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 چکید 

ر هتای وویتا د  های استراتژیک در توسعه قابلیتت گیریهدف از این مطالعه شناسایی مولفه های جهت
 روش گردآوری لحاظ از و کاربردی  هدف، نظر روش وژوهش برحسب کسب و کارهای نوواست. از

 هتای و مصتاحهه  مستتند  منتاب   مطالعته  طریت    از هتا داده .مطالعته متوردی استت     -کیفتی   هتا، داده

 هدفمند گیرینمونه از طری  شرکت در حوزه فناوری اطالعات در شهر تهران، ۱۵با  ساختاریافتهنیمه

 از وس که شد شناسایی هامصاحهه تحلیل از مقدماتی کد ۱۲۶ باز، کدگذاری مرحلۀ در .شد آوریجم 

 از استتفاده  بتا  محوری کدگذاری مرحله، دومین در شدند. نهایی کد ۲۸ مشابه، کدهای ادغام  و واالیش

قولته التلی   م ۳بر اساس نتایج  .شد انجام بررسی مورد ودیدة حول محوری کدگذاری مدل هایسازه
های وویا در کسب و کارهای نووا شناسایی شد. ایتن  های استراتژیک در توسعه قابلیتاز جهت گیری

نگتری،،  وتذیری و آینتده  گیری استراتژیک کارآفرینی)ویشگامی، نتوآوری، ریستک  مقوالت شامل جهت
د و محصتول،  گیری استراتژیک تکنولوژی)تولیگیری استراتژیک بازار)مشتری و رقابت، و جهتجهت
ایتن نتتایج    بخشتند. های وویا شده و عملکرد شرکت را بههود متی باشند که منجر به توسعه قابلیتمی

هتای وویتا در   های ارزشمندی برای مدیران و محققین در خصوص نحوه ایجاد و توسعه قابلیتبینش
 کسب و کارهای نووا ایجاد می کند.
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 مقدمه

 است ونوظهور  یاقتصادهامشخصه  دیفشار شد وجود
 در زندده مانددن   یبرارا  ایپو یهاقابلیتها بنگاهالزم است 

 دیدگاه های پویاچشم انداز قابلیت .]1[رقابت توسعه دهند

 مفروضدا   دارای و بدوده  ع محدور یافته رویکرد منبتوسعه

 توسعه موجدودی  چگونگی درک در ما به که مشترکی است

 برتدری  چگونگی حفد   و طول زمان، در سازمان یک منابع

دهدد کده   هدا نشدان مدی   پدووه   .]2[کندد کمک می رقابتی
های های عملیاتی، نیازمند قابلیتها عالوه بر قابلیتسازمان

هدای عملیداتی بدرای    قابلیترسانی پویا برای توسعه و بروز
. اید   ]۳،۴[ها و تهدیدهای محیطی هسدتند تطابق با فرصت

ها از طریق جستجوی دان  جدیدد و ترریدق آن در   قابلیت
های عملیداتی  فرآیندها و عملیا  سازمانی به توسعه قابلیت

نمایند. لداا،  برای انجام بهتر امور روزمره سازمانی کمک می
های مهم استراتویک برای ز اولویتهای پویا اتوسعه قابلیت

های رقابتی در سدازمان هدا محسدو     کسب و حف  مریت
می شود که به عنوان جریدان پووهشدی جدیدد و در حدال     

 .] 9،۸،۷،۶،۵[توسعه مورد توجه محققی  قرار گرفته است
های پویا به نق  مهدم  مطالعا  در مورد توسعه قابلیت

عندوان پیشدران    هدای اسدتراتویک سدازمانی بده    گیریجهت
. از آنجدا کده   ]10،11،12[های پویا اشداره مدی کنندد   قابلیت

های سازمانی وابسدته بده مسدیر هسدتند و در     توسعه قابلیت
های استراتویک سازمانی طول زمان ایجاد می شود، انتخا 

تواندد ایفدا   هدای مدی  نق  مهمدی در توسدعه اید  قابلیدت    
( بحث 200۷) . به عنوان مثال، وانگ و احمد]1۳،10[نماید

هایی که استراتوی رهبری هرینه را دنبال کنند که شرکتمی
پردازندد کده   هدای پویدایی مدی   نمایند به توسدعه قابلیدت  می

ها توسعه دهد و یدا  قابلیت آن سازمان را برای کاه  هرینه
شرکتی که درصدد ایجاد تمایر محصوال  و خدما  است 

. لاا، ]1۳[پردازدیهای مرتبط به ای  مهم مبه توسعه قابلیت
هددای اسددتراتویک سددازمانی هدددایتگر توسددعه گیددریجهددت
گیدری  . جهدت ]11[باشدد های پویدای سدازمانی مدی   قابلیت

توانندد بدر   های پویدا مدی  استراتویک از طریق توسعه قابلیت
های پویا در . البته قابلیت]1۴[عملکرد شرکت تاثیر بگاارند

توسددط  شددوند کددهصددورتی بدده مریددت رقددابتی منجددر مددی
 .]1۵[گیری استراتویک متناسب، پشتیابی شوندجهت

هدای  گیدری با وجود افدرای  فهدم مدا از نقد  جهدت     

هدای پویدا، مطالعدا  موجدود     استراتویک در توسعه قابلیت
بیشتر بر کسدب و کارهدای بدرر  و تثبیدت شدده تمرکدر       

دهند که شواهد تجربی اولیه نشان می، در حالی]1۶[اندیافته
تواندد نقد  مهمدی در کسدب و     ای پویدا مدی  هد که قابلیت

کارهای نوپا برای پیشرفت موثر فرآیند ایجاد و رشد کسب 
دهدد کده کسدب و    . مطالعا  نشان می]1۸،1۷[و کار باشند

کارهددای نوپددا نیددر هددم بددرای توسددعه مدددل کسددب و کددار 
پایری خدود  پایر و سودآور و هم برای حف  رقابتمقیاس

. با ای  وجدود، اید    ]19،20[تندهای پویا هسنیازمند قابلیت
کسب و کارها از حیث دسترسی و مالکیت منابع از کسدب  
و کارهددای بددرر  و تثبیددت شددده متمددایر هسددتند و بددا    
محدودیت جدید و کوچک بدودن مواجده هسدتند کده مدی      

هدای اسدتراتویک آنهدا را بدرای توسدعه      گیدری تواند جهت
مثددال، . بدده عنددوان ]21[هددای پویددا متمددایر نمایددد قابلیددت

محدددودیت منددابع در ایدد  کسددب و کارهددا ممکدد  اسددت  
هدای ندوآوری بداز    گیدری کننده آنها به سمت جهدت هدایت

بدرداری  های الزم برای شناسایی و بهرهبرای توسعه فناوری
اید ، تحقیقدا    بر. عالوه]22[های فناورانه باشند از فرصت

هدای پویدا در زمینده کشدورهای در حدال      در مورد قابلیدت 
عه، به خصوص زمینه نهادی ایران کمتر صور  گرفتده  توس

ای نقد  مهمدی   که متغیرهای نهادی و زمینهاست، در حالی
. لداا، در  ]2۳[هدا دارندد   های استراتویک شرکتدر انتخا 

گیری استراتویک مدوثر  ای  پووه  درصدد شناسایی جهت
هدای پویدا   در کسب و کارهای نوپدا بدرای توسدعه قابلیدت    

چده  »دنبال پاسد  بده اید  سدوال هسدتیم کده       هستیم و به 
های پویدا در  های استراتویکی در توسعه قابلیتگیریجهت

 « .   کسب و کارهای نوپا نق  دارند؟

 م تر  ب  مب  ی  ظ   

 ه   ووی ق بلی 

 رقدابتی،  مریدت  منبدع  عندوان  به پویا هایقابلیت مفهوم

 اسددت داشددته همددراه بدده را هدداپددووه  از مددوجی
( اولدی   199۷همکداران)  و . تیس]۶،2۷،2۶،2،۳،2۴،1۳،2۵[

 هدای کار بردند، آنها قابلیتهای پویا را بهبار مفهوم قابلیت

 و سدازی یکپارچده  تغییر، برای سازمان مدیران تالش را پویا
 بیرونی و های درونیشایستگی و منابع ها،مهار  بازآفرینی

 تغییدر  حال در هایمحیط با تعامل برای که دانندمی سازمان
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هدا را بدرای برخدورد و    ها قابلیدت است و شرکت نیاز مورد
. همچنی  آیرنهدار  و  ]۵[دهندمقابله با تغییرا  توسعه می

ویوه های پویا را فرآیندهای شرکت به( قابلیت2000مارتی )
سازی، بازآرایی، دریافدت و رهاسدازی   فرآیندهای یکپارچه

