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 دهیچک
 یالگو است، گرفته انجام ینیکارآفر حوزة در یپرداز هینظر نةیزم در تاکنون که یگوناگون مطالعات وجود با

 یبرا یتالش پژوهش نیا. باشد زین حوزه نیا نظرانصاحب اکثر رشیپذ مورد که ندارد وجود یریفراگ یمفهوم

 که یتریشومپ دگاهید. دارد وجود عمده ریتعب دو ،ینیکارآفر اتیادب در. است ینیکارآفر جامع ةینظر کی ارائة
 بازار ندیفرا در نانهیکارآفر فرصت کشف بر که یکرزنر دگاهید و کند یم دیتأک تیخالق و ینوآور و دهیا بر

 طیشرا فقط توانند یم هرکدام یعنی ؛ستین استفاده قابل یگرید یجا هب ها دگاهید نیا از کدام چیه .دارد تمرکز

 یبانیپشت ژهیو طیشرا در دهیعق دو هر یدرست امکان مطالعه، نیا در .کنند لیتحل را بازار و اقتصاد از یا ژهیو

 یمعنا به ینیکارآفر. دارد وجود هینظر دو آن بیترک از جامع ةینظر کی یعموم طیشرا در ،نیبنابرا ؛شود یم

 ندیفرا در رییتغ نوع هر. دربردارد را یتریشومپ ینوآور و تیخالق و کرزنر ةنانیکارآفر کشف ،ینیآفر ارزش

 به ینیکارآفر ةینظر یمبنا کردنکینزد پژوهش نیا کردیرو ن،یبنابرا ؛شود یم ینیآفر ارزش موجب یاقتصاد
 ینیکارآفر ندیفرا رایز ،یاقتصاد ندیفرا در رییتغ از است عبارت ینیکارآفر گر،ید عبارتبه است؛ اقتصاد علم

 .دیآ یم وجودبه دیجد یها ارزش انتقال، نیا دنبالبه و است گرید یتیوضع به یتعادل یتیوضع از انتقال عام،

 

 .ینوآور ،ینیکارآفر ،یاقتصاد ندیفرا ،ینیآفر ارزش :یدیلک یها هواژ
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 مقدمه

به دیشا .شد مستقل یا رشته مرور به یول گرفت، شکل یاقتصاد مطالعات متن در ینیکارآفر

 وکار کسب طیمح و ینیکارآفر به کمتر یاقتصاد استگذارانیس که باشد ییجدا نیا لیدل

ل کالن یها استیس به هعمد طور به ها آن. پردازند یم  نیا اول هدف .دارند توجه یپول و یما

 درضمن. است اقتصاد و ینیکارآفر نیب ارتباط ترکردن کینزد یراستا در تالش پژوهش،

 توسعة با ینیکارآفر. ندارد رشته نیا نظرانصاحب همة یبرا قبول مورد ةینظر کی ،ینیکارآفر

 با است معتقد (2005) رزالوآ. (Gartner, 2001) کند یم نرم وپنجه دست مدرن ةینظر کی

 است هدنش رفتهیپذ یعموم طور هب ینیکارآفر ةینظر هنوز ،محققان از یاریبس تالش وجود

(Alvarez, 2005) .ةدربار جامع یدگاهید به دنیرس یراستا در کمک پژوهش، نیا دوم هدف 

 یا هینظر به دنیرس و ینیکارآفر یها هینظر یکپارچگی به تواند یم اقتصاد .است ینیکارآفر

 . ندک کمک جامع

 جامع ةینظر کی تا کند یم تالش ،(یکرزنر) کشف و (یتریشومپ) خلق دگاهید بیترک با لوارز،آ

 ، (teleology)یشناستیغا منظر از (2007) وارزآل .(Alvarez & Barney, 2007) دهد ارائه ینیکارآفر

 خلق یتئور دو هر است معتقد او. دکن یم یبررس را کشف و خلق یبرمبنا ینیکارآفر یها هینظر

 یاریبس اشتراکات و هستند یتئور کی از یشناختتیغا قیمصاد ،(یکرزنر) کشف و( یتریشومپ)

 درعمل هرچند ،سازگارند یدرون طور به ،خلق و کشف یها هینظر یاساس فروض است معتقد او. دارند

 و دهد صیتشخ را تناقضات نیا درعمل دیبا نیکارآفر او ازنظر ،نیبنابرا ؛نداتناقض در یعیوس طور به

 فقط ،است گرفته کار هب که را یفروض مجموعه است معتقد یو .ردیبگ میتصم یجار تیموقع براساس

 ةینظر از شتریب احتماالً که کند یم شنهادیپ را ینیمع یها کنش خود، کشف ةینظر»: دارند یتجرب کاربرد

 یروش شتریب آلوارز، ةینظر. (Alvarez & Barney, 2007) «است صادق هم آن عکسرب و است مؤثر خلق

 حیتوض را ها فرصت و ینیکارآفر نیب رابطة او ةینظر. هاست فرصت از یبردار بهره و فکش یبرا

  . دهد ینم

 بر یکرزنر دگاهید کهیدرحال ،دارد دیتأک ینوآور و دهیا بر یتریشومپ دگاهید

 را ها آن دگاهید دو نیا روانیپ هرچند .دارد دیتأک بازار ندیفرا در نانهیکارآفر یها فرصت

 تریشومپ ،قتیحقدر .ندا مواجه مشکل با ها هینظر نیا هنوز یول ،اند داده گسترش و توسعه
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 یزیچ هر تیموفق» رایز ،کند یم هیتک اننیکارآفر رتیبص به ،بازار از اطالعات یجا به( 1934)

 ,Schumpeter) «دارد یبستگ ونددیبپ قتیحق به بعد یمدت که ایاش دنید تیظرف به و رتیبص به

. است یشیاتر ینیکارآفر با یتریشومپ ینیکارآفر نیب نظر اختالف نقاط از یکی نیا. (1934
 و رفتارها انطباق و بازار یهاندیفرا در یریادگی تیظرف به یشیاتر اقتصاددانان از یاریبس

ل ،کنند یم دیتأک بازار راتییتغ با افراد یها العمل عکس  ها نیا یتریشومپ دگاهید در کهیدرحا

