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چکيده
نوآوری از اصلیترین عوامل موفقیت شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد امروز استت شترکتهتای ماتاور
مدیریت برای موفقیت در فضای رقابتی نیاز دارند تا با ایجاد قابلیتها و اتخاذ راهبردهای مناسب ،نوآوری را در
شرکتهای خود توسعه دهند نظریههای قابلیتهای پویا و کارآفرینی راهبردی از جمله نظریههایی هستتند کته
امكان تبیین منابع خلق ارزش نوآورانه را فراهم کردهاند در تحقیق حاضر با اتكا به این دیدگاهها تالش شتد تتا
قابلیتها و راهبردهای موجد نوآوری در شرکتهای مااور مدیریتی و اقتصادی تاریح شتود تحقیتق حاضتر
رویكردی کیفی دارد و مبتنی بر مطالعۀ موردی چندگانه است برای تجزیهوتحلیل دادههتا از تحلیتل تتم نظتری
استفاده شد نمونۀ مورد مطالعه شامل پنج شرکت نوآور مااور مدیریت در کاور ایران بود نتایج تحقیق ناتان
داد شرکتهای مااوره ،قابلیتهای فرصتجویانهای را در شش زمینه ایجاد و تقویت متیکننتد کته عبارتنتد از
همكاری و شبكهسازی ،استخدام داناگران ،برنامههای آموزشی ،استفاده از تكنیکهای جدیتد ،ورود بته صتنایع
درحال ظهور و رشد و یادگیری حین پروژه؛ همچنین قابلیتهتای مزیتت جویانتهای را در شتش حتوزه شتامل
فرموله کردن و اجرای پویای راهبردها ،پیگیری تحقق اهداف راهبردی ،مدیریت محدود کسبوکتار ،متدیریت
پروژهها ،مدیریت هزینهها و مدیریت نیروهای پارهوقت شكل میدهند راهبردهای موکلگرایی و حرفهایگرایی
نیز نقش تعادلبخش را ایفا میکنند تا دستیابی به نوآوریهای مستمر ارزشآفرین امكانپذیر شود
کليد واژهها :کارآفريني راهبردي ،قابلیت پويا ،نوآوري ،مشاورۀ مديريت ،مطالعة موردي چندگانه.
 1استادیار مدیریت راهبردی ،پژوهاگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ایران ،تهتران و نویستنده مستلول رایانامته
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مقدمه
در اقتصاد رقابتی امروز ،شرکتها برای کستب و حفتم مزیتت رقتابتی و دستتیابی بته
عملكردهای مناسب نیاز مبرمی به نوآوری دارند؛ بنابراین متقاضی دریافت خدمات نتوین و
ارزشآفرین شرکتهای مااوره میشوند شرکتهتای ماتاور متدیریت بته منظتور ارا ته
رهنمودهای مناسب و خدمات باکیفیت به کسبوکارها خودشان نیز باید از ظرفیت بتا یی
در نوآوری برخوردار باشند؛ در غیراین صورت راهحلهای آنها به مرور اثربخای ختود را
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از دست خواهند داد و عملكرد این شرکتها دستخوش افول خواهد شد
موکالن شرکتهای مااور مدیریت به راهكارهتای نوآورانتهای احتیتا دارنتد کته هتم
مسا ل امروز آنها را حل کند و هم ظرفیتهای رقابتی آنها را در بازار فردا افزایش دهتد؛ بتا
اینحال پاسخ دادن به چنین نیازهایی آسان نیست پرسش اینجاست که شرکتهتای ماتاور
مدیریت چگونه قادر میشوند تا به طور مستتمر دستت بته نتوآوری بزننتد و محصتو ت و
خدمات نوآورانه و ارزشآفرینی متناسب با مقتضتیات زمانته بته متوکالن ختود ارا ته کننتد
پاسخگویی به این پرسش میتواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت خدمات ارا ته شتده توستط
شرکتهای مااوره مدیریت داشته باشد؛ متوکالن نیتز متیتواننتد بتا استتفاده از راهكارهتای
نوآورانه بر ماكالت خود غلبه کرده و سهم بیاتری در رونق اقتصادی کاور ایفا کنند
برای پاسخ به این پرسش و آغاز فرایند تحقیتق از ترکیتب نظریتۀ قابلیتتهتای پویتا و
کارآفرینی راهبردی1به عنوان چارچوب نظری اولیۀ تحقیتق استتفاده شتد براستار نظریته
قابلیتهای پویا ،پیاران اصلی شرکتها در دستتیابی بته مزیتت رقتابتی و عملكترد برتتر،
قابلیتهای پویا و راهبتردهتای آنهاستت در صتنایع و ختدمات دانتشبنیتان ،متییرهتای
راهبردی مانند عملكرد کتارآفرینی و نتوآوری شترکتهتا از اهمیتت مضتاعفی برختوردار
می شود چراکه پایداری و حفم مزیت رقتابتی شترکتهتای دانتشبنیتان و فنتاور در گترو
استمرار در کارآفرینی و نوآوری است

(تیس2017 2،؛ گریمزدوتیر و همكاران)2019 3،

بته ایتن ترتیتب

با اتخاذ دیدگاه قابلیتهای پویا ،پرسش تحقیق به صورت زیر بازبینی شد
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1. Strategic Entrepreneurship
2. Teece
3. Grimsdottir

شرکتهای مااور مدیریت بتا ایجتاد و تقویتت چته قابلیتتهتای پویتا و اتختاذ چته
راهبردهایی قادر میشوند تا به طتور مستتمر دستت بته نتوآوریهتای ارزشآفترین بزننتد
(عملكرد نوآوری خود را بهبود بخاند)
خود پرورش دادهاند و راهبردهایی را بهکار گرفتهاند که از طریق آنها ضمن بهرهبرداری از
ظرفیتهای کنونی به فرصتهای آتی نیز میاندیاند و منابع محدود موجتود را بته نستبتی
سنجیده میان حال و آینده تقسیم میکنند این یافتههای اولیه باعث شد تا در تحقیق حاضتر
نظریۀ کارآفرینی راهبردی به عنوان چارچوبی برای تببین یافتهها بهکار گرفته شود بنتابراین
تحقیق حاضر با روش مطالعۀ موردی چندگانه با استفاده از ترکیب دو دیدگاه قابلیتتهتای
پویا و کارآفرینی راهبردی و بهرهگیری از تحلیل تم انجام شد
در پتتژوهش حاضتترانواع قابلیتتتهتتای فرصتتتجویانتته ،قابلیتتتهتتای مزیتتتجویانتته و
راهبردهای تعادلبخش فرصتجویی و مزیتجویی شناسایی شدند
در مجموع میتوان تحقیق حاضر را از جمله معدود تحقیقاتی در ایتران بته شتمار آورد
که در آن با ترکیب دو چارچوب نظری تالش شده تا شتناختی عمیتقتتر در زمینتۀ عوامتل
موجد نوآوری در صنعت مااور مدیریتی و اقتصادی حاصل شود و بخای از شكافهتای
نظری موجود حتیالمقدور کاهش یابد
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یافتههای اولیه ناان داد که شرکتهای مااور مدیریت نوآور ایران ،قابلیتهتایی را در

مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
نوآوري
شومپتر در کتاب نظریۀ توسعۀ اقتصادی ،کارآفرینی را ترکیتب جدیتدی از عناصتر از
پیش موجود در اقتصاد تعریف کرده ب ود شومپتر این ترکیب را نوآوری نیز نامیده بتود و
انواع کارآفرینی (نوآوری) را در پنج طبقه دستهبندی کرده بود  -1منبع جدیتدی از متاد
اولیه؛  -2روش جدید تولیدی؛  -3محصولی جدیتد؛  -4بتازاری جدیتد و  -5ستازمانی
جدید(شومپتر)137-133 ،66 1934 1،

از دیدگاه او ،نوآوری به این معنا بود که یكی از عناصتر
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1. Schumpeter

کلیدی فرایند اقتصادی تیییر کند نوگرایی در یک یا چند دسته از انواع ممكتن نتوآوری،
ظرفیت سود کارآفرینانه ایجاد میکند

(سو دبرگ)2013 1،

شناخت عوامل موجد نوآوری در چند دهۀ گذشته به شدت توجه محققتان را بته ختود
جلب کرده است در تحقیقی به چهار عامل انسان (کارکنتان) و اطرافیتان ،محتیط فیزیكتی،
الگوهای ذهنی ،ساختارهای قدرت و تصمیمگیری به عنوان عوامل مؤثر بر نتوآوری اشتاره
شده استت

