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Abstract 
Conventional mechanisms of strategic control, as a key step in the strategic management 

process, is directed towards well-established and large firms. However, it seems that based 

on the goals and implications of using strategic control mechanisms, newborn startup 

companies, especially in their early years, have an ultimate need to use strategic control in 

order to survive and reach the growth stage in their life cycle. Nevertheless, there is no 

conceptual framework with which startups can deploy strategic control, as due to the specific 

features of startup companies, it is almost impossible to utilize existing mechanisms and 

systems. Based on the recent findings in the entrepreneurial cognition and strategic 

management literature, this paper aims to introduce a conceptual model to implement 

strategic control in startup companies, highlighting the role of entrepreneur. Moreover, some 

considerations for operationalizing of the model is also provided in three domains of 

epistemology, methodology and ethics. We hope this model can help scholars to further 

investigate strategic control in startup companies.  
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 نیآفرکار یشناخت یهابر پردازش یمبتن کیکنترل استراتژ یارائه چارچوب مفهوم

 نوپا یهادر شرکت

 دکتری، گروه مدیریت استراتژیک، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشجوی ـ * علیرضا ولیان

 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایرانـ  وحید خاشعی ورنامخواستی

 871 - 891صص. 

 چکیده 

 تیریمد ندیادر فر یاساس یهااز گام یکیعنوان هب کیمتعارف کنترل استراتژ یسازوکارها
. در اندشده یریگبزرگ و جاافتاده جهت یهاشرکت یسوهب ینیو ع یصورت ضمنهب کیاستراتژ

 یهاشرکت ک،یکنترل استراتژ یریکارگهو اقتضائات ب هانهیزم دیدگاهاز  رسدینظر مه ب که یحال
 ،دارند ازین اریسازوکارها بس نیا یریکارگهو ب جادیخود به ا تینخست فعال یهاالدر س ژهیوهنوپا ب
قاله، م نیاست. در ا نشده یتالش چندانها شرکت نیدر ا کیکنترل استراتژ یسازمفهوم یبرا

 اتیمرسوم در ادب یسازوکارها ینوپا، ناکارآمد یهاخاص شرکت یهایژگیو ینخست با بررس
بر  هیو با تک نییبت نیاز روش استنتاج از بهتر استفاده. سپس با دنشویم نییتب کیکنترل استراتژ

 یراب یچارچوب ن،یکارآفر یشناخت یهاپردازش هیپا ربنوپا  یهاشرکت رانیمد یدینقش کل
از مالحظات  یبرخ تی. در نهاشودیها ارائه مشرکت نیدر ا کیکنترل استراتژ یسازمفهوم
 یبررس یو اخالق یشناختروش ،یشناختسه ساحت معرفت رچارچوب د نیا یسازیاتیعمل
 یطراح یبه پژوهشگران برا ،آن یسازیاتیهمراه مالحظات عملهب یچارچوب مفهوم نی. اشودیم

هب یهاشرفتینوپا، بر اساس پ یهادر شرکت کیکنترل استراتژ یکارهاراه یسازادهیو پ
 کرد. اهدکمک خو یشناختآمده در حوزه علوم اعصابدست

 
  
 
 

یدواژه: ک  ک،یکنترل استتترا   کل پا، پردازش یهاشتتر نا ت یهانو علوم  ن،یکارآفر یشتت

    .یچارچوب مفهوم ،یشنا تاعصاب
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 مقدمه

ول، های نخستین قرن بیستم )فایهای متقدمین عرصه مدیریت نظیر هنری فایول در دههاز زمان نخستین نوشته

، تراتژیکهای مفهوم کنترل اساند، تا نخستین جرقه( که کنترل را یکی از کارکردهای اصلی مدیر تعریف کرده8981

عنوان بخش همقوله کنترل ببه پژوهشگران این عرصه همواره  .ی خاص آن بیش از شش دهه گذشته استامعنبه

در این میان برخی از . اندکردهمیالدی توجه  8971های پس از دهه در سال فرایند مدیریت استراتژیکمهمی از 

های نامهبندی و اجرای برها از آن برای کنترل فرمولکه سازمان دانندمی یندیافررا  کل استراتژیکنتر پژوهشگران

عنوان الگوی حفظ تناسب میان سازمان و محیط هب و برخی (8918)روئفی و سارازین، کنند استراتژیک استفاده می

های کنترل برای ایجاد همراستایی کارگیری اهرمهاز بدر هر حال  .(01 :8911)لورانژ و همکاران، اند از آن یاد کرده

( تا رویکردهای نوین به مقوله کنترل استراتژیک 81 :8991 میان نوآوری سازمانی و کنترل استراتژیک )سایمونز،

در فضاهای پر  هاهای سیاسی و تکیه بر شانس و اتفاقکارگیری روشههای پیچیده انطباقی و بدر قالب سیستم

ژیک در کنترل استرات حیاتی قدر مشترک قریب به اتفاق پژوهشگران، تأکید بر نقش ،(11 :0181سی، آشوب )استی

 تحقق اهداف استراتژیک سازمان است. 

در  آنکارگیری سازوکارهای هآشکار و پنهان بر ب صورتکنترل استراتژیک همواره بهادبیات  اما در عین حال

( تأکید 8911ورانژ و همکاران )چندملیتی( داللت داشته است. برای نمونه، لوکاره و های بزرگ )چندکسبشرکت

 .دقائل ش یسلسله مراتب زین کیکنترل استراتژ یهاستمیس یتوان برایم هایمتناظر با سلسله مراتب استراتژ دارند

ها، سیستم تحدیدی، شکارگیری ساختارهای رسمی در هر چهار اهرم سیستم ارزه( نیز با تأکید بر ب8991سایمونز )

های بزرگ سوی شرکتد بهگیری مدل خوصورت غیرمستقیم بر جهتهسیستم تشخیصی و حتی سیستم تعاملی ب

هایی نظیر برنامه، بودجه و پایش سهم بازار قرار های رسمی و رویهها را بر روالتمرکز این اهرمکند و تأکید می

های پیچیده و به مقوله کنترل استراتژیک در محیط تریکردهای تازهحتی در رو (.11 :8991داده است )سایمونز، 

های بزرگ کارگیری رویکردهای خالقانه کنترل استراتژیک را به سازمانهآشوب، تأکید بر اندازه بنگاه، بپرشرایط 

: 0181)استیسی، ه است کردهای سازمانی رسمی و مستقر برخوردارند، محدود توجهی از نظام شایانکه به میزان 

880 .) 

دهد، فارغ های کنترل استراتژیک نیز نشان میگرفته در حوزه سیستمهای جدی صورتبررسی سایر پژوهش

شده ناظر به های ارائهگیری مدلجهت ،ابعاد کنترل استراتژیک دیدگاهها از های موجود در این پژوهشاز تفاوت

تراتژیک را که های مهم کنترل اسشده در پژوهشز شواهد ارائه، خالصه برخی ا8های بزرگ است. جدول شرکت

 کند.دارد، ارائه می داللتگیری بر چنین جهت

 



 711  .... یهابر پردازش ینوپا مبتن یهادر شرک  کیکنترل استرا   یارائه چارچوب مفهوم

 
 م سها بهپ وهش نیا یریگجه دهندۀ نشان و شواهد کیپ وهشگران کنترل استرا   دگاهید از ای الصه .7 جدول

 (سندگانیبزرگ )نو یهاشرک 

 
 8های نوپاجهان بر شرکت میالدی بخش مهمی از اقتصاد 0111های پس از ویژه در سالهز سوی دیگر با

دهد میهای نوپا خبر مشاغل در شرکت درصد 01گیری بیش از ها از شکلبرخی از گزارش .بنیان گذاشته شده است

های مدل های خاص خود آرام آرامهای نوپا با ویژگی. شرکت0(0187، )گزارش اکوسیستم استارتاپی جهانی

اتژیک را نیز رگاهی مفروضات بنیادین تفکر سنتی در حوزه مدیریت است کهدهند وکار سنتی را تغییر میکسب

پای تغییرات سریع و روزافزون های کنترل استراتژیک همسازوکارها و مدل ،کند. با وجود ایندستخوش تغییر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Start-Ups 

2. https://startupgenome.com 

 های بزرگشرک  م سهگیری بشواهد جه  کنترل استرا  یکدیدگاه به  پ وهشگر )ان(

 (8918روئفی و سارازین )
نیاز به تعامل با ابهام و عدم 

 قطعیت
منابع ابهام شـامل تسـهیم غیریکسـان اطالعات در سـطگ بنگاه، سـیسـتم 

 گیری پراکنده و اهداف استراتژیک نامشخصتصمیم

 سازمان و محیطتناسب میان  (8911لورانژ و همکاران )
تأکید بر ایجاد هم ـــبد بنگاه،  ـــازگاری تأکید بر تنوع س افزایی، مفهوم س

 استراتژیک و لزوم وجود حجم بحرانی برای راهبری تغییر سازمانی

 (8991گولد و همکاران )
های کنترل مالی، سبک

ریزی استراتژیک و برنامه
 استراتژیک

ــبک ــتراتژیتأکید بر نقش س ــرکتهای کنترل در اس  های هلدینگهای ش
 های سرپرستی()استراتژی

