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طراحی مدل مفهومی کارآفرینی استراتژیک بر مبنای رویکرد پیکرهبندی
*3

سید مصطفی رضوی ،1محمود احمدپور داریانی ،2سلطانعلی شهریاری
 .1دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی ،دانشگاه تهران
 .1دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت31/11/23 :
تاریخ تصویب32/72/77 :

چکیده
کارآفرینی استراتژیک بهعنوان فصل مشترک تحقیقات مدیریت استراتژیک (جستوجوی مزیت) و کاارآفرینی
(جستوجوی فرصت) زمینة تحقیقی جدیدی است که هنوز اتفاق نظر چندانی در مورد تعریا ،،ابعااد و عناصار
تشکیلدهندۀ آن وجود ندارد و معدود مدلهای مطرحشده دچار محدودیتهایی است .این مقاله با هاد ایجااد
شناخت بیشتر کارآفرینی استراتژیک ضمن مرور مطالعات قبلی با تأکید بر شاواهد تجربای باهدساتآماده از ایان
مطالعات و خالصة آنها در چارچوبی ابتکاری بر مبنای متدولوژی پیکرهبندی مدلی مفهومی با هفت پیکاره منااب
و قابلیتها ،هماهنگسازی مناب  ،شبکهها ،فرایند اکتشا  ،فرایند بهرهبرداری ،مزیت رقابتی و رشد و ساایر منااف
در قالب ورودی ،فرایند ،خروجی ،پیامد و اثر مطرح شده است و نتیجه میگیارد کاه شارکتهاای عالقاهمناد باه
ثروتآفرینی پایدار نمیتوانند صرفاً بر مبنای فعالیتهای مرتبط با کارآفرینی یاا اساتراتژی عمال کنناد؛ چارا کاه
اعمال فعالیتهای محدود به یک حوزه باعث میشود شرکت بتواند فقاط از ارزشهاا و مزایاای مارتبط باا هماان
حوزه بهرهبرداری کند؛ بنابراین این نوع عملکردها تنها به ثاروتآفرینای کوتااهمادت منجار مایشاوند ،در نتیجاه
موفقیت مدیران وابسته به انجام فعالیتها و ایجاد تعادل میان حوزههای هفتگانة مطرحشده است .شناخت عمیا تار
این مفهوم میتواند سرآغازی برای انجام مطالعات آینده نظیر شناسایی اجزا و عناصر آن ،آزماون مادل پیشانهادی
از سوی پژوهشگران و اجرا و بهکارگیری آن در سازمان از سوی مدیران باشد.
واژههای کلیدی :اکتشا  ،بهرهبرداری ،رویکرد پیکرهبندی ،کارآفرینی استراتژیک ،مزیت رقابتی
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مقدمه
فضای کسبوکارهای قرن بیست و یکم را مایتاوان باه وسایلة مناارر رقاابتی جدیاد ،ریساک
فزاینده ،کمشدن توانایی پیشبینای و فارمهاای سااختاری جدیاد برحساب چهاار عامال تغییار،
پیچیدگی ،آشوب و تناقض توصی ،کارد .هایچ ساازمانی از فشاارهای بایانادازۀ ایان عوامال
چهارگانه ایمن نیست ( .)Kuratko & Audretsch, 2009در چنین شرایطی ،سازمانها چگوناه
عمل میکنند؟ سازمانها برای رشد ،توفی و ماندگاری در محیط متالطم امروزی نیازمند خلا
ارزش و ایجاد ثروت هستند و بنابراین آشنایی با فرایناد ثاروتآفرینای یکای از اهادا

اصالی

تحقیقات در علوم سازمانی اسات ( .)Hitt et al., 2001چگوناه یاک شارکت مایتواناد خلا
ارزش و ثااروت (هااد

نهااایی ماادیریت اسااتراتژیک و کااارآفرینی) کنااد؟ از نظاار کچاان و

همکاران ،شرکتهایی که عالقهمند به ثروتآفرینی پایدار هستند نمایتوانناد صارفاً بار مبناای
فعالیتهای مرتبط با کارآفرینی یا استراتژی عمل کنند؛ چرا که اعمال فعالیتهاای محادود باه
یک حوزه باعث میشود شرکت فقط بتواند از ارزشهاا و مزیاتهاای مارتبط باا هماان حاوزه
بهرهبرداری کند .در نتیجه ،این نوع عملکردها تنها ثروتآفرینی کوتاهمدت را در پای خواهناد
داشت ()Ketchen et al., 2007؛ بنابراین هر دو رفتار جستوجاوی فرصات و جساتوجاوی
مزیت از جمله رفتارهای الزم برای تولید ثاروت هساتند و هایچکادام باهتنهاایی کاافی نیساتند؛
بنابراین ادغام دانش مربوط به کارآفرینی و مدیریت استراتژیک بارای رسایدن باه پیشارفت در
زمینة درک نحوۀ خل ثروت ،بسیار حائز اهمیات اسات (.)Shane & Venkataraman, 2000
کارآفرینی استراتژیک با تلفی کارآفرینی و استراتژی جهت طراحای و اجارای اساتراتژیهاای
کارآفرینانة خل ثروت ،شامل اقدامات کارآفرینانه با جهتگیری مدیریت اساتراتژیک اسات.
از این رو کارآفرینی استراتژیک به رفتارهای جستوجوکنندۀ مزیت و فرصت اطالق میشاود
که به خل ارزش برای افراد ،سازمانها و جامعاه منجار مایشاود ( .)Hitt et al., 2011هیات و
همکاران ( )2711معتقدند که کارآفرینی استراتژیک به سه خروجی اساسی ایجاد منفعت بارای
اجتماع ،سازمان و افراد منجر میشود .خل ارزش و ایجاد ثروت بارای مالکاان ،کارآفریناان و
نیز سازمان در نهایت به رشد و رون اقتصادی منجر میشود .آنها معتقدند کاه افازایش ثاروت
باعث فعالیتهای بیشتر اقتصادی نظیر اشتغالزایی ،پیشرفتهای فناوری ،رشد و ثبات اقتصاادی
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میشود ( .)Ibidاز آنجا که کارآفرینی استراتژیک به شرکت کمک میکناد تاا مزیات رقاابتی
تقریباً پویا و پایداری را به دست آورد و به شکل مناسب به انواع تغییرات محیطای کاه بسایاری
از سازمانهای امروزی با آن مواجه میشوند پاساخ دهاد ( ،)Ireland & Webb, 2007نیااز باه
فهم اینکه چگونه سارمایهگاااریهاای جدیاد باا بهارهبارداری از یاک یاا چناد مزیات رقاابتی
میتوانند باعث کسب موفقیت و پایداری آن شاوند و نیاز اینکاه چگوناه شارکتهاای بازر
کارآفرینانهتر عمال کنناد ضارورتی بارای انجاام تحقیا در زمیناة کاارآفرینی اساتراتژیک باه
صورت تئوریک و تجربی اسات ( .)Hitt et al., 2011افازون بار ایان دالیال ضارورت انجاام
تحقی آن است که این موضوع بهتازگی در محافال علمای و کسابوکارهاای تجااری مطارح
شده است و به دلیل آنکه هنوز در مرحلة ابتدایی خود است باید درک عمیا تاری پیراماون آن
ایجااد شاود و رشاد و توساعه یاباد (); Kyrgidou & Hughes, 2010Kraus et al., 2011؛
بنابراین مطالعة آن به دو دلیل دارای اهمیت است .1 :پتانسیل الزم برای توضیح دالیل شکسات
یا موفقیت بنگاه  .2بازده آن در خل ثروت برای ساازمان و جامعاه (Kyrgidou & Petridou,

