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 مقدمه
 یبررا را ایپو یهاقابلیت دیبا هابنگاه و است نوظهور یاقتصادها مشخصه دیشد فشار وجود

 سرعت که کندمی بیان (،2003)1وینتر .(al., et Helfat 2007)دهند توسعه رقابت در ماندن زنده

 .کنردمی عمرل پویرا هرایقابلیت توسرعه گیریتصرمیم در عاملی عنوان به صنعت یک در تغییر

 مفروضرات دارای و بروده محرور منبرع رویکررد یافتهتوسرعه دیدگاه پویا هایقابلیت انداز چشم

 و زمران طول در سازمان یک منابع موجودی توسعه چگونگی درک در ما به که است مشترکی

 پویا هایقابلیت توسعه (.Ambrosini, Bowman, 2009)کندمی کمک رقابتی برتری حفظ نحوه

 شرررکت رشررد ارتقررا برررای رقررابتی هررایمزیت حفررظ و آوردن بدسررت برررای کلیرردی عوامررل

 & Teece, Pisano & Shuen, 1997; Teece, 2012; Zollo & Winter, 2002; Eisenhardt)اسرت

Martin, 2000)  

 در مهرم فراینردهای از یکری پویرا قابلیرت ی توسرعه کره دهنردمی نشان اولیه تجربی شواهد

  (.Sapienza et al., 2006؛Corner, Woo, 2012است) نوپا هایوکارکسب تکامل و خلق فرآیند

 هایقابلیت بایستمی اندمواجه تغییر حال در تکنولوژهای و بازارها با که ییهاشرکت

 مراحل در پویا هایقابلیت .(Leonard, 1995)دهند توسعه مشکالت از دوری برای را جدید

 فناوری و بازاریابی قابلیت و دارد آنها نوآورانه عملکرد بر زیادی تاثیر هابنگاه ابتدایی

 و جدید یهاشرکت در .(Protogerou et al., 2011) بخشدمی ارتقاء و بهبود را هاشرکت

 بر شرکت رشد به و باشند آور ارزش ارزش، بی منابع برای توانندمی پویا یهاقابلیت نوظهور

 نوپا هایوکارکسب راستا این در (.Baker & Nelson, 2005) کنند کمک کمیاب منابع خالف

 است الزم و شوند حساس بیشتر بازار در تغییرات به ناکافی، هایقابلیت و منابع با بایستیمی

  .(Kwon et al., 2018) دهند توسعه آنها با مقابله برای را پویا هایقابلیت

 تمرکرز شرده تثبیرت و برزر  هایشرکت بر پویا هایقابلیت بر قبلی تحقیقات خاص بطور

 ,Hall &Williams)اندنشرده نوپرا هایشرکت در هاقابلیت توسعه دادن نشان به موفق و اندداشته

2008; Hjalager, 2010). در هرم جدیرد آمیزمخراطره هایوکارکسب و شدهتثبیت هایشرکت 

                                                           
1. Winter 
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 ,Stam &Gibcus) دارنرد کلیردی هرایتفاوت پویا هایقابلیت توسعه و استفاده در هم و ماهیت

;2014 Passarelli ;Lanza&2015 Bititci, Inan& ;2012). هراتیابلق نیرا مورد در ب،یترت دینب 

 کمترر (Newbert, 2005) ظهرورنو یهاشرکت و (Sapienza etal., 2006جوانتر) یهاشرکت در

 است. شده پژوهش

 در تحقیقرراتی هایزمینرره ترینفعررال از یکرری برره پویررا هررایقابلیت تحقیقرراتی زمینرره چرره اگرر

 هرایقابلیت ماهیرت دنبرال به هنوز محققین واقع در لیکن است شده تبدیل استراتژیک مدیریت

 و سرازمانی هرایروش و فرآیندها و پیامدهایش ، آن برانگیزاننده عوامل یا آن هایپیشران پویا،

 تحقیقرات و (.Albert-Morant et al., 2018 ; Helfat & Martin ,2015باشرند)می آن مردیریتی

 را موثرنرد هراقابلیت توسرعه در کره سیسرتماتیکی فاکتورهرای تا است الزم زیادی بسیار تجربی

 جهرت الگوی به دستیابی برای تالش در حاضر پژوهش بنابراین. )Pisano,2015( کنند شناسایی

 باشد.می اطالعات فناوری حوزه نوپا هایوکارکسب در پویا یهاقابلیت توسعه

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی بر مروری
 جرایی (،193۴شرومییتر) نوآوری بر مبتنی رقابت 1روح در پویا یهاقابلیت دیدگاه خاستگاه

 عملیاتی هایقابلیت بدیل بی بازترکیب و موجود منابع خالق تخریب مبنای بر رقابتی مزیت که

 ,Henderson & Clark) معمراری نروآوری همچون ادبیاتی در هاایده این باشد.می است، جدید

 Kogut) ترکیبی هایقابلیت و (Henderson & Cockburn, 1994) بندیپیکره شایستگی ،(1990

& Zander, 1992) است. یافته توسعه بیشتر 

 شده واقع فراوانی توجه مورد مدیریتی تحقیقات در پویا هایقابلیت گذشته، دهه دو طی در

 .(Mahringer, Renzl, 2018) اسرت مانرده براقی مربهم پویرا هایقابلیت ماهیت حال این با است.

