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 کارآفرینی استراتژیک

 3هرا سادات موسویدکتر ز،  2نیاجواد افتخاری ، *1پدرام مطلبی

 رانای وکار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،گروه مدیریت کسب-1

 رانای وکار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،گروه مدیریت کسب-2

 رانای وکار، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،گروه مدیریت کسب-3

 چکیده

 حفظ و کسب چگونگی صنعت، نوع یا عمر اندازه، به توجه بدون هاشرکت اکثر پيشروي يهاچالش از یكی امروزه

 تغييرات انواع برابر در پاسخگویی به قادر تا کندمی کمك شرکت موقعيت به استراتژیك کارآفرینیاست.  قابتیرمزیت

هند. در این مقاله د گسترش را خود رقابتیمزیت و باشد هستند، مواجه آن با امروزي يهاسازمان از بسياري که محيطی

کارهاي امروزي در ور کسبو استراتژي و نقش هر یك از آنها د از دو واژه کارآفرینی ايتالش شده ضمن تعریف ساده

و نقش و اهميت آن ثر بر هر یك توضيحاتی ارائه شود خصوص نقش و ارتباط این مفاهيم در کنار هم و همچنين عوامل مو

. نتيجه این نمایدئه و ذینفعان آن در مجالی کوتاه توضيحاتی ارا هاو کسب سود و ثروت براي سازمان هادر استفاده از فرصت

تواند مدیران عالی را به آشنایی و استفاده از می ،پژوهش که بر مبناي تحقيقات و مستندات دیگر تنظيم و تدوین شده است

امروزي  رقابتکارهاي پروکسبعنوان یك فرصت در و مدیریت کارآفرینانه را به نمودهمفهوم کارآفرینی استراتژیك ترغيب 

 مورد بررسی قرار دهد.

 3، فرآیند کارآفرینی2مدیریت استراتژیك، 1کارآفرینی استراتژیكکلیدی:  هایواژه

 
 
 

 

 
1 Strategic entrepreneurship 
2 strategic Management 
3 Entrepreneurial process  
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 مقدمه

موجود با تكيه بر دانش، پيشه و کار مربوط به آن و  هايگيري از امكانات و فرصتتازه و نو، بهره هايیندي از ارائه اندیشهآکارآفرینی فر          

ورده و با زمين، نيروي کار، مواد مصرفی و سرمایه را فراهم آ دبه منظور تحقق ایده اش عوامل مورد نياز مانن کارآفرینپذیرش خطر است. یك 

 محققاش را اندازي و مدیریت واحد جدید، ایدهدهی، راهسازماناش در طراحی، و استعدادهاي فردي هاگيري، مهارتاستفاده از قدرت تصميم

همچنين او راکد به خوبی استفاده کند.  هايدار نيست ولی قادر است از سرمایهکارآفرین سرمایه .پردازدمیساخته و از این راه به کسب درآمد 

س تبيل گي .کندمیکارآفرین از هيچ، یك چيز ارزشمند فراهم متخصص باشد . آقاي »جفري تمونز« اعتقاد دارد و  ممكن است مخترع، عالم

. و از حوزه ي کشفشان به حوزه ي خودمان انتقال دهيم کرده  شود که باید آنها را شناساییمیدر جاي دیگري کشف  هابيشترین راه حل د،گوییم

 عبارتند از: وامل موثر در فرآیند کارافرینی، عاین همان کارآفرینی است

مربوط به  هايجنبه -5اجتماعی  هايسرمایه-4ارچوب قوانين و مقررات  چ -3 ساختار و پویایی صنعت  -2 شرایط اقتصادي و بازاري   -1

 نکارآفری

 در تغيير سرعت و در فناوري تغيير سرعت اصلی عامل دو از متأثر که امروزي محيط پویاي و پيچيده ماهيت دليل به          

 کارآفرینی، زیرا باشد، نشده کارآفرینی عرصة وارد ايو دوره مستمر صورتبه که است دشوار صنعتی آن یافتن است، بازار

، 4شود. )تامایومی منجر آینده رقابتی جهان در صنایع و هاشرکت رقابتی موقعيت استحكام به آید کهمی شمار به حياتیمیمكانيز

2010) 

 آرایش نحوة استراتژي زیرا شود،مین محقق کارآفرینی کارآفرینی، اهداف براي استراتژي بدون معتقدند محققان وجوداین،با

در  موجود اعتماديبی با رویارویی براي هاشرکت و صنایع که کندمی تعيين را هاییو سيستم محصوالت یندها،فرآ منابع،

 کارآفرینی عنوانبه آن از که کارآفرینی و استراتژي پيوند بنابراین (2010، و5 )آکمانکنند. می اتخاذ پيرامونشان محيط