) .2011اگرچه تحقیقاتی چند در این زمینه صورت گرفته و مدلهای معادودی نیاز ارائاه شاده
است اما اتفاق نظر چندانی در زمیناة ابعااد ،اجازا و عملکارد آن وجاود نادارد ( & Kyrgidou

 .)Hughes, 2010فقدان نسبی تجزیهوتحلیال و یکپارچاهساازی عوامال ماثثر بار شاکلگیاری
فرایند کارآفرینی استراتژیک ،نداشتن صراحت در بیان بنیانهای ایان فرایناد بار حساب تاوازن
موجود اقدامات استراتژیک و کارآفرینی ،کلیبودن بیش از انادازه ،اشاارهنکاردن باه طراحای
درونی شرکت ،خطی انگاشتن روابط میان اجزا ( ،)Ibidدرنظرنگرفتن تئوری پیچیادگی ،نقاش
تکنولاوژی و آنچاه آلاوارز و بیوسانتز داناش کارآفریناناه ماینامناد ( Alvarez & Busenitz,

 )2001از محدودیتهای مطالعات موجود است .با توجه به این محدودیتها و اهمیات حیااتی
کارآفرینی استراتژیک در خل ارزش و ثروت و نیز ارتباط آن با رشد و رون اقتصاادی ،ارائاة
مدلی که ضمن درنظرگرفتن پیچیدگی موجود و رف محادودیتهاای مطالعاات دیگار قابلیات
کاربرد در عمل را داشته باشد ضروری است؛ از این رو تحقی حاضر در پی بررسای ،شناساایی
و ترکیب ابعاد مختلا ،رشاتة نورهاور کاارآفرینی اساتراتژیک باا اساتفاده از مارور تحقیقاات
انجامشده با تأکید بر شواهد تجربی ،معرفی رویکرد پیکرهبندی و ارائة یاک مادل مفهاومی بار
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مبنای این رویکرد است .رویکرد پیکرهبنادی روشای بارای ایجااد مادل و سااخت پیکارههاای
ایدئال با استفاده از استدالل تئوریک (گوناهشناسای 1مفهاومی) یاا شناساایی پیکارههاا باه طاور
تجربی (طبقهبندی) 2است ( .) Meyer et al., 1993; Kraus et al., 2011در بخشهای بعدی
2

مقاله ،ابتدا پیشینة تحقی  ،مقایسة مدلهای مختل ،و رویکرد پیکرهبندی میآید و سپس ضامن
ارائة مدل مفهومی جدید بر مبنای رویکرد پیکرهبندی و مقایسة آن باا دیگار تحقیقاات باه بیاان
نتیجهگیری و پیشنهادها پرداخته میشود.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
باا توجااه باه اینکااه بحاث کااارآفرینی اسااتراتژیک در مراحال آغااازین خاود اساات ( Ireland
 ،)Kraus et al., 2011& ;Webb, 2007بررسای ریشاههاا و مباانی شاکلگیاری آن ضاروری
است .در حالی که در سه دهة اخیر تئوریهای کارآفرینی و اساتراتژی باه طاور مساتقل توساعه
یافتهاند ،مطالعات مدیریت استراتژیک بهتدریج ارتباط باین آن و کاارآفرینی را آشاکار کارده
است .در سال  ،1371مینتزبر

مفهوم ایجاد استراتژی کارآفریناناه را معرفای و در ساال 1385

پینچات 1کارآفرینی درون سازمانی را بررسی و آزمون کارد؛ کاوین و اسالوین در ساال 1383
مفهوم حالت اساتراتژیک کارآفریناناه 4را مطارح کردناد؛ المپکاین و دس در ساال  1331ایان
مفهوم را با معرفی ساخت گرایش کارآفریناناه توساعه دادناد؛ ایرلناد و دیگاران در ساال2771
برای نخستینبار واژۀ کارآفرینی استراتژیک را به منظور تلفی مادیریت اساتراتژیک باه عناوان
زمینهای برای اقدامات کارآفرینانه بسط و توسعه دادناد ( )Kyrgidou & Hughes, 2010و آن
را مجموعه فعالیتهایی تعری ،کردند که از طری آنها شرکتها همزمان باه بهارهبارداری از
مزایای رقابتی موجود و کش ،نوآوریهای اساسی ایجاد مزیت رقاابتی در آیناده مایپردازناد
()Ireland & Webb, 2009؛ باه عباارت دیگار ،باه اقادامات و فعالیاتهاای یاک شارکت در
باهکااارگیری ابتکااارات و نااوآوریهااای منااتج از تااالشهااای مسااتمر باارای کشاا ،فرصااتهاا
1. Typology
2. Taxonomy
3. pinchat
4. entrepreneurial strategic posture
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برمیگردد ( .)Ireland & Webb, 2007تعاری ،مختل ،کارآفرینی اساتراتژیک در جادول 1
آمده است .شکل  1نیز این مفهوم را نشان میدهد (.)Kraus et al., 2011

