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Abstract 
The turmoil in the business environment has led to unpredictable changes that, on the one 
hand, have created new opportunities to gain value and, on the other hand, have hampered 
companies' competitive advantages and, in some cases, led to their disappearance. In such 
an environment, successful organizations, especially knowledge-based companies, seek to 
use strategic entrepreneurship, that is, taking advantage of current competitive advantages 
and discovering innovations that determine future competitive advantage, as a key factor 
in achieving success. The need for strategic management and entrepreneurship activities 
simultaneously in the form of strategic entrepreneurship leads to a significant impact on 
the success of the company, the development of competitive advantages, effective 
allocation of resources in proportion to current and future activities. This research has used 
the meta-combined method to explain and identify the indicators of strategic 
entrepreneurship which has led to the identification of 70 codes, 16 concepts and 6 
categories and has leveled them using the interpretive structural modeling method. It has 
been the case that environmental factors at the fourth level, organizational factors, 
economic factors and innovative factors at the third level and individual and social factors 
at the second level and entrepreneurial opportunities and capabilities at the first level. 
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  راهبردي کارآفرینی هايشاخص بنديسطح و تبیین

    طیبه امینی 
دکتري،گروه کارآفرینی، واحد علی آبادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمی،  دانشجوي

  علی آبادکتول، ایران
  

 مجید نصیري 
استادیار گروه حسابداري و مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 علی آباد کتول، ایران
  

 پرویز سعیدي
استادیار گروه حسابداري و مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 علی آباد کتول، ایران
  

 ، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانگروه مدیریت دانشیار  ابراهیم عباسی

 چکیده
رف باعث شده که از یک طبینی هاي موجود در محیط کسب و کارها منجر به تغییرات غیر قابل پیشآشفتگی

و  ها را دچار مشکل کردههاي رقابتی شرکتهاي جدید براي کسب ارزش و از طرفی دیگر مزیتایجاد فرصت
هاي دانش هاي موفق و به ویژه شرکتها شده است. در چنین فضایی سازماندر برخی مواقع منجر به از بین رفتن آن
هایی ف نوآوريهاي رقابتی فعلی و کشبرداري از مزیتی راهبردي یعنی بهرهبنیان به دنبال آن هستند که از کارآفرین

زنند، به عنوان عامل کلیدي در دستیابی به موفقیت استفاده کنند. ضرورت وجود که مزیت رقابتی آینده را رقم می
ثیرگذاري ه تاهاي مدیریت راهبردي و کارآفرینی به شکل همزمان در قالب کارآفرینی راهبردي منجر بفعالیت

هاي حال و آینده هاي رقابتی، تخصیص اثربخش منابع به تناسب فعالیتمعنادار در موفقیت شرکت، توسعه مزیت
هاي کارآفرینی راهبردي پرداخته که منجر به شود. این تحقیق از روش فراترکیب به شناسایی شاخصمی

بندي ز روش مدلسازي ساختاري تفسیري آنها را سطحمقوله گردیده و با استفاده ا 6مفهوم و  16کد،  70شناسایی
نتیجه حاصل از نظرات خبرگان  بدین صورت بوده که عوامل محیطی در سطح چهارم، عوامل . نموده است

سازمانی، عوامل اقتصادي و عوامل نوآورانه در سطح سوم و عوامل فردي و اجتماعی کارآفرینانه در سطح دوم و 
 .هاي کارآفرینانه قرار گرفتندابلیتها و قدر سطح اول فرصت

یدي: گان کل قابتی، مزیت راهبردي، کارآفرینی واژ ـــتراتژیک، مدیریت ر  یب،فراترک اس
 .تفسیري ساختاري مدلسازي

  :نویسنده مسئولmnasiri64@yahoo.com  
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 مقدمه
 هايفضاي کسب و کار در قرن حاضر را می توان با جنگ هاي رقابتی جدید، ریسک

و و ساختاري جدید توصیف کرد (کوراتکهاي فزاینده، کم شدن توانایی پیش بینی و فرم
). در چنین شرایطی چگونگی نیل به عملکرد برتر دغدغه بسیاري از مدیران 2009، 1ادرستج

و نیز محققین حوزه کارآفرینی و مدیریت کسب و کار است ( شول و مزروعی نصر 
 ی).کارآفرینی یک عامل مهم براي موفقیت شرکت به ویژه در دنیاي کنون1396آبادي،

است. به گونه ایی که مطالعات پیشین نیز بیان می کنند که گرایش کارآفرینی یک عامل 
مهم براي موفقیت سازمان و سودآوري است. عالوه براي محققان بیان می کنند که براي 
ورود به بازار و بهبود عملکرد، شرکت ها می باید گرایش کارآفرینانه قوي داشته باشند. به 

مانهایی که سح گرایش کارآفرینانه در آنها باالست عملکرد بهتري نسبت گونه ایی که ساز
). مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا 1396به بقیه سازمانها دارند( ناصحی فر، حسن زاده،

توانمندي هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردي بهتر از رقبا قادر می سازد 
ی از آن تقلید کنند. در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم قابل و رقبا نمی توانند به راحت

تعمق است: نخست اینکه، سازمان بتوانند به واسه شایستگی هاي خود، مزیت رقابتی پایداري 
خلق کند که براي مشتریان ارزشمند بوده، همواره برتر از رقبا باشد. دوم، به خار افزایش 

د ، مزیت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می شوپیچیدگی هاي محسس و شدت رقابت
یا از نظر مشتریان به زودي رنگ می بازد و بایستی با مزیت هاي جدیدي جایگزین شوند؛ 
براین اساس سازمان باید به فکر پیدا کردن مزیت رقابتی پایدار براي خود باشد( حسین پور، 

ن فرینی و مدیریت استراتژیک براي رسید).بنابراین ادغام دانش مربوط به کارآ1394شمس، 
). 2015به پیشرفت در زمینه درك نحوه خلق ثروت حائز اهمیت است( هوبولت و دوریس،

از این رو، کارآفرینی استراتژیک به رفتارهاي جست و جو کننده مزیت و فرصت اطالق 
ی، سخدري و شود (طالبشود، که به خلق ارزش براي افراد سازمان ها و جامعه منجر میمی

 ).1397تازیکه،
عالقه فزاینده به کارآفرینی به عنوان راهبردي براي افزایش توانایی نوآوري و ارتقاي  

). 1386نظران الگوهاي متعددي را ارئه نمایند(احمد پور،ها سبب گردیده تا صاحبقابلیت
ها سازمان و گردندهاي رقابتی به سرعت تغییر، متحول و ناپدید میدر شرایط کنونی مزیت

1 Kuratko & Audretsch  
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نی توانند فقط بر مدیریت راهبردي یا کارآفریجهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار نمی
متکی باشند. لذا این دو عامل باید به صورت همزمان براي ایجاد ارزش در راستاي دستیابی 

). تمایز این پژوهش با دیگر 2010، 1کار گرفته شوند(وب و همکارانشبه عملکرد برتر به
ژوهش هاي صورت گرفته در این می باشد که با مالعه مفصل تحقیقات پیشین چاپ شده پ

در مجالت معتبر در زمینه کارآفرینی راهبردي، عوامل استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند 
وسپس اولویت و سطح بندي بین عوامل صورت گیرد. لذا در این تحقیق تالش شده است 

خته و سپس هاي کارآفرینی راهبردي پرداناسایی و تبیین شاخصابتدا با روش فراترکیب به ش
ها و بحث در مورد اهمیت بندي شاخصبا رویکرد مدلسازي ساختاري تفسیري به سطح

 هرکدام از آنها پرداخته شود.

 مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق
 مفهوم کارآفرینی راهبردي

اتژیک بی از کارآفرینی و علم مدیریت استرکارآفرینی استراتژیک مفهومی نوظهور و ترکی
). در واقع کارآفرینی استراتژیک اقدام کارآفرینانه با یک چشم 2003است(هیت و همکاران،

) معتقدند که 2007( 2). ایرلند و وب2014انداز استراتژیک است (آّبنگ و همکاران،
واج و ست (لیتکارآفرینی استراتژیک در واقع همان ترکیب کارآفرینی و استراتژي ا

).کارآفرینی و مدیریت استراتژیک هر دو بر چگونگی ایجاد تغییر توسط 3،2014پونیا
شرکت ها از طریق بهره برداري از فرصت هاي ناشی از تغییر محیط خارجی شان و سپس 
توسعه مزیت هاي رقابتی براي بهره برداري از آنها اشاره دارند. بر این اساس کارآفرینی 

). در 4،2014اشود(پوتز ادغام دانش کارآفرینی و مدیریت استراتژیک نتیجه میاستراتژیک ا
 هاي پیشین ارائه شده است.جدول زیر خالصه اي از پژوهش

 

 

1  Webb et al  
2 Ireland & Webb  
3 Litvaj & Punia 
4 puta 
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 : مطالعات صورت گرفته در زمینه کارآفرینی راهبردي1جدول 

1 Ireland et al 
2 Ketchen et al 
3 Aktan and Bulut 
4 Justin, Ireland & Webb 
5 P. Kyrgidou engenia petridou lida 
6 r.duane Ireland, jeffreyg .covin, Donald f. kuratko 
7 Nilhun gogan 

 دستاوردهاي تحقیق موضوع محققان سال

2003 
ایرلند و 
 1همکاران

مدلی از کارآفرینی 
استراتژیک: ساختار و ابعاد 

 آن

کارآفرینی راهبردي، در چگونگی شناسایی و بهره 
برداري از فرصت هاي کارآفرینانه ایجاد و حفظ 

 مزیت رقابتی، ایجاد ثروت و عملکرد بهتر مهم است.

2007 
کیتچن و 
 2همکاران

کارآفرینی استراتژیک، 
نوآوري مشارکتی و ایجاد 

 ثروت

که چگونگی ادغام شرکت هاي کوچک و بزرگ 
کارآفرینی راهبردي و نوآوري مشارکتی را بیاموزند، 

 بخوبی می توانند ثروت ایجاد کنند.

 3آکتان و بوالت 2008
آثار عملکرد مالی 
 کارآفرینی موجب بهبود عملکرد می شود. کارآفرینی سازمانی

2009 
جاستین، ایرلند 

 4و وب

کارآفرینی استراتژیک: 
ف کشتغییر و تحول بین 
 و بهره برداري

تغییر و تحول بین کشف و بهره برداري در سازمان ها 
به عنوان بخش حیاتی و کلیدي کارآفرینی راهبردي 

 بحث شده است.

 5کرگدیو اینجنیا 2011
کشف صالحیت و 

بررسی تاثیر آن بر روي 
 کارآفرینی استراتژیک

 تاثیر کشف صالحیت بر روي کارآفرینی راهبردي

2012 
ایرلند، دوآن 

جفرینگ، کوین 
 6و کوراتکو

مفهوم پردازي استراتژي 
 کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی در قالب یک نقطه متمرکزبراي 
یکپارچه و همنوا سازي مسائل کلیدي در حوزه نظري 

 کارآفرینی سازمانی مفهوم پردازي شده است.

 7نیلهون گوگان 2015
نقطه اشتراك کارآفرینی و 

استراتژیک: مدیریت 
 کارآفرینی راهبردي

کارآفرینی راهبردي به عنوان نقطه راهبردي کارآفرینی 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 اصغر عابدي 1392
کارآفرینی استراتژیک در 

 اقتصاد کشاورزي

فرآیند تولید محصوالت جدید و با ارزش باال و یا 
ک ریساختصاص کمترین هزینه و با در نظر گرفتن 

براي رسیدن به رضایت فردي و مالی ونهایتا جامعه را 
 بررسی می کند.

1393 

سید مصطفی 
رضوي، محمود 

احمد پور 
داریانی ، 
سلطانعلی 
 شهریاري

طراحی مدل مفهومی 
کارآفرینی استراتژیک بر 
 مبناي رویکرد پیکره بندي

ایجاد شناخت کارآفرینی راهبردي در چارچوب 
شناسی پیکره بندي مدل  ابتکاري بر مبناي روش

مفهومی با هفت پیکره منابع و قابلیت ها، هماهنگ 
سازي منابع، شبکه ها، فرآیند اکتشاف، فرآیند بهره 
برداري، مزیت رقابتی و رشد و سایر منابع در قالب 

 ورودي، فرآیند ، خروجی و پیامد.
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 مدل هاي کارآفرینی راهبردي
الگوي جامعی  "): در مقاله اي با عنوان1397ابراهیم پور، حبیبیان، جانعلی زاده چوبستی( 

 به ارائه الگویی براي کارآفرینی "از کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهاي نوپا
استراتژیک پرداختند. آنها بیان کردند که در شروع یک کسب و کار عوامل موثر در 

، باشند. نکته مهم در خصوص تفکر حاکم بر الگوي پیشنهادي کارآفرینی بسیار حیاتی می
ادغام دیدگاه هاي کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و مدیریت تولید و عملیات است که 

 دیدگاهی نوین در بحث کارآفرینی استراتژیک محسوب می شود. 
کارآفرینانه: راهبردهاي  "): در مقاله اي با عنوان 1396اسدي سی سخت و همکارانش( 

از طریق بررسی تعاریف ارائه شده براي راهبرد  "مفهوم پردازي و ارائه تعریف جدید
کارآفرینانه و تحلیل آن ها و همچنین بررسی تحقیق به عمل آمده از شناسایی و تحلیل 
راهبردهاي کارآفرینانه  در حوزه هاي مختلف ،تعریف جدیدي پیشنهاد داده و مرزهاي بین 

کارآفرینانه و غیرکارآفرینانه را مشخص کرده اند. در نهایت راهبردهاي  راهبردهاي
کارآفرینانه به صورت آن دسته از اقداماتی که براي ایجاد( خلق) و یا حفظ رانت کارآفرینانه 

 (شومپیتري) طراحی و انجام می پذیرند ، تعریف و پیشنهاد شده است.
: کیاستراتژ ینیکارآفر يالگو "با عنوان  ي): در مقاله ا1396و همکارانش( یخان یموس 

 ير راستاد نانهیکارآفر يها تیفعال بیترک يبرا یبه ارائه مدل "رویوزارت ن يمطالعه مورد
 یعل طیراش رو،یوزارت ن يراهبرد ینیمدل کارآفر جیپرداختند. براساس نتا يبرنامه راهبرد

وجود و  ،یمنابع انسان نانهیکارآفر يها تیقابل ،یسازمان نانهیکارآفر يها تیشامل فعال
فرهنگ  نده،یشامل ساختار و فرآ يانهیزم طیشرا ،ینیکارآفر يفرصت ها صیتشخ

 طیمداخله گر شامل شرا طیشرا ،يو رهبر تیریمد بکمنابع، س نی، بودجه و تامیسازمات
 راهبردها شامل بهره نانه،یکارآفر يراهبرد يزیشامل برنامه ر یمقوله اصل ،یخارج طیمح

 اشد.ب یم يو راهبرد ییاجرا جیشامل نتا امدهایو پ یاتیاز فرصت ها و برنامه عمل يبردار
): به بررسی ریشه ها و مبانی شکل گیري آن پرداختند. آنها 2011( 1کراس و همکارانش 

کارآفرینی استراتژیک را مجموعه فعالیت هایی تعریف کردند که از طریق آن ها شرکت 
ها همزمان به بهره برداري از مزایاي رقابتی موجود و کشف نوآوري هاي اساسی ایجاد مزیت 

 رقابتی در آینده می پردازند.