 از هانوع استراتژي این اتخاذ در ریشه ،عملكرد بهبود و ستهاسازمان در کارآفرینی موفقيت اساس شود،مییاد  استراتژیك

 استراتژیك مدیریت علم و ترکيبی از کارآفرینی و نوظهورمیمفهو استراتژیك، کارآفرینی. دارد هاسازمان مدیران سوي

 چندانی استفادة آن از و ندارند زیادي آشنایی آن با هاشرکت و هاآن، سازمان بودن نوظهور دليل به ( 2001 ،6است. )هيت

 طوربه که دارند نياز هاسازمان شدید، رقابتی فضاي و زیاد محيطی اعتماديبی به توجهبا امروزي، محيط رقابتی در. کنندنمی

 راستاي در هاییروش از استفاده دنبال به یكدیگر از سبقت گوي ربودن براي آنها. باشند پذیر انطباق و زیرک اي فزاینده

 
4 Tamayo,2010 
5 Akman, 2010 
6 Hitt, 2001 
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 کارآفرینی زیرا دارد؛ خاصی اهميت استراتژیك کارآفرینی ميان، این در( 2007 ،7وبو  . )ایرلندهستند عملكردشان بهبود

 ،. )ایرلنداست امروزي رقابتی محيط در فزاینده ضرورتی بنابراین است؛مؤثر  عملكرد و رقابتیمزیت ثروت، ایجاد بر استراتژیك

 ( در2003، 8استراتژیك است. )ایرلند مدیریت علم و کارآفرینی از ترکيبی و نوظهورمیمفهو استراتژیك کارآفرینی (2007

 و مورگان  2003)،9 استرانگ و مورگان) است اندازي استراتژیكچشم با کارآفرینانه اقدام استراتژیك کارآفرینی واقع،

 استراتژیك مدیریت نشان دادند چنينمهدارد.  مستقيمرابطه  تجاري عملكرد با مدیریت استراتژیكنشان دادند که  استرانگ

 در ،استراتژیك کارآفرینی وب معتقدند و ایرلند  2003)،10 استرانگ و مورگان) .شودمی بانكی شبكة عملكرد بهبود موجب

 ایجاد چگونگی بر استراتژیك مدیریت و کارآفرینی ( 2007، 11وب و ایرلند). است استراتژي و کارآفرینی ترکيب همان واقع

 شانمحيط خارجی در اعتماديبی از شده ایجاد هايفرصت از برداري بهره طریق از)فعالیبيش یا انطباق(ها شرکت توسط تغيير

 ناتوانند؛ ارزش خلق از بردن سود و از آنها برداري بهره در اما هستند، هافرصت شناسایی به قادر هاشرکتهستند.  متمرکز

 دارند. نگه راضی را ذینفعان توانندمین بنابراین

-شرکتکنند.  ترکيب مؤثر جویانةمزیت رفتار با را اثربخش جویانةفرصت رفتار هاشرکت که شودمی خلقمیهنگا تنها ثروت

 نيستند، رقابتیمزیت توسعة براي آنها از برداريبهره به قادر پردازند، امامی ارزشمند بالقوة هايفرصت شناسایی به که اییه

 توانایی خود اما اند،کرده رقابتیمزیت ایجاد کههاییشرکت. کنندنمی خود صاحبان براي یا ثروت مشتریان براي ارزش ایجاد

 کنند؛ حفظ زمان طول در را این مزیت بتوانند است بعيد اند،داده دست از باارزش کارآفرینی هايفرصت شناسایی براي را

 ایجاد ثروت که است حالت این در تنها و کنند تالش مزیت فرصت و وجويجست بعد دو در باید هاشرکت تمام بنابراین

  .شودمی

 سازمانی یندهايفرآ و ساختار ،هافرهنگ بر همچنين افراد و بر بلكه سازمان، بر تنهانه که استمیمفهو کارآفرینی سازمانی

آن  از که است کليدي حدي به کشورها اقتصادي توسعة کارآفرینی در نقش همكاران و  هيسریچ نظر از است. متمرکز نيز

 دهند. کشورشان توسعه در را کارآفرینی تا کنندمی تالش تمام کشورها و شودمی برده نام توسعة اقتصادي موتور عنوانبه

 حمایت سازمانی کارآفرینی از که سازمانی درون عامل پنج از تحقيقی مطالعة در همكاران و  کوراتكو زمينه این در

 (پذیريریسك سازمانی، مرزهاي و ساختار منابع، بودنسدستر در ،هاپاداش سازمانی، استراتژي. )کردند استفاده کنند،می

 سازمانی،فرهنگ سازمانی، استراتژي شده، ارائه محققان توسط که سازمانی کارآفرینیمیمفهو هايمدل کلية در

