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چکیده
کارآفرینی فرایند مرتبط با کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصتهای مناسب ایجاد و توسعه کسب و کاار اسات
که طی آن کاالها و خدمات نوینی خلق یا ارائه می شود .ازاین رو تشخیص و بهره برداری مناسب از فرصت ،یکی
از مهم ترین تواناییهای کار آف رین محسوب می شود .در فرآیند کار آفرینی ایده های مناساب باه منراور بهاره
برداری از فرصت ها و نابع موجود شناسایی و پیاده سازی میشوند .یکی از مهمترین عواما توویات و تساتر
خالقیت و نوآوری وجود ساختار مناسب سازمانی میباشد .این تحویق به بررسی نوش دانش فنی در تشاخیص و
بهره داری از فرصتهای کار آفرینانه پرداخته شده است .با توجه به این که شناختها فرصت های کارآفرینانه در
حوزه های مختلف اقتصادی بسیار با اهمیت است و برای شناختن این فرصتها باید دارای دانش و خالقیت باود.
از این رو مواله حاضر به بررسی نوش دانش فنی در تشخیص و بهره برداری از ایان فرصاتهاا پرداختاه اسات و
دراین مواله نشان داده شده است که داشتن دانش توام با خالقیت و نوآوری مایتواناد پایاه تایاری کاارآفرینی
باشد.
واژگان کلیدی :دانش فنی ،تشخیص و بهره برداری ،خالقیت ،کارآفرینی
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بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه
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مقدمه
چنانچه بخواهیم تعریف مختصری از کارآفرینی و فعالیت کارآفرینانه ارائه دهیم باید تفت کارآفرینی را میتوان فرآیند شناسایی
فرصت ها و بهره برداری و خلق ارز از آن ها دانست .البته باید توجه داشت که این خلق ارز  ،هم برای فرد کارآفرین یا ارائه
کننده کاال و خدمات مطرح است و هم برای جامعه یا دریافتکنندتان کاال و می تواند جنبه های اقتصادی و اجتماعی را در بر
بگیرد و بدین ترتیب فرصت کارآفرینانه ،به عنوان شانس یا امکان رفع یک نیاز یا تواضای جامعه از طریق ترکیب خالقانه منابع و
ایجاد یک ارز برتربرای یک کاال یا تواضا تعریف میتردد و اتر خدمت را شکلی از نیاز به آن کاال یا خدمت فرض نماییم که به
پشتوانه تمای و توانایی مالی شخص یا تروه متواضی بروز نموده و ارائه کاال یا خدمت مورد نرر جهت پاسخگویی به تواضای
میکور را نیز متجلی بدانیم ،آنتاه کمبود در قالب مفهوم عرضه یک کاال یا خدمت نسبت به تواضای دریافتکنندتان آن کاال یا
خدمت در هر عرصهای ،به عنوان منبع فرصت کارآفرینانه در آن عرصه محسوب میشود .در کشورهای توسعه یافته به کارآفرینی
به عنوان راهبردی برای توسعه می نگرند و به دلی جایگاه ویژه کار آفرینان در روند توسعه پایدار و رشد و شکوفایی اقتصادی،
تال میکنند افراد را به فعالیتهای کار آفرینانه هدایت کنند .در دهههای اخیر تغییر و تحوالت در زمینه رقابت روز افزون و
عدم اطمینان شرایط محیطی باعث شده است تا سازمانهای بزرگ که تغییرات اندکی در رو و ساختار خود میدهند نتوانند
با شرکتهای کوچک که از انعطاف پییر ی ،سرعت و نو آوری باالتری برخوردار هستند رقابت کنند .امروزه سازمانها در
موقعیتهایی قرار میگیرندکه ترایش داشتن به سمت فعالیتهای کارآفرینانه آنها امری ضروری است .(shepherd et
)al,2008
بایگرو )1991(1کارآفرین را شخصی میداند که فرصتی را تشخیص داده و برای پیگیری آن یک سازمان را راه اندازی میکند.