1Kraus et al 
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کارآفرینی استراتژیک:ریشه، عناصر "): در مقاله اي با عنوان 2010(1کی یر گیدو و هیوز 
، صتکارآفرینی راهبردي را شامل هشت جز شناسایی فر "اصلی و مسیرهاي تحقیق

نوآوري، ریسک پذیري، چشم انداز و رشد دانستند و بر مبناي مدل ایرلند و 
)، مدلی را مطرح کردند که خود آن را مدل کاربردي کارآفرینی راهبردي 2003همکاران(

) است، 2003می نامند. با دقت در این مدل پی میبریم این مدل همان مدل ایرلند و همکاران (
نگرش خطی مدل ایرلند و همکاران در چرخه یادگیري، نوسازي  با این تفاوت که به دلیل

 قابلیت هاي پویا به آن افزوده شده است.

 روش شناسی تحقیق
 نوع از اجرا روش حیث از و است بنیادي تحقیقات نوع از هدف لحاظ از حاضر تحقیق

 فراترکیب روش ، اکتشافی روش از و گیرد می قرار همبستگی نوع از و توصیفی تحقیقات
جهت شناسایی متغیر ها و روش مدلسازي ساختاري تفسیري جهت مدلسازي استفاده شده 

 است. 

 : مراحل روش انجام تحقیق2جدول
 روش اقدامات مراحل
 روش فرا ترکیب تعیین و شناسایی ابعاد کارآفرینی راهبردي گام اول
 فازي AHPرویکرد  اولویت بندي متغیرهاي کارآفرینی راهبردي گام دوم
 رویکرد مدلسازي توصیفی ساختاري سطح بندي عوامل موثر بر کارآفرینی راهبردي گام سوم

در تحقیق حاضر تیم تصمیم ( مشارکت کننده) که شامل ( اساتید دانشگاهی و خبرگان  
حوزه کارآفرینی و مدیریت استراتژیک) که داراي ویژگی هایی نظیر در دسترس بودن، 

رشته تحصیلی ، مدرك دکتري یا کارشناسی ارشد، اشتغال به تدریس، سابقه تجربه، تناسب 
پژوهشی و تالیفی بودند و همین طور (کارآفرینان حوزه صنعت و مدیران شهرك هاي 

نفر در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها در این تحقیق  15صنعتی استان گلستان) به تعداد 
روش غیر تصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی  حضور داشتند که جهت انتخاب آنها از

 استفاده شده است.
 

1 Kyrgidou & Hughes 
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 : جامعه آماري پژوهش و ویژگی هاي آن3جدول
 ویژگی ها تعداد (نفر)  

کارآفرینی 
 راهبردي

خبرگان 
 نظري

7 

اساتید دانشگاه در رشته هاي کارآفرینی یا مدیریت 
استراتژیک که داراي خصوصیات در دسترس بودن، 

تناسب رشته تحصیلی، مدرك دکتري، اشتغال به تجربه، 
 تدریس، سابقه پژوهشی و تالیفی

 8 خبرگان عملی
کارآفرینان حوزه صنعت و مدیران شهرك هاي صنعتی 

 سال به باال 10استان گلستان با تجربه کاري 
  15 جمع

 ها یافته
 تبیین شاخص هاي کارآفرینی راهبردي با رویکرد فراترکیب

حاضر براي تبیین روش شناسی فراترکیب از رویکرد هفت مرحله اي باروسو و در پژوهش 
استفاده شده است. دلیل استفاده از روش فراترکیب این است که این روش  1ساندلوسکی

نوعی مطالعه کیفی است که مطالعات و یافته هاي استخراج شده از سایر مطالعات با 
 در نتیجه، نمونه مورد نظر براي فراترکیب، از موضوعات مرتبط و مشابه را بررسی می کند؛

مطالعات منتخب و براساس ارتباط آنها با سوال پژوهش تشکیل می شود. در واقع فراترکیب 
شیوه اي است که در آن نتایج گروهی از تحقیقات کنار هم گذاشته می شود و محصول 

 )1398دهد( فالح،  نهایی مفهوم و تفسیري جامع و نو از پدیده بررسی شده ارائه می

 جست و جوي نظام مند ادبیات 
در این پژوهش پنج پایگاه داده به زبان انگلیسی شامل(( اسکوپوس، امرالد، ساینس دایرکت، 

و سه پایگاه داده به زبان فارسی شامل(( پایگاه نشریات کشور))  2اسپرینگر و پروکوئست))
و(( پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی)) و ((سیویلیکا)) انتخاب شدند. براي جست و 
جوي مقاالت در این پایگاه ها از واژگان کلیدي متعددي با توجه به سوال پژوهش استفاده 

 بل مشاهده است.شد. لیست این واژگان در جدول زیر ، قا
 

1 Sandelowski & Barroso 
2 Scopus, Emerald, Science direct (Elsevier),Springer,ProQuest 
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 جست وجو و انتخاب مقاله هاي مناسب 
در این گام منابع یافت شده در مرحله قبل به صورت گام به گام براساس معیارهاي پذیرش 

 و یا عدم پذیرش مقاالت بررسی می گردند. این معیارها در جدول زیر، ذکر شده اند.
 

 : معیارهاي پذیرش و عدم پذیرش مقاالت4جدول 
 معیار عدم پذیرش پذیرشمعیار  

 غیر از زبان فارسی و انگلیسی فارسی و انگلیسی زبان پژوهش
 قبل از آن تا کنون 1990از  زمان انجام

 غیر کیفی کیفی و کیفی/کمی روش تحقیق

 شرایط مورد مطالعه
ابعاد و مولفه هاي کارآفرینی 

 استراتژیک
 مواردي غیر از سوال پژوهش

 شده در مجالت مقاالت چاپ نوع مطالعه
مقاالت کنفرانسی و نظرات شخصی و مقاالت 

 نامعتبر

 تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته هاي کیفی 
مقاله ي یافت شده به طور دقیق طی چند مرحله مورد بازبینی قرار گرفتند.  144در این مرحله، 

له تناسب مرحفرایند بازبینی شامل بررسی عنوان مقاالت، چکیده و محتواي آنها بود و در هر 
با معیارهاي پذیرش مورد بررسی قرار گرفت. الگوریتم مشاهده شده در شکل زیر، فرایند 

 بازبینی را شرح می دهد.

 : الگوریتم انتخاب مقاله هاي نهایی1شکل

 

 N=144تعداد منابع یافت شده

 N=99تعداد مقاله ها براي بررسی چکیده 
 N= 45مقاله هاي رد شده (عنوان) 

 N=72تعداد مقاله ها براي بررسی محتواي کامل 
 N=27مقاله هاي رد شده (چکیده) 

 N=56تعداد مقاله ها براي ارزیابی روش پژوهش 

 N=16مقاله هاي رد شده (محتوا) 

 N=50کل مقاله هاي نهایی 
(روش پژوهش) -مقاله هاي رد شده
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مقاله نهایی انتخاب  50براساس تحلیل هاي صورت گرفته و تحلیل محتواي مقاالت ، 
 کد کشف و برچسب گذاري شدند.  70مفهوم و  16مقوله و  6شدند و در مجموع 

 : مقوله بندي یافته ها5جدول
 کد مفهوم مقوله

عوامل 
فردي و 
اجتماعی 
 کارآفرینانه

ویژگی هاي روانشناختی 
 کارآفرینانه

 –نه ایده پردازي کارآفرینا –تفکر کارآفرینانه  –ذهنیت کارآفرینانه 
 – تمرکز کارآفرینانه –تمایز کارآفرینانه  –اجراي کارآفرینانه ایده 