 عوامل .اندشده مطرح سازمانی کارآفرینی در مؤثر اصلی عوامل عنوان به سازمانی منابع و سازمانیحمایت ساختارسازمانی،

 
7 Irland & Weob, 2007 
8 Irland,2003 
9 Morgan & Strong, 2003 
10 Morgan & Strong, 2003 
11 Irland & Weob, 2007 
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 تا اندبوده درصدد پژوهشگران روازاین کنند،می ایفا سازمانی کارآفرینی تشویق درمیمه نقش اصطورخبه سازمانی درون

 حمایت و سازمانی ساختار فرهنگ، ،کنترل و پاداش هايسيستم مانند سازمانی کارآفرینی بر اثرگذار کليدي متغيرهاي برخی

 .کنند شناسایی را مدیریتی

 بهمیاحتياج مبر نامطمئن و پویا رقابتی، پيچيده، چنان در محيطی خود هايهدف به رسيدن براي هاسازمان امروزه

 بيان اسنو  و مایلز است. حصول قابل کارآفرینی هاياستراتژي از طریق که دارند سازمانی و تكنولوژیكی هاينوآوري

 آنها همچنين .است فنی حيطة و حيطة اداري کارآفرینانه، حيطة :شامل حيطه سه داراي سازمانی استراتژي یك که کنندمی

 سازمانی، کارآفرینی مفهومی، نظر از .کنندمی را ارائه )انفعالی و تدافعی گر،تحليل نگر،آینده) کاري نوع استراتژي چهار

 تعریف صورتانه را بدینکارآفرینزاهرا استراتژي  متناسب است. نگرآینده استراتژي یك با دیگر، استراتژي نوع از هر بيش

 :کندمی

 برندةپيش استراتژي اینكه چه دهد،میارتقا  را نوآوري طریق از رقابتیمزیت کسب برايمیوجوي دائجست که اياستراتژي

 هم و نگر آینده استراتژي هم است، معتقد وي .باشد ترگسترده استراتژي از کوچكی عامل اینكه چه باشد و سازمان اصلی

 وجود سازمانی کارآفرینی و استراتژي انتخاب بين رابطة مثبت باید بود. دنخواه مرتبط کارآفرینانه هايبا استراتژي گرتحليل

 .باشند ترکارآفرین ،هاتدافعی به نسبت گرهاتحليل همچنين و گرهاتحليل به نسبت باید نگرهاآینده اینكه ویژهبه باشد؛ داشته

  (1394، و همكاران فراهانی)

عنوان محرکی براي اي بهفزاینده طورهکارآفرینی ب .شوندیتژیك به رشد و توليد ثروت منجر مکارآفرینی و مدیریت استرا 

به  هافعاليت مستقل شرکتي یافته نيز به عنوان نتيجهآید و در اقتصادهاي توسعهشمار می ي اقتصادي بهتوليد ثروت و توسعه

اقتصادي کشورهاي  در محتواي هااز طرف دیگر، مدیریت استراتژیك باعث درک دالیل تمایز ميان شرکت. آیدشمار می

مدیریت استراتژیك  ي کارآفرینی واي دربارهدر این ميان برخی از محققان، تفكر پایه شود.ي توليد ثروت میمختلف در زمينه

رفتارهایی  ()مدیریت استراتژي جوي مزیتوجست کارآفرینی( و هم) جوي فرصتو، هم جستارچه کردندپرا منسجم و یك

ي رو انسجام دانش دربارهاین. از هستند که براي توليد ثروت ضروري هستند. با وجود این هيچ یك به تنهایی کافی نيستند

پذیر ي فعلی و مخاطرههاي چگونگی توليد ثروت در شرکتپيشرفت درکمان درباره ت استراتژیك برايیکارآفرینی و مدیر

ي حساسی هستند تا بتوانند بر تهدیدات هادرگير اجراي نقش هادهند که چگونه  شرکتنتایج تحقيقات نشان می .مهم است

 حاضر غلبه کنند. رقابتی عصر

رغم رضامندي از وضعيت موجود شرکت در گروه پيمان را بر آن داشت که علیضرورت کارآفرینی استراتژیك، مدیران 

روي شرکت، عوامل موجود در بازار رقابتی شرکت و مزایاي آینده پيش هاکارگيري فرصتازار اقتصادي، براي شناسایی و بهب
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مقتضی د و در ادامه اقدامات نرا در این شرکت بسنج هاکارگيري آنیك را شناسایی کنند و ميزان بهمؤثر بر کارآفرینی استراتژ

 (1391منش و آقاجانی افروزي، )موحد .ریزي کنندبالقوه ي شرکت را مشخص و برنامه براي رسيدن به وضعيت

تواند، راهبرد مناسبى براى صنعت باشد؛ زیرا در ده شد که کارآفرینى استراتژیك مىى پيشين پى برهاپس از مطالعات پژوهش