 از مسرتقیم غیرر یبینر پریش یرک عنروان بره تغییرر، هرایقابلیت بازتاب طریق از پویا هایقابلیت

 (. al., et Bogodistov 2017) باشدمی شرکت موفقیت

                                                           
1. Spirit 



  164 1399تابستان  ،2 شمارة ،13 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

 پویا هایقابلیت مفهوم .(Winter, 2003) دارد اشاره هاروتین از ایمجموعه به قابلیت مفهوم

 و تیس (.,Teece 2007) است داشته همراه به را هاپژوهش از موجی رقابتی، مزیت منبع عنوان به

 ترالش را پویرا هایقابلیت آنها بردند، بکار را پویا هایقابلیت مفهوم بار اولین (1997) همکاران

 درونری هایشایستگی و منابع ،هامهارت بازآفرینی و سازییکیارچه تغییر، برای سازمان مدیران

 هاشرکت و است نیاز مورد تغییر حال در هایمحیط با تعامل برای که دانندمی سازمان بیرونی و

  دهند.می توسعه تغییرات با مقابله و برخورد برای را هاقابلیت

 توسرعه و شرودمی محردود شررکت هرایقابلیت موجرودی اسراس بوسریله هراقابلیت توسرعه

 هرایقابلیت توسرعه .گیرنردمی شرکل وابسرته مسریر سابقه و بازار فعلی موقعیت بوسیله هاقابلیت

 دسرت بره منظرور بره (1دوبراره پیکربنردی و تصررف )درک، حروزه سه در ایقوی نسبتاً پویای

 و .(Karagouni & Kalesi, 2011) است الزم بازار جایگاه ایجاد و بازار در رقابتی مزیت آوردن

 تیرموفق یبررا خروب یاسرتراتژ و 2VRIN منرابع ،یقرو یایپو یهاهایقابلیت مشترک حضور

 .(,Teece 2014) است الزم و یضرور شرکت یمال درازمدت

 بریش (،201۵کارآفرینی) جهانی بان دیده تعریف اساس بر پژوهش این در نوپا یهاشرکت

 یرک بره نسربت بیشرتری رشرد قابلیرت موفرق، نوپرای وکرار کسب یک ..دندارن عمر ماه ۴2 از

 بره نسربت بیشرتری رشد زمینۀ یا کار نیروی کمتر، ایسرمایه با تواندمی یعنی دارد، بالغ شرکت

 برر نوپرا وکارهرای کسرب مرالکین اینکره بررای (.Blank, 2013باشد) داشته قدیمی یهاشرکت

 و باشرند هوشریار کره اسرت الزم آینرد، فراقق موجرود منرابع به وابسته مسیرهای و هامحدودیت

 و نوسرازی بررای مسریری نتیجره در کره دهنرد. توسرعه را پویاترنرد که ییهامکانیزم و هاسیستم

 .(Leonard, 1995)سازندمی فراهم را منابع پیشرفت

 از یمتعردد لیردال بره کوچکتر انهنیکارآفر و جوان یهاشرکت در باالتر سطح یهاقابلیت

 اندایجرراد شررده شررده تثبیررت و بررزر  یهاشرررکت در افتهیتوسررعه برراالتر سررطح یهرراتیقابل

(Danneels,2011; Winter,2003) اسررررت متفرررراوت (Busenitz & Barney 1997; 

                                                           
1. Sensing, Sezing and Reconfiguration 

2. Valuable, rare, inimitable, and non-substitutable 
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Zahra,etal.,2006 )ًبره مجبرور اغلرب و هسرتند نیشریپ اتیرتجرب فاقد نوپا هایوکارکسب ،اوال 

 ؛)2003Shane, & Delmar( کننرد یانرداز راه ایر جرادیا را ییهاحلراه تا شوندیم 1یساز بداهه

 یزیربرنامره یبررا الزم زمران که ندارند یاانباشته منابع کوچک، ینیکارآفر یهاشرکت ،اًدوم

 ،اًسرروم (Renko et al., 2009) دنررکن فررراهم را مختلررف یاحتمررال یهرراونآزم ایرر و اقرردامات

 بررا ،ییتوانررا و یریادگیرر ینرردهایفرا انجررام هنگررام در معمرروال جرروان انررهنیکارآفر یهاشرررکت

 توسررعه یبرررا آنهرا ییتوانررا و دارنرد یکمرر یهرراقابلیت آنهرا رایررز شروند،یم مواجرره یمشرکالت