 نه ،کنند یم تیهدا یمعمول طیشرا در را وکار کسب که هستند یافراد یمعمول یها یژگیو

 البته. (Croitoru, 2012) شود یم یتلق نوآور فرد کی عنوان به که ینیکارآفر یها یژگیو

 .است شناسانهروان بعد از ینیکارآفر به ها آن نگاه تفاوت از فراتر ،دگاهید دو نیب نظر اختالف

 و زننده هم به اساساً یتریشومپ ینیکارآفر» :کند یم دیتأک اختالف نیا بر( 1999) کرزنر

 ،زند یم همبه و کند یم دگرگون را مستقرشده یتعادل تیموقع یعنی ؛است تعادل کنندة بیتخر

 مندنظام طور هب ،یتعادل عدم طیشرا نآ قیطر از که دارد را نآ استعداد من ةینظر کهیدرحال

 هنوز»: دیگو یم پاراگراف نیهم ةادام در او .«دهد یتعادل یبازار رقابت به را خود یجا

 .(Kirzner, 1999) «هستند هم با تضاد در گاهدید دو نیا که معتقدم

 و تریشومپ .است کرزنر و تریشومپ یها دگاهید نقد و لیتحل ،پژوهش نیا یبررس محور

 البته .دارد وجود ینیکارآفر یها هینظر ریسا لیتحل یبرا یجامع چارچوب که ندمعتقد کرزنر

 دو هر .شود یم گرفته کار هب یتر یعموم یمدل در بلکه ،شود ینم گذاشته کنار ها آن یها هینظر

 تواند ینم کدامچیه یول ،باشد درست ژهیو طیشرا در تواند یم ،یکرزنر و یتریشومپ دگاهید

 شامل ،دشو یم دیتأک آن رب پژوهش نیا در که یاقتصاد ندیفرا .باشد ینیکارآفر عام ةینظر

. کند لیتحل ندمؤثر تقاضا و عرضه رب که را ییروهاین تمام اثر تواند یم و است مبادله و دیتول

 ةینظر دو هر ،یاقتصاد ندیفرا .دکن روشن ها آن با را ینیکارآفر ةرابط تواند یم ،نیهمچن

 توجه ینیکارآفر اتیادب مرور به ابتدا ادامه، در .دارد خود درون در را کرزنر و تریشومپ

 ارتباط به توجه آن، از پس .شوند یم لیتحل کرزنر و تریشومپ یها هینظر سپس ،دوش  یم

 محاسبة یبرا یمدل به انیپا در و ردیگ یم صورت یاقتصاد ندیفرا و ینیآفر ارزش با ینیکارآفر

 .شود یم پرداخته نانهیکارآفر یها فرصت
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 ینیکارآفر اتیادب بر یمرور

 موضوع به گرانید از شیپ اقتصاددانان .مدآ رونیب یاقتصاد مطالعات دل از ینیکارآفر ،واقعدر

 فون و( 1934) تریشومپ ،(1871) منگر ،(1755) لونیکانت مثل یافراد .پرداختند ینیکارآفر

 ینیکارآفر ةدربار که هستند یا برجسته اقتصاددانان از( 1999 ،1973) کرزنر و( 1998) زسیم

 با مرتبط که شود یم اشاره یا ینیکارآفر یها هینظر به فقط ،یبررس نیا در .کردند اظهارنظر

 منگر یها شهیاند .دوش یم زیپره ها هینظر ریسا انیب از ن،یبنابرا ؛است پژوهش یاصل موضوع

 به ن،یبنابرا ؛گذاشت اثر کرزنر بر زسیم فون یها شهیاند و داشت تریشومپ بر را ریتأث نیشتریب

 .میا دهکر توجه هانآ
  

 یاقتصاد تیفعال و ینیکارآفر

 ةرتب یکاالها به باالتر ةرتب یکاالها لیتبد ندیفرا» :بود معتقد ،اقتصاد علم اصول در منگر

 مقتصد یفرد وسطت و یاقتصاد اهداف با دیبا ،است یاقتصاد تیفعال ینوع که تر نییپا

 مورد کار یروین خدمات جمله از ،باالتر ةرتب یکاالها دیبا ردف نیا .دشو تیهدا و یزیر برنامه

 انهنیکارآفر تیفعال را فیوظا نیا .دکن فراهم یاقتصاد محاسبات کمک با را کاالها دیتول ازین

 یتلق نیکارآفر لیدل نیا هب بلکه ،دیتول در یفن مشارکت لیدلهب نه افراد نیا ،نیبنابرا ؛مینام یم

 باال ةرتب یکاالها 1یریکارگ به یواقع ماتیتصم ،یاقتصاد محاسبات ضمن که شوند یم

 داستیپ کامالً .(Menger, 1871) «کنند یم صادر یا ژهیو مولد مقاصد یبرا را( دیتول عوامل)

 بازار و نیکارآفر نیب یارتباط تنها نه منگر .کند یم نگاه دیتول بعد از را ینیکارآفر منگر که

 که مقدار همان .ندارد یزیگرسکیر با یارتباط ینیکارآفر است معتقد بلکه ،کند ینم برقرار

 .دارد وجود او یبرا هم تیموفق احتمال ،دارد وجود نیکارآفر یبرا سکیر

 

 ینسب یشیدوراند و ینیکارآفر

. دارد ینیکارآفر در یمهم نقش ،نانیاطم نبود که است معتقد منگر برخالف (1949) زسیم 

 در و باشد نامطمئن تواند ینم ندهیآ ،باشد محاسبه قابل بازار ةندیآ ساختار اگر ،یو زعم به

                                                                 
1. assign 
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 یبرتر به یگرید یجا در یو .بود نخواهد کار در یا نانهیکارآفر انیز نه و سود نه صورت نیا

 :دیگو یم و کند یم اشاره نیکارآفر یشناخت و یدانش

 هم  آن و بداند را تیوضع برگشت زمان دیبا ،ها انیز از زیپره یبرا یانفراد وکار کسب کی»

 نیا. افتد یم اتفاق تیواقع از رترید سقوط معتقدند هنوز گرید یوکارها کسب که است یزمان

