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 چکیده 

وهش هدف از پژ .ادد خواهند افزایش را سازمانی فعالیتهای بهبود و سرعت کارآفرینان موتور متحرکه توسعه اقتصادی بوده و

ررسی ه با بو مدیریت راهبردی است. روش پژوهش کاربردی از نوع اسنادی است ک حاضر بررسی ارتباط میان کارآفرینی

 در اثربخشی فرایند کارآفرینی نقشی زیربنایی و مهمآید. نتایج حاکی از آنست که ای مدارک و اطالعات بدست میکتابخانه

ده و ا گسترش داها و توسعه سازمانی رموفقیتتمهیدات مناسب دارد. افراد کارآفرین با ایجاد بستر مناسب،  یافتنها و سازمان

ی در ریت راهبردزنند. نقطه تعامل کارآفرینی و مدیبا افزایش رقابت، وجود ساختاری منطبق بر مفاهیم کارآفرینی را رقم می

شود ون میمدیرانی مجهز به علوم و فنمنجر به که  های ممتاز در علوم و فناوری استقعیتهای سازمانی سبب ایجاد موعرصه

محور است مزیت وجویانه و لذا هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات سازمانی نیازمند اهدافی بلندمدت، رفتارهای فرصت

 .آوردکه اهداف کارآفرینانه را در سایه مدیریت راهبردی و تالقی این دو با هم بوجود می

 

 کارآفرینی، مدیریت راهبری، سازمان.واژگان کلیدی: 

 
 مقدمه

ها و افكار نوآور کارآفرینان منشأ تحوالت عظیم های اصلی مدیران سازمانی است که استفاده از ایدهکارآفرینی از جمله دغدغه

امروزه توسعه اقتصادی کشورها متأثر از کارآفرینی سازمانی در به حرکت درآوردن چرخهای توسعه اقتصادی است. بنابراین 

)ملك اخالق نماید می برداریبهره آنها از و نموده کشف را شودمی محسوب کشورها سرمایه رآفرینیکا افراداست به نحوی که 

نیازمند هایی موفق در عرصه رقابتی است و این امر ها و سازمان(. اقتصاد موفق کشورها، نیازمند وجود شرکت1393و همكاران، 

وحیه کارآفرینی و خالق دارند و از ایده و افكار جدیدی وجود نیروی انسانی خوداتكا و پرتوان است. افرادی که ر

ها و افكار ایشان را به سمت کارآفرینی شان خطور نموده و این ایدههایی به ذهنکارآفرینان ایده(. 1394برخوردارند)رحمانی، 

کشور را مهیا  یزهاد و مدرنآمیز، سوخت موتور اقتصکارآفرینی به سبب نوآوری، خالقیت و کسب و کارهای مخاطرهبرد. پیش می

سازد، گردد. هر شرکت یا سازمانی که بستر کارآفرینی را مهیا میسازد و این مهم سبب پیشرفت و توسعه کشور میمی
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(. کارآفرینان نیز عامل ایجاد، شناخت و 1394گردد)شیرازی و غالمی تروجنی، آوری میزایی را ایجاد و سبب انتقال فناشتغال

نمایند، به دیگر عبارت ها را خوب شناسایی میرهای جدید بوده و توان دیدن خالء بازارها را داشته و فرصتتوسعه بازا

. بسیاری از محققان به اهمیت (Dogan, 2015)باشدها نمیها و استفاده بهینه از آنکارآفرینی چیزی بجز شناخت فرصت

کنند. کارآفرینی انقالبی را هدایت نموده که سبب نوسازی و کید میها تأکارآفرینی در ایجاد توسعه، ثروت و موفقیت شرکت

ها برای ها ایجاد شده و سازمانگردد و بوسیله کارآفرینی توانایی خاصی در داخل سازمانتحول اقتصادی در پهنه جهانی می

و از جمله  سعه استکارآفرینی محرکی برای تو . بنابراین(Upson & Bettis, 2016)گردندتحولی اساسی هدایت می

است که این اقدامات در جهت تحقق  راهبردیشود اقدامات مدیریت اقدامات مدیریتی که سبب تسهیل رفتار کارآفرینانه می

ای تواند به عنوان زیرمجموعهاند که کارآفرینی میغالباً بر این عقیده راهبردیشود. محققان مدیریت اهداف سازمانی تنظیم می

های های حاصله به مزیتنیز به عنوان عاملی برای تبدیل فرصت راهبردیمورد بحث قرار گیرد و مدیریت  هبردیرااز مدیریت 

 (. 1398گردد)عبدالعلی و پوردوستكوهی، رقابتی درک می

و  دراهبر دهد.ها را به سوی عملكرد برتر سوق میها و مزیترفتارهای جستجوکننده فرصت راهبردیبه دیگر عبارت مدیریت 

بتی، مزیت رقا ود، ثروت تولیدنیای کسب و کار امروز برای  شته و درها اهمیت زیادی دانیز بویژه از منظر شرکت راهبردیتفكر 

 .(Dogan, 2015) ها هم کارآفرین و هم استراتژیك باشندباید شرکت

 Ireland And)دانند منسجم می را یكپارچه و راهبردیای در مورد کارآفرینی و مدیریت برخی پژوهشگران تفكر پایه

Webb, 2007) هدف نخست ایشان شناسایی تئوریكی سواالتی در مورد تولید ثروت برای کمك به ارتقا و درک تولید ثروت .

