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  17/01/1396؛ تاریخ پذیرش:  18/06/1395تاریخ دریافت: 
  

 چکیده
اما در حوزه  فرینانه متمایز شده است،کارآاز کسب و کارهاي غیرمپیتر ی در علم اقتصاد با تعریف شوکارآفرین  

 راهبردهاي از غالباً انهکارآفرین راهبردهاي، لی ارائه نشدهکامه تعریف جامع و ک انه، ضمن اینکارآفرین راهبردهاي
حاضر از طریق پژوهش و کلی هستند. عملیاتی غیر ریف مبهم،ادر این حوزه تع .دنشوفرینانه متمایز نمیآکارغیر

ناسایی و مده از شین بررسی تحقیق به عمل آها و همچن نانه و تحلیل آکارآفرینبررسی تعاریف ارائه شده براي راهبرد 
داده و پیشنهاد تعریف جدیدي  صنایع غذایی، راهبردهايهاي مختلف از جمله حوزهانه در کارآفرین راهبردهايتحلیل 

مورد مختلف  راهبردهاي ،اي این منظوربر. مشخص کرده استانه را کارآفرینانه و غیرکارآفرین راهبردهايمرزهاي بین 
ه نه باکارآفرین راهبردهاي شدند و در نهایت بنديطبقه در دو دسته اهراهبرداین  و بررسی و تحلیل قرار گرفت

 ،پذیرندانجام میطراحی و  )تريشومپی( انهکارآفرینرانت و یا حفظ (خلق)  براي ایجادکه  اقداماتی آن دسته از :صورت
 راهبردهايکه  املیعو با تعاریف قبلی، ارائه شده تعریف بر مقایسه عالوهدر ادامه  نهاد شده است.و پیشتعریف 

 نتایج تحقیق کنند مورد بحث قرار گرفته است.کار (غیرکارآفرینانه) تبدیل میکسب و  راهبردهايبه  کارآفرینانه را
موزش و در مباحث مربوط به آ انه کمک کردهکارآفرین راهبردهاي مربوط به مباحث توسعهتواند به می حاضر

  .گردد واقع مثمر ثمر ی راهبرديکارآفرینی و همچنین کارآفرین
  

  ی راهبردي، رانت شومپیتريکارآفرین انه،کارآفرینراهبرد، راهبرد  :کلیدي هاي هواژ
  

 مقدمه
 1در اقتصاد با تعریف شومپیتر یکارآفرینکه  با این  

انه متمایز شده کارآفرینغیر هاي) از فعالیت1934(
 راهبردهايمباحث مرتبط با اما هنوز در است، 
شوند که با ی عنوان میراهبردهای ،انهکارآفرین

                                                             
 ksisakht@gmail.com مسئول مکاتبه:*

1- Schumpeter 

در واقع انه تفاوتی ندارند، کارآفرینغیر راهبردهاي
تعریف مشخص و دقیقی که توان گفت عدم وجود  می

پایه و مالك تحقیقات در این زمینه باشد باعث 
ان در هر مرحله کارآفرینکه  يگردیده هر نوع راهبرد

تعادل چه در  از کسب و کار چه در حالت عدم
 ،نماینداجرا میدل اقتصادي رایط نزدیک به تعاش

تعاریف  کهنجاییاز آ گردد.انه قلمداد کارآفرینراهبرد 
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ی توسط محققان مختلف ارائه کارآفرینمختلفی از 
انه هم با کارآفرینریف راهبرد اتع ،شده است

ارائه شده  یکارآفرینپژوهشگران هاي مختلف  دیدگاه
که  ا توجه به اینب گر متفاوت هستند.که با یکدی

 براي دقیقی و مشخص محققان مختلف، تعریف
، ها در دست ندارندشناسایی و تحلیل این نوع راهبرد

خصوص  هی و بکارآفرینبراي پیشبرد ادبیات 
راهبرد نوع ه نیاز است که این دو ناکارآفرین راهبردهاي

دقیق کردن  از طریق متمایز ،از یکدیگر متمایز شوند
هاي الزم را به موزشتوان آمی هادراهبراین نوع 

ارائه کرد در زمینه اتخاذ راهبرد مناسب  ان نوپاکارآفرین
تر ایجاد  خود را سریعناشی از نوآوري  سودتا بتوانند 
رقبا حفظ کنند. از تقلید ایجاد شده را  رانتکرده و یا 

شرایط کسب و کار جهانی ایجاب از سوي دیگر 
 راهبردهايبال اتخاذ ها به دنکند که سازمان می

 ,McGrath and MacMillan( انه باشندکارآفرین

توانند مسیري را به سوي می هاراهبرد این). 2000
از ها فراهم آورند. همچنین  زمانموفقیت براي سا

 راهبردهايبه  ی راهبرديکارآفریندر مدل  کهیینجاآ
عنوان ابزاري براي رسیدن به مزیت  انه بهکارآفرین
متمایز ). Hitt et al., 2011( شودنگاه میرقابتی 

ها به تکمیل مدل نوپاي کردن این نوع راهبرد
بنابراین ارائه  خواهد کرد. راهبردي کمکی کارآفرین

 ها به تکمیلین نوع راهبردمرزبندي مشخصی از ا
 نماید.در این حوزه کمک می اتتحقیق آمیزموفقیت

 بردهايراهاین سوال باید پاسخ داده شود که لذا 
انه کارآفرینغیر راهبردهايچه تفاوتی با  1انهکارآفرین

توان براي این دو نوع راهبرد دارند؟ آیا مرزي را می
توان انه را چگونه میکارآفرین راهبردهاي تعریف کرد؟

حاضر را  رد؟ پاسخ این سواالت اهداف مقالهتعریف ک
تحقیق ابتدا به تعاریف در این  دهد.تشکیل می

پژوهشگران ط انه که توسکارآفرینهبرد را مختلف

                                                             
1- Entrepreneurial Strategies 
2- Entrepreneurial Judo 

اشاره  محدود هم هستند،مختلف ارائه شده است و 
تعاریف مختلف و تحلیل پس از بررسی  خواهد شد و
انه عنوان شده توسط کارآفرین راهبردهاي ،این تعاریف

دسته  بررسی شده و در دو ،محقیقن مختلف
یفی از راهبرد تعر، در ادامه شوندبندي می طبقه

تعریف و در نهایت  خواهد گردیدانه، پیشنهاد رآفرینکا
 شود.میبا ادبیات تحقیق مقایسه  مجدداً ،ارائه شده

انه متنوع و کارآفرین راهبردهايتعاریف : ادبیات نظري
 امیت ضد و نقیض بوده و در عین حال جامع نیستند.

