مکمل،�داشتن�

�منابع�با�رابطه�در�متنوعی�اطالعات

عدم�تقارن�

��اطالعات

نقایص�

��بازار

ضایعات�فراوان��کارایی�پایین�صنعت�مورد�نظر،

�و�نبود�نوآوري�موجود،�هاي�شرکتدر�

دسترسی�پیدا�نکردن��تکنولوژي�توسعه،

�جدید�بازارهاي�به�موجود�هاي�شرکت

��ناکارآمدي

استفاده�نکردن�رقبا�از�منابع�تجدید�پذیر،�

�فزونی�ضایعات،�نبود�سیستم�بازیافت

مکانیسم�قیمت�

��گذاري�ناقص

�توجه�موجود،�هاي�شرکتمنافع�خارجی�منفی�

موجود�به�پایداري�محیط��هاي�شرکتنکردن�

�زیست

��عوامل�خارجی

�یگراندکولباچر�و�

،�سیفرت�و�)2015(

،�رانا�)2008(�یگراند

��)2018(�یباتو�

بازار��رشد�افزایش�جمعیت�و�کاهش�جمعیت،

�هدف

تغییر�در�نرخ�رشد�

��جمعیت

تغییرات�

��جمعیتی

پیر�شدن�جمعیت�و�جمعیت�جوان،�نیازهاي�

�کودکان
��تغییرات�سنی

�شهري�یازهاين�جمعیت،�اندازه�تراکم�جمعیت، ��شهرنشینی

�افراد�ماهر�جذب�نیازهاي�مهاجران، ��مهاجرت

�تفاوت�در�نیازهاي�مردان�و�زنان ��تغییرات�جنسیتی
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�
�

/81�

،�)2018(ماسون�

�یگراند�ومارین

دیگران�و،�ش)2012(

)2018(،��

�در�سبک�زندگی�ییرتغ�تغییر�ذائقه،�تنوع�طلبی،
و�تغییر�در�مد�

��سلیقه

تغییرات�

اجتماعی�

و�

��فرهنگی

مهارت�نیروي�کار،�تنوع�جنسیتی،�دانایی�

�نیروي�کار
��تنوع�نیروي�کار

�سطح�تحصیالت،�تغییر�نگرش
تغییر�در�سطح�

��سواد

�نگرش�به�کیفیت،�نگرش�به�ایمنی
تغییر�در�نگرش�

��عمومی

�سرمایه�اجتماعی،�تحرك�اجتماعی

�گیري�شکل

هاي��شبکه

��اجتماعی

،�)2017(لی�و�مالربا�

،�شرمن�)2014(دالکن�

،�)2015(و�دیگران�

سوبل�و�دیگران�

،�گیاچتی�و�)2007(

�)2017(مارچی�

�).1982(کرزنر�

��)2005(هوگارد�

کیفیت�محصول�جایگزین،�فناوري�تولید�

تولید�محصول��حجم�محصول�جایگزین،

�جایگزین

ورود�محصوالت�

��جایگزین

تغییرات�

بازار�و�

��صنعت

کنندگان،��ینتأمافزایش�یا�کاهش�تعداد�

کاهش�یا�افزایش�کیفیت�محصوالت�

)سرعت�حمل�و�نقل(�ینتأم�سرعت�،شده�تأمین

تغییر�در�قدرت�

��کنندگان�ینتأم

تنوع��ییرتغ�تغییر�در�قدرت�چانه�زنی�خریدار،

�خرید،�نگرش�خریدار

تغییر�در�قدرت�

��خریداران

�ییرتغ�در�روش�تولید،�ییرتغ�تمایز�محصول،

�موضع
��محدودیت�ورود

�آنگولو،�)2008(اکس�

)�2017(�یگراند�و

،�لی�و�)2014(�دالکن

�ینیتیم،�)2017(مالربا�

)2005(��

�هاي�مالیاتی�کاهش�مالیات�بر�درآمد،�معافیت
تغییر�در�نرخ�

��مالیات

تغییرات�

سیاسی�و�

��قانونی

�کاهش�نرخ�بهره،�عملیات�بازار�باز
هاي�پولی��سیاست

��انبساطی

هاي�بانکی،�سهولت��مالی،�وام�ینتأمهاي��طرح

��در�دسترسی�به�منابع�مالی

هاي�مالی��سیاست

��انبساطی

هاي�نو،�طراحی�محصول��ورود�فناوري

�،�تمایز�محصولهزینه�کم

دسترسی�ساده�به�

��فناوري

موانع�صادرات،�رفع��رفع�کاهش�تعرفه�گمرکی،

�جهانی�شدن�بازارها�موانع�سرمایه�گذاري،
��تجارت�آزاد

عدم��کاهش�قوانین،�ثبات�کیفیت�نظارت،

��اطمینان�سیاسی
��ثبات�سیاسی

��)2012(�یه

�یمارچگیاچتی�و�

،�تغییرات�ياقتصادتغییر�در�تقاضا،�وقایع�

�قیمتی

انتظارات�نسبت�

��به�آینده

تغییرات�

��اقتصادي
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کمی�پرسشنامه�در�جامعه�هاي��آمده�از�فراترکیب�توسط�دادهبه�دست�الگوي��بعد،�در�گام

سازي�معادالت�ساختاري�با�استفاده�از�نـرم�افـزار�لیـزرل�����آماري�مورد�مطالعه�و�بر�اساس�مدل

بدین�منظور�ابتدا�براي�بررسـی�روابـط�بـین�مفـاهیم�و�ابعـاد�از������.�مورد�آزمون�قرار�گرفته�است

برازندگی�هاي��آمده�از�آزمونبه�دست�و�سپس�براي�بررسی�اعتبار�مدل��تأییديتحلیل�عاملی�

�.مدل�استفاده�شد

در�ایجـاد�سـازه���)�متغیرهاي�مشاهده�شـده�(ها��مقوله�ریتأثه�نحو�تأییديدر�تحلیل�عاملی�

تحلیل�عاملی�در��جداول�؛�کهپنجره�فرصت�بر�اساس�نرم�افزار�لیزرل�به�صورت�زیر�آمده�است

��.ارائه�شده�است�(t)�آمارهو��(β(�یونیرگرسهمبستگی��ضرایبدو�قسمت�

)2017(��

�یگرانودسیفرت�

)2008(��

،�)2009(بلنک�

�)2003(هولکامب�

��

تغییر�انتظارات�از�،�افرادتغییر�مطلوبیت�

�با�درآمد�االستیک�يکاالها�،آینده�يها�قیمت

تغییر�در�قیمت�

کاالهاي�مکمل�و�

��جایگزین

�ییرتغ�قدرت�خرید،�یشافزا�رفاه�اقتصادي،

�تقاضا

تغییر�در�درآمد�

��عمومی

�کاهش�افزایش�و�کاهش�قیمت�کاالها،�تورم،

�قدرت�خرید

تغییر�در�سطح�

��ها�یمتقعمومی�

کارایی�اقتصادي،�آزادي�اقتصادي،�توسعه�

�اقتصادي

تغییر�در�رشد�

��اقتصادي

رینگن�و�اسکالت�

)2017(��

��)2018(�یتزودیگرانبن

�)2017(�يباقر

گیاچتی�و�مارچی�

ورنکو�سیگل�)�2017(

)2012(��

هاي�تولید�جدید،�فرآیندهاي�تولید�نوین،��روش

�مهندسی�مجدد�فرآیندها

تغییر�در�

��فرآیندهاي�تولید

تغییرات�

��تکنولوژي

تکنولوژي،�رباتیک،��يهانانو�تکنولوژي،�

�ماشین�آالت�جدید

تغییر�در�سخت�

��افزارها

فناوري�اطالعات،�تجارت�الکترونیک،�نرم�افزار�

�کاربردي

تغییر�در�نرم�

��افزارها

��)2008(رنکو�

)�2012(ورنکو�سیگل�

،�)2017(مالربا�لی�و�

��)2004(چوي�و�شفرد�

نوین�بازاریابی،�تبلیغات،�شناخت��هاي�روش

بازار�هدف،�شناخت�بازارهاي�خارجی،�شناخت�

مشکالت�مشتریان،�دانش�خاص�و�عمومی�

��بازار،�شناخت�رقبا

��دانش�بازار

دانش�

تحقیقاتی�در�حوزه�-دسترسی�به�منابع�علمی��جدید

صنعت،�مدیریت�و�سیستم،�شناخت�زنجیره�

خت�چرخه�عمر�صنعت�مورد�نظر،�شنا�ینتأم

محصول،�شناخت�سرمایه�انسانی�در�حوزه�

�صنعت،�شناخت�منابع�جدید

��دانش�صنعت
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�
�

/83�

��)بار�عاملی(تحلیل�عاملی�مرتبه�سوم�ج�ینتا.��5جدول

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��گیري�اندازهمدل�برازش��هاي�شاخص�.�6جدول

در�هـر�دو�مـدل���)�df2c(�يآزاد�درجـۀ��بـه��دو�یمجـذور�خـ���شـاخص�نسـبت���میـزان�

شـاخص��میـزان���همچنین،.�است�4عدد��سطح�مطلوب�و�مقدار�قابل�قبولکمتر�از�گیري��اندازه

کمتـر�از�سـطح����گیـري��انـدازه�هر�سه�مدل��در)�RMSEA(�یبتقر�يانس�خطایجذر�برآورد�وار

ن�یبـه�همـ��.�اسـت�برازش�مناسـب�و�خـوب����دهنده�نشانو��بوده�08/0و�قابل�قبول��يدار�یمعن

(�یقـ�ی،�شاخص�برازش�تطب)GFI(برازش��ییکویشاخص�ن�یبرازندگ�يها�ر�اندازهیمقاد�ب،یترت

CFI�(بونـت��-بنتلـر�و�شاخص�برازش�بهنجـار��)NFI�(زان�یـ�تـر�از�م��و�بـزرگ��90/0در�حـدود��

ن�رو،�مـدل��یـ�از�ا.�شـوند��یمـ�مناسـب�و�مطلـوب�محسـوب�����يریمقـاد��بود�کـه��90/0مطلوب�

از��یپـژوهش�در�سـطح�مناسـب����يها�دادهتوسط�،�ینیکارآفرپنجره�فرصت�اس�یگیري�مق�اندازه

مناسب��یمدل�پنجره�فرصت�کارآفرینیاس�ین�مقییتب�يت�کرده�و�برایانجام�شده�حما�ها�یهنظر

در�هـر���پنجره�فرصت�کـارآفرینی�اس�یمقدهد�که��می�نشانمقادیر�بار�عاملی��.رود�به�شمار�می

؛�اسـت��6/0تـر�از�مقـدار����از�موارد�بـزرگ��یلیو�در�خ�5/0تر�از�مقدار��بزرگ�گیري�اندازهدو�مدل�

مـورد�نظـر�را����کننـدگی��یینتبق،�قدرت�یقبه�کار�گرفته�در�تح)�سؤاالت(ها��یهگوه�ین،�کلیبنابرا

��.اند�داشتهمورد�نظر��متغیر�و�ابعاد�يبرا

هـاي�پرسشـنامه�روابـط�����بعد�با�توجه�به�داده�در�گام؛�)مدل�نهایی(�يساختارتحلیل�مدل�

