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 چکیده
 کاارآفرینی ( و مزیت جویو)جست استراتژیک مدیریت تحقیقاتفصل مشترک عنوان به یکاستراتژ کارآفرینی

ابعااد و عناصار    تعریا،، در مورد  چندانیهنوز اتفاق نظر است که  یدیجد یقیتحق ةزمینفرصت(  جویو)جست

 یجااد مقاله با هاد  ا  ینا است. هاییمحدودیتدچار شده مطرح هایآن وجود ندارد و معدود مدل ۀدهندلتشکی

 ایان آماده از  دسات هبا  تجربای بر شاواهد   کیدأبا ت یضمن مرور مطالعات قبل یکاستراتژ ینیکارآفر یشترشناخت ب

منااب    یکاره با هفت پ یمفهوم یمدل بندی یکرهپ یمتدولوژ یبر مبنا یابتکار چارچوبیها در آن ةمطالعات و خالص

منااف    ساایر  و رشد و رقابتی مزیت، برداری بهره یندااکتشا ، فر ینداها، فرمناب ، شبکه سازی هماهنگها، یتو قابل

مناد باه   هعالقا  هاای کاه شارکت   گیارد می نتیجهو است شده و اثر مطرح  یامدپ ی،خروج یند،افر ورودی،در قالب 

چارا کاه    ؛نناد کعمال   یاساتراتژ  یاا  ینیمرتبط با کارآفر هایفعالیت مبنایصرفاً بر  توانند نمی پایدار فرینیآثروت

مارتبط باا هماان     یاای هاا و مزا ارزشاز فقاط  شرکت بتواند  شود یحوزه باعث م یکمحدود به  های یتاعمال فعال

 یجاه در نت ،دنشاو  مای منجار  مادت   کوتااه  ینای فرآ به ثاروت تنها نوع عملکردها  ینا بنابراین؛ کند یبردار حوزه بهره

 تار  عمیا  . شناخت استشده مطرحهفتگانة  هایحوزه میانتعادل  ایجادها و یتوابسته به انجام فعال یرانمد یتموفق

 یشانهادی آزماون مادل پ   ،اجزا و عناصر آن شناسایی نظیر آیندهانجام مطالعات  برای سرآغازی تواند میمفهوم  این

 باشد.   مدیران یاز سوآن در سازمان  کارگیری بهگران و اجرا و پژوهش یاز سو
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 مقدمه
 یساک ر ،جدیاد  رقاابتی مناارر   وسایلة تاوان باه   مای را  یکمو  بیستقرن  وکارهایکسب فضای

 ییار، تغ عامال برحساب چهاار    یاد جد یسااختار  هاای فارم  و بینای پیش تواناییشدن کم ،یندهفزا

 عوامال  یان ا ۀاناداز  یبا  یاز فشاارها  یساازمان  یچها  .کارد  توصی،آشوب و تناقض  یچیدگی،پ

ها چگوناه  سازمان ،شرایطی چنین. در (Kuratko & Audretsch, 2009) یستن یمنچهارگانه ا

خلا    یازمندن یمتالطم امروز یطدر مح یو ماندگار ی رشد، توف یها براسازمانکنند؟ میعمل 

 یاز اهادا  اصال   یکای  آفرینای ثاروت  یناد ابا فر آشنایی بنابراینهستند و ثروت  یجادارزش و ا

خلا   تواناد  مای شارکت   یاک چگوناه  . (Hitt et al., 2001)اسات   یدر علوم سازمان یقاتتحق

از نظاار کچاان و  کنااد؟( کااارآفرینی و اسااتراتژیک ماادیریت نهاااییهااد  ) و ثااروت ارزش

 مبناای صارفاً بار    توانناد  نمای هستند  پایدار آفرینیمند به ثروتهکه عالق هاییشرکت ،همکاران

محادود باه    هاای یتکه اعمال فعال چرا؛ نندکعمل  یاستراتژ یا ینیمرتبط با کارآفر هایفعالیت

 مارتبط باا هماان حاوزه     هاای  مزیات هاا و  ارزش از شرکت فقط بتواند شود میحوزه باعث  یک

خواهناد   پای در را مدت  کوتاه آفرینی ثروتتنها نوع عملکردها  ینا ،نتیجه. در کند برداری بهره

جاوی  وجاوی فرصات و جسات   وبنابراین هر دو رفتار جست ؛(Ketchen et al., 2007) داشت

؛ ندیسات تنهاایی کاافی ن  کادام باه  مزیت از جمله رفتارهای الزم برای تولید ثاروت هساتند و هایچ   

ادغام دانش مربوط به کارآفرینی و مدیریت استراتژیک بارای رسایدن باه پیشارفت در      بنابراین

 .(Shane & Venkataraman, 2000) سات حائز اهمیات ا  بسیار، روتث خل  ۀدرک نحو ةزمین

 هاای یاساتراتژ  یو اجارا  یجهت طراحا  یو استراتژ ینیکارآفر ی با تلف یکاستراتژ ینیکارآفر

 اسات.  اساتراتژیک  مدیریت گیری جهتبا  کارآفرینانهاقدامات  خل  ثروت، شامل ةکارآفرینان

 شاود  یاطالق مو فرصت  یتمز ۀجوکنندوجست یبه رفتارها یکاستراتژ ینیکارآفر رو ایناز 

و  هیات . (Hitt et al., 2011) شاود  مای منجار  ها و جامعاه  افراد، سازمان برایکه به خل  ارزش 

 یمنفعت بارا  یجادا یاساس یبه سه خروج یکاستراتژ ینی( معتقدند که کارآفر2711) همکاران

و  یناان مالکاان، کارآفر  یثروت بارا  یجادخل  ارزش و ا .شودمیمنجر اجتماع، سازمان و افراد 

ثاروت   افازایش ها معتقدند کاه  آن .شود میمنجر  یبه رشد و رون  اقتصاد یتسازمان در نها یزن

 یرشد و ثبات اقتصااد  وری،افن های پیشرفت زایی، اشتغال نظیر اقتصادی بیشتر هایفعالیتباعث 
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 رقاابتی  مزیات تاا   ناد ک میبه شرکت کمک  استراتژیک کارآفرینیاز آنجا که  .(Ibid) شود می

 بسایاری کاه   محیطای  تغییراتدست آورد و به شکل مناسب به انواع ه را ب یداریو پا یاپو یباًتقر

باه   یااز ن ،(Ireland & Webb, 2007) شوند پاساخ دهاد  میبا آن مواجه  امروزی هایاز سازمان

 رقاابتی  یات چناد مز  یاا  یاک از  یباردار  بهاره  باا  یاد جد هاای گاااری  یهچگونه سارما  ینکهفهم ا

بازر    هاای چگوناه شارکت   اینکاه  نیاز آن شاوند و   پایداریو  موفقیتباعث کسب توانند  می

باه   اساتراتژیک  کاارآفرینی  زمیناة در  یا  انجاام تحق  یبارا  یعمال کنناد ضارورت    تر ینانهرآفرکا