 ضررمت که کند یسامانده یروش به را خود اعمال که دهد یم ییها فرصت او به یدانش یبرتر

 :داند یم افراد یشیدوراند نیب تفاوت در را ینیکارآفر ،زسیم فون .(Mises ,1949« )نشود

 موجب گرانید از بهتر یشیدوراند بلکه ،آورد یم سود یشیدوراند مییبگو ستین درست»

 از شده رفتهیپذ اشتباهات با را خود که ردیگ یم تعلق یمخالفان به فقط زهیجا. است یسودآور

 که است ندهیآ یبرا یمادگآ ،شود یم سود موجب نچهآ. اندازند ینم یگمراه به عموم جانب

 را خودشان یماد یسعادتمند ،داران هیسرما و نانیکارآفر اگر. اند گرفته دهیناد را نآ گرانید

 مرتکب را خطر نیا هرگز ها آن. دهند یم نشان شانیها برنامه در دقت با را آن ،کنند درک

 ,Mises) «بسپارند گرانید دست هب را شان یتصاداق یزندگ کردن، مشورت لیدل به که شوند ینم

 یبرا یطیشرا یسازفراهم و یشیدوراند و ندهیآ شناخت ،زسیم دگاهید در ینیکارآفر. (1949

 و یساز آماده و یشیدوراند اگر ن،یبنابرا ؛اند کرده غفلت نآ از گرانید که است تیفعال

 .ندارد ییمعنا انهنیکارآفر انیز و سود ،باشد کسانی همه یبرا ینانیاطم یب

 دیتول به را ینیکارآفر منگر که افتیدر توانیم مذکور پردازان هینظر یها هینظر یبررس از 

ل ،کند یم رد یریپذ سکیر با را آن ارتباط و کند یم مرتبط  (1949) زسیم کهیدرحا

 (1934) تریشومپ .دهد یم نسبت بازار طیشرا و ینانیاطم یب و ینسب یشیدوراند به را ینیکارآفر

 کینزد منگر ةینظر به شتریب و کرد توجه دیتول ةیزاو از ینیکارآفر به ،ینوآور ةینظر ارائة با

ل ،شد  را ینیکارآفر ن،یبنابرا ؛کرد توجه بازار ندیفرا در نانهیکارآفر فرصت به کرزنر کهیدرحا

 دو نیا لیتحل به ،بعد بخش در .شد کینزد زسیم فون ةینظر به و ساخت مرتبط تقاضا به

 .شود یم پرداخته دگاهید

 

 یهوشمند و ینوآور ،ینیکارآفر

 دو نیا نیب که تسین نیا یبرا من یبازنگر ةجیتن» :دیگو یم خود یبازنگر مقالة در( 1999) کرزنر
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 است مهم دگاهید دو نیا از هرکدام تر قیدق فهم بلکه ،دهم صورت را یسازش انهنیکارآفر مفهوم

 دیمف یدار هیسرما اقتصاد از یمختلف یها جنبه البته و یاقتصاد شرفتیپ فهم در توانند یم چگونه که

 :است شده انیب هیفرض چهار در یبازنگر نیا یاصل موضوع»: دیگویم( 1999) کرزنر.« باشند

 

 .است معتبر و قیدق ینیکارآفر شناسانةروان فهم یبرا تریومپش فیتعر. 1

 نظام خاص و یمرکز یژگیو عنوان به را آن تریشومپ که یا یدگرگون و بیتخر. 2

 .ادعاست نیا یبرا یاساس و معتبر نماد کی ،کند یم یتلق یدار هیسرما

 بازارها لیم و استعداد فهم و ها فرصت از افراد یاریهوش دربارة انهنیکارآفر کشف ةینظر. 3

 .است روشن و معتبر یعموم تعادل به

 .است همراه یواقع یایدن در نیکارآفر صرف یهوشمند با اساساً انهنیکارآفر نقش. 4

 راتییتغ اثر در که (ها آن خلق به رقاد ای) شده خلق یها فرصت با ارتباط در یهوشمند

 . (Kirzner, 1999) ستین ناسازگار یتریشومپ اندازچشم با ،دیآ یم وجود هب مستقل ةیاول

 هنوز دیگو یم طرفکی از او. است تناقض با همراه ،یاصل ةینظر از کرزنر ینینش عقب نیا

 که اش ینیکارآفر مفهوم نیترمهم نةیزم در یلو ،است تریشومپ با تقابل در من دگاهید که معتقدم

 (دیجد شدة خلق یها فرصت) ینیکارآفر با یناسازگار در دیگو یم ،است نیکارآفر 1اربودنیهوش

 یورآنو و تیخالق با یکرزنر یاریهوش از ینوع میریبپذ اگر کهیدرحال ،ستین یتریشومپ

 یسرگردان نیا .ماند یم پاسخیب تعادل نةیزم در دو نآ متفاوت دگاهید ،ستین تعارض در یتریشومپ

 .زدیخ یبرم یاقتصاد تعادل با ینیآفر ارزش رابطة نةیزم در او نظر ابهام و نبودن روشن از ،کرزنر
 

 یورآنو

 بحث در( 1934) تریشومپ. (McCraw, 2009) کنند یم یتلق 2ینوآور امبریپ را تریشومپ یبرخ

ر ،ینیکارآفر  به دیتول اساس که بود معتقد او. کرد دیتأک 4دیجد یها بیترک و 3ینوآور ب

                                                                 
1. Alertness 

2. prophet of innovation 

3. inovation 

4. new combinition 
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 ریپذ امکان ینیکارآفر توسط فقط دیجد یها بیترک نیا و گردد یبرم دیجد یها بیترک

 یدیتول یها روش ،دیجد محصول لیقب از یدیجد یها بیترک و ینوآور با ینیکارآفر. است

 در دیجد یسازمان ساختار افتنی و دیجد بازار کشف .است همراه دیجد ةیاول مواد و دیجد

 دیجد یبیترک یبرا هیسرما داشتن ،ضرورت به ینیکارآفر .شود یم یتلق ینیکارآفر صنعت

 خواهد یم که یفرد هر ،یو نظر از .کرد نیتأم اعتبار قیطر از را هیسرما توان یم رایز ،ستین

