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Abstract 

The relative superiority of entrepreneurs in identifying entrepreneurial opportunities is a 

longstanding assumption in entrepreneurship studies. But the reason for its existence and 

how it came into being is still questionable and is under theorized and has formed a stream 

of entrepreneurial studies. The present qualitative, exploratory and inductive study joins 

this stream and expands it by answering mentioned questions. This article, which is based 

on the phenomenological method, answers the reason for this superiority by identifying and 

introducing seven entrepreneurial schemas and identifies and draws a mental model that 

explains the way this superiority applies in identifying entrepreneurial opportunities in two 

steps and 16 processes. This article tries to provide a framework for future research in this 

field by providing innovative suggestions and develop the participation of entrepreneurship 

and cognitive sciences, especially cognitive linguistics. 
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 کارآفرینانه های فرصت شناسایی ای واره الگوی طرح

 

 پور ، رضا نیلی، محمدحسن مبارکیزاده نادر غنی

 ، جهانگیر یداللهی فارسیعلی مبینی دهکردی

 71/77/89تاریخ دریافت: 

 62/26/88تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
 دلیت   امتا . استت  کارآفرینی مطالعات در دیرینه فرض یک های کارآفرینانه شناسایی فرصت در کارآفرینان نسبی برتری

شتل    را کتارآفرینی  مطالعتات  جریانی از و باشد می پردازی نظریه برانگیز بوده و تحت هنوز سؤال آن ایجاد نحوه و آن وجود
آن را  و پیونتدد  دادن به سؤاالت یادشده به ایت  جریتان متی    مطالعه کیفی، اکتشافی و استقرایی حاضر ازطریق پاسخ. داده است
 واره طتر   9 معرفتی  و شناستایی  استت، ازطریتق   درآمتده  نگتارش  به پدیدارشناسی روش برمبنای مقاله که دهد. ای  توسعه می
 فراینتد  72 و مرحلته  6 طتی  کته  نمایتد  متی  شناستایی و ترستی    را مدلی ذهنی دهد و می پاسخ برتری ای  چرایی به کارآفرینانه
کند  با ارائه پیشنهاداتی نوآورانه سعی می مقاله ای  .کند می را تشریح کارآفرینانه هایفرصت در شناسایی برتری ای  چگونگی

شناستی   طور اخص زبتان  های آتی در ای  حوزه را فراه  نماید و مشارکت کارآفرینی و علوم شناختی و بهزمینه انجام پژوهش
 شناختی را توسعه دهد.

 

 .تصویری واره طرحای،  واره طرح مدل؛ کارآفرینی؛ شناسایی فرصت: کلیدواژه
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 مقدمه
موقعیت کارآفرینانته  محیط و های کارآفری  یا  هایی که ماهیت کارآفرینی را در ویژگی اگر از دیدگاه

کنند عبور کنی ، پارادایمی دنبال شود که کتارآفرینی را کنشتی انستانی معرفتی      صورت مجزا جستجو می به

؛ 6222؛ ونلاتتارام ،  7881، 7ونلاتتارام  و شتی   )گیترد   کند کته در رابطته انستان و محتیط شتل  متی       می

، 4شتتتریدر و هیلتتتز ؛6277و هملتتتاران،  5هتتتنس ؛6222، 6ملمتتتول  و شتتت رد؛ 6226، 6و شتتتی  اکهتتتارت

. بترای شتناخت بیشتتر ایت      (6278و هملتاران،   9چانت  ؛ 6274و هملاران،  1؛ می 6274، 2؛آلوسون6274

تری بررسی شود تتا زمینته    صورت عمیق دهنده آن به های شناختی شل  کنش ضرورت دارد که زیرساخت

پردازی بدل شده است، فراه  آیتد.   توسعه ای  پارادای  که در مطالعات کارآفرینی به جریانی درحال نظریه

، 8یفستل یگرگ و انویت الگوشا، مور) اآگاهانه استن اًتفلر و خرد انسان فرایندی عمدتفرض که  با ای  پیش

راهی برای انعلاس محتویات و بررسی ای  جعبه سیاه  های شناختی ای  کنش نیازمند شناسایی ریشه .(6278

نمایتد ستاختار مفهتومی     آنچه تفلر یا ذه  را منعلس متی شناسان شناختی معتقدند،  ن ناخودآگاه است. زبا

های مفهومی زبان که در شناخت فراید  تری  ساخت یلی از بنیادی . (6278الگوشا و هملاران، ) است زبان

 زبتان  مفهتومی اولیته   ستاختارهای  های تصویری واره طر  است. 72واره تصویری طر کند،  میتفلر کمک 

 هتا  واره ایت  طتر   ماهیتی بدنمنتد دارنتد.    شوند و سازی تجربیات ما در جهان حاص  می هستند که از مفهوم

 شناسی شناختی نشتان  زبان مطالعات (.7891، 77)لیلاف و جانسوننمایند  می برای ما ممل  را انتزاعی تفلر

گیرد )لیلاف و جانسون،  نشئت می تصویری های واره طر  ای  از انسان اعمال و درپی آن افلار که دهد می

؛ 6224، 74؛ همت  6224، 75داج و لیلتاف  ؛6225، 76کرافت و کروس؛ 7888، 76؛ کالوسنر و کرافت7891
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هتای   واره لتذا بتا شتناخت طتر     ( 6274و هملتاران،   6؛ هتورتی  6275، 6؛ مندلر و کتانوواس 6222، 7روهرر

تتوان آن کتنش را    پیونتدد متی   وقوع می تصویری مؤثر در هر کنش انسانی و الگویی که طی آن ای  تأثیر به

طتور اختص    شناسی شتناختی و بته   منظور، در ای  مطالعه شواهد زبان ای  بهتر بررسی نمود.  تر و ماهوی عمیق

هتای کارآفرینانته    تتری  کتنش   شود تا به چرایی بروز یلی از اصلی کار گرفته می های تصویری به واره طر 

گیری ای  کنش از ای  منظرگاه با شناسایی متدلی   های کارآفرینانه و چگونگی شل  یعنی شناسایی فرصت

نشتان داد کته مطالعتات     مربوطته  منظور تحقق ای  هدف ازآنجاکه، بررسی ادبیات اسخ داده شود. بهذهنی پ

 اطمینتان  عتدم  و فرصتت  شتناخت  بتر  تصتویری  یهتا  واره طتر   تأثیر خصوص صرفاً به اثبات موجود درای 

های تصویری خاص دخیت  در کتنش شناستایی     واره و تاکنون طر  (6278، 5چیلنارتووو  ریوا)اند  پرداخته

 یهتتا واره طتتر  شتتده محتتدود بتته هتتای معرفتتی واره هتتای کارآفرینانتته معرفتتی نشتتده استتت و طتتر  فرصتتت

رو،  ازایت   (.6272و هملتاران،   4بتوده استت )یلتدیرم    هملتاران  و یانت   توسط شده شناختی گزارش روان

اکتشتافی،   رویلترد  یتک  ازطریتق  شتده  ترشتناخته  کت   پدیتده  تتر ایت    عمیتق  ضرورت دارد تا برای شناخت

ها  واره های تصویری و همچنی  مدلی ذهنی که طی فرایندهای آن ای  طر  واره ای  طر  کیفی و استقرایی

 .شوند، شناسایی و تشریح شود های کارآفرینانه می شناسایی فرصت منجر به بروز کنش

هتای   که شناستایی فرصتت   است ییها واره سو، کشف طر  ازیک ای رشته میان مطالعه ای  اصلی انگیزه

دیگر شناسایی متدلی ذهنتی    عنوان یک کنش انسانی حاص  تفلر برمبنای آنهاست و ازسوی کارآفرینانه به

 منظتور، در  ایت   نمایتد. بته   گیری ای  کتنش را تشتریح متی    ها بر شل  واره تأثیر ای  طر است که چگونگی 

همراه نداشت  بخشی به رضایت نتایج ای  جستجوی قرار گرفت، اما مورد بررسی مرتبط اول، ادبیات مرحله

 عرفتی نمایتد  م را تصتویری  یها واره طر  و با مرور مبانی نظری مرتبط مدلی یافت نشد که اوالً آن دسته از

 ایتت  تأثیرگتتذاری چگتتونگی هتتای کارآفرینانتته مؤثرنتتد و ثانیتتاً بینتتی فرصتتت در کشتتف، خلتتق و پتتیش کتته

 کتنش کارآفرینانته   کته  شتناختی  متدل  که کنی  نمی ادعا ما البته. دهند توضیح را ای  فرایند در ها واره طر 

اند  یافته توسعه شناختی علوم رویلرد که ازطریقها  مدل از بسیاری کند، وجود ندارد بلله توصیف را انسان
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 از هریتک  کته  استت  ایت   کنتد  متی  متفتاوت  را متا  پیشتنهادی  متدل  آنچته  ای  کارکرد را دارا هستتند، امتا  

 و نمایتد  گذارنتد کشتف و توصتیف متی     متی  تتأثیر  فراینتد  ای  بر را که کارآفرینانه تصویری یها واره طر 