مان شریوگ و اشتاین
(8917) 

نظارت گسترده بر مفروضات و 
 اجرای استراتژی

ــه ــات، کنترل مرحلهمدل س ــامل کنترل مفروض ــتراتژیک ش ای نظارت اس
سازمان برای کنترل سازی و الزامات آمادهبندی و کنترل پیادهفرمول سازی 

ها و اثرهای ها، بررســـی دادههای گردآوری دادهاســـتراتژیک )ســـیســـتم
 فیلترینگ(

 (8990پربل )
یج ها و نتاها، فعالیتارزیابی برنامه

 آتی هایبرای راهنمایی تصمیم

افزودن کنترل هشــدار ویژه به مدل ســه مرحله نظارت اســتراتژیک، کنترل 
ــات، کنترل فرمول ــازی، تأکید بر بهبندی و کنترل پیادهمفروض گیری کارس

 صورت رسمی و پایش محیطیها بههای گردآوری دادهسیستم

 (8991سایمونز )
های چهارگانه کنترل برای اهرم

ایجاد توازن میان نوآوری و کنترل 
 سازمانی

های مأموریت رسمی در سیستم ارزشی، لزوم وجود راهنمای تأکید بر بیانیه
عملکرد در  گیریهای رســمی اندازهعمل در ســیســتم تحدیدی، ســیســتم

سیستم تشخیصی و استفاده از سیستم کنترل تعاملی برای درگیری مدیران 
 زیردستان هایها و تصمیمارشد در فعالیت

 (0118توکلی و پرکز )
مثابه سیستم کنترل استراتژیک به

 مدیریت تغییر استراتژیک
شاخصتأکید بر مزیت رقابتی، قابلیت سازمانی و  کرد های کلیدی عملهای 

 صنعت، مفروضات استراتژی و اهداف استراتژیک

 (0111چنهال )
های کنترل مدیریت سیستم

 اقتضایی
تأکید بر ســازوکارهای ارگانیک و مکانیکی کنترل و لزوم تمایز میان اهداف 

 رسمی و عملیاتی

 (0111مورالیدهاران )
فرایندهای روتین و پیشرفته برای 

آزمون مفروضات محتوای 
 استراتژی

ــتراتژی( برای کنترل و تأکید بر لزوم  ــتراتژیک )محتوای اس وجود برنامه اس
ــطو  دانش روتین ــرایط مختلف محیطی و س ــات در ش های آزمون مفروض

 گوناگون درباره مفروضات
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های مفهومی و عملیاتی مناسب برای این دسته وکارهای نوپا حرکت نکرده و چارچوبمحیط داخلی و بیرونی کسب

 است.  تدوین نشدها وکارهاز کسب

شناختی که به ما در بهبود درک های اخیر در حوزه علوم اعصابآمده در سالدستهبهای پیشرفت

ه کند، امیدهایی را بکمک می و کارآفرینان شناختی کارکردهای مغزی و رفتارهای مدیرانـ  های عصبیزیرساخت

استراتژیک گشوده شود. های جدیدی به حوزه مطالعات مدیریت ، دریچههاگیری از این روشورده تا با بهرهوجود آ

بر کارآفرینان  شناختیخصوص ابعاد ههای نوپا و بهای خاص شرکتویژگیاین مقاله در تالش است با بررسی 

سازی کنترل استراتژیک در مفهومبرای  نظری یشناختی، چارچوبهای علوم اعصابکارگیری روشهمبنای ب

 های نوپا فراهم آورد. شرکت

 ه کنترل استراتژیکلئهای نوپا و مسشرکت

وکار شود، شرکتی کارآفرینانه است که )اغلب( در یک کسبکه از آن گاهی با نام استارت آپ نیز یاد می 8شرکت نوپا

ا وکار مبتنی بر محصوالت، خدمات ییابد و قرار است با استفاده از یک مدل کسببا پتانسیل رشد باال ظهور می

(. با این همه 0181مد، روبو  0180ف خود در بازار دست یابد )کاتیال و همکاران، یندها و بستر نوآورانه به اهداافر

هایی دارند، برخی های بزرگ مشابهتوکار خود با شرکتهای مدل کسبهای نوپا در برخی از جنبهگرچه شرکتا

های مدیریت کارویژهخصوص ههای متعارف در مدیریت و بکارگیری روشهشود بهای خاص آنها موجب میویژگی

 هایی داشته باشد. تفاوت ستراتژیک در آنهاا

د های نوپا بایهای کنترل مدیریت در شرکتکارگیری سیستمهها در خصوص ببرای بررسی برخی از پژوهش

در  رل استراتژیکهای کنتهای دانشی پیکره ادبیات مدیریت استراتژیک، پژوهشتوجه داشت که در میان حوزه

های نوپا ها در شرکتاز این مدل برای استفاده بدین ترتیب جای شگفتی نخواهد بود اگر تالش رار دارند.اقلیت ق

وهشگران پژ ،گرفته در این حوزه با آثار آنتونیو داویال و جورج فوسترهای صورتترین پژوهشباشد. مهمنیز اندک 

نها به گیری آمراحل اولیه شکل در ،موردی چندگانهکه با استفاده از روش مطالعه  شدهعجین  ،دانشگاه استنفورد

و داویال، فوستر  0117 و 0110، اند )داویال و فوسترهای نوپا پرداختهدر شرکت های کنترل مدیریتبررسی سیستم

 (. 0181و جیا، 

عنوان های کنترل مدیریت )و نه کنترل استراتژیک( بهکارگیری سیستماین پژوهشگران با تأکید بر نقش به

از  کارگیری برخیها، بهدر خالل رشد شرکت اگرچهاند که تسهیلگر رشد شرکت، این فرضیه را مطر  کرده

های کنترل مناسب و شود، طراحی سیستمهای کنترل مدیریت با دشواری مواجه میهای متعارف سیستمروش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Startup 
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سیستم جداگانه را در  11آنها بدین ترتیب د. ساز رشد  شوتواند زمینهتر آنها میسازی هرچه سریعاستقرار و جاری

هایی شرکت یا کارمند 01با بیش از  یهایشرکت تمرکز بر ،با وجود این بندی کلی بررسی کردند.قالب هشت دسته

 چندان اند،ی که این پژوهشگران بررسی کردههایدهد شرکتاند، نشان میسال سابقه فعالیت داشته 81که بیش از 

، در فوستر صورت گرفتهکه بر مبنای پژوهش داویال و های اندک دیگر نیز پژوهشعالوه بر این، اند. نبوده نوپا

فریدسون،  سان و است )میورنویک روههای مشابهی روبشناسی پژوهش با چالشله و روشئبندی مسحوزه صورت

 (. 0187؛ کلیونو و گوریوا، 0111

ژیک استراتهای کنترل سیستمماهیت برای ترسیم شده های انجامتالشدر  توان گفتمی بندیجمعدر قالب 

طور عام( ههای کنترل مدیریت )بها بر سیستماین پژوهش. 8 :توجه به دو نکته ضروری است ،های نوپاشرکت در

های در سال ویژهههای نوپا )بتواند به شرکتند. از سویی آنچه میهست های کنترل استراتژیک متمرکزو نه سیستم

، های کنترل استراتژیک است تا ضمن ارزیابی ابعاد استراتژیک شرکتنخست فعالیت( کمک کند استفاده از سیتم

صورت پویا بازبینی شود و شرکت با حفظ تناسب استراتژیک با محیط به ثبات و هیند مدیریت استراتژیک باکل فر

آنچه گفته شد، تمرکز  بر بنا. 0و  (70 :8911و همکاران،  )لورانژ اولیه مورد نیاز برای رشد دست یابد یبقا

که یک شرکت نوپا تا پیش از رسیدن  بوده است در حالی های نوپاهای پیشین بر مفهوم رشد در شرکتپژوهش

های نوپا  گذارد و اساساً بسیاری از شرکترا پشت سر می و ثبات( گیریشکلمراحل دیگری )مانند به مرحله رشد، 

أکید رسند. تیند رشد و افزایش مقیاس نمیالیل عدم توفیق در مراحل اولیه فعالیت، هرگز به مرحله آغاز فردهب

 یشرایطدر  نوپا هایوکارکسبشد دوره ر درهای )رسمی( کنترل مدیریت کارگیری سیستمهبر ب های فعلیمدل

کارگیری بینش کنترل استراتژیک هب های نخست فعالیت ضرورتدر سال هااین شرکتاست که نرخ باالی شکست 

 دهد. را بیشتر از پیش نشان می

های کنترل استراتژیک در سه بعد کنترل های متعارف سیستمکارگیری شاخصهبرسد بدین ترتیب به نظر می

های یند مدیریت استراتژیک و کنترل محتوای استراتژی با طبیعت و کنش استراتژیک شرکتامفروضات، کنترل فر