 ((2012 ترویکرو .(Schumpeter, 1934) دارد ازین کنش و 1خواستن به فقط باشد نیکارآفر

 ،اننیکارآفر متفاوت و یاصل یژگیو است معتقد ،بازار و یتریشومپ ینیکارآفر ةرابط ةدربار

 تیموقع زا یکامل اطالعات چهاگر ،است دیجد ةبرنام کی کردنییاجرا در نانآ شجاعت

 و بازار یهاندیفرا در یریادگی تیظرف بر یشیاتر اقتصاددانان از یاریبس .باشند نداشته بازار

 یتریشومپ دگاهید در یول ،کنند یم دیتأک بازار اترییتغ با ها العمل عکس و رفتارها انطباق

 ینیکارآفر نه ،کنند یم تیهدا یمعمول طیشرا در را وکار کسب که است یافراد یژگیو ها نیا

 که ردیگ یم جهینت ترویکر ن،یبنابرا ؛(Croitoru, 2012) شود یم یتلق ورآنو یفرد عنوان به که

 .است یشیاتر ینیکارآفر با یتریشومپ ینیکارآفر نیب نظر اختالف نقاط از یکی نیا

 چیه و است تعادل درحالت ابتدا بازار که افتد یم اتفاق یطیشرا در یتریشومپ ینیکارآفر

 ،بشوند بازار وارد خواهند یم که یافراد. ردیگ ینم صورت نیگزیجا یکاالها و رقبا در یرییتغ

 یتقاضا و خورد یم هم به موجود تعادل ینوآور و تیخالق با ،نیبنابرا ؛ندارند ورود یبرا ییجا

 کی عنوان به که است دکنندهیتول نیا»: است معتقد( 1934) تریشومپ .دیآ یم وجود هب یدیجد

 یدیجد زیچ که رندیگ یم ادی او توسط کنندگان مصرف. کند یم آغاز را یاقتصاد رییتغ ،قاعده

 یها یمنحن ،نانهیکارآفر یها ینوآور با ،صورت نیا در. (Schumpeter, 1934) «کنند تقاضا را

 «یس» معروف قانون شتریب تریشومپ انیب البته .کند یم عمل منفعل تقاضا یمنحن یول ،اند فعال عرضه

 تریشومپ ،حال  نیا با .کند یم نییتع را تقاضا عرضه، که کند یم متبادر ها ذهن به اقتصاد در را

 از مقدار چه که دکن ینم مشخص یول ،داند یم شرفتیپ مانع را نآ و کند یم رها را تعادل بحث

 ؟ردیگ یم ریتأث ینوآور از چگونه و بازار یتقاضا

                                                                 
1. Will 
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 فرصت کشف

 کشف .کرد ارائه را خود ةینظر بازار و تقاضا ةیزاو از تریشومپ برخالف ،(1973) کرزنر

 کشف و فرد یاریهوش به او. اوست ینیکارآفر ةینظر محور ،بازار یها فرصت و نانهیکارآفر

 اهداف یبرا رندهیگ میتصم یاریهوش به ما کهیزمان». دارد دیتأک بازار ندیفرا در 1نانهیکارآفر

 یالگو که میرس یم قتیحق نیا به ،میکن یم توجه او دیجد دسترس قابل ابزار ای دیجد ارزشمند

 «است اش یمیقد یها هتجرب از او یریادگی ندیفرا ةجینت ،فرد ماتیتصم در یرفتار راتییتغ

(Kirzner, 1973) .ر  ندیفرا در انهنیکارآفر کشف جینتا اثر در که است معتقد (1999) کرزن

 اشتباهات از ،اتیکشف نیا. شوند یم لیمتما تعادل یسو به مستمر طور به بازارها ،بازار

 ازحد شیب ای بازار در افراد است معتقد او. دیآ یم دست هب یقبل مبادالت در شده مشاهده

 در ینوسان ،جهیدرنت. رندیگ یم میتصم نآ با متناسب و هستند نیبدب ازحد شیب ای نیب خوش

 یبرا یموانع به ناچار به ،نهیبه حد از تانحرافا دیگو یم کرزنر. دیآ یم وجود هب نهیبه حد نةیزم

رنامه افراد ن،یبنابرا ؛شود یم منجر ها برنامه تحقق  خارج بازار از و زنند یم مهبه را خود یها ب

 اقدامات از درست و کامل یآگاه که کند یم اشاره تعادل یاصل شرط به او سپس .شوند یم

 کشف همان که خود نانةیکارآفر نقش با نیکارآفر را شرط نیا است معتقد و است گرانید

 یعنی انهنیکارآفر نقش ؛زند یم رقم ،است کنندگان مشارکت به موقع به هشدار و بازار انحرافات

 جینتا از و دنده هشدار هوشمندانه و نندک کشف وقوع هنگام به را انحرافات نیا افراد نکهیا

 یبخشیآگاه تا کنند استفاده مند نظام صورت به بازار تیهدا یراستا در یاتیکشف نیچن

 به او ،لیدلنیا به. (Kirzner, 1999) ردیگ صورت بازار انیجو مشارکت انیم در شتریب ه،دوجانب

 که استاندارد یکینئوکالس خرد اقتصاد کند یم انیب و پردازد یم یکینئوکالس خرد ةینظر نقد

 بخش تیرضا یدرک موجب است نتوانسته ،دارد قرار نآ کانون در والراس یعموم تعادل مدل

 .(Kirzner, 1997) شود بازار در اتفاقات فهم و ینظر چارچوب از

 یندیفرا اثر در بلکه ،شود ینم پر سرعت به تقاضا و عرضه نیب شکاف ،کرزنر نظر از 

 که است یاطالعات یهماهنگ شامل انهنیکارآفر کشف ،گرید عبارتبه ؛شود یم پر مند نظام

                                                                 
1. Entreprenueral Discovery 
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 دست پول به کشف نیا از نیکارآفر .ردیگ یم صورت تقاضا و عرضه نیب شکاف یبرمبنا