بسیاری از مطالعات صورت ترفته در رابطه با تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بیان کرده اند که قابلیتهای
فکری یاد ترفته شده و اطالعات تجاری کسب شده ،آن دسته از کار آفرینانی را توصیف میکنند که فرصتی را کشف کرده اند
( .)westhead et al, 2009در این میان عوام زیادی بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه تاثیر دارند که یکی از مهمترین
عوام تاثیر تیار در تشخیص فرصتهای کارآفرینانه ،سرمایه فکری و دانش فنی افراد سازمان است ( puhaka; Ramos, et
 .)al 2010دانش فنی حلوه مفوود شده کار آفرینی می باشد .توجه به تربیت نیروی فنی یکی از مسائلی است که مورد نیاز کار
آفرینان هر جامعه است .از طرفی افرادی که دانش فنی دارند میتوانند خود نیز کار آفرین باشند (.)Iscanews.ir
کار آفرینی پیوند کار آفرین و فرصت های ارزشمند است .کار آفرینان در دوفرآیند مهم کشف و بهره برداری از فرصتهای
کارآفرینانه در تیرند ( .)Shane & Venkataraman, 2000کارآفرینی فرایندی از ارائه اندیشه های تازه و نو و بهره تیری از
امکانات و فرصت ها موجود با تکیه بر دانش ،پیشه و کار مربوط به آن و پییر خطر است .یک کار آفرین به منرور تحوق ایده
ا عوام مورد نیاز مانند :زمین ،نیروی کار ،مواد مصرفی و سرمایه را فرام آورده و با استفاده از قدرت تصمیم تیری و مهارتها
و استعدادهای فردی ا در طراحی ،سازماندهی و راه اندازی و مدیریت واحد جدید ،ایده ا را تحوق ساخته و از این راه کسب
در آمد می کند .کارآفرین سرمایه دار نیست ،اما قادر است از سرمایه های راکد به خوبی استفاده کند .همچنین او ممکن است
مخترع و متخصص هم باشد .بی تیتز میتوید :بیشترین راه ح ها در جای دیگری کشف میشود که باید آن ها را شناسایی و
از حوزه کشفشان به حوزهء خودمان انتوال دهیم ،این همان کارآفرینی است (مطهری.)1831 ،
ادبیات پژوهش
امروزه سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ( .)Giju et al, 2010دانش یکی از مهمترین عوام
تولید و مزیت رقابتی و همچنین به عنوان مهمترین منبع نوآوری برای سازمانها شناخته شده است ( ;Massa, Testa, 2009
 .)Harris et al, 2013برای آن که یک کارآفرین موفق شوید باید از مجموعه ای از دانشها و مهارتها برخوردار باشید .این
دانش فنی در واقع دارای شش محور اصلی میباشد :بازاری تجاری-حووق اداری-فنی عملیاتی-حسابداری مالی-رفتاری انسانی و
نهایتا استراتژیک.در پژوهش های متعددی بیان شده است که عوام مختلفی بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه تاثیر دارد که
مهم ترین این عوام دانش و سرمایه فکری است .پژوهشی دیگر با عنوان نوش دانش سابق کارآفرین برتشخیص فرصت کار
آفرینانه با تکیه بر نوش دانشگاهها در ایجاد و توسعه دانش بیان کردند که برخی از پژوهشها به نوش مستویم دانش کارآفرین
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بر روی تشخیص فرصت اشاره کرده اند .اما اطالعات جدیدتر براساس دیدتاه شناختی معتودند که دانش سابق با توویت ساختار
شناختی کارآفرین در جیب اطالعات جدید و در نتیجه ،شناخت فرصت به او کمک می کند .همچنین فعالیتهای آموزشی،
پژوهشی ،ترویجی و مشاوره ای دانشگاه ها در تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه تاثیر دارند (قلی پور و همکاران،