كارآفريني:
 خلق سازمانهاي جديد
 بازسازي سازماني
 عدم اطمينان
 ريسك
 رفتار فرصت جويي
( شناسايي اكتشاف فرصتها)

مديريت استراتژيك:
 طراحي استراتژي شركت
كارآفريني استراتژيك:
 مديريت منابع شركت
 تعادل اكتشاف و بهرهبرداري
 تبديل فرصتها به مزيت رقابتي
 خلق ارزش
 رفتار مزيت جويي
 نوآوري مستمر

شکل  .1کارآفرینی استراتژیک فصل مشترک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک،
منب )2011( Kraus et al. :

مروری بر چارچوبها و مدلهای کارآفرینی استراتژیک و مقایسة آنها
در جدول زیر ،که نگارنده تهیه کرده اسات ،خالصاهای از تحقیقاات و مقااالت منتشرشاده در
زمینة کارآفرینی استراتژیک آمده است .این طبقهبندی با توجه به تعاری ،زیار از چاارچوب و
مدل انجام شده است .چاارچوب ،شارحی نماوداری یاا روایتای از اماور اصالی ماورد مطالعاه،
عوامل ،سازهها و روابط میان متغیرهای یک سیستم است و مدل ،انتزاعای اسات از واقعیات؛ باه
عبارت دیگر ،یک مدل از تعامل پویای میان اجزای یک سیستم پشتیبانی میکند .روشان اسات
که ویژگیهای یک مدل بخشی از ویژگیهاای یاک چاارچوب اسات ولای لزومااً عکاس آن
درست نیست ()Shehabuddeen et al., 1999؛ همچنین منظور از تئوریک یا تجربی باودن باه
روش اجرای تحقی و گردآوری دادههای تحقی به صاورت تئاوری (بررسای منااب علمای) و
عملی (گردآوری دادههای الزم به صورت میدانی برای انجام تحقی ) برمیگردد.
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جدول  .1خالصه تحقیقات انجامشده در زمینة کارآفرینی استراتژیک
نویسنده/نویسندگان

چارچوب یا
مدل
چارچوب

هیتوهمکاران ()1002

چارچوب

ایرلندوهمکاران
()1003

مدل

ایرلند و وب ()1002

چارچوب

کچنوهمکاران ()1002

چارچوب

ایرلند و وب ()1002

چارچوب

ایرلندوهمکاران
()1002

ابعاد/عناصر کلیدی
.2نوآوری  .1شبکهها  .3جهانیسازی
 .4یادگیری سازمانی  .5رشد  .6تیم
مدیریت عالی و دولت
 .2نوآوری  .1ائتالفها و شبکههای بیرونی
 .3جهانی سازی  .4منابع و یادگیری
سازمانی
 .2بهکارگیری خالقیت و توسعة نوآوری
 .1ادارۀ منابع به طور استراتژیک
 .3رهبری و فرهنگ کارآفرینانه  .4طرز
فکر کارآفرینانه
 .2نوآوری مستمر  .1تغییرات در
فعالیتهای سازمانی  .3ساختار
سازمانی .4فرهنگ سازمانی  .5توازن بین
رفتارهای جستوجوی فرصت و مزیت
 .2نوآوری همکارانه  .1طرز تفکر
مدیریتی برای توانمندیهای بیشتر
 .3توازن بین رفتارهای جستوجوی
فرصت و مزیت
تعادل بین اکتشاف و بهرهبرداری از
فرصتها به طور همزمان

تئوریک/
تجربی
تئوریک

تعریف کارآفرینی استراتژیک
اقدام کارآفرینانه با چشمانداز
استراتژیک

تئوریک

تلفیق کارآفرینی و استراتژی برای
طراحی و اجرای استراتژیهای
کارآفرینانة خلق ثروت
پیگیری عملکرد برتر شرکت از
طریق فعالیتهای همزمان
فرصتجویی و مزیتجویی

تئوریک

اقدامات شرکت در زمان استفاده از
نوآوریهای جدید ناشی از
تالشهای خود تا به طور مستمر
فرصتها را بررسی و کشف کند
پیگیری عملکرد برتر شرکت از
طریق فعالیتهای همزمان
فرصتجویی و مزیتجویی

تئوریک

شایندیهوتوموریس
()1002

چارچوب
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روش تحقیق
محققااانی نظیاار کااروز و همکاااران ( ،)2711هااارمس و کااروز ( ،)2711هااارمس و همکاااران
( ،)2773رابینسون و مک دوگال( ،)2771میلار( )1331و دس و همکااران ( )1331از رویکارد
پیکرهبندی به عنوان متدولوژی تحقی یا رویکرد استفاده کردند .بحثهاای مفصال مرباوط باه
روش تحقی  ،مدل یا رویکرد بودن و سایر مباحث مربوط را میتوان عالوه بار مقااالت بااال در
آثار میلر ،مییر و همکاران ( )1331و دوتی وگلیک ( )1334مطالعه کرد.
رویکرد پیکرهبندی (شکلی) :اولینبار میلر و فریازن در ساال  1377آن را مطارح کردناد.
این رویکرد تحت عناوینی نظیر تئوری پیکرهبندی ،تفکر پیکرهای ،روش تحقیا پیکارهبنادی،
مدل پیکرهبندی ،تحلیلهای پیکرهبندی ،رویکرد اقتضایی پیشرفته یا مطالعات با ابعااد چندگاناه
به کار رفته است ( .)Harms and Kraus, 2011مینتزبر

معتقد است که رویکرد پیکرهبنادی

برای ایجاد تئوریهای جدید سازمان در میان همة علوم اجتماعی مناسب است ( Kraus et al.,