یک پدیده  انه راکارآفرین راهبرد) 2000( همکاران و
 دراکرحالی که  در ،کنندریف میدرون سازمانی تع

ها نه را آن دسته از روشاکارآفرین راهبردهاي) 2001(
در خارج کسب  داند که در بازار وهایی میو سیاست

انه را کارآفرین راهبردهايوي  افتد،اتفاق میو کار 
 کند.انه عنوان میکارآفریننقطه مقابل مدیریت 

مدبرانه ا هم انه رکارآفرین) راهبرد 1982مینتزبرگ (
داند، از دید وي می نوظهور (برآینده)هم  و (آگاهانه)
زیرا جهت حرکت  ،مدبرانه استانه کارآفرینراهبرد 

 شکل گرفته کارآفرینمدت در ذهن رهبر  کلی در بلند
جزئیات آن با این دلیل که  به ،و نوظهور است است

   شود.گذر زمان پدیدار می
 ردهايراهب) 2010( و همکاران موریس  

خارج  که درد ندانانه را مرتبط با سواالتی میکارآفرین
ها فضاي خالی در کجا :محیط سازمان وجود دارد

تواند خود را به چگونه سازمان می ؟بازار وجود دارد
و  میلرشکل پایداري متمایز کند؟ از سوي دیگر 

صورت  انه را بهکارآفرین راهبردهاي )1982( فریسن
از اوم براي ایجاد مزیت رقابتی مکرر و مد هايتالش

 دراکراز دید  کنند.می طریق نوآوري تعریف
تالش براي  -1انه عبارتند از: کارآفرین راهبردهاي

ناپذیر در میدان اقتصادي، تبدیل شدن به رهبر چالش
کار  -4 2کارآفرینانهجودوي  -3تقلید خالق،  -2

که باعث  به نحوي کردن در یک بازار کوچک
هاي تغییر در مشخصه - 5رقابت نشود،  برانگیختن
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ین بحث بیشتر). Drucker, 2001( اقتصادي محصول
ارائه  )2003( شینتوسط صورت گرفته در این زمینه 

هایی ا کوششانه رکارآفرین راهبردهايوي  ،شده است
دست آوردن و حفظ ارزش  هداند که براي بمی

ها صورت رداري از فرصتباز طریق بهره 1خصوصی
 سهه را به انکارآفرین راهبردهاي) 2003( شین گیرد.می

  دسته تقسیم کرده است:
 ایجاد مانع شامل: کنترل منابع راهبردهاي :الف 

 ،خرید کامل منابع محدود و...) مدت،(قراردادهاي بلند
 ایجاد موانع قانونی براي جلوگیري از تقلید، مقیاس،

  اعتبار و شهرت، نوآوري
جلوگیري از  یري از دسترسی،جلوگاختفاء شامل:  :ب

  یادگیريدرك و 
عدم قطعیت و عدم تقارن  مدیریت راهبردهايج: 

رشد از مقیاس کوچک، ورود از  شامل: اطالعاتی
پذیري و  تمرکز، انعطاف راهبردطریق تملک، 

  سازگاري، تشکیل اتحاد، اعتبار بخشیدن
 جلوگیري راهبردهايآفرینانه کار راهبرددر ادبیات   

 از اند.ید چندان مورد بررسی قرار نگرفتهتقل کننده از
 راهبردهايبه بررسی تر صورت کاربردي مقاالتی که به

و  سانفیلد توان به تحقیقمیه پرداخته است انکارآفرین
این محققان در دو بعد  ،اشاره کرد )1997(همکاران 

انه را ارائه کارآفرین راهبردماتریس  ،نوآوري و ریسک

بوده و به بحث در رابطه  خانهاي چهار اند که دارکرده
حالت در هر یک از این چهار  سازمان راهبردبا 

وري و ریسک اند. این تحقیق تنها دو متغیر نوآپرداخته
یر ها باید متناسب با این دو متغو اقداماتی که سازمان

با این حال این مدل انجام دهند را بررسی کرده است. 
عنوان  تنهایی بهبودن به  دلیل محدود توان بهرا نمی

ی به کارآفرین راهبردمدلی جامع براي اجراي 
مفهوم دو بررسی زیرا تنها به ها پیشنهاد کرد،  سازمان

 راهبردنوآوري و ریسک پرداخته در حالی که 
 ،انه با توجه به رشدي که پیدا کرده استکارآفرین

یب این دو شود. با ترکمفاهیم دیگري را نیز شامل می
سلولی شبیه ماتریس  ر مستقل یک ماتریس چهارمتغی

این مدل به  روه مشاوره بوستون شکل گرفته است.گ
کند تا وضعیت انی که تجربه ندارند کمک میکارآفرین

کسب و کار کنونی یا جدیدشان را مشخص کرده و به 
در این  پیش گیرند.مناسبی را در  راهبردکمک آن 

در محور  مدل نوآوري در محور عمودي و ریسک
و براي هر کدام دو سطح نشان داده شده است  ،افقی

شدت کم با  .کم و زیاد در نظر گرفته شده است
حروف کوچک و شدت زیاد با حروف بزرگ نشان 