سبب ایجاد تغییر از  راهبردیپذیر جدید و موجود است. عقیده بر آن است که کارآفرینی و مدیریت های مخاطرهدر شرکت

شان تمرکز نمایند. لذا اطمینان در محیط خارجیهای منتج از عدمطبیق با جست و جو( با استفاده از فرصتها )تسوی شرکت

نمایند های رقباتی برای استفاده از آن، ثروت ایجاد میها در محیط خارجی و توسعه مزیتها، با شناسایی فرصتشرکت

های ها ارائه فعالیتدر شرکت راهبردینمودند که کارآفرینی و (. همچنین بعضی محققین بیان 1391منش و آقاجانی، )موحد

ها را شناسایی نموده ولی ظرفیت توانند فرصتها می. سازمان(Daily et al, 2012)است  راهبردیکارآفرینانه با دیدی 

های رقابتی ها با مزیتنباشد. به شكل مشابه سازمانظر سهامداران میها را تشخیص نداده لذا تحتی ایجاد ثروت آنبالقوه

ها، سهامدارانشان را در معرض افزایش های جدید شناسایی شده با پیگیری و استفاده از این مزیتموجود ولی بدون فرصت

ریسك به سبب تغییرات بازار که امكان دارد نرخ ایجاد ثروت را کاهش دهد و یا حتی نرخ ثروت ایجاد شده قبلی را تقلیل دهد، 

ها رفتار موثر جست و جوی کارآفرینی را با رفتار جست و جوی مزیت ترکیب نموده، د. ثروت تنها زمانی که سازماندهقرار می

 .(Hitt et al, 2015)گردد ایجاد می

یج با نتانی تایج میدان که میدانی انجام داد صورتدر کارآفرینی را در کارخانجات به آن مدیریت راهبردی و اثر محقق ارتباط 

 بودند.آالت نفت و گاز و تجهیزات ماشینمورد بررسی از جمله صنایع  ندای همسو شدعات کتابخانهمطال

 مفهوم و تعریف کارآفرینی
بع، منا ه باهمراهای جدید های خالق و نو و شناسایی فرصتکارآفرین با ایده شخص در آن کارآفرینی فرایندی است که

 وست اپذیری با خطر همراه فته ویا و رشد ینوآور نموده که نو های جدید وو سازمان هاشرکت در وکارمبادرت به ایجاد کسب

های اقتصادی کارآفرینی نوعی کنس انسانی در عرصه فعالیت .دشومعرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می سبب

 .(Drucker, 1993)تصاد دارندها اثری عمیق در اقشود که برخی از پدیدهسوب میای فرا اقتصادی محاست و پدیده

گردد، زمانی که ریچارد کانتیلتون عوامل اقتصادی باز می هجدهم میالدیریشه آن به قرن ای فرانسوی است که واژه ارآفرینیک

تقسیم نمود. با قبول خطر در بازار بورس  همراهرا به سه دسته مالكان زمین، عوامل اقتصادی مزدبگیر و عوامل اقتصادی 
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اقتصادی است -ها و نیازها از طریق نوآوری و ایجاد کسب و کار تجاریرینی به معنای قبول مسئولیت، تأمین خواستهکارآف
(Burch, 1987).  

های مالی، روحی و اجتماعی که با ها با تالش و پشتكار همراه با پذیرش ریسكگیری از فرصتفرآیند نوآوری و بهرهکارآفرینی 

 .(1394)رحمانی، پذیردمیضایت شخصی، استقالل و کسب سود مالی صورت طلبی، رانگیزه توفیق

 راهبردیمفهوم و تعریف 
 هاست. به دیگر بیان راهبرد طرحای برای رسیدن به آنیا استراتژی به معنای تعیین اهداف و مطرح نمودن برنامهراهبرد 

ها رصهه ابتدا در عرصه نظامی و سپس در دیگر عمدت مشخص و مفهومی است کمدتی است برای رسیدن به هدف بلندطوالنی

باشد. ماندهی میی و فررهبراز جمله اقتصاد، مدیریت و تجارب بكار رفت. ریشه استراتژی از واژه یونانی استراتگیا به معنای 