 )2011و چارچوبی مناسب برای انجام تحقیقات مدیریت به طور عام و تحقیقات کارآفرینی باه
طور خااص فاراهم مایکناد ( .)Harms and Kraus, 2009پیکاره( 1شاکل) عباارت اسات از
منظومهای چندبعدی از ویژگیهای متمایز مفهومی که معماوالًا باا هام رم مایدهناد .پیکارههاا
ابزاری موجز برای توصیفاتی پیچیده و غنی از ساازمانهاا هساتند ( .)Dess et al., 1993تحات
این رویکرد سازمانها میتوانند سیستمهاای پیچیادهای توصای ،شاوند کاه عملکارد و توساعة
آنها تحت تأثیر روابط درونی میان عواملی از حاوزههاایی نظیار محایط ،اساتراتژی ،سااختار و
رهباری اسات ( .)Harms and Kraus, 2011پیکارهبنادیهاا باه افاراد اجاازه مایدهناد تاا باا
مرتبکردن امور در گروههای تقریباً مشابه و مجزا شناخت خود را از امور بیان کنناد .ماییار و
همکاران ( )1331ضمن برشمردن ویژگیهایی نظیار پویاایی ،پیچیادگی ،غیار خطای و متقابال
بودن روابط میان متغیرها در درون هر پیکره و نیز در بین پیکرهها معتقدند که تفکار پیکربنادی
باعث ایجاد بحثها و مناقشات ایدئولوژیک و متدولوژیک زیادی شده است ( Meyer et al.,

 .)1993رویکرد پیکرهبندی به روشی تحقیقی باز میگردد که پیکرههاای جدیاد در آن ایجااد
میشود .توانایی این رویکرد آن است که زمینة الزم برای ایجاد مدلهای مفهاومی باا جزئیاات
1. Configure
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بسیار شامل تعداد زیادی متغیرهای مرتبط باه هام و پیچیاده را فاراهم مایساازد ( Harms and

 .)Kraus, 2009; Kraus et al., 2011این رویکرد ،کاه ابازاری بارای درک رواباط متقابال و
پیچیده در میاان تعاداد زیاادی از متغیرهاسات ( ،)Dess et al., 1993کاامالً باا مطالعاة حاضار
متناسب است .هد

این مطالعه شناسایی حوزه (پیکره)هایی برای طراحی مدل مفهومی جدیاد

کارآفرینی استراتژیک است .این رویکرد ناوعی روش تحقیا پیشارفته در مقایساه باا رویکارد
سنتی و مشهور تکعلتی است و بیانگر این نکته است که پیکرههایی که در یک مدل مفهاومی
طراحی و توسعه مییابد پویا بوده و میتوانند دائماً تغییر کنند ( .)Kraus et al., 2011دو روش
برای ساخت یا استخراج پیکرهها وجود دارد .1 :روش تحلیلی :سااخت پیکارههاا باا اساتفاده از
استدالل تئوریک یا گونهشناسی  .2روش تجربی :شناساایی پیکارههاا باا اساتفاده از روشهاای
تحقی کمی و کیفی یاا طبقاهبنادی تجربای ( .)Miller, 1996; Harms and Kraus, 2009بار
همین اساس محققان بهکارگیرنده این رویکرد را به دو گروه تقسیم میکنناد .1:گوناهشناساان:
کسااانی کااه مجموعااه پیکاارههااایی را باه طااور مفهااومی بااه عنااوان گونااه اسااتخراج ماایکننااد.
 .2متخصصان طبقهبندی :کسانی که مجموعه پیکرههایی را به صاورت تجربای باه عناوان طبقاه
استخراج میکنناد ( .)Meyer et al., 1993در ایان مطالعاه ،از روش اول اساتفاده شاده اسات.
بسیاری از محققان نقش گونهشناسیها را بارای توصای ،،طبقاهبنادی و ایجااد درک عمیا از
موضوع مفید میدانند (.)Doty & Glick, 1994; Harms et al., 2009 Meyer et al., 1993
استدالل تئوریک به توسعة تحلیلی گونههای ایدئال یعنی گونهشناسای برمایگاردد ( Kraus et

 .)al., 2011گونهشناسی به مجموعهای مرتبط به هم از گونههای ایدئال باز میگردد که به طور
مفهومی استخراج شدهاند ( .)Doty & Glick, 1994گونهشناسیهای خوب بیشتر از هرچیاز از
یک حس قوی زیباشناختی مفهومی الهام میگیرند بنابراین هیچ دستورالعملی برای ایجاد آنها
نیست؛ به جز تقلید از ویژگیهای موف ترین گونهشناسیها که شامل موارد زیر اسات :نخسات،
آنها ریشه در تئوری دارند و تمایزات و روابط مهام مفهاومی را ترسایم مایکنناد؛ دوم اینکاه
گونههایشان مستند به مقایساتی است که پیشارفتهاای تجربای را تساهیل مایکناد و ساومین و
شاید مهمترین ویژگی گونهشناسیهای موف شناسایی اجزا و متغیرهایی اسات کاه باه شایوهای
جالب و ریشهای به هم متصل شده و برای تشریح هرگونه به کار رفته است؛ شیوهای کاه دارای
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دالیل مهم مفهومی ،اصولی و پویاست .این وابستگیهای بین عناصر و اجازا در درون گوناههاا
جوهرۀ پیکربنادی اسات ( .)Miller, 1996در ایان مطالعاه ،رویکارد اساتدالل تئوریاک بارای
استخراج گونهها استفاده شد و یافتههای تجربی باه طاور غیار مساتقیم از طریا تحلیال شاواهد
تجربی مطالعات قبلی نظیر تحقیا کچان و همکااران ( )2777و ایرلناد و وب ( )2777باه کاار
گرفته شدند؛ بناابراین ناهتنهاا مقااالت منتشرشاده در پایگااههاای معتبار نظیار ،Sciencedirect
 Emeraldinsight، Proquest، EBSCOو بسیاری از مناب و مآخا این مقاالت (روش هرمای)
بررسی شد بلکه مقاالت متعدد دیگری در زمینة کارآفرینی و مدیریت استراتژیک کاه در ماتن
به برخی از آنها ارجااع داده شاد ،مطالعاه شاد .در مطالعاة ایان تحقیقاات ،بار شاواهد تجربای
ارائهشده در این مطالعات توجه ویاژهای شاد بناابراین رویکارد شاکلی ماورد اساتفاده باه طاور
مستقیم بر اساس استدالل تئوریک و مرور دقی ادبیات و همچناین بهارهگیاری غیار مساتقیم از
شواهد تجربی انجام شده است.
یافتهها
مدل پیشنهادی :بر اساس مطالعات انجامگرفته و با تأکید بر شواهد و تجربیات باهدساتآماده
از آنها ،مرور مدلهای مطرحشده و نیز جادول  1هفات حاوزه بارای کاارآفرینی اساتراتژیک
مطاب با شکل  1شناسایی شد.
حوزة اول ،منابع و قابلیتها :شاامل منااب فاردی ،ساازمانی ،توانمنادیهاا و قابلیاتهاا،
ذهنیت و دانش کارآفرینانه ،فرهنگ و رهبری کارآفرینانه است .در این حوزه ،عالوه بار آنچاه
مدلهای ماکور به عنوان مناب در نظر میگیرند توانمندیها و قابلیتهای پویای سازمان نیز باه
عنوان مناب در نظر گرفته شد؛ چراکاه منااب و قابلیاتهاا باه هام مارتبط باوده ( Kraus et al.,