(استتال2و همكتاران)2010 ،

در تحقیقتات کتا  )2007(3و کتا و ستیالن،)2007(4
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عوامل مؤثر بر ظرفیت نوآوری در بنگاههای بزرگ و کوچک بررسی شدهاند در بنگاههتای
بزرگ این عوامل شامل راهبرد تكنولوژی ،یادگیری سازمانی ،کار تیمی ،تولید ایده ،کیفیتت
ایده ،کسب و بهرهبرداری از تكنولوژی ،نمایندگی و ماارکت متدیریت دانستته شتده و در
بنگاههای کوچک شامل یادگیری سازمانی ،منابع انسانی ،تولید ایده ،مدیریت دانش ،کتاربرد
تكنولوژی و انتاار دانش معرفی شدهاند
همانطور که مااهده میشود تنوع عوامل ایجادکنند نتوآوری در موقعیتتهتا و صتنایع
مختلف زیاد است ،لذا به منظور شناخت دقیقتتر عوامتل متؤثر در یتک صتنعت ختا

و

اولویتبندی آنها نیاز به چارچوب یا چارچوبهایی نظری است تا به طور سیستماتیک به
این عوامل پرداخته شود و از همهشماری اجتناب شود در پژوهش حاضر از نظریۀ قابلیت-
های پویا به منظور شناسایی انتواع منتابع ایجتاد نتوآوری ارزشآفترین و ستپس از نظریته
کارآفرینی راهبردی برای تبیین یافتهها استفاده شد
قابلیتهاي پويا
نظریۀ قابلیتهای پویا که توسط دیوید تیس ارا ه شد نه تنها د یل شكلگیری بنگتاههتا
را توضیح میدهد بلكه علل رشد و سودآوری پایدار آنها را نیز تبیین میکند

230

1. Swedberg
2. Stahl
3. Koc
4. Ceylon

از دیدگاه این نظریه ،بسیاری از انواع داراییها ،بهخصو

داراییهای ناماهود ،یا اصالً

مبادله نمیشوند یا به ندرت مبادله میشوند این محدودیت باعث میشتود کته بستیاری از
شرکتها به سمت مدلهای کسبوکاری گرایش پیدا کنند کته در آنهتا فنتاوری بته طتور
انگیز شكلگیری بنگاهها فراهم میشود

(تیس)2017 ،

براسار دیدگاه پورتر ( ،)1980ساختار صنعت تفاوت میان عملكترد بنگتاههتا را توضتیح
میدهد رانتهایی که شرکتها از این طریق کسب میکنند با عنوان رانتهتای مونوپتولی یتا
پورتری شناخته میشوند دیدگاه منبعمحور (ورنرفلت1984 1،؛ بارنی )1991 2،به عنتوان نظریتۀ رقیتب
در مقابل دیدگاه پورتر ،مناأ عملكرد را منابعی برشمرد که حا ز ویژگتیهتایی ختا

باشتند

(منابع ارزشمند ،کمیاب و به سختی تقلیدپذیر و سازمانیافته بودن بنگاه بترای بهترهگیتری از
آنها) رانتهای ریكاردویی را میتوان به نظریۀ منبعمحور نسبت داد با افزایش رقابت میتان
شرکتها و توسعۀ فناوری و نوآوری ،نظریۀ جدیدی مطرح شد که توجه محافل علمی را بته
خود جلب کرد نظریۀ قابلیتهای پویا دیدگاهی بود کته در تكمیتل نظریتۀ منبتعمحتور و در
مخالفت با نظریۀ پورتر طرح شد براسار این نظریه رانتهای پایدار ،رانتتهتای شتومپتری
هستند

(تیس و پیسانو1994 3،؛ تیس و همكاران1997 ،؛ تیس2007 ،؛ تیس)2017 ،

نظریۀ منبعمحور نمیتوانست تیییرپذیری منابع بنگاه در انطباق با محیط در حتال تیییتر
را تبیین کند تیس ( )2017قابلیتهای پویا و راهبردهای ختوب را مناتأ مزیتت رقتابتی و
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داخلی به کار گرفته میشود و مجوز بهرهبرداری به دیگران واگذار نمیشود به این ترتیتب

عملكرد پایدار برای شرکتها میداند قابلیتهای پویا یعنی توانایی شرکت بترای ترکیتب،
ساختن و بازپیكرهبندی منابع داخلی و خارجی برای رویارویی با محیط کسبوکار و تیییتر
آن (تیس2016 ،؛ تیس)2020 ،

تیس ( )2020 ،2017 ،2007توضیح میدهد که قابلیتهای پویا به سه ظرفیت ستازمانی
قابل تجزیه هستند ظرفیت حس کردن ،ظرفیت ربایش (تصاحب یتا قاپیتدن یتا در اختیتار
گرفتن) و ظرفیت تحول (بازپیكرهبندی یا بازآرایی) کلید داشتن رشد پایدار و ستودآور در
1. Wernerfelt
2. Barney
3. Pisano
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آن است که سازمان بتواند در همان زمان که بازارها و فناوریها تیییر میکنند ،رشد کنتد و
ساختارهای سازمانی و داراییهای خود را بازترکیب1و بازپیكرهبندی 2کند
کارآفريني راهبردي
مطالعات کارآفرینی شامل تحقیق در رابطه با منابع فرصتها ،فراینتد کاتف ،ارزیتابی و
بهرهبرداری از فرصت هتا ،افترادی کته بته کاتف ،ارزیتابی و بهترهبترداری از فرصتتهتا
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

میپردازند ،معرفی محصول یا خدمتی جدید به بازار و فعالیتهای خالقانه
و مکمولن)2007 4،

میشتود(کامپتانیز

3

در مقابل مطالعات مدیریت راهبردی متمرکز بتر تجزیتهوتحلیتل درونتی و

بیرونی سازمانها برای دستیابی به مزیت رقتابتی و استتفاده اثتربخش از منتابع بترای خلتق
ثروت و دستیابی به مزیت رقابتی

است (کراور5و همكاران)2011 ،

آیرلند6و همكارانش ( ) 2003معتقد بودنتد کته کتارآفرینی راهبتردی ستاز منحصتر بته
فردیست که به بنگاهها توانایی خلتق ارزش را متیدهتد از دیتدگاه آنتان کستبوکارهتای
کوچک مخاطرهپذیر در شناسایی فرصتها اثربخش عمل میکنند اما در توسعه مزیتهتای
رقابتی که به آنها اجازه دهد با بهرهبرداری از این فرصتها خلق ارزش کننتد ناموفقنتد از
طرفی ،شرکتهای بزرگ در استقرار مزیتهای رقتابتی اثتربخش عمتل متیکننتد ولتی در
شناسایی فرصتهای جدید ناتوانند مدل فرایندی کارآفرینی راهبردی قادر است سازمانهتا
را به طور همزمان به مزیتهای کسبوکارهتای کوچتک و بتزرگ در جهتت خلتق ارزش
تجهیز کند
متتوریس و همكتتارانش ( )2008چتتارچوبی ارا تته کردنتتد کتته براستتار آن کتتارآفرینی
استراتژیک به عنوان یكی از اجزاء اصلی کارآفرینی بنگاهی معرفی شتده استت از دیتدگاه
آنان کارآفرینی استراتژیک در قالب  5نوع فعالیت صورت میپذیرد
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1. Recombine
2. Reconfigure
3. Companys
4. McMullen
5. Kraus
6. Ireland

