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هدف از این مطالعه شناسایی مولفه های جهتگیری های استراتژیک در توسعه قابلیتتهتای وویتا در
کسب و کارهای نوواست .از نظر روش وژوهش برحسب هدف ،کاربردی و از لحاظ روش گردآوری
دادههتا ،کیفتی  -مطالعته متوردی استت  .دادههتا از طریت مطالعته منتاب مستتند و مصتاحهههتای
نیمهساختاریافته با  ۱۵شرکت در حوزه فناوری اطالعات در شهر تهران ،از طری نمونهگیری هدفمند
جم آوری شد .در مرحلۀ کدگذاری باز ۱۲۶ ،کد مقدماتی از تحلیل مصاحههها شناسایی شد که وس از
واالیش و ادغام کدهای مشابه ۲۸ ،کد نهایی شدند .در دومین مرحله ،کدگذاری محوری بتا استتفاده از
سازههای مدل کدگذاری محوری حول ودیدة مورد بررسی انجام شد .بر اساس نتایج  ۳مقولته التلی
از جهت گیریهای استراتژیک در توسعه قابلیتهای وویا در کسب و کارهای نووا شناسایی شد .ایتن
مقوالت شامل جهت گیری استراتژیک کارآفرینی(ویشگامی ،نتوآوری ،ریستک وتذیری و آینتدهنگتری،،
جهتگیری استراتژیک بازار(مشتری و رقابت ،و جهتگیری استراتژیک تکنولوژی(تولید و محصتول،
میباشند که منجر به توسعه قابلیتهای وویا شده و عملکرد شرکت را بههود متیبخشتند .ایتن نتتایج
بینش های ارزشمندی برای مدیران و محققین در خصوص نحوه ایجاد و توسعه قابلیتهتای وویتا در
کسب و کارهای نووا ایجاد می کند.
کلیدتاژ ه  :جهتگیریهای استراتژیک ،قابلیتهای وویا ،کستب و کارهتای نووتا ،کستب و کارهتای
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استراتویک در توسعه قابلیتهدای پویدا ،مطالعدا موجدود
بیشتر بر کسدب و کارهدای بدرر و تثبیدت شدده تمرکدر
یافتهاند] ،[1۶در حالیکه شواهد تجربی اولیه نشان میدهند
که قابلیتهدای پویدا مدی تواندد نقد مهمدی در کسدب و
کارهای نوپا برای پیشرفت موثر فرآیند ایجاد و رشد کسب
و کار باشند] .[1۸،1۷مطالعا نشان میدهدد کده کسدب و
کارهددای نوپددا نیددر هددم بددرای توسددعه مدددل کسددب و کددار
مقیاس پایر و سودآور و هم برای حف رقابتپایری خدود
نیازمند قابلیتهای پویا هستند] .[19،20با ای وجدود ،اید
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
تواند جهت گیدری هدای اسدتراتویک آنهدا را بدرای توسدعه
قابلیددتهددای پویددا متمددایر نمایددد ] .[21بدده عنددوان مثددال،
محدددودیت منددابع در ای د کسددب و کارهددا ممک د اسددت
هدایتکننده آنها به سمت جهدتگیدریهدای ندوآوری بداز
برای توسعه فناوری های الزم برای شناسایی و بهرهبدرداری

مقدمه
وجود فشار شدید مشخصه اقتصادهای نوظهور است و
الزم است بنگاهها قابلیتهای پویا را برای زندده مانددن در
رقابت توسعه دهند] .[1چشم انداز قابلیتهای پویا دیدگاه
توسعهیافته رویکرد منبع محدور بدوده و دارای مفروضدا
مشترکی است که به ما در درک چگونگی توسعه موجدودی
منابع یک سازمان در طول زمان ،و چگونگی حفد برتدری
رقابتی کمک میکندد] .[2پدووه هدا نشدان مدیدهدد کده
سازمان ها عالوه بر قابلیتهای عملیاتی ،نیازمند قابلیتهای
پویا برای توسعه و بروزرسانی قابلیتهدای عملیداتی بدرای
تطابق با فرصت ها و تهدیدهای محیطی هسدتند] .[۳،۴اید
قابلیت ها از طریق جستجوی دان جدیدد و ترریدق آن در
فرآیندها و عملیا سازمانی به توسعه قابلیتهای عملیداتی
برای انجام بهتر امور روزمره سازمانی کمک مینمایند .لداا،
توسعه قابلیتهای پویا از اولویتهای مهم استراتویک برای
کسب و حف مریت های رقابتی در سدازمان هدا محسدو
می شود که به عنوان جریدان پووهشدی جدیدد و در حدال
توسعه مورد توجه محققی قرار گرفته است]. [9،۸،۷،۶،۵
مطالعا در مورد توسعه قابلیتهای پویا به نق مهدم
جهتگیریهدای اسدتراتویک سدازمانی بده عندوان پیشدران
قابلیتهای پویا اشداره مدی کنندد] .[10،11،12از آنجدا کده
توسعه قابلیتهای سازمانی وابسدته بده مسدیر هسدتند و در
طول زمان ایجاد می شود ،انتخا های استراتویک سازمانی
نق مهمدی در توسدعه اید قابلیدت هدای مدی تواندد ایفدا
نماید] .[1۳،10به عنوان مثال ،وانگ و احمد ( )200۷بحث
میکنند که شرکت هایی که استراتوی رهبری هرینه را دنبال
مینمایند به توسدعه قابلیدتهدای پویدایی مدیپردازندد کده
قابلیت آن سازمان را برای کاه هرینهها توسعه دهد و یدا
شرکتی که درصدد ایجاد تمایر محصوال و خدما است
به توسعه قابلیت های مرتبط به ای مهم میپردازد] .[1۳لاا،
جهددتگیددریهددای اسددتراتویک سددازمانی هدددایتگر توسددعه
قابلیت های پویدای سدازمانی مدیباشدد] .[11جهدتگیدری
استراتویک از طریق توسعه قابلیتهای پویدا مدیتوانندد بدر
عملکرد شرکت تاثیر بگاارند] .[1۴البته قابلیت های پویا در
صددورتی بدده مریددت رقددابتی منجددر مددیشددوند کدده توسددط

از فرصتهای فناورانه باشند ] .[22عالوهبراید  ،تحقیقدا
در مورد قابلیدت هدای پویدا در زمینده کشدورهای در حدال
توسعه ،به خصوص زمینه نهادی ایران کمتر صور گرفتده
است ،در حالیکه متغیرهای نهادی و زمینهای نقد مهمدی
در انتخا های استراتویک شرکتهدا دارندد ] .[2۳لداا ،در
ای پووه درصدد شناسایی جهتگیری استراتویک مدوثر
در کسب و کارهای نوپدا بدرای توسدعه قابلیدتهدای پویدا
هستیم و به دنبال پاسد بده اید سدوال هسدتیم کده «چده
جهتگیری های استراتویکی در توسعه قابلیتهای پویدا در
کسب و کارهای نوپا نق دارند؟» .
م تر ب مب ی ظ
ق بلی

ه

ووی

مفهوم قابلیتهای پویا به عندوان منبدع مریدت رقدابتی،
مددوجی از پددووه هددا را بدده همددراه داشددته اسددت
] .[۶،2۷،2۶،2،۳،2۴،1۳،2۵تیس و همکداران( )199۷اولدی
بار مفهوم قابلیتهای پویا را بهکار بردند ،آنها قابلیتهدای
پویا را تالش مدیران سازمان برای تغییر ،یکپارچدهسدازی و
بازآفرینی مهار ها ،منابع و شایستگیهای درونی و بیرونی
سازمان میدانند که برای تعامل با محیطهای در حال تغییدر

جهتگیری استراتویک متناسب ،پشتیابی شوند].[1۵
با وجود افدرای فهدم مدا از نقد جهدتگیدریهدای
۳0

تبیین و تحلیل جهتگی یهای است اتژاک د توسعه قابلیتهای وواا د کسب و کا های ووا (مو د مطالعه:کسب و کا های حوزه فناو ی اطالعات)

ازای رو عوامل متعددی بدر توسدعه قابلیدتهدای پویدا
مدددوثر هسدددتند] [29،۳0امدددا در ایددد پدددووه نقددد
جهتگیریهای استراتویک برجسته شده است.