عنوان عاملى و مدیریت استراتژیك به هابردارى از آنبالقوه و جدید، ارزیابى و بهرهى هاآن کارآفرینى، به شناسایى فرصت

طور همزمان شامل رفتارهاى دیگر، کارآفرینى استراتژیك بهعبارتىبه. رقابتى درک شودبه مزیت هاجهت تبدیل این فرصت

کارآفرینى استراتژیك داراى ابعادى کليدى از یى است که منجر به عملكرد برتر مى شود. هاو مزیت هاجستجوکننده فرصت

که از طریق  کارگيرى خالقيت و توسعه نوآورى استانه، مدیریت استراتژیك منابع، بهجمله ذهن، فرهنگ و رهبرى کارآفرین

 (1393، همكاران)ملك اخالق و  .دشوى وابسته، تسهيل مىهارقابتى براى هر صنعت و شرکتدستيابى به مزیت هاآن

 

 دبیات و پیشینه پژوهشا

، بلكه این خالقيت و کارآفرینی تفاوت چندانی با یكدیگر ندارنداز نظر ميزان استعداد،  هاه انسانند ککارشناسان معتقد 

اي به یعنی هر جامعه فراهم کرده است. هامحيط اجتماعی است که موجبات رشد کارآفرینی را در برخی کشور هايتفاوت

 (1396د. )داریانی و عالئی، شومند میدارد از اثربخشی آنان بهرهمیو توجهی که به کارآفرینان مبذول ميزان اهميت 

نه و با دیدگاه قابایست خالمیگذاشتن بر ساختار بازار، محدود براي تاثير هايبودن فرصت ها با داراکاروکسبمیتما

مرتبط با  هايآفرینی پایدار، تنها تكيه بر فعاليتارزش و ثروتهمين راستا و به منظور خلقدر  .استراتژیك وارد بازار شوند

کارآفرین  که دشومیمحدود به یك حوزه موجب  هاي، زیرا اعمال فعاليتيستکارآفرینی و یا مباحث استراتژیك کارساز ن

مدت را آفرینی کوتاهگونه عملكردها تنها ثروتود که اینمند شمرتبط با همان حوزه بهره هايو مزیت هاتنها بتواند از ارزش

براي توليد  میاجوي مزیت از جمله رفتارهاي الزووجوي فرصت و جسترو هر دو رفتار جستاینز. اپی خواهد داشت در

 عنوانتراتژیك که تحتفرینی و مدیریت استنهایی کافی نيستند. بنابراین ادغام دانش مربوط به کارآکدام بهثروت هستند و هيچ

شود، براي رسيدن به پيشرفت در زمينه درک نحوه خلق ارزش و ایجاد ثروت و نهایتا میاز آن یاد  "کارآفرینی استراتژیك"

کارآفرینانه با دیدگاه استراتژیك به  هايکارآفرینی استراتژیك از طریق فعاليت. است ا در بازار کار بسيار حائز اهميتبق

کند. بنابراین کارآفرینی استراتژیك یك ضرورت براي کسب میپایدار کمك  رقابتیمزیتافزایش عملكرد شرکت و توسعه 

  (1396، همكاران. )دالرستاقی و آیدمیوکارها به منظور خلق حداکثر ثروت به شمار 

ي هااعتمادي به شيوهاز سه نياز اساسی یعنی افزایش رقباي جدید، حس بی ضرورت وجود استراتژي گرایش به کارآفرینی

و خروج بهترین نيروهاي کاري و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل نشأت گرفته است و در این ميان، گسترش  مدیریت سنتی

ر بر گرایش به کارآفرینی را شامل عوامل سازمانی مؤث. هاي اطالعاتی و ارتباطی پيشرفته افزایش چشمگيري داشته استفناوري
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-و ریسك کنندهبه منابع، ساختار سازمانی حمایت استفاده مناسب از سيستم پاداش، حمایت مدیران عالی، دسترسی -پنج عامل

به بررسی نقش  دهورنزبی، کوراتكو، و شفر. اندبررسی تأثير این پنج عامل بر گرایش به کارآفرینی پرداخته هدانسته و ب پذیري

مدیران در سطوح مختلف سازمان در اجراي استراتژي کارآفرینی سازمانی پرداختند. نتایج نشان داد که مدیران در سطوح 

در  ي کارآفرینانه را اجرا کرد و مدیران ارشد،هاهاي متفاوتی در ایجاد ساختاري دارند که در آن بتوان ایدهمختلف، نقش

ي کارآفرینانه برخوردارند. همچنين مشخص شد هاسازي ایدهی، از قدرت ساختاري بيشتري براي پيادهمقایسه با مدیران عمليات

