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 چکیده
موقع و متناسب با تغییرات فضای یکی از سازوکارهای مطلوب کارآفرینی سازمانی جهت پاسخگویی به

وکار، اجرای نوسازی استراتژیک کارآفرینانه است. ماهیت نوسازی استراتژیک در کارآفرینی بر اساس کسب
ی کارآفرینی قرار گرفته ن حوزهباشد که موردتوجه پژوهشگراها با رویکرد بهبود و تحول میبرداری از فرصتبهره

است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ادبیات و شناسایی ماهیت نوسازی استراتژیک در حوزه کارآفرینی است تا به 
ای تری از نوسازی استراتژیک ارائه گردد. پژوهش حاضر بر اساس هدف توسعهلحاظ اجرایی و مطالعاتی محدودة دقیق

ردآوری اطالعات کیفی با رویکرد ترکیب پژوهی است. جامعه پژوهش شامل تمامی کاربردی و بر اساس روش گ -
در  2021 -2000مقاالت و مطالعات انجام شده در زمینه نوسازی استراتژیک و کارآفرینی است که در بازه زمانی 

ان نمونه پژوهش انتخاب عنومقاله به 42مقاله مرتبط  139های معتبر علمی داخلی و خارجی جستجو شد و از میان پایگاه
تأیید گردید و اعتباریابی کدها از طریق پایایی کدگذاران انجام شد. بنا بر  CASPگردید. روایی مطالعات با ابزار 

های پژوهش سرمایه اجتماعی خالق و نوآور )رهبری کارآفرینانه، یادگیری سازمانی، فرهنگ سازمانی یافته
های وکارها و شناسایی فرصتپذیری کسببه بازارهای جدید )میزان رقابت پذیر خلق ارزش مشترک(، ورودانعطاف

پذیری مستمر )نوآوری پذیری و تحمل ابهام( و قابلیت انعطافپذیری )مخاطرهپذیری و ریسکمحیطی(، کنش
ک در سازمانی، گرایش کارآفرینانه، ساختار سازمانی منعطف و چابکی سازمانی( ماهیت اجرایی نوسازی استراتژی

 دهند.حوزه کارآفرینی را تشکیل می
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Abstract 
One of the desirable mechanisms for corporate entrepreneurship to respond promptly and 

following changes in the business environment is to implement entrepreneurial strategic 

renewal. Strategic renewal in entrepreneurship is based on opportunities to improve and 

transform. This study aims to review the literature and identify the nature of strategic renewal 

in entrepreneurship to provide a more accurate range of strategic renewal. The present 

research is based on the purpose of developmental-applied and on collecting qualitative 

information using a synthesis research approach. The research population included all articles 

and studies conducted in strategic renewal and entrepreneurship that were searched invalid 

domestic and foreign scientific databases in 2021-2000. Of 139 related articles, 42 articles 

were selected as the research sample. The validity of the studies was confirmed using the 

CASP tool, and the codes were validated based on the reliability of the coders. According to 

research findings, creative and innovative social capital (entrepreneurial leadership, 

organizational learning, flexible corporate culture, and creating shared value), entering new 

markets (degree of business competitiveness and identifying environmental opportunities), 

actionability and risk-taking (risk-taking and ambiguity tolerance), and continuous flexibility 

(organizational innovation, entrepreneurial orientation, flexible organizational structure, and 

organizational agility) constitute the executive nature of strategic renewal in the field of 

entrepreneurship. 
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 مقدمه
عنوان رویکردی حیاتی برای رقابت موفق در اقتصاد جهانی شناساایی بهکارآفرینی سازمانی 

بارداری ها و همچنین بهرههای آن در راستای خلق و حفظ فرصتشدن استراتژیشده و اجرایی

(. از طرفی عادم Kreiser et al, 2021باشد )ها جهت ایجاد مزیت رقابتی امری ضروری میاز آن

ادبیاات اساتراتژی و کاارآفرینی وارد شاده و باا افازایش  هاسات کاه درقطعیت محیطای مدت

بیناای نشااده و های محیطاای، همچنااین وقااود رخاادادهای پیشتغییاارات فناورانااه و آشاافتگی

های رقابتی پایادار هساتند ماورد تردیاد واقاع شاده اسات فرسودگی منابع، اعتبار این که مزیت

(Meshulach and Kedar-Levy, 2022سرآغاز پژوهش .)کارآفرینی ساازمانی نیاز ناشای از  های

پاذیر نباوده این است که مزیت رقابتی در طول زمان بادون نوساازی و بازساازی مساتمر امکان

هااای شاارکت را باارای خلااق، شناسااایی و اسااتب بااه همااین دلیاال کااارآفرینی سااازمانی فعالیت

از ساوی کناد. های جدیاد تساهیل میهای فعلی و همچنین کشف فرصتبرداری از مزیتبهره

دیگر بر اسااس گساتردگی و تفااوت در تعااریف کاارآفرینی ساازمانی نیااز جادی باه فها  و 

شناسایی ابعاد کارآفرینی سازمانی وجود دارد که نوسازی استراتژیک یکای از ابعااد آن اسات. 