 .(Nieto & Santamaria, 2010) است محدود دیجد یهاتیقابل

 ،2لرهراو نیروس (.,Eriksson 2014باشرند)می مروثر پویا هایقابلیت توسعه بر متعددی عوامل

 کره دادند نشان و کردند بررسی داریهتل صنعت در را پویا هایقابلیت هایزمینهپیش (،201۴)

 نتیجره همچنرین آنهرا هستند. قابلیت توسعه اساس جمعی و فردی سطح در مهارت و قبلی دانش

 دارند را تغییر به نیاز درک برای بیشتری احتمال شایسته کارکنان داشتن با هاشرکت که گرفتند

 و ویررآنونز مطالعرره نتررایج طبررق دهنررد.می پاسررخ آن برره منررابع مجرردد بنرردیپیکره طریررق از و

 تصررف درک، با مرتبط هایقابلیت که ایشان مطالعه مورد هایشرکت همه (،201۵)3همکاران

 هرایمهارت برر عمرده بطرور انردداده توسرعه اندازی راه مرحله در را منابع مجدد بندیپیکره و

 هرایروال و فرآینردها برر شردهتثبیت هایشررکت در کره حرالی در هسرتند. مبتنری کارآفرینان

  شود.می تمرکز مدیریتی تیم توانایی و سازمانی

 مهندسری سرازمانی، یرادگیری شرامل قابلیرت توسرعه مکانیزم سه (،2009)۴کوتب و مالیک

 و هنرد هایشررکت عملکررد برر تروجهی قابرل تراثیر کره تولید، هایپذیریانعطاف و معکوس

 و سراختارها ایجراد که داد نشان همچنین (2016) ۵ویلیامسون کردند. شناسایی را دارند پاکستان

                                                           
1. Improvise 

2. Nieves, Haller 

3. Annunzio et al., 2015  

۴. Malik and Kotabe 

۵. Williamson 
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 کلیردی پویرا، قابلیرت نفرو  و ایجراد برای چینی هایشرکت برای منعطف سازمانی فرآیندهای

 است.

 چگرونگی بره پاسخ منظور به چینی تولیدی شرکت دو بررسی با (،2016)1همکاران و زنگ

 اسراس نوسرازی بررای پویا هایقابلیت گسترش و مدیریت توسعه، رادیکالی، تکنولوژی توسعه

 نیسرت قابلیت از خاص نوع یک نوسازی تنها پویا قابلیت توسعه که داشتند را پیشنهاد این منابع،

 بسرته یرک هماننرد شررکت کلری قابلیت چگونه بگیرد یاد اینکه برای است متاقابلیت یک بلکه

  شود. نوسازی مکرر بطور یکیارچه کامال

 در یکیرارچگی قابلیرت برا مثبتی رابطه منابع  خیره که دادند نشان (،2009)2همکاران و لیاقو

 تعبیره و (Zhou & Li, 2010) اسرتراتژیک گرایشات همچنین دارد. اینترنت بر مبتنی هایشرکت

 3شربکه
)2011 Du, & Wu Zhang, Zheng,( در پویرا هرایقابلیت مهرم هرایمحرک عنروان بره 

 اند. شده شناخته تولیدی هایشرکت

 محردود کنندمی فعالیت آن در هاشرکت که یسازمان زمینه یا طیمح توسط هاتیقابل توسعه

  .(Meyer & Peng, 2005) شودمی

 ولری دارنرد محردودیت منرابع دریافرت در جدید هایشرکت چه اگر که است این واقعیت

 مقیرد موجرود ۴منرابع اعطرای به آنها که چرا اند داشته موفقی عملکرد که است داده نشان نتایج

 عملکرد برای مکانیزمی پویا هایقابلیت توسعه و دارند برنامه در را دیگری منابع اعطای و نبوده

 ترا کننردمی ترالش جروان هایشرکت .(McKelvie & Davidsson, 2009) بود خواهد موثرشان

 پاسرخ نحروه در داقمری تغییرر نیازمنرد خرود کره شررایطی دهنرد، ارتقا را البداهه فی هایقابلیت

  (.Zahra et al., 2006) است تغییر به جدید ونچرهای

 

 

                                                           
1. Zeng et al., 2016 

2. Liao e al., 

3. Network embeddedness 

4. Endowment 
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 های پویاهای انجام شده در زمینه توسعه قابلیت. پژوهش1جدول 
 های پویاعوامل موثر بر توسعه قابلیت محقق/سال

Harreld et al., 

)2007( 

. درک درست 1های پویا با دو وظیفه دارند:اساسی در توسعه قابلیتکنند که مدیریت نقش بیان می

. توانایی کنش در مقابل 2تغییرات)مثال تغییرات بالقوه در تکنولوژی، رقابت، مشتریان و مقررات(؛ 

های ها را داشته باشند یعنی قادر باشند با استفاده از پیکره بندی مجدد داراییتهدیدات و فرصت

 های جدید مقابله کنند.موس برای مقابله با چالشملموس و غیر مل

McKelvie & 
Davidsson(2009) 