ي هااساس یافتهي اجرا شده وجود داشته است. برهاکه ارتباط معناداري بين حمایت مدیران عالی، آزادي عمل و تعداد ایده

که درحالیي کارآفرینانه شده است، هاافزایش اجراي ایدهاین تحقيق، آزادي عمل در سطوح مدیریتی ارشد و ميانی موجب 

 (1397، همكاران. )شكوهی و ندارددر سطوح مدیریت عملياتی، تأثيري بر تقویت گرایش به کارآفرینی 

 هايبنابراین، تعریف واژه (2003ایرلند، ) .شودمیآفرینی حاصل راز ادغام دانش مدیریت راهبردي و کا ،رآفرینی راهبردياک

. راهبرد همان رفتارهاي جستجوکننده استراهبرد و کارآفرینی، اولين گام در جهت آشنایی بيشتر با کارآفرینی راهبردي 

همچنين . سازدمیرقابتی پایدار  هايرا قادر به استخراج ارزش از قلمروهاي موجود و توسعه مزیت هاشرکت همزیتهاست ک

اطمينان و در راستاي دمها جهت مقابله با عبراي شرکتها را مو سيست هاد، فرآینتالوراهبرد، آرایش مناسب منابع، محص

اندازهاي مي کارآفرینانه با چشهاردي عبارت است از انجام فعاليتکند. کارآفرینی راهبیابی به اهداف بلندمدت تعيين میدست

کلی، طوربه .اي طراحی شده جهت خلق ثروتهیابی به عملكرد برتر و انجام فعاليتتعه و دسراهبردي در جهت توس

شرکت براي ایجاد ارزش و در هاي شبرداري شود به تال تواند در محيط بازار بهرههایی که میکارآفرینی با شناسایی فرصت

که  رقابتیمزیتدهی به ش، با شكلهاي خلق ثروت و ارزشکند در حالی که مدیریت راهبردي به تال، ثروت کمك مینتيجه

و مدیریت  هابرداري از فرصت، کارآفرینی شامل شناسایی و بهرهبراینکند. بنامیاساس رقابت شرکت در بازار است، کمك 

برداري ها مورد بهرهعنوان مسيري است که از طریق آن، فرصتبه رقابتیمزیتراهبردي مرتبط با ایجاد و حفظ یك یا چند 

 (1396، و همكاراناعت )تابع جم .گيردقرار می

 در جدیدي رویكرد استراتژیك کارآفرینی. است استراتژیك مدیریت و کارآفرینی ادغام بر مبتنی استراتژیك کارآفرینی

 همچنين. دارد نياز استراتژیك کارآفرینی سمت به گرایش به امروز تجارت دنياي براین، عالوه. است مدیریت ادبيات

 موضوع یك به امروزه که کارآفرینی اهميت .است ضروري هاشرکت براي ثروت حداکثر ایجاد براي استراتژیك کارآفرینی

 تفكر و استراتژي بلكه ،توسعه پویاي کارآفرینی تنها نه. یابدمی افزایش روزبهروز تدریج به است، شده تبدیل محبوب

 کارآفرینانه باید پذیريرقابت و ثروت ایجاد براي امروز تجارت دنياي. است شده مهم بسيار هاشرکت نظر از ویژهبه استراتژیك

 عنوان به، است استراتژیك مدیریت و کارآفرینی تالقی محل که استراتژیك کارآفرینی مفهوم ، نظر این از. باشد استراتژیك و

 محيط این. کندمی تغيير سرعت به امروز دنياي در کارو کسب فضاي .شودمی ظاهر مدیریت ادبيات در جدیدي رویكرد
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 بتواند اینكه براي تجارت دنياي تغيير. دهند وفق تغيير این با را خود باید هاشرکت/هاسازمان و شودمی ترپيچيده روزروزبه

، نوآوري، ابررقابتی قدرت مانند میمفاهي با توانمی را امروز پيچيده محيط. دارد نياز جدیدي اندازهايچشم به باشد رقابتی

. کندمی منعكس را کارآفرینی زمينه همچنين مفاهيم این. کرد تعریف پذیريانعطاف و سازگاري، پرخاشگري، سرعت

 (2015)دوگان،  .باشند کارآفرین و استراتژیك ، پذیرانعطاف باید امروزي هايشرکت، بنابراین

 از استفاده عواقب، حالبااین. است تجارت بقاي و موفقيت تعيين در ضروري موارد ترینمهم از یكی هافرصت از برداريبهره 

 دست خود تجاري هدف به بتوانند اقتصادي سود نظر از ویژهبه است ممكن هاشرکت از برخی. باشد متفاوت تواندمی هافرصت

 استفاده به مایل، موفقيت براي هاشرکت رسدمی نظر به ،بنابراین. نباشد است ممكن دیگر شرکتبراي  کهدرحالی ، کنند پيدا