توان فترض نمتود کته ایت       رو، می دهد. ازای  توضیح می ها را واره هریک ای  طر  همچنی  چگونگی تأثیر

تصتویری،   یها واره طر  که است ذکر به الزم. است شده ترشناخته ک  ای ، پدیده های آن واره مدل و طر 

 با ، که(6275هملاران،  و ناریش)هستند  زبانی تفلر و زبان اصلی شناختی، واحدهای شناسان زبان مورد نظر

 دیگتران  و 7سیم اند، مانند شده معرفی شناسی روان حوزه در محققان توسط که شناختی روان یها واره طر 

هتای دخیت  در    واره طتر   رو، ازطریق انجام ای  مطالعه کیفی، استقرایی و اکتشتافی  ازای  متفاوتند. (6275)

انجامتد،   ها بته بتروز ایت  کتنش متی      واره کنش مذکور کشف و مدلی ذهنی را که طی آن فعالیت ای  طر 

شتود کته در مطالعتات آتتی، ازطریتق یتک        مند توصیه متی  شوند. درادامه به پژوهشگران عالقه شناسایی می

ی و لترو ، سیمت )ها و فراینتدها را بررستی و صتحت آنهتا را تأییتد یتا رد نماینتد         واره مطالعه کمی ای  طر 

 .( 6275، 6سلس

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 های تصویری واره طرح
 کنتد. دانشتمندان   ای  سؤال که انسان در طول حیات خود چگونته جهتان پیرامتون ختود را ادرا  متی     

های شناختی انسان را مطالعه نمایند که هر روز نیز بر عمق ای   علوم شناختی را بر ای  داشته است که فرایند

پرداز رشد یلتی از ایت     ( نظریه7847) 6. پیاگت(7681، افروز، صادق،  یدحسیس)شود  مطالعات افروزه می

سازی،  نمایند آنگاه توانایی مفهوم گفت  می که کودکان شروع به سخ  دانشمندان بود. او معتقد بود هنگامی

رو، او کودکان  آورند. ازای  دست می کنند، به بندی، استنتاج ذهنی و تفسیر انتزاعی آنچه را دریافت می طبقه

. (6226، 5ی، کتاردوزو، و ر یلیشویارد)حرکتی معرفی نمود  -هایی حسی انسانگفت  را  پیش از س  سخ 

 ستازی و ستاخت    حرکتتی را قتادر بته مفهتوم     –پس از او برخی دیگر از رشدشناستان ایت  نتوزادان حستی     
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( اعتقتتاد دیگتتری داشتتت. او 6275)6یتتا انتترری فتترض نمودنتتد، امتتا منتتدلر (6221، 7بتتارون)مفتتاهی  علیتتت 

 6نمود. ای  نظر توسط ننه ها در فضا توجیه می سازی حرکت پدیده مفهوم گیری ای  مفاهی  را درقالب شل 

سازی اطالعتات ییرفضتایی درمتورد اشتیا ،      مفهوم نیز تأیید شد. آنها تأکید کردند که (6278)و هملاران 

؛ یعنتی  (7686، نصتری و لیچتاهی  شتود )  سازی رن  آنها از سال دوم زندگی کود  آیاز می مانند مفهوم

(، نیز همی  نظر را پشتتیبانی  6274و هملاران ) 5گفت  نموده است. گلدرن که کود  شروع به سخ  زمانی

شان مانند نیترو   ماهه قادرند احساسات درونی 1تا  2کرده و عنوان نمودند شواهدی که اثبات کند کودکان 

بندی، استنتاج  سازی، طبقه رو، ای  نظر که توانایی مفهوم سازی کنند، در دست نیست. ازای  و درد را مفهوم

شتود، تاحتدزیادی متورد     گفتاری در انستان ایجتاد متی    -عی پس از کسب توانایی زبانیذهنی و تفسیر انتزا

ختورد    هتا بته گفتتار و زبتان پیونتد متی       باشد، اما چرا و چگونه ای  توانایی اجماع دانشمندان ای  حوزه می

ستان  شنا کنتد  زبتان   سازی و ادرا  تجربیتات انستان نقتش ایفتا متی      دیگر، زبان چگونه در مفهوم عبارت به

هتای تصتویری معرفتی     واره هتایی مفهتومی تحتت عنتوان طتر       شناختی ای  ایفای نقش را ازطریق ستاخت 

، 4نتک یف، کتائوتون    یون گلتدر )شناسان ایت  جریتان بتود     ( یلی از نخستی  زبان7891کنند. جانسون) می

هتتای تصتویری را الگوهتتایی تلتراری و پویتتا از    واره طتر   "بتدن در ذهتت  ". او در کتتابی بتا عنتتوان  (6274

هتای حرکتتی شتخص تعریتف نمتود کته بته تجربته او یل تارچگی و ستاختار            ادراکتی و برنامته   2تعامالت

کننتد. از   . درحقیقت آنها راهی را که انسان ازطریق آن جهان را ادرا  می نماید، ساختارمند میبخشند می

 -حستی   تجربیتات  براستاس  مفهومی هستتند کته   ییها تصوری، ساخت هایواره طر (، 7891جاسون ) نظر

دیگتر   عبتارت  بته نمتایی .   گیرنتد و متا آن را بته زبتان ختود منتقت  متی        می ما از جهان شل  حرکتی مختلف

 و گیرند می شل  شخص تجربیات برمبنای که هستند بنیادینی مفهومیِ های ساخت تصویری یها واره طر 

 شوند. می استفاده انتزاعی موضوعات دربارة اندیشیدن برای

های تصویری را بته توستعه مفهتومی اولیته      واره ( ازجمله نخستی  کسانی بودند که طر 7884) 1گیبس
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 حرکتات  و فضایی روابط آنالوگ پویای یها بازنمایی عنوان را به تصویری یها واره . آنها طر پیوند دادند

وجود  های ادراکی های تصویری در همه حالت واره اینله طر  نمودند. از نظر آنها، باوجود تعریف فضا در

ای از  گستترده گیتری آنهتا طیتف     شوند و منشأ شتل   های ادراکی و حرکتی حاص  می دارند و از پردازش

هتتای لمستتی، بویتتایی، چشتتایی و بینتتایی استتت امتتا آنهتتا       حرکتتتی ماننتتد ورودی  -هتتای حستتی  ورودی

 ذهنتی  تصتاویر  از تصتویری  یهتا  واره طتر   (6222)گیبس  حرکتی نیستند. ازنظر -های حسی خودپردازش

 از ناشتی  تصتویری  یهتا  واره به عقیتده او طتر    باشند. می پویا فضایی الگوهای شام  و ترند بصری، انتزاعی

 کننتده انستانی   ستازماندهی  ختود  پیچیده نظام در 7ها کننده جذب عنوان به و هستند جهان با جسمی تعامالت

 و فضتایی  یها واره تصویری، طر  یها واره طر  فضایی ماهیت تصدیق ری  علی بنابرای ، او .کنند عم  می

 .(6224گیبس، )گیرد  می درنظر ها کننده جذب با معادل را ییرفضایی

هتای   واره ، طتر  6هتای فضتایی   سه نوع ساختار شناختی متفاوت تحت عناوی  اولویتت  (6278) 6آسانته

 ای واره و یل ارچگی طر  5تصویری
را معرفی نمودند و باوجوداینله آنها در محتوا ، منشتأ رشتد، قابلیتت    4

تصور و نقشی که در ساخت  معنی در زبان و تفلر دارند، با ه  متفاوتند، اما هر سه ستاختار را را زیتر چتتر    

هتای فضتایی ستاختمان مفهتومی در دوران      های تصتویری تجمیتک کردنتد. ازنظتر ایشتان اولویتت       واره طر 

ای هستتند کته از ایت      هتای فضتایی ستاده    هتای تصتویری داستتان    واره دهنتد و طتر    شتل  متی  کودکی را 

کننتد تتا    ای نیز از دو نوع اول استفاده می واره شوند. ساختار یل ارچگی طر  های فضایی ساخته می اولویت

نیتز  (، 6272) تراتوسیمید .(6278، 2اوسی -آسانته، اففوم)عناصر ییرفضایی مانند قدرت و عاطفه را بسازد 

، 1صتورت درونتی   یافتته بته   مفهومی، ساخت های تصویری را تجربی/ جسمانی، پیش واره شش ویژگی طر 

و هملاران،  9توسمعرفی نمود )دیمیتراپذیر، الگوهایی که از سایر مفاهی  حاص  نشده است،  بسیار انعطاف

6272). 