یند رشد( همخوانی ندارد. این ناهمخوانی اغلب ناشی اویژه پیش از رسیدن به مرحله توسعه مقیاس و آغاز فرهنوپا )ب

 پردازیم. که در ادامه به بررسی آنها می ها در مراحل نخست فعالیت استهای خاص این شرکتاز ویژگی

 کننداستفاده می یهای  أمین مالی  اص های نوپا از مدلشرک  .7

ع تأمین ترین منبسر(، مهمبهفعالیت )تا پیش از رسیدن به نقطه سر تهای نخسدر سال ویژهبه ونوپا  هایدر شرکت

ها و دهندهو همچنین تسهیالت اندک حمایتی شتاب 3F 8 گذاران، استفاده از مدلسرمایه شخصی بنیانمالی، 

 داشتهنها کارآفرینان اغلب برای استفاده از تسهیالت بانکی اعتبار کافی گذاری است. در این سالفرشتگان سرمایه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Founder, Family& Friends 
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تر های بزرگگذاران خطرپذیر یا شرکتندارند. اغلب سرمایه نیزامکان بازپرداخت آن را  ،دلیل عدم درآمدزاییهو ب

ز ای بازارهای مالی نیاقبالی نشان نخواهند داد. عرضه سهام عمومی و استفاده از سازوکاره های نخستنیز در سال

های این محدود شدن روش های نخست فعالیت میسر نخواهد بود.های نوپا در سالطریق اولی برای شرکتهب

رای کند. بهایی ایجاد میکارگیری سازوکارهای کنترل استراتژیک متعارف محدودیتهها در بتأمین مالی در شرکت

ایده  بینی جریان نقدیریزی دقیق و پیشیاز موارد همراه با برنامهنمونه، استفاده از منابع شخصی در بسیاری 

دلیل مخاطرات )باالی( همراه با هبگذاران در مراحل اولیه ت سرمایهنوآورانه نخواهد بود. عالوه بر آن مالحظا

ذاران گرمایهتزریق سرمایه از سوی سحتی ها برخی از پژوهش های نوپا، متفاوت است ونه در شرکتهای نوآوراطر 

دزکروف، اند )ناندا و رووکار نوپا در عرضه عمومی یکی از دالیل ورشکستی آن دانستهدلیل افزایش ارزش کسبهرا ب

های نوین تأمین مالی جمعی نیز الزامات کنترل استراتژیک خاصی را استفاده از روش ،(. در کنار این موضوع0181

تشریگ سه نوع تأمین مالی جمعی شامل تأمین مالی  ضمنپاشن برای نمونه، کند. های نوپا تحمیل میبر شرکت

از  یکبه الزامات کنترلی هر  8تأمین مالی جمعی در قالب وام و تأمین مالی جمعی در قالب سهام ،ایجمعی اعانه

 .(0187)پاشن،  کرده استها اشاره این روش

 های سا تاری  اصی دارندهای نوپا وی گیشرک  .2

ن های جهانی بیگزارشاما بر اساس در همه ابعاد و با ساختارهای متفاوت یافت،  توانهای نوپا را میشرکت اگرچه

نفر(  81های خرد )با تعداد کارکنان کمتر از های نوپا در کشورهای مختلف در زمره شرکتدرصد شرکت 90تا  70

استقرار و ثبات  بر که پژوهشگران دیگر در حالی . از سوی(0187، 0)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار دارند

 های کنترل مدیریتسازی بسیاری از سیستمساختارهای سازمانی و لزوم وجود برخی واحدهای ویژه برای پیاده

های نوپا، ساختار خاص شرکت هایرسد اثرنظر میه ( ب8991سایمونز، و  8911اند )لورانژ و همکاران، کردهتأکید 

های نخست فعالیت این ویژه در سالهها و سازوکارهای کنترل استراتژیک را باستفاده از بسیاری از شیوهاستقرار و 

های نوپا حتی پس از رسیدن به مرحله رشد و بلوغ نمونه بسیاری از شرکت رایکند. بها با چالش مواجه میشرکت

ان شرکت مؤسسان و مدیر ،مستقیم میان کارکنانگوی وکنند که در آنها گفتاولیه از ساختارهای تخت استفاده می

 های نوپا چندانخط ساختارهای سلسله مراتبی کنترل و فرماندهی در شرکت عالوه بر این، امری متداول است.

دلیل حجم باالی هها بهای رسمی گردآوری و ارزیابی دادهتوان انتظار داشت روشبنابراین نمی ،متداول نیست

وپا کمک های نسازی کنترل استراتژیک در شرکتو وجود فضای صمیمیت بتواند به پیادهارتباطات غیررسمی 

های نوپا و لزوم حرکت سریع از دوره (. کمبود منابع در دسترس شرکت0111د )باوم و سیلورمن، کنچندانی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Equity Crowdfunding 

2. OECD 
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ث برمی خیزد، باعها محیط پیرامون این شرکت اقتضائاتاندازی به رشد و توسعه و بلوغ که بخشی از آن از راه

(. این چابکی سازمانی مورد نیاز 0180بالنک و دورف، است ) شده 8توسعه مفاهیمی نظیر شرکت نوپای چابک

کردی را های کارهای نوپا، امکان استقرار ساختارهای بلندمدت و تخصیص نیروی انسانی گسترده به حوزهشرکت

 .ندکهای نخست فعالیت از آنها سلب میویژه در سالهب

 پذیرندهای نوپا  أثیر زیادی از متغیرهای محیطی میشرک  .3

له ئسماین  به اند. پژوهشگران بسیاریها و موضوعات خاصی در محیط پیرامون خود مواجههای نوپا با چالششرکت

نار در ک اند نوسانات محیط اقتصاد کالنشرکت نوپا دریافته 887اودرچ و آکس با بررسی  برای نمونه .اندکردهتوجه 

(. کواک نیز با بررسی 8991 آکس، و اودرچ) داردهای نوپا تأثیر بسیاری شرایط فناورانه صنعت روی فعالیت شرکت

اند، بر تأثیر بسیار زیاد محیط خارجی بر سازی محصوالت جدید خود موفق بودهشرکت نوپا که در تجاری 881

مورونی  (.0110های نوپا تأکید کرده است )کواک، ( در شرکتسازی )دستاوردهای فناورانهانتخاب استراتژی تجاری

گیری مدل تأثیر فضای رقابتی فشرده در محیط بر شکلبه های نوپا در برزیل، با بررسی شرکتنیز  و همکاران

اما این تأثیرپذیری از محیط در  (.0180همکاران،  و مورونیاند )کردهاشاره  هادر این شرکت مدیریت استراتژیک

یندهای بهینه برای اهای تازه و فرجوی فرصتوهای نوپا از چند جنبه مد نظر است. نخست آنکه جستشرکت

 دهدیرات محیطی قرار میها را در معرض تغیهمواره این شرکت ،رسیدن به اهداف استراتژیک با حداقل منابع

 0منابع مکمل زگیری ابهره ساززمینه یگر رابطه میان شرکت نوپا و محیطسوی داز  (.0180)آیزنمن و همکاران، 

نوپا در  هایها و اتحادهای استراتژیک است. ضعف در پایگاه منابع و شبکه ارتباطی شرکتگذاریدر قالب سرمایه

طور گسترده به ایجاد ههای استراتژیک بسازی برنامهکند برای پیادهآنها را وادار می ،های نخست فعالیتسال

عنوان هتواند ب. بنابراین محیط همان اندازه که میاقدام کنندهای مالی و غیرمالی در زمینه های مشترکهمکاری

تواند از طریق تأمین منابع مورد نیاز، آفرینی کند، میهای نوپا نقشیک عنصر متخاصم در موفقیت شرکت

های نوپا از طریق محیط بر شرکت (. بعد سوم تأثیرگذاری0111)باوم و همکاران، بودهای آنها را نیز جبران کند کم

محیط  های فرهنگیدیگر مؤلفه ه بیانست. با هارآفرینی و نوآوری بر مدیران این شرکتاتأثیرگذاری فرهنگ ک

سورش و )کند های نوپا ترغیب یا از آن گریزان تواند آنها را به کارآفرینی و فعالیت در شرکتپیرامون افراد می

 (.0180رامراج، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Agile Startup 

2. Complementary Resources  
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 هستند متکی به فرد کارآفرین نوپا هایشرک  .4

سازی الگوی کنترل استراتژیک از اهمیت باالیی برخوردار های نوپا که در طراحی و پیادهآخرین ویژگی شرکت

 های متعددی به اهمیتگردد. پژوهشمی ها، موفقیت و شکست آن باز، استراتژیآنهادر  کارآفرینبه نقش  ،است

؛ 8991و گارتنر،  ؛ دوشسنو8911خان، اند )های نوپا اشاره کردهشکست( شرکت نقش کارآفرین در موفقیت )یا

دهد ها نشان می(. نتایج این بررسی0119، و بان 0110همکاران،  و گلدرن ؛ فان0111همکاران،  و کرونکا

 توانمیرا های نوپا گیری شرکتویژه در مراحل ابتدایی شکلههای شخصیتی و روانی شخص کارآفرین بویژگی