 ،انهنیکارآفر یاریهوش کمک با کند یم تالش رزنرک دگاهید از نیکارآفر ،نیبنابرا ؛ابدی یم

ردار بهره با را تعادل نیکارآفر .برسد آن منافع به و کند ییشناسا را موجود یها فرصت  از یب

 تیموقع که دهد یم قرار نیا بر را خود فرض نیکارآفر. گرداند یبرم بازار به ها فرصت نیا

 دارد وجود یا نشدهنیتأم یتقاضاها ن،یبنابرا ؛شود یم شروع تعادل نبود حالت کی از یاقتصاد

 و موجود یها یفناور ای یمیقد یها ینوآور با یحت ،نجایا در. هستند پرکردن قابل که

 و بازار شناخت مهم ،هنگام نیا در. وردآ دست هب بازار از را یسهم توان یم زین شده شناخته

 به اقتصاد و کند یم تیتبع موجود یتقاضا از عرضه. تقاضاست و عرضه نیب موجود ةفاصل

 اثر در اقتصاد یقبل تعادل کرد فکر دینبا چرا که دارد وجود پرسش نیا اکنون .رسد یم تعادل

 ها ینوآور قیطر از دیجد یها فرصت شیدایپ آن، علت و است خورده هم به ینوآور کی

 کرزنر ؟آمد ینم وجود به زین دیجد یها فرصت دیشا ،خورد ینم هم به تعادل اگر است؟ بوده

 ،یفناور راتییتغ قیطر از و رونیب از ناقص رقابت کشف، ةینظر در است معتقد( 1973)

 به کرزنر ،نیبنابرا ؛دیآ یم وجود هب بازار و صنعت طیشرا ریسا و کننده مصرف حاتیجتر

 .کند ینم یتوجه زادرون راتییتغ

ر( 2003) نیش  یرقابت تعادل که دارد دیتأک یاجتماع و یاسیس راتییتغ و یفناور راتییتغ ب

 دهد یم شکل را ها فرصت زابرون صورت به و کند یم بیتخر را صنعت ای بازار کی در

(Shane, 2003)، ر هم ،دهند یم شکل را ها فرصت که یرونیب راتییتغ نیا یول  بر هم و دیتول ب

 اننیکارآفر تیخالق و ینوآور محصول ،یورافن راتییتغ از یاریبس ن،یهمچن. ندمؤثر تقاضا

ر .است  و آثار یول ،اند دهید ها فرصت خلق بر را یرونیب عوامل و طیمح آثار نیش و کرزن

 .اند گرفته دهیناد هافرصت خلق رب را تیخالق و ینوآور جمله از زادرون عوامل

 

 عام و خاص ینیکارآفر
 هرکدام (1999 و 1973) یکرزنر و (1934) یتریشومپ ینیکارآفر ،داستیپ طورکههمان

 ،رندیگ یم فرض ینیکارآفر ندیفرا خارج از و نیمع و شده داده را سازفرصت طیشرا از یبخش

 کار نیا با ها آن .کنند فیتعر آن از یبردار بهره و ها فرصت کشف را ینیکارآفر بتوانند تا
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 به و داده لیتقل را ها آن ةینظر ،کار نیا .رندیگ یم دهیناد ها فرصت خلق با را نیکارآفر رابطة

 تقاضا ،(1934) یتریشومپ ینیکارآفر در. است کرده لیتبد ینیکارآفر ةینظر از یا ژهیو حالت

 با ن،یبنابرا ؛ندریپذ یم ریتأث نانهیکارآفر یها ینوآور از بازار و تقاضا .است منفعل بازار و

 و دیتول که است نیا بر فرض ،یکرزنر ینیکارآفر ةینظر در .شود یم خلق فرصت ،ینوآور

 ن،یبنابرا ؛است موجود بازار و تقاضا کشف مهم ،صورتنیدرا .هستند شده داده و نیمع عرضه

 کهنجاآ از. است یدیتول شتریب یتریشومپ ینیکارآفر و یبازرگان شتریب یکرزنر ینیکارآفر

 یگرید بخش از را آن و کرد منحصر اقتصاد تیفعال از یبخش به فقط را ینیکارآفر توان ینم

 بلکه ،باشند ینیکارآفر کامل ةینظر کی توانند ینم هینظر دو آن از کدام چیه کرد، مجزا

 ةینظر هر البته .هستند یعموم ةینظر کی از یا ژهیو حالت ،دو آن از هرکدام که گفت توان یم

 ینیکارآفر یعموم ةینظر .ردیبگ خود به را یا ژهیو شکل تواند یم ینیمع طیشرا با یعموم

 ن،یبنابرا ؛داند یم مؤثر تقاضا ةیناح در هم و دیتول ةیناح در هم را ینیکارآفر که تاس یا هینظر

 .هستند ینیکارآفر یعموم ةینظر از یا ژهیو حاالت ،کرزنر و تریشومپ ةینظر

 

 یاقتصاد ندیفرا و ینیکارآفر

 نانهیکارآفر یها فرصت

 قیدق یفیتعر نداشتن ،ینیکارآفر یبرا یمفهوم یچارچوب ارائة موانع نیتر مهم از یکی دیشا

 انواع ای فرصت فیتعر با که اند کرده تالش یاریبس. (Shane, 2000) باشد ینیکارآفر یبرا

 یول ،کنند دایپ ینیکارآفر فیتعر یبرا را یراه «فرصت از یبردار بهره و کشف» ای فرصت

 پاسخ بدون را یادیز یها پرسش و گرفتارند یمفهوم ریگ نفس چیمارپ کی در ها آن اغلب

 .اند گذاشته

 و خدمات و کاالها فروش به انهنیکارآفر یها فرصت نکهیا بریمبن( 1982) کاسان نظر اگر

 شود، رفتهیپذ ،(Casson, 1982) هاستنآ نةیهز از باالتر یمتیق به دیجد یها روش و مواد

 و نیش کجاست؟ از ها فرصت و یمتیق تفاوت نیا منشأ که دیآ یم وجود هب پرسش نیا نگاهآ

 هاآن ن،یبنابرا ؛دانند یم خارج از ای نیمع بازار در را ها فرصت وجود ،(2000) ونکاتارامان

 که یافراد مجموعه و ها فرصت از یبردار بهره و یابیارز و کشف با رابطه در را ینیکارآفر
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ند یم ،کنند یم یبردار بهره و یابیارز و کشف را ها فرصت  ,Shane & Venkataraman) دان

2000).  
 