��.بین�متغیر�پنجره�فرصت�کارآفرینی�و�چابکی�سازمانی�توسط�نرم�افزار�لیزرل�ارائه�شده�است

��نتیجه ��معناداريمقدار� ��بار�عاملی ��مقوله

پنجره�

��فرصت

��ییدتأ 05/9�� 61/0�� ��نقایص�بازار

��ییدتأ 18/11�� 65/0�� ��تغییرات�جمعیتی

��ییدتأ 47/7�� 92/0�� ��تغییرات�اقتصادي

��ییدتأ 31/7�� 67/0��
تغییرات�اجتماعی�و�

��فرهنگی

��ییدتأ 52/14�� 95/0�� ��تغییرات�سیاسی�و�قانونی

��ییدتأ 75/12�� 88/0�� ��تغییرات�تکنولوژي

��ییدتأ 53/15�� 59/0�� ��تغییرات�بازار�و�صنعت

��ییدتأ 01/10�� 91/0�� ��دانش�جدید

NFI� CFI� GFI�� RMSEA� df2c� ��تأییديتحلیل�عاملی�

97/0� 98/0� 95/0� 071/� 924/2� ��مدل�نهایی
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��)مدل�نهایی(�ساختارينتایج�مدل��.�7جدول

��)مدل�نهایی(برازش�مدل�ساختاري��هاي�شاخص�.�8جدول
��

NFI� CFI� GFI�� RMSEA� �df2c� ��برازش�يها�شاخص

91/0� 92/0� 90/0� 075/� 748/2� ��مدل�نهایی

هاي�پرسشنامه�روابط�بـین�متغیـر�پنجـره�����با�توجه�به�دادهآزمون�فرضیه�مدل�نهایی�در�مرحله�

نتایج�مدل�فـوق���.شود�می�فرصت�کارآفرینی�و�چابکی�سازمانی�توسط�نرم�افزار�لیزرل�پرداخته

��.و�بر�اساس�نرم�افزار�لیزرل�به�صورت�زیر�است�يها�پرسشنامه�يها�دادهبر�اساس�

بـر��کـه���اسـت��/88میزان�همبستگی�پنجره�فرصت�کارآفرینی�و�چابکی�سـازمانی�برابـر���

�ییـد�تأنتیجه�فرضیه�مورد��در�.پذیرفته�شده�است/�05در�سطح�معناداري��=�97/9tتست�اساس

��.چابکی�سازمانی�رابطه�معنادار�وجود�داردبدین�معنا�که�بین�پنجره�فرصت�کارآفرینی�و�.�است

��

��نتیجه ��مقدار�معناداري ��بار�عاملی ��مقوله

��

��

��

پنجره�

��فرصت

��دییتأ 70/6�� 73/0�� ��نقایص�بازار

��دییتأ 07/12�� 70/0�� ��تغییرات�جمعیتی

��دییتأ 55/6�� 71/0�� ��تغییرات�اقتصادي

��دییتأ 31/7�� 70/0�� ��تغییرات�اجتماعی�و�فرهنگی

��دییتأ 52/8�� 53/0�� ��تغییرات�سیاسی�و�قانونی

��دییتأ 52/5�� 82/0�� ��تغییرات�تکنولوژي

��دییتأ 56/7�� 45/0�� ��تغییرات�بازار�و�صنعت

��دییتأ 76/9�� 96/0�� ��دانش�جدید
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�
�

/85�

��

��)مدل�نهایی(�ساختاريمدل�.��2شکل

��

�چابکی

�سازمانی

88/0��
)97/9(�

82/0��
)52/5(�

96/0��
)76/9(�

71/0��
)55/9(�

پنجره�

فرصت�

�کارآفرینی

��دانش�صنعت�دانش�بازار

��انتظارات�نسبت�به�آینده

��تغییر�در�قیمت�کاالهاي�مکمل�و�جایگزین

��تغییر�در�درآمد�عمومی
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�گیري�بحث�و�نتیجه �

ها��شرکت�براي�نیاز�مورد�الزام�یک�عنوان�به�تواند�می�همان�گونه�که�پیشتر�بحث�شد�چابکی

�شود�گرفته�نظر�در�پیچیده�و�پویا�بسیار�تجاري�محیط�در�رقابت�از�باالیی�درجه�داشتن�براي

را�در�پاسخ��ها�آنو�ابزارهاي�جدید�نیاز�دارند�تا�بتوانند�انعطاف�ها��چابک�به�روشهاي��سازمان

�افزایش�دهد �تغییرات�محیطی �و �نیازها �چابکی�سازمان��.به �طرفی �به�از �پاسخ�سریع درگرو

در�این�میان��.پیشبرد�سازمان�است�برايکارآفرینی�هاي��فرصتتغییرات�محیطی�و�استفاده�از�

� �موقع �ها�فرصتشناخت�به ��يبردار�بهره�برايي�کارآفرینی �قالب��ها�فرصتاز �يها�پنجرهدر

�با�اهمیت �تغییرات�بیابندهاي��مدیران�باید�راه�.است�فرصت�بسیار �.جدیدي�براي�سازگاري�با

دهد�طراحی�مدل�پنجره�فرصت�کارآفرینی�در�راستاي��می�نتایج�پژوهش�در�بخش�کیفی�نشان

��چابک �محیسازي �شناخت�تغییرات �نیازمند �خودروسازي �صنعت �پایه �بر �اصلی�7طی �مقوله

�بازار،�( �تغییرات�صنعت�و �فرهنگی، �و �اجتماعی �تغییرات �تغییرات�جمعیتی، �فناوري، تغییرات

�و�دانش�جدید �نقایص�بازار �فرعی�مؤلفه�30و�)�تغییرات�اقتصادي،�تغییرات�سیاسی�و�قانونی،