ضارورت انجاام    دالیال  یان فازون بار ا  ا .(Hitt et al., 2011) اسات  تجربیو  تئوریکصورت 

مطارح   تجااری  وکارهاای و کساب  علمای در محافال   تازگیبه موضوع اینآن است که  ی تحق

 آنتاری پیراماون   یا  باید درک عم است خود ابتداییمرحلة در  هنوزآنکه  یلو به دل شده است

؛ (Kraus et al., 2011; Kyrgidou & Hughes, 2010) یاباد توساعه  رشاد و   شاود و  یجااد ا

شکسات   یلدال یحتوض یالزم برا یلنس. پتا1است:  یتاهم یدارا یلآن به دو دل ةمطالع بنابراین

 ,Kyrgidou & Petridou) جامعاه ساازمان و   یدر خل  ثروت برا آن. بازده 2 بنگاه یتموفق یا

ارائاه شاده    یاز ن یمعادود  هایصورت گرفته و مدل زمینه اینچند در  یقاتیاگرچه تحق .(2011

 & Kyrgidou) وجاود نادارد   آنابعااد، اجازا و عملکارد     زمیناة در  یاست اما اتفاق نظر چندان

Hughes, 2010). گیاری شاکل بار  ماثثر   عوامال  یسااز یکپارچاه و  یال وتحلیهتجز یفقدان نسب 

بار حساب تاوازن     فرایناد  ایان  هایبنیان بیانصراحت در نداشتن  یک،استراتژ کارآفرینی فرایند

 یباه طراحا   نکاردن اشااره  از انادازه،  یشب بودنکلی ینی،و کارآفر یکموجود اقدامات استراتژ

نقاش   پیچیادگی،  تئوریگرفتن ن، درنظر(Ibid) اجزا میان انگاشتن روابط خطی، شرکت یدرون

 ,Alvarez & Busenitz) دنا ناممای  یناناه داناش کارآفر  یوسانتز و ب و آنچاه آلاوارز   تکنولاوژی 

 حیااتی  یات اهم ها ویتمحدود ینا با توجه به .است مطالعات موجود هایمحدودیتاز  (2001

 ةارائا ، یرون  اقتصااد  ارتباط آن با رشد و یزن در خل  ارزش و ثروت و استراتژیک کارآفرینی

 قابلیات  دیگار مطالعاات   هاای یتموجود و رف  محادود  یچیدگیکه ضمن درنظرگرفتن پ یمدل

 شناساایی ، بررسای  پیدر حاضر  تحقی  رو این؛ از است ضروریباشد  کاربرد در عمل را داشته

 یقاات تفاده از مارور تحق باا اسا   یکاساتراتژ  ینینورهاور کاارآفر   ةابعاد مختلا، رشات   ترکیبو 

بار   یمادل مفهاوم   یاک  ةارائو  بندیپیکره رویکرد معرفی، تجربیبر شواهد  کیدأبا تشده  انجام
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 هاای پیکاره مادل و سااخت    ایجااد  بارای  روشای  بنادی  پیکره یکردرو .است رویکرد این مبنای

 طاور ه هاا با  یکاره پ ییشناساا  یاا  (یمفهاوم  1شناسای )گوناه  یکاستدالل تئور استفاده از ل بائااید

 بعدی هایبخشدر  .(;Kraus et al., 2011 Meyer et al., 1993 ) است 2(2بندیطبقه) تجربی

ضامن   سپسو  آیدیم بندی پیکره رویکردو مختل،  هایمدل ةمقایس ،ی تحق ةپیشینابتدا  ،مقاله

 بیاان باه   یقاات تحق یگار آن باا د  ةیسو مقا بندی هیکرپ یکردرو یبر مبنا جدید یمدل مفهوم ةارائ

 شود.   میپرداخته  هاپیشنهادو  گیرینتیجه

 

 تحقیق پیشینةو  ینظر مبانی
 Ireland)اساات خاود   آغااازیندر مراحال   یکاسااتراتژ کااارآفرینی بحاث  ینکااهباا توجااه باه ا  

& ;Webb, 2007Kraus et al., 2011)،  ضاروری آن  یاری گ شاکل  مباانی هاا و  ریشاه  بررسای 

طاور مساتقل توساعه    ه با  یو اساتراتژ  ینیکارآفر هایتئوری یراخدهة سه در که  یدر حال .است

 را آشاکار کارده   ینیو کاارآفر  آن ینبا  ارتباط تدریجبه یکاستراتژ یریتمد اتاند، مطالعیافته

 1385در ساال   و یرا معرفا  اناه ینکارآفر یاستراتژ یجادمفهوم ا مینتزبر  ،1371در سال  .است

 1383در ساال   اسالوین و  کاوین ؛ کارد  و آزمون بررسیرا  یدرون سازمان ینیکارآفر 1پینچات

 یان ا 1331در ساال  س و د المپکاین  ؛را مطارح کردناد   4اناه ینکارآفر یکمفهوم حالت اساتراتژ 

 2771در ساال  ندیگارا و  ایرلناد ؛ اناه توساعه دادناد   ینکارآفر یشساخت گرا یمفهوم را با معرف

باه عناوان    یکاساتراتژ  یریتماد  تلفی به منظور را  یکاستراتژ ینیکارآفر ۀبار واژنخستین برای

 و آن (Kyrgidou & Hughes, 2010)ناد  بسط و توسعه داد ینانهاقدامات کارآفر برای ایزمینه

از  بارداری باه بهاره  ها همزمان شرکت هاآن ی که از طر ندکرد ی،تعر هایییتفعال مجموعه را

 ناد پردازیما  آیناده  در یرقاابت  یتمز ایجاد یاساس هاینوآوریموجود و کش،  یرقابت ایایمز

(Ireland & Webb, 2009) شارکت در   یاک  هاای فعالیات اقادامات و   باه  ،دیگار باه عباارت   ؛

ا هااکشاا، فرصاات باارایمسااتمر  هااایمنااتج از تااالش هاااینااوآوریابتکااارات و  کااارگیری باه 

                                                 
1. Typology 

2. Taxonomy 

3. pinchat 

4. entrepreneurial strategic posture 
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 1 در جادول  یکاساتراتژ  کارآفرینیمختل،  تعاری، .(Ireland & Webb, 2007)گردد  برمی

 .(Kraus et al., 2011) دهدمینشان  مفهوم را ینا یزن 1 شکل آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، فرینی و مدیریت استراتژیکآکار فصل مشترکفرینی استراتژیک آکار .1 شکل

   Kraus et al.  (2011) :منب 

 

 هاآن مقایسةو  کارآفرینی استراتژیک هایها و مدلچارچوببر  مروری
در الت منتشرشاده  مقاا  و یقاات از تحق ایاسات، خالصاه  کرده  یهته هکه نگارند ،زیردر جدول 

و  چاارچوب بندی با توجه به تعاری، زیار از  این طبقه ه است.کارآفرینی استراتژیک آمد زمینة

،  شارحی نماوداری یاا روایتای از اماور اصالی ماورد مطالعاه         ،چاارچوب  مدل انجام شده است.