 )2011یا موجودند یا پس از ایجاد آنها از سوی سازمان به عنوان ورودیهای سیساتم اساتفاده
میشوند ( .)Kyrgidou & Hughes, 2010مطالعات تجربای نشاان دادهاناد کاه شارکتهاا باا
اندازه و عمر متفاوت ،دارای ترکیب مناب متفاوتی هستند .نوع مناب مورد نیاز شرکت به محایط
آن بستگی دارد .شرکتی با رشد سری در محیطی پویا نیاز به مناب ناملموس دارد ،در حالی کاه
یک شرکت با رشد متوسط در محیطی پایادار معماوالً باه تمرکاز بار منااب ملماوس نیااز دارد.
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تئوری مبتنی بر منب مدعی است که داراییها و قابلیتهای خاص ،زیرساخت مزیات رقاابتی را
آماده کرده و از این رو شرایط را برای ثروتآفرینی فراهم میکنند (.)Ketchen et al., 2007
حوزة دوم ،شبکهها و ائتالفهای استراتژیک :تئوری شبکه باه رواباط یاک شارکت باا
شرکتهای دیگر و چگونگی تأثیرگااری این روابط بر رفتار شارکت و نتاایج آن مایپاردازد.
این تئوری حداقل از دو منظر میتواند در خصوص کارآفرینی استراتژیک ،نوآوری مشاارکتی
و ثروتآفرینی مفید واق شود .اول اینکه نوعی رویکرد ارتباطی اسات .در چناین رویکاردی،
قابلیتهای کارآفرینان و شرکتهاا باهوضاوح اهمیات ماییاباد .دوم اینکاه مطالعاات نشاان از
موفقیت نوآوریهاای مشاارکتی مبتنای بار شابکههاا دارد ( .)Ketchen et al., 2007ناوآوری
مشاارکتی مایتواناد باه ایجااد منااب اساتراتژیک جدیاد و غیار قابال تقلیاد منجار شاود .منااب
استراتژیک تنها به خود شرکت محدود نمیشوند ( )Barney&Mackey, 2005بلکه این منااب
میتوانند بین اعضای یک شبکه نیز به وجود آیند ( .)Ketchen & Hult, 2007شواهد تجربای
نشان میدهد که ایجاد شبکهها و ائتال های استراتژیک از جمله مکاانیزمهاای عملیااتی اسات
که باید برای اکتشا

و بهرهبارداری از فرصاتهاا باه کاار گرفتاه شاود ( Ireland & Webb,

 .)2007هنوز دربارۀ اینکه چرا برخی شارکتهاا باا موفقیات کاارآفرینی اساتراتژیک را دنباال
میکنند و برخی دیگر دچار مشکالتی میشوند ناشناختههای زیادی وجاود دارد .شارکتهاای
بازر

و کوچااک از نظاار کااارآفرینی اساتراتژیک در معاارت تهدیاادات و مشااکالت خاااص

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

 .)2003شرکتهای بزر

در احراز مزیتهای رقابتی قویترند ،اما تأکید بیشازحد آنهاا بار

اثربخشی عملیاتی اغلب به تقلیل توانایی آنهاا در شناساایی مساتمر فرصاتهاای جدیاد منجار
ماایشااود و بنااابراین مایلنااد انجماانهااایی متشااکل از شاارکتهااای کوچااک تشااکیل دهنااد تااا
فرصتهای بازارهای متقابل و کاربردهای خدماتی راحتتر شناسایی و ارائاه شاود .در مقابال،
مهارت فرصتجویی شرکتهای کوچاک قاوی اسات اماا موجاودی داناش محادود آنهاا و
نداشتن قدرت در بازار مان از اجرای قابلیت مزیت رقابتی آنها میشود که بارای بهارهبارداری
از فرصتها الزم اسات .در نتیجاه ،شارکتهاای کوچاک باه ناوعی خواساتار تشاکیل رواباط
مشارکتی و جمعی با یک یا چند شرکت بزر

به صورت شبکه خواهند بود تا باه ایان ترتیاب
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از طری دسترسی به قابلیتها و مناب شرکای خود بتوانند به شکل ابزاری برای بهارهبارداری از
نوآوریهای خود استفاده کنند .از طری ایجاد ائتال  ،مشارکت و شبکهساازی ناوآوریهاای
شرکت کوچک را میتوان در مقیاس مطلوب بازار به همان سارعت و اثربخشای شارکتهاای
بزر

عرضه کرد .در ضمن ،شارکتهاای بازر

از طریا تعامال باا شارکتهاای کوچاک

چگونگی «تفکر در مقیاس کوچکتار» 1را مایآموزناد .شاواهد نشاان مایدهاد شارکتهاای
کوچک و بزر

در ابعاد مختل ،نمیتوانند بهتنهاایی کاارآفرینی اساتراتژیک را باه صاورت

کامل محق سازند؛ بنابراین استدالل بر این است کاه هماین محادودیتهاا و نااتوانیهاا باعاث
میشود تا شرکتهای کوچک و بزر