جتز تصتور بترای تفلتر      طورکلی ازآنجاکته در تحقیقتات مربتوه بته رشتد کودکتان، چتارچوبی بته         به
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بترای تفلتر    تواننتد یتک چتارچوب مشتتر      های تصویری متی  واره کالمی پیشنهاد نشده است، طر  پیش

و ای از تفلتر   بودن، بخش عمتده  فرض ناخودآگاه کالمی فراه  آورند. چارچوبی که با پیش کالمی و پیش

هتای ایت  جعبته ستیاه ناخودآگتاه را       راهی برای انعلاس محتویات و بررسی فراینتد  انسانیدرپی آن کنش 

نماید ستاختار مفهتومی    را منعلس میآنچه تفلر یا ذه  شناسان شناختی معتقدند،  آورد. لذا زبان فراه  می

و  رو، چتان ) دهنتد  های ای  ستاختار را تشتلی  متی    تری  واحد ای های تصویری پایه واره که طر  است زبان

 .(6271، 7سان 

 

 انسانیعنوان یک کنش  های کارآفرینانه بهشناسایی فرصت
هتای شتخص    هایی که ماهیت کتارآفرینی را در ویژگتی   در ادبیات کارآفرینی با گذشت زمان، دیدگاه

کردنتد، جتای ختود را بته جریتانی از       صورت مجزا از ه  جستتجو متی   کارآفری  یا موقعیت کارآفرینانه به

فرصتت   -رابطته فترد   دادن منظتور شتل    کند که به نظریات دادند که کارآفرینی را کنشی انسانی معرفی می

شخصتی   کته آن بتدانی    مستتلزم را  کتارآفرینی  رو، اگتر  . ازایت  (6278و هملاران،  نوریالف)نماید  بروز می

تتوان درزمتره    کنتد. کتارآفرینی را متی    متی  اقتدام  آن از برداری درراستای بهره وشناسایی نموده  را فرصتی

هتای شتناختی یتا نمودهتای ذهنتی از       هتایی کته دارای دو بعتد زیرستاخت     های انسانی برشمرد؛ کنش کنش

استت  شده برای رسیدن بته ایت  اهتداف     های انجام های نهایی مطلوب و تظاهرات رفتاری یا تالش وضعیت

 .( 6276، تزیار، و بوزنمتن  ، کاک)

هتای کارآفرینانته بته جریتانی پویتا و تحتت        در ادبیات کارآفرینی نظریات مرتبط بتا شناستایی فرصتت   

در  .(6276و هملتاران،   6تایالست  )شتود   پردازی تبدی  شده است که هر روز بر عمتق آن افتزوده متی    نظریه

تتوان رهگیتری    اصتلی را متی   دیتدگاه  های کارآفرینانته دو  فرصت شناساییفرینی درخصوص آادبیات کار

پتا را   دیدگاه دوم ونماید که در محیط وجود دارد  تأکید می های فرصت شناسایی رب دیدگاه نخستی  نمود:

 .کنتد  را تشتریح متی   هتای کارآفرینانته   ها برای خلق فرصت پدیده تغییر های موجود فراتر نهاده و از فرصت

هتای  و خلتق فرصتت   (6278ی )مول آرایبه توان  را میهای محیطی  دیدگاه یا کشف فرصتمولی نخستی  

ایت    أمنشت  متولی  .(6278و ویللنتد،    ستوبررو ی، نت یف، یمتول )ارجتاع داد  شتوم یتر   نظراتبه  را کارآفرینانه

                                                                                                                                                    

1. Zhou, Chan & Song 

2. Laspita 



 5211(، زمستان 26پیاپی شماره ) 4نهم، شماره سال ، مطالعات رفتار سازمانی  فصلنامه

221 

بتا  هتایی   را پدیتده ی کارآفرینانته  هتا  فرصتت او  کنتد.  معرفی میفرد و در محیط خود  را خارج از ها فرصت

شتود،   هتا متی  است که آنچه باعث برتری افراد در کشف ای  فرصتت  و معتقد تشریح می کندعینی ماهیت 

ها (، فرصت6222درمقاب ، لی  ) .(6278و هملاران،  یمول)هوشیاری کارآفرینانه بیشتر در آنهاست  وجود

. در یتک  (6278، 7لتی ، لتی و چت    )دانتد   هایی با ماهیت ذهنی و برآمده از تفلرات کارآفری  می را پدیده

ی را دنیتایی جدیتد  ، و خلق فرصت کند دنبال میدنیای موجود را فرصت توسعه کشف قاب کلی، دیدگاه 

ها یعنی کشف یا خلتق   توان گفت که شناسایی فرصت رو می . ازای ( 6278، 6نچیفو  وچتایس)نماید  خلق می

انجتام   نتام کتارآفری  بته    گتری بته   های کارآفرینانه، کنشی انسانی است که توسط کتنش  بینی فرصت یا پیش

ها به یک نسبت برخوردار نیستند. بررستی علت  و    از توانایی شناسایی ای  فرصتتمامی افراد رسد. البته  می

 یبتاور خود، خالقیتت گونتاگونی چتون   عوامت   معرفتی  فتردی بته    تحلیت   در ستطح ی  تفتاوت  های ا ریشه

کریمی و )انجامید  کارآفرینانه هشیاریو  ها فرصت ساختارمند جستجوی، پیشی  دانش، انگیزه، 6شده در 

پتردازد بته ایت      های تصویری به بررسی ای  موضوع می واره . مقاله حاضر که ازمنظر طر (6276هملاران، 

 دهد. جریان نظری پیوسته و آن را توسعه می

 

 شناسی روش
هتای کارآفرینانته در ادبیتات     توجهی درخصوص چگونگی شناسایی فرصتت  باوجوداینله، شواهد قاب 

شناستی شتناختی    در ادبیتات زبتان   هتای تصتویری   واره ای دربتاره طتر    مالحظته  های قاب  کارآفرینی و یافته

دارد، اما مشارکت ای  دو حوزه علمی برای پاسخگویی بته ستؤاالت و   صورت مجزای از یلدیگر وجود  به

منظور تحقق اهداف و پاسخگویی به ستؤاالت پتژوهش از    تحقق اهداف پژوهش حاضر کافی نیست. لذا به

 یهتا  واره های مختلف پژوهش کیفی ازآنجاکه طتر   رویلردی میدانی و کیفی استفاده شد. در میان روش

دارد، تجاربی که فترد در طتول    مردم تجربیات زیسته در ریشه که فرد هستند به حصرمن ییها تصویری پدیده

 تحقیتق  روش شود. لتذا  سازی می ها در ذه  او مفهوم واره نماید و درقالب ای  طر  زندگی خود کسب می

 دزیستته درمتور   دنیتای  یا زیسته تجربه ماهیت و ساختار بررسی برای ( که6279) 5ابسچونلوا پدیدارشناسی
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. مطالعته  (6279، 7ن، و بتاجووا ها اویسچونلوا، )رود، مورد استفاده قرار گرفت  کار می به خاص پدیده یک

هتای تصتویری    واره نماید. نخستی  پدیده، یلایک طر  حاضر، دو پدیده را شناسایی، توصیف و تحلی  می

هتای کارآفرینانته    سایی فرصتت کارآفرینانه است که مبنای تفلری در فرد هستند و منجر به بروز کنش شنا

شود.  ها منجر به بروز ای  کنش می واره شود و پدیده دوم، مدل ذهنی است که طی آن، فعالیت ای  طر  می

در ای  مطالعه ازطریق روش پدیدارشناستی، الگتوی ذهنتی موجتود در ذهت  آگاهتان کلیتدی شناستایی و         

 توصیف شد و الگویی جدید توسط پژوهشگران ساخته نشد.

 و نماینتد  محقق را گیری نمونه معیارهای که اتلا، به افرادی نیاز است های قاب  منظور گردآوری یافته هب

. (6278، و هملتاران  6روایبوگتات )دهنتد   ارائته  حاضتر  مطالعته  اصتلی  مستئله  دربتاره  دقیقی اطالعات بتوانند

 گروه اول .شدند انتخاب گروه ود در کنندگان شرکت. شد استفاده مند هدف گیری نمونه رو، از روش ازای 

ختورده کته ستابقه     هتای پیشترفته بتود. افترادی کته موفتق یتا شلستت         متشل  از کارآفرینان حوزه فنتاوری 

 را داشتتند. گتروه   شناستی، شتناختی و نتانو    های فناوری اطالعات و ارتباطات، زیستت  کارآفرینی در حوزه

هتای متذکور کشتف،     فرصتتی را در حتوزه فنتاوری    پیش از ای ، ایده یا که تشلی  شد از کارمندانی دیگر

و اکنون در شرکتی کارآفری  در  برداری نلرده بهره بینی نموده بودند، اما از ای  ایده و فرصت خلق و پیش

شناستایی ایتده و    "البته هر دو گتروه در ویژگتی اصتلی   . عنوان کارمند مشغول خدمت بودند ها به ای  حوزه

بودن در ای  ویژگی، همه ای  افتراد را در یتک دستته اصتلی      بودند و مشتر مشتر  "فرصت کارآفرینانه

 نفر 61) کننده شرکت 42 ها ابتدا با منظور گردآوری داده داد. به که شام  نمونه پژوهش حاضر بود، قرار می

ساختاریافته شتد کته پتس از اختذ نظترات ایت         ، مصاحبه عمیق نیمه(دیگر گروه در نفر 66،  گروه یک در