باه   ؛انتزاعای اسات از واقعیات    ،مدل است وها و روابط میان متغیرهای یک سیستم عوامل، سازه

اسات  روشان   کند.یک مدل از تعامل پویای میان اجزای یک سیستم پشتیبانی می ،عبارت دیگر

عکاس آن   اسات ولای لزومااً    رچوبچاا هاای یاک   های یک مدل بخشی از ویژگیکه ویژگی

همچنین منظور از تئوریک یا تجربی باودن باه   ؛ (Shehabuddeen et al., 1999)درست نیست 

)بررسای منااب  علمای( و     صاورت تئاوری  ه های تحقی  بروش اجرای تحقی  و گردآوری داده

 گردد.صورت میدانی برای انجام تحقی ( برمیه های الزم ب)گردآوری داده عملی

 

 

 مديريت استراتژيك:
شركت استراتژي طراحي 

شركت منابع مديريت 

رقابتي مزيت به فرصتها تبديل 

جويي مزيت رفتار 

 كارآفريني:
جديد هايسازمان خلق 

سازماني بازسازي 
اطمينان عدم 

ريسك 
جويي فرصت رفتار 

 (فرصتها اكتشاف شناسايي) 

 كارآفريني  استراتژيك:
برداريبهره و اكتشاف تعادل 

خلق ارزش 

مستمر نوآوري 
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 استراتژیک کارآفرینی  زمینةر شده دانجام تحقیقات. خالصه 1جدول 
 

 
 یا چارچوب یسندگان/نوویسندهن

 مدل
 /تئوریک کلیدی/عناصر ابعاد

 تجربی
 استراتژیک کارآفرینی تعریف

 همکارانوایرلند
(1002) 

 سازیجهانی .3 ها. شبکه1 ی.نوآور2 چارچوب
 تیم. 6 . رشد5 سازمانی دگیرییا. 4

 دولت و عالی مدیریت

انداز چشمبا  ینانهاقدام کارآفر تئوریک
 استراتژیک

 بیرونی های شبکه ها و. ائتالف1 نوآوری. 2 چارچوب (1002) همکارانوهیت
 یادگیری. منابع و 4 سازی جهانی. 3

 سازمانی

 برای یو استراتژ ینیکارآفر تلفیق تئوریک
 هایراتژیاست اجرای و طراحی

 ثروت خلق کارآفرینانة
 همکارانوایرلند
(1003) 

 نوآوری توسعةو  یتخالق کارگیریهب. 2 مدل
 استراتژیک طور هب منابع ادارۀ. 1

. طرز 4 ینانهو فرهنگ کارآفر ی. رهبر3 
 کارآفرینانهفکر 

عملکرد برتر شرکت از  پیگیری تئوریک
 همزمان هایفعالیت یقطر

 جوییمزیت و جویی فرصت

در  ییرات. تغ1مستمر  ی. نوآور2 چارچوب (1002) وب و ایرلند
. ساختار 3 سازمانی های فعالیت

 بین. توازن 5 سازمانی. فرهنگ 4سازمانی
 مزیتفرصت و  جویوجست رفتارهای

 از استفاده انزم در شرکت اقدامات تئوریک
از  یناش یدجد هاینوآوری

 مستمر طور هتا ب خود های تالش
 کندو کشف  یرا بررس هافرصت

. طرز تفکر 1همکارانه  نوآوری .2 چارچوب (1002) همکارانوکچن
 بیشتر هایتوانمندی یبرا یریتیمد

 جویوجست رفتارهای بین. توازن 3
 مزیتفرصت و 

د برتر شرکت از عملکر پیگیری تجربی
همزمان  یتهایفعال یقطر

 جوییمزیت و جویی فرصت

از  برداریبهرهاکتشاف و  ینتعادل ب چارچوب (1002) وب و ایرلند
 طور همزمانه ها بفرصت

 رقابتی هایمزیت از برداریبهره تئوریک
 هاینوآوری کشف و موجود

 آینده تیرقاب هایمزیت یربناییز
 موریسوشایندیهوت

(1002) 
 هافرصت. 1 برداریبهره -اکتشاف .2 چارچوب

 کالن-. تعامل خرد4. نو بودن 3
 پویایی. 5

 دیدگاه با توام کارآفرینانه اقدام تئوریک
 توام استراتژیک اقدام و استراتژیک

 کارآفرینانه فکر طرز با

 همکارانویرگیدو کی
(1002) 

 نوآوری. 1 فرصت شناسایی. 2 مدل

 پذیریانعطاف. 4 پذیریریسک. 3 
 منابع مدیریت. 2 رشد. 6 اندازچشم. 5

 پویا توانمندی. 8

 ییشناسا یشرکت برا تالش فرایند تئوریک
خلق  یلپتانس یشترینا بها بفرصت
 فرینانهکارآ یاجزا طریقاز ارزش 

اقدامات  باها از آن برداریبهرهو 
 یکاستراتژ

 همکاران و کروز
(1022) 

 استراتژی .3 هاقابلیت. 1 منابع. 2 مدل
 سازمانی ساختار. 6 محیط. 5 کارآفرین. 4

 گیریجهتبا  ینانهاقدامات کارآفر تئوریک
 است استراتژیک مدیریت

 پونگ
 اوساوانیتوپیرچان

 (1022) چاکیت

 مفهومی مدل
 شایستگی
 مدیریت
 کارآفرینی
 استراتژیک

 بهبود. 1 جدید کار وکسب ایدۀ ید. تول2
 تغییر فکر طرز تطبیق. 3 کار مستمر

. 5 سهامدار پاسخگویی بر تمرکز. 4
 اجتماعی بقای از آگاهی

شرکت در انطباق، انسجام،  توانایی تجربی
 و سازمانی منابع مجدد دهیشکل

 مدیریت برای استراتژی از استفاده
 ازمانس

 همکاران و هیت
(1022) 

 منابع محیطی، عوامل: هاورودی. 2 مدل
 :فرایند. 1 فردی منابع سازمانی،

 ایجاد: هاخروجی. 3 منابع سازی هماهنگ
 ایجاد رقابتی، مزیت مشتری، برای ارزش

 منافع سایر و ثروت

 طریقخلق ارزش و ثروت از  تئوریک
ب کس برایها استفاده از فرصت

 رقابتی مزیت

 پتریدو ویرگیدو کی
(1022) 

 طریق از برتر عملکرد پیگیری تجربی (1003) همکاران و ایرلند مدل ابعاد مدل
 جوییفرصت همزمان هایفعالیت

 جوییمزیت و
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 تحقیقروش 
 همکاااران (، هااارمس و2711) (، هااارمس و کااروز2711) کااروز و همکاااران نظیاار محققااانی

 رویکارد ( از 1331) ( و دس و همکااران 1331)میلار (، 2771)و مک دوگال رابینسون(، 2773)