مورد نیاز است و شرکتها قابلیدتهدا را بدرای برخدورد و
مقابله با تغییرا توسعه میدهند] .[۵همچنی آیرنهدار و
مارتی ( )2000قابلیت های پویا را فرآیندهای شرکت بهویوه
فرآیندهای یکپارچه سازی ،بازآرایی ،دریافدت و رهاسدازی
منابع جهت هماهنگی با تغییرا بدازار تعرید کدردهاندد.
قابلیتهدای پویدا شدامل توسدعه محصدول ،تصدمیمگیدری
استراتویک و اتحاد میباشند].[۸
وینتر ( )200۳اظهار مدیدارد کده قابلیدتهدای در حدد
صفری وجود دارند که قابلیتهای عادی یا عملیداتی نامیدده
میشوند ،وی آنها را ای گونه تعری میکند :قابلیتهدایی
که به سازمانها امکان امرار معاش در زمان حال را میدهند.
او سپس شرح میدهد که قابلیتهای تراز اولی نیدر وجدود
دارند که قابلیتهای در حد صفر را اصالح میکنند و تغییر
میدهند که همان قابلیتهای پویا می باشند].[۴
به اذعان تیس ( )200۷میتوان قابلیتهای پویا را به سه
دسته تقسیم نمود .نخست ،قابلیتهای درک /ردیدابی ،1کده
شامل فعالیتهای پوی و نظار بر تغییرا در محیطهای

گی

است اتژیک ت ق بلی

ه

ووی

گاتیگنون و زیور ( ،)199۷جهتگیری اسدتراتویک را
رویکردی خاص که یک شرکت برای ایجاد عملکرد برتر و
مسددتمر بکددار مددیگیددرد ،تعری د مددیکننددد] .[۳1مفهددوم
جهت گیدری اسدتراتویک مدنعکسکنندده ادراک مددیران از
محیط و واکن آنها به شدرایط محیطدی اسدت] .[۳2بدرای
مثال یکی از راههای استفاده موثر از جهتگیری استراتویک
گسترش قابلیتهدای سدازمانی بدا ایجداد فرهندگ و رفتدار
سازمانی است که تالش و تعهد خاصی را برای جمعآوری
اطالعا مربوط به نیازهای مشدتری ،قابلیدت هدای رقبدا و
عوامل بازار ایجاد میکند].[۳۳
در ادبیددا اسددتراتویک از چددارچو جهددتگیددری
استراتویک پورتر( ،)19۸۵بهطور گسدتردهای اسدتفاده شدده
است و همچنان به عنوان ابراری مفید برای درک موقعیدت

عملدی و شناسدایی فرصدتهدای جدیدد مدی باشدندد دوم،
قابلیتهای دریافت 2کده فعالیدتهدای سدازمان در جهدت
تقویت خالقیت و نوآوری را شامل میشوند ،مثل مددیریت
برند ،مدلهای کسبوکدارد سدوم ،قابلیدتهدای پیکربنددی
مجدد ۳میباشند ،که فعالیدتهدایی بدرای هماهندگ کدردن
دارایدیهدا هسدتند ،مثدل فرآینددهای مهندسدی مجددد].[۳
قابلیتها چه عملیداتی و چده پویدا ،عمومدا نمدیتوانندد در
بازارهای عامل به دست آیند ،بنابرای الزم است که توسعه
یابند .ای توسعه هم ریشه در قابلیدت هدای پویدای جدیدد
دارد و هددم بهبددود قابلیددتهددای پویددای موجددود را شددامل
میشود ،که از طریدق فرآینددهای یدادگیری سدازمانی] [۷و
فرآیندهای سرمایهگااری] [2۸اتفاق میافتدد .بدا توجده بده
اینکه مسیر ساخت قابلیت در کل شرکتها جدامع نیسدت،
بنابرای پیامد توسعه قابلیتها در کدل شدرکتهدا متفداو
خواهد بود .و در نتیجه شرکتها تمایل دارند که بدهوسدیله
استراتوی خاص شرکت خود ،قابلیت های خدود را توسدعه
دهند].[1۳

عمومی شرکت ها در صنایع خود شناخته میشدود].[۳۴،۳۵
بر اساس ای چارچو  ،شرکتها معموال با اسدتفاده از دو
جهتگیری اسدتراتویک عمدومی ،موقعیدت خدود را ایجداد
میکنند :تمدایر یدا کداه هرینده .جهدتگیدری تمدایر بده
فعالیت های زنجیدره ارزش بدا هددف افدرای ارزش درک
شددده ،منحصددر بدده فددرد یددا بددا کیفیددت بسددتگی دارد .و
جهت گیری کاه هرینه به پیکرهبندی فعالیت های زنجیره
ارزش کاراییمحور به روشی کده بده شدرکت اجدازه ارائده
محصوال و خدما بدا قیمتدی رقدابتی را مدیدهدد].[۳۶
جهت گیری استراتویک به عنوان یک عنصر کلیددی همدراه
با قابلیت های پویا بدرای تداثیر بدر عملکدرد شدرکت عمدل
میکند] .[۳۷برای مثال زمانی که شرکت جهتگیری تمدایر
را نشان میدهد ممک است قابلیتهای پویای آن به سمت
توسعه قابلیت های عملیاتی که از محصدوال یدا خددما
منحصر به فرد پشتیبانی میکنند ،هدایت شود .در مقابدل بدا
جهتگیری کاه هرینه ،قابلیتهای پویا ممک اسدت بدر
روی بهبود کارآیی و فعالیتهای حمدایتی از کداه کلدی
هرینه تمرکر کنند .پس اینکه قابلیتهای پویا منجر به یدک

1 . sensing

مریت رقابتی میشود به ای بستگی دارد کده آنهدا از کددام
جهت گیری استراتوی پشتیبانی میکنند و اینکه تغییر اساس

2 . seizing
۳ . reconfiguration

۳1
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دارد].[2۴
کسددبوکارهددای نوپددا کارآفریناندده و مدددیران آنهددا
می بایستی منابع و قابلیت هایشان را اصالح کنندد یدا اینکده
خود را در یک مارپیچ زوال قدرار دهندد .کسدبوکارهدای
نوپای کارآفرینانه باید در پرتو محیط متغیدر ،مندابع اساسدی
خود را پیکره بندی مجدد کنند .بهطدور ایددهآل کارآفریندان
باید نقاط ضع و مشکال نوظهور خود را که مدیتواندد
منجر به ضع رقابتی یا حتدی شکسدت سدازمانی شدود را
شناسایی کنند .کسبوکارهای نوپا احتمداال بیدن بیشدتری
نسبت به روندهای نوظهور در محیط عمدومی و پیامددهای
آن ها دارند .بنابرای الزم است تصدمیمگیدری اسدتراتویکی
برتددر ۴و وجددود قابلیددتهددای پویددا را مددورد توجدده قددرار
دهند].[۴0

منابع به عنوان بخشی از جهت گیری انتخا شده متناسدب
با شرایط محیطی در زمینه رقابتی ،معی شود].[1۳،۳۸
جهتگیری استراتویک میتواند متعلق به مجموعهای از
قابلیت های شرکت باشند .و با توجه به رویکرد قابلیتهای
پویا بر توانایی پی بیندی آیندده رونددهای بدازار و توسدعه
ترکیب منابع جدید و باارزش برای تطابق با نیازهای متغیدر
تاکید دارد] ،[2۷و قابلیتهای پویا را در ایجاد پیکدرهبنددی
منابع هدایت میکند]. [۳9،1۳،۳0
اگددر جهددتگیددری اسددتراتویک شددرکتهددا بددر اسدداس
قابلیتهای عملیاتی همراستا با شرایط محیطی ،بدر تواندایی
آنها در دستیابی بده مریدت رقدابتی تداثیر بگداارد ،در اید
صور قابلیت های پویا میتوانند چنی تناسبی را تقویدت
کنند یا تغییراتی که تناسدب را تعدعی مدیکندد را باعدث
شوند].[۳۶
شرکتها باقابلیتهدای ضدعی تدر بده اسدتراتویهدای
متفاوتی نسبت به شرکتهای باقابلیت قویتدر نیازمندندد و
عملکرد خو شرکت ،به قابلیت های قوی تری برای درک،

