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چکيده
ادبیات گستردهای در زمینه چابکی راهبردی در سازمانها ارائه شده است .هر یک از اندیشمندان این حوززه
به یکی از ابعاد و جنبههای چابکی راهبردی اشواره کوردهانود؛ ولوی تواکنزن یوک چوارچز

فراگیور از عزامو

تزانمندساز چابکی راهبردی و ارتباط بین آنها در کسب و کارهای دانشبنیان فناوری اطالعات ارائه نشده است.
در این تحقیق ابتدا برمبنای رهیافت تحلی مضمزن از طریق مصاحبه نیمهساختار یافته بوا مودیران شورکتهوای
دانشبنیان حززه فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای ،مضامین پایه و سازماندهنده تزانمندساز،
شناسایی و در گام بعد با استفاده از متدولزژی الگزسازی ساختاری -تفسویری سوحزت تزانمندسوازها در بالوب
چارچزبی متشک از هفت عام و پنج سحح استخراج شد و در نهایت نزع متغیرهوا بوا تزجوه بوه اارگوواری و
اارپویری از سایر متغیرها در بالب تحلی  MICMACمشخص گردید .نتایج تحقیق نشان میدهد عام رهبری
ااربخش با میزان بدرت نفزذ هفت ،مهمترین تزانمندساز چابکی راهبردی کسبوکارهوای دانوشبنیوان فنواوری
اطالعات است .متغیرهای رهبری ااربخش ،آیندهنگری راهبردی و منابع منحبق بر چوارچز

 VRINدر خزشوه

متغیرهای کلیدی/مستق برار گرفتند .خزشه متغیرهای پیزنودی شوام ظ فرفیوت جوو  ،تزانمنودی فناورانوه و
دوسزتزانی سازمانی هستند که از بدرت اارگواری و اارپویری باالیی برخزردارند .متغیر جهتگیری کوارآفرینی
تیمی در خزشه متغیرهای وابسته با کمترین میزان تأایرگواری بر سایر متغیرها برار گرفت.
کليد واژهها :چابکي راهبردي ،توانمندساز ،تحلیل محتواي مضامین ،الگوساازي ساااتاري-تفسایري )،(ISM
رويکرد .MICMAC

 .1استادیار گروه مدیریت -دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج؛ ایران .رایانامهظ shakeriarticles@gmail.com
 . 2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج .ایران

مقدمه
سازمان همکاری ابتصادی و تزسعه در تعریفی شرکتهوای دانوشبنیوان را آن دسوته از
گروههای انسانی تحصی کرده در مراکز علمی و تحقیقاتی بیان کرده است کوه بوادر باشوند
عالوه بر آمزختن علزم نظری و تئزریهای علمی ،روشهای تبدی علزم فراگرفته شده بوه
فعالیتهای درآمدزا و خالق ارزش را در بالب فعالیتهای تجاریسوازی بداننود .بیانوات و
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سخنان مقام معظم رهبری (مدفلهالعالی) در این زمینه مزجب اهمیت و تزجه به نقوش برجسوته
شرکتهای دانشبنیان در تحزالت و تغییرات ابتصادی گشت .رهبر معظم انقال

در دیدار

با جمعی از محققان و پژوهشگران عرصه علم و فناوری و مسئزالن شرکتهای دانشبنیان،
تأکید داشتند که شرکتهای دانشبنیان از بهترین مظاهر لزوم تحقق ابتصاد مقاومتی هستند.
از دید ایشان ابتصاد مقاومتی با ابتصاد مبتنی بور علوم و دانوش از طریوق شورکتهوای
دانشبنیان استحکام مییابد .این شرکتها هم در تحقق ابتصاد دانشبنیان نقش دارند و هوم
میتزانند در الگزی ابتصاد مقواومتی ،کوارایی و کواربرد داشوته باشوند .اموروزه بنگواههوای
ابتصادی در محیط کسب و کار متغیر جهانی به سختی با یکدیگر ربابت میکننود و ااورات
تهدیدها و فشارهای محیحی بر عملیاتهای خزد را پویرفتهاند .شرکتهای دانشبنیوان نیوز
از این باعده مستثنی نیستند .بدون شک ،بقا در چنین محیط آشفته کسوبوکوار بوه تزسوعه
بابلیتهای ربابتی پایوداری از ببیو ظ شایسوتگیهوای کلیودی ،سورعت ،بابلیوت اطمینوان،
پاسخگزیی ،کیفیت محصزل و راهبردهای مدیریت بستگی دارد .یکی از شیزههوای کسوب
تزانمندیهای ربابتی حرکت به سمت چابکسازی شرکتها است؛ بعبارتی چابکی یکی از
پیششرطهای کسبوکار شرکتهای دانشبنیان در محیطهای پزیا و پرتالطم است
شفیعی .)1934 ،چابکی راهبردی بوهعنوزان عکو