 .1تجديد راهبردي 1:بنگاه از طریق ایجاد تیییر اساستی در نحتوه فعالیتتهتای رقتابتی
خود به دنبتال بتازتعریف روابتط ختود بتا بتازار یتا رقبتای صتنعت استت کته برختی از
صاحب نظران به آن نوآوری راهبردی یا نوآوری در ارزش نیز می گویند نمود ماخص این
 .2نوزايي پايدار 2:بنگاه به صورت منظم و مستمر محصتو ت یتا ختدمات جدیتدی را
ارا ه میکند یا وارد بازارهای جدید میشود ،این نوع اقتدامات در پایتداری مزیتت رقتابتی
مؤثر است نمود ماخص این رویكرد نوآوری در محصول است
 .3بازتعريف دامنه 3:بنگاه به صورت پیشنگرانه فضای جدیتد محصتول -بتازار ایجتاد
میکند که تاکنون دیگران آن را تاخیص ندادهاند یا نتوانستهاند از آن بهرهبرداری کنند
 .4جوانسازي سازماني :4بنگاه تالش میکنتد از طریتق تیییتر در فراینتدهای درونتی،
ساختارها و یا قابلیتهایش ،موقعیت رقابتی خود را حفم کند یا آن را ارتقا بخاد؛ به بیتان
دیگر کانون تمرکز در جوانسازی سازمانی ،فعالیتهای نوآوری و ویژگتیهتای مترتبط بتا
عملیات درونی بنگاه (یعنی فرایندها و سایر عناصر درونی) است
 .5بازسازي مدل کسبوکار 5:بنگاه مدل کسبوکار محوری خود را به منظتور ارتقتای
کارایی یا متمایزسازی خود نسبت به رقبای صنعت در ابعاد مورد توجته بتازار ،طراحتی یتا
بازطراحی میکند به بیان دیگر از طریق این نوع اقدامات نحوه عملكرد بنگاه در ارتبتا بتا
بازار بررسی و بازبینی میشود

مقاله پژوهای شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری بر اسار الگوی ترکیبی قابلیتهای پویا و کارآفرینی راهبردی

رویكرد نوآوری در راهبرد است

براسار دیدگاه کارآفرینی راهبردی ،مناأ عملكرد پایتدار بنگتاههتا در وجتود همزمتان
رفتارهای مزیتجویانه و فرصتجویانه در بنگاه و حفم تعادل میان آنهاست وجتود ایتن
رفتارها ،تداوم بروز نوآوریهای تدریجی و رادیكال را تضتمین خواهتد کترد از آنجتاکته
ایجاد و تقویت هر قابلیتی نیازمند تخصیص منابع کمیاب است ،ضرورت دارد کته در کنتار
1. Strategic renewal
2. Sustained regeneration
3. Domain Redefinition
4. Organizational rejuvenation
5. Business model reconstruction
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این قابلیتها ،راهبردهای ویژهای هم اتخاذ شود تا با تخصیص مناسب منتابع ،تعتادل میتان
این دو قابلیت تنظیم

شود (تیس)2017 ،

آیرلند و همكارانش ( )2003مدلی فرایندی را برای کارآفرینی راهبردی ارا ه کردنتد کته
درآن ذهنیت کارآفرینانه ،فرهنگ و رهبتری کارآفرینانته بتر متدیریت راهبتردی منتابع اثتر
گذاشته و از طریق بك ارگیری خالقیت و توستعه نتوآوری منجتر بته ایجتاد مزیتت رقتابتی
میشود
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

بنابراین مرکز توجه در دیدگاه کارآفرینی راهبردی ،رفتارهای فرصتجویانته ،رفتارهتای
مزیتجویانه و راهبردهای تعادلبخش فرصتجویی و مزیتجویی است شرکتهای نوپتا
که ذاتاً به کارآفرینی گرایش دارند باید راهبردی شدن را هم در دستتور کتار قترار دهنتد و
شرکتهای مستقر که ذاتاً به راهبردی بودن تمایل دارند باید کارآفرین شدن را هتم تعقیتب
کنند نظریۀ کارآفرینی راهبتردی اخیتر ًا متورد توجته بیاتتری قترار گرفتته استت ،چراکته
درخصو

چگونگی تعقیب همزمان رفتارهتای ستودطلبانه و فرصتتطلبانته الهتامبختش

است(مازای2018 ،؛ میر1و همكارانش)2017 ،

مشاورۀ مديريت
به طور کلی پژوهشهای نظری و تجربی اندکی درخصو

شرکتهای مااور متدیریت

در ایران انجام شده است به عنوان مثال در پژوهای نقش صنعت ماتاور متدیریت پویتا در
توسعۀ راهبردی بررسی شده

است (خالقی بایگی و قرهچه)2010 ،

ستیدکاللی ( )2016متدلی بترای

تبیین مزیت رقابتی شرکتهای مااور متدیریت در شترایط تیییترات محیطتی ارا ته داده؛ و
حیدری و همكارانش ( ،)2017نقش قابلیتهای پویا و عملیاتی را در عملكترد شترکتهتای
مااور مدیریت بررسی کردهاند سیدکاللی ( )2020با مقایسۀ تعتدادی از شترکتهای ماتاور
مدیریت ایرانی و آلمانی کته از عملكترد نستبت ًا پایتداری طتی چنتد ستال برختوردار بودنتد،
شباهتها و تفاوتهای آنها را از حیث قابلیتهای پویا تبیین و فرآیند تأثیر ایتن قابلیتتهتا
برای گاایش مسیرهای نوین سازمانی و ساخت مزیتهای رقابتی جدید را تاریح کرد
234
1. Meyer

روششناسي تحقيق
پژوهش حاضتر بتا استتفاده از روش مطالعتۀ متوردی چندگانته انجتام شتد
آیزنهارت)1989 2،

(یتین2009 1،؛

این رویكرد امكان مقایسۀ موردهای مطالعه و یافتن شباهتهتا و تفتاوتهتای

ماورت با فعا ن صنعت انجام شد در این مرحله یازده شرکت معرفی شدند در ادامته پتس
از مطالعۀ پنج شرکت با عطف نظر به قواعد نمونهگیری نظری (گلیتزر و اشتتراور ،)1967 3،کفایتت
حاصل شد مطالعات موردی چندگانته مبتنتی بتر منطتق تكترار هستتند و موردهتا بیاتتر بتا
نمونهگیری نظری انتخاب میشوند تا نمونهگیری آماری

(یین2009 ،؛ جانتونن4و همكاران)2012 ،

در این پژوهش تحلیل دادههای گردآوری شده طی مصاحبههتا ،براستار روش تحلیتل
تم انجام شد در این روش محقق در تجزیهوتحلیل دادهها باید منعطف باشتد زیترا پیتروی
صرف از قواعد در این خصتو

کتاربردی نتدارد

(عابتدی جعفتری و همكتاران)158-156 2011 ،

جهت گردآوری اطالعات نیز از مصاحبۀ عمیق و نیمهساختاریافته با پتنج شترکت ماتاور
مدیریت در ایران استفاده شد که همگی در مقایسۀ با رقبای داخلی خود از عملكرد مطلوب
و پایداری (طی حداقل سه سال) در حوزه نوآوری برخوردار بودند
شرکتهای مااور مدیریت مطالعه شده بهگونهای انتختاب شتدند کته از لحتا ،ستن،
اندازه و موضوعات اصلی فعالیت به یكدیگر شبیه باشند تا تأثیر این متییرهتا کنتترل شتود
کلیه شرکتها ده سال یا کمتر از ده سال سن داشتند مطابق بتا قاعتد طبقتهبنتدی انجمتن
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میان آنها را میسر میکند گتزینش اولیتۀ موردهتا براستار روش قضتاوتی هدفمنتد و طتی

مااوران مدیریت ایران ،شرکتهای مااورهای که تعتداد کارکناناتان بتین ده تتا ستی نفتر
است ،شرکت متوسط محسوب متیشتوند بنتابراین مطتابق بتا اطالعتات جتدول  ،3همتۀ
شرکتهای بررسیشده متوسط بهشمار میآمدند از لحا ،موضتوعی نیتز همگتی آنهتا در
زمینههای مدیریتی و اقتصادی مااوره میدادند؛ بهاین صورتکه مااور مدیریت راهبتردی
و برنامهریزی سازمانی و مدیریت مالی و اقتصادی را حتما پوشش داده بودند و به جز یتک
1. Yin
2. Eisenhardt
3. Glaser & Sturass
4. Jantunen
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شرکت بقیه در یكی از زمینههای ماتاور متدیریت فنتاوری اطالعتات ،متدیریت طترح و
مدیریت بازرگانی نیز به فعالیت مایول بودند همۀ شرکتها طی سته ستال تحقیتقشتده،
عملكرد مناسبی در زمینۀ نوآوری از خود ناان داده بودند و در مقایسه با سایر شرکتهتای
مااور فعال در بازار ایران از لحا ،تعتداد نتوآوری و حجتم سترمایهگتذاری در نتوآوری
برتری داشتند با توجه به محرمانگی اطالعات شرکتها ،از نام بردن مستقیم از اسامی آنها
خودداری شد و اسامی مستعار برای آنها بهکار گرفته شد دادههای گتردآوریشتده شتامل
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