و�ایجاد�ها��فرصتکارگیري�ه�در�بخش�کمی�نیز�نتایج�بیانگر�این�است�که�با�شناخت�و�ب�.است

�انعطاف�می�کارآفرینی ��توان �زنجیره �طول �شایستگی�در �و �پاسخگویی �سرعت، �نیتأمپذیري،

��.صنعت�خودروسازي�را�ایجاد�کرده�و�در�نهایت�چابکی�را�در�صنعت�خودروسازي�ایجاد�کرد

�جدید �ها�فرصت�:دانش هستند��کارآفرینی�»يها�ستاره«�جدید�دانش�بر�مبتنیي

�◌ٔ�درزمینههاي�کارآفرینی�از�دانش�نوین��فرصت)�1934(�1عقیده�شومپیتربه�).�2008سیفرت،�(

�می �سرچشمه �علم �و �فناوري�فناوري �صورت �به �جدید �دانش �این �و �یا��گیرند �نوین هاي

رسد�که�دانش�جدید�در�حوزه�بازار�و��بنابراین�به�نظر�می؛�شود�هاي�علمی�نمایان�می�پیشرفت

� �سیگنالی �فرصت�بهره�برايصنعت، �از �در��برداري �جدیدي �فرصت �پنجره �کننده �باز �و ها

��.سازي�شرکت�شود�موجب�چابک�در�آخرهاي�تولید�و�فروش�شود�و��بخش

�ها�فرصت�منبع�ترین�اطمینان�قابل�:تغییرات�جمعیتی �جمعیت�تغییرات�در�جدیدي

)�سنی،�جنسیت،�مهاجرت�و�شهرنشینی�ساختار�آن،�اندازه(�جمعیت�تغییرات.�دارد�قرار�شناختی

�دارد�شود،�می�خریداري�ها�آن�توسط�که�آنچه�براي��عمده�تأثیر �یک�شناختی�جمعیت�حوادث.

ها��چهره�توانند�می�که�افرادي�توسط�و�تر�بوده�مشخص�زمان�از�لحاظ�زیرا�هستند�قدرتمند�منبع

��).2008سیفرت،�(شوند��می�شناخته�»راحت«�نسبتاً�کنند،�شناسایی�رااي��نقطه�یا�روندهاي�و�تفسیر�را

��

1.�Schumpeter�
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هاي��ها�و�ظرفیت�بر�تحقیق�و�توسعه�قابلیت�تأکیدفناوري�جدید�و��:تغییرات�تکنولوژي�

�فرایند �انجام �براي �می�هايجدیدي �فراهم �سازد�سازمان �طراحی�. �بر �تکنولوژي تغییرات

تواند��افزارها�می�گذاشته�و�این�تغییرات�در�فرآیندهاي�تولید،�سخت�افزارها�و�نرم�ریتأثمحصوالت�

�به�.کنندگان�قرار�دهد�نیتأم،�عرضه�کنندگان�و�کنندگانهاي�جدیدي�را�پیش�پاي�تولید��فرصت

�الکترونیک�هاي�شرکت�براي�فرصتی�دیجیتال،�به�آنالوگهاي��تکنولوژي�از�تغییر�مثال،�عنوان

هاي�فرصت��این�تغییرات�باز�کننده�پنجره.�کنند�کنترل�را�ژاپنی�هاي�شرکت�تا�کرد�فراهماي��کره

��).2017لی�و�مالربا،�(کند��را�فراهم�می�سازمانسازي��بوده�و�موجبات�چابک

�مورد�متغیري�عنوان�به�را�بازار�و�صنعت�ساختار�کارآفرینان،:�تغییرات�صنعت�و�بازار

�.شود�تبدیل�جایگزیني�ها�فرصت�ایجاد�به�نیاز�صورت�در�تواند�می�که�دهند�می�قرار�توجه

�صنعت�یک�بازار�ساختار �ورود��.است�کارآفرینی�در�مهم�و�داخلی�متغیر�و �وارد، رقباي�تازه

کنندگان،�تغییر�در�قدرت�خریداران�ساختار�صنعت��نیتأممحصوالت�جایگزین،�تغییر�در�قدرت�

�شکل �را �بازار �دهند�می�و �وضعیتی�را�کارآفرینی�فرصت�یک�)2000(�1نکاتارامان�و�شین.

�پرداخته�سازماندهیهاي��روش�و�اولیه�مواد�خدمات،�کاالها،�معرفی�به�آن�در�که�دانند�می

�شود�می �محصوالت�جدید. �و .�تواند�براي�تولید�محصوالت�مکمل�فرصت�باشد�می�ورود�رقبا

�شود�میمنجر��تغییر�در�قدرت�خریداران�به�فرصتی�براي�ساخت�محصوالت�جدید همچنین�.

�دانند�می�که�جدیدي�بازیگران�براي�رقابتی�مزیت�ایجاد�شانس�غالب،�کننده�نیتأم�یک�حضور

��).2�،2005هوگارد(برد��می�کنند�را�باال�استفاده�تمایز�تژيااستر�از�چگونه

�بازار �بازار�ناقص�نوع�چهار�با�جهانی�زیست�محیط�تخریب�فعلی�روند�:نقایص

�خارجی،�ها،�ناکارآمدي�شرکت( �ناقص�اطالعات�و�ناقص�گذاري�قیمتهاي��مکانیسم�عوامل

�شده�توزیع ��تکنولوژي�معرفی�براي�کارآفرینیي�ها�فرصت�که�است�همراه) �و�نوآورانههاي

��).2007ین،�وکوهن�(�کند�می�ایجاد�را�مختلفهاي��بخش�در�کار�و�کسبهاي��مدل

�اجتماعی �تغییرات :� �اجتماعی �براي��–تغییرت �مهمی �منبع �شناسانه مردم

هاي�افراد�در�تخصیص�منابع��اطالعات�مرتبط�با�سبک�ها�آناند�زیرا��هاي�کارآفرینانه�فرصت

