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Abstract�

Background� &� Purpose:� Over� the� past� two� decades,� studies� in� the� field� of�
entrepreneurial�opportunities�have�attracted�considerable�attention�from�researchers.�
This� study� aims� to� represent� the� continuity� and� relativity� nature� of� supply� and�
demand�insights�and�their�role�in�the�formation�of�entrepreneurial�opportunities.�
Methodology:�The�method�of�the�research,�from�the�objective�point�of�view,�is�
developmental,�and�the�data�collection�strategy�is�the�review�of�the�literature�and�
deductive�conceptual�development.�
Findings:� This� study� introduces� four� sources� of� entrepreneurial� opportunities,�
including� new� combination,� new� solution,� new� concept,� and� new� meaning� for�
creating� value� in� a� variety� of� entrepreneurial� markets.� Furthermore,� this� research�
shows�how�entrepreneurial�opportunities�are�related�to�market�equilibrium�and� that�
entrepreneurial�opportunities�are�not� separate� in�nature�but�are�continuously� linked�
from�bottom�to�top.�Moreover,�the�supply�and�demand�insights�are�not�zero�and�one�
but� are�continuous�and�relative,�and� in� fact,� the�key� to�understanding�each� type�of�
entrepreneurial� opportunity� is� to� understand� how� supply� and� demand� insights�
interact.�Finally,�because�the�innovativeness�of�supply�and�demand�insights�is�a�unit�
of� analysis,� these� findings� contribute� a� clear� link� between� entrepreneurial�
opportunities�and�commercialization�of�innovative�ideas.�
Conclusion:� Synthesizing� the� innovation� degree� with� the� entrepreneurial�
opportunity� contributes� to� a� better� understanding� of� the� process� in� which� the�
opportunities�for�commercializing�new�products�and�services�come�to�existence.�
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��چکیده

ي�را�از�سـوي��ا�مالحظه�قابلي�کارآفرینی�توجه�ها�فرصتطی�دو�دهۀ�اخیر�مطالعات�در�حوزة��:زمینه�و�هدف
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��.ي�کارآفرینی�استها�فرصتعرضه�و�تقاضا�در�پیدایش�انواع�
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ي�هـا��فرصـت�،�عالوه�به.�ي�کارآفرینی�با�تعادل�بازار�ارتباط�دارندها�فرصتپژوهش�نشان�داد�که�چگونه�
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یکی�.�است�گرفته�صورتیی�ها�تالشي�کارآفرینی�ها�فرصتدر�حوزة�).�2015؛�داویدسون،�2000
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مـک��(�عمل�کارآفرینانه�پرداخته�شـده�اسـت���چندگانهاخیراً�در�تحقیقات�کارآفرینی�به�ماهیت�
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هـاي���کند�مفهوم�فرصت�تالش�می�بندي�تعاملی�بوده�و�این�دسته�.کند�یمبه�مقوالتی�پیوسته�تبدیل�

��.عینی�و�کاربردي�کند�شیازپ�شیبکارآفرینی�را�

از�نـوع�قیاسـی�و�مـرور�����5با�راهبرد�توسـعه�مفهـومی���اي�روش�پژوهش�از�منظر�هدف�توسعه�

�ي�نظري�در�حوزة�فرصت�بـر�اسـاس��ها�فرض�شیپدر�این�مقاله،�ابتدا�.�است�مرتبط�6قیتحقادبیات�

ـادل�بازارهـاي������ها�نشیبسپس�نقش�.�ادبیات�نوین�مرور�خواهد�شد ي�عرضـه�و�تقاضـا�در�ایجـاد�تع

ـأ�اصـلی����.�کارآفرینانه�مورد�بررسی�قرار�خواهد�گرفت ـا��فرصـت�در�مرحلۀ�بعد،�چهار�دسـته�منش ي�ه
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در�ادامـه��.�برخوردار�بوده�و�در�تعامل�با�یکدیگر�قرار�دارند)�در�مقابل�گسسته(نسبی�و�پیوسته��ماهیت

��.شود�بندي�مقاله�بررسی�و�همراه�با�مثال�تبیین�می�ي�مختلفی�از�دستهکاربردها
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برگرفته�از�(هاي�کارآفرینی��اي�کارآفرینان�در�فرایند�توسعۀ�فرصت�نمایش�اعمال�کاتوره.��1شکل

��)2017دیموو،�

��

1.�Shepherd�
2.�Wood�&�McKinley�
3.�Ex-ante�
4.�Ex-post�

��).2007،�دیموو(ی�معروف�است�نیکارآفرهاي��بودن�کنش��Recursiveاصطالح�بهکه�در�ادبیات�فرصت��5.

6.�Autio�

�خروج�خروج

�ریسک�-�عدم�اطمینان�-�ابهام������

�
�خلق�ارزش

)نقطه�ب( �

��

هاي��بینش

مقدماتی�نسبت�به�

��)نقطه�الف(�فرصت

�
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).�1شـکل��(�)2017دیموو،�(کنند��تلقّی�می�1اي�ل�را�کاتورهمطالعات�اخیر�در�کارآفرینی�این�اعما

ایـن��.�ونـدد�یپ�یماي�اعمالی�هستند�که�در�شرایط�عدم�اطمینان�به�وقوع��در�کارآفرینی،�اعمال�کاتوره

کنـد�و�آن���اعمال�در�ابتدا�شکل�مشخصی�ندارند�بلکه�هر�قضاوت�و�تصمیمی�عملـی�را�تعیـین�مـی���

شـود�و�آن�نیـز�بـه�����گیري�بعدي�منتهی�مـی��ي�جدید�براي�قضاوت�و�تصمیما�نقطهعمل�در�انتها�به�

ـال�مـرتبط�بـا�آن������تا�در�نهایت�مجموع�نقاط�قضـاوت�و�تصـمیم���آخر�الیعمل�دیگر�و� گیـري�و�اعم

ـا��کـان�یپ(کنـد���ي�را�ترسیم�میا�کاتورهتصویري� ۀ�اصـلی��شـاکل�در�حقیقـت،��).�ي�زیـر�طیـف�آبـی���ه

ـالی������ي�ها�ارزشي�کارآفرینان،�ایجاد�ها�کنش طیـف��(�جدیـد�در�طـول�فراینـد�توسـعه�و�تکامـل�اعم

ـاي�تصـور�شـده�بـه������و�نه�فرصـت��)2017دیموو،�(�اي�است�با�ماهیت�کاتوره)�1در�شکل��رنگ�یآب ه

هاي�کارآفرینانـه�در���به�همین�دلیل�در�سفر�کارآفرینانه�نتایج�کنش�و�)2017فاس�و�کالین،�(تنهایی�

��.مشخص�گردند�دادهایروست؛�مگر�اینکه�پس�شرایط�عدم�اطمینان،�از�قبل�ثابت�و�معین�نی

فـرد�ممکـن�اسـت�از�ادامـۀ�����)�برداري�شناسایی،�ارزیابی�و�بهره(�،�در�طول�توسعۀ�فرصتعالوه�به�

ـین�عملـی�برخـوردار�نیسـت�یـا�اینکـه��������کار�انصراف�دهد�و�دریابد�که�وي�از�قابلیت هاي�الزم�براي�چن

ـا��هیـ�نظربحرانـی�در�سـاخت�و�توسـعۀ�����مسئله�به�ما�دربارة�ها�دغدغهاین�.�خروج�را�در�پیش�بگیرد در��ه

�نیـ�ااز�جملـه���و�یی�که�سازة�فرصـت�در�مرکزیـت�اسـت���ها�آن�خصوص�بهدهد؛��کارآفرینی�هشدار�می

ـا�بـراي�درك�اینکـه�چگونـه�����)در�طول�زمان(�دارد�جلو�روبهسفر�کارآفرینانه�ماهیت��اگرچهکه��است ،�ام

ـیر��(پرداز�باید�در�نقطۀ�ب��یک�فرصت�بالقوه�قابلیت�دسترسی�به�بازار�را�دارد،�نظریه ـاي�مس بـراي��)�انته

پـردازي�و���نی�که�وجود�دارد،�شروع�به�نظریـه�قرائشواهد�و��از�رويخاص�منتظر�بماند�و��وکار�کسبیک�

ـال�خیلـی�کمـی�وجـود�دارد�کـه�سـفر�کارآفرینانـه���������ستا�ندلیل�اصلی�آ.�استخراج�نتایج�کند که�احتم

ـامی،��(�رسـند��ینمـ�بـرداري�از�ایـده����وکارها�به�مرحلۀ�بهره�به�انتها�برسد؛�زیرا�اغلب�کسب�زیآم�تیموفق ام

کـه�از�ابتـدا���)�زمان،�بودجه،�انـرژي�و�غیـره��(نیست��صرفه�به�مقرونپردازان��براي�نظریه�نی؛�بنابرا)1398

ـال�������منزل�به�منزلکارآفرین�شروع�کنند�و�با�وي��همراه�با)�نقطه�الف( ـا�اعم در�شـرایط�عـدم�اطمینـان�ب

ـاي�کارآفرینـان�را����همراه�شوند�تا�بتوانند�ماهیت�واقعـی�کـنش���ها�آني�ا�کاتوره ـاز��ینـ�یعه .�2ي�کننـد�س

)�نقطـه�ب�بـه�الـف���(ی�از�روش�مهندسـی�معکـوس���نـوع��به�ناچار�به،�اغلب�تحقیقات�کارآفرینی�رو�نیازا

در�بهتـرین��(توانـد���در�چنین�نگاهی�نیـز�محقـق�فقـط�مـی����).�2018و�همکاران،��3لرنر(�کنند�استفاده�می

ي�ریـ�گ�جـه�ینتآن��بر�اساسو�)�رنگ�اهیسي�ها�فلش(�کارآفرینی�را�ببیند�رد�پاياعمال�مستقیم�یا�)�حالت

��

1� .� �Multiplicative(�يا�کاتورهنامیدن (� �مورد �ها�کنشدر �و �توسعه �فرایند �در �کارآفرینانه�يبردار�بهرهي�کارآفرینان �فرصت �از�، برگرفته

�.در�علم�شیمی�است�ها�مولکولحرکات�تصادفی�و�جنبشی�

��.یکی�از�دالیل�اصلی�کافی�نبودن�تحقیقات�طولی�در�کارآفرینی�همین�چالش�است.��2

3.�Lerner�
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�ردیـ�گ�یمرا�نادیده�)�رنگ�کمي�ها�فلش(بسیاري�از�تصمیمات�و�اقداماتی�فرعی��آنکه�حال)�1شکل�(�کند

این�پیکان�اگـر�از�اقـدامات���).�ي�از�جنس�شانس�و�غیرهرخدادها،�ها�يریادگ،�یوخطاها�آزمونبراي�مثال�(

مرئـی���رد�پاهـاي�هسـتند�کـه����اتیـ�جزئنیسـت�زیـرا�ایـن�����تر�تیاهم�کم�قطعاًنباشد��تر�تیپراهماصلی�

ـارآفرینی�در�اینجا���زیانگ�غمۀ�نکت.�آورند�کارآفرین�را�به�وجود�می ـات�ک سـت�کـه�در�بیشـتر����براي�تحقیق

ـاتوره�.�تا�اعالم�کند�آورد�ینمرا�به�یاد��اثرگذارمواقع�خود�کارآفرین�نیز�آن�اقدامات�فرعی� اي��این�مسیر�ک

��).2017دیموو،�(به�جعبه�سیاه�سفر�کارآفرینانه�ملقّب�شده�است��ناشناخته

�هاي�عرضه�و�تقاضا�و�نقش�بینش�هاي�کارآفرینی،�نوآوري�فرصت

کـه�در�آن���)2017،�فـاس�و�کالیـن��(ي�است�از�یک�موقعیت�ا�استعارهیک�فرصت�کارآفرینانه�

با�ایجاد�ترکیبات�جدید،�ممکن�است�محصول�یـا��)�2008کالین،�(کند��یک�کارآفرین�تصور�می

ي�الزم�هـا��نـه�یهز،�از�مجموع�درآمد�حاصلهکه�)�2016رامولو�و�تسانگ،�(شرکتی�را�ایجاد�کند�

کـه�از���شود�یمآن�ترکیبات�جدید�موجب�تعادلی�).�1�،2000کاسون(براي�ایجاد�آن�بیشتر�است�

که�در�ادامه�به�)�2000شین�و�ونکاتارامن،�(�2دیآ�یم�به�وجودي�عرضه�و�تقاضا�در�بازار�ها�نشیب

��.شود�یمتوصیف�آن�پرداخته�

ي�فرصـت��ریگ�شکلدر�اینجا�نیاز�است�مفهوم�ترکیب�جدید�و�کارکرد�عرضه�و�تقاضا�در�

ترکیب�جدید�داللت�بر�فرایندي�دارد�که�نـوآوري�در�مرکـز�آن�قـرار�����.کارآفرینی�توصیف�شود

؛�زیرا�ارتباط�شوند�ینمتبدیل�به�نوآوري��ها�اختراعنوآوري�وابسته�به�اختراع�است،�اما�همۀ�.�دارد

جدیـدي�ممکـن�اسـت�����زیـ�هر�چاگرچه�ارائه��گرید�عبارت�بهبرقرار�نیست؛��ها�آنبین��کی�به�کی

ي�شده�باشـد؛��ساز�يتجارکه�آن�تغییر�جدید��ونددیپ�یمقتی�به�وقوع�اختراع�باشد،�اما�نوآوري�و

در��عمدتاًکه�(یعنی�در�فرایند�بازار،�افرادي�حاضر�به�مبادلۀ�پول�یا�کاالیی�در�ازاي�دریافت�آن�

بـه�عـالوه،�آن�تغییـر�جدیـد�بایـد�������).3�،2004فـاگربرگ�(�باشـند�)�کنـد��یممحصول�ظهور�پیدا�

).�2019امامی�و�همکـاران،��(�ة�آن�باشدکنند�افتیدرو��دهنده�ارائهة�ارزش�جدید�براي�کنند�خلق

و��درآمـدها�وکار�از�طریق�افزایش��ي�مالی�کسبها�صورتبراي�مثال�بتواند�تغییر�محسوسی�در�

��.ایجاد�کند�ها�نهیهزکاهش�

��

1.�Casson�
��صورت�به�.2 �حوزة �ادبیات �در �ها�فرصتکالسیک �کارآفرینی �ها�فرصت�دودستهي �شومپیتري �Schumpeterian(ي opportunities� و�)

)�تغییرات�فاحش�در�دانش�موجود(وجه�تمایز�دسته�اول�در�نوآوري�است�.�وجود�دارد)�Kirznerian�opportunities(ي�کرزنري�ها�فرصت

�پاسخ�به�تغییرات�و�نواقص�بازار�است�که�یدرحال �تمایل�به�تکرار�(�در�کرزنري�هوشیاري�فردي�در ،�حتی�در�نی؛�بنابرا)ي�موجودها�فرمبا

شین،�(وارد�کنند��وکارشان�کسبعنصري�جدید�در��کنند�یمکامل�مقلّد�نیستند�و�سعی��به�طورگاه��هم�کارآفرینان�هیچ�ي�کرزنريها�فرصت

2003.(��

3.�Fagerberg�
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ـتباه�گرفتـه����غالباًمورد�دیگر�در�این�ترکیب�جدید،�میزان�نوآوري�است�که� با�فرایند�نوآوري�اش

تغییرات�در�مقایسـه�بـا�اسـتانداردها�یـا������میزان�نوآوري�را�درجۀ)�1988(�1آبرناتی�و�کالرك.�شود�می

ـاوي�����نوآوري.�دانند�یم�3یا�تدریجی�2ي�بنیادینها�حالتوضعیت�موجود�در�یکی�از� ـادین،�ح هـاي�بنی

ـنعت�یـا����تند�و�مینسبت�به�وضعیت�کنونی�فناوري�هس�جلو�روبهیک�پرش�بزرگ� توانند�کل�یک�ص

ـاي�تـدریجی�در�برگیرنـدة�تغییـرات�کوچـک�در�������قرار�دهند،�اما�نـوآوري��ریتأثوکار�را�تحت��کسب ه

ایـن��.�شـوند��وکار�مـی��ي�انجام�کسبها�وهیشندرت�موجب�تغییر�در��ي�جاري�هستند�که�بهها�يفناور