  .داده شده است

  

  Sonfield et al. (1997).1ماتریس راهبرد کارآفرینانه  -1شکل 
I-r نوآوري زیاد و ریسک کم  

هاي آوري محافظت کنید، بر روي هزینهسریع حرکت کنید، از نو
 هاي کنترلی قفل کنید.گذاري و عملیاتی از طریق سیستمسرمایه

I-R  نوآوري زیاد ریسک زیاد  
هاي عملیاتی گذاري و هزینهریسک را از طریق کاهش سرمایه

هاي نگهدارنده را در دستور کار قرار دهید، کاهش دهید، نوآوري
 پاري کنیدسموارد پرهزینه را برون

i-r نوآوري کم ریسک کم 

از موقعیت کنونی خود دفاع کنید، به سود کم قانع باشید، امکان 
 رشد کم را بپذیرید.

i-R  نوآوري کم ریسک زیاد  
نوآوري را افزایش دهید، مزیت رقابتی را توسعه دهید، ریسک را 

گذاري را به حداقل برسانید، از گزینه فرانشیز کاهش دهید، سرمایه
 استفاده کنید.

  
                                                             
1- Private Value 
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I-r ک ممکن است ریس :ریسک کمزیاد،  نوآوري
نیاز است، پایین  گذاري کمی موردکه سرمایه دلیل این به

عبارت  در این حالت باید سریع اقدام کرد، بهباشد. 
تر سراغ و سریع از نوآوري حفاظت کنیمدیگر باید 

از ازار شویم و تر از رقبا وارد بسریع اندازي برویم،راه
 راهبردهايدر کل  .کننده بهره بگیریممزیت اولین اقدام

سریع حرکت کنید، از  این وضعیت عبارتند از:
بر  کنترلی هايسیستم طریق از نوآوري محافظت کنید،

  گذاري و عملیاتی تمرکز کنید.رمایههاي سروي هزینه
I-R نوع این : ریسک زیاد ،نوآوري زیاد

الت یا خدمات با ها مستلزم محصوگذاري سرمایه
گذاري اولیه سرمایه که دلیل این به تند.نوآوري زیاد هس

شدیدي هم در این رقابت و نیاز است  زیادي مورد
در این  است. بسیار زیاد حالت جریان دارد، ریسک

یاز نوآوري مزیت و امت ،حالت سطوح باالي ریسک
از  کارآفرینترتیب بدیندهد. باال را کاهش می

ها در این راهبردمطمئن نخواهد بود. موفقیت خود 
ریسک را با کاهش دادن  حالت عبارتند از:

 مثالً ،هاي عملیاتی پایین بیاوریدو هزینهگذاري  سرمایه
گذار جذب کنید، و سرمایه از فرانشیز استفاده کنید

هایی امه داده و نگهداري کنید، عملیاتنوآوري را اد
سپاري کنید. ا بروند نیاز دارند رگذاري زیاکه سرمایه

وردن ریسک بدون راهبرد کلی در این حالت پایین آ
توان به می در این حالت کاهش سطح نوآوري است.

یعنی ریسک را  ،سمت چپ ماتریس حرکت کرد خانه
  .کاهش داد

i-R ترین شاید متداول: ریسک زیاد ،نوآوري کم
اتفاق براي کسب و کارهاي کوچک  ی است کهوضعیت

خواهند بدون نوآوري یشتر کسب و کارها میب .افتدمی
هاي از شرکتع کنند و وارد بازاري شوند که پر شرو

این  کلی در این حالت به راهبردهاي باسابقه است.
افزایش نوآوري و توسعه مزیت رقابتی با  اند:صورت

حرکت به خانه باالي ماتریس، کاهش ریسک با 

یز، به فرانشحرکت به خانه سمت چپ، استفاده از 
  .گذاريحداقل رساندن سرمایه

i-r با کسب و در این حالت : ریسک کم ،نوآوري کم
کار داریم که سود زیادي روکارانه سکاري محافظه

تمرکز  .گذاري بسیار کمی هم نیاز داردو سرمایهندارد 
راهبردي باید بر روي شناخت موقعیت کنونی باشد 

ع کنید، به از موقعیت کنونی خود دفا در این حالت:
 سود کم قانع باشید، امکان رشد کم را بپذیرید

)Sonfield et al., 1997(.  
در کتاب خود دراکر طور که بحث شد  همان  

ها که معتقد است به سیاستانه را کارآفرین راهبردهاي
 شوند،کار مربوط می هاي خارج کسب وو روش

ها به راهبردصورت خالصه این  به ،شرح داده است
الش براي تبدیل شدن به رهبر ت -1 اند:زیرصورت 

گاهی به راهبرد این ناپذیر در میدان اقتصادي: چالش
و مطرح است و ریسک زیاد ممکن   راهبردعنوان تنها 

بسیار  طلبد، اما نتایج راهبرد عنوان شده،منابع زیاد می
دنبال ساخت چیزي به  راهبردبا ارزش هستند. در این 
مطمئن شویم رقبا  اهیمخوجدید هستیم و می

 راهبرداجراي این  د،نوآوري ما تقلید کننتوانند از  نمی
مستلزم کاهش قیمت است تا رقبا نتوانند از قیمت 

  سود ببرند. ،رهبر بازار کارآفرینباالي 
رویم ري دیگران میبه دنبال نوآو :تقلید خالق -2 

هاي بالقوه از ستخراج فرصتیعنی به دنبال ا
 براي اجراي این راهبرد ،دیگران هستیمهاي  نوآوري

هاي یک نوآوري را بهتر از کند پتانسیلفرد سعی می
(تقلید خالق به همین  ن کشف کندآورنده آبوجود

از روش اول ریسک کمتري  راهبردمعنا است). این 
توان و میشناخته شده است  محصول قبالً ،دارد

حدس زد مشتري چه نیازي دارد و چه چیزي را 
مستلزم عدم  راهبرداجراي این  .کندریداري میخ

موفقیت فرد اول در سازگاري نوآوري با نیاز مشتري 
  در بازار است. وي و شکست
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گیرد که بازاري را نشانه می انه:کارآفرینجودوي  -3 
یا مراقبتی تواند به خوبی از آن دفاع کند نمی کارآفرین

تواند نمی ،هاند و به علت بزرگی در برخی زمینهکنمی
ل . برخی رفتارها مثمتوجه نقاط ضعف خود شود

شود شرکت باعث می مغرور شدن به موفقیت اولیه
برد که انجام داده، نرود یا قیمت را باال ب سراغ نوآوري

هایی در بازار براي شود فرصتباعث می که این امر
وجود آید و بخشی از بازار توسط رقبا تسخیر  هرقبا ب
  شود.