 جدید نوآوري تحقق و پذیريریسك ترکيب در عميقا تجاري کارآفرینی کليدي هايویژگی. هستند خطرناک هايفرصت از

 که همانطور. کنندمی رفتار ترپرخاشگرانه و کارآمد خود مشاغل در کار هنگام اقتصادي هايبنگاه رسدمی نظر به. دارد نقش

 کند. برآورده بهتر را تجارت در نوآوري و مشتري نيازهاي تواندمی کارآفرینی توانایی که است داده نشان قبلی تحقيقات

، باالتر عملكرد سطح به تا بخشدمی ارتقا بهتر را شرکت ،کارآفرینی خصوصيات و اندازهاچشم به معطوف هايبنگاه ، نابراینب

 توجهقابل درک، کارآفرینی توانایی تحقيقات بودنثمربخش وجود با. دنبرس جدیدتر تجاري نوآوري و بيشتر مالی بازپرداخت

 اصل یك استراتژیك کارآفرینانه آگاهی آنجاکهاز. است محدود هنوز استراتژیك کارآفرینانه آگاهی مفهوم از شدهاثبات و

 توانمین بنابراین ، آوردمی وجودبه کاروکسب عملكرد در را آن عواقب که است تجاري عملكرد و برنامه تعيين در اساسی

 بررسی مورد تريدقيق جزئيات است الزم که است جالب و مهم بسيار استراتژیك کارآفرینانه آگاهی مفهوم که کرد انكار

 .گيرد قرار

ها و ابزارهاي متنوع این امكان را براي هستند که با ارائه مدل هم کارآفرینی و هم مدیریت استراتژیك رویكردهایی

اند، تحول ایجاد وکارشان درک کردههایی که در محيط کسببرداري از فرصتاند تا با بهرهوکارها به وجود آوردهکسب

هایی را دارند که به ت فرصتنهایت به خلق ارزش بپردازند. کارآفرینان توانایی شناخ وکارها را توسعه داده و درکنند، کسب

هاي دادن ابزارها و مدلریت استراتژیك با در اختيار قراربينند و در کشف آنها ناتوانند و مدیرسد افراد عادي آنها را نمینظر می

 هاي شناسایی شده براي معرفی محصوالت و خدمات نو و سودمندمختلف، کارآفرینان را قادر خواهند ساخت تا از این فرصت

هاي رقابتی، ارزش خلق کنند. بنابراین کارآفرینی استراتژیك یكی براي بازار رقابتی بهره بگيرند و در نهایت با تكيه بر قابليت

 .وکار استوکارها و کارآفرینان براي شروع، توسعه و احياي کسبترین ابزارهاي در دست صاحبان کسباز کليدي
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 : ارتباط کارآفرینی و مدیریت استراتژیک 1تصویر شماره 

گونه که عنوان شد کارآفرینی استراتژیك حاصل تلفيق دو رویكرد یا مفهوم اساسی کارآفرینی و مدیریت استراتژیك نهما

وکار وجود دارد. هنر یك سودآوري است که در محيط خارجی کسب هايبرداري از فرصتی، ایجاد و بهرهکارآفریناست. 

هایی که همه کس قادر به شناسایی آنها نيست. اما سوال کليدي این است ست، فرصتهافرین دیدن بسياري از نادیدنیکارآ

است. بعضا جواب منفی  ؟کافی استوکار وکار براي موفقيت یك کسبها و شروع یك کسبکه آیا تنها شناسایی فرصت

کنند اما پایداري آنها حتی به یك ماه هم وکار بسيار خوب عمل میهایی هستند که در مرحله شروع یك کسبشرکت

وکار مسير و چارچوبی را دهنده این شكاف، مدیریت استراتژیك است، رویكردي که به صاحبان کسبرسد. ابزار پوششنمی

دار که هدف غایی همه دائم و توانایی مستحكم در جهت رسيدن به سودآوري پای دهد که بتوانند به یك سود رقابتینشان می

فرد و ها، منابع ارزشمند منحصربهبرسند. رسيدن به یك جایگاه مطلوب در بازار رقابتی، خلق توانمندي ،ستوکارهاکسب

وکارها ميسر اي کارآفرینان و صاحبان کسبگيري از مدیریت استراتژیك برپایدار تنها از طریق بهره رقابتیمزیتتبدیل آنها به 

عنوان یك راهنما، با ارائه یك چارچوب تلفيقی از استراتژي و کارآفرینی پيمودن مسير شود؛ لذا کارآفرینی استراتژیك بهمی

 .پيشرفت و توسعه را براي کارآفرینان تسهيل کرده است
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یت استراتژیکریو مد ینی: مشترکات کارآفر 2شماره  ریتصو  