 .(1392می، )قاسعبارتند از یك طرح عملیاتی به منظور سازماندهی و هماهنگی اقدامات برای رسیدن به اهدافراهبرد 

دار یك مسیر عملی جهت  -راهبرد به عنوان برنامه پنج تعریف را بیان نمود: اول؛  از راهبرد در تئوری مدیریت هنری مینتبرگ

یك الگوی مداوم از رفتار گذشته ، با راهبرد  -راهبرد به عنوان الگوی دوم؛ ای از اهداف مورد نظر. برای دستیابی به مجموعه

قرار دادن  -راهبرد به عنوان موقعیت یابی . سوم؛ تكامل یافته در طول زمان و نه برنامه ریزی شده یا در نظر گرفته شده

راهبرد به . چهارم؛ ها در بازار ، بر اساس چارچوب مفهومی مصرف کنندگان یا سایر ذینفعانها ، محصوالت یا شرکتمارک

ی مبتنی راهبرداجرای  -راهبرد به عنوان چشم انداز پنجم؛  .یك مانور خاص برای پیشی گرفتن از رقیب -عنوان دزد دریایی 

 .(Wong et al, 2010)باشدمی زمانبر تئوری تجارت یا گسترش طبیعی طرز فكر یا دیدگاه ایدئولوژیك سا

 راهبردیمدیریت ارتباط کارآفرینی و 
هایی که از ی از فرصتوررهیا ارتقا بهو سازگاری  از طریقها شرکت به وسیله اتایجاد تغییر با راهبردیمدیریت و کارآفرینی 

ها در محیط ثروت را به وسیله تشخیص فرصتها ، لذا سازمان شود.یادآور می را به همراه دارد،قطعیت در محیط خارجی عدم 

گیری نتیجه گونهیناحال بر این مبنا، آورند. بوجود میبرداری از آنها های رقابتی برای بهرهخارجی و سپس توسعه مزیت

 هبردیارکارآفرینی  حقیقت. در باشدمی راهبردیناشی از تلفیق کارآفرینی و دانش مدیریت  راهبردید که کارآفرینی گردمی

ه بقادر  ولی، نمودهها قادر به تشخیص فرصترا ها سازمان ه وبود راهبردیهای های کارآفرینی با دیدگاهمرتبط با اتخاذ فعالیت

شان یجاد ثروتبه تشخیص پتانسیل بالقوه ا توانندنمیالعاده هم ، چون حتی با وجود سهامداران فوقبودهبرداری از آن نبهره

یگیری په برای کهای جدید تشخیص داده بدون فرصت ولیهای رقابتی جاری، هایی با مزیتسازمانمشابه،  رتصو بهبپردازند. 

اهش ک سبب امكان داردازاری د که تغییرات بنای قرار دهها، سهامداران را در معرض ریسك فزایندهبرداری از این مزیتو بهره

ها، رفتار سازماند که گردایجاد می تنها زمانی. ثروت، گرددقبلی یا حتی کاهش ثروت ایجاد شده و نرخ ایجاد ثروت 

ایز ی ابعاد متمبررسسازند. ترکیب  (راهبردیمانند مدیریت همانند کارآفرینی( را با رفتار سودجویی موثر )هجویی موثر )فرصت

فرهنگ  مدیریت کارآفرینی و سپس ،دیدگاه کارآفرینیتعریف شود. ابتدا در چهار بخش اصلی آشكار می راهبردیکارآفرینی 

که منجر به  راهبردیطور چگونگی مدیریت منابع سازمانی به، سپس راهبردیی های حیاتی کارآفرینعنوان جنبهکارآفرینی ه

ترین ، مهمسرمایه مالی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و شودجویی میجویی و مزیتتهیه مبنایی برای رفتارهای فرصت

نتایج مهم یك طرز  مرتبط با اتخاذ خالقیت و توسعه نوآوری است کهدیگر آنكه  .درگیر در مدیریت موثر منبع هستند منابع

به همراه  رامنابع شرکتی  راهبردیفرینی به انضمام مدیریت های مدیریت کارآفكر کارآفرینی، فرهنگ کارآفرینی و تكنیك

 (.1396دارد)فتحی، 

 راهبردیو مدیریت ضرورت کارآفرینی سازمانی 
نظران، اقتصاددانان و دانشمندان مدیریت، موتور رشد و حرکت اقتصادی یك نشان دادند که از دید بعضی صاحب هاپژوهش

تعادل )نه ایستا( جامعه را به حرکت در آورده و توسعه جامعه کارآفرینانی هستند که در محیطی سالم، رقابتی و در شرایط عدم
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جدید و بهتر  ای است که با استفاده از بازاریابیهای خالقانهقیت کارآفرینی سازمانی، پیدا کردن شیوهدهند. کلید موفمی

