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تبیین مبانی فلسفی شناسایی فرصتها و کارآفرینی پایدار
2

غالمرضا نخعی ،1محبوبه نخعی

 1استبدیبر گزيٌ مذیزیت ،ياحذ ثیزجىذ ،داوطگبٌ آساد اسالمی ،ثیزجىذ ،ایزان ( وًیسىذٌ مسئًل)
 1دثیز وبرآفزیىی ،دثیزستبن ػالمٍ امیىی ،مذیزیت آمًسش ي پزيرش ضُزستبن خًسف ،ثیزجىذ ،ایزان( وًیسىذٌ مسئًل)
 2داوصآمًختٍ ممطغ وبرضىبسی  ،گزيٌ حسبثذاری ي مذیزیت مبلی ،ياحذ ثیزجىذ ،داوطگبٌ آساد اسالمی ،ثیزجىذ ،ایزان

چکیده
امزيسٌ ،در سزاسز جُبن اوسبنَبی سیبدی  ،جُت ضىبسبیی ،خلك ي ثُزٌثزداری اس فزصتَبی وبرآفزیىی ،ثزای وست يوبرَبی
جذیذ ،تالش میوىىذ .فزایىذ وبرآفزیىی ،مًتًر ي ویزيی محزن رضذ التصبدی در وطًرَبست .در وطًر مب ،ومی دیز ثٍ ایه
مُم پزداختٍ ضذٌ است ،يلی ایه تًجٍ َمزاٌ ثب پیگیزی مستمز میتًاوذ وًیذدَىذٌ آیىذٌای مىبست در ایه ػزصٍ ثبضذَ .ذف
ایه پژيَص ،ثزرسی ي تجییه مجبوی فلسفی ضىبسبیی فزصتَب ي وبرآفزیىی پبیذار است .در ایه ممبلٍ ثٍمىظًر ثزرسی ػلمی ي
دلیك مًضًع مًردوظز اس اثؼبد مختلف ،ثب مزيری ثز مفبَیم ي ادثیبت وظزی ي سًاثك پژيَطی مزتجط ثب مًضًع پزداختٍ ضذٌ
است ي اس ایه رَگذر تًصیٍَبیی ثزای پًیبیی ،تحًل سبسمبوی ي وبروزدی ارائٍ میضًد .ريش پژيَص ،تحلیلی ،ثب استفبدٌ اس
ثزرسی اسىبد ،گشارشَب ي پژيَصَبی مزتجط است؛ ي اطالػبت مًرد ویبس اس طزیك ثزرسی مًضًع مًردوظز ،ثٍ ضیًٌ جستجً در
مىبثغ اطالػبتی ي مطبلؼبت وتبثخبوٍای اسىبد ي مىبثغ مزتجط گزدآيری ضذٌ است؛ ي میتًان وتیجٍ گزفت وٍ ضىبسبیی ي
تطخیص فزصت ػبمل ایجبد ثزيتَبی فزدی ي اجتمبػی محسًة میضًد .لذا ضىبسبیی ي اوتخبة فزصتَبی درست ،ثزای
ایجبد وست ي وبر جذیذ ي پبیذاری آن مُمتزیه تًاوبیی یه وبرآفزیه مًفك است .در ػزصٍ جُبوی ،افزاد خالق ،وًآير ي مجتىز
یب ثٍ ػجبرت دیگز وبرآفزیىبن ثب فزاگزد وبرآفزیىی پبیذار ،چزخَبی تًسؼٍ التصبدی ،را ثٍ حزوت در میآيروذ ،لذا درياسٌ ضزيع
چزخٍ وبرآفزیىی پبیذار ،ضىبسبیی فزصتَبی مىبست میثبضذ؛ ي ثب ثُزٌثزداری مىبست اس فزصتَب ،ایه چزخٍ ضىل وُبیی خًد
را خًاَذ یبفت.
واژگان کلیدی :فزصت ،ضىبخت فزصت ،وبرآفزیىی ،وبرآفزیىی پبیذار.
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