 
 

وجود آمده، این است که اکثر افراد کارآفرینی را فانه در حوزه مدیریت در ایران بههایی که متاسترین سوگيريیكی از شایع 

وکار جدید؛ در صورتی یعنی شروع یك کسب دانند و بر این باورند که کارآفرینیوکار میتنها در اولين گام خلق یك کسب

که براساس مفهوم کارآفرینی استراتژیك، کارآفرینی مراحل مختلفی دارد که هر مرحله نيازمند استراتژي متمایزي است که 

وکار براي کارآفرین وکار از ابتداي شروع فعاليت تا مرحله احياي کسبها در حقيقت مسير پيشرفت یك کسباین استراتژي

بندي وکار، در سه دسته زیر طبقههاي کارآفرینی براساس مراحل چرخه عمر کسبطور کلی استراتژيبه .کندرا مشخص می

 :شوندمی
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: روند ایجاد استراتژی کارآفرینی 3تصویر شماره   

 

 

 :پیامدهای کارآفرینی

اجتماعی تا رشد شتابان اقتصادي. محققين تغييرات مختلفی  هايتغيير در ارزشدامنه ي تاثيرات کارآفرینی بر جامعه بسيار وسيع است. از            

اند. برخی از این تاثيرات هاي متفاوت مورد بحث قرار دادهکند، بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاهمیرا که کارآفرینی در یك جامعه ایجاد 

دهی و زارهاي جدید، افزایش رفاه، سامانگذاري، شناخت، ایجاد و گسترش باتكنولوژي، ترغيب و تشویق سرمایه زایی انتقالاشتغال : عبارتند از

شگرفی  هايي سوم ميالدي شاهد دگرگونیتداي هزارهبگيري اقتصاد نوین اقتصاد در اشكل هاي. کارآفرینی، پایهي اثر بخش از منابعاستفاده

رشد اقتصادي ویژگی . محور از جمله این تغييرات استب نيروي کار به نفع نيروهاي دانشعات و تغيير ترکيآوري اطالبوده است. انقالب فن

توانند در چنين اقتصادي موفق باشند که قابليت تطبيق با این تغييرات را داشته باشند. میبارز اقتصاد امروز، تغييرات سریع است. لذا کشورهایی 

ایجاد صنایع نو بسياري  د، قتصاد جهان موقعيت بهتري کسب کننکارآفرینانه باالتر است، قادرند تا در ا هايميزان فعاليتکشورهایی که در آنها 

کابلی، نرم افزارهایی شامل  هايشخصی، بيوتكنولوژي، تلویزیون هاي. صنایعی نظير؛ کامپيوترهستند کارآفرینیاز صنایع جدید از پيامدهاي 

 اهم.  … دیجيتالی و هاياینترنتی، رسانه هايهمراه، فروشگاه هاي، ارتباطات بی سيم، خدمات پستی صوتی، تلفنمحصوالت جدید نفتی
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مل اجتماعی و نقش دولت آموزش عوا فردي و شناختیروان هايویژگی کاروکسب اقتصادي هايجنبه کارآفرینی در تحقيق قابل موضوعات

رشد کوچك نقش استراتژي و عوامل سازمانی تكنولوژي اطالعات علل اهميت کارآفرینی از محورهاي اصلی  هايکارآفرینی نقش شرکت

کارآفرینی استراتژیك حاصل ایجاد تعادل ميان دو اقدام . ریزي توسعه اقتصادي و توسعه پایدار داراي اهميت استو توسعه است و از نظر برنامه

طلبانه است. مفهوم کليدي کارآفرینی استراتژیك این است که براي کسب طلبانه و رفتارهاي مزیتتبط و پيوسته یعنی رفتارهاي فرصتمر

جدید در بازار که موضوع بحث کارآفرینی است با حفظ  هايوجستج فرصت پایدار، شرکت باید تعادلی ميانهاي و خلق ارزش رقابتیمزیت

توان به عنوان توسعه تدوین استراتژي بنابراین، مفهوم کارآفرینی را می . رقابتی موجود که تمرکز مدیریت استراتژیك است، برقرار کندهايمزیت

گيري سریع متناسب با تغييرات محيط بيرونی در نظر گرفته شده کارآفرینانه به عنوان یكی از حالت استراتژي تلقی کرد که در آن، توانایی تصميم

 کارآفرینانه محسوب هايهاي فرهنگی چه در سطح اجتماعی و چه در سطح شرکتی، یكی از عوامل تهدیدکننده در فعاليتپيچيدگی .است

ميان ذینفعان  سازمان، نياز به همدلی و درک مشترکداشت که به دليل وجود مخاطرات فراوان در مراحل اوليه ایجاد یك  باید توجه  شود ومی