های بشری به نحو احسن مهیا ترین کاالهای جدید را در جهت برآوردن خواستهترین و سریعهزینههای نو، کمتكنولوژی

متر و یا ارتقاء کیفیت کاالها و یا ایجاد بازارهایی جدید برای کاالهایی نماید. این مهم به معنای تولید کاالهایی با هزینه کمی

گذاری از سوی دولت نبوده و خود با شناخت صحیح فرصتها و استفاده از باشد. بنابراین کارآفرین منتظر سرمایهکامال جدید می

منابع، ایده خود را عملی سازد. نكته مهم در سازد که با مدیریت و سازماندهی مناسب های راکد امكاناتی را مهیا میسرمایه

باشد و این ها در جامعه میفعالیت کارآفرینانه در سطح سازمانی مهیا ساختن بعضی از الزامات انجام این دست فعالیتتحقق 

ین فضا به ای از عوامل است که در گسترش کارآفرینی نقش دارند. انامند و منظور مجموعهچیزی است که فضای کارآفرینی می

دار نمودن فرهنگی اثرگذار بر توانایی و تمایالت اشخاص در عهده-عوامل کلی اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی

نژاد و همكاران، کند )مرادیسازد، اشاره میهای کارآفرینانه و نیز وجود خدمات حمایتی که فرآیند تولید را آسان میفعالیت

1387.) 

ند که قیده دارو اکثر کشورهای جهان این گفته را پذیرفته و ع« کارآفرینی موتور توسعه است»شومپیتر بیان نمود که 

سازد و در حقیقت مترادف با موفقیت سازمانی، وری ایفا میناپذیر در ارتقاء رشد اقتصادی و بهبود بهرهکارآفرینی نقشی اجتناب

زدن به  گرفتن تصمیمات بنیادی و دست راهبردیاز مدیریت  باشد. باید به خاطر داشته باشید که منظورفردی و ملی می

ند ر درگیر شوباشد. لذا اگر اشخاص در اقدامات دقیق، مهم، قطعی و آشكااقداماتی اساسی در جهت تعریف ماهیت سازمانی می

زی و نماید)شیرامان میموفق نیز به عنوان کارآفرینی سازمانی کمك بسیاری به ساز راهبردیتعهد ایشان افزایش یافته و مدیر 

 (.1394غالمی تروجنی، 

 و کارآفرینی  راهبردیمشترک مدیریت  نقاط

یریت ر دادند. مدد و کارآفرینی دارای نقاط مشترکی بوده که هر دو تمرکز تحقیقاتی خویش را بر این نقاط قرا راهبردیمدیریت 

ا به رو راهبردی  موفقیت برسد باید خصوصیات کارآفرینانهو کارآفرینی مكمل همدیگر بوده و اگر سازمانی بخواهد به  راهبردی

 (.1شكل همزمان داشته باشد)شكل

 
 . نقاط اشتراک مدیریت راهبردی و کارآفرینی1شكل

بده وسدیله    فقطنه  ای است کههای کارآفرینانهارزیابی فرصت ،کارآفرینیو  راهبردیشترک مدیریت مط انق یكی از :ارزیابی -1

 ،گدذاران سدرمایه  مشدتریان بدالقوه،   کارکندان،  انندد وکارهدای جدیدد )م   ی از ذینفعان در کسبشمارکارآفرین بلكه باید بوسیله 

ق اصدد منیدز   راهبردیتدوین و توسعه  در جهتد. این رویكرد صورت پذیر است،مكن مکنندگان( تا جایی که و تأمین مشاوران

بده منظدور بحدث پیرامدون      اده وهدای ذینفعدان را مددنظر قدرار د    مدیران باید نتایج تجزیه و تحلیل راهبردیتدوین  . برایدارد

هدایی کده سدازمان در سدطوح     راهبردر دیگو  راهبرد میانو ذینفعان اصلی و رابطه  راهبردن بی ارتباطهای موفق تعیین راهبرد

نقاط مشترک 

مدیریت راهبردی 

 و کارآفرینی

 

 سازمانی یادگیری

 

 فرصت

 

 نوآوری

 

 ارزیابی

پذیری رشد انعطاف

 و تغییر

 

یسك پذیری و ر

 عدم اطمینان
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توان به مدل انتظارات هر یك از طرفین تقلیدل  را می هبردراو ن ذینفعان میاد امری ضروری است. رابطه نمایمختلف دنبال می

 راهبدرد سدازی  مقاومتها در مرحله پیاده تا معیارهایی را به منظور کاهش نمودهداد. شناسایی مهمترین انتظارات به مدیر کمك 