 نانهتفکر استراتژیک کارآفری -گرایش کارآفرینانه  –تسلط فردي 
نگرش استراتژیک 

 کارآفرینانه
فرآیندهاي  –رویکرد کارآفرینانه  –رفتارهاي کارآفرینانه 

 هم افزایی کارآفرینانه –فرهنگ کارآفرینانه  –کارآفرینانه 
یادگیري استراتژیک 

 کارآفرینانه
یادگیري سریع و  –تداوم در حل مسئله  -یادگیري سازمانی

 توانمند سازي پویا –هدفمند 

عوامل 
 سازمانی

 تخصیص منابع
هره تعادل منابع بین اکتشاف و ب -تعادل بین اکتشاف و بهره برداري

 هماهنگ سازي منابع –ساختار بندي منابع  –برداري 
مدیریت استراتژیک 

 کارآفرینانه
چشم  –مدیریت استراتژیک نوآورانه  –مدیریت استراتژیک منابع 

 انداز کارآفرینانه
 رهبري تحول آفرین –رهبري کارآفرینانه  رهبري استراتژیک

عوامل 
 محیطی

 ریسک پذیري کارآفرینانه
 مدیریت –تغییرات محیطی  –عدم اطمینان محیطی  –تحمل ابهام 

ریسک پذیري قابل   -پذیرش ریسک در سازمان –عدم قطعیت 
 ریسک پذیري -قبول

انعطاف پذیري 
 کارآفرینانه

 انعطاف پذیري در برنامه ریزي –تغییر پذیري  -انعطاف پذیري

 کاوش محیطی -محیط کارآفرینی محیط کارآفرینانه

عوامل 
 اقتصادي

 خلق ارزش –کاهش هزینه  –رشد  خلق ثروت
 ایداريپ –مزیت یابی  –مزیت رقابتی  –مزیت یابی کارآفرینانه  مزیت رقابتی پایدار

 نوسازي کارآفرینانه
 –بازسازي پایدار  –نوسازي سازمانی  –نوسازي کسب و کار 

 تجدید استراتژیک -بهره برداري کارآفرینانه

عوامل 
 نوآورانه

 حرکت پیشرو کارآفرینانه –پیشرو بودن  –پیشگامی  پیشگامی کارآفرینانه
خالقیت و نوآوري 

 کارآفرینانه
 –نوآوري کارآفرینانه  –خالقیت  -نوآوري مستمر –نوآوري 

 نوآور بودن -خالقیت و توسعه نوآوري
فرصت ها 
و قابلیت 

هاي 
 کارآفرینانه

 فرصت هاي کارآفرینانه
صت تشخیص فر –فرصت یابی کارآفرینانه  –شناسایی فرصت 

 تجزیه و تحلیل فرصت هاي بازار -هاي کارآفرینی

 قابلیت هاي کارآفرینانه
قابلیت هاي کارآفرینانه منابع  –قابلیت هاي کارآفرینانه سازمانی 

 انسانی
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این مفهوم بر ویژگی هایی همچون ذهنیت و تفکر ویژگی هاي روانشناختی کارآفرینانه: 
 1کارآفرینانه و ایده پردازي و گرایش به کارآفرینی اشاره دارد. مک گراث و مک میالن

 نه مورد نیاز است.نامعتقدند که براي استقرار کارآفرینی استراتژیک موفق، تفکر کارآفری
یکی از مفاهیم اصلی در کارآفرینی راهبردي می باشد چرا نگرش استراتژیک کارآفرینانه: 

که از پژوهش هاي مستمر جهت کشف فرصت هاي کارآفرینانه براي دستیابی به مزیت 
 ). 2003رقابتی، پشتیبانی کرده و آن را تقویت می نماید(ایرلند و همکاران،

) بیان می کنند که 1997(3) و سیلمور1973( 2کیرزنریادگیري استراتژیک کارآفرینانه: 
یادگیري عنصر مرکزي فرآیند کارآفرینانه است و کارآفرینان موثر به عنوان یادگیرندگان 
فوق العاده توصیف می شوند. چرا که آن ها از همه چیز و همه کس ، به ویژه از شکست

 .)4،2010فرانکو و هاسهایشان یاد می گیرند(
تخصیص منابع شامل هماهنگ سازي منابع، ساختاربندي منابع و تعادل بین  تخصیص منابع:

 اکتشاف و بهره برداري از منابع است. 
ه سبک مدیریت در شکل گیري فعالیت هاي کارآفرینان مدیریت استراتژیک کارآفرینانه:

موثر می باشد. حمایت هاي مدیریت ارشد از فعالیت هاي کارآفرینانه، میدان دادن به 
نیروهاي جوان و تازه نفس و استفاده از نیروهاي جوان در اجرا و نیروهاي با تجربه در مشاوره 

یریت شرکت ها موثر بوده یکی از و راهبري و... از جمله مواردي است که در سبک مد
 عوامل زمینه اي در شکل گیري فعالیت هاي کارآفرینانه است.

رهبري استراتژیک کارآفرینانه عبارت است از توانایی نفوذ بر دیگران رهبري استراتژیک: 
براي مدیریت منابع به طور استراتژیک با تاکید بر رفتارهاي جستجو کننده فرصت هاي جدید 

 .)5،2003قابتی(ایرلند و همکارانو مزیت ر
ریسک پذیري به معنی انجام اقدامات جسورانه مانند سرمایه  ریسک پذیري کارآفرینانه:

گذاري در بازارهاي جدید و ناشناخته، تعهد منابع براي سرمایه گذاري هایی با پیامدهاي 
 نامشخص و یا استقراض بیش از حد می باشد.

1 Mc Groth and Mc Millan 
2 krizner 
3 Silmor  
4 Franco & Haase 
5 Ireland et al 
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رنامه نعطاف پذیري در برنامه استراتژیک به معنی قابلیت تغییر بانعطاف پذیري کارآفرینانه: ا
 استراتژیک به هنگام ظهور تهدیدها و فرصت ها است. 

به منظور تدوین اهداف واقع بینانه، شناخت محیط داخلی و خارجی  محیط کارآفرینانه:
به  شرکت هایی که دانش اساسی مربوط .)1،1997سازمان، ضروري است (هاي و ویلیماسن

محیط را در اختیار دارند، عملکرد بهتري نسبت به شرکت هایی که فاقد بینش محیطی در 
 ).2،2010برنامه ریزي هستند ، دارند(کمپبل

رکتی که مزیت رقابتی به دست می آورد نسبت به رقبایش ارزش اقتصادي خلق ثروت: ش
داري) بیشتري ینه هاي بهره برقابلیت ها با هز -(تفاوت بین منافع به دست آمده از ترکیب منابع

 خلق کرده است.
مزیت رقابتی در مرکز بحث اکثر استراتژي هاي رقابتی قرار گرفته و  مزیت رقابتی پایدار:

) و به 1387بحث هاي زیادي درباره ي مزیت رقابتی مطرح شده است( راسخی و ذیحی،
ه می نظر گرفت عنوان متغیر وابسته در بسیاري از تحقیقات مدیریت استراتژیک در

 ).3،2011شود(نیکالي و جاکوب
چنانچه نوآوري در سازمان جهت دستیابی به مزیت رقابتی در استراتژي نوسازي کارآفرینانه:

هاي سازمان ایجاد شود نوسازي استراتژیک رخ داده است(کوربت، کوین، اوکنر، و 
 با بازار یا رقبا از طریق). در این حالت سازمان به دنبال باز تعریف رابطه اش 4،2013توچی

 ).5،1999تغییر اساسی شیوه رقابت است(کوین و میلز
به معناي اول بودن و پیشتاز بودن در ارایه محصول یا فناوري جدید و  :پیشگامی کارآفرینانه

 .)6،2016حضور در بازارهاي جدید است (آلتیناي،مادانگلو، ویتا اراسلی و اکینسی
خالقیت از اهمیت باالیی، به خصوص براي صنایع و شرکت کارآفرینانه:خالقیت و نوآوري 

هایی که به دنبال فرصت هاي متعددي جهت ایجاد تمایز در محصوالت و خدمات هستند، 

1 Hay & Williamsn 
2 Campbell 
3 Nicolai J.Foss & Jacob Lyngsie 
4 Corbett, Covin,OConnor &Tucci 
5 Covin & Miles 
6 Altinay ,Madanglu, Vita,Arasli & Ekinci 
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). نوآوري از دیگر معیارهاي مهم در ارتقاي مزیت 1،2003برخوردار است(ایرلند و همکاران
 ). 2،2011ربرگرقابتی بلند مدت می باشد(اریکسون و وست

؛ 4،1992؛ شومپیتر3،1997توجه به اقتصاد اتریشی (کریزنر فرصت هاي کارآفرینانه: با
، یک منطق استراتژیک فرصت بیان می کند که مزیت رقابتی و عملکرد  )1942شومپیتر،

 ).5،2000عالی از فعالیت کارآفرینانه نشات می گیرد. (ایسنهارت و مارتین
وجود افراد و نیروي انسانی با قابلیت کارآفرینانه که داراي روحیات  :قابلیت هاي کارآفرینانه

کارآفرینانه نظیر استقالل، کنترل درونی، خالقیت و نوآوري، مشارکت، جسارت و شجاعت 
 و... به عنوان مهمترین عوامل در شکل گیري فعالیت هاي کارآفرینانه در سازمان می باشد.