مصاحبه با مدیران شرکتها ،بررسی گزارشات عملكرد ،برنامتههتای راهبتردی ،منتدرجات
وبسایتها و صورتجلسات سازمانی میشد
مصاحبهها شكلی روایی داشتند و تالش شد مصتاحبهشتوندگان مكنونتات و تجربیتات
ویژ خود را در محیطی صمیمی بازگو کنند درمجموع ده مصاحبه با متدیران پتنج شترکت
(هر شرکت دو نماینده) تا حصول اشباع نظری1انجام شد متدیرانعامتل هتر  5شترکت در
میان مصاحبه شوندگان بودند برای کاهش خطاهای ناشی از اتكای صرف به یک نوع داده،
مثلثسازی2دادهها در دستور کار قرار گرفت

(گلدن)1992 3،

روش تجزیهوتحلیل دادهها مبتنی بر تحلیل تم نظری

(براون4و کتالر

 )2006 ،بتود بنتابراین

از چارچوب کارآفرینی راهبردی (آیرلند و وب2007 ،؛ هیت و همكاران2011 ،؛ هیت و آیرلنتد )2014 ،بته
عنوان چارچوب کدگذاری5برای تعریف تمهای قابلیتها و راهبتردهتا بهتره گرفتته شتد و
آنگاه با تجزیهوتحلیل دادههای گردآوری شده ،انواع قابلیتها و راهبردها در قالب مقولههتا
شناسایی و احصا شدند
در این تحقیق به منظتور استتخرا الگوهتا و مضتامین موجتود در دادههتا ،ابتتدا همته
مصاحبهها به طور دقیق به متن برگردانده شدند و کدگذاری باز بته صتورت پتاراگراف بته
پاراگراف انجام گرفت در کدگذاری باز ،نكات کلیتدی مصتاحبههتا بتا توجته بته دیتدگاه
قابلیتهای پویا و کارآفرینی راهبردی شناسایی و کدگذاری شد در مجموع در این تحقیتق
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1. Theoretical saturation
2. Triangulation
3. Golden
4. Braun
5. Coding Frame

 130کد شناسایی شد ،پس از دستهبندی کدها 24 ،مفهوم استخرا گردید که در نهایتت در
قالب  17مقوله ارا ه شدند ،این مقولهها به  4تم اصلی و  2تم کالن تقسیم شدند
در تحقیق حاضر ،برای اطمینان از روایی در فرایند کدگذاری از اجماع ارزیابان استتفاده
صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت به منظور تحقق روایی دادهها بتا معیارهتای ختا
پژوهش کیفی از نسبت روایی محتوایی یا  CVRو همچنین از شاخص روایتی محتتوایی یتا
 CVIاستفاده شد
از استاندارد طراحی شده توسط وشه برای بررسی شاخص  CVRاستتفاده شتد؛ بتدین
صورت که در خصو

ضرورت عوامل شناسایی شده از نظرات خبرگان استفاده گردیتد و

پاسخها در طیف سه بخای لیكرت «عامل ضروری است»« ،عامل مفید است ولی ضروری
نیست» و «عامل ضرورتی ندارد» طبقه بندی شدند با توجه به اینكه برای آزمتون روایتی از
 3نفر از مدیران شرکتهای مااوره مدیریت و  4نفر از اساتید داناگاه با تجربته در حتوز
مااور مدیریت (در مجموع  7خبره) استفاده شده است ،حتداقل مقتدار  CVRقابتل قبتول
 0.99میباشد همانطور که در جدول  8مااهده متیکنیتد مقتادیر  CVRبترای هتر یتک از
مقولهها بیاتر از این میزان است لذا یافتهها قابل قبول هستند
از استاندارد طراحی شده توسط والتز و باسل برای بررسی شاخص  CVIاستفاده شتد و
مقوله ها از نظر مربو بودن ،واضح بودن و ساده بودن بررسی شدند مقتادیر حاصتل شتده
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شد؛ بدین صورت که فرایند کدگذاری و تحلیل اسناد توستط دو نفتر از خبرگتان آگتاه بته

در این شاخص نیز بیاتر از  0.79بود که نااندهند مناسب بودن یافتهها است
در جدول  8ساختار دادهها در سه سطح تم کالن ،تمها و مقولتههتا ناتان داده شتده و
روایی مقولهها ارا ه شده است
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جدول  :1ساختار دادهها و روايي مقولههاي تحقیق
تم کالن

تمها

فرصتجویی
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قابلیتهای کارآفرینی
راهبردی
مزیتجویی

موکلگرایی
راهبردهای
تعادلبخش

حرفهایگرایی

مقولهها
همكاری و شبكهسازی
استخدام داناگران
برنامههای آموزشی
استفاده از تكنیکهای جدید
ورود به صنایع درحال ظهور یا رشد
یادگیری حین پروژه
فرموله کردن و اجرای پویای راهبردها
پیگیری تحقق اهداف راهبردی
مدیریت محدود کسبوکار
مدیریت پروژهها
مدیریت هزینهها
مدیریت نیروهای پارهوقت
جلب اعتماد موکالن
حفم ارتبا با افراد کلیدی در سازمان موکل
تسطیح ساختار
غنیسازی مااغل
اولویتدهی به روشهای علمی

CVR
0.99
1
0.99
1
0.99
1
0.99
1
1
1
0.99
1
1
1
1
1
1

CVI
1
0.87
1
1
1
0.87
1
1
1
0.87
0.87
1
1
0.87
1
1
0.87

برای بررسی پایایی نتایج از پایایی بتازآزمون استتفاده شتد؛ بتدین صتورت کته از بتین
مصاحبهها دو مصاحبه به صورت تصادفی انتخاب شده و هر کدام به صتورت جداگانته در
فاصله زمانی یک ماهه مجدداً کدگذاری شدند بر ایتن استار ،پایتایی بتازآزمون از لحتا،
میزان توافق خبرگان با بیش از  80درصد توافق تأیید شد
یافته ها و تجزیهوتحليل دادهها
عملکرد نوآوري
در جدول شماره  2انواع نوآوریها در شرکتهای مطالعه شتده؛ در جتدول شتماره 3
موضوع فعالیت این شرکتها به همراه نمادهتای اختصتاری آنهتا و در جتدول شتماره 4
اطالعات جامع مربو به این شرکتها ارا ه شده است
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جدول  :2انواع نوآوريهاي ايجاد شده در شرکتهاي مشاوره مديريت
نام اختصاری

عنوان نوآوری
بازطراحی مدل کسبوکار

نوآوریها

بازنگری فرایندها

بف

ارا ه خدمت جدید

خ

ایجاد شرکت تابعۀ جدید

ش
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انواع

م

ورود به صنعت جدید
توسعۀ تكنیک جدید

ت

توسعۀ متدولوژی جدید

م

توسعۀ نرمافزار جدید

ن

جدول  :3موضوع فعالیت شرکتهاي مشاورۀ مديريت
نام اختصاری

عنوان موضوع
مدیریت راهبردی و

اب

برنامهریزی سازمانی
موضوع فعاليت

مدیریت مالی و اقتصادی

ما

مدیریت فناوری اطالعات

فا
م

مدیریت طرح

مب

مدیریت بازرگانی

جدول  .4سن ،اندازه ،موضوع فعالیت و عملکرد نوآوري شرکتها
سن (سال)

وقت

ت.ج

تعداد پرسنل تمام-

م.ک

ب.ف

خ.ج

ش.ج

ص.ج

م.ج

ن.ج

مجموع

(ميليون ریال)