(آرمان و

العمو بوه تغییورات فزاینوده ،شوتابان و

پیچیده(شوین و همکواران )2412 ،1و ابوزاری بورای بقوای سوازمان عبوارت اسوت از برآینود
حاص ضر

هندسی انزاع سه گانه بابلیت های پزیای یوک سوازمان شوام ظ حساسویت
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1. Shin, Lee, Kim,Rhim

راهبردی ،سیالیت منابع و تعهد جمعی /وحدت و یگانگی رهبری و تزجه متعادل به هر
سه بابلیت (زینگ و همکاران.)2424 ،1
شرکتهای دانش بنیان فعال حززه فناوری اطالعات و ارتباطات بیشترین سهم از باشگاه
این حززه فناوری با رشدی باب تزجه از مرز  1244شرکت فراتر رفت .در استان کردسوتان
نیز از بین تعداد  94شرکت دانشبنیان حایز شرایط ،تعوداد  12شورکت یعنوی  %92درصود
(یک سزم) از شرکتهای دانوشبنیوان اسوتان در دسوته فنواوری اطالعوات و ارتباطوات و
افزایش تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی در استان کردستان در حززه فنواوری اطالعوات و
ارتباطات و نیز سیاستهای ملی جمهزری اسالمی ایران در حززه پشتیبانی از نزآوریهوای
فناورانه ،تعداد باب تزجهی از شرکتهوای فنواور در حوززه آی.سوی.تی در اسوتان ایجواد
شدهاند .شرکتهای دانش بنیان در ایون حوززه از فنواوری نیوز از باعوده فشوارهای ربوابتی
موکزر مستثنی نیستند و یکی از راهبردهای اتخاذی تزسط این شرکتها مویتزانود جهوت-
گیری به سزی چابکی راهبردی باشد .تزسعه بابلیتهای چوابکی راهبوردی ،پاسوخگزیی و
تحابق سریع با تغییرات فزاینده محیط در بازارهای تزصیف شده با رشود وابسوتگی متقابو
نظاممند و تغییرات سریع ،بهعنزان ابزاری برای کسب مزیوت ربوابتی شوناخته شوده اسوت.
باعدتا تزسعه چنین بابلیتهایی نیازمند فراهمسازی عزام تزانمندسازی است کوه اهمیوت

تزانمندساز چابکی راهبردی در کسبوکارهای دانشبنیان فناوری اطالعات

نرمافزارهای رایانه ای فعالیت دارند (سایت دانشبنیان .)2خزشبختانه طی سالهای گوشته با
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شرکتهای دانشبنیان را به خزد اختصاص داده و در سال  1044تعداد شورکتهوای فعوال

آنها بر کسی پزشیده نیست .لکن باوجزد اهمیت تزانمندسازهای چابکی راهبردی ،به استناد
مرور جامع صزرت گرفته بر ادبیات ،تاکنزن پژوهشی به این مزضزع در رابحه بوا کسوب و
کارهای دانشبنیان حززه فناوری اطالعات نپرداخته است .هدف تحقیق حاضر پاسخ به این
پرسش است که چه عزاملی تزانمندساز کسب و کارهای دانشبنیان فناوری اطالعات بورای
چابکی راهبردی بهشمار میآیند؟

1. Xing, Liu, Boojihawon (Roshan), Tarba
2. http://pub.daneshbonyan.ir/

04

مباني نظری و پيشينه تحقيق
مفهزم چابکی برای نخستین بار تزسط محققان انستیتزی یاکزکا 1در تزصیف یوک نظوام
تزلید انعحافپویر در سال  1331بهکار گرفته شد (شرهی و همکاران2444 ،2؛ انستیتزی یاکزکا.)1331 ،
چنین نظامی تزاناییهای مزرد نیاز برای برآورده کردن نیازهای بوه سورعت متغیور بوازار را
داشته و بادر است در زمان الزم به خزاستهها و انتظارات مشوتریان پاسوخ بدهود .چوابکی،
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بابلیتها و کارکردهایی از ببی ؛ کیفیت باال ،زمان کزتاه تحزی  ،انعحافپوویری ،پاسوخ بوه
نزآوری ،سازگاری با تغییر و هزینه کم برای داشتن مزیت ربابتی در یک محویط ربوابتی را
شام میشزد (آیلری و سزیلز2414 ،9؛ اوستاسلیمان .)2444،0مرور جامع ادبیات چوابکی بیوانگر ایون
است که یک سازمان چابوک مویتزانود بوا اسوتفاده از تزانمنودیهوای پاسوخگزیی سوریع،
انعحافپویری و شایستگی در محیط فراربابتی عملکوردی مزفوق داشوته