مفصال مرباوط باه     هاای استفاده کردند. بحث رویکرد یا تحقی  متدولوژیبه عنوان  بندی پیکره

توان عالوه بار مقااالت بااال در    میمباحث مربوط را  سایربودن و  رویکرد یامدل  تحقی ،روش 

 مطالعه کرد.  (1334) یکوگل یو دوت (1331) و همکاران یرمی یلر،آثار م

. کردناد  مطارح آن را  1377در ساال   یازن و فر یلربار ماولین(: ی)شکل بندی پیکره رویکرد

 بنادی،  پیکاره  تحقیا  روش  ای، پیکرهتفکر  بندی، پیکره تئوری نظیر عناوینیتحت  یکردرو این

مطالعات با ابعااد چندگاناه    یا شرفتهیپ ییاقتضا رویکرد بندی، پیکره هایتحلیل بندی، پیکرهمدل 

 بنادی  یکرهپ معتقد است که رویکرد مینتزبر (. Harms and Kraus, 2011) است رفته کار  به

 ,.Kraus et al) علوم اجتماعی مناسب استهمة های جدید سازمان در میان برای ایجاد تئوری

ه با  کارآفرینی تحقیقاتطور عام و ه ب مدیریت تحقیقاتانجام  برایمناسب  یچارچوبو  (2011

1(. پیکاره Harms and Kraus, 2009) کناد  مای طور خااص فاراهم   
)شاکل( عباارت اسات از     

هاا  یکاره دهناد. پ  باا هام رم مای    های متمایز مفهومی که معماوالًا ای چندبعدی از ویژگی منظومه

تحات   .(Dess et al., 1993)هساتند   هاا از ساازمان  غنیو  پیچیده یتوصیفات برایموجز  ابزاری

 ةشاوند کاه عملکارد و توساع     توصای، ای  هاای پیچیاده  توانند سیستمها میرویکرد سازمان این

سااختار و   اساتراتژی،  محایط،  نظیار  هاایی  حاوزه از  عواملیمیان  درونیثیر روابط أتحت تها  آن

تاا باا    دهناد  یهاا باه افاراد اجاازه ما     بنادی  پیکاره (. Harms and Kraus, 2011) اسات  رهباری 

و  یار  مای نناد.  ک یانمشابه و مجزا شناخت خود را از امور ب تقریباً هایامور در گروهکردن  مرتب

و متقابال   خطای  غیار  پیچیادگی،  پویاایی،  نظیار  هاییویژگی( ضمن برشمردن 1331) همکاران

 یپیکربناد ها معتقدند که تفکار  پیکره یندر ب یزو ن یکرهدر درون هر پ یرهامتغ یانبودن روابط م

 ,.Meyer et al) شده است زیادی متدولوژیکو  ایدئولوژیکها و مناقشات بحث ایجادباعث 

ایجااد  در آن  یاد جد یهاا  که پیکره گردد یباز م یقیتحق یبه روش بندی پیکره رویکرد. (1993

 یاات باا جزئ  یمفهاوم  هایمدل ایجاد برایالزم  زمینةآن است که  یکردرو ینا تواناییشود.  می

                                                 
1. Configure 
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 Harms and) ساازد مای را فاراهم   یچیاده هام و پ ه مرتبط با  متغیرهای زیادیشامل تعداد  بسیار

Kraus, 2009; Kraus et al., 2011 .)بارای درک رواباط متقابال و     یکاه ابازار   ،رویکرد این

حاضار  مطالعاة  باا   ، کاامالً (Dess et al., 1993)سات  پیچیده در میاان تعاداد زیاادی از متغیرها   

مدل مفهومی جدیاد   طراحی(هایی برای یکره)پ  شناسایی حوزه  هد  این مطالعه. استمتناسب 

روش تحقیا  پیشارفته در مقایساه باا رویکارد       یرویکرد ناوع  این است. استراتژیک کارآفرینی

که در یک مدل مفهاومی   هایی پیکرهین نکته است که بیانگر او است علتی تکسنتی و مشهور 

. دو روش (Kraus et al., 2011) تغییر کنند توانند دائماً یابد پویا بوده و می طراحی و توسعه می

باا اساتفاده از    هاا  یکاره سااخت پ  :یلی. روش تحل1وجود دارد:  ها یکرهاستخراج پ یا ساخت برای

 هاای باا اساتفاده از روش   هاا  یکاره پ ییشناساا : تجربی. روش 2 یشناس گونه یااستدالل تئوریک 

بار   .(Miller, 1996; Harms and Kraus, 2009) تجربای  بنادی طبقاه  یاا  کیفیو  کمی تحقی 

شناساان:  . گوناه 1:کنناد  یم یمرا به دو گروه تقس یکردرو ینا هکارگیرندهاساس محققان ب همین

 کننااد.ماایبااه عنااوان گونااه اسااتخراج  مفهااومیطااور ه را باا هاااییپیکاارهکااه مجموعااه  کسااانی

باه عناوان طبقاه     تجربای صاورت  ه را ب هاییپیکرهکه مجموعه  کسانی: بندی. متخصصان طبقه2

 شاده اسات.  از روش اول اساتفاده   ،مطالعاه  ایان ر . د(Meyer et al., 1993) نناد کمیاستخراج 

از  عمیا  درک  ایجااد و  بنادی  طبقاه  توصای،،  بارای ها را شناسی گونهن نقش ااز محقق بسیاری

 .(Meyer et al., 1993 Doty & Glick, 1994; Harms et al., 2009) دانند می مفیدموضوع 

 Kraus et) گاردد  شناسای برمای   گونه یعنیایدئال  یها تحلیلی گونهتوسعة استدالل تئوریک به 

al., 2011). طور ه که ب گردد یباز م ایدئال یها مرتبط به هم از گونه یا به مجموعه شناسیگونه

از  هرچیاز از  بیشترخوب  هایشناسی گونه .(Doty & Glick, 1994)اند  استخراج شده یمفهوم

ها آن ایجاد برای دستورالعملی هیچ بنابراین گیرندیم الهام مفهومی زیباشناختی قویحس  یک

 ،اسات: نخسات   زیرها که شامل موارد شناسی گونه ترینموف  هایویژگیاز  تقلیدبه جز ؛ نیست

 ینکاه دوم ا ؛کنناد  یما  یمرا ترسا  یو روابط مهام مفهاوم   یزاتو تما رنددا تئوریدر  ریشهها آن

و  ینساوم  و کناد مای  تساهیل را  تجربای  هاای پیشارفت است که  مقایساتیمستند به  هایشانگونه

 ایشایوه اسات کاه باه     متغیرهاییاجزا و  شناساییموف   هایشناسیونهگ ویژگی ترینمهم یدشا

 یکاه دارا  ایشیوه؛ کار رفته استه هرگونه ب تشریح برایهم متصل شده و ه ب ایریشهجالب و 
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هاا   عناصر و اجازا در درون گوناه   ینب هایوابستگی این. پویاستو  اصولی مفهومی،مهم  دالیل