منظتور حصتول اطمینتان از صتحت ایت  امتر، رونتد         رسید، ولتی بته   اشباع فراد، گردآوری مضامی  به نقطها

 موردمطالعته  افتراد . یافتت  ادامته  کننتده  شرکت 22 گروه و درمجموع تا هر در کننده شرکت 62 مصاحبه تا

. بودنتد  دکتترا  تتا  دیت ل   از و در متدارج تحصتیلی مختلتف    و سال 52 تا 68 سنی  با مرد 57 و زن 78 شام 

 .بود یلسان گروه دو هر در موضوع خصوصیات توزیک

هتتای تصتتویری  واره طتتر "بتته اینلتته هتتدف از انجتتام ایتت  مطالعتته، شناستتایی دو پدیتتده، یلتتی  باتوجتته

های کارآفرینانته   است که مبنای تفلری در فرد هستند و منجر به بروز کنش شناسایی فرصت "کارآفرینانه
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ها منجر به بتروز ایت  کتنش     واره که طی آن، فعالیت ای  طر  "ای واره طر  ل ذهنیمد"شود و دیگری  می

تالش شد تا سؤاالتی مطر  شود که املان شناستایی هتر    کنندگان شود، طی یک بار مصاحبه با شرکت می

 توان به موارد زیر اشاره نمود: دو پدیده مذکور را فراه  نماید. ازجمله ای  سؤاالت می

تی که دراختیار داشتید چه بود  درمورد آن بیشتر توضیح دهید  چگونه ای  فرصت یا ایده ایده یا فرص

را شناسایی نمودید  )درمورد تفلرات یا اندیشه خود که منجر به شناسایی ای  فرصت یا خلق ایتده توستط   

  ایتده یتا   شما شد توضیح دهید(، چرا شما توانستید ای  فرصتت را شناستایی نماییتد  آیتا در شناستایی ایت      

فرصت نسبت به دیگران برتری داشتید  چرا  و ییره. شایان ذکر است که در ای  مصاحبه، سؤاالت بیشتتر  

 شود. های درونی شخص با خود عمیق می حول تجربیات ذهنی، تفلرات یا گفتمان

های خود را براستاس تفلترات، تجتارب و نظترات ختود بته        طی مصاحبه از افراد خواسته شد که پاسخ

شتان اجتنتاب    نگام شناسایی ایده یا فرصت موردنظر ابراز نمایند و از پاستخگویی براستاس تجتارب فعلتی    ه

 کنند. 

 ستؤاالت  بتا  و پاستخ بتوده   بتاز  صتورت  به ها سؤال. انجامید طول به دقیقه 49 متوسط طور به مصاحبه هر

 رونویستی  و ضتبط هتا   مصتاحبه . شدند می تلمی  موردنظر یها پدیده ترشدن شناخت از عمیق برای پیگیری

 در مشتتارکت بتترای ای نستتخه و شتتدند بررستتیهتتا  اطالعتتات، رونویستتی صتتحت از اطمینتتان بتترای. شتتدند

 شوند. بررسی رفته دست از نقاه یا تطابق عدم هرگونه تا شد ارسال مربوطه کننده شرکت

 طبیعتی  زبان پردازش کنندگان، از شرکت یها بیانیه در کارآفرینانه تصویری یها واره طر  کشف برای

(NLP )دستتی  صتورت  بته  کتارآفرینی  و شناسی زبان زمینه فعال در محقق هشت که ای گونه شد، به استفاده 

توستط هتدبلوم و    نیز خودکار روش منظور، یک ای  برای که است ذکر به الزم. کردند پردازش راها  بیانیه

 یهتا  واره خودکار فقتط بترای شناستایی طتر      حال، ای  روش باای . است شده ارائه 6271 سال در 7گروم 

 اظهتارات  در موجتود  جدیتد  یهتا  طتر   کشف در و رود می کار اند، به شده معرفی ادبیات در قبالً که اولیه

 توستط  اظهتارات  پتردازش  بتا  ترکیتب  در خودکتار  روش رو، از ازای . شونده، املان استفاده ندارد مصاحبه

 شناستایی  شتده، بترای   آوری جمتک  اظهتارات  وتحلیت   تجزیته  فراینتد  در. است شده استفاده یادشده محققان

 مرحلته  شش در موضوعی وتحلی  ذهنی، تجزیه مدل در تعام  و روابط کشف و کارآفرینانه یها واره طر 

                                                                                                                                                    

1. Hedblom & Gromann 
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 بررستی ( د)مضتامی ،   جستتجوی  اولیته، )ج(  کتدهای  تولید( ب)، ها داده به شدن نزدیک( الف: )شد انجام

 کتته بتتود ایتت  روش ایتت  از استتتفاده اصتتلی دلیتت . گتتزارش نوشتتت ( و)مضتتامی ،  تعریتتف( ه)مضتتامی ، 

استت،   مناستب هتا   داده از ای مجموعته  در معنایی ساختار یک آوردن دست به برای موضوعی وتحلی  تجزیه

پردازد  می آنها تجربیات و ادرا ، احساسات شناخت به و دارد تأکید کنندگان شرکت ذهنی تجربه بر زیرا

 یها واره طر  به مربوه ادبیات در موجود شواهد با مطالعه یها سرانجام، یافته. (6262، و هملاران 7ران )

 عتدم  بتا  های کارآفرینانته و مقابلته   ها و فرصت بینی ایده در کشف، خلق و پیش انسانی اقدامات و تصویری

ای متذکور از میتان    واره منظتور شناستایی متدل ذهنتی طتر       برای ، به عالوه. شد کارآفرینانه تلمی  اطمینان

 طبیعتی، متت    زبتان  شتده بتا روش پتردازش    هتای کشتف   واره کنندگان و با استفاده از طر  شرکتاظهارات 

 بترای  شتد.  وتحلیت   تجزیه و کدگذاری کارآفرینی و شناسی زبان یها زمینه در متخصص 9 توسط مصاحبه

. شد استفاده 7898در سال  6گوبا و لینلول  توسط شده جداگانه تدوی  معیار چهار مطالعه، از اعتبار تقویت

 بتوانند تا شد بازگشت داده مربوطه کنندگان شرکت بهها  مصاحبه شده تحلی  اعتبار، مطالب از اطمینان برای

  6، فراینتد پرانتزگتذاری  هتا  داده صتحت  تأییتد  از اطمینتان  برای. کنند تصحیح یا تأیید را آمده دست به نتایج

بتود،   ای رشته میان مطالعه یک ای  ازآنجاکه. شود جلوگیری محققان های فرض پیش از دخالت انجام شد تا 

اظهتتارات   وتحلیتت   تجزیتته  و کدگتتذاری  کتتارآفرینی در و شناستتی  زبتتان  یهتتا  زمینتته  در متخصتتص 9

بته مننظورتاییتد متدل    . شتود  حاص  اطمینانها  داده اطمینان قابلیت از تا شوندگان مشارکت نمودند مصاحبه

داده،  انتقتال  از اطمینتان  بترای . شتد  کنندگان فوق حاص  بی  مشارکت %99 از باالتر شناسایی شده، توافقی

 بترای  کیفی مطالعات از منظور. شوند انتخاب ممل  جمعیتی تنوع حداکثر با کنندگان شرکت تا شد تالش

. استت  ضتروری  بستیار  تحقیق در ایت  امتر   اخالق رعایت که است کنندگان شرکت عمیق تجربیات کشف

 آنها، باتأکیدبر یها مصاحبه ضبط برای و آنها مشارکت دلی  به کنندگان شرکت از رضایتمنظور،  ای  برای

شده  . برای تعیی  صحت الگو، الگوی اولیه طراحی(6262و هملاران،  5زین )آمد  دست بودن، به محرمانه

 شناس داده شد که صحت الگو را بررسی کنند. خبره کارآفری  و زبان 72صورت حضوری به  به

 

                                                                                                                                                    

1. Zhang 
2. Guba & Lincoln 

3. Bracketing 

4. Xing 
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 ها یافته
هتتای  واره ر هاستتت. گتتروه نخستتت شتتام  طتت  هتتای مقالتته حاضتتر مشتتتم  بتتر دو دستتته از یافتتته  یافتتته

گردد و  های کارآفرینانه می ای است که تفلر برمبنای آنها منجر به بروز کنش شناسایی فرصت کارآفرینانه

 کشد. تصویر می ها را به واره گیرد که فرایند نقش آفرینی ای  طر  یافته بعدی مدلی را دربر می

 

 کارآفرینانه های تصویری شناسایی فرصت های واره نخستین دستآورد پژوهش، طرح
هتای آن بته    های کارآفرینانه و ریشهتاکنون مقاالت متعددی درخصوص کنش انسانی شناسایی فرصت

انتد، امتا در ایت  مقالته ستطح       نگارش درآمده است که با رویلردهای مختلفی ای  کنش را بررستی نمتوده  