ویشیاه تج بی وژتهش
پاسددپیتا و همکدداران( )2020در بررسددی خددود از تدداثیر
جهت گیدری اسدتراتویک ،قابلیدت زنجیدره تدامی  ،قابلیدت
نوآوری بر مریت رقابتی عملکرد خرده فروشیهای مبلمدان
بددا اسددتفاده از مدددل معددادال سدداختاری از  1۵۶نموندده از
فروشگا های خرده فروشی مبلمان سنتی در اندونری به ای
نتیجه رسیدند که جهت گیری استراتویک و قابلیت زنجیدره
تامی تاثیر قابل توجهی بر مریت رقابتی و عملکدرد کسدب
و کار دارند ،اما قابلیت نوآوری تاثیر قابل تدوجهی در اید
رابطه ندارد].[12
مونتریدو و همکدداران( )2019در پددووه خددود تحددت
عنوان پیوند منابع ناملموس و جهدتگیدری کارآفرینانده بدا
عملکرد صادرا  :تاثیر میانجی قابلیت های پویدا ،بدر 2۶۵
شددرکت صددادراتی نشددان دادنددد کدده قابلیددتهددای پویددا و
جهتگیری کارآفرینانه به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی
آنها تاثیرگاار است اید در حدالی اسدت کده مندابع مدالی،
اطالعدداتی و ارتبدداطی از طریددق قابلیددتهددای پویددا تدداثیر
غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارد].[1۴
فی اشمیت و همکداران( ،)2019در پدووه خدود بده
بررسی رابطه بی قابلیتهای پویا و مریت رقابتی از طریدق
مکانیسم تناسب استراتویک پرداختند .قابلیتهدای پویدا در
صددورتی بدده مریددت رقددابتی منجددر مددیشددوند کدده توسددط

دریافت و تحول در استراتوی خو  ،نیازمند است .هر چده
میران تغییرا محیطی کسبوکار بیشدتر مدیشدود اهمیدت
داراییهای ناملموس ،استراتویهای خو  1و قابلیدتهدای
پویدای قددویتددر بددرای رشدد شددرکت و عملکددرد مددالی آن
حیاتیتر میشود .بنابرای قابلیتهدای پویدا بدهتنهدایی کدار
نمیکنند .آنها باید با استراتوی مؤثر و مناسب همراه شوند
تا مریت رقابتی را به ارمغان بیاورند] .[2۴شرکت با سدطوح
باالتر قابلیت های پویا بر توسعه قابلیتهایی تمرکر میکندد
که بوسیله انتخا استراتویک هدایت میشوند].[1۳
ازنظر روملت ،)2011( 2یک استراتوی خو شدامل )1
تشدخیص )2 ،سیاسددت راهنمددا و )۳اقددام منسددجم اسددت.
واضح است که ای طبقهبندی با سه خوشه از قابلیدتهدای
پویا درک ،دریافت و تحول ۳تعامل دارد .درک شدامل یدک
عنصر قوی از تشخیص است که برای استراتوی مهم است.
دریافت باید هم به سیاسدت راهنمدا و هدم اقددام منسدجم
همراه شود .تحول هم که ارزشهدا را حفاظدت و افدرای
می دهد ،نیاز بده یدک سیاسدت راهنمدا و اقددامی منسدجم
1 . Good strategy
2 . Rumelt

۴ . Superior strategic decision making

۳ . Transforming

۳2
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ایجاد جایگاه بازار و ارزشافروده دارند].[۴۳
سددخدری( ،)1۳9۴بدده بررسددی رابطدده بددی قابلیددت
شبکهسازی شرکتها و میران رفتار کارآفرینانده سدازمانی و
تبیی نق تعدیلگر گرای راهبردی سازمانی پرداختند .که
با جمعآوری دادهها از  126شرکت ارائهکنندده تجهیدرا و
خدما فنی و مهندسی به بخ معدن و صنایع معددنی در
ایران نتایج زیر را ارائه کردند :قابلیت شبکهسازی سازمانی
شامل بی فعالی در ایجاد ارتباطا بدی سدازمانی ،قابلیدت
ارتباطی در ایجاد رابطه بر اساس اعتمداد و تعهدد متقابدل و
توانایی ایجاد همداهنگی در مجموعده پیونددهای سدازمانی،
عملکرد کارآفرینانه شرکتها را افرای میدهد .بدهعدالوه،
نتایج نشان میدهد شرکتها با گرای راهبردی کارآفرینانه
بهتر میتوانند از قابلیت شدبکهسدازی خدود بدرای اهدداف
کارآفرینانه استفاده کنند].[۴۴

جهتگیری استراتویک متناسب(ترکیب جهتگیری تمایر و
کاه هرینه) پشتیابی شوند].[1۵
ماساده و همکاران( )201۸در پدووه خدود مبندی بدر
ارتباط میان سه گرای استراتوی(گرای بازار ،تکنولدویی
و کددارآفرینی) و عملکددرد سددازمانی در بخدد دارویددی
اردن(بررسدددی  2۵2شدددرکت دارویدددی) دریافتندددد کددده
جهتگیری های استراتویک تاثیر مثبت و قابدل تدوجهی بدر
عملکرد سازمانی دارد .یافتههای آنها همچنی نشان میدهد
که جهدتگیدری بدازار بیشدتری کمدک را و بده دنبدال آن
جهتگیری فناوری و در نهایت جهتگیری کدارآفرینی بده
پیشرفت توسعه سازمانی دارند.[۴1].
در مطالعه زو و لی)2010( 1جهتگیری استراتویک بده
عنوان محرکی مهم در قابلیتهای پویا شناخته شدده اسدت.
آنها نشان دادند که یکپارچگی جهدتگیدری اسدتراتویک و
قابلیت جا چگونه میتواند بر تعامال خارجی شدرکت
با مشتریان ،رقبا و تکنولویی و همچنی بدر دسدتهبنددی و
پیکددرهبندددی مجدددد منددابع خددارجی ت د ثیر بگدداارد .هددم

رتششا سی وژتهش
اید پدووه

از دیددگاه هددف ،جدر پدووه هدای

کداربردی بدوده و برحسدب گدردآوری اطالعدا  ،کیفدی-
مطالعه موردی است .از طریق مطالعه موردی نمونهها ،مدل
احصا میشود یعنی سازه ها ،مقوله ها و روابدط شناسدایی
میشوند] .[۴۵جامعۀ آماری پدووه  ،شدرکتهدای نوپدای
فعال در شهر تهران در حوزه فناوری اطالعا میباشد ،که
سابقۀ راهاندازی کسب وکار آنها طبق تعری کارآفری نوپا:
فردی که هم اکندون کسدب وکداری را مددیریت مدیکندد،
شخصا مالک تمام یا بخشی از آن کسبوکار است ،و بی
از  ۴2ماه عمر ندارد] ،[۴۶میباشد .رویکدرد نموندهگیدری،
هدفمند است و تا زمان نیل به اشدبا نظدری ادامده یافدتد
یعنی مرحلهای که اطمینان حاصدل شدد اطالعدا بدسدت
آمده تقریبا تکراری اند .در نتیجه ،کفایدت نموندهگیدری بدر
اساس اشبا و تکرارپایری محقق شد .اید امدر در نمونده
 12محقق شد ،ولی برای اطمینان و به منظور تقویت پایایی
پووه  ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته تا نمونده  1۵انجدام
گرفت و در کنار مصاحبهها ،به مشاهده اسدناد و مسدتندا
آنها پرداخته شد .به منظور تحلیدل ،کدگدااریهدای بداز و
محوری و انتخابی انجام شده است .کدگااری بداز عبدار
است از فرآیند خرد کردن ،آزمون ،مقایسه ،مفهدومسدازی و
طبقهبندی دادهها وکدگااری محوری نیر به عنوان "فرآیندد
ارتباطدهی طبقا به زیدر طبقدا مدیباشدد .و کدگدااری