 یاضاف ارزش و ینیکارآفر
 متیق و دیتول یها نهیهز نیب تفاوت یمعن به نانهیکارآفر یها فرصت کاسان، فیتعر براساس

 ارتباط در نانهیکارآفر فرصت ،نیبنابرا ؛مینام یم یاضاف ارزش را یارزش تفاوت نیا. است بازار

: است ممکن حالت دو یاضاف ارزش نةیزم در نگاهآ .شود یم فیتعر منافع و یاضاف ارزش با

. باشد افتهی  کاهش ،تیخالق و ینوآور لیدلهب بازار، نیمع یها متیق که است نیا حالت کی

 که است نیا دوم حالت. است دیتول در رییتغ و ینوآور از یناش یارزش تفاوت ،صورتنیدرا

 که شود دایپ بازار از یدیجد اطالعات ای دیجد بازار ،(موجود یفناور) نیمع یها نهیهز با

 در یهوشمند ،صورت نیا در. باشد داشته وجود آن در یبهتر طیشرا ای ترمناسب یها متیق

 ،قتیدرحق. شود یم نانهیکارآفر یها فرصت موجب تقاضا و عرضه نیب شکاف کشف

 در یاضاف ارزش و یارزش تفاوت همان انهنیکارآفر یها فرصت که میریبگ جهینت میتوان یم

 و دیجد یهابازار کشف ای( یتریشومپ حالت) ینوآور از یناش که است خدمات و کاالها

 به انهنیکارآفر یها فرصت دیبا چرا ،نیبنابرا ؛است( یکرزنر حالت) بازار از دیجد اطالعات

 شود؟ منحصر مذکور حالت دو از یکی
 

 ینیآفر ارزش و ینیفرآکار

 یاقتصاد ندیفرا ،گرید ریتعب به ؛(2013 ،ییرضا) است مبادله و دیتول شامل یاقتصاد ندیفرا 

 تا شود یم دیتول که یخدمت و کاال نوع هر .ستها آن نیب تعامل و کننده مصرف و بنگاه شامل

ت و کاال تا ،گرید عبارتبه ؛ردیگ ینم شکل یاقتصاد تیفعال نشود مبادله  شده دیتول که یخدم

 از یاقتصاد تیفعال هر ،نیبنابرا ؛دیآ ینم وجودبه یاضاف ارزش و ارزش نشود مبادله است،

 یاضاف ارزش و رزشا .است مصرف و مبادله ،دیتول شامل که ردیگ یم شکل یاقتصاد یندیفرا

 ارزش از شتریب وجودآمدهبه ارزش گرا ،(2013 ،ییرضا) ردیگ یم شکل یاقتصاد ندیفرا در زین

 شامل که یاقتصاد ندیفرا ،نیبنابرا ؛بود خواهد انیز صورتنیرایغ در سود، باشد رفته ازدست
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 دیتول و کار  میتقس شامل یاقتصاد ندیفرا .است ارزش دیتول ةسرچشم ،است مبادله و دیتول

 جادیا در ها بخش نیا از هرکدام .است گرید طرف از بازار یتقاضا و ازهاین و طرف کیاز

 ریتأث مبادله بخش بر بازار یها فرصت کشف و دیتول بخش بر ،ینوآور. دارند نقش ارزش

 جهیدرنت و ارزش خلق و یاقتصاد ندیفرا بر بازار، یها فرصت کشف و ینوآور پس. گذارد یم

 و اول نوع فرصت را یاقتصاد ندیفرا بر ینوآور ریتأث .دگذار یم ریتأث یاقتصاد یها فرصت بر

ر را بازار یها فرصت کشف ریتأث  ندیفرا ،نیبنابرا ؛مینام یم دوم نوع فرصت یاقتصاد ندیفرا ب

 .دارددربر را فرصت نوع دو هر یاقتصاد

 به بازار، از ییدانا و اطالعات کشف ای دیتول در رییتغ قیطر از که انسان تالش نوع هر

 ن،یبنابرا ؛شود یم ینیآفر ارزش موجب شود، منجر یاقتصاد ندیفرا در مثبت و دیجد یرییتغ

 ارزش خلق با همراه یاقتصاد ندیفرا در رییتغ ینیکارآفر جه،یدرنت .است نانهیکارآفر یتیفعال

 ؛فتدیب اتفاق یاقتصاد ندیفرا یاجزا تمام در ای یبخش در است ممکن رییتغ نیا .است یاضاف

 و دیتول یهاندیفرا در رییتغ ای دیتول یها روش در رییتغ ه،یاول مواد و منابع ةیته در رییتغ ،نیبنابرا

ر مشروط ،یابیبازار در رییتغ  نانهیکارآفر یها تیفعال ،شود منجر یاضاف ارزش خلق به نکهآ ب

ردار بهره و کشف و ها فرصت خلق شامل ،ینیکارآفر صورتنیا در. بود هدخوا  از یب

 دیجد یها روش ای دیجد خدمات و کاالها خلق و ینوآور ،قتیحق در. هاست فرصت

ل ،آورد یم وجودبه را یدیتول ةنانیکارآفر یها فرصت ،یدیتول  بازار یازهاین کشف کهیدرحا

 .شود یم یا مبادله یها فرصت کشف بموج آنان دیخر قدرت و انیمشتر التیتما و قیسال و

 ندیفرا گفت توان یم .دارددربر را ینیکارآفر ندیفرا خود کانون در یاقتصاد ندیفرا 

 اگر. است مبادله ةیناح از هم و دیتول ةیناح از هم انهنیکارآفر یها فرصت یدارا یاقتصاد