که باعث به نحوي ر کردن در یک بازار کوچک کا -4 
برانگیختن رقابت نشود و یا در بازاري کار کنیم که به 
تخصص باالیی نیاز دارد و دیگران توان ورود را 

  ندارند.
هاي اقتصادي بعدي تغییر در مشخصه راهبرد -5 

 ،شامل ارائه ارزش واقعی به مشتري محصول است که
اجتماعی از دید مشتري  توجه به واقعیات اقتصادي و

  ).Drucker, 2001است ( ... و
انه را کارآفرین راهبردهاي )2001( بنابراین دراکر  

بحثی از خارج کسب و کار جستجو کرده است و 
ها و اتحادها به میان شبکه ،ترکیب منابع ،فرصت

بحث اصلی وي بر روي محصول  ،ه استدنیاور
ت بفروشیم به که با کمترین قیم این ،متمرکز شده است

به دنبال تقلید از محصول  ،نیاز مشتري توجه کنیم
دیگران باشیم و به بازارهاي بکر و تخصصی توجه 

ارائه شده توسط وي  راهبردهايبنابراین  کنیم و...
 بازار هستند و باز هم - (نوآوري) اکثرا از نوع محصول

به  )2014( و همکاران اسدي ندارند. جامعیت الزم را
در صنایع  انهکارآفرین راهبردهايرخی از بمطالعه 

انه کارآفرینحفظ کننده رانت اند که پرداخته غذایی
: راهبردهايطبق نتایج تحقیق این پژوهشگران  هستند،

پیشگام بودن در ارائه محصول، کار ، ارائه نوآوري
هام و اختفاء، کنترل منابع، کردن در مقیاس اقتصادي، اب

)، توسعه فرانشیز، (وجهه و خوشنامی سازيبرند
و تعامل با  ایجاد موانع قانونیانتخاب مناسب مکان، 

ان کارآفرینی هستند که توسط راهبردهایرقبا از جمله 
 شوند. کار گرفته می به

رانت کارآفرینانه  (شومپیتري): 1رانت کارآفرینانه
رانت مفید در اقتصاد محسوب  یک نوع (شومپیتري)

آید راد نوآور بدست میاف شود که با سعی و تالشمی
و در دوره زمانی بین معرفی یک نوآوري و توزیع 

وقتی که عامالن اقتصادي شود. حاصل میموفق آن 
هاي جدید و مختلف ترکیب کنند و روشمنابع را با 

گونه منابع ترکیب شده از قبل  وقتی ارزش این
گیرد رانت شکل مینامشخص باشد، این نوع 

)Rumelt and Teece, 1987.(  ،به بیان بسیار ساده
این نوع رانت، همان سود حاصل از نوآوري است که 

رود انتظار می گیرد. به فرد نوآور و کارآفرین تعلق می
 تقلید قرار گیرد، این نوع رانت مورد ،که نوآوري موفق

آید و همه وجود می هاز معرفی محصوالت جدید ب
د. در واقع گردهاي حالت عدم تعادل را شامل میرانت

هنگامی که یک منبع جدید ریکاردین کشف یا خلق 
شود، یک نوآوري شومپیتري به وقوع پیوسته است. 

بر این در حالت عدم تعادل، وقتی که نظراتی  عالوه
متفاوت در مورد ارزش ترکیب منابع وجود دارد، 

شود، ماهیت این رانت فرصت طلبانه آشکار می رانت
رانتی نتیجه بینش برتر در  نیز شومپیتري است. چنین

 Lewinاستفاده نوآورانه یا ترکیب نوآورانه است (

and Phean, 2002)2005). داروچ و همکاران (
دانند: یک لفه میؤشومپیتري را داراي دو م رانت

لفه رانت ریکاردین است که قابل تقلید نیست و ؤم

                                                             
بدیهی است نوآوري و توسعه آن، یک پدیده مطلوب در  - 1

شمار می رود و این نوع رانت نباید با انواع منفی رانت  اقتصاد به
  تباه شود.اش
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است و با عرضه نوآوري  1رانت دیگر رانت اتریشی
  شود.ان اتریشی تصاحب میوسط کارآفریندر بازار ت

ی راهبردهای: دسته ایجاد رانت کارآفرینانه راهبردهاي
گیري و اعمال کار ند که کارآفرینان از طریق بههست
بازار  حصول یا خدمتی جدید را بهتوانند مها می آن

معرفی کرده و از این طریق رانت شومپیتري را خلق 
ثال تالش براي ایجاد عنوان م کرده و توسعه دهند، به

 طریق توسعه نوآوري، راهبردي یت رقابتی ازمز
خلق  به مستقیماًتواند شود که میحسوب میم

یا خدمت منتهی شود. ممکن است  محصول
 از طریق یا ،کارآفرینان از طریق راهبرد تقلید خالق

هاي سنتی و بومی فیتتمرکز و یا تکیه بر ظر راهبرد
و در نتیجه ایجاد رانت  محصول جدیدموفق به خلق 