�صرفه �انتقال�داده، �بهتر �به�وجود�آورده�و�می�جویی�را �مقیاس�را �باعث��هاي�ناشی�از توانند

�عوامل�شامل�کار�و�کسب�اجتماعی�و�فرهنگی�حیطه).�2003شین،�(تقاضاي�اضافی�شوند�

�سوادکارنیروي��ها،�نگرش�مد،�رسوم،�و�آداب�مانند�اجتماعی .�است�غیره�و�سلیقه�آموزي،�،

��

1.�Shane�&�Venkataraman�
2.�Hougard�
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�عملکرد�بر�توجهی�قابل�تأثیر�گیرد�می�تأثیر�از�آن�جامعه�کههایی��ارزش�و�اجتماعی�ساختار

�می�تجاري�هاي�شرکت �و �فرصت�دارد �از �استفاده �با �بخش�موجب�چابکی��تواند �این �در ها

�).2018دیگران،��وش(سازمان�شود�

�قانونی �و �تغییرات�سیاسی �می�دولت: �ساختار�هایشان�سیاست�اجراي�با�توانند�ها

�قانون�حاکمیت�سیاسی،�ثبات�دولت،�نفوذ�.دهند�شکل�را�کارآفرینانه�هاي�فعالیت�نهادي

��می �کارآفرینی �انجام �براي �فرصتی �(�استتواند �2008آکس، �از�اقتصادي�آزادسازي).

�و�قانونی�ساختار�در�بهبود�از�کارآفرینی�فرصت�رسد�می�نظر�به.�است�کارآفرینی�هاي�ضرورت

�می�کار�و�کسب�و�مالکیت�حقوق�امنیت ��وآنگول(�گیرد�سرچشمه مواردي��).2017دیگران،

ثبات�سیاسی�و�غیره��آزاد،�تجارت�هاي�پولی�و�مال�انبساطی،�سیاست�همانند�کاهش�مالیات،

��.شود�می�و�موجب�چابکی�سازمان�کند�می�براي�کارآفرینان�بازفرصت�را�هاي��پنجره

�به�نظریه�شومپیتر�:تغییرات�اقتصادي تغییرات�اقتصادي�یکی�از�عوامل�)�1994(�1بنا

�فرصت �دیدگاه�.است�ایجادکننده �این �ياقتصاد�تغییرات�در �که�را�جدیدي�اطالعات،

�راتییتغ�.کند�می�ایجاد�کنند،�استفاده�منابع�بازسازي�نحوه�کشف�براي�توانند�می�کارآفرینان

�تغییر�در�درآمد� �جانشین، �دادن�قیمت�کاالهاي�مکمل�و �تغییر �یعموماقتصادي�با تغییر�در�،

�انتظارات�نسبت�به�آینده�موجبات��ها،�سطح�عمومی�قیمت تغییر�در�رشد�اقتصادي�و�تغییر�در

توان��می�و�آورد�می�را�فراهمفرصت�در�بخش�تولید�هاي��ایجاد�پنجره�در�آخرتغییر�در�تقاضا�و�

��.چابکی�را�به�ارمغان�آوردها��فرصتبا�استفاده�از�این�

توان�گفت�نتـایج���می�پژوهش�است��28هاي�یافتهبا�توجه�به�اینکه�این�پژوهش�حاصل�ترکیب�

در�مـدل�فـوق���.�پیشـین�داراي�جامعیـت�بیشـتري�اسـت�����يها�پژوهشاین�پژوهش�نسبت�به�

همانند�تغییرات�جمعیتی،�تغییرات�اجتماعی،�تغییرات�)�ها�مقوله(کننده�تعدادي�از�عوامل�تعدیل�

اما��اند�شدهبازار�در�برخی�مقاالت�که�در�پیشینه�ذکر�شد�به�صورت�کلی�ذکر��و�نقایصسیاسی�

در�ادامـه�بـه����.باشـند��مـی��حاصـل�از�روش�فراترکیـب�و�یافتـه�کیفـی����)�مفـاهیم�(عوامل�علی�

وجود�داشـته�و�مـواردي�کـه�از�روش�فراترکیـب������مواردي�که�در�پیشینه�تحقیق�از�ییها�نمونه

تکنولوژي،�تغییرات�در�تقاضا�و�تغییرات��تغییر�در�)2017(لی�و�مالربا�.�شود�می�منتج�شده�اشاره

اشـاره���هـا��آنمفـاهیم���و�به�اند�کردهفرصت�تعریف��يها�پنجرهدر�سیاست�عمومی�را�به�عنوان�

ترکیـب�تغییـر�در�تقاضـا�خـود�یکـی�از������کیفی�فرا�هاي�یافتهبر�اساس��حالی�کهدر�.�نشده�است

یـک���مجموعـاً�مفاهیم�تشکیل�دهنده�درآمد�عمومی�مطرح�شده�و�تغییرات�سیاسی�و�قـانونی��

��

1.�Schumpeter�
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تنـوع�در��)�2012(همکـاران���ومارین.�باشند�می�دهند�و�داراي�مفاهیم�متعدد�می�مقوله�را�تشکیل

ایـن���حالی�کـه�در�اند��کردهفرصتی�براي�ایجاد�کارآفرینی�مطرح��نیروي�کار�را�دانش�و�مهارت

.�اسـت��مورد�یکی�از�مفاهیم�تشکیل�دهنده�مقوله�تغییرات�اجتماعی�و�فرهنگی�در�مقاله�حاضر