این،  بربر شمرد. عالوه در مراحل بعدی  هاوکارکسب این موفقیت یا شکست اصلی عنوان یکی از نشانگرهایهب

د های اساسی، توسعه فناورانه محصوالت، محور ایجاگیریجهت کنندهترین منبع تأمین مالی، تعیینکارآفرین مهم

 (.8911هورویتس،  و است )بروکهاوسراحل پیش از رشد ت نوپا در مهای همکاری و ارزیابی عملکرد شرکشبکه

 های نوپاچارچوب مفهومی کنترل استراتژیک در شرکت

 بهترین اهر از استنتاج روش مبنای بر نوپا، هایشرکت در استراتژیک کنترل مفهومی چارچوب به دستیابی برای

 مدیریت دینافربه نقش فرد در  یککنترل استراتژ سازیمفهوم متعارف رویکردهای که کرد توجه باید تبیین،

 ابطه بارهای کلیدی مدیریت استراتژیک در در پاسخ به پرسش ،دیگر انیب به. اندنکرده چندانی توجه استراتژیک

بر سه پایه مزیت قدرت طور سنتی هباین عرصه پژوهشگران نحوه تطبیق یافتن با محیط و...  ،هاوه رقابت بنگاهحن

 اند.کردهمی تأکید صاری، مزیت ناشی از در اختیار داشتن منابع نایاب و مزیت ناشی از نوآوری و کارآفرینیحانبازار 

ا ی درست )یا نادرست( کارآفرینهای قضاوت ،له اصلیئمستوان گفت های نوپا میشرکت رابطه بادر که  در حالی

کند که از دیدگاه را مطر  می بعد چهارمیوجود  شناختی وی است. این موضوعهای ویژگیتر، در نگاهی کالن

مبنای آنچه در خصوص  براستوار است.  شناختیو علوم استراتژینظری، بر دو پایه رویکردهای رفتاری به 

ها های کنترل استراتژیک متعارف و این شرکتهای نوپا و عدم سازگاری میان سیستمهای خاص شرکتویژگی

با استفاده  های نوپاالیت آنها بیان شد، در این بخش مفهوم کنترل استراتژیک در شرکتویژه در مراحل نخست فعهب

 ود. شای ذهن کارآفرین تبیین میاز رویکردهای رفتاری به استراتژی و بر مبنای کارکردهای شناختی پایه

 کارکردهای شناختی کارآفرینان

ر دو گارتن .اندکردهذهن کارآفرینان و رویکردهای رفتاری به کارآفرینی توجه  بهطور خاص هب پژوهشگران متعددی

یکرد صفات روکند کرده و بیان میهای شخصیتی( را به موضوع کارآفرینی مطر  رویکرد رفتاری و صفات )ویژگی

وضوع مدارد که های شخصیتی به کارآفرینی چنان مثمرثمر نبوده است. اما رویکرد رفتاری قدرت آن را و ویژگی

 (. 8911)گارتنر، کارآفرینی را تبیین کند 
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ویژه در شرایط محیطی هعنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت بهرا ب کارآفرینانه مک گراث و مک میالن ذهنیت

حمایت از  اند: ایجاد فضایاند و پنج عنصر کلیدی این تفکر را بدین ترتیب برشمردههمراه با عدم قطعیت دانسته

ها( )استراتژی 0ها، تمرکز و اجرای تطبیقی، ایجاد انباره فرصت8بندیهای تازه، قابجوی مستمر فرصتوتجس

ه اند کچارچوبی برای بررسی ذهنیت کارآفرینانه ارائه دادهنیز (. هاینی و همکاران 0111میالن، گراث و مک)مک

  (.8101و همکاران،  هاینیست )در شرایط عدم قطعیت ا 1شامل سه مرحله حسگری، اقدام و تجهیز

أکید اشاره و ت« ذهنیت کارآفرینانه»شناختی کارآفرینی تحت موضوع های روانکروگر و ولپ به ریزبنیان

های شناختی و عاطفی خاصی شناسایی زیرساخت توانهای کارآفرینانه میو کنش هاکنند گرچه برای اقداممی

 . (0181است )کروگر و ولپ،  ای که قابل آزمون باشد تبیین نشدهگونههکرد، پایه موضوع ذهنیت کارآفرینانه ب

ری و های رفتاهای نوپا، به مؤلفهاندازی شرکتهای کارآفرینانه در تشکیل و راهبارون با بررسی فعالیت

جدید،  هایهای مربوط به خلق ایدهها پرداخته است. بدین ترتیب در دسته فعالیتشناختی مؤثر بر این فعالیت

و در دسته  1له تشخیص الگوهائها، مسها شناسایی فرصتموضوع ترکیب مفاهیم موجود، در دسته فعالیت

عنوان موضوعات رفتاری شناختی مؤثر هسازی بهای اجتماعی و شبکههای گردآوری و اخذ منابع، مهارتفعالیت

 (.0117اند )بارون، شناسایی شده

عنوان ابزاری برای درک بهتر رفتارهای کارآفرینان و صاحبان هکارآفرینانه بشفرد و پاتزلت به بررسی شناخت 

عواطف و احساسات تبیین  چهار حوزه انگیزش، توجه، هویت و دروکارهای نوپا پرداخته و این موضوع را کسب

یطی در های مح(. البته تالش این پژوهشگران معطوف به بعد شناسایی فرصت0181شفرد و پاتزلت، ) اندکرده

به  برای دستیابیامارود، شمار میه یند مدیریت استراتژیک امری حیاتی باهای نوپاست که گرچه در فرشرکت

. در همین ودشسازی و نهادینه کردن تغییرات( نیز توجه سایر ابعاد آن )پیادهبه ساخت کنترل استراتژیک الزم است 

های نوپا  های کارآفرینانه در شرکترتبط با فعالیتمهای شناختی متعددی زمینه به راستا نیز برخی از پژوهشگران

نیکوالو و شین برای کمک علوم اعصاب به مطالعات کارآفرینی دو جنبه را برای مثال  .اندنشان دادهتوجه 

لوم عدوم،  وکند نحوه تفکر کارآفرینان را دریابند نخست علوم اعصاب به پژوهشگران کمک می ؛اندبرشمرده

الب در این پژوهشگران به لزوم تغییر پارادایم غهای زیستی کارآفرینی کمک کند. بهتواند به تکمیل جناعصاب می

های شناختی کارآفرینان در زمینهخالصه  (.0181اند )نیکوالو شین، اشاره کرده نیز های کارآفرینیپژوهش

 .  شده استارائه  0جدول های نوپا در شرکت

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Framing 

2. Adaptive Execution 

3. Mobilize  

4. Pattern Recognition   
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 (سندگانینوپا )نو یهادر شرک  نانیشده در کارآفرییشناسا یشنا ت یهانهیمز. 2 جدول

 شدههای شنا تی شناساییزمینه پ وهشگر )ان(

 پذیریریسک (8990پالیچ و باگبی )

 خودتوجیهی و ریزیها، تزریق عواطف، سبک اسنادی، اشتباه برنامهتفکر نارخداده (8991بارون )

 (8991بوید و وزیکیس )
 (0111کروگر، ریلی و کارسورد )

 شده یا رخدادهای کارآفرینانه(ریزیتمایالت کارآفرینانه )رفتار برنامه

 )هوشیاری کارآفرینانه(ها تشخیص فرصت (0118) کاتز و ویگال

 ها در شرایط ریسکارزیابی فرصت (0110که، فو و لیم )

 (0111کروگر )
ابتکارات(،  و له، خالقیت، هوشئگیری )حل مستصمیمها، توجه و آگاهی(، ادراک )سوگیری

 شناختیبازنمایی دانش )حافظه و زبان( و یادگیری و توسعه

 (0111بارون )
سبک  و 8های شناختیها، طرحوارههای شناختی، تشخیص فرصتادراک ریسک، سوگیری

 پردازشی

 له(ئبندی مسصورت و خالقیت )ترکیب مفاهیم، تجرید (0111وارد )

 شناخت خالقانه و بندی، حافظه کاریزمان واکنش، اولویت (0111بارون و وارد )

 سوگیری اعتماد بیش از اندازه (0110فوربس )

 (8991بوید و وزیکیس )
 (0119کیکول و همکاران )

 شناختی شهودی یا تحلیلی(خودکارآمدی )سبک

 ساختاری و بیان شفاهی(ها )همراستایی تشخیص فرصت (0181گریگوار، بار و شفرد )

 هاانگیزش و تشخیص فرصت (0181) کروپ و یشاک تیی

 اثر لنگری( و بندی، اعتماد بیش از خودهای شناختی )دوگانه مقید بودن، قابسوگیری (0187سیرا )

 کار تیمی (0187لین )

 یادگیری کارآفرینانه، پیگیری هدف )سازوکارهای خود تنظیمی(  (0187لیند )

 شور و شوق کارآفرینانه (0187استرو )

 دانش پیشین، توجه، انگیزش، هویت، احساسات و عواطف (0181شفرد و پاتزلت )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cognitive Schema 
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 های مرجع مدل مفهومی ارچوبچ