شدرایط و بافدت    طبقبر  تدوین شده راهبردیدرخواهد یافت که  کردهشرکت را تعریف  راهبردیی که مدیر زمانیابد. ادامه می

مشتریان، شدرکت بایدد رویكدردی فعاالنده را بدرای       ینیازهاو است. با تغییر ترجیحات بازنگری و صنعت و بازار نیازمند انطباق 

 از جملده هدای کلیددی در صدنعت    در پیش گیرد. درک پیشرانه یشخو عملیات و اثرگذاری این تغییرات در کارایی درک نحوه

، ههای کلیدی صنعت را در طی زمان شدناخت ی که کارآفرین محرکزمان. باشدمیمشتریان  و رفع انتظاراتبینی های پیشروش

یا یدك   راهبرد. ارزیابی یك کردارزیابی  نماید،شرکت را برآورده  راهبردتواند چقدر می که طبق اینتوان بر ها را میاین محرک

به عنوان  راهبردیمیزان عملی و قابل اجرا بودن یك ایده یا یك نیز ذیری پامكان .پذیری استجدید شامل آزمودن امكانایده 

یك ایده آگاهی از نیروهدا و یدا عدواملی اسدت کده در       پذیرینخستین گامها در ارزیابی امكان از جملهیك فرصت تجاری است. 

عوامدل داخلدی عبارتندد از     نمونه گذارد. برایمی اثرمستقیم بر فرصت  صورتمحیط داخلی و خارجی سازمان وجود دارد و به 

مندابع   نیز منابع در دسترس کارآفرین شدامل کارکنان و های کارآفرین، اعضای تیم مدیریت، مشاوران و و تواناییدانش  ،مهارتها

یدل  ی کدارآفرین تجزیده و تحل  هنگامبرداری و توسعه فرصت در اختیار دارد. هایی که برای بهرهو تكنولوژینیروی انسانی  ،مالی

 .(1394)ظریفیان، باشد راهبردیریزی وکار برنامه گام بعدی برای ورود به کسب که رساندمی پایانامكان سنجی را به 

به موفقیت سدازمان کمدك    است که راهبردیشتراک کارآفرینی و مدیریت یكی دیگر از نقاط ا :پذیریانعطافو رشد، تغییر  -2

 1هندری مینتزبدرگ  از نظدر  کلیدی کارآفرینانه بودن یدك سدازمان    نیز بخشی از رویكرد کارآفرینانه هستند. رشد عنصر و نموده

نیدازی کده ثبدات دارد     رایکه یدك سدازمان بدزرگ بد     اندعقیدهمدیریت و مدیران سازمانها بر این  محققان. بسیاری از باشدمی

یدك واحدد    میزاندی اسدت کده   نیدز  پذیری تغییر است. انعطاف برابرمقاومت در  طبیعت هر سازمان بزرگ وده وتواند نوآور بنمی

در روابط اداری سدخت   دادهپذیری کمی از خود نشان دهد. سازمانی که انعطافتطبیق میآن وکار خود را با روابط اداری کسب

ایی واکنش نشان دادن سریع و به موقع . برای یك شرکت تواننمایدمیو به شدت بر فعالیتهای بوروکراتیك تأکید  بوده و خشك

پذیری امكان واکنش نشان دادن سریع و به موقع نسبت به تغییدرات را  حیاتی است. انعطاف نسبت به تغییرات بسیار ضروری و

 .(1395)طالقانی و طالقانی نژاد، ضرورت استامری ها د و برای ارتقای پیوسته شایستگیسازمی مهیابرای شرکت 

 دربرای کسب بازده مدالی بداال شدرکتها     راهبردیاشتراک کارآفرینی و مدیریت  : از دیگر نقاطعدم اطمینان ویری پذریسك -3

گدذاری در  ن حجدم بداالیی از مندابع، سدرمایه    سداخت متعهدد   ،معرفی محصوالت جدید در بازارهدای جدیدد  سطوح باالی بدهی، 

ها سازمان بوده ودار بالقوه ریسك صورتتوسعه داخلی به  باویكردها . تقریباً بسیاری از راستتكنولوژیهای نوین متحمل ریسك 

ی راهبدرد سدازی  از شدروع فرایندد تددوین و پیداده     لدذا قبدل  اطدالع هسدتند.   بی یشعمل از نتایج قطعی اقدامات خو در هنگام

مددیریت  پیرامون ت گرفته صوررا نسبت به پذیرش ریسك بسنجند. پژوهشهای  شانیآمادگی سازمانو  اشتیاقکارآفرینان باید 

یدك مدانع مهدم در راه    بده عندوان   وکدار جدیدد    اطمینان طی فرایند ایجاد کسدب  وجود عدم برو کارآفرینی سازمانی  راهبردی