��.اند�شده�گرفته�بکارشوند�که��ي�در�سیستمی�میور�بهرهموجب�افزایش��اًها�غالب�نوع�نوآوري

بـه�شـمار���بندي�دودویـی�فـوق�جـامع�����معتقد�هستند�دسته)�1990(�4هندرسون�و�کالرك

ي�هـا��يبنـد��دسـته�یسـت؛�بنـابراین�بایـد����ندر�سطح�میانی��ها�ينوآور؛�زیرا�در�برگیرندة�رود�نمی

؛�نوع�اول،�کنند�یمرا�معرفی��دو�گونه�نوآوري�ها�آن.�ي�براي�میزان�نوآوري�پیشنهاد�دادتر�جامع

سیستم�متمرکز�است�و�نـوع�دوم،�بـر�تغییـرات�در����/یک�محصول�5بر�تغییرات�جدید�در�اجزاي

تـوان�درجـۀ����سیستم�متمرکز�است�که�البته�براي�هر�یک�می/بین�اجزاي�یک�محصول�6روابط

ان�ایـن��امـا�کماکـ��؛�)بنابراین،�چهار�حالـت�نـوآوري��(�تغییرات�تدریجی�و�بنیادین�را�مطرح�کرد

��.ردیگ�ینمهاي�میانی�را�در�نظر��بندي�نیز�نوآوري�درجه

؛�کاهش�در�هزینـه،�ارتقـا���دهد�یمي�را�به�شرح�زیر�ارائه�نوآورهفت�سطح�)�2006(�7کان

ي�هـا��يورودي�جدید،�کاربردهاي�جدید،�بازارها،�8خطوط�جدید�تولید�کردن�اضافهدر�محصول،�

که�از�سطح�محصول�فراتـر���ستا�ني�آبند�دستهنکته�مثبت�این�.�سابقه�یبو�محصوالت��جدید

،�میزان�نوآوري�نی؛�بنابراوکار�نیز�شده�است�رفته�و�شامل�تغییرات�جدید�در�اجزاي�دیگر�کسب

ي�نـدها�یفرابـر���توانـد��یمـ�ي�محصـول�نیسـت�بلکـه����ها�يفناورتنها�معطوف�به�میزان�توسعۀ�

؛�)2012و�همکـاران،���9الكزایـس��(�و�بازاریابی�و�مبادالتی�نیز�معطوف�شود�عملیات،�مدیریت

��.بندي�واضح�بین�سطوح�مختلف�تغییرات�جدید�است�اما�نکتۀ�منفی�آن�نیز�فقدان�درجه

و�کـان��)�1990(�ي�هندرسـون�و�کـالرك��بنـد��دسـته�با�ترکیب�)�2017(�10امامی�و�دیموو

�ها�يبند�دستهبندي�جدیدي�از�میزان�نوآوري�پیشنهاد�کردند�که�نقاط�ضعف�این��دسته)�2006(

��

1.�Abernathy�&�Clark�
2.�Radical�
3.�Incremental�
4.�Henderson�&�Clark�
5.�Modular�innovation�
6.�Architectural�innovation�
7.�Kahn�
8.�New�Extentions�
9.�Zawislak�
10.�Emami�&�Dimov�
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سـطح�صـفر،�سـطح�سـازگاري،�سـطح������:�شامل�رتبه�داربندي��این�دسته.�رف�کرده�استرا�برط

�لیبه�دلاست�که��سابقه�یبو�تغییر��کاهش�هزینه،�ارتقاي�محصول،�نوآوري�بخشی،�نسل�جدید

شـده�و�نگارنـدة�مقالـۀ�����نظـر��صرفخارج�شدن�از�دامنه�پژوهشی�این�مقاله،�از�توضیح�هریک�

��.دده�یمحاضر،�براي�آگاهی�بیشتر،�خواننده�را�به�منبع�اصلی�ارجاع�

شود�که�محرك�ترکیبات�جدید�در��ي�عرضه�و�تقاضا�پرداخته�میها�نشیبحال�به�کارکرد�

کارکرد�مهم�رویکرد�عرضـه�و�تقاضـا�در�دانسـتن�نحـوة�ارتبـاط�آن�بـا�������.�تعریف�فرصت�است

کنـد�کـه�بـین�����از�طرف�دیگر�درك�این�رابطه�کمک�می.�بازار�است�تعادل�در�برهم�زدن/ایجاد

�.ي�کارآفرین�و�غیر�کارآفرین�نیز�تمایز�ایجاد�شودها�شرکت

در�سمت�راست�مربوط�به�تعـادل��)�الف(مدل�.�ة�دو�مدل�تعادل�استکنند�میترس�2شکل�

�مربـوط�بـه��)�ب(وکارهایی�است�که�کارآفرینانه�نیستند�و�مـدل�سـمت�چـپ�����براي�همۀ�کسب

وکارها��ة�همۀ�کسبندینمادر�حالت�الف،�دوایر�متقاطع،�.�تعادل�براي�یک�بنگاه�کارآفرین�است

حول�نقطۀ�تعادل،�هر�یک�میزان�متفاوتی�از�کـل�درآمـد����شدن�جمعدر�یک�بازار�هستند�که�با�

میزان�حاشیه�سود�بیشـتري���Z،�شرکت�مثال�عنوان�به؛�آورند�یمپخش�شده�در�بازار�را�به�دست�

��.1آورد�به�دلیل�فاصله�بیشتر�با�قیمت�و�مقدار�تعادلی�به�دست�می�Xنسبت�به�

��

�
�)نویسنده:�منبع(�کارآفرینانهبا�تعادل�در�بازار��تفاوت�بین�تعادل�عمومی�در�بازار.�2شکل�

��

اطالعات�و�دانشی�است�که�در�)�شکاف(الزم�به�ذکر�است�که�در�اینجا�عرضه�و�تقاضا�با�آن�تعاریف�اقتصادي�مدنظر�نیست�بلکه�منظور�.�1

و�متقاضی�سرچشمه�گرفته�است�و�بنابراین�مازاد�عرضه�و�مازاد�تقاضا�در�مباحث�اقتصادي�نیز��دکنندهیتولمورد�تشکیل�یک�بازار�از�سمت�

�تنه�در�میان�نیست در�شکل�الف�این�.�استي�کارآفرینی�هدف�ها�فرصتعدم�تعادل�براي�درك�بهتر�کارکرد�/�ا�ترسیم�وضعیت�تعادلو

��.دانش�و�اطالعات�تثبیت�شده�است�اما�در�شکل�ب�توسط�کارآفرین�تازه�کشف�یا�خلق�شده�است
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ـاص�کیـک�بـازار��������دهیرسهاي�به�تعادل��بازاریابی�به�این�شرکت�در�متون حـول�یـک�بـازار�خ

را�بـه��)�ي�از�کیـک�تر�بزرگقاچ�(کند�سهم�بیشتري��در�این�رویکرد،�هر�شرکتی�تالش�می.�گویند�می

برد�من�به�قیمـت��(اخت�ب�-�د�یا�استراتژي�بر�1دست�آورد�که�در�اصطالح�به�آن�بازي�با�مجموع�صفر

�).2�،2004کیم�و�مابورن(�گویند�ز�میة�استراتژي�نیز�به�آن�اقیانوس�قرمحوزدر�.�گویند�می)�باخت�تو

ـتند��موردتوجهبه�دو�دلیل�چنین�بازارهایی� ـین��:�اغلب�کارآفرینان�نیس ـا��تیـ�موقعاول،�چن یی�بـه��ه

ـازار�گوشـه���پیدا�کردنة�زیادي�براي�زیانگبه�همین�دلیل�.�ي�کمی�دارندریپذ�هیتوجة�پایین�آورددلیل� �3ب

ـا��کسـب�اما��ۀ�خلق�ارزش�ماندگار�را�دارنددغدغدوم،�کارآفرینان�اغلب�.�کند�ینمبراي�آن�ایجاد� ي�وکاره

شین�و�ونکاتـارامن��).�4�،1987کارول�و�موساکوسکاي(�ۀ�ماندن�و�بقا�در�بازار�را�دارنددغدغعادي�بیشتر�

ـا�موجـود����،�فرصت)2منظور�حالت�الف�در�شکل�(�هاي�تعادلی�در�مدل:�کنند�اضافه�می هاي�کارآفرینی�ی