باشد. از طرفی های پویا دارای اهمیت میتأثیر بهبود منابع جدید بر توسعه انواع مختلف قابلیت

سازند تا های جدید را قادر میدسترسی داشتن به منابع ملموس مثل منابع مالی و منابع اساسی، شرکت

 .های پویا سرمایه گذاری کننددر توسعه قابلیت

)2010Zhou & Li ( های تولیدی شناخته شده اند.های پویا در شرکتگرایشات استراتژیک به عنوان محرک مهم قابلیت 

Haller,  & Nieves

201۴ 

 کند.می قیرا تشوها قابلیتتوسعه همه  ،یانسان هیاز سرما یدهد که سطح باالترنشان می جینتا

 دیبا تجد و پاسخ به آن رییتغ یخود را برا ازیقادر خواهند بود تا ن طیواجد شراها با کارکنان شرکت

 ، درک کنند.خوداساسی منابع 

Jones et al., 

201۴)) 
از  حمایت یهاروش نیتر عیشا کند، احتماالًمی تیحما یتجرب یریادگیو  ابتکارکه از  هاییتینرو

 .دنکنمی دیرا تجد وکارهای نوپاکسبموجود در  یهاتیاست و قابل ایپو یهاقابلیت

)2014Teece( 
کند که آنها چگونه تعیین می کند وها کمک میتیو شکل دادن قابل جادیبه ا یتیریمد ماتیتصم

 گسترش و توسعه یابند.

Inan& Bititci, 

(201۵) 
این میان قابلیت یادگیری سازمانی در توسعه  ها دارد. درفرهنگ نقش حیاتی برای توسعه دیگر قابلیت

 ها هم دارای اهمیت زیادی است.دیگر قابلیت

)2018Teece( کند.وکار کمک میها به مهارت در طراحی مدل کسبهای پویا در شرکتتوسعه قابلیت 

  شناسیروش
 گرردآوری برحسرب و بروده کراربردی هرایپژوهش جرزء هردف، دیردگاه از پژوهش این

 مردل ،هانمونره مروردی مطالعره طریرق از تحقیق این در است. موردی مطالعه -کیفی اطالعات،

 ,Eisenhardt & Graebner) کنردمی شناسرایی را روابط و هامقوله ،هاسازه یعنی شودمی احصاء

 فنرراوری حرروزه در تهررران شررهر در فعررال نوپررای یهاشرررکت پررژوهش، آمرراری جامعررۀ .(2007

 اکنون هم که فردی نوپا: کارآفرین تعریف طبق آنها وکار کسب اندازیراه سابقۀ که اطالعات

 بیش و ،است کاروکسب آن از بخشی یا تمام مالک شخصاً ،کندمی مدیریت را وکاری کسب
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 نیل زمان تا و است هدفمند گیری،نمونه رویکرد باشد.می ،(GEM, 2015) داردن عمر ماه ۴2 از

 تقریبرا آمرده بدست اطالعات شد حاصل اطمینان که ایمرحله یعنی یافت؛ ادامه نظری اشباع به

 ایرن شرد. محقق تکرارپذیری و اشباع اساس بر گیری نمونه کفایت نتیجه، در باشد.می تکراری

 یهامصراحبه پرژوهش، پایایی تقویت منظور به و اطمینان برای ولی شد، محقق 12 نمونه در امر

 و محروری و براز یهاکدگرذاری تحلیرل، منظرور بره گرفت. انجام 1۵ نمونه تا ساختاریافته نیمه

 مقایسره، آزمرون، کرردن، خررد فرآینرد از است عبارت باز است.کدگذاری شده انجام انتخابی

 طبقرات دهیارتبرا  فرآینرد "عنوان به نیز محوری وکدگذاری هاداده بندیطبقه و سازیمفهوم

 تئروری اصرالح و یکیرارچگی فرآیند عنوان به نیز انتخابی گذاری کد و باشد.می طبقات زیر به

 بررای ،7 نسرخۀ ، آی.تری.اطلرس افرزار نرم از مطالعه، این در (Corbin & Strauss, 2008). است

  شد. استفاده شده بیان هایکدگذاری انجام

,Yin کیفری) محققین توسط شده اراقه هایتوصیه براساس پژوهش در 1پایایی افزایش برای

 تفصریل بره کدگرذاری ترا مصراحبه پروتکرل تهیره از پرژوهش ایرن فرآینردهای اوالًهمه (،2009

 یرک ماننرد را نترایج بره هراداده از رسریدن فرآینرد محققرین سرایر کره اسرت شرده مستندسازی

 برا هراداده بررسری و کدبنردی در نفرر چنردین از اسرتفاده برا همچنرین، نماینرد. دنبال حسابرس

 برا پرژوهش 2درونری اعتبرار افزایش برای .است یافته افزایش پژوهش پایایی کنندگانمشارکت

 و کنندگانمشرارکت بره برگشرت همکراران، کمرک برا آنهرا بررسی محقق، چندین از استفاده