 پژوهشارزیابی کیفیت داده ها و نتایج 
صاحب نظران گوناگون براي ارزشیابی کیفیت در پژوهش هاي کیفی، معیارهاي  

متفاوتی را مطرح کرده اند و با تاکید بیشتر بر بحث ارزشیابی کیفیت، از به کاربردن مفاهیم 
روایی و پایایی در این نوع پژوهش ها اجتناب کرده، به جاي آنها از واژگان معیار 

). یکی از بهترین روش ها 1392ت اعتماد استفاده می کنند( محمدپور،اعتمادپذیري یا قابلی
براي سنجش روایی، کسب نظر خبرگان است. اگر سواالتی که موضوع پژوهش را هدف 
قرار داده اند به تائید خبرگان برسند، روایی پژوهش نیز تائید می شود که در این پژوهش 

 حاصل شد.
 اوتی معرفی شده است که از آن جمله می توان توافقبراي سنجش پایایینیز روش هاي متف 

درصدي، روش هولستی، آلفاي کریپندورف، کاپاي کوهن و پاي اسکات را نام برد. در این 
روش ها، می توان کدگذاري ها را به دو صورت تکرار کرد. یا کدگذاري توسط خود 

است  متخصص این کار پژوهشگر و با فاصله زمانی معنادار یا درخواست از فرد دیگري که
و پس از آن، مقایسه نتایج دو کدگذاري. در این پژوهش براي تعیین پایایی کدگذاري هاي 
مصاحبه ها، از ضریب موضوعی کاپا استفاده شده است. از طریق این ضریب، می توان میزان 

رد. براي کتوافق دو اندازه گیري( توسط دو نفر یا دو ابزار یا در دومقطع زمانی) را ارزیابی 

1 Irelan et al 
2 Eriksson & Westerberg 
3 Kirzner 
4 Schumpeter 
5 Eisenhardt and Martin 
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محاسبه پایاي کدگذاري ها در این روش، بعد از گذشت مدتی، به کدگذاري مجدد تعدادي 
 از مصاحبه ها پرداخته شد. آماره کاپا به شرح زیر است:

 : جدول توافقی در محاسبه ضریب کاپا6جدول
 کد گذاري نخست

وم
ي د

ذار
دگ

ک
 

  بلی خیر جمع

1m  B a بلی 

0m  D c خیر 

N 1n  0n  جمع 

نشان دهنده عدم  cو   bنشان دهنده توافق دو کدگذاري و پارامترهاي  dو  aپارامترهاي  
 توافق دو کدگذاري اند.

 درصدوتوافق مشاهده شده: 

= a+b0P 

 درصد توافق مورد انتظار:

/n)]0/n)]×(m0/n)]+[(n1/n)×(m1= [ (neP 

+ نزدیکتر باشد بیانگر 1چه به + است، که هر 1تا  -1ضریب کاپا اندازه اي عددي بین  
نشان دهنده وجود توافق وارونه و عکس و  -1وجود توافق متناسب و مستقیم، نزدیک به 

 اندازه هاي نزدیک به صفر عدو توافق را نشان می دهد.

k =  
po − pe
1 − pe

 

در توافق  0,8است و مقدار باالتر از  0,6حداقل مقدار قابل قبول ضریب کاپا، بیش از  
) که در این پژوهش مقدار ضریب 1،2014ارزشیاب، ایده آل محسوب می شود( گویتدو 

 به دست آمد. 0,79کاپا، 

 

1 Gwet,K.L 
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 ارائه یافته ها

 : مقوله ها و مفاهیم کارآفرینی راهبردي ومنابع آن7جدول
 برخی منابع استخراج کدها مفهوم مقوله

عوامل فردي و اجتماعی 
کارآفرینانه

 

ویژگی هاي روانشناختی 
 کارآفرینانه

) 2010(3وب ، کیچن و ایرلند -)2015(2تولس و یورتکر -)2015(1دوگان
 )2011(4هارمس و کروز -

نگرش استراتژیک 
 کارآفرینانه

تابع جماعت  -)1392محمدي و تلخابی علیشا(-)1392طالبی و قربانی زاده (
ایرلند و  -)2015(5هیت و ایرلند-)2015دوگان(-)1396و موسی خانی (
 )1394رمضانی نژاد و ملک اخالق ( -)2009(وب 

یادگیري استراتژیک 
 کارآفرینانه

 -)1394قلی پور و زکی پور گرگانی( -)2018(6فریرا و کولهو و موتینهو
 )1396تابع جماعت و موسی خانی ( -)1395حمیدي زاده و زارعی (

عوامل سازمانی
 تخصیص منابع 

قلی پور و زکی پور  -)2011کروز(هارمس و  -)2012(7شاکر و نامبیسان
 )1394گرگانی (

مدیریت استراتژیک 
 کارآفرینانه

رمضانی نژاد و ملک اخالق  -)2012شاکر و نامبیسان( -)2015دوگان (
)1394( 

 رهبري استراتژیک
رمضانی نژاد و ملک اخالق  -)2015(8تولس و یورتکر -)2015دوگان (

 )1396جمایران و حسینی (  -)1394(

عوامل محیطی
 

ریسک پذیري 
 کارآفرینانه

هارمس و کروز  -)2009(10ایرلند و وب -)2013(9گري و کونستانتوپلوس
 )1392محمدي و تلخابی علیشا(  -)2011(11

انعطاف پذیري 
 کارآفرینانه

 )1394سعادت طلب و یاسینی( -)2007ایرلند  و وب(

 محیط کارآفرینانه
هارمس و کروز  -) 2009ایرلند و وب ( -)2013گري و کونستانتوپلوس(

 )1392محمدي و تلخابی علیشا( -)2011(

 

1 Dogan 
2 Tuluce & Yurtkur 
3 Webb & Ketchen & Ireland 
4 Harms & Kraus 
5 Hitt & Ireland 
6 Ferreira & Coelho & Moutinho 
7 Shaker & Nambisan 
8 Tuluce & Yurtkur 
9 Garri & Konstantopoulos 
10 Ireland & Webb 
11 Harms & Kraus 
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 : 7جدولادامه 
 برخی منابع استخراج کدها مفهوم مقوله

عوامل محیطی
 

ریسک پذیري 
 کارآفرینانه

هارمس و کروز  -)2009(2ایرلند و وب -)2013(1گري و کونستانتوپلوس
 )1392محمدي و تلخابی علیشا(  -)2011(3

انعطاف پذیري 
 )1394سعادت طلب و یاسینی( -)2007ایرلند  و وب( کارآفرینانه

هارمس و کروز  -) 2009ایرلند و وب ( -)2013گري و کونستانتوپلوس( محیط کارآفرینانه
 )1392محمدي و تلخابی علیشا( -)2011(

عوامل اقتصادي
 

 خلق ثروت
 -)2018(4کولهو و مونتیهوفریرا و  -)2015تولس و یورتکر( -)2015دوگان(

 زکی و پور قلی -)1396( خانی موسی و جماعت تابع -)2011(5هیت و ایرلند
 )1394(گرگانی پور