صورت خالصه  . این نوع راهبردها بهشوندشومپیتري 
  اند.مورد بررسی قرار گرفته 1در جدول 
به آن دسته از  حفظ رانت کارآفرینانه: راهبردهاي

ی که براي حفظ رانت حاصل از نوآوري به راهبردهای
ومپیتري رانت شحفظ  راهبردهايشوند ار گرفته میک

شود. هدف کارآفرین از نه اطالق مییا کارآفرینا
جلوگیري از کاهش رانت  ،اجراي این نوع راهبردها

منظور کارآفرین ممکن است این  هکارآفرینانه است. ب
انع تقلید محافظت کند و مکاري از نوآوري با مخفی

ابهام و اختفاء، راهبرد محصول توسط رقبا شود. 
از دیگر سازي شگام بودن در ارائه محصول و برندپی

د. نشومحسوب می حفظ رانت کارآفرینانه راهبردهاي
  اند.ارائه شده 2راهبردها در جدول  برخی از این

  

  1.ایجاد رانت کارآفرینانه راهبردهايدبیات ا -1 جدول
  سال  پژوهشگر  راهبرد یا تعریف کارآفرینانه

  Miller and Friesen  1982  هاي مکرر و مداوم براي ایجاد مزیت رقابتی از طریق نوآوريکوشش
هاست که توسط آن  راهبرد کارآفرینانه یک منبع بالقوه از مزیت رقابتی شرکت

  Cooper et al.  2000  شود را توسعه دهندایی که منجر به موفقیت پیوسته میهوانند قابلیتتها میشرکت

  Shane 2003  مدیریت عدم قطعیت و عدم تقارن اطالعاتی راهبردهاي
  Drucker  2001  قتقلید خال

  راهبرد تمرکز
Asadi et al.  2014  

  هاي سنتی و بومیگیري توانمنديراهبرد به کار
  Sonfield et al.  1997  مزیت رقابتی را توسعه دهید. هاي نگهدارنده، نوآوري را افزایش دهید،وآورين

  
  .رانت کارآفرینانه حفظ راهبردهاي تادبیا -2 جدول

 کارآفرینانه یا تعریفراهبرد  پژوهشگر سال

2003 Shane راهبردهاي حفظ سود 

1997 Sonfield et al. 
 از نوآوري محافظت کنید

 از موقعیت کنونی خود دفاع کنید

2001 Drucker 

 ناپذیر در میدان اقتصاديتالش براي تبدیل شدن به رهبر چالش

 جودوي کارآفرینانه

 ي که باعث برانگیختن رقبا و ایجاد رقابت نشودبه نحو  کار کردن در یک بازار کوچک

2014 Asadi et al. پیشگام بودن در ارائه محصول  
  

                                                             
1- Austrian Rent 



  و همکارانسخت یهان اسدي سیک
  

67 

  بحث
راهبرد تعاریف  پژوهش، توجه به ادبیاتبا   

متناقض هستند و  ثانیاً ،جامع نیستند اوالً ،کارآفرینانه
ه تعریف از بین تعاریف ارائه شد دقیق نیستند. ثالثاً

اما در مورد ارزش  رسد،نظر می تر بهشین کامل
ارائه نشده توسط شین  خصوصی توضیح یا تفسیري

عبارتی کلی است که تعریف ارزش خصوصی است، 
 نماید.و استفاده می گیريقابل اندازه ائه شده را غیرار

به تعریف  "فرصت"کلمه از سوي دیگر وارد کردن 
تعریف فرصت و این دلیل که  به راهبرد کارآفرینانه

و شومپیتري مورد بحث و  1هاي کرزنريرصتف
، سازدعملیاتی میمبهم و غیرتعریف را  ،مناقشه است

ی به برداري از هر فرصتی منته عبارت دیگر بهره به
 هايحالتشود و فقط تولید رانت کارآفرینانه نمی

با که همراه با نوآوري است،  کشف و خلق فرصت
 کارکارآفرینی سازگاري دارد و از کسب و 

بررسی ادبیات تحقیق متمایز است.  کارآفرینانهغیر
عنوان انه کارآفرین راهبردهايدهد که همه نشان می

تالش براي ایجاد رانت  -1 :شده در یکی از دو دسته
 انه،کارآفرینتالش براي حفظ رانت  -2انه کارآفرین
طور کلی  به )2003( شینعنوان مثال  گیرند. بهقرار می

حفظ  راهبردهايرا تحت عنوان  یک دسته راهبرد
سود مورد بررسی قرار داده است که خود مشتمل بر 

 راهبردهاياختفاء و  راهبردهايراهبرد است:  نوعدو 
دیگري که وي  راهبردهاي .ایجاد مانع در برابر رقبا
 راهبردهاي :دهد عبارتند ازمورد بررسی قرار می

ین مدیریت عدم قطعیت و عدم تقارن اطالعاتی که ا
انه کارآفرین رانتنیز به دنبال ایجاد  راهبردهادسته از 

  )2001(نوان شده توسط دراکر ع راهبردهاي هستند.
انه قرار کارآفرین رانتهمگی در دسته حفظ یا ایجاد 

                                                             
1- Kirznerian opportunities 
2- Creation 
3- Preserve 

یک عنوان شده توسط وي تقلید خالق  گیرند،می
ان براي کسب منابع به کارآفرینراهبرد مهم است که 

  .برندکار می
قابتی یک شاخص براي اطمینان اد مزیت رایج 

 ،فرایند شناساییه سرانجام رسیدن کردن از ب حاصل
مزیت ژه بنابراین وا ،استاري و حفظ فرصت بردبهره

کننده به عنوان یک هدف و یک بخش کنترل رقابتی
که واژه  راهبرد اهمیت دارد، اما با توجه به این

که  ره ایناصول شرکت دربا": صورت خود به "راهبرد"
 ".توانیم به مزیت رقابتی دست پیدا کنیمچگونه می

