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، اهميت فرصت هاي مؤثر در شناخت و درك كارآفريني استراتژيك را اين مقاله با بررسي ساختارها از طريق لنزهاي تئوري عامليت 
و توزيع سرمايه ميان رئيس و كارگزار از اين رو مي توان به ارتباط اساسي ميان اقدام جديد كنترل منابع حساس . هدف قرار مي دهد 

بر طبق تئوري عامليت ، مقرر ساختن مالكيت اجرايي در شركت ، تمهيداتي متناسب با انگيزه هاي مالكين شركت . واقف شد ) عامل(
در خصوص يك بافت كارآفريني استراتژيك ، از رابطه اي متمايز هد كه تئوري عامليت به ويژه اين مقاله نشان مي د. را به همراه دارد 
اين امر ، بواسطه عملكرد مديران در اقدامات جديد كارآفريني كه اساساً متفاوت از فعاليت همتاهايشان در شركت . برخوردار است 

دو مدير در اين موقعيت ها از مهارت سازماني و مديريتي  هرچند كه هر. هاي متصدي رسمي و بزرگ است ، تحقق مي يابد 
برخوردارند اما مديران در اقدامات كارآفريني جديد داراي وظايف بيشتر هستند كه در دستيابي به مزيت رقابتي و اجراي مشاركت 

 -منابع سرمايه اي فعاليت جديد است  به دليل فراهم سازي معلومات و سرمايه انساني كه در بسايري از موارد ذاتاً مرتبط با -جديد  
با رابطه ويژه و سرمايه چارچوب ما با استفاده از مالكيت انحصاري به عنوان يك عامل در هر دو نوع سرمايه گذاري ها . ضروري است 

  .، مورد سنجش قرار مي گيرد ) در يك اقدام جديد( ري مدير ارشد انساني ضرو
مالكيت انحصاري مدير ارشد ، به افزايش . مطرح شده از الگوي كنترل كارآفريني را تأييد مي نمايد تئوري هاي اصلي نتايج تجربي ، 

كنترل شده از سوي شركت ، كاهش درصد مالكيت را ) اختراع(قابل توجه سرمايه موجود منتهي مي شود در حالي كه تعداد حق ثبت 
  .نشان مي دهد 

. است ) استراتژيك(و رفتارهاي سود محور ) يعني كارآفريني(ستجوي هم زمان فرصت كارآفريني استراتژيك متشكل از ج: مقدمه 
كارآفريني استراتژيك به لحاظ سازماني در بردارنده ي نوآوري هاي چشمگيري است كه در پي يك ) . ۲۰۰۳ايرلند ، هيت و سرمن (

ي احتمالي ايجاد شده ، نشان دهنده ي مبنايي است كه بر نوآوري ها. فرصتي را در امر سرمايه گذاري فراهم مي سازد مزيت رقابتي ، 
الگوي تجاري / طبق آن مي توان يك شركت را به لحاظ رقابتي متمايز از رقباي صنعتي اش دانست و يا تغيير ساختار سازماني شركت 

كه  (IPO)طريق پيشنهاد اوليه  تغيير جديد شركت در برابر يك ساختار سرمايه همگاني از. را نسبت به گذشته بوضوح مشاهده كرد 
در ميان اين ) . ۲۰۰۱كرتو ، كوين ، ديلي و دالتون(تنظيم مضامين رايج كارآفريني استراتژيك را به همراه دارد ، امكان پذير مي گردد 

ن گونه كه ايرلند هما. مضامين ، مالكيت و كنترل منابع ارزشمند ، به دنبال فرصتي از پيش تعيين شده مورد استفاده قرار مي گيرد 
خاطر نشان نموده ، بخش عمده توانايي شركت در راستاي جستجوي فرصت و مزيت رقابتي ، وابسته به منابعي است كه در ) ۲۰۰۳(

در واقع عالوه بر يك ذهنيت . اختيار شركت و يا تحت كنترل آن قرار دارد و از لحاظ مديريتي نيز از قابليت هاي الزمه برخوردار باشد 
آفريني ، ساير فاكتورها نظير فرهنگ كارآفريني ، رهبري كارآفريني و مديريت منابع سازاني نيز مبنايي را براي شركت در حوزه ي كار

بدون هيچ گونه مباحثه اي مي توان به تأييد اين بعد ) . ۹۶۷ايرلند ، صفحه(جستجوي فرصت و رفتارهاي سودجويانه فراهم مي سازد 
در مطالعاتش به آن اشاره نموده ، توانايي منحصر به فرد كارآفريني ، ) ۲۰۰۲(موساكوسكي مان گونه كه فعاليتي جديد پرداخت ه

سؤال محوري مطرح شده . براي شركت است ) از طريق يك اقدام كارآفريني(شكل گيري و توسعه منابع جديد ايجاد كننده ي سود 
 . ي استراتژيك در كنترل منابع يك شركت از سوي مالكين است در اينجا ، مربوط به نحوه استفاده از مفاهيم كارآفرين