 یرویکارد اساتدالل تئوریاک بارا     ،. در ایان مطالعاه  (Miller, 1996) اسات  پیکربنادی جوهرۀ 

شاواهد   تحلیال مساتقیم از طریا     طاور غیار  ه های تجربی با یافتهو شد ها استفاده  استخراج گونه

کاار  ه ( با 2777) و وب ایرلناد ( و 2777) کچان و همکااران   تحقیا   نظیرتجربی مطالعات قبلی 

 ،Sciencedirect یار معتبار نظ  هاای یگااه پاتنهاا مقااالت منتشرشاده در    ناه  بناابراین ؛ گرفته شدند

EBSCO ،Proquest ، Emeraldinsight( ی)روش هرما  مقاالت اینمآخا از مناب  و  یاریو بس

کاه در ماتن    استراتژیک مدیریتو  کارآفرینی زمینةدر  یگریشد بلکه مقاالت متعدد د یبررس

 یبار شاواهد تجربا    ،یقاات تحق یان ا ةدر مطالعا  .شاد اع داده شاد، مطالعاه   ها ارجا از آن برخیبه 

طاور  ه رویکارد شاکلی ماورد اساتفاده با      بناابراین شاد   ای یاژه توجه ومطالعات  یندر اشده  ارائه

از  مساتقیم  غیار  گیاری  بهاره  همچناین و مرور دقی  ادبیات و  تئوریکبر اساس استدالل  مستقیم

   .است هانجام شد تجربیشواهد 

 

 هایافته
آماده  دسات هبا  تجربیاتبر شواهد و  تأکیدبا و  گرفتهانجاماساس مطالعات  بر :پیشنهادیمدل 

 یکاساتراتژ  ینیکاارآفر  بارای  حاوزه هفات   1 جادول  یزن شده ومطرح های، مرور مدلهاآناز 

 شد. ییشناسا  1 مطاب  با شکل

هاا،  قابلیات هاا و  یتوانمناد  ،یزمانساا  ی،منااب  فارد   شاامل  :هایتو قابل منابع ،اولحوزة 

عالوه بار آنچاه    ،حوزه ایندر  است. ینانهکارآفر یفرهنگ و رهبر ینانه،و دانش کارآفر یتذهن

باه   یزسازمان ن یایپو هایقابلیتها و توانمندی گیرندمیبه عنوان مناب  در نظر  ماکور هایمدل

 ,.Kraus et al)باوده   هاا باه هام مارتبط    چراکاه منااب  و قابلیات    ؛عنوان مناب  در نظر گرفته شد

اساتفاده   سیساتم  هایورودیسازمان به عنوان  یاز سوها آن یجادپس از ا یاموجودند  یا (2011

باا  هاا  اناد کاه شارکت   نشاان داده  تجربای مطالعات  .(Kyrgidou & Hughes, 2010) شوندمی

 یطشرکت به محا  یاز. نوع مناب  مورد نهستند یمناب  متفاوت ترکیب دارای ،اندازه و عمر متفاوت

کاه   یبه مناب  ناملموس دارد، در حال یازن یاپو یمحیطدر  ی با رشد سر یدارد. شرکت بستگی آن

 .دارد یااز ن منااب  ملماوس  تمرکاز بار    باه  معماوالً  یادار پا یمحیطشرکت با رشد متوسط در  یک

http://www.proquest.com/
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را  یرقاابت  یات مز یرساختز ،خاص هایقابلیتها و ییااست که دار مدعیبر منب   مبتنی تئوری

  .(Ketchen et al., 2007) ندنک میفراهم  آفرینیثروت برایرا  شرایط رو ینو از ا کرده آماده

شارکت باا    یاک رواباط   هشبکه با  تئوری :استراتژیک هایها و ائتالفشبکه ،دومحوزة 

پاردازد.  مای آن  نتاایج روابط بر رفتار شارکت و   این تأثیرگااری یو چگونگ یگرد هایشرکت

 مشاارکتی  نوآوری استراتژیک، کارآفرینیتواند در خصوص میحداقل از دو منظر  یتئور این

، رویکاردی  یناسات. در چنا   ارتباطی رویکرد ینوع  ینکهشود. اول ا واق  مفید آفرینیو ثروت

نشاان از  مطالعاات   ینکاه . دوم ایاباد مای  اهمیات وضاوح  هاا باه  و شرکت کارآفرینان هایقابلیت

 یناوآور  .(Ketchen et al., 2007) دارد هاا بار شابکه   مبتنای  یمشاارکت  هاای نوآوری موفقیت

. منااب   منجار شاود   یاد قابال تقل  غیار و  جدیاد  اساتراتژیک منااب    ایجااد تواناد باه   یما  یمشاارکت 

منااب    این بلکه (Barney&Mackey, 2005) شوند نمیتنها به خود شرکت محدود  استراتژیک

 تجربای شواهد  .(Ketchen & Hult, 2007) دنآیوجود ه ب نیزشبکه  یک اعضای بینند نتوا یم

اسات   یااتی عمل هاای مکاانیزم از جمله  استراتژیک های  ائتالها و  شبکه ایجاددهد که مینشان 

 ,Ireland & Webb) کاار گرفتاه شاود   ه با هاا  فرصات از  بارداری اکتشا  و بهره برای بایدکه 

 را دنباال  اساتراتژیک  کاارآفرینی  موفقیات هاا باا   شارکت  یچرا برخ ینکها ۀهنوز دربار .(2007

 هاای شارکت  وجاود دارد.  زیادی های ناشناخته شوند یم یمشکالت دچار دیگر یو برخکنند  می

مشااکالت خاااص ت و یااداهددر معاارت ت اساتراتژیک  رینیبازر  و کوچااک از نظاار کااارآف 

 ,.Ireland et al) هستند (پیشنهادی)بعد سوم مدل  حضور در بازارزمان مربوط به اندازه و مدت

هاا بار   ازحد آنبیش کیدأاما ت ،ترندقوی رقابتی هایمزیتبزر  در احراز  هایشرکت .(2003

منجار   یاد جد هاای مساتمر فرصات   شناساایی هاا در  آن توانایی تقلیلبه اغلب  یاتیعمل یاثربخش

دهنااد تااا  یلکوچااک تشااک هااایمتشااکل از شاارکت ییهااا انجماان یلناادما ینبنااابرا وشااود  ماای

در مقابال،   .دشاو  و ارائاه  شناساییتر  راحت یخدمات کاربردهای متقابل و بازارهای های فرصت

هاا و  آن حادود داناش م  موجاودی اسات اماا    قاوی کوچاک   هایشرکت جوییمهارت فرصت

 بارداری  بهاره  یکه بارا  شودیم هاآن رقابتی مزیت قابلیت اجرایداشتن قدرت در بازار مان  از ن

رواباط   یلتشاک  خواساتار  یکوچاک باه ناوع    هاای شارکت  ،نتیجاه ها الزم اسات. در  از فرصت

 یاب ترت یان خواهند بود تا باه ا  به صورت شبکه بزر چند شرکت  یا یکبا  یو جمع یمشارکت
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از  بارداری بهاره  برای ابزاریشکل خود بتوانند به  یها و مناب  شرکاقابلیتبه  دسترسی طری از 

 هاای ناوآوری  ساازی ائتال ، مشارکت و شبکه یجادا ی از طر کنند. خود استفاده هاینوآوری

 هاای شارکت  اثربخشای مطلوب بازار به همان سارعت و   مقیاستوان در میشرکت کوچک را 

کوچاک   هاای تعامال باا شارکت    طریا  بازر  از   هاای شارکت  ،در ضمن بزر  عرضه کرد.