. اوليه کارآفرینان را کاهش دهد انسجام گروه تواندمیصورت بالقوه و نژادي به میاست که افزایش تنوع فرهنگی، قوبيشتر است؛ این درحالی

ها و جوامع، از گسترش تمایل یا ناتوانی در کارکردن با سایر فرهنگدهد بسياري از کارآفرینان به علت عدم براي مثال، نتيجه یك تحقيق نشان می

-هاي متنوع فرهنگی، کارآفرینان باید از قابليتهاي کارآفرینی در محيطکنند. به علت این الزامات و دشواريمیهاي کارآفرینانه اجتناب فعاليت

هاي ناخصوص در سازمزشی دیگران یاري دهد. این امر بهی، رفتاري و ارهاي شناختهایی برخوردار باشند که آنها را در درک صحيح پيچيدگی

اي نهالقامتكی هستند و باید سازوکارهاي خ هاي کارکنان و حاميان خودغيرانتفاعی که به دليل عدم اتكا به بخش دولتی، براي بقا بيشتر به توانمندي

 .اي اهميت استهاي پویا بيابند داربراي حفظ و تداوم بقاي خود در محيط

 

 نتیجه گیری

هاي مقتضی را اتخاذ وکار باید استراتژي اساس جایگاه خود در چرخه عمر کسب وکار بر، هر کسببررسیاساس این  بر   

و  تحليلوشناخت، تجزیه وکار در حال ظهور، خالقيت،هاي کارآفرینی براي کسبکند. ماهيت و عناصر کليدي در استراتژي

براي  هاوکار، کشف و ارزیابی فرصتکارآفرین در این مرحله از چرخه عمر کسب محيطی است. هنر هايارزیابی فرصت

انداز وکار و چشمجدید است که معموال توام با خالقيت است. در این مرحله است که ماموریت کسب کاروکسبشروع یك 

هاي رشد گيري از استراتژيها و بهرههاي مرحله رشد، اجراي فرصتتراتژيگيرد. عناصر کليدي در اسشكل می هاو ارزش

وکار است. از این مرحله نياز کارآفرین به هنر مدیریت استراتژیك بيشتر براي ورود به بازارهاي جدید و گسترش کسب

ژیك در این مرحله هستند که یك هاي استراتژیك همه از ابزارهاي استراتهاي رشد، ائتالفگيري از استراتژيشود، بهرهمی

کم شود و کموکار در این مرحله تكميل میصورت اثربخش از آنها استفاده کند. ضمنا که تيم مدیریت کسبکارآفرین باید به
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از نوع احياي  هاد. در مرحله تثبيت، جنس استراتژينگيرشكل فرآیندي به خود می هامند و فعاليتوکار شكل نظامکسب

ها درس ؛ شرکت از شكستوکار استوکار براي پيشگيري از کاهش و انحالل کسبوکار و تزریق نوآوري در کسبکسب

موقع اگر به و پذیر استت این مرحله بسيار ریسكحال ماهيولی در عين .به یك ثبات نسبی در سودآوري رسيده است و گرفته

وکار به سوي کاهش و بعضا انحالل حرکت وکار انجام نگيرد چه بسا ممكن است کسببهاي مربوط به احياي کساستراتژي

ترین فاکتور بقا و موفقيت تزریق کند و چه بسا بسياري از عنوان مهمباید در این مرحله نوآوري را به لذا کارآفرین .کند

مرحله رشد انجام شده باشد تا در مرحله تثبيت و نظران حوزه استراتژي بر این عقيده استوارند که این تزریق باید از صاحب

طوري که گفته شد کارآفرینی تنها شروع یك رسد، برداشت شود. پس همانوکار به نقطه بلوغ خود میجایی که کسب

 هاي مقتضی را اتخاذ کند.وکار باید استراتژيوکار نيست و یك کارآفرین در هر کدام از مراحل چرخه عمر کسبکسب

وکار با یكدیگر متفاوت است. هنر یك کارآفرین وکارها در مراحل مختلف از چرخه عمر کسبي استراتژیك کسبنيازها

ها را مدیریت استراتژیك به کارآفرین ارائه حلست که این راهحل براي پوشش آنهان بهترین راهشناخت این نيازها و تعيي

نظران حوزه استراتژي، همه و همه وران بوستن و مكنزي و دیگر صاحبهاي پورتر، مينتزبرگ، دیوید، گروه مشادهد. مدلمی

کار گيرد. در دهند تا بهترین استراتژي را بهوکار این کمك را میابزارهایی هستند که به کارآفرین در کليه مراحل عمر کسب

 .هم استراتژیست وکار خود، هم کارآفرین باشد وتوان گفت یك فرد باید براي موفقيت در کسبیك جمله می
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