شده اساییهای شنبرای تشکیل مدل مفهومی ساخت کنترل استراتژیک، از میان کارکردهای شناختی پایه و زمینه

رویم که حداقل دارای دو ویژگی مییندهای شناختی اای از کارکردها و فرسراغ مجموعهه بذهنیت کارآفرینانه، 

تبری در حوزه مع اًبا اهداف و سازوکارهای متعارف کنترل استراتژیک همراستایی داشته باشند و شواهد نسبت ؛باشند

 رینانهیری ذهنیت کارآفگشناختی در خصوص سازوکارهای عصبی زیرین و همچنین نقش آنها در شکلعلوم اعصاب

 .(0188وجود داشته باشد )پاول، 

یند تطبیق استفاده ا( برای فر8911لورانژ و همکاران ) توسط شدهارائه مدل از نخست اریمعبرای به این منظور، 

ن یسازی که در نخستپردازی و مفهوماشاره دارد که با مراحل ایده سازیبر مفهوم حساساوالً، است. این مدل  شده

حیطی ها بر مفهوم گسست مبیش از سایر مدلثانیاً، . تطابق دارد ،گیردهای نوپا صورت میهای فعالیت شرکتگام

ه مبتنی های نوپایی است ک)پیچیدگی و عدم قطعیت توأمان( متمرکز است که ویژگی محیط پیرامون اغلب شرکت

ها فرصت یصدر مرحله تشخ ،کار بازار رقابت دارند. ثالثاًاند و با بازیگران کهنهبر یک ایده نوآورانه شکل گرفته

ی امعنبه ازی تغییراتسشود و برای دستیابی به اهداف کنترل استراتژیک به مسئله مدیریت تغییر و نهادینهمتوقف نمی

 . یابدتسری می نیز بخشدیم اکه به آن گواه معن یمشترک نهیو عالوه بر آن خلق زم یگواه اجتماع کیخلق 

 شناختیهای علوم اعصابشناسیهای پژوهشی مبتنی بر روشراهبری طر منظور و بهدر خصوص معیار دوم 

 ایم. این چارچوب پژوهشی که از سوی مؤسسهاستفاده کرده 8های پژوهشیاز نسخه سوم ماتریس معیارهای حوزه

های رویکردهای جدید در بررسی بیماری است، در اصل برای توسعه تدوین و منتشر شده 0آمریکاملی سالمت ذهنی 

 گیرد. یم مغزی شکل گرفته و مجموعه اطالعات متنوع از سطو  گوناگون )از سطگ ژنتیکی تا سطگ رفتاری( را در بر

 های نوپاابعاد ساخت مفهومی کنترل استراتژیک در شرکت

 یمبتن یکرداز رو استفاده یسندگاننو هعقیده ب شد، یاد تبیین بهترین اساس بر استنتاج خصوص در آنچه مبنای بر

 سایر از بهترد توانمیشکست شرکت نوپا،  یا یتدر موفق یننقش کارآفر یتبا توجه به اهم ینانهبر شناخت کارآفر

دل با توجه به م یبترت ینآورد. بد فراهمچارچوبی  هاشرکت این در استراتژیک کنترل مفهوم برای ،رویکردها

بر  ایایهپ مدل مراحل از یکمرتبط با هر  یشناخت یکارکردها ینانه،ابعاد شناخت کارآفر ینلورانژ و همچن اییهپا

ارائه  8در قالب شکل  نوپا هایدر شرکت یککنترل استراتژ یاحصا و ساخت مفهوم RDoCاساس چارچوب 

  .شودیم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Research Domain Criteria (RDoC) Matrix- Version 3 

2. National Institute of Mental Health (NIMH) 
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ساخت مفهومی 
کنترل استراتژیک 
در شرکتهای نوپا

جاروب
آزمون 

نظریه سازی

 سا  سازی

توسعه تعهد سازمانی 

 غییر

جامعه پذیری
اجماع ارزشی

نهادیته سازی

تشخیص فرصتها

توجه

ادراک

گردآوری منابع

پیگیری هدفتصمیم گیری

ارتباط و 
شبکه سازی

یادگیریارتباط اجتماعی

خلق ایده های 
جدید

انگیزش

 

 (ندگانسی)نو نیکارآفر یشنا ت یبر کارکردها ینوپا مبتن یهادر شرک  کیکنترل استرا   یسا   مفهوم. 7شکل 

 
چارچوب مفهومی ساخت کنترل استراتژیک در دهنده تشکیل های شناختیدر ادامه به بررسی پردازش

  .پردازیممیو ارائه شواهدی در این خصوص های نوپا شرکت

های با ظرفیت محدود، نظیر یندهاست که دسترسی به سیستماای از فرشناختی، توجه مجموعه نظراز   وجه:

م ظرفیت ، مفاهیدیدگاهاین  بر اساسکند. های حرکتی را تنظیم مییندهای ادراکی سطگ باالتر و کنشاآگاهی، فر

توجه له محدودیت ئمتناظر است. گیفورد به مس 0شدهو توجه تقسیم 8محدود و رقابت با مفاهیم توجه انتخابی

ه جبین دو گزینه بهبود روند فعلی عملیات یا ایجاد محصوالت و خدمات جدید و تأثیر تخصیص این تو 1کارآفرینانه

 و همکاران نرو(. فان د8991 و8990های کارآفرینانه اشاره کرده است )گیفورد، بر میزان استفاده از آن در فعالیت

های مدیران نه در توضیگ عملکرد بنگاه به نقش تعدیلگری ویژگیگیری کارآفرینانیز ضمن تأکید بر تأثیر جهت وی

اند هیافته یا متمرکز پرداختانداز مبتنی بر مفهوم توجه در دو بعد محدوده توجه و توجه توزیعبنگاه در قالب چشم

ای هعنوان عامل کلیدی در شناسایی فرصتتوجه بهبدین ترتیب باید گفت (. 0181 ،و همکاران دورنس فان)

 اساسی دارد.  یهای نوپا نقشمحیطی در شرکت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Selective Attention 

2. Divided Attention  

3. Limited Entrepreneurial Attention  
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 ادراک

وسیله آن هدهد تا بپردازش انجام می 8های حسییندهایی اشاره دارد که روی دادهاشناختی، به فرعصبی نظراز 

رای ها ببینیردآوری اطالعات و انجام برخی پیشهای محیط خارجی در ذهن ساخته شود. عالوه بر این گبازنمایی

تواند بر . ادراک کارآفرین از محیط اطراف میگیردمییندهای ادراکی قرار ابعدی در زمره فر هایهدایت اقدام

های ملی متفاوت اثرگذار باشد )مک گراث و در موضوع شناسایی موضوعات محیطی حتی در فرهنگ آنعملکرد 

را های یکسان اک متفاوت آنها از موقعیتادرکارآفرین،  011و فربرین با بررسی  (. بار، واتر8990مک میالن، 

های تولیدی مد نظر آنها تأثیرگذار است اند این تفاوت ادراک روی نوع خاص فعالیتشناسایی کرده و نشان داده

که رابطه میان ادراک مدیران از فضای کارآفرینی  دنیز نشان دادن وی (. هورنزبای و همکاران8911)بار و همکاران، 

شده در سطو  مختلف مدیریتی متفاوت و در سطو  میانی و ارشد های کارآفرینانه پیادهتعداد ایدهدر سازمان و 

)مبتنی بر رویکرد عینی نسبت به « کشف»(. ادلمن و رنکو نیز دو دیدگاه 0119 همکاران، و هورنزبای) استبیشتر 

های ترابطه با فرصمرتبط با آن( را در یندهای اجتماعی شناختی ا)مبتنی بر ادراک کارآفرین و فر« خلق»محیط( و 

 دو های کارآفرینانه از هربا تأکید بر آنکه فرصت (. رنکو و همکاران0181)ادلمن و رنکو، اند محیطی بررسی کرده

(.  0180همکاران،  و اند )رنکودادهها ارائه جنبه عینی و ذهنی برخوردارند، چارچوب مفهومی مبتنی بر ادراک فرصت

دوات گیری مشتریان جدید، اشکل تواند در قالبحال برای تشخیص تغییرات گسسته و رادیکال که میدر عین 

ناختی، وقتی شروان دیدگاهزیرا از ک نقش کلیدی دارد. کارکرد شناختی ادرا ،های رقابتی جدید باشدجدید یا پویایی

رد و پاتزلت، )شف ه آن تخصیص خواهند داده بیشتری بکنند توجافراد بر ساختارهای دانش خود تأکید بیشتری می

0181: 811-811). 