 هاای شارکت  دهاد  یشاواهد نشاان ما    آموزناد. مای را  1«تار کوچک مقیاستفکر در » چگونگی

صاورت  ه را با  اساتراتژیک  کاارآفرینی  تنهاایی نند بهتوانمیکوچک و بزر  در ابعاد مختل، 

باعاث   هاا توانیناا هاا و  یتمحادود  یناست کاه هما   یناستدالل بر ا ینبنابرا ؛کامل محق  سازند

بپردازناد  ائتال  قوا به اشتراک دانش شبکه و  ایجادکوچک و بزر  با  هایتا شرکتشود  یم

باه   جاویی مزیات  هاای قابلیتو  جوییفرصت یکامل حاو یکاستراتژ ینیکارآفر ةبست نوعیو 

 . (Ketchen et al., 2007) دهند یلموف  و مستمر تشک ینوآور یالگو یو نوع ندوجود آور

خاود   جدیاد ( در اثار  2712) و همکااران  سایرمون  مناابع:  ساازی هماهنگ ،سوم ةحوز

 داننااد ماایهااا ییاادارا سااازیمناااب  و هماهنااگ یریترا اجتماااع مااد 2مناااب  سااازیهماهنااگ

 (Sirmon et al., 2011). کاردن منااب   اهرمای و  یبناد  گاروه  سااختاردهی، باه   سازیهماهنگ 

 .دهااد ینشااان ماا خااوبیرا بااهآن  اجازای  مناااب  و سااازیهماهنااگمفهااوم  2 شااکل. اشااره دارد 

 سایس أتتاازه  های. شرکتاستمناب   1شامل اکتساب، انباشتن و کنارگااشتن :مناب  ساختاردهی

کاه اغلاب مکمال     ،یاره غ دانش، مهارت و نظیرمناب  انباشت  .هستنداکتساب مناب   یازمندن یشترب

دهااد. اگرچااه ماایمناااب  را  یااویپرتفول ساااختاردهیۀ ، بااه شاارکت اجااازاسااتاکتساااب مناااب  

رود کاه  مای کاار  ه با  زماانی دارد اما  بیشتربه مطالعات  نیازاست که  ای پدیدهکنارگااشتن مناب  

 ینهمچنا  ؛خاود باشاد   هاای ضاع، درصدد کاهش  هاتوانایی یشتمرکز بر افزا جایه شرکت ب

 عملکاردی بحاران   یاک خاود از   بازیاابی که شرکت در حاال   هنگامید نده ینشان م یقاتتحق

بندی منااب    منظور از دسته :( مناب یبند )گروه بندیدسته باشد. مفیدتواند میاست کنارگااشتن 

یص و هااا را بااه نحااوی سااازماندهی کننااد کااه در تشااخملمااوس و ناااملموس آن اساات کااه آن

                                                 
1. Think small 

2. Resource orchestration 

3. Acquiring, accumulating and divesting 
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د. منااب   نشومنجر های رقابتی مزیتتوسعة و به د نباشهای کارآفرینی سهیم فرصتکارگیری  به

هاای تحقیا  و   هاایی را بارای ملاال در زمیناه    د قابلیات نا شوند کاه بتوان  بندی می ای دسته به گونه

 اسات.  1پیشاگامی و  یسازغنی پایاسازی،بندی شامل  د. دستهنتوسعه، بازاریابی و تولید ایجاد کن

 بارای بالقوه  هایکردن ارزشبالفعل برایها قابلیت کارگیریهب آنمنظور از  کردن مناب :یاهرم 

 اسات  2هاا اساتراتژی  آرایاش و  همااهنگی  پویاساازی، است که شاامل   رقابتی مزیتبه  دستیابی

( Hitt et al., 2011 Sirmon et al., 2011;). 
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 .(Sirmon et al., 2011) منابع سازی هماهنگ .1 شکل

 
هاست کاه  فرصت سازیو فرموله ارزیابی ی،یشناسا فراینداکتشاف:  یند، فراچهارمحوزة 

 سااازی مرتاابمتنااوع دانااش و  ذخااایرادغااام  آزمااایش، خالقیاات،جااو، وشااامل تنااوع، جساات

 ,.Webb et al)اسات   یناده شارکت در آ  یات فعال یهاا  حاوزه  ییشناسا یبالقوه برا های فرصت

 بارای چناد باازار    یاا  یاک مختلا،   ناواحی بنگاه در  یکقراردادن  هایروش شناسایی. (2010

 تواناایی باه   یناد افر ایان  موفقیات اکتشاا  اسات.    یناد افر کلیادی  پیامد محیطی تغییربرخورد با 

دارد. مطالعاات   یمتنوع و ادغام آن با داناش موجاود بساتگ    و جدیدکسب دانش  برایشرکت 

                                                 
1. Stabilizing, enriching, pioneering 

2. Mobilizing, coordinating, deploying strategies 
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 کلیادی دهد که هاد   مینشان  اینتلو  کورنینگات دو شرکت ( از اقدام2777) و وب یرلندا

 نتیجاه  متفااوت و در  کامالً هایتکنولوژیدانش به عنوان منب   جدید هایجریان ایجاداکتشا  

 .(Ireland & Webb, 2007)است  یرقابت یتمز یدمحصوالت و مناب  جد

 باار تمرکااز و دقاات ساارعت، باار کااه اساات یناادیافر :باارداری بهااره یناادافر ،پاان   ةحااوز

 تاا  دارد ییکاارا  بار  بیشاتری  تمرکاز  نسابی  طاور  هبا  بارداری بهاره . دارد کیدأت موجود های شایستگی

را به بهتر عمل کاردن نسابت باه     بنگاه ونشان دهد   یجیتدر یشرفتدر پ خود را  یتموفق و خشیاثرب

 کاردن بارآورده  باه  خاود  موجاود  داناش  ذخاایر  از اساتفاده  باا  بنگااه  فرایناد،  یان در ا .سازد قادررقبا 

 بارداری بهاره  اساسای  ماهیات  .(Webb et al., 2010) کناد مای  اقادام  یخارج یطمح یآن یتقاضاها

 ؛اسات  شناساایی  و کشا،  فرایناد از زمان  ترکوتاه بسیار برداریبهره فرایندکه زمان در  دهدمی نشان

 .آیناد مای  دسات  هبا  نتاایج  و پیامادها  چگونه و وقت چه که شود مشخص باید یندافر این در بنابراین