و�تقاضـاي�تثبیـت����باعرضه(افراد�در�حالت�تعادل�.�اند�شدهافراد�توزیع��تصادفی�میان�صورت�بهنیست�یا�

ـاوت�باشـند���������فرصت�توانند�ینم)�شده ـین�و��(�هایی�را�کشـف�کننـد�کـه�از�منظـر�عایـدي�خیلـی�متف ش

ـاد�شـده������کنند�میترس)�ب(در�مقابل،�حالت�).�2000ونکاتارامن،� ة�حالتی�است�کـه�توسـط�کـارآفرین�ایج

ـادل�����)حالت�الـف�(�شده�سیتأسرود�به�بازاري�از�قبل�ي�وجا�بهکارآفرینان�.�است ـاد�تع ،�مبـادرت�بـه�ایج

ـامی�ایجـاد������حال�نیدرعاین�تعادل�.�کنند�خود�می یا�موجب�عدم�تعادل�در�تعادل�عمومی�اسـت�یـا�هنگ

��).2000شین�و�ونکاتارامن،�(است��خورده�هم�بهشود�که�تعادل�عمومی��می

)�،�یـا�ابـزار��حل�راهایده،�(عرضۀ�جدید��واسطه�به�منشأ�تعادل�کارآفرین�ترکیبی�جدید�است�که�یا

.�یا�ترکیب�جدیدي�از�عرضه�و�تقاضاي�موجود�ایجـاد�شـده�اسـت���)�نیاز�یا�هدف(و�یا�تقاضاي�جدید�

اغلب�عناصر�خلق�ارزش،�ریسک،�ابهام،�عدم�اطمینان�و�نوآوري�با�هم�موجود�اسـت؛��)�ب(در�حالت�

یۀ�سـود�از��حاشـ�به�طور�میـانگین��)�ب(همچنین�در�حالت�.�نیست�طور�نیا)�الف(در�حالت��که�یدرحال

��).فاصله�بین�تعادل�عمومی�و�تعادل�کارآفرین(�5بیشتر�است)�الف(حالت�

وکارهاي�کارآفرینی�در�مقایسـه���ة�موفقیت�کسبدهند�شینماالزم�به�ذکر�است�که�این�شکل�

وکـار،�مانورهـاي����مـدل�کسـب��موفقیت�تابع�عوامل�مختلفی�ماننـد���چراکهبا�غیر�کارآفرینی�نیست؛�

شـهریاري�و�همکـاران،���(اسـت���بلندمـدت�ي�رقابتی�و�سـایر�عوامـل�در���ها�تیمزاستراتژیک،�منابع،�

��

1.�Zero-sum�game�
2.�Kim�&�Mauborgne�
3.�Niche�market�
4.�Carroll�&�Mosakowski�

�بازارهاي��لآهدیاالزم�به�ذکر�است�که�این�مدل�حالت�.�5 �نظر�دارد�و �حتی�بدون�خلق�ارزش�و�ررسمیغو�استاندارد�را�در ی�که�معموالً

به�عالوه،�فاصله�بین�تعادل��.کنند�را�مدنظر�ندارد�و�عدم�اطمینان�حاشیه�سود�باالیی�را�به�واسطه�رانت�یا�مفت�سواري�ایجاد�می�نوآوري

ارآفرین�به�صورت�دستی�ترسیم�شده�است�تا�فقط�اندازة�حاشیه�سود�باالي�کارآفرین�را�نمایش�دهد�و�بنابراین�اندازة�عمومی�و�تعادل�ک

��.گیري�نشده�است�طولی�حاضر�اندازه
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درك�کنـیم�کـه�چـرا�����میتوان�یم،�از�این�بحث�بهتر�درهرصورت).�1398و�همکاران،��؛�شیرازي1399

ـب�)�مکتب�اتریش�و�نهادي�خصوص�به(�نقد�و�نکوهش�برخی�اندیشمندان�اقتصادي ت�بـه�حـذف���نس

ـا��تیمحـدود��لیـ�بـه�دل�(هاي�اقتصادي�جریان�اصلی��نقش�کارآفرین�از�مدل هـاي�کمـی����ي�مـدل�ه

را�وارد�)�کـارآفرین�و�کـنش�وي��(عامـل�اصـلی�تغییـر�بـازار������ها�مدلدرست�است؛�زیرا�این�)�ریاضی

؛�1�،1974اَرو(�داننـد��یمـ�هاي�کمی�را�نـاقص�و�غیرواقعـی����و�به�همین�خاطر�آنان�این�مدل�کنند�ینم

ـا��قابـل�بندي��در�اینجا�اهمیت�ارائه�یک�دسته�).2012اس�و�کالین،�ف ـارة���اتک ـأ�درب ـنش��منش هـاي���ک

ة�اعمـال��کننـد��ینـ�یب�شیپـ�تـا�حـد�زیـادي�����تواند�یمهر�منشأ��یرازکند؛��کارآفرینان�خود�را�نمایان�می

هـاي���بـودن�و�ماهیـت�پـس�رویـدادي�فرصـت������نینامعمشکل��تا�حديکارآفرینان�در�آینده�باشد�و�

��.این�موضوع�در�بخش�بعدي�مورد�بررسی�قرار�خواهد�گرفت.�کندکارآفرینی�را�حل�

�هاي�کارآفرینی�چهار�منشأ�فرصت

با�محوریت�دیدگاه�اقتصادي�مکتب�اتـریش�در�مـورد�کـارآفرینی�در�شـرایط�ریسـک�و�عـدم�������

و��،�سـارازواتی،�دو،�والمـوري��)4ن�بـرگ�،�باخانـان�و�وا�3،�نایـت�2مانند�کارهاي�هایک(اطمینان�

�ارائـه�»�هـاي�کـارآفرینی���سه�دیدگاه�در�مـورد�فرصـت��«ي�با�عنوان�ا�مقاله)�2003(�ونکاتارامن

هـاي���فرصت:�از�اند�عبارتاین�سه�دیدگاه��).2003از�این�به�بعد�سارازواتی�و�همکاران،�(کردند�

بنـدي���اله�و�ادامۀ�آن�دستهبا�توسعۀ�این�سه�دیدگاه،�در�این�بخش�مق.�تشخیص،�کشف�و�خلق

.�عرضه�و�تقاضـا�اسـت���کنش�برهم�بر�اساسشود�که��هاي�کارآفرینی�ارائه�می�تعاملی�از�فرصت

،�»ی�جدیـد�حلـ��راه«،�»ترکیبی�جدید«هاي�کارآفرینی�شامل��بندي�چهار�منشأ�فرصت�این�دسته

�.کند�را�معرفی�می)�3شکل�(�»معناي�جدید«و�»�مفهومی�جدید«

ـا�از����الهام�گرفته)�2003(�بندي�از�سه�دیدگاه�سارازواتی�و�همکاران�دستهاگرچه�پایۀ�این� اسـت�ام

ـار���اول،�این�دسته:�سه�جهت�آن�را�ارتقا�داده�است بندي�برخالف�سه�دیدگاه�سارازواتی�و�همکاران،�چه

ـارآفرینی�را���)نه�گسسته(�ندیب�یمطیفی�پیوسته��صورت�بهنوع�فرصت�کارآفرینی�را� ـادل�ک ؛�دوم،�نقش�تع

ـام���ي�هستیها�بحثدهد�و�از�وارد�شدن�به��نشان�می�تر�ینیع�صورت�به کشـف�در�برابـر���(شناسی�پر�ابه

ـا��تیـ�موجودعرضه�و�تقاضا��؛�سوم،5اجتناب�کرده�است)�خلق )�بـودن�در�مقابـل�نبـودن���(یـی��دودویی�ه

�.)صورت�کامل�تشریح�خواهد�شد�این�مورد�در�ادامه�به(صورت�نسبی�و�پیوسته�هستند��نیستند،�بلکه�به

��

1.�Arrow�
2.�Hayek�
3.�Knight�
4.�Buchanan�&�Vanberg�

�با�کشف�ها�آنتشابه�/ي�کشف�و�خلق�نام�برده�است�اما�در�مورد�تفاوتها�فرصتي�سارازواتی�و�همکاران�از�عنوان�بند�دستهبراي�مثال،��.5

در�درك��ییها�ابهامو��ها�سؤالمرسوم�در�ادبیات�فرصت�روشنگري�نکرده�است�که�موجب�پیدایش�)�مقوالت�ذهنی(و�خلق�)�مقوالت�عینی(