ده تفلر و درپی آن کتنش  دهن تری  عوام  شل  های تصویری که یلی از بنیادی  واره بررسی تا سطح طر 

کننتدگان دو دستته    وتحلی  اظهتارات و تجربیتات مشتارکت    درنتیجه با تجزیه شود. انسانی هستند، عمیق می

ها برمبنای آنهتا شتل     واره تصویری کارآفرینانه که کنش شناسایی فرصت طر  9پدیده موردمطالعه یعنی 

انجامد، ظهور  ها به بروز کنش مذکور می واره  گیرد و یک مدل ذهنی که طی ای  مدل، فعالیت ای  طر می

دهد. البته منظور ای   های کارآفرینانه پاسخ می یافت که به چرایی برتری برخی از افراد در شناسایی فرصت

شده، نیست، بلله  یافت  به اهداف و سود اقتصادی تعی  مقاله از برتری کارآفرینان، موفقیت ایشان در دست

های کارآفرینانه برمبنای باور شتخص استت؛ ختواه     بینی فرصت نها کشف، خلق و پیشآنچه مدنظر است، ت

 .(6262زین  و هملاران، )ها واقعی یا ییرواقعی، موفق یا شلست خوده باشد  ای  فرصت

 

 واره کارآفرینانه ارگانیسم طرح
تاکنون بارها گفته و شنیده شده که جامعه به کاال و خدمات خاصی نیاز دارد و یا از محصولی خاصتی  

هتا نشتان    گونته گفتمتان   کنتد، ایت    که درمورد محصولی دیگر ای  امر صتدق نمتی   کند، درحالی استقبال می

هتایی   شود کته دارای ویژگتی   مثابه یک موجود زنده یا ارگانیس  نگریسته می دهد که به پدیده جامعه به می

دیگتر افتراد ازطریتق     عبتارت  هایی است. به است و برای بقای خود نیازهایی دارد و دارای سلیقه و مطلوبیت

واره ارگانیست  ظهوریافتته در    طتر  اندیشند. منظور از  واره ارگانیس  درمورد آن جامعه می نمودن طر  فعال

ای  مطالعه، تتداعی محیطتی مشتخص هماننتد یتک موجتود زنتده بترای بقتا و رشتد ختود دارای نیازهتا و             

صورت صحیح یا اشتباه  نماید که شخص به واره املان ای  را فراه  می رو، ای  طر  ضروریاتی است. ازای 
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واستطه اینلته    ه ارگانیست  قضتاوت کنتد. تنهتا بته     وار درمورد وجود یک نیاز در یک جامعه خاص یا طتر  

واره ارگانیست  آن   های مشتخص دیگتری را داشتته و اکنتون طتر       تجربه وجود ای  نیاز در جامعه یا جامعه

هتا و   جامعه مشخص را فعال نموده است، بدون توجته بته اینلته ایت  جامعته یتا محتیط دارای چته شتباهت         

ره ارگانیس  آن در ذه  وی وجود دارد. عبارت زیر یلی از نمونه وا ای است که طر  هایی با جامعه تفاوت

 واره کارآفرینانه ارگانیس  شد. اظهاراتی است که منجر به ظهور طر 

شتدت   نوعی از سیست  هوشمند مدیریت انرری را تنها به ای  دلی  که موارد مشابهی از آن در راپ  به"

 ."های تهران طراحی و تولید کردم استفاده در ساختمانمورد نیاز و استقبال قرار گرفته بود، برای 

 

 واره فیزیولوژی طرح
نظتر از اینلته ایت      های فتردی ایجادکننتده یتک نیتاز را صترف      واره شرایط محیطی یا ویژگی ای  طر 

کنتد.   واره ارگانیس  یا ارگانی است، تتداعی متی   ها مربوه به چه محیط یا شخصی یا طر  شرایط و ویژگی

کند تا ازطریق  نمایاند، به فرد کمک می واره عوام  ایجادکننده یک نیاز را می ، ازآنجاکه ای  طر رو ازای 

واره  صورت اشتباه یا صحیح پی به وجتود طتر    واره نیاز به واره عوام  ایجادکننده یک طر  شناسایی طر 

هتای فتردی    الئق و مطلوبیتت آن نیاز در محیط یا اشخاص ببرد یا با ایجاد و تقویت ای  شرایط محیطی یا س

 واره نیازی جدید را خلق کند. طر 

 واره کارآفرینانه فیزیولوری شد. عبارت زیر یلی از نمونه اظهاراتی است که منجر به ظهور طر 

های سنتی مرا به ای  فلر واداشت که نیاز به  سیالب در خوزستان و دشواری کنترل آن با روش وقوع"

اندازه ضروری است. بنابرای ، با استفاده از فناوری نتانو اقتدام بته     حم  بی قاب بند فوری، سبک و  یک سی 

 ."ساخت سی  بند نانویی فوری کردم

 

 واره کارآفرینانه ارگان طرح
مثابه یتک   ای . اگر ما به جامعه به کار برده معنای افراد یک جامعه به ما بارها اصطال  اعضای جامعه را به

رو، اگر ما دامنه توجه و تفلرمان را  های آن ارگانیس  هستند. ازای  راد جامعه ارگانموجود زنده بنگری ، اف

واره  عنوان طتر   واره ارگانیس  به فرد یا افراد آن جامعه و نیازهای آنها به عنوان یک طر  از کلیت جامعه به

نها میتوه آن را در ذهت    جای تداعی و تفلر درمورد تمامی پیلر یک گیاه ت ارگان محدود نمای . یا اگر، به
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ختوری ، تتاکنون ندیتده و     هتایی را کته متی    گونه که برخی از متا، گیتاه برختی از میتوه     تداعی کنی ، )همان

واره ارگان ای  املتان   ای . طر  واره ارگان را فعال نموده ای از آن نداری (؛ در ای  حالت ما طر  واره طر 

اشتباه تنها براساس تجارب خود درمورد وجود یک نیتاز  صورت صحیح یا  نماید که شخص به را فراه  می

در یک یا چند شخص با هویت مشخص درمورد وجود همتان نیتاز در ستایر افتراد قضتاوت نمایتد. بتدون        

ای هستند و افرادی کته منجتر بته     هایی دارند یا عضو چه جامعه درنظرگرفت  اینله ای  اشخاص چه ویژگی

انتد. عبتارت    ها و محیطی برخوردار بوده اند، از چه ویژگی ذه  او شدهواره ارگان در  گیری ای  طر  شل 

 واره کارآفرینانه ارگان شد. زیر یلی از نمونه اظهاراتی است که منجر به ظهور طر 

س  با فرزندش دارند، دربتاره مستائ  فرزندانشتان     گفت که او و دوستانی که کود  ه  خواهرم می "

صورت مجازی ای  محیط را با هدایت کارشناستان   ای که به قعاً به سامانهگفت که وا کند، او می صحبت می

فراه  کند که والدی  بتوانند مسائ  و تجارب خود درخصوص کودکشان را به بحث بگذارند، نیاز دارد و 

خ گردد، ولی موفق نشده است. م  نیز با ایجاد سامانه ....ای  نیاز خواهرم را پاست  دنبال آن می چندی است به

 "دادم که اتفاقاً مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت 

 

 واره روند تغییرات فیزیولوژیک طرح
هتتای محیطتتی یتتا فتتردی  واره فیزیولوریتتک کتته یلتتی از ویژگتتی واره کارآفرینانتته بتته طتتر  ایتت  طتتر 

د ویژگتی  واره نته ختو   شدن ای  طتر   نماید، شبیه است؛ با ای  تفاوت که فعال ایجادکننده نیاز را تداعی می

واره  نماید. وجتود و فعالیتت طتر     فردی یا شرایط محیطی بلله روند تغییرات آن را در ذه  فرد تداعی می

صورت اشتتباه یتا صتحیح، تغییترات      سازد تا به باور خود، به روند تغییرات فیزیولوریک، شخص را قادر می

بینی نماید و از  شود، پیش یک نیاز میواره  های انسانی را که منجر به پیدایش طر  شرایط محیطی و ویژگی

ای معی  ایجاد خواهتد شتد. عبتارت زیتر یلتی از نمونته        ای  طریق حدس بزند که نیازی مشخص در آینده

 واره کارآفرینانه تغییرات فیزیولوریک شد. اظهاراتی است که منجر به ظهور طر 

شتد کته قیمتت     افتزایش باعتث متی   یابد، ای   معتقد بودی  که روند قیمت ارزهای خارجی افزایش می"

رو، متا بتاور داشتتی  کته استتقبال از سیستت  هوشتمند بته          افزارهای کام یوتری افتزایش یابتد و ازایت     سخت

کترد، افتزایش    جتویی متی   افزار صترفه  افزار میان چندی  کاربر که در مصرف سخت گذاری سخت اشترا 

  "ک فرصت بود.یابد، ما ای  سیست  را طراحی و تولید کردی  و ای  ی می
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 واره دگردیسی نیاز طرح
کننده یک بازه زمانی از تغییرات  واره روند تغییرات فیزیولوریک، تداعی واره نیز همانند طر  ای  طر 