عنوان یکی از ابعاد کاارآفرینی ساازمانی به عبارتی در حوزه کارآفرینی، نوسازی استراتژیک به

پردازی شده که در آن سازمان کارآفرین برای تعریف مجدد رابطه خود با بازار یاا تغییار مفهوم

های کندب عالوه بر این نوسازی استراتژیک برای اشاره باه پدیادهرویکرد رقابتی خود تالش می

 ,Nguyen et alسازی معرفی شاده اسات )متعددی از جمله تغییر در راهبردهای سازمان و جوان

ای است که به بازتعریف روابط با بازارها وسازی استراتژیک درواقع پدیدة کارآفرینانه(. ن2021

 ,Kuratko and Audretschپاردازد )منظور تغییارات اساسای در ناود رقابات میو رقبای خود به

وکار مانناد اساتقبال (. در واقع نوسازی استراتژیک در طیف متنوعی از سناریوهای کساب2013

مشااهده وکار قابلهای جدید و باازتعریف موقعیات کسابید، فرایند یا فناوریاز محصول جد

استب بر همین اساس استدالل شده است که مفاهی  پیشین دیدگاه جاامعی دربااره اجارای ایان 

از ساوی  دهند و چگونگی اجارای آن در حاوزه کاارآفرینی نامشاخت اسات.مفهوم ارائه نمی

گرفته کاه طالعات در خصوص نوساازی اساتراتژیک صاورتدیگر در سالیان اخیر بسیاری از م
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نوساازی  اندبفقط بخش اندکی از آن به نوسازی استراتژیک در کارآفرینی توجاه ویاژه داشاته

اسااتراتژیک کارآفرینانااه دربردارنااده فرایناادهای تشااخیت و کشااف نیازهااا و خالقیاات در 

های منابع انسانی، اطالعااتی، ماالی واسطه نوسازی قابلیتبازارسازی و ارائه نوآوری است که به

سااازی فرایناادها و و فیزیکاای سااازمان و بااازتعریف راهبردهااای آمیختااه بازاریااابی و جوان

بارداری تنها باعا  بهرهاست. توجه به حوزه کارآفرینی ناه سازمانی اجرا شدهساختارهای درون

لق فرصت را به همراه داشته تواند خآفرینی میبه نوآوری و ارزشها شده بلکه باتوجهاز فرصت

تر شدن ماهیات و سازی و روشناساس نیاز به توجه ویژه به این موضود برای شفافباشد. براین

تری از بستر اجرایی آن در حوزه کارآفرینی وجود دارد تا پژوهشگران بتوانند تعریف مشاخت

ی و بررسی ادبیات ایان رو مطالعه حاضر درصدد شناساینوسازی استراتژیک داشته باشندب ازاین

تری از نوسازی اساتراتژیک را باشد تا بتواند از نظر مطالعاتی و اجرایی، محدودة دقیقحوزه می

های تحقیقاتی در حوزه کارآفرینی ارائه دهدب بنابراین هدف اصالی مطالعاه فرضبه پیشباتوجه

آفرینی اسات تاا باه حاضر بررسی ادبیات و شناسایی ماهیت نوسازی استراتژیک در حوزه کاار

 تری از نوسازی استراتژیک ارائه گردد.لحاظ اجرایی و مطالعاتی محدودة دقیق

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
شود که شامل ارتقا، انطباق و استفاده عنوان فرایندی تعاملی تعریف مینوسازی استراتژیک به

های سازمان، محصوالت و خدمات شایستگیاز دانش جدید و رفتار نوآورانه برای اصالح 

(. در واقع فرایند نوسازی استراتژیک شامل ایجاد سود جدید از Pratap and Saha, 2018باشد )می

وکار، توسعه محصول و باشد و اقداماتی مانند تعریف مجدد کسبطریق ترکیب مجدد منابع می

(. برخی از تعاریف نوسازی استراتژیک Saez-Martínez, 2011شود )تغییر فرایندها را شامل می

 آورده شده است.  (1)در حوزه مدیریت استراتژیک در جدول 
 . تعاریف نوسازی استراتژیک در حوزه مدیریت استراتژیک1جدول 

 منبع تعریف

 Volberda et al شود. ها انجام میهایی است که توسط سازمان برای تغییر مسیر وابستگینوسازی استراتژیک دربرگیرنده فعالیت
(2001) 

های سازمان با محیط برای منظور هماهنگ کردن شایستگینوسازی استراتژیک مجموعه اقدامات استراتژیک به
 باشد. افزایش مزیت رقابتی می

Flier et al (2003) 

عنوان ایجاد تفاوت در شکل، کیفیت و یا حالت سازمان در طول زمان در راستای نوسازی استراتژیک به
 همسویی سازمان با محیط تعریف شده است. 

Van de ven & 
Poole (2005) 
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 . تعاریف نوسازی استراتژیک در حوزه مدیریت استراتژیک1جدول 

 منبع تعریف

مسائل تولیدی منظور همسویی و یا سازگاری با وکار بهعنوان مسیر بهبود یک کسبنوسازی استراتژیک را به
 اند.سازی کردهدر حال تغییر مفهوم

Johnson et al 
(2005) 

ها را با محیط هماهنگ نمایدب چالش اصلی مدیران این است که همواره تغییرات استراتژیکی ایجاد کنند تا بنگاه
 نامند. فرایند اتخاذ و اجرای این تغییرات استراتژیک را نوسازی استراتژیک می

De Wit & Meyer 
(2005) 

 Floyd & Lane دهد. نوسازی استراتژیک روش جدیدی را برای استفاده از منابع سازمان و بهبود جایگاه سازمان ارائه می
(2014) 

هاا، ها از قابلیتمرور ادبیات نوسازی استراتژیک در این حوزه نشاان داد کاه اک ار شارکت

کنناد. درواقاع تغییارات ساازمان اساتفاده میها و رواباط باین ساازمانی خاود بارای منابع، شبکه

نوسازی یکی از مفاهیمی است که در زمیناه مادیریت اساتراتژیک بیاان شاده و مطالعاات ایان 

حوزه بیشتر به تغییرات در راستای انطباق با محیط بیرونی و ایجاد مزیت رقابتی اشاره دارناد. در 

نی سازمانی مطرح شد کاه ازطریاق آن عنوان موضوعی در کارآفریادامه نوسازی استراتژیک به

پرداخات سازمان به تعریف مجدد رابطاه خاود باا رقباای باازار و تغییار نحاوه رقابات خاود می

(Kuratko et al, 2015 پژوهشگران حوزه کارآفرینی، نوسازی استراتژیک را موردبحا  قارار .)