�.چیستی�و�شناخت�آن�شده�است
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�

�اکنـون��هـم�وکـاري�مـدنظر�اسـت،�نـه�وضـعیتی�کـه��������در�اینجا�نقطۀ�مبنایی�یا�آغاز�هر�کسب

اسـت�و�آن�مـوقعیتی����»ترکیب�جدید«هاي�کارآفرینی��دستۀ�اول�فرصت.�وکار�در�آن�قرار�دارد�کسب

در�اینجـا�نقـش�کـارآفرین،�تنهـا�برقـراري������.�هم�عرضه�و�هم�تقاضا�موجود�هسـتند��در�آناست�که�

ـال��تابـه�کـه��)�برقـراري�تعـادلی�جدیـد���(�هاست�آنارزش�جدید�از�ترکیب� �صـورت�نگرفتـه�اسـت����ح

توسـط�کـارآفرین�از����افتـه�ی�توسعهمحصول�یا�دانش�فنی��واردکردن�،؛�براي�مثال)ي�کندساز�يتجار(

مثـال��).�1مانند�کسـب�حـق�نماینـدگی���(بارز�و�مشخص�است��اکنون�مهکشور�دیگر�براي�نیازي�که�

هستند�که�در�آن�کارآفرین�محصول�یا�ابزاري�را�خریداري�و�پس�از�مـدتی�در���2ها�يگر�واسطهدیگر،�

��).2003سارازواتی�و�همکاران،�(�فروشد�یمزمان�مناسب�به�قیمت�باالتر�

اسـت���»مفهوم�جدیـد�«یا�)�2007دیموو،�(�»يتقاضامحور«دستۀ�دوم،�تحت�عنوان�

موجـود�اسـت�و�تـالش����)�وکـار��مثال�دانش�فنی�یا�مـدل�کسـب��(که�در�آن�وسیله�یا�ابزار�

تقاضاي�(یا�خلق�آن�نیاز�)�از�شکل�پنهان�آن(ي�نیاز�جدید�آشکارساز�راستايکارآفرین�در�

ی،�ابیـ��مکـان�ی�و�خـوان��نقشـه�در��هـا��نیماشـ�در��GPSاسـتفاده�از��.�در�بـازار�اسـت��)�جدید

از�این�دسته�هستند؛�براي�مثال�دانـش���LinkedIn�،Facebookي�شخصی،�وترهایکامپ

در�زمان�جنگ�جهانی�دوم�ارائه�شده�بود�اما�نیاز��GPSفنی�مربوط�به�ساخت�کامپیوتر�و�

کردن�چنین�نیازي،�تحـت�محصـولی����کارآفرین�پس�از�عیان.�به�استفاده�از�آن�پنهان�بود

ي�مفهوم�جدید�در�حقیقت�مفهـومی��گذار�نامعلت�.�سازي�آن�کرد�جدید�مبادرت�به�تجاري

��

1.�Franchise�
2.�Arbitrages�

��جدید

�

��)هدف(تقاضا�

�

�موجود

�جدید�)وسیله(عرضه��موجود
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�معنی�جدید

�راه�حلی�جدید

�مفهومی�جدید

�ترکیبی�جدید

��)نویسنده:�منبع(�هاي�کارآفرینی�چهار�دسته�فرصت�ماتریسینمایش�.��3شکل
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�هـا��فرصـت�دسته�سـوم��.�از�آن�آگاهی�نداشته�است�حال�تابهجدید�براي�مشتري�است�که�

در�اینجـا�هـدف�یـا�تقاضـا�����.�اسـت�)�2007دیموو،�(�»عرضه�محوري«یا��»جدید�حل�راه«

اي�بر)�مانند�دانش�فنی(ابزار��ایعرضه�موجود�و�تثبیت�یافته�است�و�نقش�کارآفرین�ارائه�

-COVIDبه�عنوان�مثال�کشف�داروي�بازدارندة�سرطان�کلیـه،�واکسـن���.�آن�تقاضاست

19�،Uber�،FedEx�،NETFLIX�،Amazonو��Googleاست�.��

.�استاست�که�با�ابهام�و�عدم�اطمینان�باال�همراه��»معنی�جدید«در�نهایت،�دسته�چهارم�

ي�جدید�ایجاد�کنـد�و�سـپس�آن�را���عرضه�تقاضاکه�کارآفرین�باید�معناي�جدید�با��نبه�علت�آ

�Generalبـراي�مثـال�ظهـور����.�سـازي�کنـد���تجـاري� Electric�،AES� Co.� Hollywood�،

Telephone,1Six�Degrees�،Netscape،�SpaceXعرضـه�و���دو�بخـش�همگـی�در���کـه��

انـد���تقاضا�از�مزیت�جدید�بودن�برخوردار�شدند�و�هر�یک�معانی�جدیدي�را�وارد�زندگی�ما�کرده

عرضه�الزم�به�ذکر�است�که�در�این�طیف،�.�اند�داشتهیادي�در�توسعۀ�نگاه�ما�به�جهان�ز�ریتأثو�

بـراي��.�شود�به�ارث�گذاشته�می�تر�نییپاهاي�سطح�باالتر�به�سطح��تقاضاي�مربوط�به�فرصت�ای

در�)�Uber(�جدیـد��حـل��راهفرصتی�از�نـوع���درگذشتهمثال�اسنپ�که�از�نوع�ترکیب�جدید�است�

زمانی�یک�موقعیت�معنی�تازه�)�جدید�حل�راه(�ي�کنونیخودروهادر���GPSیا.�آمریکا�بوده�است

��.نیست�ریفراگهرچند�این�حکمی�.�در�دهۀ�چهل�میالدي�بوده�است

��هاي�کارآفرینی�ماهیت�پیوستگی�فرصت

�دیـ�آ�یمهاي�کارآفرینی�به�میان��زمانی�ماهیت�پیوستگی�و�نسبی�بودن�نوآوري�در�فرصت

ارآفرینی�مقایسه�انجام�شود؛�براي�مثال،�مقایسه�بین�کهاي��که�میان�محصوالت�و�شرکت

در��هـا��ایـن�ي�هر�دوکه�بیان�شد��طور�همان.�COVID-19داروي�درمان�سرطان�کلیه�با�

امـا�آیـا���؛�)ناشـناخته��حل�راهتقاضا�شناخته�شده�اما�(�رندیگ�یمي�جدید�قرار�ها�حل�راهگروه�

براي�این�دو�بیماري�یکسان�است؟�یا�مقایسـه�بـین�تاکسـی�����حل�راهمیزان�نو�بودن��واقعاً

مشابهی�دارند�امـا���باًیتقروکار��و�حتی�مدل�کسب�اند�کسانی�هر�دواینترنتی�اوبر�با�اسنپ،�

میزان�نو�بودن�تقاضا�و�عرضۀ�هرکـدام�در�دو�محـیط�متفـاوت�امریکـا�و�ایـران�������واقعاًآیا�

قائل�شد�که�نگاه�مـا�از�شـکل����توان�یم�دست�نیازاي�را�شمار�یبي�ها�مثالیکسان�است؟�

در�واقع،�بی�توجهی�به�درجه�.�کند�هاي�کارآفرینی�را�دچار�تردید�می�به�فرصت�صفر�و�یک

ۀ�گمشـده�در�چـارچوب�سـارازواتی�و����حلقي�سمت�عرضه�و�تقاضا�همان�ها�نشیبنوآوري�

��.تباال�در�زمان�خود،�این�موضوع�در�آن�ناپیداس�که�با�وجود�نوآوري)�2003(�همکاران

��

��.وب�اولین�شبکۀ�اجتماعی�تحت.�1
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�-ه�چارچوب�وسیل(از�مسائل�مهم�و�کاربردي�در�زمینۀ�مفهوم�تعادل�بازارهاي�کارآفرینی�

�عرضه�و�تقاضا�و�نسبیت�درجۀ�نـوآوري�فرصـت��)دفه هـاي�کـارآفرینی�در�خلـق�����،�پیوستگیِ

��).توجه�شود�4به�شکل�(�ارزش�است

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�
محور�افقی�به�سه�.�کنندة�روابط�پیوستگی�در�میان�عرضه�و�تقاضا�است�این�شکل�ترسیم