 اندد. تعرید  کدرده  منابع جهت هماهنگی با تغییرا  بدازار  

گیدری  هدای پویدا شدامل توسدعه محصدول، تصدمیم      قابلیت
 .]۸[باشنداستراتویک و اتحاد می

 حدد  در هدای قابلیدت  کده  داردمدی  ( اظهار200۳) وینتر

نامیدده   عملیداتی  یا عادی هایقابلیت دارند که وجود صفری
 هدایی کند: قابلیتتعری  می گونهای  را هاآن وی شوند،می

دهند. می را حال زمان در امکان امرار معاش هازمانسا به که
 وجدود  نیدر  تراز اولی هایقابلیت که دهدمی شرح او سپس

 تغییر و کنندمی اصالح را حد صفر در هایقابلیت که دارند

 .]۴[می باشند پویا هایقابلیت همان که دهندمی
 سه به را پویا هایقابلیت توان( می200۷) تیس اذعان به

 کده  ،1ردیدابی  /درک هایقابلیت نمود. نخست، ه تقسیمدست

 هایمحیط در تغییرا  بر و نظار  پوی  هایشامل فعالیت

 مدی باشدندد دوم،   جدیدد  هدای فرصدت  شناسدایی  و عملدی 

 جهدت  در سدازمان  هدای فعالیدت  کده  2دریافت هایقابلیت

 مددیریت  مثل شوند،می شامل را نوآوری و خالقیت تقویت

 پیکربنددی  هدای قابلیدت  وکدارد سدوم،  سبک هایمدل برند،

 کدردن  هماهندگ  بدرای  هدایی که فعالیدت  باشند،می ۳مجدد

 .]۳[مجددد  مهندسدی  فرآینددهای  مثدل  هسدتند،  هدا دارایدی 
در  توانندد نمدی  عمومدا  ها چه عملیداتی و چده پویدا،    یتقابل

آیند، بنابرای  الزم است که توسعه  به دستبازارهای عامل 
هدای پویدای جدیدد    یشه در قابلیدت ر همیابند. ای  توسعه 

هددای پویددای موجددود را شددامل دارد و هددم بهبددود قابلیددت
و  ]۷[شود، که از طریدق فرآینددهای یدادگیری سدازمانی    می

افتدد. بدا توجده بده     یماتفاق  ]2۸[گاارییهسرمافرآیندهای 
 ،سدت ینجدامع  ها شرکت کلدر  تیساخت قابل ریمساینکه 
هدا متفداو    شدرکت  کدل در  هایتتوسعه قابل پیامد  یبنابرا

 یلهوسد دارند که بده  لیها تماشرکتو در نتیجه . خواهد بود
خدود را توسدعه    هایقابلیتشرکت خود، خاص  یاستراتو

 .]1۳[دهند

                                                 
1 . sensing 

2 . seizing 

۳ . reconfiguration 

هدای پویدا   رو عوامل متعددی بدر توسدعه قابلیدت   ای از
امدددا در ایددد  پدددووه  نقددد    ]29،۳0[مدددوثر هسدددتند

 است. های استراتویک برجسته شدهگیریجهت

 ه   ووی گی   است اتژیک ت ق بلی    

گیری اسدتراتویک را  (، جهت199۷گاتیگنون و زیور )
رویکردی خاص که یک شرکت برای ایجاد عملکرد برتر و 

. مفهددوم ]۳1[کنندددگیددرد، تعریدد  مددیمسددتمر بکددار مددی
کنندده ادراک مددیران از   گیدری اسدتراتویک مدنعکس   جهت

. بدرای  ]۳2[محیطدی اسدت  محیط و واکن  آنها به شدرایط  
گیری استراتویک های استفاده موثر از جهتمثال یکی از راه
هدای سدازمانی بدا ایجداد فرهندگ و رفتدار       گسترش قابلیت

آوری سازمانی است که تالش و تعهد خاصی را برای جمع
هدای رقبدا و   اطالعا  مربوط به نیازهای مشدتری، قابلیدت  

 .]۳۳[کندعوامل بازار ایجاد می
گیددری دبیددا  اسددتراتویک از چددارچو  جهددت  در ا

ای اسدتفاده شدده   طور گسدترده (، به19۸۵استراتویک پورتر)
است و همچنان به عنوان ابراری مفید برای درک موقعیدت  

. ]۳۴،۳۵[شدود ها در صنایع خود شناخته میعمومی شرکت
ها معموال با اسدتفاده از دو  بر اساس ای  چارچو ، شرکت

عمدومی، موقعیدت خدود را ایجداد      گیری اسدتراتویک جهت
گیدری تمدایر بده    کنند: تمدایر یدا کداه  هرینده. جهدت     می

های زنجیدره ارزش بدا هددف افدرای  ارزش درک     فعالیت
شددده، منحصددر بدده فددرد یددا بددا کیفیددت بسددتگی دارد. و    

های زنجیره بندی فعالیتگیری کاه  هرینه به پیکرهجهت
ازه ارائده  محور به روشی کده بده شدرکت اجد    ارزش کارایی

. ]۳۶[دهدد محصوال  و خدما  بدا قیمتدی رقدابتی را مدی    
گیری استراتویک به عنوان یک عنصر کلیددی همدراه   جهت

های پویا بدرای تداثیر بدر عملکدرد شدرکت عمدل       با قابلیت
گیری تمدایر  . برای مثال زمانی که شرکت جهت]۳۷[کندمی

های پویای آن به سمت دهد ممک  است قابلیترا نشان می
های عملیاتی که از محصدوال  یدا خددما     توسعه قابلیت

کنند، هدایت شود. در مقابدل بدا   منحصر به فرد پشتیبانی می
های پویا ممک  اسدت بدر   گیری کاه  هرینه، قابلیتجهت

های حمدایتی از کداه  کلدی    روی بهبود کارآیی و فعالیت
های پویا منجر به یدک  هرینه تمرکر کنند. پس اینکه قابلیت

شود به ای  بستگی دارد کده آنهدا از کددام    یت رقابتی میمر
کنند و اینکه تغییر اساس گیری استراتوی پشتیبانی میجهت
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گیری انتخا  شده متناسدب  منابع به عنوان بخشی از جهت
 .]1۳،۳۸[با شرایط محیطی در زمینه رقابتی، معی  شود

ای از تواند متعلق به مجموعهگیری استراتویک میجهت
های های شرکت باشند. و با توجه به رویکرد قابلیتبلیتقا

بیندی آیندده رونددهای بدازار و توسدعه      پویا بر توانایی پی 
 ترکیب منابع جدید و باارزش برای تطابق با نیازهای متغیدر 

بنددی  های پویا را در ایجاد پیکدره و قابلیت ،]2۷[ددارتاکید 
 . ]۳9،1۳،۳0[کندمنابع هدایت می
هددا بددر اسدداس یددری اسددتراتویک شددرکتگاگددر جهددت

های عملیاتی همراستا با شرایط محیطی، بدر تواندایی   قابلیت
آنها در دستیابی بده مریدت رقدابتی تداثیر بگداارد، در اید        

توانند چنی  تناسبی را تقویدت  صور  قابلیت های پویا می
کندد را باعدث   کنند یا تغییراتی که تناسدب را تعدعی  مدی   

 .]۳۶[شوند
هدای  تدر بده اسدتراتوی   هدای ضدعی   باقابلیتها شرکت

تدر نیازمندندد و   های باقابلیت قویمتفاوتی نسبت به شرکت
تری برای درک، های قویعملکرد خو  شرکت، به قابلیت

دریافت و تحول در استراتوی خو ، نیازمند است. هر چده  
شدود اهمیدت   وکار بیشدتر مدی  میران تغییرا  محیطی کسب

هدای  و قابلیدت  1های خو استراتوی های ناملموس،دارایی
تددر بددرای رشدد شددرکت و عملکددرد مددالی آن  پویدای قددوی 

کدار   تنهدایی بده  اید هدای پو قابلیتشود. بنابرای  تر میحیاتی
همراه شوند  مؤثر و مناسب یبا استراتو دیبا هاآن. کنندنمی
. شرکت با سدطوح  ]2۴[دناوریرا به ارمغان ب یرقابت تیتا مر

کندد  هایی تمرکر میهای پویا بر توسعه قابلیتباالتر قابلیت
 .]1۳[شوندکه بوسیله انتخا  استراتویک هدایت می

 (1 شدامل  خو  یاستراتو کی، (2011) 2روملت ازنظر
منسددجم اسددت.  داماقدد(۳و  راهنمددا اسددتیس (2 ص،یتشدخ 

 هدای قابلیدت  با سه خوشه از بندیطبقه  یواضح است که ا
 کید شدامل  . درک تعامل دارد ۳و تحول درک، دریافت ایپو