موضوع فعاليت

سرمایهگذاری

شرکتها

عملکرد نوآوری

شرکت آتيه

10

17

ا ب ،م ا ،ف ا

-

5

2

1

1

-

-

1

10

4200

شرکت مدبر

8

15

ا ب ،م ا ،م

1

4

2

-

-

-

-

2

9

4000

شرکت امين

6

16

ا ب ،م ا ،م ب

1

2

2

-

2

1

1

-

9

4400

شرکت هوشمند

6

12

ا ب ،م ا

-

2

3

1

-

2

1

1

10

5600

شرکت سرآمد

5

12

ا ب ،م ا ،م ب

-

1

3

-

1

2

1

2

10

5000

این پنج شرکت طی سه سال توانستته بودنتد نتوآوریهتای متعتددی را در موضتوعات
گوناگون محقق کنند که منجر به اثربخای و کارایی بیاتتر فعالیتتهتای آنهتا شتده بتود
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اگرچه حجم سرمایه گذاری در نوآوری بتا توجته بته کوچتک بتودن انتدازه و محتدودیت
درآمدی شرکتهای مااوره نسبت به بسیاری از صنایع کمتر است ،آنها از نوآوری غافتل
ناده بودند براسار جدول  ،3تفاوت میتان حجتم سترمایهگتذاری و نتوع نتوآوری میتان
شرکتهای جوان و قدیمی مااوره ماهود است میزان سرمایهگذاری شترکتهتای جتوان
بیاتر و عمد نوآوریهای آنها غیرفرآیندی بود به عبارت دیگر میتوان گفت شرکتهای
جوانتر بیاتر به نوآوری رادیكال تمایل داشتند و شرکتهای قدیمیتر از نوآوری تتدریجی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

استقبال میکردند
بررسیها ناان داد که موکالن شرکتهای مطالعه شده در صنایع گوناگونی بته فعالیتت
مایول بودند ،بنابراین بازار شرکتهای مااوره پیوسته در حتال تیییتر بتود و آن هتا نیتاز
داشتند تا قابلیتهایی را در خود پرورش دهند که به آنها اجازه دهد متناستب بتا تیییترات
محیطی فرصتهای جدید را باناسند یا خود خلق فرصت کنند
تیییراتی که در صنایع شرکتهای موکل رخ متیداد دامنتۀ وستیعی را در برمتیگرفتت
تیییرات فناوری یكی از اصلیترین آنها بود ظهور فنتاوریهتایی ماننتد اینترنتت اشتیاء و
گسترش شبكههای اجتماعی ،شرکتهای مااوره را وادار میکرد تا آشنایی خود را بتا ایتن
موضوعات افزایش دهند نیازها و ترجیحات متییر ماتریان در برخی بخشهتا شتدیدتر از
بقیه بود در سازمانهای برخی از موکالن مسا ل نوظهوری به دلیل تالطتمهتای سیاستی و
قانونی ایجاد شده بود شرکتهای مااوره تالش میکردنتد تتا راهكارهتای مناستبی بترای
مدیریت بحرانها و تنشهای رو به تزاید سازمانی برای این گروه از موکالن پیدا کنند
قابلیتهاي کارآفريني راهبردي
قابلیتهای کارآفرینی راهبردی در پاسخ به فاارهای محیطی دو وجه فرصتجویانته و
مزیتجویانه یافتهاند از  130کد استخرا شتده 78 ،کتد بته ایتن بختش اختصتا

دارد

جدول  4نمونهای از استخرا کدهای اولیه از مصاحبهها را ناتان متیدهتد منبتع شتواهد
شامل مصاحبه ( ،)INمستندات ( ،)DOو وب سایت ( )WEاست
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جدول  :5نمونهاي از استخراج کدهاي اولیه از دادههاي تحقیق در بخش قابلیتهاي کارآفريني
راهبردي

ارتبا برقرار کردن با شرکتهای مااور خارجی

IN

همكاری با شرکتهای

صرف نمودن بخش زیادی از سود شرکت در آموزش یا انتاارات

IN

شواهد اوليه و ثانویه

مااور خارجی
متتتتتدیریت جریتتتتتان

اهمیت زیاد نحوه سرمایهگذاری سودهای حاصله در شرکت

IN

تقسیم بندی مناسب سود شرکت در بخشهای مااوره ،آمتوزش ،برگتزاری

نقدینگی میتان کستب-

IN

وکارها

کنفرانس و همایش و یا انتاارات
اهمیت نادر و متخصص بودن منابع انسانی شرکت

IN

توجه به نحو سازماندهی منابع برای کسب ارزش از آنها

IN

اهمیت یافتن منابع ارزشمند و حفم داناگران

IN

خلتتق و توستتعه منتتابع
VRIO

نحوه ادرا و تحلیل اتفاقات محیطی توسط مدیر عامل شرکت

IN

ذهنیت مدیران

ایجاد جو همكاری وتاویق کارکنان به ارا ه ایدههای خالقانه

IN, DO

اهمیت رصد روندهای جهانی

IN

وجود گروهی در شرکت به منظور شناسایی نیازهای در حال تیییر ماتریان

DO

بررسی مستمر تیییر در قواعد رقابت

IN

وجود طرح و مدل کسبوکار در شرکت

WE

عرضه سریع محصو ت در مقایسه با رقبا

DO

کم نگه داشتن تعداد نیروهای ثابت و تماموقت و افزایش نیروهای پارهوقت

DO

مدیریت هزینههای پرسنل

اقدام به واردات و بومیسازی تكنیکهای مورد استفاد شرکتهای ماتاور

DO, WE

الگوبرداری از شرکتهای

پویا و افقی بودن ساختار سازمان

DO, IN

پیارو دنیا

حتتسگتتری تیییتترات
محیطی
ربایش

خارجی

حاکم بودن فرهنگ تیییر در سازمان

IN

وجود مدیریت دانش در شرکت

DO

حاکم بودن یادگیری مستمر در شرکتهای مااوره مدیریت

IN

توجه به یادگیری

عدم عالقه شرکت به ورود به زمینههای غیرمرتبط با کسبوکار محوری خود

DO

حفم تمرکز

اهمیت مدیریت مناسب پروژههای شرکت مااوره مدیریت

DO

مدیریت پروژ علمی

وجود گزارش برنامه راهبردی در شرکت

DO

توجه بته برنامتهریتزی

به روز نمودن مستمر برنامه های راهبردی شرکت

DO

مقاله پژوهای شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری بر اسار الگوی ترکیبی قابلیتهای پویا و کارآفرینی راهبردی

منبع
شواهد

کدهای استخراج
شده

بازآرایی و سازماندهی

راهبردی
بهروز کردن راهبردها و
برنامهها
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قابلیتهاي فرصتجويانه
قابلیتهای فرصتجویانه شامل شش زمینۀ کلیتدی متیشتد فرصتتجتویی در زمینتۀ
همكاری و شبكهسازی ،استخدام داناگران ،برنامههتای آموزشتی ،استتفاده از تكنیتکهتای
جدید ،ورود به صنایع درحال ظهور یا رشد و یادگیری حین پروژه
شرکتهای ماتاور نتوآور ،متقاضتی همكتاری و شتبكهستازی بتا نهادهتای مختلتف
داناگاهی و شرکتهای همكار بودند؛ این قبیل همكاریها به آنها اجازه میداد منابع خود
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

را با دیگران به اشترا بگذارند و از تجربیات آنها بیاموزند مثالً شرکت سرآمد با یكتی از
شرکتهای مااور خارجی از سالها پیش همكاری داشت و مدیرعامل شترکت مكترراً از
این تجربۀ همكاری به عنوان «نقطۀ عطفی در تاریخ شرکت» خود یاد میکرد
شرکتهای مااور نوآور متمایل به جتذب داناتگران و استتعدادهای برتتر بودنتد ،بتا
اینحال باتوجه به هزینههای فزاینده ،اشتیاق زیادی به حفم آنها در بلندمدت ناان نمتی-
دادند مثالً هات نفر از نیروهای شرکت آتیه فارغالتحصیالن داناتگاههتای نامتدار کاتور
بودند؛ با اینحال دو نفر از آنها در زمان انجام تحقیق درحال جدایی از شرکت بودند
یكی از فرصتهای دیگری که امكتان جلتب توجته متدیران شترکتهتا بترای انعقتاد
قراردادهای مااوره را فراهم میکرد ،دورههای آموزشی بود شرکتهای مااوره یا متدیران
آنها به طور فعا نه دورههای آموزشی حرفهای برگزار میکردنتد تتا ارتبتا مستتقیمی بتا
مدیران سازمانهای موکل برقرار کنند مثالً مدیرعامل شترکت امتین عتالوه بتر کانتالهتای
سازمانی ،صفحهای شخصی در اینستاگرام داشت کته از آن طریتق بتا عالقمنتدان و شتبكۀ
دوستان خود در ارتبا مستمر بود و دورههای آموزشتی کته بتا تتدریس ختودش برگتزار
میشد را اطالعرسانی میکرد
تكنیکهای جدیدی که در شرکتهای مااور پیارو دنیا یا داناتكدههتای بازرگتانی برتتر
جهان ،بهخصو