نی اساتراتژیک شاناخته عنوان ناوعی از کاارآفریها نوسازی استراتژیک بهدادندب در تعریف آن

 Colabi andهای بنیاادین اسات )های سازمان در راستای تغییر موقعیتدهنده تالششد که نشان

Khajehian, 2018های یک سازمان بارای حفاظ (. در واقع نوسازی استراتژیک به عنوان قابلیت

ا در نظار گرفتاه هاهای جدید و اساتفاده بهیناه از قابلیتهای خود در پیگیری نوآوریتوانمندی

وکار دهاد تاا در طاول زماان، مطاابق باا اهاداف کسابشود که به سازمان این امکان را میمی

(. برخاای از تعاااریف نوسااازی 1399هااای خااود را تغییاار دهنااد )شااراعی و همکاااران، قابلیت

 آورده شده است. (2)استراتژیک در حوزه کارآفرینی در جدول 
 ک در حوزه کارآفرینی. تعاریف نوسازی استراتژی2جدول 

 منبع تعریف

نوسازی استراتژیک شامل خلق ثروت جدید از طریق ترکیب جدید منابع است که منجر به تغییرات اساسی در 
 گردد. استراتژی و ساختار سازمان می

Guth & Ginsberg 
(1990) 

وکار، سازماندهی مجدد و معرفی تغییرات سیست  نوسازی شامل ابعاد بسیاری از قبیل تعریف مفاهی  کسب
 آید. برای نوآوری است که ازطریق تعریف مجدد مأموریت یک شرکت و ایجاد تحول در منابع به دست می

Verbeke et al 
(2007) 

وکار یا توجهی در کسبنی دارد که به تغییرات قابلهای کارآفرینی سازمانوسازی استراتژیک اشاره به تالش
شود و روابط موجود در درون یا بین سازمان و محیط خارجی آن را از سطح استراتژی یا ساختار منجر می

 دهد. طریق ایجاد نوآوری تغییر می

Sharma & 
Chrisman (2007) 

های یک سازمان است که سازی و یا جایگزینی ویژگینوسازی استراتژیک شامل فرایند، محتوا و نتیجه تازه
 باشد. انداز بلندمدت آن میدارای پتانسیل الزم برای تأثیر بر چش 

Agarwal & Helfat 
(2009) 



 1401بهار ، 1 شمارة ،15 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                           166

 ک در حوزه کارآفرینی. تعاریف نوسازی استراتژی2جدول 

 منبع تعریف

بیرونی و ارتقا روابط با  نوسازی استراتژیک شکلی از کارآفرینی سازمانی است که باع  بهبود کارایی محیط
 گردد.ها میسایر سازمان

Shah et al (2019) 

نوسازی استراتژیک فرایندی مدیریتی است که با استفاده از یادگیری سازمانی و رفتار نوآورانه باع  تغییر در 
 شود.ها میبرداری از فرصتهای اصلی سازمان جهت بهرهاستراتژی و قابلیت

Perez & Hernandez 
(2020) 

 

نوسازی استراتژیک در حوزه کارآفرینی فرایندی چالش برانگیز معرفای شاده اساتب زیارا 

انداز مناسب، در اجرای نوساازی اساتراتژیک باا ممکن است یک سازمان با وجود داشتن چش 
مشکل مواجه شود. نوسازی استراتژیک کارآفرینانه دربردارنده فراینادهای تشاخیت و کشاف 

بارداری از رسازی و ارائه نوآوری است و بار فراینادهای کشاف و بهرهنیازها و خالقیت در بازا

 ها استوار است. فرصت
عنوان نااوعی هااای حااوزه ماادیریت اسااتراتژیک مفهااوم نوسااازی اسااتراتژیک را بااهپژوهش

اندب اما روند مطالعاات نشاان داد منظور حفظ مزیت رقابتی در نظر گرفتهاستراتژی در سازمان به
باا افازایش رقابات مفهاوم  .م مزیت رقابتی پایدار مورد تردید قارار گرفتاه اساتکه اعتبار مفهو

نوآوری به ادبیات نوسازی اضافه گردید و فرض نوسازیِ مزیت رقابتی جایگزین فرضیه مزیات 

دهنده آن اسات کاه ایان وجود مطالعه ادبیات نوسازی استراتژیک نشاانرقابتی پایدار شد. بااین
مدیریت استراتژیک و کارآفرینی مطرح شده، اما برای خلاق، کشاف و مفهوم در هر دو حوزه 

ها باید مفهوم نوسازی استراتژیک در کارآفرینی مدنظر قرار گیاردب زیارا برداری از فرصتبهره
باه ناوآوری و ها شده بلکاه باتوجهبرداری از فرصتتنها باع  بهرهتوجه به حوزه کارآفرینی نه

باه سازی و خلق فرصت را ه  بارای ساازمان ایجااد کناد. باتوجهتتواند فرصآفرینی میارزش
اهمیت نوسازی استراتژیک در حاوزه کاارآفرینی هادف از پاژوهش حاضار شناساایی ماهیات 

باشاد تاا تر شادن ایان مفهاوم میساازی و روشاناجرایی آن در حوزه کارآفرینی جهت شفاف

ی استراتژیک بهره ببرند و باه لحااظ تری از نوسازمحققان بتوانند از تعریف مشترک و مشخت
 تری از نوسازی استراتژیک ارائه گردد.اجرایی و مطالعاتی محدودة دقیق

 شناسی روش
پژوهی کاربردی و با رویکرد کیفی و از نود ترکیب -ای پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه
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یری استب لذا پذمنظور تعمی های مختلف بهپژوهی ترکیب پژوهشباشد. هدف از ترکیبمی