 مهم است. یاستراتو یاست که برا صیاز تشخ یعنصر قو
اقددام منسدجم   هدم  و  راهنمدا  اسدت یس هم به دیبا دریافت
  یرا حفاظدت و افدرا   هدا ارزشکه تحول هم شود.  همراه

منسدجم   یو اقددام  راهنمدا  اسدت یس کید بده   ازی، ندهدمی

                                                 
1 . Good strategy 

2 . Rumelt 

۳ . Transforming 

 .]2۴[دارد
هددا مدددیران آنوکارهددای نوپددا کارآفریناندده و  کسددب

هایشان را اصالح کنندد یدا اینکده    بایستی منابع و قابلیتمی
وکارهدای  خود را در یک مارپیچ زوال قدرار دهندد. کسدب   

نوپای کارآفرینانه باید در پرتو محیط متغیدر، مندابع اساسدی    
آل کارآفریندان  طدور ایدده  بندی مجدد کنند. بهخود را پیکره

تواندد  خود را که مدی باید نقاط ضع  و مشکال  نوظهور 
منجر به ضع  رقابتی یا حتدی شکسدت سدازمانی شدود را     

وکارهای نوپا احتمداال  بیدن  بیشدتری    شناسایی کنند. کسب
نسبت به روندهای نوظهور در محیط عمدومی و پیامددهای   

گیدری اسدتراتویکی   ها دارند. بنابرای  الزم است تصدمیم آن
وجدده قددرار هددای پویددا را مددورد تو وجددود قابلیددت ۴برتددر
 .]۴0[دهند

 ویشیاه تج بی وژتهش

( در بررسددی خددود از تدداثیر 2020پاسددپیتا و همکدداران)
گیدری اسدتراتویک، قابلیدت زنجیدره تدامی ، قابلیدت       جهت

های مبلمدان  نوآوری بر مریت رقابتی عملکرد خرده فروشی
نموندده از  1۵۶بددا اسددتفاده از مدددل معددادال  سدداختاری از 

بلمان سنتی در اندونری به ای  های خرده فروشی مفروشگا
گیری استراتویک و قابلیت زنجیدره  نتیجه رسیدند که جهت

تامی  تاثیر قابل توجهی بر مریت رقابتی و عملکدرد کسدب   
و کار دارند، اما قابلیت نوآوری تاثیر قابل تدوجهی در اید    

 . ]12[رابطه ندارد
( در پددووه  خددود تحددت 2019مونتریدو و همکدداران) 

گیدری کارآفرینانده بدا    منابع ناملموس و جهدت  عنوان پیوند
 2۶۵عملکرد صادرا : تاثیر میانجی قابلیت های پویدا، بدر   

هددای پویددا و شددرکت صددادراتی نشددان دادنددد کدده قابلیددت 
گیری کارآفرینانه به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی جهت

گاار است اید  در حدالی اسدت کده مندابع مدالی،       آنها تاثیر
هددای پویددا تدداثیر  بدداطی از طریددق قابلیددت اطالعدداتی و ارت

 .]1۴[غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارد
(، در پدووه  خدود بده    2019شمیت و همکداران) افی 

های پویا و مریت رقابتی از طریدق  بررسی رابطه بی  قابلیت
هدای پویدا در   مکانیسم تناسب استراتویک پرداختند. قابلیت

د کدده توسددط شددونصددورتی بدده مریددت رقددابتی منجددر مددی

                                                 
۴ . Superior strategic decision making 



 

 ۳۳ 
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گیری تمایر و گیری استراتویک متناسب)ترکیب جهتجهت
 .]1۵[کاه  هرینه( پشتیابی شوند

( در پدووه  خدود مبندی بدر     201۸ماساده و همکاران)
ارتباط میان سه گرای  استراتوی)گرای  بازار، تکنولدویی  
و کددارآفرینی( و عملکددرد سددازمانی در بخدد  دارویددی    

دریافتندددد کددده   شدددرکت دارویدددی(  2۵2اردن)بررسدددی 
های استراتویک تاثیر مثبت و قابدل تدوجهی بدر    گیریجهت

دهد های آنها همچنی  نشان میعملکرد سازمانی دارد. یافته
گیدری بدازار بیشدتری  کمدک را و بده دنبدال آن       که جهدت 

گیری کدارآفرینی بده   گیری فناوری و در نهایت جهتجهت
 .]۴1[پیشرفت توسعه سازمانی دارند.

گیری استراتویک بده  (جهت2010) 1زو و لی در مطالعه
 های پویا شناخته شدده اسدت.  عنوان محرکی مهم در قابلیت

گیدری اسدتراتویک و   آنها نشان دادند که یکپارچگی جهدت 
تواند بر تعامال  خارجی شدرکت  قابلیت جا  چگونه می

بنددی و  با مشتریان، رقبا و تکنولویی و همچنی  بدر دسدته  
ابع خددارجی تدد ثیر بگدداارد. هددم  بندددی مجدددد مندد پیکددره
هدای تکنولدویی تد ثیر    های مشتریان و هم گدرای  گرای 

مثبتی بر قابلیت جا  دارند کده اهمیدت درک مشدتریان را    
طور کامل، و تمرکر بر تکنولویی پیشرفته را برای انطباق به

بدازار   یتقاضدا  کهدهد. هنگامیهای متغیر نشان میبا محیط
مشدتری کداه     گیدری جهدت   نامعلوم اسدت، نقد   بسیار

 شدتر یب یتکنولدوی  هدای گیدری جهدت  کده درحدالی  ،یابدمی
 گیدری جهتهر دو  د،یدر زمان رقابت شد شود.برجسته می

کمدک   یسدازگار  تید قابل جداد یبده ا  یکیو تکنولوی یرقابت
 .]۴2[کندمی

(، در پددووه  خددود بدده 2011) 2کدداراگونی و کالسددی
های پویدا  نی و قابلیتبررسی ارتباط بی  دان  انبوه کارآفری

وکارهای کوچک و متوسدط فنداوری پیشدرفته در    در کسب
یآورجمدع هدای کیفدی   صنایع غاایی یونان پرداختند. داده

هایی بدا فنداوری   از صنایع غاایی، نشان داد که شرکت شده
هایشدان را بدر اسداس داند  و     پیشرفته کدم کده اسدتراتوی   

ای پویدای نسدبتا    هد نمایند، توسعه قابلیتنوآوری ایجاد می
ای در هددر سدده عرصدده )درک، دریافددت و پیکربندددی قددوی

به دسدت آوردن مریدت رقدابتی در بدازار،      منظوربهمجدد( 

                                                 
1 . Zhou & Li 

2 . Karagouni  & Kalesi 

 .]۴۳[دارند افرودهارزشایجاد جایگاه بازار و 
 قابلیددت بددی  رابطدده (، بدده بررسددی1۳9۴سددخدری)

و  سدازمانی  کارآفرینانده  رفتار میران و هاشرکت سازیشبکه
 پرداختند. که راهبردی سازمانی گرای  گرتعدیل  نق تبیی 

 و کنندده تجهیدرا   ارائه شرکت 126 ها ازداده آوریبا جمع
 در معددنی  صنایع و معدن بخ  به مهندسی و فنی خدما 

 سازمانی سازیشبکه ایران نتایج زیر را ارائه کردند: قابلیت

 تقابلید  سدازمانی،  بدی   ارتباطا  ایجاد در فعالیبی  شامل
 و متقابدل  تعهدد  و اعتمداد  اساس بر رابطه ایجاد ارتباطی در

سدازمانی،   پیونددهای  مجموعده  در همداهنگی  ایجاد توانایی
 عدالوه، دهد. بده می افرای  را هاشرکت کارآفرینانه عملکرد

 کارآفرینانه گرای  راهبردی با هاشرکت دهدمی نشان نتایج

 اهدداف  رایبد  خدود  سدازی شدبکه  قابلیت از توانندمی بهتر

 .]۴۴[کنند استفاده کارآفرینانه

 شا سی وژتهشرتش

 هدای پدووه   جدر   هددف،  دیددگاه  از پدووه   اید  

 -برحسدب گدردآوری اطالعدا ، کیفدی     و بدوده  کداربردی 
ها، مدل مطالعه موردی است. از طریق مطالعه موردی نمونه

شود یعنی سازه ها، مقوله ها و روابدط شناسدایی   احصا  می
هدای نوپدای   پدووه ، شدرکت   آماری جامعۀ .]۴۵[شوندمی

 باشد، کهفعال در شهر تهران در حوزه فناوری اطالعا  می

کارآفری  نوپا:  آنها طبق تعری  وکار کسب اندازیراه سابقۀ
، کندد وکداری را مددیریت مدی    اکندون کسدب   فردی که هم

بی   ، وکار استوشخصا  مالک تمام یا بخشی از آن کسب
 گیدری، نمونده  رویکدرد . باشد، می]۴۶[ارددنماه عمر  ۴2از 

است و تا زمان نیل به اشدبا  نظدری ادامده یافدتد      هدفمند
ای که اطمینان حاصدل شدد اطالعدا  بدسدت     یعنی مرحله

گیدری بدر   اند. در نتیجه، کفایدت نمونده  آمده تقریبا تکراری
اساس اشبا  و تکرارپایری محقق شد. اید  امدر در نمونده    

ای اطمینان و به منظور تقویت پایایی محقق شد، ولی بر 12
انجدام   1۵نمونده   های نیمه ساختاریافته تاپووه ، مصاحبه

ها، به مشاهده اسدناد و مسدتندا    گرفت و در کنار مصاحبه
 و بداز  هدای تحلیدل، کدگدااری   منظور به آنها پرداخته شد.