و ریسك شخصی. منبع عددم اطمیندان    ریسك تجاری ،: ریسك مالیوجود داردسه نوع ریسك در کارآفرینی باشد. میموفقیت 

اطمیندان  دو نوع اصلی عدم. صنعت یا تغییر تكنولوژیك است پیشبینی بودن شرایط به خاطر پویایی غیرقابلنیز وکار  در کسب
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فقدان اطالعات درباره شدرایط  )عدم اطمینان بازار( و وکارها مسائل تولید و ابعاد فنی کسب)اطمینان تكنولوژیكعدمعبارتند از: 

یدا  و اطمیندان  زیابی و شناسایی عوامل ریسك برای به حدداقل رسداندن عددم   ار انندهایی مشیوهتوانند از می هاسازمان. (زابرون

اطمینان و نیز بهبود جایگداه رقدابتی خدود اسدتفاده نمایندد.      کاهش عدم برایر صنایع دیگشده در  استفاده از تكنیكهای آزمون

مناسب بدرای جلدوگیری از    بردراه. مدیریت ریسك و داشتن یك است هاییو دام اتبالقوه شامل خطربه صورت پذیری ریسك

همیشه باید بده ریسدكهای بدالقوه     راهبردی. مدیران شودمیایجاد مزیتهای رقابتی برای شرکت  سبب بسیارریسك به احتمال 

درک دقیدق   با اسدتفاده از هستند که گامهایی را برای به حداقل رساندن ریسك  کارآفرینانی نیز کارآفرینان موفق کرده وتوجه 

 .(1394)ظریفیان، دآن بردارن

ن کدارآفرینی  بیها مشابهتو ها به منظور شناسایی تفاوت راهبردیشترک کارآفرینی و مدیریت م یكی دیگر از نقاط :نوآوری -4

د. فرایندد  کنندر آن فعالیت میافراد که  باشدمی منبع نوآوری تعامل میان سازمان و محیطی راهبردی، نوآوری است.و مدیریت 

سنجش واکنشدهای  محیط سازمان و  ساخت یك چارچوب مفهومی، در تعامل قرار دادن این چارچوب با کسب و نوآوری شامل

سدبب  ترکیبات تازه  از طریق انجام وکه کارآفرین فردی نوآور است  اظهار کرد 2. شومپیترباشدمیمحیط نسبت به این چارچوب 

 یدا و معرفی یدك کداالی جدیدد    : تواند اشكال متعددی به خود گیردمی د. انجام ترکیبات تازهگردایجاد تغییر در درون بازار می

انجدام سدازماندهی   و استفاده از مدواد اولیده جدیدد    ، معرفی روش جدید تولید ،فتتاح یك بازار جدید، کاالیی با کیفیتی متفاوت

کدارآفرینی حلقده   بیدان شدده و    یتعاریف جدید کدارآفرین در . رابطه بین نوآوری و کارآفرینی باشدمی صنعتی جدید در هر نوع

، راهبدردی د. رویكدرد مددیریت   کند کده انتقدال داندش را تسدهیل مدی      باشدمی ن دانش جدید و رشد اقتصادیمیاواسط حیاتی 

 برند.باال میبرای کسب مزیت رقابتی  راهای موفق نوآوری

بدر   اهبدردی ررآفرینی و هدم مددیریت   هدم کدا   بوده بده نحدوی کده    راهبردیکارآفرینی و مدیریت : از نقاط مشترک فرصت -5

، ها توسدعه داد ر یشی که کارآفرینان ایده خدو هنگامکنند. ایجاد تغییر تمرکز می درکشف فرصتها  باوکارها  کسب ازهایی شیوه

طریدق   و سدپس از  ردهکد فرصدتها را شناسدایی    ابتددا کارآفریندان   قابلیت اجرایی دارد یا نه.که  ودهآنها باید آن را را ارزیابی نم

 .(1395)طالقانی و طالقانی نژاد، پردازندمی برداری از آنبه بهره یشمزیتهای رقابتی خو

از تواندایی   ندد بارتیدادگیری سدازمانی اسدت و ع    ،راهبدردی اشتراک کارآفرینی و مددیریت   نقاط : از جملهیادگیری سازمانی -6

یدن  بدا ا  یشحیط خارجی( و تدوان مطابقدت دادن خدو   م سازمان در درک تغییرات سیگنالهای محیطی )هم محیط داخلی و هم

فق دهد. حال تغییر و تا خود را با محیط در دادهی فعال دانش را ایجاد، ذخیره و انتقال نحوتغییرات. یك سازمان یادگیرنده به 

ت فندی کلیدد   عدا تبدادل اطال  اده وپذیری را با توجه به پیشرفت یدادگیری افدزایش د  کارایی و رقابت تواندمی راهبردیمدیریت 