گرای های مشتریان و هم گدرای هدای تکنولدویی تد ثیر
مثبتی بر قابلیت جا دارند کده اهمیدت درک مشدتریان را
به طور کامل ،و تمرکر بر تکنولویی پیشرفته را برای انطباق
با محیطهای متغیر نشان میدهد .هنگامیکه تقاضدای بدازار
بسیار نامعلوم اسدت ،نقد جهدتگیدری مشدتری کداه
مییابد ،درحدالیکده جهدتگیدریهدای تکنولدویی بیشدتر
برجسته میشود .در زمان رقابت شدید ،هر دو جهتگیدری
رقابتی و تکنولوییکی بده ایجداد قابلیدت سدازگاری کمدک
میکند].[۴2
کدداراگونی و کالسددی ،)2011( 2در پددووه خددود بدده
بررسی ارتباط بی دان انبوه کارآفرینی و قابلیتهای پویدا
در کسب وکارهای کوچک و متوسدط فنداوری پیشدرفته در
صنایع غاایی یونان پرداختند .دادههدای کیفدی جمدع آوری
شده از صنایع غاایی ،نشان داد که شرکتهایی بدا فنداوری
پیشرفته کدم کده اسدتراتویهایشدان را بدر اسداس داند و
نوآوری ایجاد مینمایند ،توسعه قابلیتهدای پویدای نسدبتا
قددویای در هددر سدده عرصدده (درک ،دریافددت و پیکربندددی
مجدد) بهمنظور به دسدت آوردن مریدت رقدابتی در بدازار،
1 . Zhou & Li
2 . Karagouni & Kalesi

۳۳
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 ،7برای انجام کدگااریهای بیان شده استفاده شد.

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

جدول :۱ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
مص حبه

سو

شو د

(س ل)

اسی

سطح تیصیالت

رشته تیصیلی

س بقه ک ر
ا

ایی

س بقه ک ر

ا داه
ش ک

I1

۳۶

مرد

دکتری

مهندسی صنایع ،مدیریت سیستم

1۴

۴

≤۴9

I2

۳2

مرد

دانشجوی دکتری

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

I7

۴0

مرد

فوق لیسانس

MBA

۸

2/۵

≤۴9

I8

۳1

مرد

فوق لیسانس

فوق لیسانس علوم انتظامی ،لیسانس IT

۶

۷

≤۴9

I9

۳0

مرد

لیسانس

مکانیک

۸

۳/۵

≤۴9

I10

۳۶

مرد

لیسانس

مدیریت

10

۴

≤۴9

I11

2۶

مرد

فوق لیسانس

کارآفرینی

۵

۳/۵

≤۴9

I12

29

مرد

دکتری

شیمی آلی

9

2

≤۴9

I13

۳0

مرد

دانشجوی دکتری

کارآفرینی

۸

۵

≤۴9

I14

۳0

مرد

فوق لیسانس

MBA

10

۸

≤۴9

I15

۳9

زن

فوق لیسانس

MBA

1۶

۴

≤۴9

شده است .برای افرای اعتبار بیرونی ۳مهمتری اسدتراتوی
استفاده از چندی مورد مطالعه برای رسیدن به اشبا نظری
است].[۴۸

برای افرای پایایی 1در پووه براساس توصدیههدای
ارائه شده توسط محققی کیفدی] ،[۴۸اوال همده فرآینددهای
ای پووه از تهیه پروتکل مصاحبه تا کدگااری به تفصیل
مستندسازی شده است که سایر محققی  ،فرآیند رسدیدن از
دادهها به نتایج را مانند یک حسابرس دنبال نمایند .همچنی ،
با استفاده از چندی نفدر در کدبنددی و بررسدی داده هدا بدا
مشارکتکنندگان پایایی پووه افرای یافته اسدت .بدرای
افرای اعتبار درونی 2پووه با استفاده از چنددی محقدق،
بررسی آنها با کمک همکاران ،برگشت به مشارکتکننددگان
و استفاده از چندی مورد مطالعهای بجای یک مورد ،که هر
کدام به عنوان یک آزمای هستند ،در ای پووه استفاده

توصیف معی

شا ختی

ویوگیهای جمعیتشدناختی شدرکتکننددگان در اید
مطالعه ،در جدول شماره  1ارائه شده است.
جددول( )1نشداندهندد سدطح مطلدو ویوگدیهدای
جمعیدتشدناختی افدراد بدرای شدرکت در اید مطالعده
میباشد.کدگااری دادهها در دو مرحله انجام شده است .در
مرحلۀ نخست ،کدگدااری بداز ،تعدداد  12۶کدد مقددماتی
شناسایی شد که پس از پاالی و ادغام کددهای مشدابه۳9 ،
مفهوم ۸ ،زیر مقوله و  ۳مقوله شناسایی شدند.

1 . reliability
۳ . external validity

2 . internal validity

۳۴

تبیین و تحلیل جهتگی یهای است اتژاک د توسعه قابلیتهای وواا د کسب و کا های ووا (مو د مطالعه:کسب و کا های حوزه فناو ی اطالعات)

را پایرفتهاند نسبت به شرکتهایی که ای جهتگیریها را
ندارند عملکدرد بهتدری نشدان داده اندد] .[۴9گدرای هدای

ی نتهه
جهت گیری استراتویک شرکت می تواند موجب مریدت
رقابتی پایدار و عملکرد شود] .[۴9تحقیقا نشان می دهدد
که کسب وکارهایی که جهتگیری بازار ،برند و کدارآفرینی

شکل  :۱سازه مفهومی پژوهش مستخرج از اطلستی

استراتویک توسط کولی و جاورسدکی )1990( 1بدا ابعداد
بازار ،کارآفرینی و تکنولویی توسعه داده شده اندد کده الزم
است شرکت ها در محدیط رقدابتی بدرای بده دسدت آوردن
مریت رقابتی به طور استراتویکی رفتار کنند] .[۵0در ادبیا
مربوط به استراتوی ،رویکدرد تطبیقدی ونکاتدارم ()19۸9
ش بعد(تهاجمی ،تحلیلی ،تدافعی ،آینده نگری ،پیشگامی،
ریسکپایری) را برای گرای استراتویک در ابرار سدنج
اسددتراتوی کسددبوکددار ارائدده داد] [۵1و آکمدد و ییلمدداز
( )200۸نیر به توسعه آن پرداختند] .[۵2در ای پووه بدر
اساس کدهای احصا شده از مصاحبه ها و بررسدی اسدناد،
ترکیبی از ای دستهبنددیهدا ارائده مدیشدود کده در ادامده
توضیحا تکمیلی بیان میشود.
گرای کارآفرینی یک جهتگیری کلی و پایدار بوده و

کارآفرینی است] .[۵۳جهتگیری استراتویک کارآفرینی بده
معنای ای است که تالش و انریی شرکتها در بدازار کدار
چقدر است و تا چه میران به دنبال ریسکپایری و نوآوری
هستند] .[۵۴گدرای کدارآفرینی در ادبیدا در سده بعدد:
نوآور بودن ،پیشگامی و ریسکپایری تعری میشود].[۵۵
الزم به توضیح میباشد که عالوه بدر اید سده بعدد ،بعدد
آینده نگری برگرفته از آکم و ییلماز( )200۸بدا توجده بده
کدهای احصایی از مصاحبهها اضافه شده است.
گرای بازار بر اساس تحقیق کی و همکداران)2012(2
در دو دسته گرای مشدتری و رقابدت تقسدیمبنددی شدده
است] .[۵۶گرای بازار به معنی هدف و فرهنگدی متمرکدر
بر ایجاد ارزش برای مشتریان و حساسیت بیشدتر در مدورد
فرصت هایی است که در برابر رقبا وجود دارد] .[۵۷مفهدوم