�حـل��راهو�منطقۀ��،�منطقۀ�تعادل�جدید�یا�معنی�جدید)سمت�راست(بخش�منطقۀ�مفهوم�جدید�

�نو�بودنتقسیم�شده�است�و�محور�عمودي�سمت�راست�اندازة�نسبی�میزان�)�سمت�چپ(جدید�

در�این�.�دهد�را�نشان�میعرضه�تقاضا�و�محور�عمودي�سمت�چپ�اندازة�نسبی�میزان�نو�بودن�

��.موقعیت�یا�رخداد�کارآفرینی�هستند�Gو��A�،Ā�،B�،C�،D�،E�،Fشکل�موارد�

بـدون�هـیچ���(اسـت���عرضـه�محـور���صد�درصده�موقعیتی�است�ک�Aبراي�مثال�موقعیت�

ۀ�میزان�دقیق�نو�بـودن��محاسبالزم�به�ذکر�است�که�.�عکس�آن�Āو�)�توجهی�به�بخش�تقاضا

نیسـت�و�بیشـتر�حـدودي�و�����مسـئله�،�در�اینجـا��)ي�عموديمحورها(هریک�از�عرضه�و�تقاضا�

در�عوض�هدف�و�تمرکز�شکل�در�درك�مفهوم�نسبی�نو�بودن�و�موجود�بـودن��.�قضاوتی�است

��.هاست�آنوسیله�و�هدف�و�رابطه�پیوستگی�بین�

نـو�بـودن�از����صـد�درصـد��(�A�،Ā�،Dوکار�رقابتی�کنونی،�نقـاطی�ماننـد����در�دنیاي�کسب

E�

G��

Ā

F�

C

A

�درجه�نوآوري�عرضه

�

�تقاضادرجه�نوآوري�

�

�)منطقه�راه�حل�جدید(������������)معنی�جدید/�منطقه�تعادل�جدید(����������)�منطقه�مفهوم�جدید(

B

D�

�)نویسنده:�منبع(�هاي�کارآفرینی�نمایش�درجۀ�نوآوري�عرضه�و�تقاضا�در�فرصت.��4شکل
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ی�سـخت��بـه�یا�موجود�نیسـتند�یـا���)�قاضانو�بودن�از�عرضه�و�ت�صفر�درصد(�Fو�)�عرضه�و�تقاضا

ماننـد�اختـراع�و�عرضـۀ�����Aبراي�مثال�).�ي�انحصاريبازارهامثال،�در�بعضی�از�(�کنند�بروز�می

�Āتوجهی�شده�باشـد�یـا����نیتر�کوچکدانش�تولید�محصول�است�بدون�اینکه�به�نیاز�احتمالی�

حلیل�کند�کـه�آیـا�منـابع����کارآفرین�به�نیاز�و�مشکل�در�بازار�توجه�کند،�بدون�اینکه�ت�که�یوقت

�و��Dعالوه�به).�پذیري�طرح�توجهی�کند�بدون�اینکه�به�امکان(انجام�آن�را�دارد� Fندرت��نیز�به�

نوآوري�ندارد�تا�بتواند�ارزش�بـه���اصالًنیز��Fبسیار�نوآورانه�است�و�در�مقابل���Dچراکههستند؛�

.�آفرینی�جـایی�ندارنـد��وکارهـایی�در�کـار���چنین�کسب.�1ایجاد�کند�نفعان�يذخصوصی�را�براي�

حداقل�در�این�حالت�باید�یک�اقدام�جدید�صورت�گیرد؛�براي�مثال�انتقـال�آن�بـه�جـایی�کـه�����

�مناسبی�براي�حالـت��مثال��FedEx).تغییر�حوزة�بازاري(تقاضایی�جدید�باشد��ایعرضه�چنین�

Bاسـمیت�فـرد���).بگذارید�بگوییم�نوآوري�باال�در�عرضه�و�کمتر�از�متوسـط�در�تقاضـا��(است���،

اما�وي�خـالق�هواپیمـا�نبـود؛����؛�اندازي�کرد�پست�هوایی�را�راه�بار�نیاول�نکهیافدکس،�با��مؤسس

ی�برخـوردار�بـود�از�طرفـی�مـردم�از�����تـوجه��قابلدر�مجموع�محصول�وي�از�نوآوري��حال�نیباا

آشـنا�بودنـد،�لـیکن����)�توسط�حیوانـات،�ماشـین،�قطـار���(�کردن�مرسوالت�گذشته�با�مقولۀ�پست

؛�زیرا�سرویس�پست�هـوایی�وي��کرد�یمدر�سمت�تقاضا�ارائه�)�بیشتر�از�ناچیز(آوري�نو�کماکان

�ي�ا�تاانـدازه�و�از�ایـن�نظـر����بـرد��یمی�سرعت�و�امنیت�ارسال�مرسوالت�را�باال�توجه�قابلتا�حد

��.کرد�یمتقاضایی�را�برطرف�

انـه�در��،�با�میزان�نسبی�نو�بودن�نزدیـک�می�ردیقرار�گ�Cدر�موقعیت��تواند�یماینستاگرام�

�ي�اپلیکیشــن�اینسـتاگرام�در�مقایســه�بــا�ســایر�هــا�یژگــیوبــه�دلیــل�اینکـه��(بخـش�عرضــه��

،�امـا�در�زمینـۀ���)اندازي�آن�از�حد�متوسط�کمتر�بـود��ي�شبکۀ�اجتماعی�در�زمان�راهها�شنیکیاپل

.�ي�بسیاري�را�جذب�کند�و�این�میزان�از�حـد�متوسـط�بیشـتر�اسـت����ها�مخاطبتقاضا�توانست�

ي�ایـن��هـا��نهیسـف�دانش�فنـی��(م�عرضه�ه.�نسبت�داد�SpaceXبه��توان�یم�را�نیز�Eموقعیت�

سفرهاي�فضـایی��(�و�هم�تقاضا)�یی�که�اختراع�این�شرکت�استها�موشکشرکت�با�نوع�خاص�

آن�را��تـوان��یمکه��Gدر�نهایت،�موقعیت��.از�حد�متوسط�باالتر�است�واقع�به)�براي�مردم�عادي

اندازي�سایتی�براي�فروش�محصوالت�دسته�دوم�در�اینترنت،�مانند�دیـوار�یـا�شـیپور�در�����به�راه

ي�ا�انهیمي�چنین�محصولی�در�بازار�ایران�از�نوآوري�در�حد�ساز�یداخلاگرچه�.�ایران،�نسبت�داد

��

�کنند�یمارزش�و�حتی�مضر�پول�زیادي�کسب��هاي�رانتی�که�افراد�به�واسطۀ�ارتباطات�با�عرضۀ�محصوالت�بی�یا�موقعیت�بازارهادراینجا�.�1

و�حتی��آورند�ینمهایی�از�کسب�و�کار�را�در�ورطۀ�کارآفرینی�به�حساب��مدنظر�نیست�به�عالوه�در�بسیاري�از�متون�کارآفرینی�چنین�شکل

��).2012،�مثال،�فاس�و�کالین(در�صورت�داشتن�ریسک�زیاد�و�ایجاد�اشتغال،�به�آن�کارآفرینی�بد�یا�مخرب�می�گویند�
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وکـار�چنـین����و�مـدل�کسـب��)�1هـاي�چندگانـه���پلتفرم(آن��پلتفرمبرخوردار�بود،�اما�چون�عرضۀ�

آن�را�در�موقعیـت���تـوان��ینمـ�از�جاافتـادگی�بـاالیی�برخـوردار�شـده�بـود،�������قـبالً�هـایی���پلتفرم

یک�دلیل�دیگر�اینکه�برقراري�عرضه�و�تقاضـا��.�ي�کردبند�طبقههاي�نوآوري�سطح�باال��فرصت

�که�چنان�آن(�برد�یمیی�مشابه�توسط�رقبا�را�به�شدت�باال�ها�سیسرودر�نقاط�دیگر،�امکان�ارائه�

�سیتأسـ��ها�رشاخهیزمتعددي�در�اکثر��دوم�دستهاي�فروش�آنالین�وسایل��شرکت�ها�نآبعد�از�

��:کند�پیوستگی�و�نسبیت�در�عرضه�و�تقاضا�سه�قاعدة�شهودي�را�پیشنهاد�می�).شد

هاي�عرضـه�و�تقاضـا�از�لحـاظ�ارزش�ذهنـی�بـه�������تحت�شرایط�معانی�جدید،�جمع�بینش�·

�.یزان�متوسط�باالتر�هستنداز�م�ها�نشیبنسبت�باال�است؛�زیرا�هریک�از�این�

جدید،�کماکان�رابطۀ�تکاملی�بین�عرضه�و�تقاضـا���حل�راهتنها�در�شرایط�مفهوم�جدید�و��·

ی،�از�متوسط�بـاالتر��کی�آنپایین�بودن�در��شرط�بهوجود�دارد�و�میزان�نوآوري�در�هریک،�

�.است

هاي�عرضه�و�تقاضا�به�نسبت�پایین�اسـت؛�زیـرا����ترکیبی�جدید،�مجموع�بینش�حالتدر��·

به�نسبت،�میزان�نوآوري�کمی�هم�در�نیاز�بـازار�و�هـم�در�دانـش�فنـی������ها�آنهر�یک�از�

��.دارند

�گیري�بحث�و�نتیجه �

،�آمـازون،��بـوك��سیفـ�زمانی�که�محصوالت�و�برندهاي�ارزشـمند�در�کـالس�جهـانی،�ماننـد�����

�هـا��آنشـود،�دانسـتن�اینکـه�چـه�چیـزي�میـان��������یمو�غیره�بررسی�بی��ان�ایر�بیفدکس،�اوبر،�

خـود���نفعـان��يذحامل�ارزشی�جدید�براي��ها�آنهمۀ�.�مشترك�است،�شاید�خیلی�مشکل�نباشد

�کـه��يطـور��بـه�یی�به�یک�مشکل�یا�نیازي�در�بازار�هسـتند��گو�پاسخو�همچنین�در�حال��هستند

را�دریابیم،�پاسـخ���ها�آنتفاوت��میخواه�یم�که�یوقتمهمی�است،�اما��سؤال�ها�آنبودن�و�نبودن�

بندي�وجود�دارد�تا�بتوان�از�آن�براي��اینجاست�که�نیاز�به�دسته.�ساده�نخواهد�بود�سؤالبه�این�

توانسـت�بـراي���)�2003(چـارچوب�سـارازواتی�و�همکـاران����.�کردسفر�کارآفرینانۀ�خود�استفاده�

از�آن�جملـه�ایجـاد���.�چنین�امکانی�را�فراهم�آورد�اما�آن�چارچوب�نقاط�ضعفی�داشـت��بار�نیاول

ی�بـه��تـوجه��ابهاماتی�در�خصوص�رابطه�بین�فرصت�و�میزان�عدم�اطمینان�و�نوآوري�و�نیز�کم

هاي�کارآفرینی�است�که�توسط�تحقیقات�بعـدي�مـورد�انتقـاد�����فرصت�پیوستگیشکل�نسبی�و�

��.قرار�گرفته�بود

و�انتزاعی�فرصت،�این�مقالـه�مجـدد�بـر�اهمیـت������زا�تنشي�ها�بحثورود�به��با�اجتناب�از

��

1.�Multisided�Platforms�(MSPs)�
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ه�است�با�برقراري�رابطه�بین�چهار�نـوع��کردکرده�و�سعی��دیتأکهاي�کارآفرینی��مبادي�فرصت

ی�جدید�و�معنی�جدید�در�شـکل�طیفـی�و�نیـز�بـا�����حل�راهفرصت�ترکیبی�جدید،�مفهومی�جدید،�

در�ادامه�به�.�رویکردي�جدید�و�کاربردي�را�ارائه�دهدرویکرد�غیر�دودویی�فرصت،��کردن�مطرح

�.شود�وکارها�پرداخته�می�شرح�برخی�از�کاربردهاي�مدیریتی�و�عملیاتی�آن�براي�کسب

اول،�از�منظر�عمومی،�نیاز�براي�درك�رابطه�بین�عرضه�و�تقاضا�براي�خلق�ارزش�که�به�

آگـاهی�نسـبت�بـه�درك����.�،�از�اهمیـت�بسـیاري�برخـوردار�اسـت����رسد�یمسازي��مرحلۀ�تجاري

ي�در�پـرداز��دهیـ�ابـراي��)�الـف��:هاي�کـارآفرینی�از�سـه�جهـت�اهمیـت�دارد�����ي�فرصتبند�طبقه

وکـار�وجـود����ي�کسبپرداز�دهیااینکه�از�میان�ادبیات�وسیعی�که�در�زمینۀ�.�وکار�اندازي�کسب�راه

برقرار�م�را�ارتباط�الز�تواند�یمدارد�و�از�طرف�دیگر�مفاهیم�انتزاعی�فرصت،�چارچوب�این�مقاله�

)�ب.�کند�کمک�می،�ي�کارآفرینیها�راهبه�شناسایی��مند�عالقهبه�سردرگمی�افراد��نیکند؛�بنابرا

ی�بهتري�براي�آنـان��سنج�امکانمسیري�را�برگزینند�که�از��توانند�یممورد�قبلی�افراد��بر�اساس

ي�به�آنان�دیـد�الزم�بـراي�شـروع�سـفر�کارآفرینانـه�را������بند�طبقهدر�ضمن�این�.�برخوردار�است

هاي�کارآفرینانـۀ���شرکت�توانند�یمپس�از�اینکه�طبقه�ایدة�خود�را�شناسایی�کردند،�)�ج.�دهد�می

الگـو�و�آموزگـاري�بـراي�����عنوان�به�ها�آنیافتۀ�موفق�را�بر�اساس�آن�انتخاب�کنند�و�از��سیتأس

عـدم��و��هـا��ابهـام�توانـد���ک�تـا�حـد�زیـادي�مـی����وکار�خود�استفاده�کنند؛�همچنین�بی�ش�کسب

��.را�بیشتر�کند�ها�آنکارآفرینی�را�کاهش�دهد�و�شانس�ماندگاري��هاي�اطمینان

ایـن��.�مفید�باشد�یا�مرکب�ي�مادرها�دانشگاهتواند�براي��دوم،�چارچوب�عرضه�و�تقاضا�می

ة�دانـش�و��کنند�لقخي�علوم�پایه�و�فنی�مهندسی�که�ها�دانشکدهداراي��معموالً�ها�دانشگاهنوع�

در�زمینۀ�تقاضاي�بازار�اطالعـات���توانند�یموکار�که��ة�مدیریت�یا�کسبدانشکدهستند�و��حل�راه

ة�چرخـۀ�زنجیـرة�ارزش�بـین����برقرارکنندتواند��چارچوب�عرضه�و�تقاضا�می.�فراهم�کنند�هستند

ي�رصـد��هـاي�پویـاي�خـود�بـرا�����تواند�از�قابلیت�وکار�می�ة�کسبدانشکدباشد؛�براي�مثال��ها�آن

ي�علـوم�پایـه�و�فنـی����هـا��دانشـکده�ی�استفاده�کند�و�از�این�طریـق��الملل�نیببازارهاي�داخلی�و�

این�ارتباط�و�حمایت�از�سـمت��.�هدایت�کند�حل�راهمهندسی�را�در�مسیر�مناسب�خلق�دانش�یا�

�برداري�نیز�ادامـه�یابـد���سازي�و�بهره�وکار�باید�همیشگی�باشد�تا�فاز�تجاري�ي�کسبها�دانشکده

این�تفکیک�).�رهیو�غ�گذار�هیسرماوکار،�جذب��ي�بازاري،�تدوین�مدل�کسبا�مشاورهال،�ارائۀ�مث(

شود�و�در�نهایـت�ارزش�کـل�بسـیار�بیشـتري�را�در������یی�زیادي�میافزا�هموظایف�موجب�ایجاد�

��.کند�ي�سنّتی�ایجاد�میا�رهیحالت�جز�بامقایسه�

بندي�ایـن�مقالـه�از�اهمیـت�برخـوردار������وکار�نیز�دسته�سوم،�از�منظر�تحلیل�محیط�کسب