تغییرات�جمعیتی�را�بـه�صـورت�کلـی�را�یکـی�از�عوامـل�پنجـره�������)�2014(همکاران�کولباچر�و�

�الـه�روش�فراترکیـب�ایـن�مق���هاي�یافتهطبق��صورتی�کهدر��اند�کردهفرصت�کارآفرینی�مطرح�

تغییر�در�نرخ�رشد�جمعیت،�تغییرات�سنی،�شهرنشینی،�مهاجرت�و�تغییرات�جنسـیتی�خـود�بـه����

)�1392(ابوالحسـنی�و�دیگـران����.انـد��شـده�عنوان�مفاهیم�شکل�دهنده�تغییرات�جمعیتی�مطرح�

کـارآفرینی���يهـا��فرصـت�را�از�منـابع�مهـم����دانش�صنعت)�2012(رتکو�دانش�بازار�و�سیگل�و�

این�دو�مقوله�تحت�عنوان�دانـش�جدیـد�در�ایـن�مقالـه�دسـته�بنـدي��������هصورتی�کدر��دانند�یم

،�فرهنگی،�ياقتصاد�تغییرات�صنعتی،)�2008(�یکفدر.�باشند�می�و�داراي�مفاهیم�متعدد�اند�شده

�از�طرفـی�.�ذکر�نشده�اسـت��ها�آناما�مفاهیم��داند�یمجمعیتی�و�سیاسی�را�عامل�ایجاد�فرصت�

کارآفرینی�سـازمانی�را�یکـی�از���)�1394(�همکارانفرزي�و��و)�1395(�همکارانامین�بیدختی�و�

کـارآفرینی���هاي�فرصتاما�عالئم�شناخت��اند�کردهبر�چابکی�سازمانی�بیان��مؤثرعناصر�اصلی�

در�تحقیق�حاضر�با�استفاده�از�نتایج�مقـاالت�پیشـین�و�بـا�کمـک������از�این�رو.�اند�نکردهرا�بیان�

اصلی�پنجره�فرصت�مشـخص���يها�مقولهتمامی�مفاهیم��کدها�وخبرگان�سعی�شده�با�ترکیب�

�.بر�چابکی�بررسی�شده�است�ها�آن�یرتأث�؛�وشوند

توانند�با�استفاده�از�بخش��می�مدیران�و�کارشناسان�صنعت�خودرو�،با�توجه�به�مدل�نهایی

کارآفرینی،�تغییرات�محیطی�را�شناسایی�کرده�و�بنا�به�تغییـرات�در��هاي��تحقیق�و�توسعه�و�تیم

��.چابکی�کمک�کنند�در�آخرذکر�شده�به�ایجاد�کارآفرینی�و��هاي�مؤلفه

تـوان�بـا�شناسـایی�سـخت�افزارهـا،�نـرم�افزارهـا�و���������می�در�بخش�تغییرات�تکنولوژي�-1

ــد�و�همچنــین�اســتفاده�از� نــوین�فنــاوري�اطالعــات�و�تجــارت��يهــا�روشفرآینــدهاي�جدی

.�را�ایجـاد�کـرد���يهاي�ستادي�و�صفی�سازمان،�کسب�و�کارهـاي�جدیـد���الکترونیک�در�بخش

تواند�فرصتی�براي�صنایع�خودروسـازي���می�تولید�جدید�يها�روشهمچنین�شناخت�فرآیندها�و�

توان�در�بخش�تولید�و�عرضه�با�تولیـد�و�ارائـه����می�تولید�و�ارائه�محصوالت�جدید�باشد�و�براي

��.کردایجاد��خودروسازيکاال�و�خدمات�جدید�چابکی�را�در�صنایع�

فرصت�مانند�شناخت�منـابع��هاي��از�پنجرهگیري��بهرهتوان�با��می�بازاردر�بخش�نقایص��-2

مکمل،�کاهش�ضایعات،�شناخت�منابع�تجدید�پذیر،�باال�بردن�کارایی�و�شناخت�منـابع�متنـوع���

به�ساخت�محصوالت�با�صرفه�اقتصادي�پرداخت�و�از�این�طریق�بـه�چـابکی�سـازمان�کمـک�����

مشتریان�را�برآورده�سازند�یـا�بـه�عبـارتی�����يها�خواستهرقیب�نتوانند��هاي�شرکتچنانچه��.کرد

�.آورنـد��ایجاد�محصوالت�جدید�توسط�سـازمان�مـا�فـراهم�مـی�����برايناکارآمد�باشند�فرصتی�را�
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�توانـد��یمـ�کـاهش�ضـایعات����بـراي�نـوین���يهـا��روشتجدیدپذیر�و�همچنین�استفاده�از�منابع�

منـابع���ینتأمر�بخش�د.�کمتر�فراهم�سازد�هاي�ینههزایجاد�محصوالت�با��برايهایی�را��فرصت

فرصتی�براي�تولید�محصوالت�جدید�در�صنایع�خودروسازي��تواند�یمنیز�شناخت�منابع�مکمل�

��.فراهم�سازد

منـابع�بـه����ینتأمتوان�با�افزایش�سرعت�و�کیفیت��و�صنعت�می�بازاردر�بخش�تغییرات��-3

هـاي�مـورد�نیـاز�����هاي�فرصت�و�همچنین�شناخت�محصوالت�جایگزین،�فنـاوري��عنوان�پنجره

مدیران�صنایع�خودروسـازي���.محصول�جایگزین�و�غیره�به�ایجاد�کارآفرینی�و�چابکی�پرداخت

با�شناخت�محصوالت�جایگزین�و�یا�افزایش�کیفیت�محصوالت�به�بازارهـاي�جدیـد����توانند�یم