و عالیدق بنگداه نسدبت بده

مشتری بر اهمیت مشتری برای عملکرد شدرکت از

نشان دهنده تفکرا  ،تمدایال

گرای

2 . Khin et al.,

1 . Kohli and Jaworski

۳۵
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بسیاری جوانب شامل فهم کافی شرکت از خریداران هدف
بهمنظور ایجاد ارزش باالتر برای آنها بهطور دائم اسدت .و
گرای رقابت فهم نقاط ضع و قو بهطور کوتاهمد و
قابلیتها و استراتویهای بلندمد رقبدای اصدلی و بدالقوه
می باشد].[۵۶
تکنولویی نیر بدر اسداس دسدته بنددی هاکداال1
گرای
( )2011شددامل تولیددد و محصددول انتخددا شددد موفقیددت
طوالنی مد و ارزش مشتری از طریق نوآوری های جدید،
راه حل هدای تکنولدویی ،تولیدد و فرآینددهای محصدوال
/خدما ایجاد میشود .سرمایهگدااری در تکنولدوییهدای
جدی د بدرای توسدعه محصدوال بدر اسداس نیداز مشدتری
است].[11
دادههددا نشددان مددیدهنددد کدده شددرکتهددا بددا داشددت
جهت گیری هدای اسدتراتویک ذکرشدده در بداال مدی توانندد
قابلیت های پویا را در کسب وکدار خدود توسدعه دهندد .در
جدول شماره  2برخی از روایتهای بیانشده در ارتباط بدا
مقولهها و مؤلفههای احصا شده آورده شده است.
بهطدور کلدی در آخدری مرحلده از تحلیدلهدا ،تمدامی
طبقا  ،حول طبقه محوری(قابلیدت هدای پویدا) یکپارچده
شدهاند .نتایج ای مرحله ،در شکل  1ارائه شده است.

1 . Hakala

۳۶

جدول  :۲مقوله ،زیر مقوله و کدهای باز در ارتباط با جهتگیریهای استراتژیک
تم

مقوله

هی مقوله

جهتگیریهای استراتویک

پیشگامی

جهتگیری
استراتویک
کارآفرینی

نوآوری

کده

به

مو ه قت قوله

“در حوزه  ITهمه مفاهیم جدید هست ،وقتی وارد ای
بازارهای جدید میشویم همهاش باید ساختارشکنی در
ذه خودمان انجام بدهیم ،مثال یکی از ساختارهای ذه
ساختارشکنی میگوید باید برای داشت شرکت یک واحد برر با یک
عالمه پرسنل دارا باشید که ای باور غلطی است ،اآلن
کسبوکارها بهصور مشارکتی(کلود) یا اقتصاد مشارکتی
انجام میشود” نقلقول از مصاحبه 1۴
“در خارج نمونه کارهایمان را در بازارهای بی المللی
قراردادیم و ثابت کردیم از بقیه سریعتر برنامه را با ای
پیشرو در ارائه
ساختار و ویوگیهای مینویسیم ،ما برای شرکتی آلمانی و
کاال و خدما
 2ماه بعد برای شرکتی دیگر برنامهای یک مدل ولی
متفاو نوشتیم” نقلقول از مصاحبه ۸
دو تا پرویه است که یکی DISTANCE LEARNING
سایت فرادرس هست و یکی هم دستگاهی است که در
چاههای نفت میرود .در مورد DISTANCE
 LEARNINGضرور آموزش از راه دوره و سایت
فرادرس در رتبهبندی الکسا جرو 10تای اول دنیاست که
ای موضو نشان میدهد که یک تیم که فقط برای ۸0-۷0
میلیون خدما ارائه میدهد و جرو برتری ها میشود
سرمایهگااری بر
گویای نوپایی ای صنعت است ،و دومی دستگاهی که در
پرویههای جدید
چاههای نفت میرود که به دلیل تحریمها ای دستگاه
ساختهشده است ،یک شرکت فقط در دنیا ای دستگاه را
دارد بنام  BAKERکه به کسی هم نمیدهد .هرکسی هم
بخواهد خودش در چاههای نفت میرود و بهصور
انحصاری کار میکند .دو تا از اساتید دانشگاه شری ای
دستگاه را ساختند و ما قصد سرمایهگااری بر آن را داریم”
نقلقول از مصاحبه 2
“اگر فرصتی خو باشد باید فرایند برای تولید شود مثال
برای فرایند رزرو برای کشورهای عربی باید زیرساختها
ایجاد فرآیند
و مرکر تلف عوض شود از کشورهای عربی تماس
جدید تولید
میگیرند باید عر زبان جواب را بدهد ،باید فرایند تسویه
خارجی تولید شود” نقلقول از مصاحبه1

کد مص حبه
شو دگ ن

1۴-۷

1۳-10-۸-۶

2-1۴

1-۳
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تم

مقوله

هی مقوله

کده

به

مو ه قت قوله

کد مص حبه
شو دگ ن

ش اه علمی اهب دهای باز گا ی /دا شیاه شاهد /واایز و زمستان  /1399سال بیست و هفتم /دو ه جداد /شما ه 16

Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 27th Year/ No.16/ Autumn & Winter 2020-21

نوآوری با استفاده
نوآوری

از میانبرهای
ذهنی

ریسکپایری

آزمون وخطا

جهتگیری
استراتویک

جهتگیریهای استراتویک

کارآفرینی

روندیابی محیطی
آیندهنگری

تصمیمگیری بر
اساس محیط و
مخاطب

جهتگیری
استراتویک
بازار

گرای
مشتری

درک نیاز مشتری

”تفاو عمده ما در ای مجموعه نوآوری و ف آوریهای
جدید تو حوزه توزیع سوخت هست که سعی کردیم
ف آوریهای مختل را باهم ترکیب کنیم که بقیه ای کار
رو نمیکنند” نقلقول از مصاحبه۶
“آن چیری که م میبینم 100 :نفر وارد سایت میشوند
یک نفر پول میدهد ،بقیه چرا پول نمیدهند؟ برای همی
شرو میکنیم به تستد یعنی جایگااری میکنیم
 LANDING PAGEهای مختلفی را وارد که میشوند
هرکدام چیرهای مختلفی را میبینند ،شاید هم کار نکند
چون تست هست ولی ما آن را بهصور کسبوکاری
میبینیم  ،مسیرهایی که دیگر مشتریان ما انتخا میکنند
احساس میکنیم دنبال آن با فیدبکهایی که از مشتریان
قبلیمان میرسد در ای مجموعه پیدا میکنیم ،پیدا که
کردیم از آن محصولی میسازیم و روی قشر محدودتری
مخاطب تست میکنیم .تستاش که استخراج میشود به
محصولی برر تبدیل میشود” نقلقول از مصاحبه9
“روند رو به رشدی را از مدلهای گوگل بنام  GVو
CAPITAL Gیعنی اینکه گوگل دارد چهکار میکند،
انتخا کردیم .ای ها باهوش مصنوعی سرمایهگااری
میکنند .ما هم رفتیم دنبال راههای خو که ببینیم
روندهای دنیا چیست .ننشستیم که تیم بیاید پی ما ،در
همه زمینهها تیم بود ولی درزمینه ای که قابل رشد هست
هیچ تیمی در ایران نداریم .مثل تیم تشخیص چهره یا
پردازش تصویر ،که روند دنیا ای هست ،ما به ای سمت
رفتیم که تیمی نبود و کار شتا دهنده را داریم انجام
میدهیم” نقلقول از مصاحبه2
“در مورد حوزههای محیطی تصمیمهایمان سریعتر هست
با محیط همراه میشویم مثال اگر دولت تصمیم به گران
کردن بنری بگیرد خروجیاش توی تصمیمگیری ما نحوه
فروش یا بازاریابی و ساعا کاریمان دیده میشود”
نقلقول از مصاحبه ۶
“دان را با توجه به نیاز بازار تغییر نمیدهیم اول نیاز
مشتری را میسنجیم درخت دان منجر به ف آوری یا
سرویسی میشود که مشتری به آن نیاز دارد را
 REVERSEمیکنیم آن چیری که مشتری میخواهد برای
ارائهاش نیاز به یک سری کارهای کلیدی وجود دارد که
برای آن کارهای کلیدی نیاز به دان ها و ف آوریهایی
هست و باید برویم به سراغ تامی کردنشان که بععی را
میخریم بععی را سرویس میگیریم ،بععی را خودمان
تولید میکنیم” نقلقول از مصاحبه ۶