با ایجاد شبکه و ائتال

قوا به اشتراک دانش بپردازناد

و نوعی بستة کارآفرینی استراتژیک کامل حاوی فرصتجویی و قابلیتهاای مزیاتجاویی باه
وجود آورند و نوعی الگوی نوآوری موف و مستمر تشکیل دهند (.)Ketchen et al., 2007
حوزة سوم ،هماهنگساازی مناابع :سایرمون و همکااران ( )2712در اثار جدیاد خاود
هماهنااگسااازی مناااب  2را اجتماااع ماادیریت مناااب و هماهنااگسااازی دارای ایهااا ماایداننااد
( .)Sirmon et al., 2011هماهنگسازی باه سااختاردهی ،گاروهبنادی و اهرمایکاردن منااب
اشااره دارد .شااکل  2مفهااوم هماهنااگسااازی مناااب و اجازای آن را بااهخااوبی نشااان مایدهااد.
ساختاردهی مناب  :شامل اکتساب ،انباشتن و کنارگااشتن 1مناب است .شرکتهای تاازهتأسایس
بیشتر نیازمند اکتساب مناب هستند .انباشت مناب نظیر دانش ،مهارت و غیاره ،کاه اغلاب مکمال
اکتساااب مناااب اساات ،بااه شاارکت اجااازۀ ساااختاردهی پرتفولیااوی مناااب را ماایدهااد .اگرچااه
کنارگااشتن مناب پدیدهای است که نیاز به مطالعات بیشتر دارد اما زماانی باه کاار مایرود کاه
شرکت به جای تمرکز بر افزایش تواناییها درصدد کاهش ضاع،هاای خاود باشاد؛ همچناین
تحقیقات نشان میدهند هنگامی که شرکت در حاال بازیاابی خاود از یاک بحاران عملکاردی
است کنارگااشتن میتواند مفید باشد .دستهبندی (گروهبندی) مناب  :منظور از دستهبندی منااب
ملمااوس و ناااملموس آن اساات کااه آنهااا را بااه نحااوی سااازماندهی کننااد کااه در تشااخیص و

1. Think small
2. Resource orchestration
3. Acquiring, accumulating and divesting
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بهکارگیری فرصتهای کارآفرینی سهیم باشند و به توسعة مزیتهای رقابتی منجر شوند .منااب
به گونهای دستهبندی میشوند کاه بتوانناد قابلیاتهاایی را بارای ملاال در زمیناههاای تحقیا و
توسعه ،بازاریابی و تولید ایجاد کنند .دستهبندی شامل پایاسازی ،غنیسازی و پیشاگامی 1اسات.
اهرمیکردن مناب  :منظور از آن بهکارگیری قابلیتها برای بالفعلکردن ارزشهای بالقوه بارای
دستیابی به مزیت رقابتی است که شاامل پویاساازی ،همااهنگی و آرایاش اساتراتژیهاا 2اسات
(.) Sirmon et al., 2011; Hitt et al., 2011
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شکل  .1هماهنگسازی منابع (.)Sirmon et al., 2011

حوزة چهارم ،فرایند اکتشاف :فرایند شناسایی ،ارزیابی و فرمولهسازی فرصتهاست کاه
شااامل تنااوع ،جسااتوجااو ،خالقیاات ،آزمااایش ،ادغااام ذخااایر متنااوع دانااش و مرتاابسااازی
فرصتهای بالقوه برای شناسایی حاوزههاای فعالیات شارکت در آیناده اسات ( Webb et al.,

 .)2010شناسایی روشهای قراردادن یک بنگاه در ناواحی مختلا ،یاک یاا چناد باازار بارای
برخورد با تغییر محیطی پیامد کلیادی فرایناد اکتشاا

اسات .موفقیات ایان فرایناد باه تواناایی

شرکت برای کسب دانش جدید و متنوع و ادغام آن با داناش موجاود بساتگی دارد .مطالعاات
1. Stabilizing, enriching, pioneering
2. Mobilizing, coordinating, deploying strategies
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ایرلند و وب ( )2777از اقدامات دو شرکت کورنینگ و اینتل نشان میدهد که هاد
اکتشا

کلیادی

ایجاد جریانهای جدید دانش به عنوان منب تکنولوژیهای کامالً متفااوت و در نتیجاه

محصوالت و مناب جدید مزیت رقابتی است (.)Ireland & Webb, 2007
حااوزة پاان

 ،فراینااد بهاارهباارداری :فرایناادی اساات کااه باار ساارعت ،دقاات و تمرکااز باار

شایستگیهای موجود تأکید دارد .بهارهبارداری باه طاور نسابی تمرکاز بیشاتری بار کاارایی دارد تاا
اثربخشی و موفقیت خود را در پیشرفت تدریجی نشان دهد و بنگاه را به بهتر عمل کاردن نسابت باه
رقبا قادر سازد .در ایان فرایناد ،بنگااه باا اساتفاده از ذخاایر داناش موجاود خاود باه بارآوردهکاردن
تقاضاهای آنی محیط خارجی اقادام مایکناد ( .)Webb et al., 2010ماهیات اساسای بهارهبارداری
نشان میدهد که زمان در فرایند بهرهبرداری بسیار کوتاهتر از زمان فرایناد کشا ،و شناساایی اسات؛
بنابراین در این فرایند باید مشخص شود که چه وقت و چگونه پیامادها و نتاایج باه دسات مایآیناد.
مکاانیزمهاای الزم بارای بهارهبارداری عبارتنااد از .1 :مکاانیزمهاای عملیااتی شاامل توساعة درونای،
ائااتال هااای اسااتراتژیک ،ادغااام و اکتساااب  .2مکااانیزمهااای ساااختاری شااامل تمرکااز اختیااارات،
استانداردسازی رویههاا ،رسامیت فراینادها  .1مکاانیزمهاای فرهنگای کاه شاامل نیااز باه اطمیناان از
پیامدها ،اولویت اهدا