واره رونتد   کته طتر    نمایتد، درحتالی   واره تغییر در خود نیاز را تداعی متی  است؛ با ای  تفاوت که ای  طر 

واره دگردیستی نیتاز بته     های انسانی ایجادکننده نیاز است. طر  ویژگی تغییرات مربوه به شرایط محیطی و

بینتی   صورت اشتباه یا صحیح پیدایش، کاهش یا افزایش یک نیاز مشتخص را پتیش   کند تا به فرد کمک می

کننده آن نیاز فلر کرده یا آن را بررسی نماید. عبارت زیر یلی از نمونته   نماید. بدون آنله به شرایط ایجاد

 واره کارآفرینانه دگردیسی نیاز شد. اراتی است که منجر به ظهور طر اظه

معتقد بودم که از بدیهیات است که نیاز به مشاوره، آموزش و ارزیابی آنالی  نیتروی انستانی افتزایش    "

شناسی صنعتی و سازمانی ایت  نیتاز را مرتفتک     ای را طراحی کردم که با رویلرد روان یابد. بنابرای  سامانه می

 ."کند

 

 واره نیاز طرح
نیاز، یلی از احساساتی است که در نوزاد انسان در بدو تولد و اولی  احساس گرسنگی و نیتاز بته شتیر    

گیرند، املان  های تصویری که درپی تجربیات بدنمند شل  می واره شود و ازآنجاکه طر  مادر ادرا  می

  ستازی  واره نیاز مفهتوم  با گذشت زمان درقالب طر ای  تجربیات  .آورند تفلر انتزاعی را برای ما فراه  می

یابد کته ایت  نیتاز     ها تسری می تر مانند نیاز بازار، نیاز جامعه و نیاز سایر پدیده شده و به سایر مفاهی  انتزاعی

رو، هر چیزی که بنا به باور فرد بترای بهتتر زیستت  او یتا دیگتری الزم       تواند عینی یا انتزاعی باشد. ازای  می

واره نیازهتای کارآفرینانته،    شتود. منظتور از طتر     ستازی و تتداعی متی    واره نیتاز مفهتوم   ت درقالب طر اس

تواند پاسخی برای تأمی  آن یافته و از طریق ارائه ای  پاسخ به ستود   نیازهایی است که فرد باور دارد که می

ی از نمونه اظهاراتی است که منجتر  عبارت زیر یل تواند صحیح یا اشتباه باشد. دست یابد. البته ای  باور می

 واره کارآفرینانه نیاز شد. به ظهور طر 

هتا   بینی کردی  که نیاز به فیلترهای هوای نانویی در نیروگتاه  المللی، پیش های بی  پس از اعمال تحری "

و تولیتد   هتا را طراحتی   توان  با توان تخصصی داخلی ای  فیلتتر  افزایش یابد؛ بنابرای ، اطمینان داشت  که می

 "بر رفک نیاز داخلی برای  توجیه اقتصادی داشت. کن  و عالوه
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 واره پاسخ طرح
واره نیاز از تتداعی   کننده یک کاال، خدمت، روش یا فرایند است، همانند طر  واره که تداعی ای  طر 

پاسخگویی بته آن  واره نیاز و برای  تواند در بازخورد به یک طر  معنا که می ای  دوسویه برخوردار است؛ به

های پاسخ موجود در ذه   واره واره نیاز و برآمده از فرایند ترکیب طر  تداعی شود یا اینله مستق  از طر 

واره  رو طتر   تواند به قدری خالقانه باشد که جامعته آن را نشناستد و ازایت     واره می شخص باشد. ای  طر 

واره پاستخ   واره نیازی برای ایت  طتر    الزم است طر نیازی برای آن نیز وجود نداشته باشد، در ای  حالت 

تواند مقتدم   واره پاسخ می سازی طر  توان گفت که فعال طورکلی می بدیک خلق و در جامعه ترویج شود. به

های پاستخ موجتود در ذهت      واره واره نیاز صورت پذیرد. کارآفرینان ازطریق ترکیب طر  یا مؤخر بر طر 

ای  آفریننتد. در یتک مثتال ستاده، چتاقوی اره      سازی کرده و می دیدی را مفهومهای پاسخ ج واره خود طر 

تربریتدن متواد را پاستخ     واره پاسخ چاقو و اره است که نیاز به ابزاری بترای راحتت   حاص  ترکیب دو طر 

در ابتتدا یتک    "بند فوری نانویی سی "واره فیزیولوری  کننده مربوه به طر  دهد. در اظهارات مشارکت می

 واره پاسخ در ذه  فرد بود که تولید و تجاری شد.  طر

 

 واره فرصت کارآفرینانه طرح
طتور   های نیاز جدید و پاسخی در بازخورد به آن یا بتالعلس در ذهت  شتخص بته     واره که طر  هنگامی

رسد که به فرصتی سودآور دست  شود و فرد به ای  باور می واره فرصت تداعی می زمان فعال شود، طر  ه 

واره نیاز فرد باور دارد که قادر است  واره نیاز ای  است که در طر  واره با طر  یافته است. تفاوت ای  طر 

واره فرصت فرد پا را از ای  فراتر نهاده و ایت  پاستخ را    که در طر  پاسخی برای نیاز موردنظر بیابد. درحالی

توان گفت  رو، همچنی  می عال است. ازای واره پاسخی مشخص در ذه  او ف شناسایی یا خلق نموده و طر 

های پژوهشی در ای  است که در ذه  پژوهشتگر یلتی از دو    های کارآفرینانه و فرصت که تفاوت فرصت

واره بازخوردی نیاز یا پاسخ قابلیت تداعی نداشته و فرد باور دارد که با تجربیتات موجتود ختود قتادر      طر 

هتای   های پژوهشی ممل  است به فرصتت  سازی نماید. البته فرصت واره یایب را مفهوم نیست که ای  طر 

واره کارآفرینانته   کارآفرینانه تبدی  شوند. عبارت زیر یلی از نمونه اظهاراتی است که منجر به ظهور طتر  

 فرصت شد.

اطمینان داشت  محققان ایرانی به پایگاهی مجازی نیاز دارند که کلیه مقاالت حوزه علتوم پزشتلی را    "



 (و همکاران زاده )غنی کارآفرینانه های فرصت شناسایی ای واره الگوی طرح

227 

ای داشتت  و... ایت     های آنها قاب  جستجو نمایتد و مت  نیتز چنتی  ایتده      کشور تجمیک و برحسب ویژگیدر 

 ."برداری کردم و ای  فرصتی مؤثر و سودآور بود پایگاه را طراحی و بهره

 

 دومین دستآورد پژوهش، شناسایی مدل ذهنی
 9هتای کارآفرینته بتا استتفاده از      شناسایی فرصتت  در ای  قسمت از مقاله، چگونگی بروز کنش انسانی

عنوان مفهومی جدیتد   واره تصویری که پیش از ای  معرفی شد، درقالب یک مدل ذهنی شناسایی و به طر 

های  ای تصویری کنش شناسایی فرصت واره مدل طر "شود. مدل یادشده تحت عنوان  معرفی و تشریح می

(، 7آن درادامته در جتدول )   فرایندهای و است و مراح ، اجزا  شده داده (، نشان7شل  ) در "کارآفرینانه

 گیرد. مورد بحث قرار می

 
 

 های کارآفرینانه ای تصویری کنش شناسایی فرصت واره . مدل طرح5شکل 
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 های کارآفرینانه های مدل کنش شناسایی فرصت .تشریح مراحل ، اجزاء و فرایند5جدول 

کد 

 مرحله
 شرح مرحله عنوان مرحله

کد 

 فرایند
 شرح ریز فرایند عنوان ریز فرایند

7 

 پیدایش
دخی   یها واره طر 

در شناسایی 
 ها فرصت

طی ای  مرحله کنش فرد در 
مواجهه با محیط تجربیاتی 

حرکتی( را -بدنمند )حسی
دهد که ای   در وی شل  می

تجربیات براساس 

های متفاوت فردی و  ویژگی
تواند میان افراد  محیطی می
برای یک فرد در  مختلف یا

شرایط زمانی و محیطی 
متغییر ، متفاوت باشد. ای  
تجربیات از س  دو سالگی و 

های  هنگام پیدایش توانایی
زبانی تاپایان حیات فرد 

واره تصویری  طر  2درقالب 
های  که در شناسایی فرصت
کارآفرینانه مؤثرند 

 شوند. سازی می مفهوم

 واره نیاز پیدایش طر  7.7

رایند تشریح می نماید که تجربیات ای  ریز ف
جدید فرد در مواجهه با نیازهای مختلف 

واره تصویری آنها در  گیری طر  باعث شل 
 شود . ذه  شخص می

 واره پاسخ پیدایش طر  6.7

های مختلفی مانند  مواجهه شخص با پدیده

ها و ییره  ها و فرایند کاالها، خدمات، روش
آنها در ذه  واره  باعث شل  گیری طر 
 گردد. شخص می