.)1833
کارآفرینان فرایند کسب وکار خود را با جستجوی یک فرصت کسب و کار آغاز میکنند .آنها زمانی که از سود آوری فرصت
شناسای ی شده اطمینان یابند ،کانون توجه خود را از جستجو تری به بهره برداری از آن تغییر میدهند .برخی دیدتاه های
نرری و عملی ،فرایند کار آفرینی را به صورت ساده در جستجو و سپس بهره برداری از فرصتهای کار آفرینانه مفهوم پردازی
کرده اند ( .)Choi et al, 2008در واقع کا رآفرینان با دانش فنی که وابسته به خالقیت و نو آوری میباشد ابتدا فرصت های
مناسب ایجاد کسب و کار را تشخیص و پس از تشخیص درست آن ها اقدام به بهره برداری مناسب میکنند .بهره برداری از
فرصت ،شروع عملیاتی موثر و تمام عیار جهت تولید کاال و یا ارائه خدماتی است که نتیجه فرصت کسب و کار باشند .در این
صورت ،ک فرآیند کار آفرینی وابسته به تصمیم کار آفرینان برای اقدام براساس فرصت است.
خالقیت:
خالقیت به معنای خلق کردن است .از دیدتاه روانشناختی ،خالقیت به معنای پدید آوردن چیزی از چیز دیگر به تونه ای
منحصر به فرد است .به اعتواد (تورنس )1فرایند حساس شدن به مسائ  ،نوصها ،پیداکردن نواط مبهم در معلومات و مشخص
نمودن مشک  ،جستجو برای ح و حدس زدن و صورت بندی فرضیه ها درباره نواقص ،آزمون فرضیهها ،تغییر در فرضیات و
آزمون مجدد آنها و در نهایت اتصال عناصر مختلف به یکدیگر را خالقیت تویند (رنجبریان.)1891 ،بسیاری چنین میپندارند
که خالقیت یک ویژتی ذاتی و ارثی است که تنها برخی افراد خوشبخت با آن متولد میشوند .امروزه ثابت شده است که این
توانایی در نوع بشر عمومیت دارد و همه در هنگام تولد به درجات توناتون دارای این استعداد هستند .خالقیت را به صورتهای
مختلف و متعددی تعریف کرده اند .اما در همه این تعاریف دو مفهوم تازتی و نو بودن به همراه ارزشمندی و مناسب بودن
مشترک می باشد و نوآوری از اعمال کلیدی در فرایند کار آفرینی می باشد.
یک مدیر خالق در سازمان جوی ایجاد می کند که هم خود و هم کارکنان دیگر به تونه ای خالق ،فکر و عم کنند .ایجاد این
جو مستلزم فراهم کردن شرایط است که کارکنان به تفکر بپردازند و برای تحویق این امر باید به اندیشه ها و دیدتاهها فرصت
بروز داد .اتر افراد سازمان بدانند با عرضه نررات جدید مورد حمایت و تشویق مدیران قرار میتیرند برای تفکر بیشتر و همچنین
ارائه طرحها و ایده های ابتکاری و خالق جهت پیشرفت کار سازمان تال خواهند کرد .خالقیت در یک محیط مستعد ،پرور
می یابد .قبول چنین محیط هایی برای بسیاری از مدیران دشوار است .آنها ممکن است با استمرار فرایند تغییر که همراه
ضروری خالقیت است راحت نباشند (رنجبران.) 1892 ،
راه های زیر برای ایجاد محیطی که خالقیت در سازمان ها تشویق میکند به شرح زیر است:
-1پییر تغییر
-2تشویق نرریه های جدید
-8اجازه تعام بیشتر
-1تحم شکست
-5ایجاد هدف های روشن و آزادی جهت تحوق آنها
-1تشخیص(رنجبران)1892،
خالقیت در سازمان زمانی عملی میشود که مدیران ،محیطی ایجاد کنند که در آن خالقیت بتواند رشد کند .مدیران میتوانند با
به کار بردن راه های زیر برای پرور خالقیت در میان کارکنان خود اقدام کنند:

Torens
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-1از کارکنان خود انترار خالقیت داشته باشید
-2تحم شکست و یادتیری از آن را به کارکنان خود بیاموزید.