 عبدار   بداز  است. کدگااری شده محوری و انتخابی انجام

 و سدازی مفهدوم  مقایسه، آزمون، کردن، دخر فرآیند از است
 فرآیندد  "عنوان به نیر محوری ها وکدگااریداده بندیطبقه

باشدد. و کدگدااری   مدی  زیدر طبقدا    به طبقا  دهیارتباط



 

 ۳۴ 

 16ل بیست و هفتم/ دو ه جداد/ شما ه / سا1399واایز و زمستان  اهب دهای باز گا ی/ دا شیاه شاهد/   ش اه علمی 
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 27th Year/ No.16/ Autumn & Winter  2020-21 

 
 

 
 

انتخابی نیر به عنوان فرآیندد یکپدارچگی و اصدالح تیدوری     
 نسخۀ ، آی.تی.اطلس افرار نرم از مطالعه، . در ای ]۴۷[است

 استفاده شد. شده بیان هایکدگااری امانج برای ،7
   

 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعیت: ویژگی۱جدول

ا داه  

 ش ک 
 س بقه ک ر

س بقه ک ر 

 ا  ایی
  اسی  سطح تیصیالت رشته تیصیلی

 سو

 )س ل(

مص حبه 

 شو د 

 I1 ۳۶ مرد دکتری مهندسی صنایع، مدیریت سیستم 1۴ ۴ ≥ ۴9

 I2 ۳2 مرد دکتری دانشجوی مدیریت ۸ ۳ ≥ ۴9

 I3 ۳1 مرد فوق لیسانس مهندسی الکترونیک و کامپیوتر ۵ ۳ ≥ ۴9

 I4 29 مرد فوق لیسانس مهندسی صنایع ۶ ۴ ≥ ۴9

 I5 ۳1 مرد فوق لیسانس مدیریت اجرایی ۸ ۴ ≥ ۴9

 I6 ۳۸ مرد فوق لیسانس کارآفرینی 1۴ 2 ≥ ۴9

۴9 ≤ ۵/2 ۸ MBA ۴0 مرد فوق لیسانس I7 

 I8 ۳1 مرد فوق لیسانس ITلیسانس علوم انتظامی، لیسانس  قفو ۶ ۷ ≥ ۴9

 I9 ۳0 مرد لیسانس مکانیک ۸ ۵/۳ ≥ ۴9

 I10 ۳۶ مرد لیسانس مدیریت 10 ۴ ≥ ۴9

 I11 2۶ مرد فوق لیسانس کارآفرینی ۵ ۵/۳ ≥ ۴9

 I12 29 مرد دکتری شیمی آلی 9 2 ≥ ۴9

 I13 ۳0 مرد دانشجوی دکتری کارآفرینی ۸ ۵ ≥ ۴9

۴9 ≤ ۸ 10 MBA ۳0 مرد فوق لیسانس I14 

۴9 ≤ ۴ 1۶ MBA ۳9 زن فوق لیسانس I15 
        

 هدای توصدیه  براساس پووه  در 1پایایی افرای  برای 

فرآینددهای   همده  ، اوال]۴۸[کیفدی  محققی  توسط ارائه شده
 تفصیل به کدگااری تا مصاحبه پروتکل تهیه از ای  پووه 

 از رسدیدن  ققی ، فرآیندمح سایر که شده است مستندسازی

 نمایند. همچنی ، دنبال حسابرس یک مانند را نتایج به هاداده

بدا   داده هدا  بررسدی  و کدبنددی  در چندی  نفدر  از استفاده با
 بدرای  .یافته اسدت  افرای  پووه  پایایی کنندگانمشارکت

محقدق،   چنددی   از استفاده پووه  با 2درونی افرای  اعتبار
کننددگان  برگشت به مشارکت مکاران،ه با کمک بررسی آنها

ای بجای یک مورد، که هر و استفاده از چندی  مورد مطالعه
کدام به عنوان یک آزمای  هستند، در ای  پووه  استفاده 

                                                 
1 . reliability 

2 . internal validity 

مهمتری  اسدتراتوی   ۳شده است. برای افرای  اعتبار بیرونی
استفاده از چندی  مورد مطالعه برای رسیدن به اشبا  نظری 

 .]۴۸[است
 شا ختیصیف  معی تو

 اید   در کننددگان شدرکت  شدناختی جمعیت هایویوگی

 .شده است ارائه 1شماره  جدول در مطالعه،
 هدای ویوگدی  مطلدو   سدطح  دهندد  ( نشدان 1جددول) 

 در اید  مطالعده   شدرکت  بدرای  افدراد  شدناختی جمعیدت 

 در است. شده انجام مرحله دو در هاداده کدگااری.باشدمی

 مقددماتی  کدد  12۶ بداز، تعدداد  نخست، کدگدااری   مرحلۀ

 ۳9مشدابه،   کددهای  و ادغام پاالی  از پس که شد شناسایی
 شدند. شناسایی مقوله ۳زیر مقوله و  ۸مفهوم، 

                                                 
۳ . external validity 
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 ه ی نته

تواند موجب مریدت  گیری استراتویک شرکت میجهت
دهدد  یم. تحقیقا  نشان ]۴9[رقابتی پایدار و عملکرد شود

ر، برند و کدارآفرینی  گیری بازاوکارهایی که جهتکه کسب

ها را یریگجهتهایی که ای  اند نسبت به شرکتیرفتهپارا 
 هدای ی گدرا . ]۴9[اندد دادهندارند عملکدرد بهتدری نشدان    

 
        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 تی: سازه مفهومی پژوهش مستخرج از اطلس۱شکل 
        
ابعداد  بدا    (1990) 1استراتویک توسط کولی و جاورسدکی  

کده الزم   اندد شده دادهبازار، کارآفرینی و تکنولویی توسعه 
آوردن  بده دسدت  ها در محدیط رقدابتی بدرای    است شرکت

. در ادبیا  ]۵0[استراتویکی رفتار کنند طوربهمریت رقابتی 
( 19۸9مربوط به استراتوی، رویکدرد تطبیقدی ونکاتدارم  )   

پیشگامی، ی، نگرندهیآی، تدافعی، لیتحلش  بعد)تهاجمی، 
ی( را برای گرای  استراتویک در ابرار سدنج   ریپاسکیر

و آکمدد  و ییلمدداز  ]۵1[ارائدده داد وکددارکسددباسددتراتوی 
. در ای  پووه  بدر  ]۵2[( نیر به توسعه آن پرداختند200۸)

اساس کدهای احصا  شده از مصاحبه ها و بررسدی اسدناد،   
دامده  شدود کده در ا  هدا ارائده مدی   بنددی ترکیبی از ای  دسته

 شود.توضیحا  تکمیلی بیان می
گیری کلی و پایدار بوده و جهتگرای  کارآفرینی یک 

تفکرا ، تمدایال  و عالیدق بنگداه نسدبت بده       دهندهنشان

                                                 
1 . Kohli and Jaworski 

گیری استراتویک کارآفرینی بده  جهت .]۵۳[کارآفرینی است
ها در بدازار کدار   معنای ای  است که تالش و انریی شرکت

پایری و نوآوری یسکر به دنبالچقدر است و تا چه میران 
گدرای  کدارآفرینی در ادبیدا  در سده بعدد:        .]۵۴[هستند

 .]۵۵[شودی تعری  میریپاسکیرنوآور بودن، پیشگامی و 
باشد که عالوه بدر اید  سده بعدد، بعدد      الزم به توضیح می 

( بدا توجده بده    200۸آینده نگری برگرفته از آکم  و ییلماز)
 ها اضافه شده است.  کدهای احصایی از مصاحبه