6.7 
واره  طر  پیدایش

 فیزیولوریک

مواجهه فرد با نیازهای مختلف و شناخت 
های فردی  شرایط محیطی و ویژگی

گیری  ایجادکننده آنها منجر به شل 
واره فیزیولوریک برای هر نیاز در  طر 

واره شرایط و  شود. ای  طر  شخص می
باور های مذکور را درقالب یک  ویژگی

 نماید. حفظ و تداعی می

5.7 
واره  پیدایش طر 
 ارگانیس 

ها و  حضور یا هرگونه مواجهه فرد با محیط
واره  گیری طر  جوامک مختلف منجر به شل 

واسطه آن  گردد که به ای در ذه  شخص می
عنوان یک  ک  آن محیط یا جامعه را به
 نماید. موجود زنده تداعی می

 واره ارگان طر پیدایش  4.7

تجربیات فرد درمورد سایر افراد در سطح 
ای در شخص  واره فردی باعث ایجاد طر 

شود که قابلیت قضاوت درمورد سایر افراد  می
واره را برای فرد فراه   واسطه آن طر  به

 نماید. می

2.7 
واره  پیدایش طر 

 دگردیسی نیاز

مواجهه فرد با یلسری از تغییرات پیاپی یک 
سازی ای  تغییرات درقالب  نیاز باعث مفهوم

 گردد. واره دگردیسی نیاز می طر 

1.7 
واره  پیدایش طر 

 تغییرات فیزیولوریک

ای از  تجربیات فرد درخصوص سلسله
دهنده  های شل  تغییرات در شرایط و ویژگی

به یک نیاز باعث ایجاد مفهومی واحد از ای  
ری واره تصوی تغییرات درقالب یک طر 

 شود. می
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کد 

 مرحله
 شرح مرحله عنوان مرحله

کد 

 فرایند
 شرح ریز فرایند عنوان ریز فرایند

6 
ای  واره تفلر طر 

 ها شناسایی فرصت

طی ای  مرحله شخص با 
واره  طر  9استفاده از 

کارآفرینانه فرصتی را شناسایی 
نماید. شایان ذکر است که  می

شناسایی فرصت آخری  مرحله 
بوده و مرحله بعدی ای  مدل 

گیری درخصوص  که تصمی 
برداری از ای  فرصت یا  بهره

عنوان  انصراف از آن است به
مدلی قاب  پژوهش به 

مند معرفی  پژوهشگران عالقه
 گردد. می

7.6 
واره  سازی طر  فعال

 نیاز

واره نیازی که پیش از ای   طی ای  فرایند طر 

شود.  در ذه  فرد شل  گرفته است، فعال می
 نماید. رو توجه فرد را به خود جلب می ازای 

6.6 
معادل سازی 

 واره نیاز طر 

واره نیازی مشابه را فعال  در ای  فرایند فرد طر 
نماید و بر ای  مبنا درمورد نیاز مورد نظر  می

 کند. قضاوت می

 واره نیاز تعمی  طر  6.6
طی ای  فرایند شخص نیازی را که پیش از ای  

آن نیاز داشته است درمورد سایری  نیز خود به 
 دهد. تعمی  می

5.6 
واره  سازی طر  فعال

 ارگانیس 

نماید که شخص محیط یا  ای  فرایند تشریح می
ای را که دارای یک نیاز مشخص است،  جامعه

 آورد. به یاد می

4.6 
واره  سازی طر  فعال

 ارگان
 طی ای  فرایند شخص افرادی را که دارای نیاز

 آورد. موردنظر هستند را به یاد می

2.6 
واره  فعال سازی طر 
 فیزیولوریک

های  کند که فرد ویژگی ای  فرایند تشریح می
انسانی یا شرایط محیطی ایجادکننده یک نیاز 

 آورد. مشخص را به یاد می

1.6 
واره  سازی طر  فعال

 تغییرات فیزیولوریک

تغییرات در ای از  طی ای  فرایند شخص سلسله
های فردی ایجادکننده  شرایط محیطی یا ویژگی

 آورد. یک نیاز مشخص را به یاد می

9.6 
واره  سازی طر  فعال

 دگردیسی نیاز

نماید که شخص مراح   ای  فرایند تشریح می
پیاپی تغییرات در یک نیاز مشخص را به یاد 

 آورد. می

8.6 
های  واره ترکیب طر 
 پاسخ

واره پاسخ  فرایند شخص دو یا چند طر طی ای  
واره کاال،  موجود در ذه  خود را اع  از طر 

ها را با  خدمت ، روش، فرایند و یا سایر پدیده
 نماید. ه  ترکیب می

72.6 
واره نیاز  کشف طر 
 جدید

سازی  طی ای  فرایند شخص با فعال
های نیاز ، فیزیولوریک، ارگان و یا  واره طر 

سازی  واره نیاز و یا معادل تعمی  طر ارگانیس ، 
برد.  واره نیاز به وجود نیاز موردنظر پی می طر 

تواند در وقوع هر  واره نیاز می فرایندکشف طر 
زمان با  تنهایی یا ه  یک از ای  فرایندها به

 یگدیگر اتفاق بیفتد.
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کد 

 مرحله
 شرح مرحله عنوان مرحله

کد 

 فرایند
 فرایند شرح ریز عنوان ریز فرایند

6 
تفلر 

ای  واره طر 
 ها شناسایی فرصت

طی ای  مرحله شخص با 
واره  طر  9استفاده از 

کارآفرینانه فرصتی را شناسایی 
نماید. شایان ذکر است که  می

شناسایی فرصت آخری  مرحله 
ای  مدل بوده و مرحله بعدی 

گیری درخصوص  که تصمی 
برداری از ای  فرصت یا  بهره

عنوان  است بهانصراف از آن 
مدلی قاب  پژوهش به 

مند معرفی  پژوهشگران عالقه
 گردد. می

77.6 
بینی پیدایش  پیش
 واره نیاز جدید طر 

واره  سازی طر  طی ای  فرایند شخص با فعال
تغییرات فیزیولوریک ویا دگردیسی نیاز 

بینی  واره ایجاد نیاز جدید درآینده را پیش طر 
 نماید. می

76.6 
واره  طر آفرینش 

 نیاز جدید

واره  سازی طر  طی ای  فرایند شخص با فعال

واره نیاز جدیدی را  فیزیولوریک ، طر 
 آفریند. می

76.6 
واره  آفرینش طر 
 پاسخ جدید

های  واره طی ای  فرایند شخص با ترکیب طر 
واره پاسخ  پاسخ موجود در ذهنش، طر 

 آفریند. جدیدی را می

75.6 
واره  طر آفرینش 

پاسخ جدید 
 بازخوردی

های کشف،  طی ای  فرایند که درپی فرایند
واره نیاز جدید اتفاق  بینی طر  آفرینش یا پیش

های پاسخ  واره افتد، شخص با ترکیب طر  می
شده  واره نیاز تداعی موجود در ذهنش به طر 
 دهد. پاسخ می

74.6 
واره  آفرینش طر 

 نیاز جدید بازخوردی

واره پاسخ جدید  برای طر  ازآنجاکه
بودن هنوز  دلی  بدیک شده در ذه  فرد به آفریده
واره نیازی شل  نگرفته است، شخص با  طر 
واره  واره فیزیولوریک، طر  سازی طر  فعال

نیازی جدید را برای پاسخگویی به آن 

 آفریند. می

72.6 
واره  ظهور طر 

 فرصت کارآفرینانه

پیوندد که در ذه   وقوع می بهای  فرایند زمانی 

واره نیازی جدید،  شخص در مقاب  تداعی طر 
واره پاسخ جدید بازخوردی و بالعلس  طر 

رو عدم وجود هریک از ای   فعال گردد. ازای 
گیری و  کننده باعث عدم شل  دو فرایند تعام 
 گردد. واره فرصت کارآفرینانه می ظهور طر 

6 

مواجهه با 

قطعیت  عدم

کارآفرینانه و 

برداری از  بهره

 فرصت

طی ای  مرحله فرد تصمی  می 
گیرد که آیا از فرصت 

برداری نماید  شده بهره شناسایی
یا اینله آن را رها کند. 