 هسرتند، آزمایش یک عنوان به کدام هر که مورد، یک بجای ایمطالعه مورد چندین از استفاده

 از اسرتفاده اسرتراتژی، مهمتررین 3بیرونی اعتبار افزایش برای است. شده استفاده پژوهش این در

 (.Yin, 2009) است نظری اشباع به رسیدن برای مطالعه مورد چندین

                                                           
1. Reliability 

2. Internal validity 

3. External validity 
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 هایافته
 شناختی جمعیت توصیف

 شرده اراقره 2 شماره جدول در مطالعه، این در کنندگانشرکت شناختیجمعیت هایویژگی

  ت:اس

 شوندگانمصاحبه شناختیجمعیت هایویژگی .2 جدول

 اندازه

 شرکت
 کار سابقه

 کار سابقه

 اجرایی
 جنسیت تحصیالت سطح تحصیلی رشته

 سن

 )سال(

 مصاحبه

 شونده

 I1 36 مرد دکتری سیستم مدیریت صنایع، مهندسی 1۴ ۴ ≥ ۴9

 I2 32 مرد دکتری دانشجوی مدیریت 8 3 ≥ ۴9

 I3 31 مرد لیسانس فوق کامییوتر و الکترونیک مهندسی ۵ 3 ≥ ۴9

 I4 29 مرد لیسانس فوق صنایع مهندسی 6 ۴ ≥ ۴9

 I5 31 مرد لیسانس فوق اجرایی مدیریت 8 ۴ ≥ ۴9

 I6 38 مرد لیسانس فوق کارآفرینی 1۴ 2 ≥ ۴9

۴9 ≤ 2.۵ 8 MBA ۴0 مرد لیسانس فوق I7 

 لیسانس انتظامی، علوم لیسانس فوق 6 7 ≥ ۴9
IT 

 I8 31 مرد لیسانس فوق

 I9 30 مرد لیسانس مکانیک 8 ۵/3 ≥ ۴9

 I10 36 مرد لیسانس مدیریت 10 ۴ ≥ ۴9

 I11 26 مرد لیسانس فوق کارآفرینی ۵ ۵/3 ≥ ۴9

 I12 29 مرد دکتری آلی شیمی 9 2 ≥ ۴9

 I13 30 مرد دکتری دانشجوی کارآفرینی 8 ۵ ≥ ۴9

۴9 ≤ 8 10 MBA 30 مرد لیسانس فوق I14 

۴9 ≤ ۴ 16 MBA 39 زن لیسانس فوق I15 

 

 این در شرکت برای افراد شناختیجمعیت هایویژگی مطلوب سطح دهندةنشان (2) جدول

 کدگرذاری نخست، مرحلۀ در است. شده انجام مرحله دو در هاداده کدگذاری.باشدمی مطالعه

 کرد1۴۴ مشرابه، کردهای ادغرام و پاالیش از پس که شد شناسایی مقدماتی کد 201 تعداد باز،

  است. آمده (3) جدول در آن از اینمونه که شدند شناسایی نهایی
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 هاداده باز کدگذاری نتایج از اینمونه .3 جدول
 مصاحبه شماره

 ردیف باز کدهای
 1 2 3 4 5 13 14 ... کدها فراوانی

 1 ابتکار 0 1 0 1 0 0 0 0 3

 2 انسانی نیروی ارزیابی 0 0 0 0 0 0 1 0 2

 3 فنی ابزارهای از استفاده 0 0 0 0 0 0 0 0 8

 ۴ تیم بازخورد از استفاده 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 ۵ کاری استقالل 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 6 فروش افزایش 1 1 2 0 0 0 0 0 9

...         ... ... 

 1۴۴ مجموع ۴0 ۴1 ۴۴ ۵1 32 3۴ ۴6 ... 686

 

مدل  هایسازه از استفاده با کدگذاری شد. این انجام محوری کدگذاری مرحله، دومین در

.شررایط علری؛ 1از:  عبارتنرد که است شده بررسی( انجام مورد پدیدة محوری)حول کدگذاری

 ,Bohm. پیامردها)۵. راهبردهرای عمرل و ۴گر؛ ای و مداخلره. شرایط زمینره3.پدیده محوری؛ 2

200۴.) 