( 2012)2گرای  بازار بر اساس تحقیق کی  و همکداران 
بنددی شدده   دسته گرای  مشدتری و رقابدت تقسدیم    در دو
. گرای  بازار به معنی هدف و فرهنگدی متمرکدر   ]۵۶[است

بر ایجاد ارزش برای مشتریان و حساسیت بیشدتر در مدورد   
مفهدوم   .]۵۷[هایی است که در برابر رقبا وجود داردفرصت

گرای  مشتری بر اهمیت مشتری برای عملکرد شدرکت از  

                                                 
2 . Khin et al., 
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بسیاری جوانب شامل فهم کافی شرکت از خریداران هدف 
طور دائم اسدت. و  ها بهمنظور ایجاد ارزش باالتر برای آنبه

مد  و طور کوتاهگرای  رقابت فهم نقاط ضع  و قو  به
القوه های بلندمد  رقبدای اصدلی و بد   ها و استراتویقابلیت

 .]۵۶[می باشد
 1بنددی هاکداال  گرای  تکنولویی نیر بدر اسداس دسدته   

( شددامل تولیددد و محصددول انتخددا  شددد موفقیددت  2011)
های جدید، مد  و ارزش مشتری از طریق نوآوریطوالنی

هدای تکنولدویی، تولیدد و فرآینددهای محصدوال       حلراه
هدای  گدااری در تکنولدویی  شود. سرمایه/خدما  ایجاد می

د بدرای توسدعه محصدوال  بدر اسداس نیداز مشدتری        جدی
 .  ]11[است

هددا بددا داشددت   دهنددد کدده شددرکت هددا نشددان مددی داده
توانندد  هدای اسدتراتویک ذکرشدده در بداال مدی     گیریجهت
وکدار خدود توسدعه دهندد. در     های پویا را در کسبقابلیت

شده در ارتباط بدا  های بیانبرخی از روایت 2جدول شماره 
 شده آورده شده است. های احصا فهها و مؤلمقوله
هدا، تمدامی   طدور کلدی در آخدری  مرحلده از تحلیدل     به

طبقا ، حول طبقه محوری)قابلیدت هدای پویدا( یکپارچده     
 ارائه شده است. 1اند. نتایج ای  مرحله، در شکل شده

                                                 
1 . Hakala 
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 یساختارشکن

  یا واردی وقت هست، دیجد میمفاه همه IT حوزه در“
 دری ساختارشکن دیبا اشهمه شویممی دیجدی بازارها

 ذه ی ساختارها ازی کی مثال  م،یبده انجام خودمان ذه 
 کی با برر  واحد کی شرکت داشت ی برا دیبا گویدمی

 اآلن است،ی غلط باور  یا که دیباش دارا پرسنل عالمه
ی مشارکت اقتصاد ا( یکلودی)مشارکت صور به وکارهاکسب

 1۴قول از مصاحبه نقل ”شودمی انجام

 

 

 

 

۷-1۴ 

پیشرو در ارائه 

 کاال و خدما 

 المللی بی  بازارهای در را کارهایمان مونهن خارج در“
 ای  با را برنامه ترسریع بقیه از کردیم ثابت و قراردادیم

 و آلمانی شرکتی برای ما نویسیم،می هایویوگی و ساختار
 ولی مدل یک ایبرنامه دیگر شرکتی برای بعد ماه 2

 ۸قول از مصاحبه نقل ”نوشتیم متفاو 

 

 

۶-۸-10-1۳ 

 نوآوری

گااری بر یهماسر

 ی جدیدهاپرویه

 DISTANCE LEARNING یکی که است پرویه تا دو
 در که است یدستگاه همی کی و هست فرادرس تیسا

 DISTANCE مورد در. رودمی نفت هایچاه

LEARNING  تیسا و دوره راه از آموزش ضرور 
 که استیدن اولی تا10 جرو الکسا بندیرتبه در فرادرس

 ۸0-۷0ی برا فقط که میت کی که دهدیم نشان موضو   یا
 شودمی هابرتری  جرو و دهدمی ارائه خدما  ونیلیم
 در کهی دستگاهی دوم و است، صنعت  یایی نوپای ایگو

 دستگاه  یا هاتحریم دلیل به که رودمی نفت هایچاه
 را دستگاه  یا ایدن در فقط شرکت کی است، شدهساخته

 هم هرکسی. دهدنمی همی کس به که BAKER بنام دارد
 صور به و رودمی نفت  هایچاه در خودش بخواهد
  یا  یشر دانشگاه دیاسات از تا دو. کندمی کاری انحصار
 ”میدار را آن بر گااریسرمایه قصد ما و ساختند را دستگاه

 2قول از مصاحبه نقل

 

 

 

 

1۴-2 

ایجاد فرآیند 

 جدید تولید

 مثال  شود تولید برای  فرایند باید باشد خو  فرصتی اگر“
 هازیرساخت باید عربی کشورهای برای رزرو فرایند برای
 تماس عربی کشورهای از شود عوض تلف  مرکر و

 تسویه فرایند باید بدهد، را جواب  زبانعر  باید گیرندمی
 1قول از مصاحبهنقل ”شود تولید خارجی
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 نوآوری

نوآوری با استفاده 

برهای از میان

 ذهنی

 هایآوریف  و نوآوری مجموعه ای  در ما عمده تفاو ”
 کردیم سعی که هست سوخت توزیع حوزه تو جدید

 کار ای  بقیه که کنیم ترکیب باهم را مختل  هایآوریف 
 ۶قول از مصاحبهنقل ”کنندنمی رو

۶-۷-۸-9-10-

11 

 وخطا آزمون پایرییسکر

 شوندمی تیسا وارد نفر 100: بینممی م  که یریچ آن“
  یهم یبرا دهند؟نمی لپو چرا هیبق ،دهدمی پول نفر کی

 کنیممی یگااریجا یعنی تستد به کنیممی شرو 
LANDING PAGE  شوندمیهای مختلفی را وارد که 

، شاید هم کار نکند بینندمیچیرهای مختلفی را  هرکدام
وکاری کسب صور بهچون تست هست ولی ما آن را 

 کنندمی، مسیرهایی که دیگر مشتریان ما انتخا   بینیممی
هایی که از مشتریان کنیم دنبال آن با فیدبکاحساس می

کنیم، پیدا که در ای  مجموعه پیدا می رسدمی مانقبلی
و روی قشر محدودتری  سازیممیمحصولی  آن کردیم از

شود به ش که استخراج میاکنیم. تستمخاطب تست می
 9قول از مصاحبهنقل ”شودمحصولی برر  تبدیل می

 

 

 

 

۵-1۵-9-۷-۸-

۶-10-۳-12-1۴ 

 نگرییندهآ

 یابی محیطیروند

 و GV بنام گوگل هایمدل از را یرشد به رو روند“
CAPITAL Gکند، می کارچهعنی اینکه گوگل دارد ی
 گااریسرمایهمصنوعی  باهوش هاای انتخا  کردیم. 

خو  که ببینیم  هایراه. ما هم رفتیم دنبال کنندمی
که تیم بیاید پی  ما، در  روندهای دنیا چیست. ننشستیم

ای که قابل رشد هست  درزمینهتیم بود ولی  هازمینههمه 
هیچ تیمی در ایران نداریم. مثل تیم تشخیص چهره یا 

پردازش تصویر، که روند دنیا ای  هست، ما به ای  سمت 
را داریم انجام  دهندهشتا رفتیم که تیمی نبود و کار 

 2قول از مصاحبهنقل ”دهیممی

2-۴-۵-12-1۴-

1۵ 

گیری بر یمتصم

اساس محیط و 

 مخاطب

 هست ترسریع هایمانتصمیم یطیمح هایحوزه مورد در“
 گران به میتصم دولت اگر مثال  شویممی همراه طیمح با

 نحوه ما گیریتصمیم یتو اشخروجی ردیبگ  یبنر کردن
 ”شودمی دهید مانکاری ساعا  و یابیبازار ای فروش

 ۶مصاحبه  قول ازنقل

 

1۵-9-11-۶-۳-

1۳ 

گیری  جهت

استراتویک 

 بازار

گرای  

 مشتری
 درک نیاز مشتری

 ازین اول دهیمنمی رییتغ بازار ازین به توجه با را دان “
 ای آوریف  به منجر دان  درخت سنجیممی را یمشتر

 را دارد ازین آن به یمشتر که شودمی یسیسرو
REVERSE برای  خواهدمیی کنیم آن چیری که مشترمی

نیاز به یک سری کارهای کلیدی وجود دارد که  اشارائه
 هاییآوریف و  هادان برای آن کارهای کلیدی نیاز به 