ی زمدان د. کنند ر های در حال تغییر سازگامحیط برابرآن خود را در  توانند از طریقها میپیشرفتهای تكنولوژیك است و سازمان

بددل  مار یدك منبدع مزیدت رقدابتی پایدد      ، یدادگیری سدازمانی بده   قرار گیردهای مستمر که یادگیری سازمانی زیربنای نوآوری

 .(1394)ظریفیان، دشومی
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 راهبردیکارآفرینی و مدیریت  تقاطع

ایدن   ها خدود را بدا  سازمان و هاد و شرکتگردتر میروز به روز پیچیدهروبرو بوده و ی سریع اتمحیط کسب و کار با تغییرامروزه 

د، ت زیدا رت رقابد قدد مانندد:   نیداز دارد  برای رقابتی ماندن به آندنیای کسب و کار  اتی کهتغییر ساخته،هماهنگ  ات بایدتغییر

ادغدام   هدایی پژوهشبسیاری از دانشمندان در  است. همچنینتعرض و انعطاف پذیری  ،سرعت، ابتكاری بودن، قابلیت سازگاری

و  بودهروت مرتبط ثبا ایجاد  راهبردیکه کارآفرینی و مدیریت  اعتقادندو براین بررسی نموده را  راهبردیکارآفرینی و مدیریت 

 (.2012)گنچ،  بیان شد «راهبردیکارآفرینی » حوزه جدید کسب و کار مبحثلذا در د. گردباید ادغام 

بده   هدا یدا فعالیدت   وکه بر اهمیت مدیریت منابع کارآفر ینی  بوده راهبردیکارآفرین با چشم انداز  یفعالیت راهبردیکارآفرینی 

و مددیریت   ن کدارآفرینی میدا ن ارتبداط  ها بارزتری(. فرصت2013)کارادال،  استبرای رسیدن به مزیت رقابتی  راهبردیصورت 

اد ه از آنها ایجمزیت رقابتی برای استفاد نموده وها در محیط بیرونی خود کسب ارزش ها با تعیین فرصتشرکت است، راهبردی

زش بدرای  گیری از آن است کده منجدر بده ایجداد ار    دیدگاهی مربوط به جستجوی فرصت و بهره راهبردیکارآفرینی  .ندسازمی

بده   «ر جستجوی مزیدت رفتار جستجوی فرصت و رفتا»کارآفرینی بر چگونگی ترکیب و تلفیق گردد. میه، سازمان یا افراد جامع

سدازی،  المللدی عبارتندد از بدین   کده  و کارآفرینی وجدود دارد  راهبردی. شش حوزه تالقی بین مدیریت استمنظور تولید ثروت 

 ام کدارآفرینی و ادغد لدذا   پدذیری و تغییدر.  های سازمانی، انعطافشبكه ازمانی،یادگیری س رشد، های مدیریت ارشد،تیمنوآوری، 

، بزرگ شددن  ضروری است. برای حداکثر ثروتامری ها سازمانبا هدف به حداکثر رساندن تولید ثروت برای  مدیریت راهبردی

(. کدارآفرینی  2012)گدنچ،   شدود می هها به سمت فرآیندی موفق سوق دادشرکت مدیریت راهبردییا رشد، ادغام کارآفرینی و 

اندواع   میتمدا ( و بده  2007را توسدعه دهندد )ایرلندد و وب،     یشمزیت رقابتی نسبتاً مناسب خدو کمك نموده تا موثر  راهبردی

 (.2008دهند )تانتایو، بتغییرات مهم محیط پاسخ 

 گیریبحث و نتیجه

های مطلوب در بستر تمهیدات مناسدب  گذاریها و ایفای سیاستفرایند کارآفرینی نقشی اصلی و زیربنایی در اثربخشی سازمان

گدردد افدزایش رقابدت و حدس     هدا مدی  هدا و توسدعه سدازمان   را به همراه دارد. وجود افراد کارآفرین سبب ایجاد بستر موفقیدت 

هدا  کارآفرینی سازمانسازد. رشد آفرینی را بیش از پیش الزام میها، ضرورت کاراعتمادی نسبت به مدیریت سنتی در سازمانبی

ودن بهای مدیریت راهبردی در کشور حاکی از دارا نیازمند وجود ساختاری منطبق بر مفاهیم کارآفرینی است که بررسی برنامه

های سازمانی مدیرانی مجهز به علوم های ممتاز در علوم و فناوری است که در عرصهمنابع سرشار مادی، معنوی ملی و موقعیت

هدای  گدردد و بندابراین شدرکت   ردی محقق مینقطه تعامل کارآفرینی و مدیریت راهبپسندد. این مهم در کنار ا میو فنون روز ر

ند و ادغدام سداز   امروزی که خواهان رسیدن به مزیت رقابتی هستند باید بیاموزند که چگونه کارآفرینی را با مددیریت راهبدردی  