-10-9-۸-۷-۶
11

-۸-۷-9-1۵-۵
1۴-12-۳-10-۶

-1۴-12-۵-۴-2
1۵

-۳-۶-11-9-1۵
1۳

-۶-11-۷-9-۵
12-۳-۴-10
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تم

مقوله

هی مقوله

کده

مو ه قت قوله

به

۳۸

کد مص حبه

تبیین و تحلیل جهتگی یهای است اتژاک د توسعه قابلیتهای وواا د کسب و کا های ووا (مو د مطالعه:کسب و کا های حوزه فناو ی اطالعات)

شو دگ ن

تحلیل بازخورد “فیدبکها را ماهانه میگیریم و بر اساس آن  PLANها را -9-۶-۴-۳-1
اصالح میکنیم” نقلقول از مصاحبه ۶
1۵-12-11-10
مخاطب

گرای
مشتری

“ای نیاز به دید استراتویک دارد یعنی هرروز باید بنشینید
و تحلیل کنید که ای بازار دارد به چه سمتی میرود و
-۳-10-11-1۵
روی آن سرمایهگااری کنید ،ما در ای فرایند وسطها
تحلیل بازار
شرو
هستیم ،یعنی فرصت را دیدهایم بهطور آزمایشی را
1۴
کردیم یک سهم کوچکی از بازار گرفتیم” نقلقول از
مصاحبه 1۴
“ما گستره انتخا مشتریها را باال بردیم و از  1000برند
به  ۵۶000رسید ،دیدیم خیلی از دستهبندیهای سیستم ما
مدیریت ارتباط باید تغییر کند  UIUXسایت امان را کال تغییر دادیم و
۵-۳-1۴
همزمان با طبقهبندیهایمان ،صور جدیدی برای ارتباط
با مشتری
با مشتری معرفی کردیم و فرایند ارسال را سعی کردیم
ساده ،بهتر و قابل رهیابیتر شود” نقلقول از مصاحبه 11

جهتگیریهای استراتویک

تبلیغ
جهتگیری
استراتویک

بازارگاه بودن

بازار

انتخا

زمان

ورود مناسب

“در حال حاضر چون کسبوکار ما معطوف به بنگاه بی
المللی هست ،کافی است خودمان را درست معرفی کنیم و
آنجا سرمایهگااری بکنیم” نقلقول از مصاحبه ۸
“شرکت ما  market placeاست ،هیچوقت جنسی را
نمیخریم همیشه تامی کنندهها تامی میکنند .نکتهای که
در بخ ما هست به همی دلیل ما در حوزه فعالیت امان
در بازار ،بیشتری جنس را داریم تامی میکنیم” نقلقول از
مصاحبه 11
“زمان بود .بععا با برندهای مختل باید  ۳ماه مااکره
میکردیم ،تیم فنی بفرستیم و تیم ،مایول ساختار آنها را
آنالی کند ،بععا متحمل هرینه میشدیم تا در ای زمان
درست شد و زمان دسترسی به بازار خو بود ،اتفاقی هم
که افتاد کسی با ای برندها برای  market placeکارکرده
بودند وارد مااکره نشده بود ،نتیجه ای شده که ما ۵۶000

1-۸

1-11

12-۴-11

نو کاال در بازار داریم که عرضه میکنیم” نقلقول از مصاحبه 11

گرای

رقابت

چابکی

ایجاد فروش
مبتنی بر تعمی

“کال استارتاپها فرایندهای از پی تعیی شده ندارند و
سازمانهای خیلی چابکی هستند” نقلقول از مصاحبه ۷
“تو پکیجهامون مطالبی مینویسیم که بر احساس مشتری
کار کند تعمی کند برگشت قسمتی از پولمان را ،روی
سایتمان اعتمادسازی کردیم با القای مهارتی که قرار هست
یاد بگیرند .اگر در صور رفت بهکل دوره مهارتی را
کسب نکنند کل پولشان را برگشت میدهیم .ای باعث
اعتماد شد و داریم در قسمت آموزش یک سری
فرهنگهایی را جا میاندازیم که قبال نبوده ای ها جرو
مریتهای ماست” نقلقول از مصاحبه ۴
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تم

مقوله

هی مقوله

کده

مو ه قت قوله

به

“خیلی از استارتاپها فکر میکنند باید بایستند پول جا
کنند و با سرمایهگاار باال بیایند ،م یک سری منحنی رشد
دارم که برای کسبوکار خودم هست باید با آن نرخ رشد
پیروی از مدل
کنم اگر عقب بمانم میدانم دارم اشتباه میکنم .سریع برای
کسبوکار
آخر هفته بازنگری میکنم که رشدمان ادامهدار باشد .بازدید
سایت و فروشمان در هر فصل دو برابر قبل شده است”
نقلقول از مصاحبه ۴

جهتگیری
استراتویک

انتخا
استراتویک

جهتگیری
استراتویک
تکنولویی

شو دگ ن

2-۴-10-۶

“یک اپی را درست کردیم تدریس خصوصی میکند و با
آن جامعهای را تصرف کردیم 20000 ،کاربر داریم می
خواهیم نیازهای دیگرش را تامی کنیم .مثال یه مادری که
امده ثبتنام کرده ولی عید نیازی نداره ،عید تست آیکیو
بهینهسازی ارائه
ایکیو انپیتیآی گااشتیم ،مشاوره جروه و تست رایگان
خدما
گااشتیم ،اینها را اضافه میکنیم که انها را نگهداریم .داریم -۳-۸-9-۵-۷
یک سری ویوگی اضافه میکنیم که آنهایی که از اپ ما
رقابت
1۳-1-12
استفاده میکنند بیشتر بمانند و بتوانیم خدمت بیشتری ارائه
کنیم“ نقل قول از مصاحبه 12

جهتگیریهای استراتویک

بازار

گرای

کد مص حبه

محصول

“اینکه در ذا یک نرم افراره ما بهجر ورینهایی که
میزنیم برای نرمافرارهایمان یک  LTSمیبینیم مثال در فاز
اول ای خصوصیا را دارد در فاز دوم کلود یا بالک چی
خواهد بود یا ازای دست مسائل فنی ذا کار ماست.
ای طور نیست که م اآلن یک محصول بدهم مشتری و
-۳-۸-11-۷-۵
سال بعد برای اصالح کنم .هر محصولی را تولید میکنیم
1۳-1۴
برای سال بعدش نقشهها و ورینهای زیادی را دیدیم مثال
دیتابیسمان  100 TABLEداشت اآلن به TABLE ۳000
رسیده با کلی کار که روی آن انجام دادیم .که در فرآیند ۳
ماهه یا  ۶ماهه یا یکساله  LTSهای جدیدی برای آن
دیدهایم” نقلقول از مصاحبه ۸