 گیری صمیم

 تیریمد دیدگاهاز اما است،  شده یعلوم بررس دیدگاهاست که از  یارشته انیم یموضوع یریگمیمفهوم تصم

 رامونیپ جووتله، جسئها شامل مراحل شناخت مستیفعال یتوال ای ندیادر قالب فر یریگمیتصم ک،یاستراتژ

ود شمی فیمشخص تعر حاتیها و ترجتیبر اساس اولو لیچند بد ای کیو انتخاب  هالیبد فیاطالعات الزم، تعر

 (. 0111 ،یو مار نیتورپو  8971 رایزینگانی و تئوره ،یتنبرگم)

أکید مشخص اشاره کرده و تهای نوپا بدون وجود بازار ساراواثی به تصمیم کارآفرینان برای تشکیل شرکت

ام مؤثر و میان روش اقد کرده گیری اقدام مؤثر در قالب فرایندهای شناختی کارآفرینان عملمدل تصمیمه که داشت

 را مدلهایی از این نمونه وی دیو و همکاراندر همین راستا، (. 0118کند )ساواراثی، مرز ایجاد می و تحلیل علی

رانی در خصوص ، نگهابینیشرکت، توجه کمتر به پیشهای بازار، تمرکز بر توسعه کلی شامل شناسایی ظرفیت که

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sensory Data 
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(. 0119همکاران، اند )دیو و کردهذکر  است، کارگیری منابع در اختیار و تأکید بر استفاده از ظرفیت مشارکتهنحوه ب

ان در کارآفرین های بزرگ وگیری میان مدیران سازمانبوسنیتز و بارنی نیز به تفاوت میان الگوهای تصمیم

 هایتصمیم 8ها و میانبرهاکه بدون وجود سوگیریاند که و دریافتههای نوپا )کمتر از هفت سال( پرداخته شرکت

رای گیرندگان با درنگ بهای نوپا، پنجره فرصت پیش روی تصمیمویژه آنکه در شرکتهشود. بکارآفرینانه اخذ نمی

و  8997بسته خواهد شد )بوسنیتز و بارنی،  سرعتهی بیگیری عقالتصمیم در راستایدریافت اطالعات کافی 

 طیو شرا سکیر طیدر شرا یریگمیتصم انیم یشناخت یندهایابه تفاوت فر نیز گرنزریولز و گ(. 8999بوسنیتز، 

 تیطععدم ق طیدر شرا یریگمیتصم یهنجار یهایاستراتژبه بیان این پژوهشگران اند. اشاره کرده تیعدم قطع

گوستافسون نیز با تکیه بر تعریف اقتصادی (. 0180 یگرنزر،است )ولز و گمتفاوت  گریکدیبا  سکیط ریو شرا

گیری کارآفرینانه را با مفهوم عدم قطعیت همراه ی تعهد برای در اختیار گرفتن منابع، تصمیمامعنهگیری بتصمیم

با واقعیت  ارآفرینانه چندانهای کگیریتصمیم رابطه بادانسته و اذعان کرده است که نظریه کالسیک مطلوبیت در 

دلیل شکست هتواند باین اساس کارآفرینان هم بر اساس هزینه فرصت پایین کارآفرینی که می بررد. همراستایی ندا

یشتر به این های بدر تجربیات پیشین باشد و هم مبتنی بر پیگیری اهداف جدید و به امید دستیابی به موفقیت

 (.78 -19: 0111)گوستافسون،  کننداقدام میموضوع 

 2دستیابی به هدف

و  1شناختی از دو ساخت زیرین پاسخدهی اولیه به دستیابی به اهداف دیدگاهدستیابی به هدف )یا پاداش( از 

شود. بخش نخست این کارکرد شناختی شامل تشکیل می 1پاسخدهی بلندمدت )پایدار( به دستیابی به پاداش

 در قالب تجربیات عینی، وگردد های مرتبط با خوشی و لذت باز میست که به پاسخیندهایی ااسازوکارها و فر

خش نمود خواهد یافت. اما ب شناختی در یک چرخه تقویت مثبتهای رفتاری و درگیر شدن سیستم عصبیپاسخ

ایت ذائقه و در نهیندهایی نظیر پایان انتظار برای پاداش، ارضا، برآورده شدن ادوم این کارکرد به سازوکارها و فر

 کننده مربوط است. تغییر رفتار مصرف

 های کارآفرینانه بر رشد اقتصادی مؤثر است، باید انتظاروقتی فعالیتدر حوزه شناختی کارآفرین، از یک نظر 

 داشته راهای کارآفرینانه ویژه انتخاب آنها از میان فعالیتهفرینان و بآهای اقتصادی بر رفتار شخصی کارتأثیر مؤلفه

ز تارهای سودجویانه از دیدگاه رشد اقتصادی نیز تمایفتوان میان رفتارهای کارآفرینانه و رباشیم. اما در عین حال می

های غیرمادی در کارآفرینان برای بر وجود انگیزهنیز (. گروهی از پژوهشگران 0188؛ 0111قائل شد )دژاردن، 

ای مالی، هپاداش، کارآفرینان در کنار دیدگاهاین  بر اساساند. کرده های کارآفرینانه اشارهدرگیر شدن در فعالیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Heuristics 

2. Goal (Reward) Attainment 

3. Initial Responsiveness to Reward Attainment 

4. Sustained/Longer-Term Responsiveness to Reward Attainment 



 711  .... یهابر پردازش ینوپا مبتن یهادر شرک  کیکنترل استرا   یارائه چارچوب مفهوم

 

های دلخواه آنها را تر و امکان پیگیری ایدههای گستردهکارگیری مهارتههای دیگری نظیر اقتدار بیشتر، بپاداش

های کارآفرینانه، فعالیتهای کارآفرینان برای انجام ه(. البته نکته مهم فارغ از انگیز0119)بنز، آورند به دست می

ده شهای نوپا محقق نخواهد شد مگر آنکه اهداف تعیینهای عملکردی مورد انتظار در شرکتآن است که خروجی

فتارهای پیگیری اهداف دهی ردر جهت 8رسد خودکارآمدینظر میه بدین ترتیب ب .درستی و با تعهد دنبال شوندهب

های زمینه به این، (. عالوه بر0180هکاواریا و همکاران،  و 8991، )بوید و وزیکیس داشته باشد نقش مهمی

و  فیزیکی )گولدزبایتمرینات و حتی ( 0119(، آگاهی ذهنی و خودتنظیمی )برایانت، 8990اجتماعی )رینولدز، 

   های پیگیری اهداف اشاره شده است.عنوان زمینه( به0110، همکاران

 یاجتماع ار باط

های یندی پویاست که برای تبادل اطالعات اجتماعی دارای جنبهایک کارکرد شناختی، فر عنوانبهارتباط اجتماعی 

آید. یحساب مه الزم ب یدریافتی و تولیدی است و برای یکپارچگی و تداوم حضور فرد در محیط اجتماعی عنصر

باشد.  سازیمشخصه عواطف، تشخیص چهره و صیتواند ضمنی یا عینی و شامل تشخیهای دریافتی آن مجنبه

و خیره شدن را در خود دارد.  ها، واکنش عاطفیهایی نظیر برخورد چشمهای تولیدی آن نمونهاز سوی دیگر جنبه

 کلیدی در موفقیت یعنوان عاملههای ارتباطات اجتماعی بها و شایستگیمهارتبه های بسیاری پژوهش

ها کسی آنکه کارآفرین همواره تن با وجوداند ن و فورتن تأکید کرده. برای نمونه فیلیواندکردهاشاره  نوپا هایشرکت

ان و اطرافی ترینزدیکنتحت تأثیر تعامالت اجتماعی )حتی با  ،خود را بپذیرد هایاست که باید مسؤلیت تصمیم

(. لچر تعامالت اجتماعی کارآفرین با سایر 01 :8998ون و فورتن، لی)فیهای شخصی خود( قرار دارد درباره ویژگی

 ای برایمدل شش مؤلفهکرده و  عنوان یکی از نشانگرهای موفقیت شرکت نوپا بررسیهتیم خود را ب یاعضا

که شامل ارتباطات، همبستگی، هنجارهای کاری، حمایت  کندمیهای کارآفرین تبیین تعامالت اجتماعی تیم

های اجتماعی اند که شایستگی(. بارون و مارکمن نیز نشان داده0118شود )لچر، ض میمتقابل، همکاری و رفع تعار

افت دیگران دقت در دری جنبه در ارتباط بامستقیم دارد و این رابطه  ایکارآفرین با موفقیت مالی شرکت نوپا رابطه

 (. 0111ت )بارون و مارکمن، ساز شدت بیشتری برخوردار ا

 یادگیری

 های نوپا مد نظر است اغلب در قالب یادگیرییند کنترل استراتژیک شرکتایادگیری که در فر ،یشناختنظر از 

ها، یادگیری فرایندی است که در آن اطالعاتی پیرامون محرک نظر،ها( است. از این گیریناشی از پاداش )تصمیم

ین سپس بر مبنای ا کرد.بینی را پیش هاخروجی آید که بر اساس آن بتواندست میه و زمینه رویدادها ب هااقدام

آمده از این مرحله خود محرک چرخه یادگیری دستههای )موفق( بشود و خروجیاطالعات رفتارها اصال  می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Self-efficacy 



 المللی مدیری  استرا  یکپنجمین کنفرانس بین 711

 

در خصوص رابطه میان یادگیری و کارآفرینان، با اشاره به پارادایم  کروگر شود.دیگری در قالب تقویت مثبت می