�کنندگان�تأمینشناخت�.�ه�و�از�این�طریق�کسب�و�کارهاي�جدید�شکل�دهنددسترسی�پیدا�کرد

در�اختیار�سازمان�قـرار�دهنـد����تر�کوتاهجدید�که�بتوانند�مواد�اولیه�را�با�کیفیت�باالتر�و�در�زمان�

همچنـین�شـناخت�نحـوه����.�اسـت�تر�و�با�کمیت�بـاالتر���فرصتی�براي�تولید�محصوالت�مرغوب

کـاال�و���و�ارائـه�تواند�فرصتی�براي�تولید��تولیدي�می�خدماتو�نگرش�مشتریان�به�محصوالت�

�.خدمات�متنوع�در�صنعت�خودروسازي�باشد

توان�با�شناخت�تغییـرات�سیاسـی�از�جملـه�تغییـرات�در�قـوانین�������در�صنعت�خودرو�می�-4

ها�اسـتفاده���مواد�و�تکنولوژي�از�فرصت�ینتأمتهیه�و��◌ٔ�درزمینهتجارت�یا�دسترسی�به�فناوري�

جدیـد�دولـت�هماننـد�����هـاي��یاسـت�سشـناخت��.�ایجاد�کارآفرینی�و�چابکی�پرداخـت��کرده�و�به

با�تولید�محصوالت�جدید�یا�تغییر�در�میزان�تولید��توان�یمهاي�مالیاتی��کاهش�مالیات،�معافیت

توانـد�صـادرات����هاي�گمرکی،�رفـع�موانـع�صـادراتی�مـی�����کاهش�تعرفه.�به�کارآفرینی�پرداخت

�.تسهیل�کند�و�موجبات�ایجاد�چابکی�را�فراهم�سازد�اردات�کاالها�و�مواد�خام�راو

جمعیت�جـوان،��(مختلف�جمعیتی��يها�ردهیا�کاهش�جمعیت�و��افزایشعواملی�همانند��-5

�يهـا��ردهکننده�کمیت�و�کیفیت�نیازهاي��تواند�تعیین�می)�کودکان،�سالخوردگان،�زنان�و�مردان

از�طرفـی��.�و�متنوع�فراهم�کندهایی�براي�تولید�محصوالت�جدید��مختلف�سنی�باشد�و�فرصت

با�زیر�.�هاي�جدید�باشند�توانند�فراهم�کننده�فرصت�نیازهاي�شهري،�جمعیت�بازار�هدف�نیز�می

همانند�تغییرات�جنسی،�تغییـرات��(نظر�داشتن�تغییرات�جمعیتی�و�تغییرات�اجتماعی�و�فرهنگی�

و�تغییـر���تـوان�بـا�سـاخت�محصـوالت�جدیـدتر������می)�سنی،�نگرش�مشتریان�و�شناخت�سالیق

�.چابکی�دست�پیدا�کرد�در�آخرکیفیت�محصوالت�به�ایجاد�کارآفرینی�و�

هاي�جدید�بازاریـابی���در�بخش�دانش�جدید،�مدیران�صنایع�خودروسازي�با�شناخت�روش�-�6

توانند�با�ایجاد�تنـوع�در�محصـوالت�و�افـزایش�����و�تبلیغات�و�همچنین�شناخت�بازارهاي�هدف�می

از�طرفی�شناخت�رقبا�و�منابع�.�شرایط�را�براي�ایجاد�کارآفرینی�فراهم�کنند�تولیدکمیت�و�کیفیت�

بـا�اسـتفاده�از���.�ها�را�به�سمت�تولید�محصوالت�و�خدمات�جدید�وادار�سازد�تواند�سازمان�جدید�می
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هاي�فرصـتی�هماننـد�منـابع�جدیـد،�منـابع�������دانش�جدید�در�حوزه�بازار�و�صنعت�و�شناخت�پنجره

،�تولیـد�و�عرضـه���ینتأمتوان�در�هر�سه�بخش��نسانی�متخصص�و�غیره�میجدید�علمی،�سرمایه�ا

��.چابکی�کمک�کرد�در�آخرخودروسازي�به�ایجاد�کارآفرینی�و��هاي�شرکتدر�

اقتصادي�با�شناخت�تغییرات�در�تقاضا،�کاالهاي�االسـتیک،�میـزان����تغییراتدر�بخش��-7

ایجاد�محصـوالت�بـا�کمیـت�و����توان�به��تورم،�آزادي�اقتصادي،�میزان�قدرت�خرید�و�غیره�می

همچنین�با�بررسی�سایر�عوامـل�اقتصـادي�هماننـد�افـزایش�درآمـد������.�کیفیت�متفاوت�پرداخت

�هـاي��یمـت�قجامعه�و�کاهش�یا�افزایش�قدرت�خرید�مردم�به�تولید�محصـوالت�جـایگزین�بـا����

دهی�بـه���پاسخ�برايو�چابکی�را�مناسب�اقدام�کرد�و�از�این�طریق�به�ایجاد�کارآفرینی�پرداخت�

��.کردهاي�جدید�در�حوزه�خودروسازي�فراهم��خواسته

شود�مدل�پنجره�فرصت�در�صنایع�مختلف�را�بـه�صـورت����به�محققین�آینده�پیشنهاد�می

��را�مشخص�نمایندبا�ضریب�همبستگی�بیشتر��هاي�مؤلفهو�ابعاد�و��هکرد�موردي�بررسی

�منابع �

سرعت�پاسخگویی�و�:�چابکی�سازمانی).�1390(.براهیمیان�جلودار،�یاسر؛�ابراهیمیان�جلودار،�محمودا