 هاداده محوری و انتخابی باز، کدگذاری از اینمونه .۴ جدول
 محوری کدگذاری انتخابی کدگذاری باز کدگذاری شوندگان مصاحبه کد ردیف

 مشتری نیاز ۵-9-7-11-6-10-۴ 1

 بازار استراتژیک گرایشات

 استراتژیک گرایشات

 مشتری با ارتبا  مدیریت 1۴-11 2

 بازار تحلیل 1۵-11-10-3-1۴ 3

 دانش مدیریت 1۵-9-7-6-10-۴-3-1۴-1-2 ۴
 استراتژیک گرایشات

 اجرایی مدیریت
 توسعه و تحقیق ۵-1۵-7-11-10-8-۴ ۵

 خطا و آزمون ۵-1۵-9-7-8-3-12 6

 تولید استراتژیک گرایشات برونسیاری 7-۵-1۵ 7

 استراتژیک گرایشات پذیر انعطاف کار ساعات 2-1۴-۴-10-8-9-1۵ 8

 سازمانی مسطح ساختار 7-11-9-8-6-۴-2-3 9 انسانی منابع مدیریت

 محیطی روندهای تحلیل 1-13-12-۴-10-11-7-9-۵-1۵ 10
 استراتژیک گرایشات

 12-۴-11 11 شرکتی
 ورود زمان انتخاب

 مناسب
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 کُردهای شناسررایی سرریس و ، برراز کُردهای بره دسرتیابی بررای شده انجام اقدامات جموعم

 ترک شناسایی بررای محروری، کُردهای صرورت بره مقروالت گیرریشکل آن از بعد و انتخابی

 ۵ جردول در کرره شررد شناسرایی محروری کد 6 سرانجام تا گرفت انجام محوری کُدهای تک

 .است شده آورده

 شده شناسایی محوری کدهای .۵ جدول
 محور ردیف

 وکارکسب یهاویژگی 1

 مدیر یهاویژگی 2

 استراتژیک گرایشات 3

 زمینه ۴

 پویا یهاقابلیت ۵

 عملکرد 6

 

 باشد: می  یل شرح به شده شناسایی اصلی محور 6 از هریک توضیحات

 وکارکسب یهاویژگی

 بره ... و چرابکی برودن، پلریس مارکرت برودن، محور اینترنت چونوکار کسب یهاویژگی

 شناسرایی اطالعرات فنراوری حوزه نوپا هایوکارکسب در پویا یهاقابلیت توسعه عوامل عنوان

 شدند.

 مدیر یهاویژگی

 چررا شرد. داده جلروه پررنرگ نوپا هایوکارکسب در پویا یهاقابلیت توسعه در مدیر نقش

 اسرتقالل ابتکار، قبیل: از ییهاویژگی دارند. را شرکت در گیری تصمیم اصلی نقش مدیران که

 عوامرل عنوان به ... و تجربه و پشتکار بودن، روز به خود، به بیانه واقع باور نگری، آینده کاری،

 شدند. شناسایی اطالعات فناوری حوزه نوپا هایوکارکسب در پویا یهاقابلیت توسعه
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 استراتژیک گرایشات

 حروزه نوپرای هایوکارکسرب در پویرا یهراقابلیت توسرعه در شده شناسایی مهم عوامل از

 کردهای اسراس برر اسرتراتژیک گرایشرات باشرد.می اسرتراتژیک گرایشات اطالعات، فناوری

 گرایشات بازار، استراتژیک گرایشات عناوین تحت انتخابی کد ۵ در هامصاحبه از شده احصاء

 گرایشررات انسررانی، منررابع مرردیریت اسررتراتژیک گرایشررات اجرایرری، مرردیریت اسررتراتژیک

  شدند. بندیدسته شرکتی استراتژیک گرایشات و تولید استراتژیک

  زمینه

 همچرون عرواملی شردند. بنردی طبقره و شناسرایی کرالن و خرد دسته دو در ایزمینه عوامل

 عوامل از ... و مقررات و قوانین وجود داخل، بازار در محدودیت رقابت، شدت سیستم، پویایی

  شدند. شناسایی اطالعات فناوری حوزه نوپا هایوکارکسب در پویا یهاقابلیت توسعه در مهم

 پویا یهاقابلیت

 و منرابع تحرول و هافرصرت از اسرتفاده و دریافرت ،هافرصت درک بعد سه پژوهش این در

 گسرترش طریرق از پویرا یهراقابلیت شرد. شناسرایی پویرا یهراقابلیت ابعراد عنروان بره هادارایی

 کننررد.می اصررالح را عملیرراتی یهرراقابلیت دوبرراره بنرردی پیکررره و دریافررت حررس، یهرراروتین

 ایحرفره و سرریع طراحری و نروآوری و برازار تحلیرل و مشرتری نیراز درک طریق از هاشرکت

 متناسرب اسرتراتژیک انتخاب ووکار کسب مدل از پیروی و کرده درک را مناسب یهافرصت

 منابع مدیریت و سازماندهی مهارت طریق از نهایت در و دریافت را هافرصت شرکت اهداف با

 مشرتریان نیراز پاسرخگوی گونره بدین و کرده بازسازی را منابع شرکت، سازی چابک و انسانی

  بود. خواهند

 عملکرد

 مرالی، عملکررد دسرته ۴ شررکت عملکررد از (1992نورترون) و کاپالن بندیدسته اساس بر

 رابطه این در شده شناسایی عوامل عنوان به درونی فرآیندهای و مشتری عملکرد بازار، عملکرد