(توالزن و پینسوزنیلیت،2

 )2411و مزیت ربابتی را در بازار کسب کند (لی و همکاران2444 ،4؛ یزسوزف و همکواران .)2412 ،4در
اواخر دهه نزد پ

از فهزر مفهزم چابکی راهبردی در حززههای تحقیقاتی

(هامو

 )2444 ،4و

بهکارگیری آن برای بار نخست تزسط دوز و کاسومزنن )2444( 3در حوززه پوژوهشهوای
دانشگاهی ،تزجه و تمرکز محققان و نیز مدیران ارشد کسب و کارها را برای کسب مزیوت
ربابتی

(کامکی

 )2414 ،14در محیط فراربابتی هزاره سزم بوه خوزد معحوزف کورد

(وبور و تاربوا،11

 .)2410سازمان های درگیر در دو دام (همکاری بسیار زیاد و همکاری بسیار انود)) ،توالش
میکنند تا بهواسحه یافتن مناسبترین مکان بر طیف آشز  -ساختار و خلق فرفیت حفو
ماندگاری در خزد ،بدون سقزط در این دامها ،تعادل ایجاد کنند .بدینترتیب سازمانها باید
فعاالنه تغییر را دنبال کرده و ضمن تزجه و تمرکز بر گوشته با خاستگاه یوادگیری و بهوره-
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1. Iacocca Institute
2. Sherehiy, Karwowski, Layer
3. İleri & Soylu
4. Ustasüleyman
5. Tallon & Pinsonneault
6. Li et al
7. Yusuf, Gunasekaran, Musa,Dauda, El-Berishy and Cang
8. Hamel
9. Doz and Kosonen
10. Kumkale
11. Weber & Tarba

مندی از تجربیات ،بر روی زمان حال تأکید کنند و از همافزایی حاص از مشارکتهای بین
کسبوکارها محتاطانه بهرهمند شده و جهت چابکسازی راهبردی خزد ابدام

کنند(خزرشوید،

 .)1934چابکی راهبردی ،نزع بسطیافته چابکی است کوه عوالوه بور واکونش و پاسوخگزیی
(نعمتی و همکاران .)1932 ،در مجمزع میتزان چابکی راهبردی را بابلیوت اصوالت بوا نوزآفرینی
پزیای سازمان و راهبردهای آن به مزازات وبزع تغییرات در محویط کسوب و کوار دانسوت
(احامد و همکاران2424 ،1؛ گالیستر ،احمد و گزمز2412 ،2؛ لنگلیک هوال و بوک .)2443 ،9زینوگ و همکواران
پاسخگزیی و نزآورانه بزدن به وجزد پیششرطهایی نیاز دارند که این پیششرطها به نزبوه
خزد ،به تزاناییهای سازمان برای فراهمسازی و کنترل رفتارهای کارآفرینانه در سحح تویم،
استعدادها و فعالیتها بهعنزان تزانمندسازهای چابکی راهبردی مداوم و نزآوری بوهواسوحه
یک فرایند مدیریت منابع انسانی مؤار وابسته هستند .نیامروندا و فریمن )2421( 0در محالعه
خزد برپایه ادبیات بابلیتهای پزیا و نظریه اعتماد روانشناختی ،ارتبواط بوین بابلیوتهوای
رابحهای پزیا و افزایش چابکی راهبردی در ابتصادهای در حال گوار را نشان دادند .کنهوا و
همکاران )2424( 2در مقاله خزد ،چشماندازی را بهمنظزر تقزیت چابکی راهبردی بنگواههوا
تزسعه دادند .آنها شش حوززه فعالیوت را در خصوزص مودیریت منوابع انسوانی (تعریوف
اهداف ،تزسعه ساختار تزانمندساز ،تزسعه و تغویه تویم ،ایجواد اعتمواد بوه نفو  ،تزسوعه
چشمانداز کانزنی و پیرامزنی ،پرورش خزدانگیختگی و محیط سازمانی با بزاعود خوز