 ی،دروناا ةتوساع  شاامل  عملیااتی  هاای زممکاانی . 1: از عبارتنااد بارداری بهاره  بارای  الزم هاای مکاانیزم 

 اختیااارات، تمرکااز شااامل ساااختاری هااایمکااانیزم. 2 اکتساااب و ادغااام اسااتراتژیک، هااای ائااتال 

 از اطمیناان  باه  نیااز  شاامل  کاه  فرهنگای  هاای مکاانیزم . 1 ینادها افر رسامیت  هاا، رویه استانداردسازی

 .(Ireland & Webb, 2007) استرکز و تعهد به تم مدتکوتاه اهدا  اولویت پیامدها،
 -ی)خروج منافع سایر و رشد ،و خلق ثروت یرقابت یتمز ،و هفت  شش  هایهحوز

 کاارآفرینی  ینداحاصل از فر 1آثار و پیامد خروجی، بین پیشنهادی مدل که آنجا از اثر(:-پیامد

 .شااوند یا، تعر یممفاااه یان از ا یااکالزم اساات کاه هر  ،اسات  شااده قائال  تفاااوت اساتراتژیک 

 هاا ی. خروجیندرا گو یلتحو یبرا یدشدهتول یات و کاالهاخدم یا یی: محصوالت نهایخروج

 بارای  مادت یاان م یج: نتایامدپ .شوند تعری، "کنیمیارائه م یا یدآنچه ما تول"عنوان  اب دنتوانمی

 اهادا   باه  وضاوح هبا  پیامادها  .اسات  خااص  هاای خروجی کسب ماحصل که خاص نفعانذی

آنچاه  ": از عبارتند پیامدها. دنشومی مربوط هاهبرنام در شدهتعیین اهدا  و سازمان استراتژیک

 قابلیات  و هساتند کمتر ملموس  هاخروجی به نسبت پیامدها. "داریم را آن به دستیابی آرزوی ما

 یاا  کوتامادت  ثیراتأتا  را آن اقتصاادی  هاای همکاری و توسعه سازمان .دارند کمتری شمارش

حاصال از   یج)تبعاات(: نتاا   آثاار . کناد  یم ی،تعر هایخروج ةمداخل از آمدهدستهب مدتمیان

                                                 
1. Output, outcome and impact 
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 آثاار  یشاامل تماام   کاه  اسات  شاغل  ایجااد  یاا  فقار  کااهش  نظیار خااص   یامادهای به پ دستیابی

 ,Moxham & Boaden )اسات   منفای  یاا  ملبت و ناخواسته یا خواسته بلندمدت، یا مدت کوتاه

2007 OECD, 2002;). یات و اثار بساته باه ناوع فعال     یاماد پ ،یاز ماوارد خروجا   هریک اگرچه 

 حالات  در اماا  اسات  تعریا،  قابل استراتژیک کارآفرینان یسو از یدسازمان و خل  ارزش جد

 یو شخصا  یمدل و رشد، مناف  اجتمااع  هایخروجی عنوان به ثروت خل  و رقابتی مزیت کلی

رقابتی ناشی از ارزش ایجادشده در طاول   مزیت .شد گرفته نظر رد مدل آثارو  یامدهابه عنوان پ

 تقلیاد،  قابال  غیار  جاایگزین،  قابال  غیار  منااب   داشتن منب  بر مبتنی دیدگاه اساس بر. استزمان 

 باه  باازار  در مطلاوب  جایگااه  داشاتن ( 1385) پورتر نظر اساس بر همچنین ،1ارزش با و کمیاب

 .(Kraus et al., 2011) اندشده گرفته نظر در پایدار رقابتی مزیت ایجاد برای اصلی مناب  عنوان

بار   یاه نسابت باه رقباا باا تک     یاندر جااب مشاتر   شارکت  توانایی را رقابتی مزیت( 1331) بارنی

 رقاابتی  مزیات  کاه  شارکتی . (Barney, 1991) کندمی ی،تعر یسازمان هایررفیت و هایتقابل

 یاب از ترک آماده دسات باه مناف   ین)تفاوت ب اقتصادی ارزش رقبایش به نسبت آوردمی دست هب

باا   یساه در مقا ،کلای  طور هب .است کرده خل  بیشتری( برداریبهره هایهزینه با هاقابلیت -مناب 

 یعنای ) یکساان  یناة هز و یشاتر ب نااف  م با یخدمات ارائة یامحصوالت  یدبا تول یارزش اقتصادرقبا 

بار   یمبتنا  یرقاابت  یات مز نییع) کمتر یهاینههز با یکسان ناف م یا 2(2یزبر تما یمبتن یرقابت یتمز

 یات مز یجااد عاالوه بار ا   یکاساتراتژ  ینیکاارآفر  .(Newbert, 2008) شودیم یجادا 1(1ییکارا

 هاای ائاتال   و هاا شبکه برای آثاریو  یامدهاپ ینان،سازمان و کارآفر یو خل  ثروت برا یرقابت

 ,.Hitt et al) دارد دنباال  باه  بیکااری  کاهش یا اقتصادی رون  و رشد نظیر جامعه نیز و سازمان

2011).  
 :دیگار  تحقیقاات  باا  آن مقایساة  و همکاران و کروز مدل با پیشنهادی مدل تفاوت 
 مادل  اماا  کنناد  مای  اساتفاده  مادل  سااخت  بارای  یبناد  پیکاره  رویکارد  از تحقیا   هردو اگرچه

 شاده، مطارح  هاای  پیکاره  باودن کلای  ازحاد بایش  دلیال  باه  همکااران  و کاروز  مدل با پیشنهادی

 زماان مادت ( 2773) همکااران  و کچان  وآنچاه  باازار  ةتوساع  باه  مربوط سوم بعد گرفتنندرنظر

                                                 
1. Value, Rarity, Imitability, Not substitutable 

2. differentiation-based competitive advantage 

3. efficiency-based competitive advantage 
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 اساسی یتفاوت دارای هاقابلیت به مدل هایخروجی محدودکردن نیز و نامند می بازار در حضور

 دامناة  و باوده  مارتبط  اساتراتژیک  کارآفرینی مفهوم با کامالً ها پیکره ،پیشنهادی مدل در .است

 هار  کاه  نیسات  گساترده  همکااران  و کاروز  مادل  در شاده مطارح  های پیکره چون ها پیکره این

 مفاااهیم باار مبتناای کااامالً هااا پیکااره ایاان.  دهااد جااای خااود در را سااازمانی مفاااهیم از مفهااومی

 ساومی  بعد ،مدل این در. هستند تجربی شواهد بر تمرکز و تأکید با مختل، مناب  در شده مطرح

 بازارهاای  شناساایی  هفتگاناه،  هاای  حوزه که چرا است شده گرفته نظر در بازار توسعة به مربوط

 بازارهاای  باه  دورو و باازار  در جدیاد  محصاول  جاانداختن بازار، به ورود هایاستراتژی جدید،

 تحاوالت  و تغییر تأثیر تحت استراتژیک کارآفرینی نتیجه در و مشتری برای ارزش خل  جدید،