هاي�ترکیبی�جدید�به�معناي�جدیـد���از�فرصت�ها�فرصتاست�که�وقتی�در�طیف��پرواضح.�است

.�شـود��افزوده�مـی��نانهیکنش�کارآفرشود،�بر�میزان�ابهام،�پیچیدگی�و�عدم�اطمینان��حرکت�می
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وکـار�و���بلکه�حاصل�تعامـل�کـارآفرین،�کسـب����ردیگ�ینمصورت��ألخ،�خلق�ارزش�در�درهرحال

بعضی�.�وکار�وجود�دارد�،�انواع�مختلفی�از�محیط�کسبتنوع،�از�منظر�عالوه�بهاکوسیستم�است؛�

از�عـدم�اطمینـان�بـاالتري�بـه�دلیـل�ناکارآمـدي��������حال�توسعه�درمانند�کشورهاي��ها�طیمحاز�

برخـوردار���مقـررات�رونی�و�عدم�ثبات�قـوانین�و��ي�بیدهایتهدی،�ررسمیغي�ها�انیجری،�تیریمد

؛�شـوند��یمـ�موجب�کاهش�عدم�اطمینـان�محیطـی����افتهیساختاري�ها�طیمحدر�مقابل،�.�هستند

ۀ�نـوآوري��درجـ�ۀ�معکوسـی�بـین���رابطدر�حقیقت�.�ۀ�اسکاندیناویاییافتی�توسعهمانند�کشورهاي�

در�اینجا�سـناریوهاي��).�1398امامی،�(�پیچیدگی�محیط�و�بازار�وجود�دارد/ینانینا�اطمفرصت�و�

شود��باال،�پیشنهاد�می�نانینا�اطمي�ها�طیمحدر�صورت�حضور�در�:�اول:�شود�مختلفی�ایجاد�می

هاي�مفهوم�جدیـد���هایی�از�جنس�معانی�جدید�حرکت�نشود�یا�در�مورد�فرصت�به�دنبال�فرصت

�ستا�نعلّت�آ.�ي�ترکیبات�جدید�حرکت�شودسو�بهو�راه�جدید�بسیار�محتاط�بوده�و�بهتر�است�

شود،�اما��تعدیل�می�ها�تعادلاین�نوع��تر�نییپاکه�عدم�اطمینان�باالي�محیطی�با�عدم�اطمینان�

این�نوع�فرصـت���نکهیمجردا�به�چراکهبود��ها�باید�خیلی�مراقب�پنجرة�فرصت�این�نوع�موقعیت

�کـار��بـه��دسـت�رقبـا���سـرعت��بـه�عرضه�و�تقاضا�خیلی�پنهان�نیست��که�ییازآنجا�شناسایی�شود،

).�2000شـین�و�ونکاتـارامن،���(�و�ممکن�است�حتی�بهتر�از�ما�تعـادل�را�ایجـاد�کننـد����شوند�یم

عدم�اطمینان�پایین��چراکهاست؛��افتهی�توسعهو��افتهیساختاري�ها�طیمحعکس�این�حالت�براي�

بایـد�سـمت����لزومـاً�کنـد�و�بنـابراین����مهیـا�مـی��/محیطی،�فرصت�را�بـراي�همگـان�مشـخص���

�.جلوگیري�شود�امکان�حد�تاتا�از�تهدید�ورود�سایرین��هاي�سطح�باالتر�رفت�فرصت

یی�اشاره�دارند�کـه��ها�تیموقعی�به�نیکارآفري�ها�فرصتنکتۀ�حائز�اهمیت�اینکه،�

ي�ها�فرصت،�اگرچه�نی؛�بنابراکنند�یمي�کارآفرینی�را�فراهم�وکارها�کسبزمینۀ�پیدایش�

ي�با�نوآوري�دو�مفهوم�مجزا�هستند،�اما�پیوستگی�و�نسبی�بودن�فرصـت�از��ساز�يتجار

افزون�بر�این،�اینکه�نوآوري�مطلـوب��.�شود�یمپیوستگی�و�نسبی�بودن�نوآوري�حاصل�

چه�میزان�باید�باشد،�تابع�عوامل�مختلفی�از�جمله�میزان�دانش�کارآفرین،�عدم�اطمینان�

�؛2020امـامی�و�کالیـن،���(قاضا�است�ي�عرضه�و�تها�نشیبي�حاصل�از�خألهامحیطی،�

�مطلوب�ریغچیز��لزوماًاستفاده�از�نوآوري�سطح�پایین��نی؛�بنابرا)2017،�فاس�و�کالین

نیز�بر�)�2015(�این�موضوع�دي�جانگ�و�مارسیلی�دییتأدر�.�شود�ینمی�تلقی�نیکارآفردر�

که��کنند�یممطرح��ها�آن.�کنند�یم�دیتأک�ينوآورمیزان��کاربردن�بهرویکرد�اقتضایی�در�

اینکه�باید�سمت�کدام�دسته�.�پایین�سطح�همي�سطح�باال�اهمیت�دارند�و�ها�ينوآورهم�

و�اکوسیسـتم���ي�فردي�کارآفرین،�استراتژي�بـازاري�ها�دغدغهرفت�به�عواملی�همچون�

توسـط�کسـانی����معموالًي�سطح�باال�ها�ينوآوربستگی�دارد؛�براي�مثال��وکار�کسبهر�

ي�بـاال�دارنـد�و�نیـز����هـا��ينـوآور�خودجـوش�میـل�بـه�����صـورت��بـه�کـه���شوند�یماتخاذ�
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نسبت�به�توسعه�محصوالت�براي�ارضـاي�نیازهـاي����1یی�که�رویکرد�فعالوکارها�کسب

همواره�توجهشان�به�محصوالت�جدید�است�و�به�همین�دلیل��ها�شرکتاین�.�آتی�دارند

ارتباط�نزدیکی�با�مراکز�تولید�دانش�و�مخترعان�دارند�تا�بتوانند�در�بـازار�رشـد�سـریع����

بر�نیازهـاي�فعلـی����معموالًي�داراي�نوآوري�پایین�وکارها�کسبدر�عوض�.�داشته�باشند

یی�است�که�در�بازارهایی�وکارها�کسببراي��معموالًاین�نوع�نگاه�.�کنند�یمبازار�تمرکز�

که�از�عدم�اطمینان�و�شرایط�رقابتی�بسیار�باال�برخوردار�هستند�و�براي��کنند�یمفعالیت�

��.بیشتري�دارد�تیارجحبقا�در�بازار�نسبت�به�رشد�سریع��ها�آن

�هـا��فرصـت�ي�هریـک�از�ایـن�نـوع����بـردار��بهـره�چه�عواملی�کارآفرینان�را�بـراي�ارائـه�و���

باید�از�منظر�عوامل�شناختی�فردي�مـورد�بررسـی�قـرار�����تنها�نهتحقیق��سؤال؟�این�زدیانگ�یبرم

،�قصد،�هشیاري�و�غیره،�بلکه�عوامل�محیطـی�از��ها�زهیانگي�شخصیتی،�ها�یژگیوگیرد؛�مانند،�

ي�اجتمـاعی،�آزادي��هـا��نـرم�مثـال،�تغییـرات�فناورانـه،����(�قادر�کنندگانو��محدودکنندگانقبیل�

نیـز��)�ي�بخش�دولتـی�و�عمـومی��ها�يگذار�استیسو��معنوياقتصادي،�وضعیت�حقوق�مالکیت�

ۀ�غنـی�تحقیقـات���نـ�یزمتوانـد���بندي�ارائه�شده�مـی��،�دستهعالوه�بهباید�مورد�بررسی�قرار�گیرد؛�

دو�در�منـاطق�مختلـف�در����گرفتـه��صورتي�ها�ینیکارآفرثانویه�را�ایجاد�کند،�براي�مثال،�روند�

پیوستگی�و�نسبیت�در�عرضه�و�تقاضـا�را�بـا����توان�خاصیت�آیا�میۀ�اخیر�چگونه�بوده�است؟�ده

ي�هـا��افتـه�؟�یگیري�کارآفرینانه�ارائه�کرد�و�یک�الگوي�تصمیم�کردمباحث�منطق�فازي�ترکیب�

و��وکارها�کسبی�به�بخش�الهاممفید�براي��بسیار�هاي�ة�بینشدهند�ارائهتواند��چنین�تحقیقاتی�می

��.ي�کارآفرینی�باشدگذار�استیستوسعه�و�در�زمینۀ�
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