در آمریكا و اروپا ،معرفی میشدند ،توسط شرکتهای مااور نتوآور ایرانتی

تحت نظر گرفته میشد و آنها تالش میکردند در اسرع وقت اقدام بته واردات و بتومیستازی
این تكنیکها کنند شرکت هوشمند از جمله شرکتهایی بود که در این زمینه با جتدیت زیتادی
242

فعالیت میکرد ،به طوریکه طی سه سال دو تكنیک جدید مدیریتی را شناستایی و بتومیستازی

کرده بود اطالعات مرتبط با این تكنیکها در گزارشات عملكرد سا نه شرکت به طور مختصتر
و در کتابچههای راهنمای آن به طور مفصل منعكس شده بود
ارا ه خدمات مااوره به موکالن ،دسترسی به اطالعات و دانش آنها را بترای ماتاوران
میبردند
قابلیتهاي مزيتجويانه
فعالیتهای مزیت جویانه شش زمینۀ کلیدی را شامل متیشتد مزیتتجتویی در زمینتۀ
فرموله کردن و اجرای پویای راهبردها ،پیگیری تحقق اهداف راهبردی ،متدیریت محتدود
کسبوکار ،مدیریت پروژهها ،مدیریت هزینهها و مدیریت نیروهای پارهوقت
شرکتهای مااور نوآور به برنامهریزی بلندمدت التزام داشتند البته مدل برنامتهریتزی
آنها ایستا نبود و بازنگری مستمر راهبردها در دستور کار آنها قترار داشتت مضتافاً ،ایتن
شرکتها به طور دورهای هتدفگتذاری متیکردنتد و تحقتق ایتن اهتداف را از متدیران و
کارکنان خود مطالبه میکردند این امر ناان دهنده تدوین و اجرای پویای راهبردها در ایتن
شرکتها بود مثالً مدیرعامل شرکت هوشمند در صحبتهایش بته نمونتهای از رفتارهتای
راهبردی شرکت خود اشاره کرد «یک سری اصول مدیریت و رهبری در شرکت ما وجتود
دارد و برنامه راهبردی داریم که اولین بار سالهای پیش توسط خودم نوشته شتد و تتاکنون

مقاله پژوهای شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری بر اسار الگوی ترکیبی قابلیتهای پویا و کارآفرینی راهبردی

فراهم میکرد بنابراین این شرکتها از هر فرصتی برای یادگیری و ارتقا دانتش ختود بهتره

بارها بازبینی شده است» وجود مستندات چند برنامۀ راهبردی در دورههای زمانی مختلتف
در شرکت نیز مؤید این ادعا بود
اگرچه این شرکتها از ورود به عرصههای جدید باکی نداشتند ،تمرکتز ختود را حفتم
کرده بودند و عالقهای به ورود به زمینههتای غیرمترتبط بتا کستبوکتار محتوری ختود را
نداشتند مثالً فهرست پروژههای سه سال اخیر شرکت سرآمد که زمینههای فعالیت ختود را
مدیریت راهبردی و برنامهریزی سازمانی ،مدیریت مالی و اقتصتادی و متدیریت بازرگتانی
اعالم کرده بود ناان داد که از میان نه پروژهای که شرکت طی ایتن متدت در دستت اجترا
داشت ،تنها یک پروژه با این سه موضوع غیرمرتبط بود
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شرکت های مااور نوآور به مدیریت مناستب پتروژه هتای ختود توجته ویتژهای
داشتند یكی از د یل این امر ،توقع موکالن برای دریافت دوره ای گزارشتات ک نتترل
پروژه از مااور بود با این ح ال مدیریت زمان و هزینۀ پروژه ها برای خود شرکتهای
مااور هم اهمیت داشت مثالً مستندات و گزارشات مدیریت پروژ شرکت های مدبر
و امین ناان می داد که آن ها به طور متعهدانه ای از استاندارد  PMBOKبرای ایتنکتار
بهره می گیرند
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

مدیریت هزینهها و مدیریت نیروهای پارهوقت موضوعاتی بودند که نیازمند توجه ویتژه
و مستمر مدیرعامل شرکتهای مااور نوآور بودند باتوجه بته درآمتدهای انتد صتنعت
مااور مدیریت در مقایسه با بسیاری از صتنایع و حتتی ختدمات حرفتهای دیگتر کاتور،
ضرورت داشت که شرکتها هزینههای خود را به شدت کنترل کنند طبیعتاً اهتداف کنتترل
هزینهها و نوآوری تعارضهایی بتا یكتدیگر داشتتند و باعتث ایجتاد تتنشهتای ستازمانی
میشدند
با اینحال شرکتهای مااور نوآور بهخوبی از عهد این کار برآمده بودند یكی از این
راهكارها کم نگه داشتن تعداد نیروهای ثابت و تماموقتت و افتزایش نیروهتای پتارهوقتت
متناسب با تعداد پروژههای درحال انجام بود مثالً شرکت آتیه که ده سال سابقۀ فعالیتت در
صنعت را داشت طی سهسال بررسیشده به طور میانگین تنها هفده پرسنل تماموقت داشت
و تعداد پرسنل پارهوقتش بالغ بر  30نفر بود بهعالوه ،این شرکت موفق شده بود شتبكهای
از اساتید و متخصصان مدیریت را ساماندهی کند که متناسب بتا نیازهتای متوردی از آنهتا
برای همكاری دعوت میشد
در جدول  ،6ساختار دادههتای مترتبط بتا انتواع قابلیتتهتای کتارآفرینی راهبتردی در
شرکتهای مااوره به صورت خالصه ارا ه شده است
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جدول  .6انواع قابلیتهاي کارآفريني راهبردي در شرکتهاي مشاورۀ نوآور
تمها

تم کالن

قابلیتتتهتتای
کتتتتارآفرینی
راهبردی
مزیت جویی

راهبردهاي تعادلبخش
برای برقراری نسبت مناسب میان قابلیتهای مزیتجویانته و فرصتتجویانته نیتاز بته
راهبردهای تعادلبخای بود که شرکتهای موفتق ماتاوره آنهتا را بتهکتار گرفتته بودنتد
تجزیهوتحلیل دادهها ناان داد که راهبردهای تعادلبختش فرصتتجتویی و مزیتتجتویی
شامل دو راهبرد کلیدی میشد موکلگرایی و حرفهایگرایی
از  130کد استخرا شده 52 ،کد به این بختش اختصتا

دارد جتدول  7نمونتهای از

استخرا کدهای اولیه از مصاحبهها را ناان میدهد
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فرصت جویی

مقولهها
همكاری و شبكهسازیاستخدام داناگرانبرنامههای آموزشیاستفاده از تكنیکهای جدیدورود به صنایع درحال ظهور یا رشدیادگیری حین پروژهفرموله کردن و اجرای پویای راهبردهاپیگیری تحقق اهداف راهبردیمدیریت محدود کسبوکارمدیریت پروژههامدیریت هزینهها-مدیریت نیروهای پارهوقت

جدول  :7نمونهاي از استخراج کدهاي اولیه از دادههاي تحقیق در بخش راهبردهاي تعادلبخش
شواهد

منبع
شواهد

کدهای استخراج شده

استفاده محدود از اصول و قوانین سازمانی برای به حرکت درآوردن پرسنل

IN

رهبری به جای مدیریت

حرکت پرسنل میان مااغل مختلف به طور همزمان

DO

چندشیلی بودن پرسنل

IN, DO

خدمات مكمل

IN

ایجاد اعتماد

ارا ه سایر خدمات همچون آموزش به شرکتهایی که پیش از این ختدمات
مااورهای دریافت نموده بودند
ایجاد اعتماد بین شرکت مااوره مدیریت و شرکت دریافتکنند خدمات مااوره

راهبردهای تعادلبخش شامل موکلگرایی و حرفهایگرایی میشد
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تعادلبخشي راهبرد موکلگرايي
راهبرد موکلگرایی به این معنا بود که شرکتهای مااور نوآور متمایل به جلب اعتماد
موکالن و حفم ارتبا با افراد کلیدی در سازمانهای موکل بودند
از یک ستو ،راهبترد موکتل گرایتی امكتان همكتاری شترکت ماتاوره بتا موکتل را در
موضوعات گوناگون از جمله برگزاری دورههای آموزشی امكانپذیر میکرد؛ آشنایی مااور
با صنایع درحال ظهور و رشد را تقویت کرده و سبب میشد موکالن برای بهاشترا گذاری
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