کوتاهمدت و تعهد به تمرکز است (.)Ireland & Webb, 2007

حوزههای شش و هفت  ،مزیت رقابتی و خلق ثروت ،رشد و سایر منافع (خروجی-

پیامد-اثر) :از آنجا که مدل پیشنهادی بین خروجی ،پیامد و آثار 1حاصل از فرایند کاارآفرینی
اساتراتژیک تفاااوت قائال شااده اسات ،الزم اساات کاه هریااک از ایان مفاااهیم تعریا ،شااوند.
خروجی :محصوالت نهایی یا خدمات و کاالهای تولیدشده برای تحویل را گویند .خروجیهاا
میتوانند با عنوان "آنچه ما تولید یا ارائه میکنیم" تعری ،شوند .پیامد :نتایج میاانمادت بارای
ذینفعان خاص که ماحصل کسب خروجیهاای خااص اسات .پیامادها باهوضاوح باه اهادا
استراتژیک سازمان و اهدا

تعیینشده در برنامهها مربوط میشوند .پیامدها عبارتند از" :آنچاه

ما آرزوی دستیابی به آن را داریم" .پیامدها نسبت به خروجیها کمتر ملموس هساتند و قابلیات
شمارش کمتری دارند .سازمان توسعه و همکاریهاای اقتصاادی آن را تاأثیرات کوتامادت یاا
میانمدت بهدستآمده از مداخلة خروجیها تعری ،میکناد .آثاار (تبعاات) :نتاایج حاصال از
1. Output, outcome and impact
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دستیابی به پیامادهای خااص نظیار کااهش فقار یاا ایجااد شاغل اسات کاه شاامل تماامی آثاار
کوتاهمدت یا بلندمدت ،خواسته یا ناخواسته و ملبت یاا منفای اسات ( Moxham & Boaden,

 .) OECD, 2002;2007اگرچه هریک از ماوارد خروجای ،پیاماد و اثار بساته باه ناوع فعالیات
سازمان و خل ارزش جدید از سوی کارآفرینان استراتژیک قابل تعریا ،اسات اماا در حالات
کلی مزیت رقابتی و خل ثروت به عنوان خروجیهای مدل و رشد ،مناف اجتمااعی و شخصای
به عنوان پیامدها و آثار مدل در نظر گرفته شد .مزیت رقابتی ناشی از ارزش ایجادشده در طاول
زمان است .بر اساس دیدگاه مبتنی بر منب داشتن منااب غیار قابال جاایگزین ،غیار قابال تقلیاد،
کمیاب و با ارزش ،1همچنین بر اساس نظر پورتر ( )1385داشاتن جایگااه مطلاوب در باازار باه
عنوان مناب اصلی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته شدهاند (.)Kraus et al., 2011
بارنی ( )1331مزیت رقابتی را توانایی شارکت در جااب مشاتریان نسابت باه رقباا باا تکیاه بار
قابلیتها و ررفیتهای سازمانی تعری ،میکند ( .)Barney, 1991شارکتی کاه مزیات رقاابتی
به دست میآورد نسبت به رقبایش ارزش اقتصادی (تفاوت بین مناف باهدساتآماده از ترکیاب
مناب  -قابلیتها با هزینههای بهرهبرداری) بیشتری خل کرده است .به طور کلای ،در مقایساه باا
رقبا ارزش اقتصادی با تولید محصوالت یا ارائة خدماتی با منااف بیشاتر و هزیناة یکساان (یعنای
مزیت رقابتی مبتنی بر تمایز ) 2یا مناف یکسان با هزینههای کمتر (یعنی مزیات رقاابتی مبتنای بار
2

کارایی) 1ایجاد میشود ( .)Newbert, 2008کاارآفرینی اساتراتژیک عاالوه بار ایجااد مزیات
1

رقابتی و خل ثروت برای سازمان و کارآفرینان ،پیامدها و آثاری برای شبکههاا و ائاتال هاای
سازمان و نیز جامعه نظیر رشد و رون اقتصادی یا کاهش بیکااری باه دنباال دارد ( Hitt et al.,

.)2011
تفاوت مدل پیشنهادی با مدل کروز و همکاران و مقایساة آن باا تحقیقاات دیگار:

اگرچه هردو تحقیا از رویکارد پیکاره بنادی بارای سااخت مادل اساتفاده مای کنناد اماا مادل
پیشنهادی با مدل کاروز و همکااران باه دلیال بایشازحاد کلایباودن پیکارههاای مطارحشاده،
درنظرنگرفتن بعد سوم مربوط باه توساعة باازار وآنچاه کچان و همکااران ( )2773مادتزماان
1. Value, Rarity, Imitability, Not substitutable
2. differentiation-based competitive advantage
3. efficiency-based competitive advantage
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حضور در بازار می نامند و نیز محدودکردن خروجیهای مدل به قابلیتها دارای تفاوتی اساسی
است .در مدل پیشنهادی ،پیکره ها کامالً با مفهوم کارآفرینی اساتراتژیک مارتبط باوده و دامناة
این پیکره ها چون پیکره های مطارحشاده در مادل کاروز و همکااران گساترده نیسات کاه هار
مفهااومی از مفاااهیم سااازمانی را در خااود جااای دهااد .ایاان پیکاارههااا کااامالً مبتناای باار مفاااهیم
مطرحشده در مناب مختل ،با تأکید و تمرکز بر شواهد تجربی هستند .در این مدل ،بعد ساومی
مربوط به توسعة بازار در نظر گرفته شده است چرا که حوزههاای هفتگاناه ،شناساایی بازارهاای
جدید ،استراتژیهای ورود به بازار ،جاانداختن محصاول جدیاد در باازار و ورود باه بازارهاای
جدید ،خل ارزش برای مشتری و در نتیجه کارآفرینی استراتژیک تحت تأثیر تغییر و تحاوالت
بازار بوده و در راستای افزایش سهم بازار بنگاه به کار گرفته میشوند و

-

)
(
.
.
.

...