 هرایقابلیت توسرعه فرآینرد اطالعرات فنراوری حوزه نوپاوکار کسب که زمانی شدند. شناسایی

  کند.می پیدا بهبود عملکرد کندمی اجرا را پویا
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 نترایج اند.شرده یکیارچره محروری طبقه حول طبقات، تمامی ،هاتحلیل از مرحله آخرین در

 است. شده اراقه (1شکل) در مرحله، این

 پژوهش نهایی الگوی

 در توانمی را نوپا وکارهایکسب در پویا یهاقابلیت توسعه زمینه در پژوهش این یهایافته

 کرد. تبیین 2 شکل در شده اراقه پیشنهادی الگو قالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الگوی نهایی پژوهش2شکل 

 گیرینتیجه و بحث

 فنراوری حروزه نوپرا هایوکارکسرب در پویرا هایقابلیت توسعه الگوی اراقه به پژوهش این

 برا شرده انجرام مصراحبه 1۵ مسرتندات از اسرتفاده برا تحقیرق، خالل در است. پرداخته اطالعات

 هایقابلیت توسعه فرآیند کدگذاری، طریق از نتایج تحلیل و اطالعات فناوری نوپا هایشرکت

 اطالعرات فنراوری نوپرای کارهایوکسرب کره پرژوهش پرسرش به پاسخ در شد. شناسایی پویا

 گرایشرات شرامل کره شرد، شناسایی اصلی طبقه پنج دهند،می توسعه را پویا یهاقابلیت چگونه

 مدیر هایویژگی

 وکارکسب هایویژگی

 استراتژیک گرایشات
تولید استراتژیک گرایشات 
مدیریت استراتژیک گرایشات 

 انسانی منابع
بازار استراتژیک گرایشات 
مدیریت استراتژیک گرایشات 

 اجرایی
شرکتی استراتژیک گرایشات  

 پویا هایقابلیت توسعه

 عملکرد
مالی 
بازار 
مشتری 
درونی فرآیندهای 

 زمینه
خرد زمینه 
کالن زمینه 
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 و پویرا هرایقابلیت ای،زمینره شررایط مردیر، هایویژگی وکار،کسب هایویژگی استراتژیک،

 باشد.می پیامدها

 مطررح پیشرران عنروان بره عوامل یکسری پویا هایقابلیت توسعه فرآیند در اینکه به توجه با

 وکار،کسرب یهراویژگی مردیر، هرایویژگی دهدکهمی نشان پژوهش این هاییافته باشند،می

 در پویررا هررایقابلیت توسررعه هایپیشررران عنرروان برره ایزمینرره شرررایط و اسررتراتژیک گرایشررات

 به خصوص این در (،201۴اریکسون) مطالعه باشند.می اطالعات فناوری نوپای هایوکارکسب

 پرژوهش ایرن در اسرت. داشرته تاکیرد پویرا قابلیرت توسعه بر خارجی و داخلی هایپیشران تأثیر

 باشرند.می اسرتراتژیک گرایشات پیشران عوامل از وکار کسب هایویژگی و مدیر هایویژگی

 برود. نگرفته قرار توجه مورد پیشین یهاپژوهش در که است عواملی ازوکار کسب یهاویژگی

 سراخت بررای هاشررکت بره کره است منبعی استراتژیک، انتخاب عنوان به استراتژیک گرایش

(. Zhou & Li, 2010) کنردمی کمرک تغییرر حرال در سررعت بره هایمحیط در پویا هایقابلیت

 اسرتراتژیک گرایشرات اجرایری، مردیریت اسرتراتژیک گرایشرات بازار، استراتژیک شاتگرای

 هایمقولره عنروان بره شررکتی اسرتراتژیک گرایشرات و تولیرد گرایشات انسانی، منابع مدیریت

 بندیدسرته کرالن و خررد انتخرابی مقولره دو به ایزمینه شرایط همچنین شدند. تفکیک انتخابی

 فنراوری هایوکارکسرب پویرا هرایقابلیت توسرعه فرآینرد در مهرم عراملی عنروان بره که شدند

 شد. شناسایی اطالعات

 پویا هایقابلیت توسعه در وی تیم و مدیر هایویژگی جمله از داخلی هایپیشران شناسایی

 این باشد.می پژوهش این دیگر مهم عوامل جمله از اطالعات فناوری نوپای هایوکارکسب در

 باور خالقیت، پشتکار، ابتکار، پذیری،ریسک مثل کارآفرینانه هایمهارت شامل هاویژگی

 یتیریمد ماتیتصم است. نگریآینده و بودن روزبه و تجربه و کنش توانایی و خودبه بینانهواقع

 و گسترش چگونه آنها که کندمی تعیین و کندمی کمک هاتیقابل دادن شکل و جادیا به

 درصورت و دارد باالتری اثربخشی رقابتی هایمحیط رد بویژه (.Teece, 2014) یابند توسعه

 و بهتر هدایت در را افراد مدیریتی هایقابلیت رقابت، شدت و ناهماهنگی و مشکل بروز

 هافرصت که یهنگام (.139۵ حسینی، و )اصغریان کندمی کمک هافعالیت هدفمندتر همچنین
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 چه که رندیبگ میتصم دیبا ینیکارآفر رانیمد ،شوندمی دیده کارآفرین توسط بار نیاول یبرا