کند تا های موجود در یک موضود توجه دارد و تالش میپژوهی به نظریهروش ترکیب

تعارضات موجود در ادبیات پژوهش را برطرف کند و به شناسایی مسائل و موضوعات 

پژوهی (. ضرورت استفاده از روش ترکیبHedges  & Cooper, 2009های آتی بپردازد )پژوهش

گرفته در زمینه نوسازی های صورتتوان با ترکیب پژوهشکه می باشدجهت میازآن

استراتژیک و کارآفرینی به شناسایی نوسازی استراتژیک در کارآفرینی پرداخت و تعریفی 

گیرد که مراحل شفاف از این موضود ارائه کرد. روش ترکیب پژوهی در شش گام صورت می

 آورده شده است.  (1)آن در شکل 
 های ترکیب پژوهیگام. 1شکل 

 

 
 

مسئله، سؤال اصالی پاژوهش طراحای شاد. ساؤال اصالی پاژوهش در گام اول بعد از تبیین 

حاضر عبارت است از: نوسازی استراتژیک در کاارآفرینی شاامل چاه عاواملی اساتگ در گاام 

آوری شواهد و بررسی مطالعات گذشته پرداخته شد. جامعه پژوهش شاامل تماامی دوم به جمع

تاا  2000کاارآفرینی از ساال گرفته پیراماون موضاود نوساازی اساتراتژیک و مطالعات صورت

ساال اخیار( بااوده اساتب علات انتخاااب چناین بااازة زماانی ایان اساات کاه ساارآغاز  21) 2021

( نامیاد و پاا از 2000) 1توان پژوهش شین و ونکاتارامنهای حوزه موردمطالعه را میپژوهش

عنوان های مسااتقر بااهها توسااط سااازمانباارداری از فرصااتآن فراینااد ایجاااد یااا کشااف و بهره

سازی گردیاد و مشاروعیت بخشایده شاد. بارای انتخااب مقااالت و کارآفرینی سازمانی مفهوم

 & Tylor و Emerald ،ScienceDirect ،Wileyهااای مطالعااات در ایاان حااوزه از پایگاه

                                                           
1 Shane & Venkataraman 

تعریف مسئله و 
طرح سوال 
 اصلی پژوهش

آوری جمع
شواهد 
 پژوهشی

ارزیابی ارتباط 
ها و بین روش
های پژوهش

 بدست آمده

تحلیل شواهد 
حاصل از 
 مطالعات

تفسیر شواهد 
آوری جمع

 شده

ارائه گزارش 
ترکیب نتایج و 

 تفسیر آن
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Francis های مرکز اطالعات علمای جهااد دانشاگاهی و های خارجی و از پایگاهبرای پژوهش

هاای داخلای اساتفاده شاده اسات. وا گاان پایگاه مجالت تخصصی نور برای انتخااب پژوهش

 Strategic renewal andکلیاادی کااه در جسااتجو مورداسااتفاده قاارار گرفتااه اسااتب شااامل 

Entrepreneurship ،Entrepreneurial strategic renewal 139بنابر جستجو تعداد  باشد.می 

پژوهش به دست آمد. پاا از بررسای دقیاق و میازان مارتبط باودن چکیاده و ماتن مقااالت باا 

عنوان نموناه هدفمناد و در دساترس بارای شناساایی پاژوهش باه 42موضود پژوهش در نهایت 

های انجاام تعداد پژوهش 3ماره نوسازی استراتژیک در کارآفرینی در نظر گرفته شد. جدول ش

هاای اطالعااتی را نشاان شده در حوزه نوسازی اساتراتژیک در کاارآفرینی باه تفکیاک پایگاه

 دهد.می
 های اطالعاتیهای حوزه نوسازی استراتژیک در کارآفرینی به تفکیک پایگاه. تعداد پژوهش3جدول 

 نام پایگاه اطالعاتی
های مرتبط در تعداد پژوهش

 پایگاه

های واردشده به مطالعه تعداد پژوهش
 پس از غربالگری

 38 16 (Emeraldامرالد )

 31 8 (ScienceDirectدایرکت )ساینا

 29 6 (Wileyوایلی )

 23 6 (Tylor & Francisفرانسیا ) و تیلور

 4 7 مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 2 11 پایگاه مجالت تخصصی نور

مقاالت باه مطالعاه، وجاود مطالعاه در حاوزه نوساازی اساتراتژیک و معیار انتخاب و ورود 

حوزه کارآفرینی بود و تمامی مقاالت کمی، کیفی و آمیخته مدنظر قارار گرفتاه شاد. مقااالتی 

1که بر اساس فرم کاسپ
از تناسب با موضود برخوردار نبودند کنار گذاشاته شادند. ایان ابازار  

توان ارزیابی دقیقای از کیفیات مقااالتی ستفاده از آن میسؤال کلی است که با ا 10دربردارنده 

کااه در پااژوهش موردمطالعااه قاارار خواهنااد گرفاات انجااام داد. پاسااخ سااؤاالت در طیااف پاان  

ای لیکرت از ضعیف تا عالی ارزیابی شده است. در پژوهش حاضر مقاالتی مورد ارزیابی گزینه

باالتر بوده است که بار اسااس ابازار کاساپ،  و 31ها اند که امتیاز کلی آنو بررسی قرار گرفته

                                                           
1 CASP (Critical Appraisal Skills Programme) 
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باشند. عالوه بر ایان، جهات اعتباریاابی کادهای اساتخرا  شاده نیاز از خیلی خوب و عالی می

 23پایایی کدگذاران استفاده شد. در پژوهش حاضر امتیاز مقاالت بدین شکل باوده اسات کاه 

-21مقالاه امتیااز خاوب ) 29(، 40-31مقاله امتیاز خیلی خوب ) 19(، 50-41مقاله امتیاز عالی )

اناد و در ( کساب کرده10-0مقاله امتیااز ضاعیف ) 27( و 20-11مقاله امتیاز متوسط ) 41(، 30

امتیازبنادی مقااالت را نشاان  4مقاله در تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. جدول  42نهایت 