��.13-��34صص،�)39(�8فصلنامه�توسعه�انسانی�پلیس،.�سازمانی�پذیري�انعطاف

بررسی�رابطه�بین�کارآفرینی�سازمانی�).�1392(.یوسفی،�مجید�؛دادخواه�تیرانی،�مهدي�؛اژدري،�زمان

��.کارآفرین�ش�دانشگاههمای�هوانوردي�کشور،�از�صنایعمطالعه�موردي�یکی�:�و�چابکی�سازمانی

بندي�عوامـل�مـؤثر�بـر�����شناسایی�و�اولویت�.)1392(.حیدري،�علی�؛اسماعیلی،�مهدي؛�ربیعه،�مسعود

��.95-15�،117،�انداز�مدیریت�دولتی�چشم�.چابکی�منابع�انسانی�در�صنعت�خودرو�ایران
صص�،�39شماره��سال�دهم،�،رشد�و�فناوري�.ارائه�الگوي�مفهومی�چابکی�سازمانی،�)1393(.آقایی،�رضا؛�دالآقایی،�می

43�-37.��

�و�یسـازمان��ینیکـارآفر��رابطـه�.�)1398(.،�محمدیینو�قلعه�ده؛یفرجام،�سع�کین�ن؛یفرد،�حس�یافالک

�پسـران��یفنـ��دانشکده�استادان�:مطالعه�مورد(دانش��تیریمد�يگر�یانجیم�با�یسازمان�یچابک

�.278-268،�)4(11،�رهیافتی�نو�در�مدیریت�آموزشی.�)مرودشت

رابطـه�رضـایت���).�1395(.؛�محمدي�حسینی،�سید�احمد؛�حسین�پور،�عـذرا�اکبر�بیدختی،�علی�نمیا

:�مـورد�مطالعـه��(�یسـازمان�آزمون�نقش�میـانجی�تعهـد���:�کارآفرینی�سازمانی�با�چابکی�سازمانی

�.155-135صص�،�35،�سال�نهم،�شماره�پژوهشنامه�آموزش�عالی).�کارکنان�دانشگاه�سمنان

�ین�مـدل�یـی�در�تب�ینقش�عوامل�درون�سـازمان��یبررس).�1384(.اصغر�یعل�؛یاحمد�و�زارع�جعفرنژاد،

�.شـور�کو�مخـابرات���یکترونکع�الیدر�صنا�کچاب�يها�به�سازمان�یفعل�يها�ل�سازمانیتبد�يبرا

���86-��67صشماره�دهم،�ص�،تیریمجله�فرهنگ�مد

موسسه�:�تهران�.انی�و�تولید�چابکچابکی�سازم�اي�بر�مقدمه).�1386(.جعفرنژاد،�احمد؛�شهایی،�بهنام

��.انتشارات�کتاب�مهربان�ناشر
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بـا��(�هاي�پـولی�و�مـالی�بـر�کـارآفرینی�����تحلیل�آثار�سیاست).�1393(.ایمان؛�قربانی،�سعید�چراتچیان،

��.773-793:)4(7،�توسعه�کارآفرینی�.)بر�بخش�زنان�تأکید

کارآفرینی�بر�اساس��يها�فرصتشناسی�از��ارائه�گونه�.)1392(.علیرضا�بخش،�فیضمرضیه؛�رستمی،�

��.3-27،�1)7(�،فصلنامه�علوم�مدیریت�ایران.�ها�آن�گیري�شکلو�فرایند��منشأ

�از�يبـردار��بهـره��در�دولـت��يهـا��اسـت�یس�نقـش��یبررسـ�).�1395(.نـدا��طباخیان،�حمیدرضا؛�فتاحی،�

��.173-151،�)16(4،و�اقتصاديمالی��هاي�فصلنامه�سیاست.�هاي�کارآفرینانه�فرصت

تبیین�رابطه�هـوش�سـازمانی�و�چـابکی�����).1394(.زردشتیان،�شیرین�؛عباسی،�همایون�؛فرزي،�حامد

�،8،�دوره�مـدیریت�ورزشـی���.سازمانی�با�کارآفرینی�سـازمانی�در�وزارت�ورزش�و�جوانـان�ایـران���

��.729-8�،713شماره�

سـعه��تو�.طراحی�مدل�کسـب�و�کـار�بـراي�چـابکی�سـازمان������.)1394(.رحمانی،�سوما�؛کریمی،�آصف

��.292-�2،�273شماره��،8دوره��،کارآفرینی

اقتصـاد���مـؤثر�به�نقش�عوامل��ینگاه�).1391(.ایپور�،یقربان�؛بیحب�،ياحمد�یلیسه�؛اکبر�،یجانیکم

�.72-49،�)1(17،يا�منطقه�يزیر�برنامه�فصلنامه.�نانیکارآفر�یزشیب�انگیکالن�در�ترک

ـا��شبکهنقش�).�1390(.لیکم�،یبیط؛�ندا،�یرکن�؛قنبر،�یاسیال�يمحمد ـاعی�در�تشـخیص�فرصـت����يه هـاي���اجتم

��.7-26،�)11(3،توسعه�کارآفرینی�.کارآفرینی

�؛يمـورد��مطالعـه��يگرد�زمین�حوزه�در�کارآفرینی�يها�فرصت�آینده).�1392(.يمهد�اله،�عباس؛�آیت�ممیز،

��.22-�26،�7شماره��دوازدهم،�سال�،جغرافیایی�علوم�يکاربرد�نشریه�تحقیقات�.جلفا�منطقه

��.انتشارات�سمت،�چاپ�اول�.زرلینرم�افزار�ل�کاربردبا��يمعادالت�ساختار�مدل�یابی).�1384(.حیدر�علی،�هومن
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