هدای دولتدی و   رهنگدی، آموزشدی و حمایدت   توجه به سطوح مختلف اجتمداعی، ف  ال را اعمال نمایند. باکارآفرینی راهبردی ایده

هدای خطرپدذیر، مهدارت کسدب و کدار و سدطوح کدارآفرینی و فنداوری در میدان          های اجتماعی دسترسی به سرمایهزیرساخت

دمددت، رفتارهدای   ها متفاوت است. لذا هندر و علدم تددوین، اجدرا و ارزیدابی تصدمیمات سدازمانی نیازمندد اهددافی بلن         سازمان

گردد و اهداف کارآفرینانده نیدز نیازمندد داشدتن مهدارت مددیریت       محور است که سبب بقای سازمانی میجویانه و مزیتفرصت

 باشد.  راهبردی کارآفرینی می

 شود:در پایان با توجه به آنچه اظهار گردید پیشنهاد می
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هدای مدادی و معندوی از    نی، بد جلوه دادن ایستایی سازمان، حمایدت کارآفری فرهنگ کارآفرینی با استفاده از ارزش نهادن به -

 کارآفرینان و عیب ندانستن تغییرات و عدم مقاومت در برابر تغییرات است.

 تواند به گسترش کارآفرینی کمك نماید.ستفاده از مدیران و کارآفرینان الیق تر در تمامی سطوح سازمانی میا -

 منابع

کارآفرینی استراتژیک و دستیابی به زاده، مهران، رادی، محمود، درستكاراحمدی، ناهید، مهدیملك اخالق، اسماعیل، م

، نشریه علمی فرایند مدیریت و سازی سنعت ساختمان و مسکن ایرانمزیت رقابتی مطالعه تجربی در حوزه صنعتی

 48-25، 1392توسعه، دوره بیست و ششم، شماره چهارم، 

المللی ، اولین کنفرانس بینیت استراتژیک بر کارآفرینی و نقش آن در توسعه کشورتأثیر مدیررحمانی، حمید، 

 .1394کارآفرینی، خالقیت و نوآوری موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز، مرداد 

نس کنفرا ، اولینمدیریت استراتژیک مبنای تحول کارآفرینی سازمانیشیرازی، بابك، غالمی تروجنی، محمدابراهیم، 

 .1394سابداری و علوم تربیتی سازی، خرداد حالمللی مدیریت، اقتصاد، بین

 ات سها دانشانتشار، تهران چهارم،چاپ  ،خالقیت، نوآورى، کارآفرینى، 1398، پوردوستكوهى، مرضیه ،عبدالعلى، حامد

، 1392 و یك، ماره پنجاه، نشریه توسعه مدیریت، شمدیریت استراتژیک منابع انسانی مفاهیم و فرآیندهاقاسمی، محمد، 

26-29 

 .1396کارآفرین ناب، فروردین  کارآفرینی و مدیریت استراتژیک،فتحی، امین، 

حیطی تحلیل عوامل منژاد، همایون، ایروانی، هوشنگ، فمی، حسین شعبانعلی، حسینی، سیدمحمود، کافی، محسن، مرادی

، 1387، 1، شماره 39وره دمجله علوم کشاورزی ایران، ، ای در ایرانموثر بر کارآفرینان واحدهای تولیدی گلخانه

19-25 

 نفرانسکاولین  ،کارآفرینی استراتژیک به عنوان حلقه اتصال کارآفرینی و مدیریت استراتژیکظریفیان، محمدرضا،

 7-1 ،1394، بین المللی مدیریت و حسابداری با رویكرد ارزش آفرینی،تهران

یت له مطالعات مدیر، مجبررسی نقش مدیریت راهبردی در کارآفرینی سازمانیا، نژاد، سارطالقانی، محمد، طالقانی
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Abstract 

Entrepreneurs are the driving force behind economic development and will increase the speed and 

improvement of organizational activities. This study aims to investigate the relationship between 

entrepreneurship and strategic management. The method is applied research of the documentary type, 

which is obtained by library investigation of documents and information. The results indicate that the 

entrepreneurial process has a fundamental and important role in the effectiveness of organizations and 

finding appropriate arrangements. Entrepreneurs expand organizational success and development by 

creating the appropriate bed, and they establish a structure consistent with entrepreneurial concepts by 

increasing competition. The point of interaction between entrepreneurship and strategic management 

in organizational areas causes to create privileged positions in science and technology that lead to 

managers equipped with science and technology; therefore, the art and science of formulating, 

implementing and evaluating organizational decisions requires long-term goals, opportunistic 

behaviors and advantage-oriented that creates entrepreneurial goals through strategic management and 

the intersection of these two with each other. 
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