 یهاینیبشیپ دیبا آنها دهند. قرار هدف را بازار از یهابخش چه و کنند دنبال را ییهایفناور

 تصمیمات اتخا  بنابراین .دهند پاسخ رقابت، یچگونگ به و هایتکنولوژ تکامل نحوه به مربو 

 هایمحیط در تصمیم نحوه بر مبتنی  هنی برهایمیان از استفاده با تنها موقع به استراتژیک

Alvarez & ) باشدمی نوپا کارهایوکسب هایویژگی از که است پذیرامکان نامطمئن بسیار

Busenitz, 2001) .در که اطالعات فناوری حوزه نوپای هایشرکت مخصوصا هاشرکت 

 با باشند.می متناسب استراتژیکی تصمیمات نیازمند هستند بیشتری محیطی تغییرات معرض

 پذیریانعطاف و چابکی دانش، از محور فناوری کوچک هایشرکت منابع، محدودیت وجود

 آیند.می فاقق خود مشکالت بر گونه این و هستند برخوردار نوآوری خلق برای الزم

 یهاشرکت در پویا یهاقابلیت توسعه بر شده شناسایی عواملی از ایزمینه متغیر شرایط

 ایران محیط و هاشرکت ماهیت به توجه با پژوهش این در اطالعات فناوری بر مبتنی نوپای

 نوپا هایشرکت در پویا هایقابلیت توسعه بر شده شناسایی عوامل شد، دیده اهمیت حاقز بسیار

 و رقابت شدت بازار، رشد نرخ بودن باال موجود، هایتحریم شرکت، نوپایی حوزه، این در

 در پویا یهاقابلیت توسعه بر ای، زمینه عوامل از سیستم پویایی نقش است. ... و سیستم پویایی

 بیشتر در که است  کر به الزم شد دیده عوامل سایر از تر پررنگ هاوکارکسب نوع این

 عملکرد و پویا یهاقابلیت رابطه در کنندگی تعدیل عامل عنوان به را سیستم پویایی هاپژوهش

 (201۴لیو) و لی البته (،al., et Fainshmidt 2016 ؛Sawy, El & Pavlou 2011) اندکرده بیان

 چینی یهاشرکت در عملکرد بر پویا یهاقابلیت رابطه در پیشران عنوان به را محیطی پویایی

 پویا یهاقابلیت توسعه بر را پویایی عامل ما یهایافته که است حالی در این و اندکرده عنوان

  .شرکت عملکرد بر نه و است کرده شناسایی

 فناوری نوپای کارهایوکسب در پویا هایقابلیت توسعه از حاصل پیامدهای نهایت در و

 طبقه چهار در (1992) نورتون و کاپالن دیدگاه از حاصل عملکردی نتایج اساس بر محور

 هایقابلیت توسعه بنابراین شد. شناسایی درونی فرآیندهای و مشتری بازار، مالی، پیامدهای

 است. فراوان اهمیت درارای رقابتی مزیت به دستیابی و شرکت عملکرد در پویا،
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  پیشنهادها
 پویرا هرایقابلیت توسرعه در مهمری نقش اطالعات فناوری حوزه نوپای هایشرکت مدیران

 تواننردمی ایزمینره عوامرل دادن قررار نظر مد و استراتژیک همزمان هایگیریجهت با و داشته

 از راوکار کسرب مردیریت بررای کرافی تجربه و مهارت دانش، است الزم بنابراین باشند. موفق

 بایسرتمی آنهرا آورنرد. بدسرت و... برودن روز بره قروی، تریم خطرا، و سرعی یرادگیری، طریق

 اعضرا، و مدیریت دانش بر تکیه با استراتژیک تصمیمات اتخا  جمله از هاقابلیت از ایمجموعه

 سررازی،شبکه خرردمات، اراقرره سررازیبهینه بررازخورد، تحلیررل بررازار، تحلیررل توسررعه، و تحقیررق

  باشند. داشته را سازیمستند و استعداد با افراد بر گذاریسرمایه

 شود:می پیشنهاد آتی تحقیقات برای و

 طرولی و چنردمقطعی مطالعات نیازمند ها،وکارکسب در پویا هایقابلیت توسعه بهتر بررسی 

 هرایپژوهش توسرط تواندمی که نیافت تحقق پژوهش این در زمان کمبود دلیل به که است

 .شود توجه آن به آتی

 انجرام ایران در اطالعات فناوری حوزه کارهایوکسب زمینه در تحقیق این اینکه به توجه با 

 .دهند قرار بررسی مورد را صنایع سایر آتی تحقیقات که شودمی پیشنهاد است شده
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