 دهد. می
 . امتیاز مقاالت بر اساس ابزار کاسپ4جدول 

 تعداد مقاالت امتیاز )نمره کلی( تعریف رویه

 23 50-41 عالی پذیرفته شده

 19 40-31 خیلی خوب پذیرفته شده

 29 30-21 خوب رد شده

 41 20-11 متوسط رد شده

 27 10-0 ضعیف رد شده
 

هایی اسات استفاده گردید. این تحلیل یکی از روش 1ها از تحلیل تماتیکجهت تحلیل داده

هاا در ها تمرکز دارد و فرایناد شناساایی ت ای از دادهکه بر شناسایی الگوی معنایی در مجموعه

ها است. در این تحلیل متن مقاالت بررسی شد و سپا باا اساتفاده از کدگاذاری، باار بطن داده

انتخاب مقاالت در حوزه کاارآفرینی مقااالتی  معنایی مربوط به موضود احصاء گردیدب مالک

است که به فرایندهای تشخیت و کشاف نیازهاا و خالقیات در بازارساازی و ارائاه ناوآوری و 

پذیری در ادبیاات ها هماراه باا ریساکبرداری از فرصتپردازی جهت خلق، کشف و بهرهایده

ک در حوزه کارآفرینی اساتفاده اند و در ادبیات خود از تعاریف نوسازی استراتژیخود پرداخته

هاا مقولاه فرعای شاکل گرفات، ساپا به مفااهی  و وجاود اشاتراکات باین آناند. باتوجهکرده

 آمده است. دستهای معنایی مقوله اصلی بهبه شباهتباتوجه

 ها یافته
 الف( توصیف پژوهش های مورد مطالعه

ها ارایه شده مشخصات آن 5مطالعه بود که در جدول شماره  42جامعه مورد مطالعه شامل 

                                                           
1 Thematic Analysis 
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 است. 
 های بررسی شده. مشخصات پژوهش5جدول 

 عنوان پژوهش سال نام پژوهشگر ردیف

1 Hortovanyi et al 2021 توسعه چارچوب نوسازی استراتژیک: نقش متغیر مدیریت میانی 

2 Dung & Giang 2021 المللی بر عملکرد صادرات شرکت با نیروی پیشران عوامل سازمانیتأثیر کارآفرینی بین 

3 Sichone & Lew 2021 زوال در آفریقای جنوبینوسازی استراتژیک در یک صنعت روبه 

4 Jarvi & Khoreva 2020 نقش مدیریت استعداد در نوسازی استراتژیک 

5 Gauthier & 
Zhang 

 سبز و نوسازی استراتژیک: دیدگاه گفتمانی در مورد پایداری شرکتیمدیریت دانش  2020

6 Khan et al 2020 
وکارهای کوچک و متوسط: تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی نوسازی استراتژیک کسب

 استراتژیک و ظرفیت جذب

7 Pettit & Crossan 2020 نوسازی استراتژیک: فراتر از نقش منابع کارکردی اعضای شغلی 

8 Do & Luu 2020 
ها و پیامدهای کارآفرینی داخلی با رویکرد رفتار محور در بین کارکنان صنعت خاستگاه

 هتلداری

9 Shu et al 2019 
حمایت نهادهای دولتی، گرایش کارآفرینانه، نوسازی استراتژیک، و عملکرد شرکت در چین 

 در حال تغییر

10 Han & Nielsen 2019 
المللی شرکت در بازارهای نوظهور از طریق تحول کارآفرینانه: تبیین بینگذاری تسهیل سرمایه

 نقش محیط فناوری

11 van Lent & 
Smith 

 هاپردازی در اهمیت استراتژیک بایگانی شرکتدرک حال با استفاده از گذشته: نظریه 2019

12 Xiao et al 2019 
های بر فناوری اطالعات: دیدگاههای مبتنی مدیریت آشفتگی تجارت الکترونیک با نوآوری

 نوسازی استراتژیک

13 Herbane 2019 وکارهای کوچک و متوسطآوری سازمانی و نوسازی استراتژیک در کسببازاندیشی تاب 

14 Lischka 2019 
های خبری نوسازی استراتژیک در طول تغییرات فناوری: ردیابی سیر تحول دیجیتالی شرکت

 قدیمی

15 Riviere et al 2018 های پویاالمللی در تقویت نوسازی استراتژیک: دیدگاه مبتنی بر قابلیتبررسی نقش دانش بین 

16 Au et al 2018 
های خانوادگی بیست و فرهنگی بر نوسازی استراتژیک: تحلیل شرکت -تأثیر بافت اجتماعی 

 شش کشور

17 Schmitt et al 2018  ،های آیندههای نظری و چالششکافنوسازی استراتژیک: تحقیقات گذشته 

18 Pratap & Saha 2018 های رقابتی مدیریتی و فرایند نوسازی استراتژیکتحول سرمایه مدیریتی، شیوه 

19 AlHumaidan & 
Sabatier 

 وکارای فناوری در تکامل مدل کسببه محیط: نقش واسطهنوسازی استراتژیک باتوجه 2017

20 Amankwah-
Amoah et al 

2017 
-1946های نوسازی استراتژیک در سیست  خطوط هوایی اسکاندیناوی، سیر تاریخی فعالیت

2012 

21 Williams et al 2017 
ها و صنایع کنندگان: چگونه تجربه در سطوح، شرکتهای استخدامکارها و چالشتازه

 دهد.مختلف، نوسازی استراتژیک را شکل می

22 Altmann 2016 
گیرند: پویایی محیطی و قابلیت های مشترک موردبح  قرار میچارچوبهنگامی که 

 عنوان محرک رقابت در سازمانپیکربندی به

23 Martin-Rios & 
Parga-Dans 

 پاسخ خدمات به زوال اقتصادی: اقدامات نوآورانه برای دستیابی به نوسازی استراتژیک 2016

24 Horst & 
Moisander 

 ای سنتیهای رسانهنوسازی استراتژیک در سازمانهای پارادوکا 2015

25 Maijanen & 
Jantunen 

 های فنالندینیروهای کلیدی نوسازی استراتژیک: مطالعه شرکت 2014

26 Taussig 2013 
هایی از ویتنام در نیاز نادیده گرفته شده برای نوسازی استراتژیک در بازارهای نوظهور: درس

 حال تغییر
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 های بررسی شده. مشخصات پژوهش5جدول 