)Barney, 2002 (شود و مزیت رقابتی راتعریف می 
در درون خود دارد، ذکر واژه مزیت  صورت ضمنی به

نظر  انه الزم بهکارآفرینرقابتی در تعریف راهبرد 
عبارت در از طرف دیگر مفهوم فرصت  رسد. نمی

ورت نهفته و ضمنی وجود دارد. ص بهآفرینانه ررانت کا
بنابراین بر اساس تحقیق حاضر و آنچه در ادبیات 

توان از تعریف زیر را می ،تحقیق وجود دارد
انه کارآفرین راهبردهاي انه ارائه داد:کارآفرین راهبردهاي

و (خلق)  2هستند که براي ایجاد اقداماتیآن دسته از 
 و اجرا احیطر )شومپیتري( انهکارآفرین رانت 3یا حفظ

که  )2003( شینبا تعریف  این تعریف کامالً. شوندمی
دست  ههایی براي بانه را کوششکارآفرین راهبردهاي

برداري خصوصی از طریق بهرهآوردن و حفظ ارزش 
تعریف ارائه شده  .سازگاري دارد ،داندها میاز فرصت

 امیت و همکاراندهد: تعاریف ذیل را نیز پوشش می
یک پدیده درون  انه راکارآفرینبرد راه )2000(

رائه شده در که با تعریف اکنند سازمانی تعریف می
 فوق با تعریف دراکر تعریف تناقض نیست و همچنین

ها دسته از روش انه را آنکارآفریناهبرد ر که) 2001(
خارج کسب  داند که در بازار و درهایی میو سیاست

انه را نقطه رآفرینکا راهبردهاي اقتد وو کار اتفاق می
کند، سازگار ه عنوان میانکارآفرینمدیریت مقابل 

موریس و تعریف  با تعریف ارائه شده همچنین .است
که بر روي یافتن بازار جدید و در  )2008( همکاران
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 د، نکید دارأت نت و همچنین ایجاد تمایزراواقع ایجاد 
   .مطابقت دارد

به راهبرد  هانکارآفرین راهبرد کنندهتبدیلعوامل 
با مبنا قرار دادن  :انه)کارآفرینیر(غ کارسب و ک

سه عامل باعث رسد نظر می به ،تعریف ارائه شده
مایل شدن انه و در نتیجه متکارآفرین رانت تضعیف

در  انهکارآفرینغیر راهبردهايگیري شرکت براي به کار

کاهش تقاضا به دلیل نوآوري  :الف شود:میطول زمان 
ایجاد نوآوري و ( از دست رفتن فرصتشومپیتري و 

افزایش  :بان دیگر). کارآفرینمنابع جدید توسط 
افزایش هزینه : ج، از محصول دلیل تقلید ضه بهعر

ات مدلیل افزایش تقاضا بر روي منابع یا اقدا منابع به
  .مالکان منابع سودجویانه

 

  
 .بر اساس میزان نوآوري راهبردهاطیف  -2شکل 

  

انه کارآفرینانه و غیرکارآفرین راهبردهاي با این حال  
توان مرز مشخصی رار دارند و نمیروي یک طیف ق
 عیین کرد، اما وجودبا دقت ت راهبردرا براي این دو 

بیانگر لزوم به کارگیري واند تانه میکارآفرین رانت
انه باشد. به تدریج و با از دست کارآفرین راهبردهاي

ها براي حفظ حداقل انه شرکتکارآفرین رانترفتن 
از این  کنند تادیگري استفاده می راهبردهاياز  1سود

بتوانند بازار را از دست رقیب خارج کرده و  طریق
  فروش بیشتري داشته باشند.

  
   .منابع بر اساس وضعیت راهبردهاطیف  -3شکل 

  

انه و کارآفرین راهبردهايتفاوت  3شکل 1  
تیار داشتن منابع انه را بر اساس در اخکارآفرینغیر

گنی در یک ناهمدهد. نشان می 2همگن و یا ناهمگن
تواند به حضور منابع برتري که عرضه صنعت می

ند تواناین منابع می .اشاره کندمحدودي دارند 
ها را توسعه داد  توان آنفاکتورهاي ثابتی باشند که نمی

برتري منابع در واقع  یا ممکن است شبه ثابت باشند.
ها داراي نده این امر است که سازمانشان دهن

                                                             
1- Profit 
2- Heterogeneous Resources 

زد سا ها را قادر می نی هستند که آهاي مختلفتوانمندي
سر رقابت کنند. منابع بهدر بازار یا حداقل در نقطه سر

ها را  آنتوان عرضه ثابت هستند و نمی دتاًبرتر عم
ابتدا یک شرکت  در .)Peteraf, 1993( دادافزایش 

ع ناهمگنی که در اختیار دلیل مناب شود بهموفق می
این  کهاییآنج دارد، نوآوري را به بازار معرفی کند، از
تنها به  رانت ،شرکت منابع ناهمگن را در اختیار دارد

گیرد، شرکت پیشگام پس از این شرکت تعلق می
، بر روي حفظ رانتایجاد منابع ناهمگن براي ایجاد 

 ايراهبرده ،و براي این کارشود متمرکز می رانت
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اما در نهایت گذارد، را به مرحله اجرا می رانتحفظ 
ان اتریشی سعی خواهند کرد از شرکت کارآفرین

جایی پیش این تقلید و رقابت تا  ،پیشگام تقلید نمایند
ها منابعی را مانند منابع خواهد رفت که دیگر شرکت
رند، در صورتی که تعداد شرکت پیشگام در اختیار بگی

دلیل  انه بهکارآفرین رانت ،د باشدها محدواین شرکت
، رقابت تا جایی تمایز هنوز وجود دارد اما در نهایت

به حداقل خود برسد و تعداد  رانترود که پیش می
همگنی هستند در  زیادي شرکت که داري منابع نسبتاً

هر  .یک صنعت بر روي یک کاال به رقابت بپردازند
ر اختیار مشابهی د ها منابع کامالًچند این شرکت