 موجود یتعادل تیموقع از اقتصاد ،شوند دیتول یدیجد روش به ای یدیجد خدمات و کاالها

 و خدمات و کاالها نیا به انیمشتر یها خواسته و قیسال و ازهاین کشف با. شود یم خارج

 اقتصاد که است یندیفرا یاقتصاد ندیفرا ،نیبنابرا ؛رسد یم دیجد تعادل به اقتصاد ،ها آن ةمبادل

 ،یتریشومپ ریتعب به. دهد یم حرکت گرید یتعادل تیموقع کی به یتعادل تیموقع کی از را

 یطیشرا نیچن اگر البته. است دیجد منافع غازآسر بلکه ،ستین بد تنها نه موجود تعادل بیتخر
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 دستبه یمطلوب طیشرا تنها نه آنگاه ،نرسد تعادل به یکرزنر ریتعب به ای خود سرانجام به

 متضرر را جامعه و شود کشانده رکود به موجود یها تعادل عدم است ممکن کهبل ،دیآ ینم

 .سازد

 

 زابرون و زادرون یها فرصت

 انجام یاقتصاد ندیفرا بر یطیمح عوامل ریتأث گرفتندرنظر بدون را ینیکارآفر لیتحل تاکنون

 از مصرف و مبادله تا دیتول از یاقتصاد ندیفرا یها بخش تمام که میکن قبول اگر حال. میداد

 آن اول نوع از چه نانهیکارآفر یها فرصت که میریبپذ دیبا ،ردیگ یم ریتأث یطیمح طیشرا

. رندیپذ یم ریتأث یطیمح عوامل از( بازار یها فرصت) نآ دوم نوع از چه و( ینوآور)

 وجودبه قهیسل در رییتغ ای ینوآور ازجمله یاقتصاد ندیفرا یدرون عوامل اثر در که ییها فرصت

 ،یاسیس طیشرا و عوامل اثر در که ییها فرصت به. شود یم گفته زادرون یها فرصت ،دیآ یم

 زابرون یها فرصت ،ردیگ یم شکل یاقتصاد ندیفرا رونیب از و یاجتماع و یاقتصاد ،یاجتماع

  هاآن از نکهیا بر مشروط ،شود یم ییزاارزش موجب ،فرصت نوع دو هر. مییگو یم

ردار بهره  عوامل اثر در ای یاقتصاد ندیفرا یدرون عوامل اثر در ای ها فرصت ،نیبنابرا شود؛ یب

 ؛ردیگ ینم صورت ینیآفر ارزش ،دشون یبردار بهره آن از تا یول ،دیآ یم وجودهب یرونیب

 ای است یاقتصاد ندیفرا در زادرون یها فرصت از یبردار بهره و خلق ای ،ینیرآفکار نیبنابرا

 ،حالت دو هر در. است یاقتصاد طیمح از یناش یزابرون ها فرصت از یبردار بهره و کشف

 در. است ریتأث یب یاقتصاد ندیفرا در طیمح اثر ،اول حالت در. ردیگ یم صورت ینیآفر ارزش

 نآ ینیکارآفر .ردیگ یم صورت یاقتصاد ندیفرا از رونیب و طیمح از فرصت خلق ،دوم حالت

 زادرون یاقتصاد یها فرصت از نانیکارآفر ،نیبنابرا ؛دکن یم یبردار بهره و کشف را ها فرصت

 .دکنن یم یبردار بهره ،زابرون و
 

 یاجتماع رفاه مازاد و ینیکارآفر

 ،دارد ارتباط بازار یها فرصت کشف ای ینوآور اثر در یاضاف یها ارزش خلق با ینیکارآفر

 اننیکارآفر یبرا فقط ،دیآ یم وجودبه یاقتصاد ندیفرا در که ییها ارزش شود تصور دینبا یول
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 مدهآوجودبه یها فرصت و ها ارزش از زین کنندگان مصرف و انیمشتر بلکه ،است سهامداران ای

 نیب ،ردیگ یم شکل یاقتصاد ندیفرا انیجر در که ییها ارزش و ها فرصت .برند یم بهره

 رفاه مازاد ،یاقتصاد ندیفرا هر در ،نیبنابرا ؛شود یم عیتوز تقاضاکننده و کننده عرضه

 مازاد :از است عبارت عرضه مازاد .دیآ یم وجودبه کننده عرضه رفاه مازاد و کننده مصرف

ر و آورد یم دستبه بازار از کننده عرضه که یارزش  یارزش از کاال یبازار ارزش تفاوت براب

 ،ییرضا) کرد یم افتیدر خود از ،دکر یم استفاده شخود و داد ینم بازار به اگر که است

 و خواهد یم فرد که یمتیق مازاد»: کرد انیب کننده مصرف رفاه مازاد فیتعر در مارشال (.1392

 مازاد ،پردازد یم عملدر که یمتیق از ،بپردازد ،باشد نداشته را نآ آنکه یجا هب است لیما

 را کننده مصرف رفاه مازاد نیا علت یو. (Marshall, 2004) «شود یم دهینام کننده مصرف

   .داند یم طیمح از یناش ای کننده مصرف اقبال و شانس جةینت

 

 ینیکارآفر رفتار ییعقال مدل 
 نیا نیکارآفر تالش ،ردیگ یم صورت (dt) یزمان ةدور کی در یاقتصاد ندیفرا هر کهازآنجا

 یزمان ةدور هر. برساند حداکثر به(T ∆)  ینیمع یزیر برنامه ةدور کی در را خود سود که است

 :که ینحو به. ردیگ صورت یاقتصاد یهاندیفرا از یشمار یب تعداد با تواند یم یزیر برنامه
dt ϵ ∆T ∀𝑑t ≤ ∆T 

 یزیر برنامه دورة اگر و (S) را آمده دست به یاضاف ارزش و میبنام (EP) را یاقتصاد ندیفرا و

 یها ارزش و (V3) را آمدهدست به یها ارزش نیهمچن و باشد یاقتصاد ندیفرا (n) شامل

 :میباش داشته را ریز عبارات میتوان یم ،میکن (V1) را رفته ازدست

 :از است عبارت نیکارآفر یبرا آمده دست به یاضاف ارزش ،یاقتصاد یندیفرا یبرا .1

S = V3 – V1 
 نیا است ممکن. دهد یم نشان را یاقتصاد ندیفرا هر در سود ای یاضاف ارزش ،گرید  عبارت به