 مزیت رقابتی پایدار

ایرلند و وب  -)2015تولس و یورتکر( -)2007ایرلند و وب( -)2015دوگان(
و  سرلک  -)2011هیت و ایرلند( -)2003(6ایرلند و سیرمون و هیت -)2009(

 -)1395حمیدي زاده و زارعی ( -)1392طالبی و قربانی زاده ( -)1390امینی (
 )1394قلی پور و زکی پور گرگانی( -)1392ملک اخالق و مرادي(

قلی پور  -)1396تابع جماعت و موسی خانی (  -)2010(7وب ، کیچن و ایرلند نوسازي کارآفرینانه
 )1394و زکی پور گرگانی(

عوامل نوآورانه
 )1390سرلک و امینی ( -)2013گري و کونستانتوپلوس( پیشگامی کارآفرینانه 

خالقیت و نوآوري 
 کارآفرینانه

شاکر و نامبیسان  -)2015تولس و یورتکر( -)2013گري و کونستانتوپلوس(
  -)2018فراریو و کوهلو وموتینهو( -)2010وب و کیچن و ایرلند( -)2012(8

محمدي و - ,)1395حمیدي زاده و زارعی (, )1394(رمضانی نژاد و ملک اخالق 
 )2011هارمس و کروز( -)1394سعادت طلب و یاسینی(,)1392تلخابی علیشا(

ت ها و 
فرص

ت هاي 
قابلی

کارآفرینانه
فرصت هاي  

 کارآفرینانه
) ایرلند و هیت و 2015(11سولودکو -)2007(10ایرلند ووب -)2015(9دوگان
 )1392ملک اخالق و مرادي(  ,)1396( جمایران و حسینی -)2003(12سیرمون

قابلیت هاي 
 کارآفرینانه

سعادت  ,)1396تابع جماعت و موسی خانی ( , )1396جمایران و حسینی (
 ,)1394طلب و یاسینی(

 

1 Garri & Konstantopoulos 
2 Ireland & Webb 
3 Harms & Kraus 
4 Ferreira & Coelho & Moutinho 
5 Hitt & Ireland 
6 Ireland & Hitt & Sirmon 
7 Webb & Ketchen & Ireland 
8 Shaker & Nambisan 
9 Dogan 
10 Ireland & Webb 
11 Soloducho-Pelc 
12 Ireland & Hitt & Sirmon 
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 فازي AHPاولویت بندي شاخص هاي کارآفرینی راهبردي با 
یاري می کنند، ممکن فرایندهاي ذهنی معمول براي حل مسائلی که در زندگی روزمره ما را 

است در موضوعات پیچیده که نظرات و ایده هاي بسیار متفاوت وجود دارد ما را گمراه 
کنند. آنچه ما بدان نیازمندیم شیوه پیچیده براي فکر کردن نیست. زیرا حتی تفکر ساده خود 

وص صبسیار مشکل ساز است و باید چارچوبی وجود داشته باشد که ما را قادر سازد تا در خ
چنین چارچوبی را 1مسائل پیچیده به شیوه اي ساده بیاندیشیم.فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ایجاد میکند. این فرایند به ما کمک میکند تا بتوانیم تصمیمات مناسب براي موضوعات 
روشی است که  AHP.پیچیده را با ساده نمودن و هدایت مراحل تصمیم گیري اتخاذ کنیم

چیده، به بخشهاي کوچکتر آن تجزیه شده ، سپس این اجزا در یک در آن یک وضعیت پی
ساختار سلسله مراتبی قرار می گیرد. در این روش به قضاوتهاي ذهنی با توجه به اهمیت هر 
متغیر مقادیر عددي اختصاص داده، متغیرهایی که بیشترین اهمیت را دارند، مشخص می 

 AHP تعیین می شود. به این ترتیب، به کمکشوند. به عبارت دیگر ترتیب اولویت متغیرها 

جهت  پرسشنامه اي می توان مسائل پیچیده اي که دربرگیرنده عوامل متعددند را درك نمود.
نفر خبره قرار گرفت و نتایج حاصل با استفاده از  15انجام مقایسات زوجی تهیه و در اختیار 

 به شرح زیر می باشد:تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل  MATLABنرم افزار 

 AHP: اوزان نهایی معیارهاي کارآفرینی راهبردي با رویکرد8جدول

 معیارها
عوامل 
 سازمانی

عوامل فردي و 
اجتماعی 
 کارآفرینانه

عوامل 
 نوآورانه

عوامل 
 اقتصادي

فرصت ها و 
قابلیت هاي 
 کارآفرینانه

عوامل 
 محیطی

 0,123 0,138 0,169 0,178 0,191 0,201 وزن
 0,02ناسازگاري: نرخ 

دهد تا چه اندازه می توان به داده هاي گردآورش شده از نرخ ناسازگاري نشان می 
 0,1دیدگاه هر کارشناس اعتماد کرد. تجربه نشان داده است که اگر نرخ سازگاري کمتر از 

باشد سازگاري مقایسه ها قابل قبول بوده و در غیر این صورت مقایسه ها باید تجدید نظر 
می باشد بنابراین سازگاري معیارها با هدف پژوهش قابل  0,02شود.نرخ سازگاري برابر با 

 قبول است. نتیجه کلی حاصل از اولویت بندي مولفه ها به شرح جدول زیر می باشد:

1 Analytical Hierarchy Process 
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 : رتبه بندي ابعاد و مولفه هاي کارآفرینی راهبردي9جدول
 رتبه وزن مولفه رتبه وزن مقوله 

ی 
رین

رآف
کا

دي
هبر

را
 

 1 0,201 عوامل سازمانی
 2 0,082 رهبري استراتژیک
 3 0,078 مدیریت استراتژیک

 14 0,040 تخصیص منابع

عوامل فردي و 
اجتماعی 
 کارآفرینانه

0,191 2 

ویژگی هاي روانشناختی 
 کارآفرینانه

0,074 5 

 8 0,069 نگرش استراتژیک کارآفرینانه
 12 0,048 نانهکارآفری یادگیري استراتژیک

 3 0,178 عوامل نوآورانه
 1 0,104 پیشگامی کارآفرینانه

 5 0,074 خالقیت و نوآوري کارآفرینانه

 4 0,169 عوامل اقتصادي
 7 0,071 خلق ثروت

 10 0,059 مزیت رقابتی پایدار
 15 0,039 نوسازي کارآفرینانه

فرصت ها و 
قابلیت هاي 
 کارآفرینانه

0,138 5 
 3 0,078 قابلیت هاي کارآفرینانه

 9 0,060 فرصت هاي کارآفرینانه

 6 0,123 عوامل محیطی
 11 0,057 ریسک پذیري کارآفرینانه
 13 0,041 انعطاف پذیري کارآفرینانه

 16 0,025 محیط کارآفرینانه

 مدلسازي ساختاري تفسیري کارآفرینی راهبردي
ISM  تاثیر پویاي اجزاي متفاوت در یک سیستم را مورد بررسی قرار می دهد و از دید

) براساس قضاوت و Iمعنایی داراي سه بعد با توجه به هریک از حروف است. بعد تفسیري (
نظرات گروهی از خبرگان جهت تصمیم گیري در مورد اینکه آیا و چگونه متغیرها داراي 

) براساس ارتباط زمینه اي بین متغیرها، کل ساختار را از Sار(ارتباط درونی هستند. بعد ساخت
) مدل سازي که روابط خاص Mدرون یک سري از متغیرهاي پیچیده بیرون می کشد. بعد(

از متغیرها و کل ساختار سیستمی مورد بررسی را نشان می دهد.  روش مدل سازي ساختاري 
اوت تکنیک، مجموعه اي از عناصر متفتفسیري، یک فرآیند یادگیري تعاملی است. در این 

در قالب یک مدل سیستماتیک جامع ساختاردهی می شوند. چنین مدلی که شکل میگیرد، 
ساختار یک موضوع پیچیده یا یک مسئله را به صورت الگوي طراحی شده ي دقیق به 
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صورت نمودار ترسیم می کند. این روش یک مدل تفسیري است به طوري که در آن 
خبرگان تصمیم می گیرند که آیا و چگونه عناصر مرتبط هستند و مدل ساختاري  گروهی از

است از جهت اینکه براساس رابطه ي ساختار، از اجزاي پیچیده بیرون می کشد و به روش 
مدل سازي، روابط خاص و ساختار کلی را به صورت مدل نمودار توضیح می دهد. این 

ابله ی روابط بین متغیرهاست و گزینه مناسبی براي مقروش ابزاري براي ایجاد نظم در پیچیدگ
با موضوعات پیچیده به خصوص در زمان بهره گیري از تفکر سیستماتیک و منطقی است. 