-8روحیه کنجکاوی را تشویق کید
-1مشکالت را به عنوان چالش تلوی کنید
-5آموزشهایی در زمینه خالقیت را به اجرا در آورید
-1از کارکنان خود حمایت کنید
-7برای کارهای خالق ،پادا را در نرر بگیرید
-3الگوهای مناسبی در زمینه خالقیت معرفی کنید(پرداختچی و شفیع زاده.)1835 ،
نوآوری:
فرایند ایجاد هر چیز جدیدی که برای فرد و تروه ارز مهمی داشته باشد .به عبارت دیگر به کار تیری تواناییهای ذهنی برای
ایجاد یک فکر ،ارائه محصول و یا خدمات جدید ،نو آوری است (رنجبران .)1892 ،در دنیای پیچیده و رقابتی امروز ،نوآوری
شاهرگ حیاتی انواع کسب و کار ها در عرصه اقتصاد در هر جامعه ای محسوب می شود و میتوان تفت که بدون نو آوری
هرکسب وکاری محکوم به زوال و نابودی است .کار آفرینان با پیوند نو آوری به نیازهای جامعه ،فرصت بازار را به نفع خود سمت
و سو می دهند .به عبارت دیگرنوآوری از عناصر کلیدی فرایند کار آفرینی است .همان طور که خالقیت به کار تیری توانایی های
ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است (صمد آقایی .) 1835 ،نوآوری هم فرایند اجرای خالقیت و تحوق بخشیدن و
عملیاتی کردن ایده های نو و تبدی خالقیت به نتیجه عینی میباشد (تلستان هاشمی.)1831 ،
فرایند نوآوری را میتوان به مراحلی چند دسته بندی کرد:
-1نیاز
-2نرر یا ایده
-8پییر
-1اجرا
-5منابع (عالی.)1831 ،
نتیجه گیری
تشخیص و بهره برداری از فرصت های مناسب ،قلب فعالیتهای کارآفرینانه را شک می دهد .داشتن دانش فنی و آتاهی کافی
توام با خالقیت و نوآوری میتواند پایه تیار فعالیت های کار آفرینانه باشد و باعث ایجاد و شک تیری کارآفرینی شود.
کارآفرینان اغلب منابع مورد نیاز برای تشخیص و بهره برداری از فرصت های بازار را باسازماندهی یک شرکت فراهم و هماهنگ
می کنند .بهره برداری از فرصت ها به الگوهایی که کارآفرینان جهت بهره برداری از فرصت ها انتخاب و استفاده میکنند اشاره
دارد .ایده های جدید با اندیشیدن به دست می آیند که در آن ذهن به طور عمیق بایک مسئله درتیر میشود و به تجسم آن
می پردازد و با حیف و یا ترکیب واقعیت های موجود ،به روشن شدن فکر جدید کمک می کند .افکار بشری به هم ارتباط دارند و
به هم پیوسته اند .این افکار زمانی رشد و به خالقیت می رسند که در محیطی خالق قرار بگیرندو بتوان فضایی به وجود آورد که
دارای محرک باشند.کارآفرینی نتیجه فرایند سیستماتیک کاربرد خالقیت و نوآوری در تامین نیازها و استفاده از فرصتهای
موجود است .کارآفرینان با برخورداری از دانش فنی که وابسته به خالقیت و نوآوری است ابتدا فرصتهای ایجاد کسب وکار را
تشخیص و پس از تشخیص اقدام به بهره برداری میکنند.
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