ی ، تغییر در تفکر کارآفرینانه را نیازمند تغییر در ساختارهای شناختهابرابر پیدا کردن پرسش ها دریادگرفتن پاسخ

(. کوپ نوعی 0111کند )کروگر، داند و بر نقش تجربه و مهارت در موضوع یادگیری کارآفرینانه تأکید میعمیق می

رتبط با یندهای ماه عنصر فاز موقت پویا، فرانداز مفهومی بر اساس یادگیری پویا از کارآفرینی ارائه داده و سچشم

. وی عالوه بر این، پنج دسته اصلی یادگیری کارآفرینان را بدین را شناسایی کرده استهای کلیدی هم و ویژگی

رابطه  ی دروکار، یادگیرکسب رابطه با خودش، یادگیری در در رابطه بایادگیری کارآفرین  است: دهکرترتیب بیان 

طبیعت  طه بارابیادگیری در  و مدیریت کسب و کارهای نوپا رابطه باهای کارآفرینانه، یادگیری در کهمحیط و شب با

 (. 0110روابط مدیریت )کوپ، 

المپکین و لیتکنشتاین با بررسی سه رویکرد به موضوع یادگیری سازمانی )رویکردهای رفتاری، شناختی و 

ف شامل دو فاز کش اند کهر مبنای مفهوم خالقیت توسعه دادههای جدید باقدام محور(، یک مدل شناسایی فرصت

(. میدلر و سیلبرزان نیز با بررسی نحوه مدیریت و استفاده 0110)المپکین و لیتکنشتاین، دهی است و شکل

های کلیدی موفقیت این عنوان یکی از مؤلفهههای محیطی، به کارآمدی یادگیری بهای نوپا از فرصتشرکت

(. آلمیدا، دوکو و روزنکف نشان دادند که یادگیری خارجی در 0111اند )میدلر و سیلبرزان، ه کردهموضوع اشار

مسیر رشد  های نوپا درگرچه شرکتا. بدین ترتیب باید گفت یابدافزایش می های نوپا با افزایش اندازه آنهاشرکت

ها کارگیری این فرصتهوانایی آنها در اخذ و بانگیزه و تشوند، اما رو میهای روبهای متعدد و فزایندهبا فرصت

 (.0111یابد )آلمیدا و همکاران، کاهش می

 انگیزش

یندها و سازوکارهایی است که رویکرد رفتار را بر مبنای تمایالت اشناختی، انگیزش شامل فرـ  از منظر عصبی

رطی یا شتواند بر پایه یادگیری غیرمیرد کند. این تنظیم رویکهای محرک تنظیم میپیشین، حافظه یا ویژگی

از ای های بیرونی، اهداف ضمنی یا عینی و ... باشد. بر این مبنا این کارکرد شناختی از مجموعهمبتنی بر محرک

 بینی پاداش،)یا تمایل به کار(، خطای انتظار یا پیش 0گذاری تالش، ارزش8گذاری پاداشزیرکارکردها از قبیل ارزش

 است.  بخش( یا بر اساس چارچوب مرجع تشکیل شده)رضایت هابر اساس انتخاب اقدامگیری تصمیم

های های غیرمادی و ذاتی در فعالیتگرچه برخی از پژوهشگران در حوزه کارآفرینی، به نقش انگیزها

بر نقش  ادبیات اغلباما (، 0180 ،و همکاران نکاردو و 0110 ،شفرد و داگالساند )کارآفرینانه اشاره کرده

کارآفرینانه متمرکز است. بدین ترتیب انگیزش عبارت است از  هایهای مادی ناشی از دست زدن به اقدامپاداش

اینکه اوالً آیا برای رسیدن به پاداش مد نظر تالش کنیم یا خیر و ثانیاً این تالش باید به چه میزان و تا چه زمانی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reward Valuation 

2. Effort Valuation 
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کشور جهان، هفت دسته دالیل انگیزش کارآفرینان  81کارآفرین از  0071ادامه داشته باشد. بله و تولوز با بررسی 

گرایی، اند: نیاز به تشخص اجتماعی، توسعه فردی، پول، استقالل و خودمختاری، جمعرا بدین ترتیب خالصه کرده

های فهه مؤلهای کارآفرینی بکه انگیزه برای انجام فعالیت دطلبی. آنها نشان دادنفرار )از وضع موجود( و فرصت

ترین عوامل لوک و کالینز مهم (. شین،8991ویژه محیط اقتصادی اجتماعی بستگی دارد )بله و تولوز، هفرهنگی و ب

پذیری، تحمل ابهام، مرکز کنترل )درونی(، های کارآفرینانه را نیاز به تحقق اهداف، ریسکگیری انگیزهشکل

فلد نیز موضوع انگیزه (. سیگال، برجیا و شوئن0111همکاران،  )شین واند رآمدی و تنظیم اهداف دانستهخودکا

ای شده و مطلوبیت خالص، سه مؤلفهپذیری ادراکاند تحمل ریسک، امکانکارآفرینان را بررسی کرده و دریافته

(. نکته مهم دیگر آن است که 0110کنند )سیگال و همکاران، بینی میهستند که تمایل به کارآفرینی را پیش

یابد. جایاواما روز و کیچینگ بر این مبنا افراد دوره چرخه حیات شرکت توسعه می طیطور پویا هنگیزه کارآفرینانه با

اعی و شده اقتصادی، اجتمخیال، تحریکمیل، بیانگیزش کارآفرینی به شش دسته کارآفرینان بی دیدگاهرا از 

. بر اساس نظر این پژوهشگران، انگیزه عالوه بر زندگی شخصی انددنبال اعتبار و کنترل تقسیم کردههیادگیرنده و ب

(. در 0181، همکاران و ارننوپا نیز بستگی دارد )جایاواوکار، رفتار و عملکرد شرکت به موضوعاتی نظیر منابع کسب

ند باید شوهای کارآفرینانه میش از دیگران درگیر فعالیتمجموع در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از افراد بی

که  حالی در ،های فردی( برای اغلب افراد جذاب استهای مالی یا ارزشهای عمومی )نظیر پاداشگفت انگیزه

 فقطد( دهنهای خیریه تشکیل میکارآفرینانی که انجمن در رابطه باها )نظیر همدردی برخی دیگر از انگیزاننده

رسد دانش پیشین فرد نسبت به موضوع و انگیزه وی می نظره های خاصی کارکرد دارد. در عین حال ببرای گروه

 (.11 :0181با یکدیگر رابطه متقابل دارند )شفرد و پاتزلت، 

 سازی چارچوبمالحظات عملیاتی

باید  های نوپا،و سنجش ساخت کنترل استراتژیک در شرکتسازی برای پیاده ،دیگر مفهومیهمانند هر چارچوب 

از  د.وشله منجر ئبه عدم شناسایی دقیق مستواند که عدم توجه به آنها می ه شودگرفتبرخی از مالحظات در نظر 

شناختی، به بررسی برخی از این مالحظات در قالب سه دسته کلی مالحظات معرفتبخش نهایی این مقاله در این رو 

 پردازیم. شناختی و مالحظات اخالقی میمالحظات روش

 شناختیمالحظات معرفت

ه، گذاری تحقیق و توسعمثل اتحادها، تجدید ساختارها، سرمایه ،استراتژی اغلب کالن و اصلی هستند موضوعات

 پیچیده و غیرمرتبط همراه است که نتایج غیرقابل بازگشتی هایبا تصمیماغلب ها عیتقاین مو . معرفی محصول و...

وکار درون مغز مدیران و رهبران کسب بهد ما را نتوانگرچه برخی عقیده دارند علوم اعصاب میابدین ترتیب دارد. 
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زیرا مغز  ،اثبات نشدههنوز این باور  از دیدگاه گروه دیگری از پژوهشگران ، امادنگیرند ببررا می هاکه این تصمیم

توان فعالیت مغزی ناشی چطور می برای مثال دهد.یانجام م یمتفاوت یکارکردهاارگانی پیچیده است که همزمان 

تصمیم در خصوص زمان ناهار  بارههای مزاحمی که همزمان درمذاکره در یک اتحاد استراتژیک را از اندیشه از

 .(0180، همکاران و مارتینز یوالرر؟ )کردگیرد متمایز خوردن در مغز صورت می

شناسی، مالحظات  معرفت دیدگاهتفاوت دو حوزه علوم اعصاب و مدیریت از  خصوصپژوهشگران در 

را  سازمانی و های مدیریتیاً چارچوبگروهی از پژوهشگران معتقدند اساس. برای مثال اندکردهگوناگونی مطر  

های برخی از پژوهشگران به بنیان .(0188)پاول،  آزمایش کردهای علوم اعصاب فعلی طور کامل با روشهتوان بنمی

برخی به ، (0181پاردو و پترسون،  و 0111؛ بچل، 0111)بنت و همکاران، اند شناختی پرداختهفلسفی علوم اعصاب

 اند )هیلی وهای فلسفی متفاوت در دو حوزه علوم اعصاب و مدیریت اشاره کردهلزوم احتیاط در خصوص بنیان