 عنوان پژوهش سال نام پژوهشگر ردیف

27 Ben-Menahem et 
al 

2013 
کننده ظرفیت جذب بالقوه در همسویی تغییرات نوسازی استراتژیک در طول زمان: نقش فعال

 داخلی و خارجی

28 Basu & Wadhwa 2013 گذاری خارجی و نوسازی استراتژیک تدریجیسرمایه 

29 Kwee et al 2011 نوسازی استراتژیک تأثیر گرایش حاکمیت شرکتی تی  مدیریت ارشد بر مسیرهای 

30 Poskela & 
Martinsuo 

 کنترل مدیریت و نوسازی استراتژیک در بخش نوآوری 2009

31 Huang 2009 
گذاری برداری و سرمایهنوسازی استراتژیک در یک شرکت فناوری اطالعات: اکتشاف، بهره

 شرکتی

32 Prashantham 2008 نوسازی استراتژیکعنوان گذاری جدید بهالمللی شدن سرمایهبین 

33 Jones & 
Macpherson 

 های کوچک و متوسطیادگیری سازمانی و نوسازی در شرکت 2006

34 Flier et al 2005 نوسازی استراتژیک در بخش خدمات مالی هلند: ایجاد مسیر نوسازی از منظر شایستگی 

35 Huy 2005 دیدگاهی مبتنی بر احساسات از نوسازی استراتژیک 

36 Lysons 2000 پیامدهای نوسازی و توسعه استراتژیک: اثربخشی سازمانی در آموزش عالی در استرالیا 

 ایهای رسانهمدل نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در سازمان 1400 کالبی 37

 گردشگری در صنعت های فعالنوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پساکرونا: شرکت 1399 کالبی و کریمی راد 38

 های نرمشناسی سیست واکاوی مفهوم نوسازی استراتژیک با رویکرد روش 1398 فاطمی و همکاران 39

 پردازی نوسازی راهبردی کارآفرینانهبافت پردازی و مفهوم 1395 کالبی و همکاران 40

 اهرمی ساختار سازمانیهای موازی و نقش نوسازی استراتژیک، اجرای نوسازی 1393 آقاجانیان و مشایخی 41

 ت 4مدل  نوسازی استراتژیک از منظر یادگیری سازمانی: بررسی 1389 مشایخی و عسکری نژاد 42

 ب( تحلیل داده های کیفی

ها به این شکل بوده است کاه بعاد از غرباالگری مطالعاات، باا اساتفاده از فرایند تحلیل داده

مارتبط باا موضاود نوساازی اساتراتژیک در رویکرد ترکیب پژوهی اقدام به شناساایی مفااهی  

باه مفهوم پایاه اساتخرا  شاد و در مرحلاه بعاد باتوجه 58کارآفرینی شده است. در مرحله اول 

بنادی مقولاه اصالی طبقه 4مقوله فرعی به دست آمد که در  12ها، ماهیت و ارتباط مفهومی آن

 دهد. ینوسازی استراتژیک در کارآفرینی را نشان م 6شد. جدول شماره 
 های فرعی و اصلی نوسازی استراتژیک کارآفرینانهمفاهیم کلیدی، مقوله .6جدول 

 مقوله اصلی مقوله فرعی  مفاهیم کلیدی
های جدید در سازمان، بازطراحی قوانین رقابت، ایجاد مانع برای رقبای اجرایی کردن فعالیت

کاهش هزینه، ارتقاء دائمی عملکرد، ها از طریق وارد، افزایش منحنی عمر فعالیتجدید تازه
 ثباتی ادراک و ادامه داشتن تغییرات در بازار رقابتتداوم تغییرات در محیط سازمان، بی

 نوآوری سازمانی

قابلیت 
پذیری انعطاف

 مستمر

های خالقانه، ها، معرفی استراتژیگیریهای کارآفرینی در فرایندها و تصمی توسعه فعالیت
 وکارهای تیمی، عدم پایبندی به عادات موجود در کسبتمرکز بر فعالیتکارگیری و به

 گرایش کارآفرینانه

های موقتی برای فعالیت در ها، ایجاد گروهها و تواناییداشتن قدرت و اختیار بر اساس مهارت
وکار، امنیت شغلی باال در سازمان، ای خاص، ارتباط گسترده در بین واحدهای کسبپرو ه
عنوان یک سیست  باز، وجود وکار بهل ارتباطات افقی و عمودی، درنظرگرفتن کسبتسهی

مراتب عمودی و افزایش ارتباطات ساختار ارتباطی مؤثر برای کسب اطالعات، کاهش سلسله
 های سازمانهای توانمندساز، همگرایی استراتژیافقی، خرید فناوری

ساختار سازمانی 
 منعطف
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 های فرعی و اصلی نوسازی استراتژیک کارآفرینانهمفاهیم کلیدی، مقوله .6جدول 

 مقوله اصلی مقوله فرعی  مفاهیم کلیدی
های سنتی، توسعه سیست  های فناوری اطالعات و تکنولو ی در سازمانقابلیتاستفاده از 

پشتیبانی تصمی  و سیست  هوش تجاری برای افزایش سرعت پاسخگویی به تغییرات، ایجاد 
 تناسب میان شرکت و محیط پویا در طول زمان

 چابکی سازمانی

گیری در نی بر تجربیات گذشته، تصمی های مبتغلبه بر تهدیدهای بازار رقابتی، استفاده از قیاس
 شرایط عدم قطعیت و عدم وجود اطالعات

پذیری و کنش پذیریمخاطره
م ابه آمیز بههای ناشناخته، برخورد با شرایط ابهامقابلیت انطباق زیاد در مواجهه با وضعیت پذیریریسک