که بععی را  کردنشانهست و باید برویم به سراغ تامی  
، بععی را خودمان گیریممیبععی را سرویس  خریممی

 ۶قول از مصاحبه نقل ”کنیمتولید می

۵-9-۷-11-۶-

10-۴-۳-12 
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تحلیل بازخورد 

 مخاطب
ها را  PLAN آن اساس بر و گیریممی ماهانه را هادبکیف“

 ۶قول از مصاحبه نقل ”کنیماصالح می
1-۳-۴-۶-9-

10-11-12-1۵ 

 تحلیل بازار

 دینیبنش دیبا هرروز یعنی دارد کیاستراتو دید به ازین  یا“
 و رودمی یسمت چه به دارد بازار  یا که دیکن لیتحل و

 هاوسط ندیفرا  یا در ما د،یکن گااریسرمایه آن یرو
 شرو  را یشیآزما طوربه ایمدیده را فرصت یعنی  م،یهست

از  قولنقل ”میگرفت بازار از یکوچک سهم کی میکرد
 1۴مصاحبه 

1۵-11-10-۳-

1۴ 

مدیریت ارتباط 

 با مشتری

 برند 1000 از و میبرد باال را هامشتری انتخا  گستره ما“
 ما ستمیس هایدیبندسته از یلیخ میدید د،یرس ۵۶000 به

تغییر دادیم و  کال سایت امان را  UIUX کند رییتغ دیبا
، صور  جدیدی برای ارتباط هایمانبندیطبقهبا  زمانهم

با مشتری معرفی کردیم و فرایند ارسال را سعی کردیم 
 11قول از مصاحبه نقل ”شود تررهیابیساده، بهتر و قابل 

1۴-۳-۵ 

 تبلیغ
  یب بنگاه به معطوف ما وکارکسب چون حاضر حال در“

 و میکن یمعرف درست را خودمان است کافی هست، یالملل
 ۸از مصاحبه  قولنقل ”میبکن گااریسرمایه آنجا

 

۸-1 

 

 بازارگاه بودن 

جنسی را  وقتهیچاست،  market place  ما شرکت“
که  اینکته. کنندمیتامی   هاکنندههمیشه تامی   خریمنمی

ما هست به همی  دلیل ما در حوزه فعالیت امان  در بخ 
قول از نقل ”کنیمدر بازار، بیشتری  جنس را داریم تامی  می

 11مصاحبه 

 

11-1 
 

 گرای  رقابت

 

انتخا  زمان 

 ورود مناسب

 مااکره ماه ۳ دیبا مختل  یبرندها با بععا .  بود زمان“
 را هاآن ساختار مایول م،یت و میبفرست یفن میت ،کردیممی
 زمان  یا در تا شدیممی نهیهر متحمل بععا  کند،  یآنال

به بازار خو  بود، اتفاقی هم   یدسترس زمان و شد درست
 کارکرده market placeکه افتاد کسی با ای  برندها برای 

 ۵۶000بودند وارد مااکره نشده بود، نتیجه ای  شده که ما 
 11از مصاحبه  قولنقل ”نیمکنو  کاال در بازار داریم که عرضه می

11-۴-12 

 چابکی
 و ندارند شدهتعیی   یپ از یندهایفرا هااستارتاپ کال “

 ۷از مصاحبه  قولنقل ”هستند یچابک یلیخ هایسازمان
1۵-۷-10 

ایجاد فروش 

 مبتنی بر تعمی 

 یمشتر احساس بر که نویسیممی یمطالب هامونجیپک تو“
 یرو را، پولمان از یقسمت شتبرگ کند  یتعم کند کار

 هست قرار که یمهارت یالقا با میکرد یاعتمادساز تمانیسا
 را یمهارت دوره کلبه رفت  صور  در اگر. رندیبگ ادی

 باعث  یا. دهیممی برگشت را پولشان کل نکنند کسب
 یسر کی آموزش قسمت در میدار و شد اعتماد
 جرو هاای  دهنبو قبال  که اندازیممی جا را هاییفرهنگ

 ۴از مصاحبه  قولنقل ”ماست هایمریت

1-9-۴ 
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پیروی از مدل 

 وکارکسب

 جا  پول ستندیبا دیبا کنندمی فکر هااستارتاپ از یلیخ“
 رشد یمنحن یسر کی م  ند،یایب باال گاارسرمایه با و کنند
 رشد نرخ آن با دیبا هست خودم وکارکسب یبرا که دارم
 یبرا عیسر. کنممی اشتباه دارم دانمیم بمانم عقب اگر کنم
 دیبازد. باشد دارادامه رشدمان که کنممی یبازنگر هفته آخر
 ”است شده قبل برابر دو فصل هر در فروشمان و تیسا

 ۴از مصاحبه  قولنقل

۶-10-۴-2 

سازی ارائه ینهبه

 خدما 

 با و کندیم یخصوص سیتدر میکرد درست را یاپ کی“
یم میدار کاربر 20000 م،یکرد تصرف را یاجامعه نآ

 که یمادر هی مثال. میکن  یتام را گرشید یزهااین میخواه
 ویکیآ تست دیع نداره، یازین دیع یول کرده نامثبت امده

 گانیرا تست و جروه مشاوره م،یگااشت یآیتیپان ویکیا
 میدار. مینگهدار را انها که میکنیم اضافه را نهایا م،یگااشت

 ام اپ از که یینهاآ که میکنیم اضافه یوگیو یسر کی
 ارائه یشتریب خدمت میبتوان و بمانند شتریب کنندیم استفاده

 12نقل قول از مصاحبه  “میکن
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انتخا  

 استراتویک

 که ییهانوری جربه ما افراره نرم کی ذا  در نکهیا“
در فاز  مثال  بینیممی LTS کی افرارهایماننرم یبرا زنیممی

دارد در فاز دوم کلود یا بالک چی  اول ای  خصوصیا  را 
فنی ذا  کار ماست.  مسائل دستازای خواهد بود یا 

یک محصول بدهم مشتری و  اآلننیست که م   طورای 
کنیم سال بعد برای  اصالح کنم. هر محصولی را تولید می

 مثال های زیادی را دیدیم و ورین هانقشهبرای سال بعدش 
 TABLE ۳000به  اآلنشت دا TABLE 100مان دیتابیس

 ۳رسیده با کلی کار که روی آن انجام دادیم. که در فرآیند 
های جدیدی برای آن  LTS سالهیکماهه یا  ۶ماهه یا 

 ۸از مصاحبه  قولنقل ”ایمدیده

۵-۷-11-۸-۳-

1۴-1۳ 

گیری جهت

استراتویک 

 تکنولویی

 محصول

 تحقیق و توسعه

 کندمی کش  خودش ما افراد که هست هاییفرصت کی“
 هر است، موضو  کی بر افرادمان ادیز تمرکر خاطر به

 ای کنیم،می شرکت را ایجشنواره ای کندیو استارتاپ
 را یمیت  یهمچن دهدمی نظر جمع و کرده قیتحق

 2از مصاحبه قولنقل ”بندانیمراه

1-2-۳-۴-۵-۶-

۷-۸-10-11-

12-1۳-1۵ 

توانایی 

سازی یسفارش

 محصول

 وجود ای میکن ارائه یمحصول ما که بود  یا ما هیاول دفه“
 همان که هست کمرنگ صور به ای و ندارد

 یرقبا که هست  یآنال صور به کامال  که سازیسفارشی
  یا در فعال تری قدیمی که xشرکت  مثال  ندارند ای ما

. ندارد آلبوم یطراح و سازیسفارشی امکان است حوزه
 کار موضو   یا یرو مشخصا  و  طیمح در یعنی

 ۳از مصاحبه  قولنقل ”نکردند

۳-11 
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 جدید

 میدار ما که یدیتول نو   یا میبگو توانممی  أجر به“
 تیفیک و وسعت جهت از نه شودنمی انجام ،دهیممی انجام
 ای یطراح کی دیتول نو   یا ابتدا از نکهیا جهت از بلکه

 یینها محصول که است  یهم یبرا است داشته فکر کی
 ۳از مصاحبه  قولنقل ”است اییگانه محصول کی

 

1۵-۷-۶-۴-۳-

12-1۳ 

 

 تولید

بهبود تدریجی 

 فرآیند تولید

 یرو سرچ %۸0 میکرد افتتاح را شرکت که 9۳ سال تا“
 سال از  یهم یبرا میکرد یطراح یتیسا کی بود، دسکتاپ

 ما تیسا دیبا پس ، آمده لیموبا بر سرچ درصد هفتاد 9۶
 mobile ای دیایدرب  ینما به خو  لیموبا رویهم

friendly  که بشود از طریق  ساختیممیباشد، یا باید رباتی
تلگرام سفارش داد یا برای افرای  کیفیت ترجمه، کل 