انه در یگراها، موضوع نگاه تحویلشناسیهای فردگرایانه در روشو برخی نیز بر خطر دیدگاه (0181هوجکینسون، 

 .(0181اند )ماسارو، کاوی تأکید کردههایی نظیر پسکارگیری بیش از حد روشههای علوم اعصاب و نیز بپژوهش

های مشترک میان استراتژی و علوم شناختی در پژوهشپرسش کلیدی در خصوص مالحظات معرفت

ی )نظیر های انسانتر کنشسطو  پایین توان همه آنچه در سطگ رفتار یامی واقعاًشناختی این است که آیا اعصاب

ن )جورد عصبی تحلیل کرد؟های سازیاز نظر فیزیولوژیک و همراه با معادل فقطدهد را شناخت و آگاهی( رخ می

  .(0180و همکاران، 

 شناسیمالحظات روش

شناسی در زمینه روشاده از علوم اعصاب، استراتژی با استف شناختیمعرفتهای عالوه بر مالحظات مربوط به بنیان

 و مرتبطمناسب  8آزمونترین این مسائل انتخاب و طراحی شود. یکی از مهمهم مالحظات گوناگونی مطر  می

 ،ای نوپا(ه)نظیر کنترل استراتژیک در شرکتشناسان برای مطالعه موضوعات پیچیده است. راهکار علوم اعصاب

مکرر انجام دهند تا با قابلیت اطمینان باالیی بتوان طور بههایی است که یک اقدام محوری را نطراحی آزمو

این موضوع برای نسبت داد.  آن آزمونکاررفته در هگیری بشناختی زیرین را به الگوی تصمیمـ  یندهای عصبیافر

نظور یکسانی بگیرند. برای این م هایتصمیم مکرر درگیر آزمون باشند و بارهاطور بهکنندگان شرکت نیاز است

تی باید شناخهای مدیریتی در مطالعات عصبیشده برای پژوهشطراحی هایکنند اقدامگاوتی و اوکازیو تأکید می

خواهند در حوزه برای پژوهشگران مدیریت که می آنهاپیشنهاد  بر اساس د. همچنیننساده و قابل تکرار باش

العه شناسان به موضوع مورد مطله که رویکرد عصبئفهم این مس ،ا شناسایی کنندر یمطالعاتی خود اقدام مناسب

 .(0180است )گاوتی واوکازیو،  ینقطه شروع مناسب ،گیری( چیست)برای مثال تصمیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Task 
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برداری در مطالعات استراتژی با رویکرد علوم اعصاب است. موضوع نمونه ،شناختی مهم دیگرمالحظه روش

ندهایی یایند مورد مطالعه در سازمان و فهم اینکه چه فراها به فربرداری در این پژوهشنمونه واقعیت این است که

 هایشپژوه بیشتر های مرسوم مدیریت،ف اغلب پژوهشبستگی دارد. برخال ،علوم اعصاب مد نظر است دیدگاهاز 

کننده دارد )یارکونی و براور، نفر شرکت 01تا  0های تصویربرداری مغزی بین علوم اعصاب با استفاده از روش

ازای هر هب باالراهبری پیچیده این مطالعات و هزینه  ،بودن حجم نمونه در این مطالعات کم(. دلیل 0181

باید این نکته را بپذیریم که در این گونه از ابتدا مطالعات مدیریت  دیدگاه بر اساس در آنهاست.کننده شرکت

بنابراین  ،های کمی(پذیری است )و نه سنجش روابط یا مقایسه روشدهمطالعات، هدف دقت، عینیت و مشاه

 ها از اولویت برخوردار نیست. پذیری و اعتبارسنجی بیرونی پژوهشتعمیم

 مالحظات اخالقی

های علوم اعصاب، توجه به این نکته مهم کارگیری روشههای استراتژی با بدر زمینه مالحظات اخالقی پژوهش

از آن در  و پس شدمیبرای کاربردهای کلینیکی استفاده  فقطی تصویربرداری عصبی در ابتدا هااست که روش

طور اتفاقی نوعی وضعیت غیرعادی و آسیب در جریان یک همطالعات رفتاری و مطالعات مدیریت وارد شد. اما اگر ب

گر غیرکلینیکی انحراف ها یافت شود چه باید کرد؟ اگر یک پژوهشپژوهش مدیریت با استفاده از این روش

کننده تفسیر کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این شرایط عنوان وضعیت غیرعادی نگرانهرا ب ایفیزیولوژیکی ساده

 .(0181بینی است؟ )ماسارو، چه تأثیراتی بر آزمودنی قابل پیش

موضوع  نسبت به پیگیرینخست اینکه آیا باید آزمودنی را  ؛است مطر  دو پرسش پژوهشگران برایاینجا در 

رای مواجهه با بهای الزم پرسش دوم این است که آیا پژوهشگران مهارتکرد و و رجوع به پزشک مطلع 

پاسخ این در رابطه با  صورتی منطقی و مؤثر را در اختیار دارند؟هنین، البته بچ های هیجانی و عاطفی اینموقعیت

ا این های افراد بدادهاز له بستگی دارد که آیا باید ئموضوع دوم به این مس. وجود ندارد کاملی ها هنوز اجماعپرسش

ی فردی هاگردد که تفاوت؟ پاسخ این پرسش به این موضوع بر میشودهای بعدی استفاده ها در تحلیلناهنجاری

پژوهش  های فردی دردنبال کشف تفاوتهپژوهشگر ب چنانچهدر پرسش اصلی پژوهش مؤثر بوده است یا خیر؟ 

 .(0180د )الرریو مارتینز و همکاران، نها از پژوهش خارج شوشاید بهتر است این نمونه باشد،

 بندیجمع

طور ناخودآگاه هیند مدیریت استراتژیک، باترین مراحل فرعنوان یکی از مهمهادبیات متعارف کنترل استراتژیک، ب

ها برای ایجاد و حفظ تناسب هرچند این شرکت است. گیری شدههای بزرگ و جاافتاده جهتسوی شرکتهب

کارگیری هرسد بنظر میه های کنترل استراتژیک نیازمندند، باستراتژیک خود و محیط رقابتی به کاربست
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محیطی تالطم  بافعالیت خود  نخستهای ویژه در سالههای نوپا که بسازوکارهای کنترل استراتژیک در شرکت

یه بیشتری داشته باشد. این در حالی است که مفاهیم مربوط به کنترل استراتژیک در این ، توجمواجه هستندباالیی 

های مفهومی و عملیاتی برای ایجاد و سنجش تناسب استراتژیک این ها چندان تبیین نشده و چارچوبشرکت

استراتژیک  یات کنترلگیری ضمنی ادباند. بر این اساس، در این مقاله ابتدا جهتها با محیط توسعه نیافتهشرکت

د. سپس با بررسی شهای این حوزه تبیین ترین پژوهشهای بزرگ با ارائه برخی شواهد از مهمسوی شرکتهب

ناکارآمدی سازوکارهای متعارف کنترل  ،های نخست فعالیتویژه در سالهب ،های نوپاهای خاص شرکتویژگی

ی کننده شخص کارآفرین در طراحی و اجرای استراتژقش تعیینها بیان شد. با توجه به ناستراتژیک در این شرکت

ازی و سهای نوپا، پیشنهاد این مقاله استفاده از چارچوبی شناختی برای مفهومهای ابتدایی عمر شرکتدر سال

کارکردهای  وهای کارآفرین ترین فعالیتهاست. بدین ترتیب مهمسازی کنترل استراتژیک در این شرکتعملیاتی

اخت شناسایی و در قالب مدل مفهومی س ،شناختی اصلی که در مفهوم کنترل استراتژیک بیشترین نقش را دارند

های های مفهومی پژوهشسازی چارچوبد. در عین حال پیادهشهای نوپا ارائه کنترل استراتژیک در شرکت

اسی، شناین اساس و از نظر معرفت شناختی با مالحظاتی نیز همراه است. براستراتژی با رویکرد علوم اعصاب

لسفی های فهای پژوهشی مبتنی بر علوم اعصاب، توجه به تفاوت بنیانمناسب برای طر  هایشناسایی موضوع

شناسی نیز روش دیدگاهها اهمیت بسزایی دارد. از این دو رشته علمی و همچنین تفاوت اهداف این پژوهش

له ئسیند کنترل استراتژیک، ماها در فرسازی موقعیتتکرار برای شبیه مناسب و قابل هایمالحظات تعیین اقدام

های چندگانه و متعدد در این مطالعات قابل شناسیکارگیری روشهگیری و نیز بهای نمونهاندازه نمونه و روش

های ر چالشیتوجه است. در نهایت و از بعد اخالقی نیز الزم است پژوهشگران عرصه نورواستراتژی به موضوعاتی نظ

آمده دستههای بپذیری توصیهمیزان تعمیم و هاهای مغزی در خالل آزمونناشی از شناسایی تصادفی ناهنجاری

  ند.کنهای علوم اعصاب توجه از پژوهش
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