 متمایز و نامربوط فرصت، مواجه شدن با شرایط و اطالعات مبه ، تحمل اطالعات متعدد،
 تحمل ابهام

های جدید بازار، ردیابی رقبا و پایش محیط بیرونی، وجود نظام برداری از فرصتکشف و بهره
 ارزیابی مناسب برای سنجش تغییرات

های شناسایی فرصت
ورود به  محیطی

 بازارهای جدید
اساس تغییرات محیطی، های جدید، تغییر و تطبیق قوانین رقابتی بر گذاری در ایدهسرمایه

نگر در فضای رقابت، وکار، ایجاد شرایط پویا و پیشواکنش تهاجمی برای بهبود جایگاه کسب
 های رقابتیسازی برای توسعه استراتژیالمللیاستفاده از دانش بین

پذیری میزان رقابت
 وکارهاکسب

به شکوفایی توانایی کارکنان، ها، تعهد مدیر فردی و احترام متقابل در بیان ایدهاعتماد بین
 گیری، توانمندسازی مشارکتیها و کارکنان فعال و نوآور، مشارکت در تصمی حمایت از ایده

 رهبری کارآفرینانه

سرمایه 
اجتماعی خالق 

 و نوآور

های آموزشی و استفاده از ظرفیت مدیریت دانش، تسهی  دانش و حل مسئله، ارتقاء فعالیت
های افراد، افزایش آگاهی و فه  گیری از دانش و تواناییاطالعات کارکنان، بهرهروزرسانی به

 کارکنان از چگونگی فرایندهای سازمان، توزیع دانش در سراسر سازمان

 یادگیری سازمانی

ها، تبادالت اجتماعی و اعتماد از طریق تعامل میان واحدها، تغییر کنترل بیرونی اندک فعالیت
 فرهنگی -بافت اجتماعی 

فرهنگ سازمانی 
 پذیرانعطاف

ایجاد ارزش متفاوت و جدید از طریق طراحی مجدد سازمان، توسعه بازار و محصول مطابق با 
ها نفعان، تنظی  مجدد منابع و قابلیتهای جدید در تعامل با ذینیازها، استفاده از مکانیزم

نفعان در طراحی مجدد محصوالت و ذی منظور ارتباط بهتر با مشتریان، استفاده از اطالعاتبه
 خدمات

 خلق ارزش مشترک

 گیریبحث و نتیجه
پژوهی در پژوهش حاضر کمک کرد تا به شناسایی ماهیات اجرایای نوساازی روش ترکیب

سازی و درک بهتر این مفهوم پرداخته شود. استراتژیک در حوزه کارآفرینی در راستای شفاف

زمان مدنظر فرایند نوسازی استراتژیک کارآفرینانه محیط درونی و بیرونی سازمان را به طور ه 

هااای بینیگااامی و پیشراسااتایی تغییاارات دروناای، متناسااب بااا پیشر ه دهااد و بااقاارار می

به اهمیت مفهوم نوسازی استراتژیک در حاوزه گرفته نسبت به آینده تأکید دارد. باتوجهصورت

کااارآفرینی، هاادف از پااژوهش شناسااایی ماهیاات اجرایاای نوسااازی اسااتراتژیک در حااوزه 

لحاظ اجرایای تری از موضاود باهه محادوده دقیاقکارآفرینی برای درک بهتر این پدیده و ارائ

پژوهی به شناسایی عوامل مارتبط باا آن پرداختاه بود. در این راستا با استفاده از رویکرد ترکیب

بنادی شادند. مقوله اصلی طبقه 4مقوله فرعی و  12مفهوم کلیدی در قالب  58شد که درنهایت 

اجتماعی خاالق و ناوآور، ورود باه بازارهاای  های اصلی شناسایی شده عبارتنداز: سرمایهمقوله
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پذیری مستمر. نوساازی اساتراتژیک های انعطافپذیری و قابلیتپذیری و ریسکجدید، کنش

 نشان داده شده است. 2در کارآفرینی در شکل شماره 
 . نوسازی استراتژیک در کارآفرینی2شکل 

 

 

 

آید با استفاده از سرمایه اجتماعی خالق و نوآور، رهبری کارآفرینانه در سازمان به وجود می

الزم را برای ایجاد فرصت ازطریق تشویق به  هایکه با ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان، قابلیت

نوآوری و استفاده خالقانه از سرمایه انسانی، اجتماعی و دیگر منابع سازمان ایجاد کرده و به خلق 

تواند رفتار نگری و دوراندیشی میپردازد. رهبری کارآفرینانه با آیندهارزش مشترک می

یادگیری سازمانی را نیز تسهیل کند که یکی دیگر  تأثیر قرار دهد و از طریق آننوآورانه را تحت

پذیر دیگر مؤلفه های سرمایه اجتماعی خالق و نوآور است. فرهنگ سازمانی انعطافاز مؤلفه

تواند مرزهای سازمانی را توسعه پذیری و تمرکز بر آینده میشناسایی شده است که با ریسک

های شناسایی شده با ستراتژیک ایجاد کند. مؤلفهای در فرایند نوسازی اهای گستردهداده و شبکه

( و 2006) 3(، جونز و مکفرسون2018و همکاران ) 2(، آیو2005و همکاران ) 1نتای  پژوهش فلیر

عنوان ابزاری پذیر بهراستا است. درواقع فرهنگ سازمانی انعطاف( ه 2017و همکاران ) 4ویلیامز

                                                           
1 Flier 

2 Au   

3 Jones & Macpherson 

4 Williams 

 
نوسازی استراتژیک 

 کارآفرینانه

 

  

  

  