 و شوندمی گرفته کار هب بنگاه بازار سهم افزایش راستای در و بوده بازار
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 استراتژیک کارآفرینی پیشنهادیمدل  .3 شکل

 

. (Kraus et al., 2011) دارد تاأثیر آن  یبر عملکرد کل یاًقو یزن بازاربنگاه در  نسبی موقعیت

از  دیگار  هاای مادل  هاای تواناییکه ضمن پوشش است جام   یمدل یشنهادیمدل پ ،در مجموع

 یاا بدان توجه نشاده   دیگر هایکه در مدل مواردی تریناز مهم یکی است.مصون ها نواقص آن

 کااارآفرینیدر  اجتماااعی -سیاساای ساااختارهای کمتاار مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات نقااش 

 یناناه کارآفر هاای فرصت یستیچ هایپرسشک مولن در پاسخ به و م کمپانیزاست. استراتژیک
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 پایادار،  رقابتی مزیتها در جهت خل  ارزش و فرصت ایناز  برداریبهره و کش، چگونگیو 

 بررسای عرصه  اینرا از منظر سه مکتب نورهور در  کارآفرینانه هایفرصت ماهیتها و ویژگی

اطالعاات در ماورد    توزی  نتیجةرا  ینانهکارآفر های: وجود فرصتاقتصادی. مکتب 1 اند:کرده

را  یناناه کارآفر هاای : وجاود فرصات  فرهنگای . مکتب شاناخت  2داند. میدر جامعه  مادیمناب  

  داناد. مای هاا  فرصات  ایان  تفسایر و  تعری، برایدر دسترس  فرهنگیو مناب   محیطیابهام  نتیجة

 هاای فرصات  تعریا، در  سیاسای  ایسااختاره هاا و  : بر نقش شابکه اجتماعی -سیاسی. مکتب 1

را  ینقشا  ینچنا  یشانهادی مدل پ .(Companys & McMullen, 2007) دارد تأکید ینانهکارآفر

   در نظر گرفته است. ژیکتاسترا هایها و ائتال شبکهۀ حوزدر 

 

 پیشنهادهاو  گیرینتی ه
شاده در  انجاام  یقاتها و تحقمختل،، مدل تعاری،، استراتژیک کارآفرینی یشترشناخت ب برای

 هاای روش. شد ترسیم 1 جدول هاآن مقایسهسهولت درک و  برایو  بررسی خوبیهب زمینه این

اساتخراج   یاا سااخت   شناساایی، ( به عناوان دو روش  بندی)طبقه تجربی( و سیشنا)گونه تحلیلی

با استفاده از  پیشین تحقیقاتمرور با اساس  ینهم بر د.ش یمعرف بندیپیکره رویکردها در پیکره

 یان ا .ارائه شد 1 مطاب  با شکل یکرهبا هفت پ یمفهوم یمدل ،تئوریکو استدالل  تحلیلیروش 

درک  ایان  کناد.  ایجااد  اساتراتژیک  کاارآفرینی از مفهاوم   روشانی درک تواند یمرور جام  م

 نیزو  جویی مزیتو  جویی فرصت رفتارهای بینتعادل  ایجاد برای ابزاریتواند یم خود ترعمی 

 کاارآفرینی  پیگیاری  برایانجام دهند و آنچه که  توانند میها آنچه شرکت بینپرکردن شکا  

 کاارآفرینی  زمیناة در ساازمان   توفیا   یشانهادی مادل پ  باشاد. انجام دهند  الزم است استراتژیک

هاا در  و تعاامالت آن  پیکرهبه هفت  یزآم یتآن در پرداختن موفق ی را منوط به توف یکاستراتژ

 اساتراتژیک  کاارآفرینی  نهاایی  پیامددهد که ینشان م وداند میسه سطح بنگاه، صنعت و بازار 

کاه   دهاد  مای وضوح نشاان  به پیشنهادیمدل  اینزون بر اف. جامعه است برایمناف   ایجادرشد و 

باودن تعاداد   کام  دلیال باه   ین؛ بناابرا اسات  زیادی بسیار متغیرهایشامل  استراتژیک کارآفرینی

و  جاویی مزیات بار   بیشاتر  تأکیاد  یاز و ن آفرینای ثروت یشینپ در مطالعاتشده بررسی متغیرهای

عالوه بر اساتفاده   آتی تحقیقاتتوانند در میپژوهشگران ها در آن جوییفرصتانگاشتن نادیده
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و باا   بگیرناد بهاره   هفتگاناه  هاای حاوزه  ساایر از  جاویی و فرصت جوییمزیتاز دو مفهوم  برابر

حاوزۀ  . درنظرگارفتن  کنناد  مفهاوم  ایان پنهان  هایالیه شناساییاقدام به  بیشتر متغیرهای بررسی

 تارین از مهام  برخای دارد که  کیدأت یتواقع اینبر  مفهومیدر مدل  استراتژیکشبکه و ائتال  

 بناابراین ؛ گیارد مای شارکت صاورت    مرزهاای خاارج از   جوییو فرصت جوییمزیت هایجنبه

 باین  جاویی  فرصات درون شارکت،   جاویی  فرصات عمدۀ  یتچهار نوع فعال باید یندهمطالعات آ

در  .دنا را ماد نظار قارار ده    هاا شرکت ینب جویی یتمز درون شرکت و جویی مزیتها، شرکت

 بینتعامالت  بایدبلکه شود، را شامل  یتچهار فعال ینا یدبا تنهانه یندهآ یقات، تحقایدئالحالت 

کاردن در  عمال وابسته به موف   یرانمد یتموفق یشنهادی،نشان دهد. بر اساس مدل پ یزها را نآن

 یباه چالشا   یتعاادل  ینچن یجادا .ستها حوزه این میانجاد تعادل و توازن ایهفتگانه و  هایحوزه

را متقبال شاوند.    خاصی هاینقش یدبا یسطوح مختل، سازمان یرانمد در آنکه  شود یمنجر م

 ینقشا  یناناه و گسترش فرهنگ کارآفر یجاددر ا ویژهبهارشد سازمان  یراننقش مد ،میان ایندر 

 ینیجاام  بار مطالعاات کاارآفر     یمارور  ،مفهاومی مادل  ارائاة  مقاله عالوه بر  ایناست.  یدیکل

مفهوم  ینتر اعمی و شناخت  آشناییدر  بسزاییتواند نقش می زاویه اینداشته و از  ستراتژیکا

 بارای  سرآغازیتواند میشناخت خود  اینند که ک یفاا یراندو گروه پژوهشگران و مد یاندر م

باا توجاه    همچناین ؛ باشاد  مادیران  یاز سودر سازمان  کارگیریهاجرا و ب آینده،انجام مطالعات 

 هاای بررسای و  تحقیقاات انجاام   بندی پیکره یکرددر مورد رو متدولوژیکقشات و مباحلات منا

 شود. می یهتوص ینهزم یندر ا یشترب
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