دانش سازمانیشان به مااوران اعتماد کنند و همین امر یادگیری حین پروژه را میستر متی-
کرد به اینترتیب موکلگرایی زمینۀ فرصتجویی را برای شرکتهای مااور نوآور فتراهم
کرده بود
از سوی دیگر ،موکلگرایی به شرکتهای مااوره کمک میکرد تا محدود کستبوکتار
خود را به خوبی مدیریت کنند از آنجا که این راهبرد باعث میشد شرکتهای موکل بترای
اخذ خدمات مااوره مجدداً به سراغ شرکت مااوره بیایند ،مااوران مجبور نمیشدند تا به
صنایعی ورود کنند که جزو اولویتهای آنها نباشد بهعالوه ،موکلگرایی این امكتان را بته
شرکتهای مااوره میداد تا با جلب رضایت افراد کلیتدی در ستازمان موکتل ،بتواننتد بته
صورت رایگان یا با صرف هزینه هتای نتاچیز از زمتان آزاد کارکنتان ستازمان موکتل بهتره
بگیرند بنابراین امكان یادگیری برای موکالن فراهم میشد و امكان کاهش هزینتههتا بترای
شرکتهای مااوره ممكن میشد به اینترتیب موکلگرایی زمینۀ مزیتجویی را هم بترای
شرکتهای مااور نوآور فراهم میکرد
در مجموع ،با توجه به توضیحات دو بند پیاتین ،راهبترد موکتلگرایتی را متیتتوان نتوعی
راهبرد دوسویه دانست که برای شرکتهای مااور مدیریت نوآور هتم کتارکرد مزیتتجویانته
داشت و هم فرصتجویانه مثالً شرکتهای امین ،هوشتمند و سترآمد ،اطالعتاتی درخصتو
دورههای آموزشی خود ارا ه کردند که در سازمانهایی برگزار شده بود که قبالً خریدار ختدمات
مااوره از آنها بودند بهعالوه ،گزارشات تعدادی از پروژههای غیرمحرمانۀ شرکتهتای آتیته و
مدبر ناان میداد که برخی از سازمانهای موکل ،یک یا چند نیروی خود را به طتور تمتاموقتت
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یا پارهوقت در اختیار مدیر پروژه شرکت مااوره گذاشتهاند

تعادلبخشي راهبرد حرفهايگرايي
راهبرد حرفهایگرایی به این معنا بود که شرکتهای مااور نوآور از ستاختاری تختت
بهره میبردند ،مااغل غنی شده بود و اتكا به روشهای علمی تاویق میشد
یکسو امكان همكاری و شبكهسازی شرکتهای مااوره با شرکتهای موفتق و پیاترو را
امكانپذیر میکردند؛ ظرفیت برگتزاری دورههتای آموزشتی را تقویتت متیکردنتد؛ امكتان
شناخت و بومیسازی تكنیتکهتای جدیتد و حتتی توستعۀ تكنیتکهتای نتوین را ممكتن
میکردند و ورود شرکتهای مااوره به صنایع درحال ظهور یا رشد را تسهیل میکردند
در این شرکتها به دانش ار نهاده میشد؛ استفاده از روشهای علمی تاویق میشتد؛
افراد نوآور تحسین میشدند و به آنها پاداش داده میشد فرهنگ سازمانی پذیرنتد تیییتر
بود و در جلسات گوناگون ،روشهای جدید ممكن برای انجتام کارهتا بته بحتث گذاشتته
می شدند در نتیجه راهبرد حرفهایگرایی در همۀ زمینههای فرصتجویانه برای شرکتهای
مااور نوآور کارساز بود
از سوی دیگر ،حرفهایگرایی این امكان را به شرکتهای ماتاور نتوآور داده بتود کته
راهبردی باشند چاماندازگرایی ،هدفمندی و تمرکز بر کسبوکارهای محتوری از نتتایج
رویكرد راهبردی این شرکتها بود بتهعتالوه ،وجتود داناتگران امكتان متدیریت علمتی
پروژه ها را فتراهم کترده بتود و مستندستازی بته نحتو مناستبی در ایتن شترکتهتا انجتام
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راهبرد حرفهایگرایی منجر به استخدام نیروهایی داناگر شتده بتود ایتن داناتگران از

میپذیرفت بنابراین حرفهایگرایی زمینۀ مزیتجویی را هم برای شرکتهای مااور نوآور
فراهم میکرد
در مجموع ،با توجه به توضیحات فوق ،راهبترد حرفتهایگرایتی نیتز متاهیتی دوستویه
داشت که برای شرکتهای مااور مدیریت نوآور امكتان مزیتتجتویی و فرصتتجتویی
بهطور همزمان را محقق میکرد مثالً شرکتهای آتیه و امین دورههای آموزشی متعتددی را
با مااوران شرکت برگزار میکردند در شرکت متدبر نیتز مستتندات بستیاری درخصتو
رویكرد علمی شرکت به مدیریت پروژه وجود داشت؛ گزارشهای کنترل زمانی و هزینهای
پروژهها از آن جمله بودند
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در جدول  ،8ساختار دادههای مربو به راهبردهای تعادلبخش در شرکتهای ماتاور
نوآور به طور خالصه ارا ه شده است
جدول  .8انواع راهبردهاي تعادلبخش در شرکتهاي مشاورۀ نوآور
تم کالن

تمها
موکلگرایی
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راهبردهای تعادلبخش

مقولهها
جلب اعتماد موکالن
حفم ارتبا با افراد کلیدی در سازمان موکل
تسطیح ساختار

حرفهایگرایی

غنیسازی مااغل
اولویتدهی به روشهای علمی

در شكل  1یافتههای نهایی تحقیق به صورت مدل نوآوری در شرکتهای مااور متدیریت
ایران براسار الگوی ترکیبی قابلیتهای پویا و کارآفرینی راهبردی ارا ه شده است
فرصتجويي:
همكتتاری و شتتبكهستتازی ،استتتخدام داناتتگران،
برنامههای آموزشی ،استفاده از تكنیتکهتای جدیتد،
قابلیتهای پویای
کارآفرینی
راهبردی

ورود به صنایع درحال ظهور یا رشد ،یادگیری حتین
پروژه
مزيتجويي:
فرموله کردن و اجترای پویتای راهبتردهتا ،پیگیتری
تحقتتتق اهتتتداف راهبتتتردی ،متتتدیریت محتتتدود
کسبوکار ،مدیریت پتروژههتا ،متدیریت هزینتههتا،

نوآوری در شرکت

مدیریت نیروهای پارهوقت

های مشاورة
مدیریت ایران

موکلگرايي:
جلب اعتماد موکالنراهبردهای

 -حفم ارتبا با افراد کلیدی در سازمان موکل

تعادلبخش

حرفهايگرايي:
 تسطیح ساختار غنیسازی مااغل -اولویتدهی به روشهای علمی

شکل  .1مدل نوآوري در شرکتهاي مشاورۀ ايران براساس الگوي ترکیبي قابلیتهاي پويا و
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کارآفريني راهبردي

نتيجهگيری و پيشنهاد
هدف پژوهش حاضر شناسایی عواملی بود که بر عملكرد نوآوری شرکتهتای ماتاور
مدیریت تأثیر میگذاشت برای انجام پژوهش از روش مطالعۀ موردی چندگانه و تحلیل تم
با توجه به چارچوب نظری تحقیق ،عملكرد نتوآوری در وجتود همزمتان قابلیتتهتای
فرصتجویی و مزیتجویی و راهبردهای تعتادلبختش ریاته دارد بنتابراین در پتژوهش
حاضر انواع قابلیتهای فرصتجویی  ،قابلیتهای مزیتجویی و راهبردهای تعتادلبختش
شناسایی و تاریح شدند
نتایج پتژوهش ناتان داد کته وجتوه فرصتتجویانتۀ قابلیتت کتارآفرینی راهبتردی در
شرکتهای مااوره شامل همكاری و شبكهسازی ،استخدام داناگران ،برنامههای آموزشتی،
استفاده از تكنیکهای جدید ،ور ود به صنایع درحال ظهور یا رشد و یادگیری حتین پتروژه
بود و وجه مزیتجویانۀ آن شامل فرمولهکردن و اجرای پویای راهبتردهتا ،پیگیتری تحقتق
اهداف راهبردی ،مدیریت محدود کسبوکتار ،متدیریت پتروژههتا ،متدیریت هزینتههتا و
مدیریت نیروهای پارهوقت بود
از منظر راهبردی ،راهبردهای موکلگرایی و حرفهایگرایی امكان متعادل کتردن قابلیتتهتای
فرصتجویانه و مزیتجویانه را فراهم کرده بودند راهبرد موکلگرایی ماتمل بر جلتب اعتمتاد
موکالن و حفم ارتبا با افراد کلیدی در سازمان موکتل بتود و راهبترد حرفتهایگرایتی شتامل
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نظری با اتكا به نظریههای قابلیتهای پویا و کارآفرینی راهبردی استفاده شد