 .باشد مثبت گرید ندیفرا چند در و باشد یمنف گرید یندیفرا در و باشد صفر یندیفرا در سود

رنامه ةدور کی در کند یم تالش نیکارآفر .2  داشته هیسرما بازگشت بتواند که) یزیر ب

 از متشکل که را خود سود ،(کند جبران ،کرد افتیدر اگر را الزم اعتبارات و باشد
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 در موجود یهاندیفرا تمام یبرا ،نیبنابرا ؛کند حداکثر ،است یاقتصاد ندیفرا نیچند

 :داشت میخواه وکار کسب ) (T∆ یزیر برنامه دورة کی

Max S =∫ ( V3 –  V1)d(dt)
𝑛

1 
dt =1,....,n 

 (n) یاقتصاد یهاندیفرا مجموع از حاصل سود کنند یم تالش نانیکارآفر ،صورت نیا در

 باشد نیا تواند یم گرید راهبرد. برسانند حداکثر به و کنند یزیر برنامه (T∆) ةدور در را خود

 :یعنی ؛کند یم تیریمد بازار سهم حفظ هدف با را خود سود فرد که

 را خود یبازار سهم آنکه تا کند ینم( ∅) نیمع مقدار از شتریب (π) را خود سود نیکارآفر

(Ω) از کمتر نگذارد (δ )داشت میخواه ن،یبنابرا شود؛: 

π ≤ ∅ ← δ ≤ Ω 
 جه،یدرنت .است خود یبازار سهم حفظ نیکارآفر هدف که است نآ انگریب باال عبارت

 هدف از ،بازار از شسهم که آورد دست هب را یمناسب یسودها ممکن تا کند یم تالش

 .نباشد کمتر شده نییتع

 

 نانهیکارآفر یها ارزش در مؤثر عوامل

 در رقابت ن،یبنابرا ؛دندار وجود هم یگرید مشابه نانیکارآفر که میریگ یم درنظر را یطیشرا

 نیا با. باشند تهداش بازار از یسهم کنند یم تالش رقبا از هرکدام و دیآ یم وجودبه هم بازار

 ن،یبنابرا ؛است متأثر بازار یها فرصت از هم و ینوآور از هم (S) نانهیکارآفر ارزش ،حساب

 عوامل ،بازار (IF) اطالعات و کنندگان مصرف  (Ta)قیسال و (Co) رقبا رقابت و (In) ینوآور

 توسط یساز دهیا و تیخالق و ینوآور. هستند نانهیکارآفر یها ارزش یحداکثرساز یاصل

 و ینوآور. شود یم خدمات و محصول تیفیک شیافزا و ها نهیهز کاهش موجب ،نیکارآفر

 را نانهیکارآفر یاضاف ارزش ةرابط میتوان یم ن،یبنابرا ؛کند یخنث را رقابت اثر تواند یم تیخالق

 :میسیبنو ریز صورت به باال، عوامل با
S = S (𝐼𝑛+,𝐶0−,𝑇𝑎+, IF) 

 ةرابط رقبا رقابت با و یصعود و مثبت رابطة ،قیسال و ینوآور با نانهیکارآفر یاضاف ارزش

 .باشد یمنف ای مثبت تواند یم اطالعات با رابطه در و یمنف
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 مالحظه شود، یم یناش یاقتصاد ندیفرا یطیمح عامل کی از که را زابرون یها فرصت اگر

 :دیآ یدرم ریز صورت به باال معادلة ،میبنام )β) را عامل آن و میکن

S = S (𝐼𝑛+,𝐶0−, 𝑇𝑎+ , IF, β ) 

 شهیهم یطیمح طیشرا البته. دارد ریتأث فرصت خلق در ،کند رییتغ یطیمح عامل اگر که

 فیضع یاقتصاد یها فرصت دولت یها دخالت لیدل به است ممکن. ستین فرصت همراه

 و عوامل عنوان به که است یاجتماع و یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس عوامل تمام شامل )β). شوند

 داده نشان α)) با زادرون عوامل تمام اگر .گذارند یم ریتأث یاضاف ارزش در زابرون یها فرصت

 و α)) زادرون یها فرصت از یناش یاضاف ارزش که است نیا انگریب S = (α,β) آنگاه ،شود

 .دکن یم یبردار بهره و کشف ای خلق را ها آن نیکارآفر که ستا )β) زابرون

 

 یریگ جهینت
 کرده توجه دیتول و ینوآور به هم آن و یتصاداق ندیفرا از یبعد به فقط یشومپتر ینیکارآفر

 و بازار یها فرصت به یعنی یاقتصاد ندیفرا گرید بعد به یکرزنر ینیکارآفر کهیدرحال ،است

 را ها آن ن،یبنابرا ؛هستند صادق یا ژهیو طیشرا در فقط ها هینظر نیا .است کرده توجه تقاضا

 یعنی ؛ستین استفاده قابل یگرید یجا هب کدام چیه است یهیبد .مینام یم خاص ینیکارآفر

 ینیکارآفر ،پژوهش نیا. کنند لیتحل را بازار و اقتصاد از یا ژهیو طیشرا فقط توانند یم هرکدام

 رییتغ نوع هر شامل ینیکارآفر .ردیگیدربرم زین را خاص حالت دو هر که کند یم ارائه را یعموم

 وجودبه یاقتصاد یواحدها یبرا را یاضاف یها ارزش که ینحو به ،است یاقتصاد ندیفرا در

 منتقل یگرید یتعادل تیوضع به یتعادل تیوضع کی از را اقتصاد ،عام ینیکارآفر ندیفرا. آورد

 را آن ،بازار سمیمکان اثر در و آورد یم وجودبه را یدیجد یها ارزش ،انتقال نیا اثر در و کند یم

 .است ینیکارآفر محصول یاجتماع رفاه مازاد ،نیبنابرا ؛کند یم عیتوز انیمشتر و نانیکارآفر نیب

 .دکن کینزد اقتصاد علم به را ینیکارآفر ةینظر یمبنا که کرد تالش پژوهش نیا
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