تزانمندساز چابکی راهبردی در کسبوکارهای دانشبنیان فناوری اطالعات

( )2424در محالعه خزد چنین استدالل میکنند که شرکتهای دانشبنیان برای چابک بزدن،
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سریع ،تزجه خاصی به جنبه راهبردی و پیشبینی تغییرات محیحی ببو از وبوزع آنهوا دارد

و

مناسب) تزسعه و در مزرد پیامدهای فعالیتهای مزبزر بورای چوابکی راهبوردی مبتنوی بور
مدیریت منابع انسانی به بحث پرداختند .احامد و همکواران ( )2421بور چگوزنگی اسوتفاده
شرکتها از بهرهبرداری و اکتشاف برای تزسعه چابکی راهبوردی و اینکوه چگزنوه چوابکی
راهبردی بر عملکرد بینالمللی شرکتها در بازارهای نزفهزر تأایر میگوارد ،تمرکز کردند.
1. Ahammad, Glaister, Gomes
2. Glaister, Ahmmad, Gomes
3. Lengnick-Hall and Beck
4. Nyamrunda & Freeman
5. Cunha, Gomes, Mellahi, Miner, Rego

03

برای تداوم و بقا ،شرکتها باید یا راهبرد اکتشاف فرایندهای نزآوری را بورای دسوتیابی بوه
دانش ،محصزالت و خدمات کامالً جدید ترجیح دهند ،یا راهبرد بهرهبرداری را بوا چوابکی
راهبردی ترکیب کنند (کالوس 1و همکواران .)2424 ،خالصه برخی محالعات جدید انجامشوده در
زمینه چابکی راهبردی در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  )1االصه پیشینه تحقیقات جديد در حوزه چابکي راهبردي
فصلنامه علمی محالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

محقق/
محققين

عنوان تحقيق

سال

چووابکی راهبووردی ،عوودم
احامد و

بحعیووتهووای محیحووی و

همکاران

عملکرد بینالمللوی موزرد؛

تأیید نقش اکتشاف و بهرهبرداری به عنزان پیشایند چوابکی
2421

شرکتهای هندی

فریمن

ارتباطی پزیوا و اعتمواد در
میووووانSME

همکاران

شورکتهووای فعووال هنوودی در حالووت عوودم بحعیووتهووای
یافتههای محالعه آنها نشان داد کوه چگزنوه ابعواد رابحوهای

هووووا در

(یعنی ارتباطات ،پیزندهای اجتماعی ،و دانش) ،تحت تأایر
2421

فرابابلیت ها (حساسیت راهبردی ،سیالیت منابع و وحودت
رهبری) باعوث ایجواد اعتمواد و ارتقواب چوابکی راهبوردی

ابتصادهای در حال گوار

کالوس و

راهبردی و اارات احتموالی آنهوا بور عملکورد بوینالمللوی
زیستمحیحی.

چابکی راهبوردی ،بابلیوت
نیامروندا و

یافتهها

بنگاهها در تجارت بینالمللی میشزند.

دوسوووزتزانی سوووازمانی و

از طریق یک رویکرد ترکیبی ،متشک از بررسی ادبیوات و

مزیوووت ربوووابتیظ نقوووش

تحلی های کمی  124شورکت متزسوط آلموانی در صونعت

چووووابکی راهبووووردی در
پوووارادوک

2424

اکتشووواف –

مهندسی ،نشان دادند که چگزنوه دوسوزتزانی ،اکتشواف و
بهره برداری ،در ارتباط با چابکی راهبردی ،بر مزیت ربابتی
شرکتها تأایر میگوارد.

بهرهبرداری

از طریق تجزیه و تحلی عزام اکتشافی ،فرفیت جوو دارای
فرفیت جو
کی  2و همکاران

دو بعد (اکتسا و استفاده) است .در حالیکوه مشوخص شود

و عملکورد

شوورکتظ نقووش واسووحهای

2413

چابکی راهبردی

بعد اکتسا تأایر مستقیمی بر عملکرد شرکت نودارد ،اموا بعود
استفاده تأایر مستقیمی بر عملکرد شرکت دارد .ابعاد اکتسوا و
اسووتفاده بوور چووابکی راهبووردی تووأایر مثبووت دارنوود و چووابکی
راهبردی نیز بر عملکرد شرکت تأایر مثبت دارد.