تسطیح ساختار ،غنیسازی مااغل و اولویتدهی به روشهای علمی بود
بهعالوه با توجه به یافتههای جانبی تحقیق میتتوان اذعتان داشتت کته عمتد نتوآوری
شرکتهای جوان غیرفرایندی و رادیكالی بتود و شترکتهتای قتدیمی تمایتل زیتادی بته
نوآوریهای تدریجی ناان میدادند با توجه به حجم محدود نمونه و طترح تحقیتق ،ایتن
یافته باید در تحقیقات آتی در معرض آزمون قرار گیرد
در سالهای اخیر محققانی مانند زیمسک1و همكارانش ( )2017و متازای و همكتارانش
( )2018به ضرورت مطالعۀ نمودهای کارآفرینی راهبردی در صنایع و محیطهای گونتاگون
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1. Simsek

پرداختهاند؛ تتیس (2017؛  )2020بته فرصتتهتای تحقیقتاتی درخصتو
قابلیتهای پویا اشاره کرده است و پژوهش درخصو
در شرکتهای مااوره نیز تاویق شده

نحتو کتارکرد

چگونگی تحقق و تتداوم نتوآوری

است (سروتی1و همكاران)2019 ،

بنابراین در تحقیقات پیاین بته ضترورت مطالعتۀ کارکردهتای کتارآفرینی راهبتردی و
قابلیتهای پویا در صنایع مخت لف اشتاره شتده استت بتا توجته بته تحقیقتات محتدود و
پراکندهای که در خصو

قابلیتهای پویا و کارآفرینی راهبردی در صنعت ماتاور ایتران

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

انجام شده ،ترکیب این دو نظریه برای ایجاد شناخت جتامعتتر و طراحتی الگتوی مفهتومی
میتواند نقش چامگیری در پر کردن این خالء تحقیقاتی داشته باشند فلذا تحقیتق حاضتر
از این حیث کته بته طترح پرستش در متورد قابلیتتهتای پویتای کتارآفرینی راهبتردی و
راهبردهای مرتبط با آن برای تسهیل نتوآوری متیپتردازد دانتشافزاستت و در قلمروهتای
مطالعات راهبرد ،کارآفرینی و نوآوری دارای ماارکت نظری است بهعالوه بررسیها ناان
داد که تاکنون انجام مطالعاتی از این نوع در صنعت مااور مدیریت ایتران بستیار محتدود
بوده است
یافتههای تحقیق حاضر کمابیش بتا مفهتومستازیهتای آیرلنتد و وب ( ،)2007هیتت و
همكاران ( )2011و هیت و آیرلند ( )2015درخصو

کارآفرینی راهبردی ستازگاری دارد

کارآفرینی راهبردی متی توانتد بترای ماتتریان ارزش و بترای مالكتان ثتروت ایجتاد کنتد
کارآفرینی شامل شناسایی و بهرهبرداری اولیه از فرصتهاست و متدیریت راهبتردی شتامل
خلق و حفم مزیت یا مزیتهای رقابتی در مسیری است که فرصتها بهرهبرداری میشوند
(هیت و همكاران )2011 ،آیرلند و وب ( )2007ایجاد تعادل میان رفتارهای فرصتجویانه
و مزیتجویانه را رمز ایجاد ارزش مستمر برای سازمانها دانستهاند تقویت مدیریت میتانی
راهكاری است که آنها به این منظور پیانهاد میکنند
در فضای رقابتی امروز ،اهمیت توجه به توسعۀ قابلیتتهتای کارآفرینانته و راهبتردی و
ایجاد تعادل میان آنهتا روزبتهروز از اهمیتت بیاتتری برختوردار متیشتود متدیرانی کته
راهبردهای مناسبی اتخاذ میکنند و قابلیتهای قدرتمندی برای شناستایی و بهترهگیتری از
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1. Cerruti

فرصتهای امروز و فردا توسعه میدهند ،سازمانهایی نوآورتر میسازند کته قادرنتد ارزش
بیاتری برای ماتریان و ثروت بیاتری برای سهامداران خلق کنند
تحقیق حاضر با محدودیتهایی روبرو بود تعداد موردهای مطالعته شتده پتنج شترکت
شده ،صنعت مااور مدیریت در کاور ایران بود محققان آتی میتوانند یافتههای پتژوهش
حاضر را در سایر صنایع و کاورها بیازمایند بهعالوه ،عملكرد نوآوری شرکتهتا در یتک
دور زمانی سهساله بررسی شد در صورتیکه منابع تحقیق اجازه میداد که دورههای زمانی
طو نیتری مطالعه شود ،احتما ً دقت و جامعیتت یافتتههتای تحقیتق افتزایش متییافتت
بنابراین اصلیترین محدودیتهای تحقیق عبارت بودند از محدود بتودن موردهتای مطالعته
شده و محدود بودن باز زمانی تحقیق ماكالت دسترسی به مدیران شترکتهتای مطالعته
شده نیز از سایر محدودیتهای قابل ذکر پژوهش بودند
پژوهشهایی که تاکنون درخصو

کارآفرینی راهبردی ،بتهخصتو

در ایتران ،انجتام

شدهاند انگاتشمارند و ضترورت دارد مفهتومپتردازیهتای نظتری و تحقیقتات تجربتی
بیاتری در مورد آن انجام پذیرد یكی از موضوعات قابتل مطالعته ،نقتش زمینته در ایجتاد
قابلیت کارآفرینی راهبردی است بنابراین نقش متییرهتای محیطتی ماننتد شتدت رقابتت و
متییرهای درونسازمانی مثل ساختار یا فرهنگ در تقویت یا تضتعیف کتارآفرینی راهبتردی
می توانند موضوع مطالعات آتی باشتد بررستی تجربتی نتتایج کتارآفرینی راهبتردی نیتز از
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بودند این واقعیت امكان تعمیمپذیری یافتههای تحقیق را محدود متیکنتد بختش مطالعته

اهمیت با یی برخوردار است برای شناخت بهتر کارآفرینی راهبردی زم است تتا ارتبتا
آن با مفاهیمی مانند قابلیتهای پویا ،دوسوتوانی سازمانی و ظرفیت جذب روشنتتر شتود
ترکیب ادبیاتهای موجود درخصو

این مفاهیم میتوانتد بته فهتم بهتتری از کتارآفرینی

راهبردی منجر شود
تحقیق حاضر نویدبخش فرصتهای تحقیقاتی دیگری هم برای محققین آتتی هستت
پژوهاگران میتوانند روابط میان متییرهای مدل نهایی پژوهش را با انجام پیمتایشهتایی
بررسی کنند و قدرت تعمیم پذیری مدل را بیازمایند به عالوه این امكتان وجتود دارد کته
مدل توسعه یافته در تحقیق حاضر در سایر حوزههای مااوره یا بخشهای دیگر ختدمات

251

دانشبنیان و حرفه ای محک زده شود نحو رقابت و همكاری میان شرکتهتای ماتاور
مدیریت در پرتو رفتارهای فرصتجویانه و مزیتجویانه میتواند موضوع دیگتری بترای
پژوهش های محققان آتی باشد ضروری است تا نحو ایجاد تعادل میان رفتارهای ظتاهراً
متناقض فرصتجویی و مزیتجویی و راهبرد های متدیریت تتنش بتا دقتت و جز یتات
بیاتری بررسی شود بته ایتن منظتور بهترهگیتری از نظریتات دیگتری همچتون نظریتۀ
نهادی(دیمتاجیو و پتاول )1983 1،و نظریتۀ متدیران رده بتا (همبریتک و میستون )1984 2،متیتتوان
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،17بهار 1400
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