 پذیری مستمرقابلیت انعطاف سرمایه اجتماعی خالق و نوآور

 پذیریپذیری و ریسککنش ورود به بازارهای جدید
 

 رهبری کارآفرینانه -

 یادگیری سازمانی -
 پذیرفرهنگ سازمانی انعطاف-

 خلق ارزش مشترک -
 

 مخاطره پذیری -

 تحمل ابهام  -
  

 نوآوری سازمانی  -

 کارآفرینانهگرایش-
 ساختار سازمانی منعطف -

 چابکی سازمانی -
 

 وکارهاپذیری کسبمیزان رقابت -

 های محیطیشناسایی فرصت -
  



 1401بهار ، 1 شمارة ،15 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                           174

شود و همواره باید در مدیریت سازمان و جهت خلق ارزش مشترک در سازمان محسوب می

های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. ورود به بازارهای جدید نوسازی استراتژیک ریزیبرنامه

های جدید ایجاد شود را به همراه دارد. برای ورود به بازارهای جدید باید فرصتدر کارآفرینی 

تواند نیازهای شناسایی ها میکه فرصتوکار مشخت گردد. ازآنجاییو جایگاه رقابتی کسب

های محیطی باع  تحول سازمان در راستای نشده را نشان دهدب خلق و کشف فرصت

ت مجدد منابع را به همراه خواهد داشت. این موارد با نتای  ها شده و تخصیبرداری از آنبهره

پذیری و راستا است. کنش( ه 1400( و کالبی )2013) 2(، تاوسیگ2016) 1پژوهش آلتمن

پذیری شامل تمایل به پذیری الزمه نوسازی استراتژیک در کارآفرینی است. ریسکریسک

ال شکست باالتری نسبت به سایر هایی است که احتممدیریت و اختصاص منابع به فرصت

دهد. این موارد با پذیری در سازمان را افزایش میها دارد و نیاز به تحمل ابهام  و مخاطرهفرصت

باشد. با توجه به راستا می( ه 2020) 4( و جاوی و کروا2013) 3نتای  پژوهش باسو و وادهوا

پذیری مستمر الزمه قابلیت انعطافماهیت نوسازی استراتژیک در حوزه کارآفرینی دارا بودن 

کند تا در محیط پویا بتواند نوسازی در این حوزه است. نوآوری سازمانی به سازمان کمک می

ها نتیجه فرایندهای کارآفرینانه طورکلی نوآوریصورت مستمر جایگاه خود را حفظ نماید. بهبه

عنوان ه کارآفرینی است و بههستند و نوآوری سازمانی ه  منشأ نوسازی استراتژیک در حوز

 5شود. این موارد با نتای  پژوهش الحمیدان و ساباتیرابزاری برای نوسازی استراتژیک معرفی می

 8( و مایجانن و جانتونن2016) 7ریوس و پارگادانز(، مارتین2021) 6(، دانگ و جیانگ2017)

                                                           
1 Altmann 

2 Taussig 

3 Basu & Wadhwa 

4 Jarvi & Khoreva 

5 Al Humaidan & Sabatier 

6 Dung & Giang 

7 Martin-Rios & Parga-Dans 

8 Maijanen & Jantunen 



 175                                                                                  یپژوه یببا روش ترک ینیدر کارآفر یکاستراتژ ینوساز  

های هوشمندانه در فرصتراستا است. همچنین نوآوری سازمانی ناشی از جستجوی ( ه 2014)

گرفته است. به طور ها و تغییرات نشئتباشد که از رویدادهای غیرمنتظره، ناسازگارینوآورانه می

ها و طرز فکر کارآفرینان به کلی نوسازی استراتژیک کارآفرینانه تالشی برای واردکردن مهارت

ق و کشف فرصت در وکار، و نهادینه کردن مهارت خلها برای تحول کسبدرون سازمان

های سازمان است. درواقع نوسازی استراتژیک کارآفرینانه عاملی فرهنگ سازمانی و فعالیت

ها، عدم نوآوری و ایستایی روز نبودن سازمانتواند برای بهبود نواقصی مانند بهاست که می

ا دیدی کند تهای مرتبط کمک میسازمان به کار رود. به طور خالصه این مطالعه به پژوهش

کند که یافته به موضود نوسازی استراتژیک در حوزه کارآفرینی داشته باشند و مشخت مینظام

برای نوسازی استراتژیک در حوزه کارآفرینی توجه به سرمایه اجتماعی خالق و نوآور، ورود به 

 . پذیری مستمر حائز اهمیت استپذیری و قابلیت انعطافپذیری و ریسکبازارهای جدید، کنش

های اندک داخلی در زمینه نوسازی استراتژیک در حوزه کارآفرینی بخشی از وجود پژوهش

آوری اطالعات جامع را با محدودیت مواجه ساخت. همچنین برای تحقیقات آینده کار جمع

 شود:جهت تکمیل مطالعات در زمینه نوسازی استراتژیک در حوزه کارآفرینی پیشنهاد می

 دمطالعاه را در چرخاه عمار محصاوالت فناوراناه بررسای کارده و پژوهشگران موضود مور

 الزامات اجرای نوسازی استراتژیک کارآفرینانه را در مراحل مختلف آن بررسی نمایند.

 های خصوصی و دولتی انجام شود و ای در جامعه آماری متشکل از شرکتپژوهشی مقایسه

زی اسااتراتژیک در کااارآفرینی هااا، موانااع و عواماال بازدارنااده اجاارای نوسااادر آن چالش

 شناسایی و برطرف گردد.

 وکارهای مختلاف )از پژوهشگران در تحقیقات آیناده عوامال شناساایی شاده را در کساب

های بازر(( وکارهای کوچاک و متوساط و شارکتوکارهای نوپا گرفته تاا کسابکسب

 آمده را مورد مقایسه قرار دهند. دستبررسی کرده و نتای  به

 منظور آزماون ایان هاایی باا روش کمای باهانجام پژوهش به روش کیفی، پژوهش بهباتوجه

 نتای  انجام شود.
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 صورت مجزا ماورد بررسای قارار های آن را بهتأثیر هرکدام از عوامل شناسایی شده و مؤلفه

 بندی انجام شود.ها اولویتبه وزن آندهند و باتوجه
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