یا  کنندمیبرای ارزیابی، یا ارتقا پیدا  فرستیممیرا  هامترجم
پرسنل، اضافه  ۳مدیر پشتیبانی داریم و  1. شوندمیحاف 

هبود ، سیستم را ب هاآندادند و هماهنگی  آموزششدند و 
 ۳از مصاحبه  قولنقل ”بیافتد هااتفاقدادیم تا ای  

 

 

 

۵-۷-۶-۳-۴-1-

1۳ 

تنو  در ارائه 

 خدما 

 یکی. هست دادن رخ حال در یادیز دیجد هایپرویه“
 توسعه هم آلبوم یطراح قسمت در که هست تلگرام با 
 محصول کی صرفا  کندمی عمل حالت  یا به  یا ایمداده

 پاس  یمشتر به که است یمحصول و ستین کنندهدریافت
 مثال  خاص موضو  ۶-۵  یب که صور   یا به دهدمی

...  و فرزند تولد ،التحصیلیفارغ سفر،)عکس آلبوم موضو 
 تلگرام با  به را هاعکس تعداد به و دیکن انتخا  را( 

 انجام را یاتیعمل صحنهپشت در با   یا و فرستیدمی
 تمپلت  یا در خودکار طوربه شمارا هایعکس و دهدمی
 دمانیچ هست موجود سرور در که( فرض  یپ طرح)

 صور  در که دهدمی ریتصو  یپ کی شما به و کندمی
 interactivity بر یعنی. شودمی یریگ سفارش کاربر تائید

. دومی  پرویه اپلیکش  ماست که یماوارد با  تلگرام کرده
شود و وارد بازار برای اندروید هم اصالح می یزودبه
شود. قابلیت دیگر سرعت بخشیدن به روند محصول می

 ۳ از مصاحبه قولنقل ”سفارشی است
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 اتوماسیون

 به یمجاز و یفن بخ  چطور که است  یا ترمهم یلیخ“
 ندیفرآ  یا تمام ما شرکت در شودمی وصل یکیریف بخ 

 تیسا کاربر که یزمان از. است شده ونیاتوماس ندیفرآ کی
 فاصلهیک کندمی سفارش ثبت که یزمان تا بیندمی را ما

 وصل هم به روای  ما که است یمجاز و یکیریف دیتول  یب
 یکیریف دیتول به اشخروجی یمجاز دیتول درواقع ایمکرده

 و دان  نجایا باز. شودمی آماده محصول و شودمی وصل
 تا کرده کمک ما به یساز ونیاتوماس ندیفرآ در تجربه
 لیتبد تیواقع به شرکت در ترسریع چه هر را هافرصت

 ۳ از مصاحبه قولنقل ”میکن

۵-۳-12 
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 مدیریت دان 

 رادار نمودار ما م،یدار یخوب دان  تیریمد ندیفرآ ما“
 از هرکدام مینیبب که کشیممی باریک ماه ۶ هر که میدار
 کدام یرو الزم و است یطیشرا چه در شرکتمان هایبخ 

 1۵از مصاحبه  قولنقل ”میبگاار وقت شتریب بخ 
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1۴-1۵ 

 یسپاربرون

 دست به رساندن و ونقلحمل ما مشکال  از یکی“
 شرکت با که بود  یا که میداشت راه دو ما. است مشتری

 که بود  یا هم راهیک میببند قرارداد یمانکاریپ ونقلحمل
 را یبخش و میبده انجام خودمان را یبخش یمیایب
 میکن یبیترک یکار گفت ما یقبل تجربه م،یکن سپاریبرون
 را ،محصول رفتمی منطقه در هایمانماشی  یعنی

 کمک  ما به عیتوز در یسوم نفر ازآنجا شهر در آوردیممی
 شهر در که نباشد الزم گرید که شدمی باعث  یا کردمی

 ۷از مصاحبه قولنقل ”میباش دارا انبار
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 گی  بیث ت  تیجه

کمدک تحلیدل محتدوا، سده مقولده      در ای  پووه  بده  
گیری اسدتراتویک  گیری استراتویک کارآفرینی، جهتجهت

گیددری اسددتراتویک تکنولددویی بدده عنددوان  بددازار و جهددت
هدای پویدا   های اسدتراتویک در توسدعه قابلیدت   گیریجهت

 شناسایی شدند.
گیری استراتویک کارآفرینی با چهدار زیدر مقولده    جهت

بنددی  نگری دسدته و آینده پایریپیشگامی، نوآوری، ریسک
در  ]۵2،۵۵[شد. چرا که عالوه بر مبانی نظری مطدرح شدده  

ها، ما را بده اید    های بدست آمده از مصاحبهای  حوزه، کد
پیشدرو در  "هدای  بندی هدایت کرد. پیشگامی با مولفهدسته

های د نوآوری با مولفه"شکنیساختار"و  "ارائه کاال/خدما 
ایجداد فرآیندد   "، "برهدای ذهندی  میان نوآوری با استفاده از"

د "هدای جدیدد  گدااری بدر پدرویه   سدرمایه "و  "جدید تولید
نگدری بدا   د آیندده "آزمدون و خطدا  "پایری با مولفده  ریسک
گیدری بدر اسداس    تصمیم"و  "روندیابی محیطی"های مولفه

شدکنی از  . در اید  میدان مولفده سداختار    "محیط و مخاطب
هدا در مبدانی   سدایر مولفده   باشد وهای ای  پووه  مییافته

طدوری کده نوناکدا و    نظری به آنهدا اشداره شدده اسدت. بده     
هدای مددیریت اسدتراتویک را    ( یکی از مولفده 200۷)1تویانا

                                                 
1 . Nonaka, Toyama 

بددرای خلددق ارزش در شددرکت را پیشددرو بددودن در ارائدده  
(، 2001)2. آلوارز و بوسنیتر]۵۸[کاال/خدما  عنوان می کند

ل از اینکده پنجدره   موقدع قبد  اتخاذ تصمیما  استراتویک به
مبتنی  ۳برهای ذهنیفرصت بسته شود تنها با استفاده از میان

پدایر  های بسیار ندامطمی  امکدان  بر نحوه تصمیم در محیط
برهددای ذهنددی در اسددت. بدددون اسددتفاده گسددترده از میددان 

راحتدی  گیری، بسیاری از کسب و کارهدای نوپدا بده   تصمیم
( 200۷)۴و احمدد  . همچنی  وانگ]۵9[شونداندازی نمیراه

 یبدرا را شدرکت   یینوآورانه توانا تیقابلکنند که مطرح می
بدا هماهندگ کدردن     دید جد یتوسعه محصوال  و بازارهدا 

افددرای  نوآوراندده  یندددهایبددا رفتارهددا و فرآ کیاسددتراتو
 یبدرا  شدتر یاز تجربده ب ناشدی   یریادگیگرچه  .]1۳[دهدمی

، و وخطدداآزمددوناسددت،  مطددرح شدددهتثبیددت هددایشددرکت
 شددتریب کسددب و کارهددای نوپددا  یبددرا ابتکددار یندددهایراف

های پویا و در توسعه و بهبود قابلیت ]2۷[است استفادهقابل
( بدر تعقیدب   200۷)۵مؤثرند. یا در تحقیدق زی و همکداران  

روندهای محیطدی و ارزیدابی دائدم محیطدی بدرای توسدعه       

                                                 
2 . Alvarez & Busenitz 

۳ . heuristic 

۴ . Wang, Ahmad 

۵ . Zhai et al., 
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 کسب و کا های حوزه فناو ی اطالعات(های وواا د  کسب و کا های  ووا )مو د مطالعه:های است اتژاک د  توسعه قابلیتگی یتبیین و تحلیل جهت

. و کسدب و  ]۶0[قابلیت طوالنی مدد  تاکیدد شدده اسدت    
رآفرینانه باید بدا توجده بده محدیط متغیدر،      کارهای نوپای کا

استراتوی خود را تغییر دهند و بدی  وسدیله اسداس مندابع    
 .]۴0[ بندی کنندخود را دوباره پیکره

گیددری اسددتراتویک بددازار بددا دو زیددر مقولدده    جهددت
گیدری اسدتراتویک   گیری استراتویک مشتری و جهدت جهت

هدا  هبندی شد. کدهای احصا  شدده از مصداحب  رقابت دسته
مددرتبط شددد.   ]۵۴[بندددی از ادبیددا  راهنمددای ایدد  دسددته