خبره استفاده شده است بنابراین در واقع از مدلسازي  15در این قسمت چون نظرات تعداد 
هست که باید  SSIMماتریس ساختاري تفسیري گروهی استفاده شده است. در واقع چندین 

 با یکدیگر ادغام شود.

 : ماتریس ادغام شده مولفه هاي کارآفرینی راهبردي10جدول
فرصت ها و 
قابلیت هاي 
 کارآفرینانه

عوامل 
 نوآورانه

عوامل 
 اقتصادي

عوامل 
 محیطی

عوامل 
 سازمانی

عوامل فردي 
و اجتماعی 
 کارآفرینانه

 

16 14 13 11 14  
عوامل فردي و 

 اجتماعی کارآفرینانه
 عوامل سازمانی 15  12 13 15 16
 عوامل محیطی 16 15  15 14 15
 عوامل اقتصادي 16 15 14  12 11
 عوامل نوآورانه 12 14 13 16  16

 0 14 0 14 0 
فرصت ها و قابلیت 

 هاي کارآفرینانه

 باشد.بنابراین درایه هاییعدد مد در ماتریس ادغام شده نظرات خبرگان برابر چهارده می  
که عدد کمتر و یا برابر چهارده دارند را برابر صفر قرار داده و درایه هایی که بیشتر از عدد 

 چهارده هستند را برابر یک قرار می دهیم.

 

 

 



 1400 پاییز|  101شماره | 30سال | بهبود و تحول تیریمطالعات مد | 178
 

 : ماتریس دستیابی اولیه مولفه هاي کارآفرینی راهبردي11جدول
فرصت ها و 
قابلیت هاي 
 کارآفرینانه

عوامل 
 انهنوآور

عوامل 
 اقتصادي

عوامل 
 محیطی

عوامل 
 سازمانی

عوامل فردي 
و اجتماعی 
 کارآفرینانه

 

1 0 0 0 0  
عوامل فردي و 

 اجتماعی کارآفرینانه
 عوامل سازمانی 1  0 0 1 1
 عوامل محیطی 1 0  1 0 1
 عوامل اقتصادي 1 1 0  0 0
 عوامل نوآورانه 0 0 0 1  1

 0 0 0 0 0 
فرصت ها و قابلیت 

 هاي کارآفرینانه

 مرحله بعدي سازگار کردن ماتریس دستیابی می باشد: 

 : ماتریس دستیابی سازگار شده مولفه هاي کارآفرینی راهبردي12 جدول
فرصت ها و 
قابلیت هاي 
 کارآفرینانه

عوامل 
 نوآورانه

عوامل 
 اقتصادي

عوامل 
 محیطی

عوامل 
 سازمانی

عوامل فردي 
و اجتماعی 
 کارآفرینانه

 

1 0 0 0 0 1 
عوامل فردي و 

اجتماعی 
 کارآفرینانه

 عوامل سازمانی 1 1 0 1 1 1
 عوامل محیطی 1 1 1 1 0 1
 عوامل اقتصادي 1 1 0 1 1 1
 عوامل نوآورانه 1 1 0 1 1 1

1 0 0 0 0 0 
فرصت ها و 
قابلیت هاي 
 کارآفرینانه

مدلسازي ساختاري و در مرحله آخر سطح بندي ابعاد کارآفرینی راهبردي با رویکرد 
 تفسیري به شرح جدول زیر می باشد.
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 سطح بندي ابعاد کارآفرینی راهبردي با رویکرد مدلسازي ساختاري تفسیري :13جدول
 مولفه مجموعه دسترسی مجموعه مقدم مجموعه اشتراك سطح

 6-1 5-4-3-2-1 1 دوم
عوامل فردي و 

 اجتماعی کارآفرینانه

 عوامل سازمانی 6-5-4-2-1 5-4-3-2 5-4-2 سوم

 عوامل محیطی 6-4-3-2-1 3 3 چهارم

 عوامل اقتصادي 6-5-4-2-1 5-4-3-2 5-4-2 سوم

 عوامل نوآورانه 6-5-4-2-1 5-4-2 5-4-2 سوم

 6 6-5-4-3-2-1 6 اول
فرصت ها و قابلیت 

 هاي کارآفرینانه

با توجه به دیاگراف می توان اینگونه بیان کرد که عوامل محیطی بیشترین تاثیر گذاري  
را بر دیگر مولفه هاي کارآفرینی راهبردي دارد و همین طور فرصت ها و قابلیت هاي 
کارآفرینانه بیشتري تاثیرپذیري را از دیگر عوامل دارد. مولفه هاي عوامل سازمانی و عوامل 

نوآورانه هر سه بر یکدیگر تاثیر گذاري متقابل دارند و هر سه این مولفه اقتصادي و عوامل 
ها تحت تاثیر پذیري عوامل محیطی بوده و بر روي عوامل فردي و اجتماعی کارآفرینانه 
تاثیرگذار می باشد. در نهایت براي مدل نهایی رویکرد ساختاري تفسیري تحلیل 

MICMAC با توجه به تحلیل 3نیز صورت گرفته است(شکل  .(MICMAC  صورت
گرفته متغیرهاي عوامل فردي و اجتماعی و عوامل فرصت ها و قابلیت هاي کارآفرینانه جز 
متغیرهاي وابسته و عوامل سازمانی و عوامل اقتصادي و نوآورانه جز متغیرهاي رابط و عوامل 

 .محیطی یک عامل مستقل شناسایی شده است
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 سطح بندي ابعاد کارآفرینی راهبردي با رویکرد مدلسازي ساختاري تفسیري :2شکل

 
 مدل نهایی رویکرد ساختاري تفسیري تحلیل MICMACتحلیل  :3شکل
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 گیري بحث و نتیجه
با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه ((عوامل محیطی)) زیر بنایی ترین 

مولفه(( فرصت ها و قابلیت هاي کارآفرینانه)) روبنایی ترین( سطح اول) (سطح چهارم) و 
عناصر تشکیل دهنده الگوي کارآفرینی راهبردي بوده است. بنابراین از دیدگاه خبرگان 
عوامل محیطی بیشترین تاثیرگذاري را در تصمیم هاي راهبردي کارآفرینان دارند. عوامل 

، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیک و بین المللی  محیطی شامل عوامل اقتصادي، اجتماعی
توصیف کننده محیطی است که می تواند شرایط مساعد براي ایجاد و رشد فضاي کارآفرینی 
راهبردي پدید آورد. تغییرات سریع در محی تکنولوژیکی، اقتصادي، رقابتی، قانونی، 

ت آور و تند، هم فرصاجتماعی و مشتریان براي آنهایی که درگیر فعالیت هاي بازرگانی هس
هم تهدیدزا است. مدیران در عصر حاضر با فرصت هاي زودگذر، شرایط تصمیم گیري در 
حال تغییر، افزایش تخصصی شدن منابع، فقدان پیش بینی براي نیاز به منابع، بازارهاي بخش 
بندي شده، ریسک بیشتر منابع، از رده خارج شدن محصوالت و نبود کنترلهاي بلند مدت 