“یک فرصتهایی هست که افراد ما خودش کش میکند
به خاطر تمرکر زیاد افرادمان بر یک موضو است ،هر -۶-۵-۴-۳-2-1
استارتاپ ویکند یا جشنوارهای را شرکت میکنیم ،یا
-11-10-۸-۷
تحقیق و توسعه
تحقیق کرده و جمع نظر میدهد همچنی تیمی را
1۵-1۳-12
راهبندانیم” نقلقول از مصاحبه2
“هدف اولیه ما ای بود که ما محصولی ارائه کنیم یا وجود
ندارد و یا بهصور کمرنگ هست که همان
توانایی
سفارشیسازی که کامال بهصور آنالی هست که رقبای
ما یا ندارند مثال شرکت  xکه قدیمیتری فعال در ای
11-۳
سفارشیسازی
حوزه است امکان سفارشیسازی و طراحی آلبوم ندارد.
محصول
یعنی در محیط و مشخصا روی ای موضو کار
نکردند” نقلقول از مصاحبه ۳

۴0

تبیین و تحلیل جهتگی یهای است اتژاک د توسعه قابلیتهای وواا د کسب و کا های ووا (مو د مطالعه:کسب و کا های حوزه فناو ی اطالعات)

ادامه جدول  :۲مقوله ،زیر مقوله و کدهای باز در ارتباط با جهتگیریهای استراتژیک
تم

مقوله

هی مقوله

جهتگیریهای استراتویک

محصول

جهتگیری
استراتویک
تکنولویی
تولید

کده

مو ه قت قوله

به

کد مص حبه
شو دگ ن

“به جرأ میتوانم بگویم ای نو تولیدی که ما داریم
انجام میدهیم ،انجام نمیشود نه از جهت وسعت و کیفیت
توسعه محصول
-۳-۴-۶-۷-1۵
بلکه از جهت اینکه از ابتدا ای نو تولید یک طراحی یا
جدید
1۳-12
یک فکر داشته است برای همی است که محصول نهایی
یک محصول یگانهای است” نقلقول از مصاحبه ۳
“تا سال  9۳که شرکت را افتتاح کردیم  %۸0سرچ روی
دسکتاپ بود ،یک سایتی طراحی کردیم برای همی از سال
 9۶هفتاد درصد سرچ بر موبایل آمده  ،پس باید سایت ما
همروی موبایل خو به نمای دربیاید یا mobile
بهبود تدریجی  friendlyباشد ،یا باید رباتی میساختیم که بشود از طریق
تلگرام سفارش داد یا برای افرای کیفیت ترجمه ،کل
فرآیند تولید
مترجمها را میفرستیم برای ارزیابی ،یا ارتقا پیدا میکنند یا -1-۴-۳-۶-۷-۵
1۳
حاف میشوند 1 .مدیر پشتیبانی داریم و  ۳پرسنل ،اضافه
شدند و آموزش دادند و هماهنگی آنها  ،سیستم را بهبود
دادیم تا ای اتفاقها بیافتد” نقلقول از مصاحبه ۳
“پرویههای جدید زیادی در حال رخ دادن هست .یکی
با تلگرام هست که در قسمت طراحی آلبوم هم توسعه
دادهایم ای به ای حالت عمل میکند صرفا یک محصول
دریافتکننده نیست و محصولی است که به مشتری پاس
میدهد به ای صور که بی  ۶-۵موضو خاص مثال
موضو آلبوم عکس(سفر ،فارغالتحصیلی ،تولد فرزند و ...
) را انتخا کنید و به تعداد عکسها را به با تلگرام
تنو در ارائه
میفرستید و ای با در پشتصحنه عملیاتی را انجام
میدهد و عکسهای شمارا بهطور خودکار در ای تمپلت 1۳-1-12-۳-۸
خدما
(طرح پی فرض) که در سرور موجود هست چیدمان
میکند و به شما یک پی تصویر میدهد که در صور
تائید کاربر سفارش گیری میشود .یعنی بر interactivity
وارد با تلگرام کردهایم .دومی پرویه اپلیکش ماست که
بهزودی برای اندروید هم اصالح میشود و وارد بازار
میشود .قابلیت دیگر سرعت بخشیدن به روند محصول
سفارشی است” نقلقول از مصاحبه ۳
“خیلی مهمتر ای است که چطور بخ فنی و مجازی به
بخ فیریکی وصل میشود در شرکت ما تمام ای فرآیند
یک فرآیند اتوماسیون شده است .از زمانی که کاربر سایت
ما را میبیند تا زمانی که ثبت سفارش میکند یکفاصله
بی تولید فیریکی و مجازی است که ما ای رو به هم وصل
12-۳-۵
اتوماسیون
کردهایم درواقع تولید مجازی خروجیاش به تولید فیریکی
وصل میشود و محصول آماده میشود .باز اینجا دان و
تجربه در فرآیند اتوماسیون سازی به ما کمک کرده تا
فرصتها را هر چه سریعتر در شرکت به واقعیت تبدیل
کنیم” نقلقول از مصاحبه ۳

۴1
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ادامه جدول  :۲مقوله ،زیر مقوله و کدهای باز در ارتباط با جهتگیریهای استراتژیک
تم

مقوله

هی مقوله

کده

به

جهتگیریهای استراتویک

مدیریت دان

مو ه قت قوله

استراتویک

شو دگ ن

“ما فرآیند مدیریت دان خوبی داریم ،ما نمودار رادار
داریم که هر  ۶ماه یکبار میکشیم که ببینیم هرکدام از
-9-۷-۶-۴-2-۳
بخ های شرکتمان در چه شرایطی است و الزم روی کدام
1۵-1۴
بخ بیشتر وقت بگااریم” نقلقول از مصاحبه 1۵
“یکی از مشکال

جهتگیری

کد مص حبه

ما حملونقل و رساندن به دست

مشتری است .ما دو راه داشتیم که ای بود که با شرکت
تولید

حملونقل پیمانکاری قرارداد ببندیم یکراه هم ای بود که
بیاییم بخشی را خودمان انجام بدهیم و بخشی را

تکنولویی
برونسپاری

برونسپاری کنیم ،تجربه قبلی ما گفت کاری ترکیبی کنیم
یعنی ماشی هایمان در منطقه میرفت ،محصول را
میآوردیم در شهر ازآنجا نفر سومی در توزیع به ما کمک

1۵-۵-۷

میکرد ای باعث میشد که دیگر الزم نباشد که در شهر
انبار دارا باشیم” نقلقول از مصاحبه۷

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

بیث ت تیجهگی
در ای پووه بده کمدک تحلیدل محتدوا ،سده مقولده
جهت گیری استراتویک کارآفرینی ،جهت گیری اسدتراتویک
بددازار و جهددتگیددری اسددتراتویک تکنولددویی بدده عنددوان
جهتگیری های اسدتراتویک در توسدعه قابلیدتهدای پویدا
شناسایی شدند.
جهت گیری استراتویک کارآفرینی با چهدار زیدر مقولده
پیشگامی ،نوآوری ،ریسکپایری و آیندهنگری دسدتهبنددی
شد .چرا که عالوه بر مبانی نظری مطدرح شدده] [۵2،۵۵در
ای حوزه ،کدهای بدست آمده از مصاحبهها ،ما را بده اید

اتخاذ تصمیما استراتویک به موقدع قبدل از اینکده پنجدره
فرصت بسته شود تنها با استفاده از میانبرهای ذهنی ۳مبتنی
بر نحوه تصمیم در محیط های بسیار ندامطمی امکدانپدایر
اسددت .بدددون اسددتفاده گسددترده از میددانبرهددای ذهنددی در
تصمیم گیری ،بسیاری از کسب و کارهدای نوپدا بدهراحتدی
راه اندازی نمی شوند] .[۵9همچنی وانگ و احمدد)200۷(۴
مطرح میکنند که قابلیت نوآورانه توانایی شدرکت را بدرای
توسعه محصوال و بازارهدای جدیدد بدا هماهندگ کدردن
اسددتراتویک بددا رفتارهددا و فرآیندددهای نوآوراندده افددرای
میدهد] .[1۳گرچه یادگیری ناشدی از تجربده بیشدتر بدرای
شددرکتهددای تثبیددتشددده مطددرح اسددت ،آزمددونوخطددا ،و
فرایندددهای ابتکددار بددرای کسددب و کارهددای نوپددا بیشددتر
قابلاستفاده است] [2۷و در توسعه و بهبود قابلیتهای پویا
مؤثرند .یا در تحقیدق زی و همکداران )200۷(۵بدر تعقیدب
روندهای محیطدی و ارزیدابی دائدم محیطدی بدرای توسدعه