شکل  .3مدل پیشنهادی کارآفرینی استراتژیک

موقعیت نسبی بنگاه در بازار نیز قویاً بر عملکرد کلی آن تاأثیر دارد (.)Kraus et al., 2011
در مجموع ،مدل پیشنهادی مدلی جام است که ضمن پوشش تواناییهاای مادلهاای دیگار از
نواقص آنها مصون است .یکی از مهمترین مواردی که در مدلهای دیگر بدان توجه نشاده یاا
کمتاار مااورد توجااه قاارار گرفتااه اساات نقااش ساااختارهای سیاساای -اجتماااعی در کااارآفرینی
استراتژیک است.کمپانیز و مک مولن در پاسخ به پرسشهای چیستی فرصتهاای کارآفریناناه

52
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و چگونگی کش ،و بهرهبرداری از این فرصتها در جهت خل ارزش و مزیت رقابتی پایادار،
ویژگیها و ماهیت فرصتهای کارآفرینانه را از منظر سه مکتب نورهور در این عرصه بررسای
کردهاند .1 :مکتب اقتصادی :وجود فرصتهای کارآفرینانه را نتیجة توزی اطالعاات در ماورد
مناب مادی در جامعه میداند .2 .مکتب شاناخت فرهنگای :وجاود فرصاتهاای کارآفریناناه را
نتیجة ابهام محیطی و مناب فرهنگی در دسترس برای تعری ،و تفسایر ایان فرصاتهاا مایداناد.
 .1مکتب سیاسی -اجتماعی :بر نقش شابکههاا و سااختارهای سیاسای در تعریا ،فرصاتهاای
کارآفرینانه تأکید دارد ( .)Companys & McMullen, 2007مدل پیشانهادی چناین نقشای را
در حوزۀ شبکهها و ائتال های استراتژیک در نظر گرفته است.
نتی هگیری و پیشنهادها
برای شناخت بیشتر کارآفرینی استراتژیک ،تعاری ،مختل ،،مدلها و تحقیقات انجاامشاده در
این زمینه بهخوبی بررسی و برای سهولت درک و مقایسه آنها جدول  1ترسیم شد .روشهاای
تحلیلی (گونهشناسی) و تجربی (طبقهبندی) به عناوان دو روش شناساایی ،سااخت یاا اساتخراج
پیکرهها در رویکرد پیکرهبندی معرفی شد .بر همین اساس با مرور تحقیقات پیشین با استفاده از
روش تحلیلی و استدالل تئوریک ،مدلی مفهومی با هفت پیکره مطاب با شکل  1ارائه شد .ایان
مرور جام میتواند درک روشانی از مفهاوم کاارآفرینی اساتراتژیک ایجااد کناد .ایان درک
عمی تر خود میتواند ابزاری برای ایجاد تعادل بین رفتارهای فرصتجویی و مزیتجویی و نیز
پرکردن شکا

بین آنچه شرکتها میتوانند انجام دهند و آنچه که برای پیگیاری کاارآفرینی

استراتژیک الزم است انجام دهند باشاد .مادل پیشانهادی توفیا ساازمان در زمیناة کاارآفرینی
استراتژیک را منوط به توفی آن در پرداختن موفقیت آمیز به هفت پیکره و تعاامالت آنهاا در
سه سطح بنگاه ،صنعت و بازار میداند و نشان میدهد که پیامد نهاایی کاارآفرینی اساتراتژیک
رشد و ایجاد مناف برای جامعه است .افزون بر این مدل پیشنهادی بهوضوح نشاان مایدهاد کاه
کارآفرینی استراتژیک شامل متغیرهای بسیار زیادی اسات؛ بناابراین باه دلیال کامباودن تعاداد
متغیرهای بررسیشده در مطالعات پیشین ثروتآفرینای و نیاز تأکیاد بیشاتر بار مزیاتجاویی و
نادیدهانگاشتن فرصتجویی در آنها پژوهشگران میتوانند در تحقیقات آتی عالوه بر اساتفاده

طراحی مدل مفهومی کارآفرینی استراتژیک بر مبنای...

51

برابر از دو مفهوم مزیتجویی و فرصتجاویی از ساایر حاوزههاای هفتگاناه بهاره بگیرناد و باا
بررسی متغیرهای بیشتر اقدام به شناسایی الیههای پنهان ایان مفهاوم کنناد .درنظرگارفتن حاوزۀ
شبکه و ائتال

استراتژیک در مدل مفهومی بر این واقعیت تأکید دارد که برخای از مهامتارین

جنبههای مزیتجویی و فرصتجویی خاارج از مرزهاای شارکت صاورت مایگیارد؛ بناابراین
مطالعات آینده باید چهار نوع فعالیت عمدۀ فرصاتجاویی درون شارکت ،فرصاتجاویی باین
شرکتها ،مزیتجویی درون شرکت و مزیتجویی بین شرکتهاا را ماد نظار قارار دهناد .در
حالت ایدئال ،تحقیقات آینده نهتنها باید این چهار فعالیت را شامل شود ،بلکه باید تعامالت بین
آنها را نیز نشان دهد .بر اساس مدل پیشنهادی ،موفقیت مدیران وابسته به موف عمالکاردن در
حوزههای هفتگانه و ایجاد تعادل و توازن میان این حوزههاست .ایجاد چنین تعاادلی باه چالشای
منجر میشود که در آن مدیران سطوح مختل ،سازمانی باید نقشهای خاصی را متقبال شاوند.
در این میان ،نقش مدیران ارشد سازمان بهویژه در ایجاد و گسترش فرهنگ کارآفریناناه نقشای
کلیدی است .این مقاله عالوه بر ارائاة مادل مفهاومی ،ماروری جاام بار مطالعاات کاارآفرینی
استراتژیک داشته و از این زاویه میتواند نقش بسزایی در آشنایی و شناخت عمی تر این مفهوم
در میان دو گروه پژوهشگران و مدیران ایفا کند که این شناخت خود میتواند سرآغازی بارای
انجام مطالعات آینده ،اجرا و بهکارگیری در سازمان از سوی مادیران باشاد؛ همچناین باا توجاه
مناقشات و مباحلات متدولوژیک در مورد رویکرد پیکرهبندی انجاام تحقیقاات و بررسایهاای
بیشتر در این زمینه توصیه میشود.

1131  بهار،1  شمارۀ،7  دورۀ،فصلنامة توسعه کارآفرینی
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