اجه هستند.با توجه به پیچیدگی و بی ثباتی محیط امروزي سازمان ها، آنها براي رقابت مو
بلند مدت نیازمند دریافت عالمت هایی در مورد شرایط آینده و فعلی محی هستند و این 
دانش را براي تغییر به موقع رفتار و موقعیت خودشان به کار می گیرند. شراي محیط خارجی 

جلب می کند متعاقبا می توانند انتخابهاي استراتژیک شرکت را تحت  که توجه مدیران را
تاثیر قرار دهند. در واقع کارآفرینان در بنگاه  هاي کوچک و متوسط جهت اتخاذ تصمیمات 
راهبردي در بنگاه بایستی این متغیرها را که تاثیرگذاري بسیار زیادي در بهبود تصمیم گیري 

یري کارآفرینانه شامل مولفه هاي تحمل ابهام، عدم اطمینان ها دارد بهبود بخشند. ریسک پذ
محیطی می باشد. ریسک پذیري به معنی انجام اقدامات جسورانه مانند سرمایه گذاري در 
بازارهاي جدید و ناشناخته ، تعهد منابع براي سرمایه گذاري هایی با پیامدهاي نامشخص و 

تغییر  ي در برنامه استراتژیک به معنی قابلیتیا استقراض بیش از حد می باشد. انعطاف پذیر
برنامه استراتژیک به هنگام ظهور تهدیدها و فرصت هاست. کاوش محیطی به عنوان یک 
اقدام مدیریتی براي آگاهی یافتن از رویدادها و روندهاي موجود در محیط سازمان است. 

ی به جمع آوري و در دنیاي کسب و کار امروز، موفقیت شرکت ها به میزان قابل توجه
پردازش اطالعات مناسب و استفاده از آن در برنامه ریزي استراتژیک، بستگی دارد. با توجه 
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به اینکه سازمان ها براي دست یابی به منابع کمیاب و با ارزش به محیط متکی هستند، محیط 
 اشد.بخارجی سازمان ممکن است مشکالت یا فرصت هایی را براي سازمان ها به همراه داشه 

در سطح سوم طبق نظر خبرگان مولفه هاي(( عوامل سازمانی))، (( عوامل اقتصادي)) و (( 
عوامل نوآورانه)) قرار گرفته است. این سه مولفه عالوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیر گذاري 
متقابل دارند تحت تاثیر عوامل محیطی بوده است. از جمله شاخص هاي این مولفه ها می 

صیص منابع، مدیریت استراتژیک کارآفرینانه، رهبري استراتژیک، مزیت رقابتی توان به تخ
پایدار، نوسازي کارآفرینانه، پیشگامی کارآفرینانه، خلق ثروت، خالقیت و نوآوري 
کارآفرینانه اشاره کرد. طبق الگوي ارائه شده این عوامل بر روي مولفه (( عوامل فردي و 

عاد گذاري می باشند بنابراي بهتراست کارآفرینان بر روي این اباجتماعی کارآفرینانه )) تاثیر 
 توجه بیشتري داشته باشند.

ذهنیت کارآفرینانه( شامل بینش، هوشیاري و انعاف پذیري براي استفاده از منابع مناسب)  
، فرهنگ و رهبري کارآفرینانه( که نوآوري و خالقیت الزمه آن است)،مدیریت استراتژیک 

شامل سرمایه مالی، انسانی و اجتماعی) و به کارگیري خالقیت براي توسعه نوآوري منابع ( 
ها ابعاد مهم کارآفرینی استراتژیک می باشند.کارآفرینی استراتژیک، شناختی را به شرکت 
ها عرضه می دارد که به وسیله آن بتوانند منابعی را که مستلزم بهره برداري فرصت هاي رشد 

خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار تشخیص و مورد بهره برداري قرار دهند.  هستند را به منظور
کارآفرینی استراتژیک اشاره به تالش سازمان براي استفاده و بهره برداري از مزیت هاي 
رقابتی جاري در عین کوشش براي پدید آوردن نوآوري هایی است که می تواند پایه ایجاد 

یت استراتژیک از طریق مدیریت راهبردي منابع و مزیت رقابتی در آینده باشد. مدیر
فرآیندهاي سازمان و ترسیم افق هاي آینده سازمان تالش می کند تا از راه دستیابی به مزیت 
رقابتی خلق ثروت کند و کارآفرینی نیز با جریان دادن نوآوري و فرصت یابی تالش در 

عادل ژیک را تالشی براي ایجاد تجهت خلق ثروت دارد. بنابراي می توان کارآفرینی استرات
میان جستجوي فرصت ها و بهره برداري از مزیت ها دانست که در صورت بکارگیري 
اثربخش آن، سازمان قادر به پاسخگویی مناسب در برابر تغییرات محیطی که پیش روي خود 

 قرار داد خواهد بود.
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 داتپیشنها
مولفه هاي کارآفرینی راهبردي می از آنجا که عوامل محیطی تاثیرگذارترین عامل در  -

باشد بنابراین مدیران شرکت ها بایستی به این مهم واقف باشند که در فضاي رقابتی امروز 
راهی جز رقابت با سایر سازمان ها در جهت بهبود عملکرد وجود ندارد و ریسک پذیر بودن 

 هاي محیطی یکی از عواملی است که باعث می شود سازمان سریع تر از رقبا از فرصت
استفاده کند. همچنین از نوآوري هاي ریسک پذیر کارکنانشان پیشتیبانی کنند چرا که در 
عظیم ترین ابداعات از همین ریسک ها شکل گرفته است. بنابراین مدیران بایستی شرایطی 
را ایجاد کنند که کارکنان اطمینان خاطر داشته باشند که در صورت بروز اشتباه محکوم 

شد و از کارکنانی که ریسک منطقی را می پذیرند تشویق و حمایت شود را که  نخواهند
یکی از دالیل عدم انجام فعالیت هاي با ریسک باال، عدم حمایت کافی از آن است. در واقع 

 ریسک پذیري جز فرآیندهاي اصلی سازمان باشد.
طاف لزوم انع به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود در برنامه ریزي براي شرکت تا حد -

پذیري و تغییر پذیري را لحاظ کنند، به طوري که شرکت بتواند با استفاده از برنامه هاي پویا 
با تغییرات فناورانه، شرایط اقتصادي ، تغییرات قوانین و مقررات دولتی، رخدادهاي سیاسی 

اساس این رتاثیرگذار بر صنعت و هرگونه تغییرات غیر منتظره دیگر، خود را تطبیق داده و ب
 تغییرات در برنامه هاي خود تغییراتی را ایجاد کنند.

با توجه به تاثیرگذاري و تاثیر پذیري عوامل سازمانی و عوامل اقتصادي و عوامل نوآورانه  -
بر یکدیگر به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود براي بهبود عملکرد و موفقیت شرکت ها، 

ستان، بی که رهبري کارآفرینانه در سطح مدیران و سرپرپیاده سازي مفهوم کارآفرینی به ترتی
فرهنگ کارآفرینانه در کل اجزا، شرکت، مدیریت راهبردي منابع به صورت راحی و تدوین 
برنامه هاي راهبردي بلند مدت براي هر یک از منابع سازمانی و به کارگیري خالقیت و توسعه 

پاداش هاي انگیزاننده را در سازمان ها  نوآوري از طریق ایجاد فرآیندهاي مشخص همراه با
گسترش دهند و با اجراي کامل اجزاي کارآفرینی راهبردي هم افزایی بین اجزا را ایجاد و 

 توسعه دهند.
به سازمان ها پیشنهاد می گردد در محیط هاي آشفته به منظور عملکرد بهتر کسب و کار  -

یت راهبردي منابع و فرهنگ رهبري به عوامل کارآفرینی راهبردي از قبیل نوآوري، مدیر
 توجه الزم را داشته باشند.
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