ها در نهایت شبیه بوده و  ندارند، اما عملکرد منابع آن

در  ،دیگر وجود نخواهد داشت ،انهکارآفرین رانت
 انه به قوتی کهکارآفرین راهبردهايچنین شرایطی 

، کرددنبال می شرکت پیشگام موردنظر در ابتداي کار
ها به دنبال اجراي و شرکتوجود نخواهد داشت 

عنوان مثال  به ،خواهند بودانه رآفرینکاغیر  راهبردهاي
بازاریابی خود را  راهبردهايتالش خواهند کرد 

 یمت را پایین آورند تا بتوانندقهزینه و تقویت کنند یا 
با توجه  تصاحب کنند. را بازار موجودسهم بیشتري از 

تعریف پیشنهادي و ادبیات  ،عنوان شده راهبردهايبه 
 راهبردهايبراي توان میجدول زیر را  ،موضوع
  انه ارائه کرد:کارآفرین

  
   .دوره مختلف سهدر  و دیگر عناصر مرتبط با آن راهبردوضعیت  -3 جدول

(ارائه نوآوري) 1شوك شومپیتري رویداد نوآوري) 3(اشباع 2تعادل بهبود نوآوري شومپیتري   

 فاقد نوآوري فقط در حد جزئی ماکزیمم نوآوري
نانهکارآفری کارآفرینانه راهبرد  غیرکارآفرینانه 

 ناچیز اکثرا رانت ریکاردین ماکزیمم رانت کارآفرینه
 ناچیز خیلی کم ماکزیمم رانت اتریشی

هاي ارائه کننده محصولشرکت  بسیار زیاد زیاد محدود 
 ماکزیمم در حال افزایش مینیمم هزینه منابع

 ماکزیمم در حال افزایش خیلی کم عرضه محصول
گنناهم وضعیت منابع  همگن در حال همگن شدن 

  
در زمان  ،شوددیده می 3 طور که در جدولهمان  

انه را کارآفرین رانتبیشترین  کارآفرین ،ارائه نوآوري
 رانتآورد و در نهایت با از دست رفتن دست می هب

 راهبردانه به یک کارآفرین راهبرد ،اتریشی و ریکاردین
 ،حالتدر این  شود.انه تبدیل میکارآفرینغیر 

 راهبردهايها به دنبال کاهش قیمت و ارائه  شرکت
ممکن  براي فروش بیشتر در بازار هستند. مختلف

اما  ،وجود داشته باشد راهبرداست خالقیت در ارائه 
شود، که هر خالقیتی به نوآوري منتهی نمیاز آنجایی

ر از هاي خالقانه براي گرفتن سهم بیشتتوان روشنمی

هیچ نوآوري بر  ها استیی که مدتبازار موجود کاال
انه آن صفر کارآفرین رانتروي آن صورت نگرفته و 

  انه نامید.کارآفرین راهبردشده را 
1

                                                             
1- Schumpeterian Shock 
2- Equilibrium 
3- Saturation 
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  .نحوه تغییر رانت کارآفرینانه شرکت پیشگام -4شکل 

  
 1آفرینانه شرکت پیشگامتغییرات رانت کار 4شکل  

دهد، در اولین لحظات معرفی محصول را نشان می
یش است و همزمان نیاز است در حال افزارانت 

ا ایجاد و حفظ هر دو به موازات هم اجر راهبردهاي
رسد که کارآفرین اي فرا می شوند. در نهایت لحظه

رده و رانت خود را به ماکزیمم بازار را تسخیر ک
انت، که پاید که بخشی از ررساند، اما دیري نمی می

دست  از تقلید طریق همان رانت اتریشی است از
گردد، رقابت تا جایی ادامه پیدا  رفته و نصیب رقبا می

صفر شده و تنها رانت  کند که رانت اتریشی تقریباًمی
توان ماند. میشرکت پیشگام باقی می يریکاردین برا

گفت راهبرد کارآفرینانه به لحاظ وابسته بودن به 
خالص است و کم کم شروع به  ، در ابتدانوآوري
کارآفرینانه غیر راهبردهايو به سمت  کندمیتغییر 

با در نظر گرفتن تعریف ارائه شده از  شود.متمایل می
حاضر و  راهبردهاي کارآفرینانه ارائه شده در پژوهش

 ناحیه سهدر وافع  با مبنا قرار دادن شکل شماره چهار،
  از هم متمایز کرد:ن توارا می

رانت از لحظه تولید محصول تا زمانی که  ناحیه اول:
  1 .به ماکزیمم خود برسد

کنند اي که رقبا شروع به تقلید می حظهاز ل ناحیه دوم:
یشی در معرض از دست رفتن قرار و رانت اتر

  گیرد. می
انت اتریشی حداقل شده، به از وقتی که رناحیه سوم: 

در این رسد تا نوآوري شومپیتري بعدي (البته صفر می
اندکی رانت اتریشی تواند هاي جزئی مینوآوري ناحیه

هاي نسبی نشان ماکزیممصورت  ایجاد نماید که به
ی هم هاي جزئ همین نوآوري ، اما نهایتاًنداداده شده

  ).مورد تقلید قرار خواهد گرفت
 راهبردهايیشترین فعالیت براي اجراي ب  
گیرد و در رینانه در منطقه یک و دو صورت میکارآف

وري یا زیاد شدن دلیل قدیمی شدن نوآ بهمنطقه سه 
 راهبردهايهاي ارائه کننده محصول، کتتعداد شر

 کسب و کار راهبردهاي به شکلیج کارآفرینانه به تدر
شکل فوق و بحث . از آیندمی در (غیرکارآفرینانه)

  وان به نتایج زیر رسید:تمی صورت گرفته

                                                             
1- First Mover 
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ها بر روي خلق ایده و تالش اي از راهبرددسته -1
که براي این ،کتشاف متمرکز هستندبراي اختراع و یا ا