، "درک نیداز مشدتری  "هدای  گیری مشدتری بدا مولفده   جهت
، "مدیریت ارتباط بدا مشدتری  "، "تحلیل بازخورد مخاطب"
گیدری  د جهدت  "تبلیدغ "و  "1بازارگاه بودن"، "تحلیل بازار"

، "انتخددا  زمددان ورود مناسددب"رقابددت بددا مولفدده هددای  
، "وکدار پیروی از مددل کسدب  "، "ی ارائه خدما سازبهینه"
ایجداد فرآیندد فدروش    "و  "چابکی"، "انتخا  استراتویک"

های ای  پدووه  تحلیدل بدازار،    . از یافته"مبتنی بر تعمی 
سازی تبلیغ، انتخا  زمان ورود مناسب، بهینه بودن، بازارگاه

ارئه خددما  و ایجداد فرآیندد فدروش مبتندی بدر تعدمی         
ها توسط برخی محققان تایید شدده  مابقی مولفه باشند ومی

، تحلیدل بدازخورد   ]۶1[است از جملده درک نیداز مشدتری   
، پیروی از مدل ]۶2[، مدیریت ارتباط با مشتری]2[مخاطب
و   ]2۷،1۳[، انتخدددا  اسدددتراتویک ]۳،2۶[وکدددارکسدددب
 .]2۵[چابکی

گیری استراتویک تکنولویی با دو زیر مقوله تولید جهت
بندددی شددد. کدددهای احصددا  شددده از   و محصددول دسددته

هددایت   ]11[بنددی از ادبیدا    ها ما را به ای  دستهمصاحبه
، "مددیریت داند   "، "سپاریبرون"های کرد. تولید با مولفه

بهبدود تددریجی   "و  "اتوماسدیون "، "تنو  در ارائه خدما "
تواندددایی "هدددای د محصدددول بدددا مولفددده"فرآیندددد تولیدددد

توسدعه  "و  "و توسدعه  تحقیدق "، "سازی محصدول سفارشی
های ای  پدووه  در زیدر مقولده    . از یافته"محصول جدید

سدپاری، تندو  در ارائده خددما ،     تدوان بده بدرون   تولید می
اتوماسیون و بهبود تدریجی فرایند تولید اشاره کرد و مولفه 

مدی  ]۶۳،۶۴[مدیریت دان  مورد تایید نویسندگانی چدون  
تد ثیر   2اطالعدا   یت دان  با حمایدت فنداوری  باشد. مدیر

های پویا و استراتوی رقابتی دارد کده  توجهی بر قابلیتقابل

                                                 
1 . Marketplace 

2 . Knowledge management with IT support (KMIT) 

از  .نوبه خدود تد ثیر زیدادی بدر عملکدرد شدرکت دارندد       به
سدازی بده   های زیر مقوله محصول، توانایی سفارشدی مولفه

هدا در  باشدد و سدایر مولفده   عنوان یافته پووه  مطرح مدی 
و توسددعه  ]۶۵[مبددانی نظددری از جملدده تحقیددق و توسددعه 

 قابل تایید می باشد. ]۶۶،۶۷[محصول جدید 
هدای مختلفدی را جهدت    وکارهای نوپا اسدتراتوی کسب

های رقابتی بسدیار متغیدر دنبدال    ها در محیطتعقیب فرصت
هدا  کارگیری ای  اسدتراتوی کنند. ای  کسب و کارها با بهمی
توانند ادراک بیشتری از محیط داشته و تصدمیم بگیرندد   می

ونه فرصت ها را  تشخیص دهند و  آنها را دریافدت  که چگ
بندی نمایند و در نتیجه در اساس منابع خود تحول و پیکره

   مجدد ایجاد کرده و به موفقیت برسند.

های پویا و در نهایت پیامدهای حاصل از توسعه قابلیت
محدور بدر اسداس نتدایج     کارهای نوپای فنداوری ودر کسب

( در 1992کداپالن و نورتدون)  عملکردی حاصل از دیددگاه  
چهار طبقه پیامددهای مدالی، یدادگیری و رشدد، مشدتری و      

در پووهشی که توسط  .]۶۸[فرآیندهای درونی شناسایی شد
های پویا ( انجام شده پیامد قابلیت1۳9۸بلوچی و همکاران)

طدور در  . همدی  ]۶9[بر عملکرد مورد تایید واقع شده است
(، تداثیر قابلیدت   1۳9۸کاران)پور ازبری و همتحقیق ابراهیم

های پویا می باشد بر سازی که یکی از ابعاد قابلیتیکپارچه
 .]۷0[ عملکرد شرکت تایید شده است

گیری استراتویک به عندوان یدک   با توجه به اینکه جهت
عنصر کلیدی همدراه بدا قابلیدت هدای پویدا مدی تواندد بدر         

سپانوس و باره اای  . و در]۳۷[عملکرد شرکت تاثیر بگاارد
هدای شدرکت   عنوان می کنند کده دارایدی   (2001) ۳لیوکاس

حجدم  ت ثیر مستقیم و مهمی بر عملکدرد بازار)سدهم بدازار،    
( از طریدق  سدهم بدازار و فدروش     یفروش مطلو  و افرا

 همچندی  مطدابق بدا تحلیدل     .]۷1[اسدتراتوی شدرکت دارد  

 و مدالی  موفقیدت  بده  تواندد مدی  درک ( قابلیدت 2007تیس)
شناسدایی   شدود مدی  یدادآور  تدیس  .شود منجر زاربا موفقیت

 عاقالنده  انتخدا   بدازار،  و فنی هایفرصت دریافت و موفق

 هدای مددل  طراحدی  هدای محصدول،  ویوگدی  و هدا فنّداوری 

گدااری  سدرمایه  هایفرصت به مالی منابع تعهد و وکارکسب
 و مدالی  عملکدرد (مؤسسده  سدودآوری  و رشدد  بده  تواندمی

 اسددت وی معتقددد .شددود منجددر)بددازار عملکددرد مبتنددی

                                                 
۳ . Spanos and Lioukas 
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 قبدال  در گدویی تواند پاسد  می تمرکر عدم و پایریانعطاف

 را) بدازار  عملکرد متمرکر بدر (جدید هایفنّاوری و مشتریان

کده   داردمدی  اظهدار  وی .باشدد  داشدته  دنبالشرکت به برای
 منجدر  شدرکت  برتدر  عملکدرد  بده  تواندد قابلیت تحول مدی 

 . ]۳[شود
های کابردی بدرای مددیران و   ها همچنی  بین ای  یافته

هددای پویددا در کسددب و کارآفرینددان بددرای توسددعه قابلیددت
دهدد کده   های ما نشان مدی نماید. یافتهکارهای نوپا ارائه می

های استراتویک کارآفرینانه با تشویق و تحریک گیریجهت
پدایری  رفتارهای نوآورانه، پیشگامی، آینده نگری و ریسک

هدای پویدا را در کسدب و    لیدت تواندد زمینده توسدعه قاب   می
کارهای نوپا فراهم آورد. همچندی  کسدب و کارهدای نوپدا     

توانند با اتخاذ گرای  استراتویک بازار مبتندی بدر ایجداد    می
تجربدده متمددایر مشددتری و نیددر برتددری رقددابتی بدده توسددعه 

های پویای مدرتبط بدا شناسدایی و بهدره بدرداری از      قابلیت
د نمایدد. نهایتدا ، کسدب و    فرصت های کارآفرینانده را ایجدا  

توانند با اتخاذ گدرای  فنداوری مبتندی بدر     کارهای نوپا می
برون سپاری، مدیریت دان  و غیره زمینده توسدعه قابلیدت    

 های پویا برای برتری رقابتی را ایجاد نمایند.  
هدا دارای محددودیت  ای  پووه ، مانند دیگر پووه 

هدای  پووه  تواند مسیری ارزشمند برایهایی است که می
آتی باشد. از آنجا که اید  پدووه  بدا رویکدردی کیفدی و      

گیری استراتویک مدوثر بدر   اکتشافی درصدد شناسایی جهت
های پویا در کسب و کارها نوپا بدوده اسدت،   توسعه قابلیت

نتایج ای  پووه  مانندد دیگدر تحقیقدا  امکدان سدنج       
اندد  تونماید کده مدی  شد  روابط پیشنهاد شده را ارائه نمی

های آتی از طریق اتخاذ طدرح  مسیری جاا  برای پووه 
تحقیق کمی برای آزمدون روابدط پیشدنهادی اید  پدووه       
باشند. به عالوه، از آنجا که ای  پووه  در زمینده و بافدت   

های بررسی شدده، صدور  گرفتده    ایران و محدود به نمونه
هددا و صددنایع مختلدد  اسددت، قابلیددت تعمددیم آن در زمیندده

 های آتی تحقق یابد. از طریق پووه  تواندمی
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