دسته بندی هدایت کرد .پیشگامی با مولفه هدای "پیشدرو در
ارائه کاال/خدما " و "ساختارشکنی"د نوآوری با مولفههای
"نوآوری با استفاده از میانبرهدای ذهندی"" ،ایجداد فرآیندد
جدید تولید" و "سدرمایهگدااری بدر پدرویههدای جدیدد"د
ریسک پایری با مولفده "آزمدون و خطدا"د آینددهنگدری بدا
مولفههای "روندیابی محیطی" و "تصمیمگیدری بدر اسداس
محیط و مخاطب" .در اید میدان مولفده سداختارشدکنی از
یافتههای ای پووه میباشد و سدایر مولفدههدا در مبدانی
نظری به آنهدا اشداره شدده اسدت .بدهطدوری کده نوناکدا و
تویانا )200۷(1یکی از مولفدههدای مددیریت اسدتراتویک را

2 . Alvarez & Busenitz
۳ . heuristic
۴ . Wang, Ahmad
۵ . Zhai et al.,

1 . Nonaka, Toyama

۴2
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قابلیت طوالنی مدد تاکیدد شدده اسدت] .[۶0و کسدب و
کارهای نوپای کارآفرینانه باید بدا توجده بده محدیط متغیدر،
استراتوی خود را تغییر دهند و بدی وسدیله اسداس مندابع
خود را دوباره پیکرهبندی کنند] .[۴0
جهددتگیددری اسددتراتویک بددازار بددا دو زیددر مقولدده
جهتگیری استراتویک مشتری و جهدتگیدری اسدتراتویک
رقابت دسته بندی شد .کدهای احصا شدده از مصداحبههدا
راهنمددای ای د دسددتهبندددی از ادبیددا ] [۵۴مددرتبط شددد.
جهتگیری مشدتری بدا مولفدههدای "درک نیداز مشدتری"،
"تحلیل بازخورد مخاطب"" ،مدیریت ارتباط بدا مشدتری"،
"تحلیل بازار"" ،بازارگاه بودن "1و "تبلیدغ" د جهدتگیدری
رقابددت بددا مولفدده هددای "انتخددا زمددان ورود مناسددب"،
"بهینهسازی ارائه خدما "" ،پیروی از مددل کسدبوکدار"،
"انتخا استراتویک"" ،چابکی" و "ایجداد فرآیندد فدروش
مبتنی بر تعمی " .از یافتههای ای پدووه تحلیدل بدازار،
بازارگاه بودن ،تبلیغ ،انتخا زمان ورود مناسب ،بهینهسازی
ارئه خددما و ایجداد فرآیندد فدروش مبتندی بدر تعدمی

به نوبه خدود تد ثیر زیدادی بدر عملکدرد شدرکت دارندد .از
مولفه های زیر مقوله محصول ،توانایی سفارشدیسدازی بده
عنوان یافته پووه مطرح مدیباشدد و سدایر مولفدههدا در
مبددانی نظددری از جملدده تحقیددق و توسددعه] [۶۵و توسددعه
محصول جدید ] [۶۶،۶۷قابل تایید می باشد.
کسب وکارهای نوپا اسدتراتویهدای مختلفدی را جهدت
تعقیب فرصت ها در محیطهای رقابتی بسدیار متغیدر دنبدال
میکنند .ای کسب و کارها با بهکارگیری ای اسدتراتویهدا
می توانند ادراک بیشتری از محیط داشته و تصدمیم بگیرندد
که چگونه فرصت ها را تشخیص دهند و آنها را دریافدت
نمایند و در نتیجه در اساس منابع خود تحول و پیکرهبندی
مجدد ایجاد کرده و به موفقیت برسند.
و در نهایت پیامدهای حاصل از توسعه قابلیتهای پویا
در کسب و کارهای نوپای فنداوری محدور بدر اسداس نتدایج
عملکردی حاصل از دیددگاه کداپالن و نورتدون( )1992در
چهار طبقه پیامددهای مدالی ،یدادگیری و رشدد ،مشدتری و
فرآیندهای درونی شناسایی شد] .[۶۸در پووهشی که توسط

میباشند و مابقی مولفه ها توسط برخی محققان تایید شدده
است از جملده درک نیداز مشدتری] ،[۶1تحلیدل بدازخورد
مخاطب] ،[2مدیریت ارتباط با مشتری] ،[۶2پیروی از مدل
کسدددبوکدددار] ،[۳،2۶انتخدددا اسدددتراتویک] [2۷،1۳و
چابکی].[2۵
جهتگیری استراتویک تکنولویی با دو زیر مقوله تولید
و محصددول دسددتهبندددی شددد .کدددهای احصددا شددده از
مصاحبهها ما را به ای دستهبنددی از ادبیدا ] [11هددایت
کرد .تولید با مولفه های "برونسپاری"" ،مددیریت داند "،
"تنو در ارائه خدما "" ،اتوماسدیون" و "بهبدود تددریجی
فرآیندددد تولیدددد"د محصدددول بدددا مولفدددههدددای "تواندددایی
سفارشیسازی محصدول"" ،تحقیدق و توسدعه" و "توسدعه
محصول جدید" .از یافته های ای پدووه در زیدر مقولده
تولید میتدوان بده بدرونسدپاری ،تندو در ارائده خددما ،
اتوماسیون و بهبود تدریجی فرایند تولید اشاره کرد و مولفه
مدیریت دان مورد تایید نویسندگانی چدون ] [۶۳،۶۴مدی
باشد .مدیریت دان با حمایدت فنداوری اطالعدا  2تد ثیر
قابل توجهی بر قابلیت های پویا و استراتوی رقابتی دارد کده

بلوچی و همکاران( )1۳9۸انجام شده پیامد قابلیتهای پویا
بر عملکرد مورد تایید واقع شده است] .[۶9همدی طدور در
تحقیق ابراهیم پور ازبری و همکاران( ،)1۳9۸تداثیر قابلیدت
یکپارچه سازی که یکی از ابعاد قابلیتهای پویا می باشد بر
عملکرد شرکت تایید شده است] .[۷0
با توجه به اینکه جهتگیری استراتویک به عندوان یدک
عنصر کلیدی همدراه بدا قابلیدت هدای پویدا مدی تواندد بدر
عملکرد شرکت تاثیر بگاارد] .[۳۷و در ای باره اسپانوس و
لیوکاس (2001) ۳عنوان می کنند کده دارایدیهدای شدرکت
ت ثیر مستقیم و مهمی بر عملکدرد بازار(سدهم بدازار ،حجدم
فروش مطلو و افرای سدهم بدازار و فدروش) از طریدق
اسدتراتوی شدرکت دارد] .[۷1همچندی مطدابق بدا تحلیدل
تیس( )2007قابلیدت درک مدیتواندد بده موفقیدت مدالی و
موفقیت بازار منجر شود .تدیس یدادآور مدیشدود شناسدایی
موفق و دریافت فرصتهای فنی و بدازار ،انتخدا عاقالنده
فنّداوریهدا و ویوگدیهدای محصدول ،طراحدی مددلهدای
کسبوکار و تعهد منابع مالی به فرصتهای سدرمایهگدااری
میتواند بده رشدد و سدودآوری مؤسسده)عملکدرد مدالی و
عملکددرد مبتنددی بددازار(منجددر شددود .وی معتقددد اسددت

1 . Marketplace
۳ . Spanos and Lioukas

)2 . Knowledge management with IT support (KMIT

۴۳
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