بتوانند رانت کارآفرینانه را در آینده ایجاد کنند، مثل 
مرتبط با ایجاد ساختار کارآفرینانه، فرهنگ  راهبردهاي

  کارآفرینانه،  نوآوري باز 
کارآفرینانه باید بتوانند فاصله بین یافتن  راهبردهاي -2

قل برسانند تا به حدا ایده تا ایجاد رانت کارآفرینانه را
 کمترین حد خودبرداري رقیب از ایده را به امکان بهره
عنوان مثال در راهبرد اتحاد یا در راهبرد  برسانند، به

در کوتاه  منابع الزم را تواندنمی کارآفرین ،تملک
ها براي ند، بنابراین از منابع دیگر شرکتمدت فراهم ک

کند (ناحیه برداري از فرصت استفاده می بهره تسریع در
  ).اول

زمان از  خیر،أبا ایجاد ت ها بایدیک دسته از راهبرد -3
نی لفه اتریشی رانت کارآفرینانه را طوالؤدست رفتن م

کنند روند تقلید را کند ها تالش می کنند، این راهبرد
شی دیرتر از بین برود مثل سازند تا رانت اتری

  ابهام و اختفاء (ناحیه دوم). راهبردهاي
سازمان کارآفرین  ،اتریشی از دست رفتن رانت با -4

کند رانت ریکاردین را تا حد امکان و با تالش می
 ت راهبردي و منابع ریکاردین قبلیابزارهاي مدیری

حفظ کرده و حتی افزایش دهد، بدین صورت فصل 
افتد و فرینی و مدیریت راهبردي اتفاق میمشترك کارآ

ل تلفیق رفتار که حاصدر واقع کارآفرینی راهبردي 
مدیریت راهبردي و رفتار  انهجویرقابتیمزیت

گیرد. در جویانه کارآفرینی است شکل می فرصت
ناحیه سوم کارآفرین باید به منابع ریکاردینی رسیده 

ید در مراحل باشد که قابل تقلید نباشند. این منابع با
مناسب توسعه داده شده  راهبردهايقبل با اعمال 

 فرهنگایجاد  راهبردهاي ن مثالعنوا باشند، به
ها، آوازه و شهرت. بنابراین دو نوع ، نوآوريخالقیت

  راهبرد براي جلوگیري از تقلید داریم:
کند کردن تقلید براي طوالنی کردن  راهبردهاي -الف

  از دست رفتن رانت اتریشی

  ایجاد منابع غیر قابل تقلید  راهبردهاي -ب
دلیل تقلید  وآوري بهرانت حاصل از ن کهاز آنجایی -5

در نهایت مستهلک خواهد  ،رقبا از منابع ریکاردین
که سازمان به مزیت رقابتی پایدار دست  شد (مگر این

ایجاد رانت  راهبردهايباشد) سازمان باید مجددا  یافته
کارآفرینانه را دنبال کند، حتی اگر سازمان به مزیت 

کارآفرین  و رقبا نتوانند از رقابتی پایدار رسیده باشد
خطر ایجاد انقالب یا شوك شومپیتري از  تقلید نمایند،

و کنار  و یا کارآفرینان تازه وارد، جانب دیگر رقبا
 دلیل بهگذاشته شدن کاال یا خدمت فعلی که در واقع 

 ،در حال قدیمی شدن است ،نوآوري رقیب ارائه
هاي فرصت جویانه وجود دارد و بنابراین نباید فعالیت

پیشگامی  همواره بلکه باید سعی نماید ،کند را تعطیل
خود را حفظ کند. بنابراین تالش براي یافتن ایده و 
تالش براي کوتاه کردن فاصله بین تشخیص ایده و 
ایجاد رانت کارآفرینانه، طوالنی کردن زمان از دست 
رفتن رانت اتریشی و تالش جهت پایدار کردن رانت 

  هبرد کارآفرینانه است.هاي راریکاردین، از اهم فعالیت
 

  بنديجمع
طبق تعریف ارائه شده در مقاله حاضر، ایجاد و   

حفظ رانت کارآفرینانه دو مشخصه اصلی راهبردهاي 
توان اما با این حال نمی، دهندکارآفرینانه را تشکیل می

مرز مشخصی بین راهبردهاي کارآفرینانه و 
 تحقیق که با توجه به اینغیرکارآفرینانه ترسیم کرد. 

ی بر کارآفرین راهبردهاياز  تريحاضر تعریف دقیق
 پژوهشنتیجه  ،شومپیتري ارائه داده است رانتمبناي 

مختلف  راهبردهايتواند به شناسایی میحاضر 
و کارهاي مختلف  انه در صنایع و کسبکارآفرین
موزش آبراي توان مین نتایج آاز  کرده وکمک 
بهره ی راهبردي توسعه مدل کارآفرین ی وکارآفرین
 مطرحتواند می پژوهشیاین سوال همچنین  .گرفت
چه  شومپیتري رانتایجاد و حفظ  راهبردهايکه شود 

یا مدل آ ی راهبردي دارند؟کارآفریندر مدل  جایگاهی
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تواند با توجه به تعریف ارائه می ی راهبرديکارآفرین
چگونه  ی راهبرديکارآفرینمدل  د؟تر شوشده کامل
انه کارآفرینغیر  راهبردهايرا با  راهبردها تلفیق این
آتی، بررسی رفتار براي پژوهش هاي  ند؟کتوجیه می

کارآفرینان داخلی در زمینه نحوه ایجاد و نگهداري 

 کارآفرینانه و راهبردهايرانت شومپتري از طریق 
و نقاط قوت و ضعف یا اشتباهات همچنین بررسی 

طراحی و ینه هاي کارآفرینان ایرانی در زمخالقیت
بر سواالت مطرح  ، عالوهکارآفرینانه راهبردهاياعمال 

  شود.شده، پیشنهاد می
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