راستا او با شرایط دارای  درای 
 گردد. قطعیت مواجه می عدم

2 

شناسایی ای  مرحله 
عنوان موضوعی  به به

های  برای پژوهش
 آتی به محققان

مند معرفی  عالقه
 گردد. می
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 بندی بحث و جمع

فرضی ، کنند تر عم  می نسبت به سایری  موفق های کارآفرینانه شناسایی فرصتدر برخی از افراد اینله 

چگونته ایت    چرا و شود و  اما اینله چه چیزی ای  برتری را موجب می، دیرپا در تحقیقات کارآفرینی است

در کارآفرینی را ایجاد نموده استت   را و جریانی از مطالعات بودهپردازی  نظریهتحت ، خورد برتری رق  می

بررستتی ادبیتتات مشتتتر  میتتان  نمایتتد. آن را تلمیتت  متی  پیونتتدد و بتته ایت  جریتتان متتی  کته ایتت  مقالتته نیتتز 

دهتد کته مطالعتات موجتود بیشتتر بته اثبتات تتأثیر فعالیتت           های تصویری و کارآفرینی نشتان متی   واره طر 

قطعیتت کارآفرینانته و چگتونگی ایت  تتأثیر       ها و مواجهه با عدم های تصویری بر شناسایی فرصت رهوا طر 

؛ 6222، 4؛ بتارون 6226، 5؛ ازگت  6227، 6؛ گتاگلیو و کتاتز  6227، 6؛ ساراستواتی 7812، 7اند )نیستر  پرداخته

ای کته   و مطالعته ( 7276، 9؛ والیتر 6277، 1؛ بلتوم و کتووی   6221؛ ازگت  و بتارون،   6222، 2بارون و انستلی 

 از ای  زاویه که مطالعه حاضر های واره تصویری مشخصی را شناسایی و معرفی نماید، یافت نشد. یافته طر 

بینتی   های کارآفرینانته را کشتف، خلتق یتا پتیش      سازد تا فرصت قادر میدهد که آنچه کارآفرینان  نشان می

باشد، ولی بتا   ای  جریان از مطالعات همسو می های تصویری است با واره نمایند، برخورداری ایشان از طر 

واره کارآفرینانتته مشتتخص و شناستتایی متتدلی ذهنتتی کتته طتتی فراینتتدهای آن فعالیتتت ایتت   طتتر  9معرفتتی 

انجامتد، ایت  مطالعتات را تلمیت       هتای کارآفرینانته متی    های معی  به بروز کنش شناسایی فرصت واره طر 

العتته حاضتر، افتزایش دامنته شتناخت متا از ماهیتت فرصتتت       نمایتد. یلتی دیگتر از نتتایج حاصت  از مط      متی 

واره  طتر   ادرا  شناستایی فرصتت یتا فعالیتت    کارآفرینانه است. براساس مدل ظهوریافته در ای  مطالعته،  

یابد و فرد  کننده وجود یک فرصت کارآفرینانه است، هنگامی در ذه  شخص ظهور می فرصت که تداعی

های نیتاز جدیتد و پاستخی در     واره ینانه را شناسایی نموده است که طر رسد فرصتی کارآفر به ای  باور می

تتوان گفتت کته تفتاوت      رو متی  زمتان فعتال شتود. ازایت      طتور هت    بازخورد به آن یا بالعلس در ذه  او بته 

واره  های پژوهشی در ای  است که در ذهت  پژوهشتگر یلتی از دو طتر      های کارآفرینانه و فرصت فرصت

                                                                                                                                                    

1. Neisser 

2. Sarasvathy 

3. Gaglio & Katz 

4. Ozgen 

5. Baron 
6. Baron & Ensley 

7. Blume & Covin 

8. Valliere 
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ستازی   توانتد آن را مفهتوم   پاسخ قابلیت تداعی نداشته و فرد با تجربیات موجود خود نمی بازخوردی نیاز یا

زمتان   ستازی شتده و قابلیتت تتداعی هت       ها در ذه  کارآفری  مفهوم واره که هر دو ای  طر  نماید. درحالی

تتوان گفتت کته ادرا  فترد درخصتوص وجتود فرصتت امتری          براساس مدل یادشده همچنتی  متی   .دارد

واره سایری  نسبت به آن منطبتق نباشتد.    فرد و از جنس باور بوده و ممل  است بر واقعیت یا طر  به منحصر

گیتری نمتود کته بته هتر میتزان تعتداد         تتوان نتیجته   ای بترای مطالعتات آینتده متی     عنوان فرضتیه  رو، به ازای 

حتمتال انطبتاق ایت     واره فرصتت بیشتتر باشتد، ا    کننتده در ظهتور طتر     های کارآفرینانه مشارکت واره طر 

مطالعته  ایت   ما امیدواری  یابد.  واره با واقعیت یا واقعیت مورد باور اکثریت افراد آن جامعه افزایش می طر 

 و تقویت آنهتا از دوران کتودکی   کارآفرینانه های شناسایی فرصتمسیری برای بررسی عمیق تر چگونگی 

 محققان آینده فراه  کند.ای را برای  های تحقیقاتی نوآورانهبگشاید و فرصت

 

 کارآفرینی استعداد گیری اندازه برای ابزاری

باعتث برتتری نستبی کارآفرینتان در مقایسته بتا        یلتی از عتواملی کته   دهد  نتایج مطالعه حاضر نشان می

واره  طتر   9سته  بیشتتر آنهتا در برختورداری از     ، شتود  کارآفرینانته متی   هتای  شناسایی فرصتت سایری  در 

واره در  طتر   9ثیرگذاری هریتک از ایت    أالبته ممل  است وزن ت شده در ای  مقاله است. معرفیتصویری 

منظتور   تتوان بته   موضوع پژوهشتی را متی   ای رو  ازای  .کارآفرینانه با ه  متفاوت باشد های شناسایی فرصت

گتر یلتی از   دی ازستوی  کردن نتایج مطالعه حاضر در آینده پیشتنهاد نمتود.   انجام تحقیقات بیشتر و کاربردی

توان از نتایج حاص  از ای  مطالعته استتخراج نمتود ایت  استت کته هرمقتدار کته تعتداد           هایی که می فرضیه

واره فرصت بیشتر باشد، احتمال انطباق باور شخص بته وجتود    کننده در ظهور طر  های مشارکت واره طر 

هاستت کته    واره عتداد و وزن طتر   یابد. البته میتزان ایت  مشتارکت تتابعی از ت     فرصت با واقعیت افزایش می

مند معرفی شود. یتافت  پاستخی بترای     عنوان موضوعی برای مطالعات آینده به پژوهشگران عالقه تواند به می

برای سنجش میزان توانایی فرد در طراحی ابزاری مطالعات پیشنهادشده، راه را برای انجام مطالعه کاربردی 

 د.گشای های کارآفرینانه می شناسایی فرصت
 

 کارآفرینان زودهنگام در پرورش مداخله پروتکلی برای

هتتای شناستتایی فرصتتتکتتنش  گیتتری شتتل واره کارآفرینانتته در  طتتر  9، براستتاس نتتتایج ایتت  مطالعتته
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، هنگام ظهور توانایی زبتانی  های تصویری واره طر سازی  آیاز مفهومثیرگذارند و ازآنجاکه أت کارآفرینانه

رو،  ازایت   .(6262رانت  و زینت  و هملتاران،    ) شتود  زندگی انستان شتروع متی   های اولیه  از همان سالو 

کارآفرینانه  های شناسایی فرصتطور ویژه توانایی او در  بهو های کارآفرینانه شخص  منظور تقویت کنش به

را از دوران کتودکی در او شتل     شده در ایت  مطالعته   یافتره وا طر  1در دوران بزرگسالی بهتر است که 

دف، ای  هت  اما، تحقق تقویت نمود.درقالب مدل پیشنهادی ای  مقاله را  منظور تفلر استفاده از آنها به داد و

است که املان انجام ای  مداخالت توسط مربیان و والدی  کودکتان را   هایی راهنماییها و  نیازمند پروتل 

و تقویتت   وستاز  بتا هتدف مداخلته در ستاخت     هتایی  راهنمتایی هتا و   نماید. بنابرای ، تدوی  پروتلت  فراه  

منظتور توستعه توانتایی     بته برای کودکان سازی مدل پیشنهادی ای  مقاله  و نهادینههای کارآفرینانه  واره طر 

منتد   محققتان عالقته  عنوان موضتوع پژوهشتی کتاربردی بته      هبتوان،  های کارآفرینانه را می شناسایی فرصت

 نمود.پیشنهاد 

 

 سازوکاری برای توسعه کارآفرینی در جوامع
با ، رو ازای  .شود های اصلی کارآفرینان محسوب می کارآفرینانه یلی از توانمندی های شناسایی فرصت

 را گستترش داد. کتارآفرینی  تتوان نترب بتروز     در افراد جامعته متی   ها شناسایی ای  فرصتتقویت توانمندی 

تتوان پژوهشتگران فعتال در حتوزه      مطالعه و مدل پیشتنهادی آن ای  شده در  معرفی واره کارآفرینانه طر  9

ها بته   ای  یافته .دهد افزایش میبینی و کنترل رفتار کارآفرینانه بیشتر از گذشته  پیشتوسعه کارآفرینی را در 

هتای   واره هتای تترویج طتر     روتل عنوان موضوعی برای تحقیقات آینده پ دهد تا به پژوهشگران املان می

واره درمانی کارآفرینانه در سطح فردی و گروهی را تتدوی  نماینتد تتا     در سطح جامعه و طر  کارآفرینانه

توستعه کتارآفرینی در   ستازوکار بته   گذاران و متولیان توسعه کارآفرینی در جوامک با استفاده از ای   سیاست

 جوامک کمک کنند.
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