24

کزهتاماکی و

چووووابکی راهبووووردی در

همکاران

نوووزآوریظ تعامووو بوووین

2424

برمبنای دادههوای حاصو از  91مصواحبه و نظریوه عمو
بهعنزان دیدگاه نظری – روششناختی محالعه ،با شناسوایی
1 Clauss
2 Kale et al

محقق/
محققين

عنوان تحقيق

یافتهها

سال

گووورایش کارآفرینانووووه و

سه شیزه عم ؛ ( )1تزلید ایده فعال )2( ،تزسوعه محصوزل

با استفاده از

مبتنی بر ارزش ،و ( )9تجواریسوازی محصوزل مبتنوی بور

فرفیت جو

پرداختند.
یافتهها نشان داد کوه عزامو چوابکی راهبوردی و سورعت

چابکی راهبردی ،سورعت
دمیر 2و

بینالمللی شدن و مزفقیت
بوووینالمللوووی  -نقوووش

2421

مکانیسمهای همواهنگی و

رشد برای بینالمللی شدن نیاز دارند.
شرکت های خانزادگی بوا ایون تضواد مزاجهنود کوه دارای

چووووابکی راهبوووووردی و

همکاران

تمای کمتر برای تشکی سرمایهگواریهای مشوتر) بوین-

سرمایهگواریهای مشتر)
بینالمللیظ تضواد تمایو -
تزانوووایی شووورکتهوووای
خانزادگی

آنهووا بووه سووازوکارهای هموواهنگی متفوواوتی نظیوور؛ هوودف
راهبردی ،هماهنگی افقی و انتخوا هوای مختلوف حالوت

حالتهای رشد

دبلی  9و

در حالی که هر دو عام ضروری هستند ،اما کافی نیستند.

2421

المللی ،اما تزانایی باالتر برای اداره آنها هستند .با تکیوه بور
سووه مؤلفووه متمووایز چووابکی راهبووردی (یعنووی حساسوویت
راهبردی ،وحودت رهبوری و سویالیت منوابع) ،چوارچزبی
نظری جهت آشکارسازی این تضاد ایجاد شده است.

منبعظ محالعات پژوهش حاضر

روششناسي تحقيق

تزانمندساز چابکی راهبردی در کسبوکارهای دانشبنیان فناوری اطالعات

همکاران

بینالمللی شدن در مزفقیت بینالمللی جداییناپویر هستند.
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تئزری عم

1

بووازار؛ بووه مفهووزمسووازی چووابکی راهبووردی در نووزآوری

طرت پژوهش اکتشافی کیفی (رهیافت تحلی مضمزن) بهعنزان راهبورد طورت پوژوهش
حاضر در نظر گرفته شده و دادههای پژوهش بوا انجوام مصواحبههوای نیموه سواختاریافتوه
گردآوری و برای تحلی دادهها از روش تحلی محتوزای عرفوی در بالوب شوبکه مضوامین
استفاده شده است .به این ترتیب در پژوهش حاضر ،دادههای کیفی با روش تحلی مضمزن
و در فرایند نظاممند کدگواری (مضامین پایه ،مضوامین سوازماندهنوده و مضوامین فراگیور)
1. practice theory
2. Demir
3. Debellis
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تجزیه و تحلی و با استفاده از گروه کانزنی با تکنیک رتبه اعتبار محتزایی الوشه اعتباریوابی
شدند .با تزجه به روشهای استفاده شده در پژوهش حاضر میتزان گفوت کوه بور اسواس
منشأ شناسایی مضمزن ،مضامین دادهمحزر در پژوهش حاضر شناسایی شدهاند .برای انجوام
تحلی محتزای کیفی در این پژوهش از شیزه نامه پیشنهادی شیه و شانزن ( )2442استفاده
شده است .آنها فرایند تحلی محتزای کیفی را شوام هفوت مرحلوه پیشونهاد دادنود کوه
فصلنامه علمی محالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

عبارتند ازظ  .1تنظیم پرسشهای پژوهشی که بایود پاسوخ داده شوزند؛  .2برگزیودن نمزنوه
مزرد نظر که باید تحلی شزد؛  . 9مشخص کردن رویکرد تحلی محتزایی که باید اعمال
شزد؛  .0طرتریزی فرایند کدگواری؛  .2اجرای فرایند کدگواری؛  .0تعیین اعتبار و پایوایی؛
 .4تحلی نتایج حاص از فرایند کدگواری .در ادامه مراحو عملیواتی شویزهناموه مزبوزر در
پژوهش حاضر بهطزر مختصر تزضیح داده میشزند.
پرسشهاي بخش کیفي :انجام مصاحبهها در این پژوهش جنبه اکتشافی داشوته و بورای
تزسعه و تدبیق الگزی مفهزمی پژوهش طراحی شده است .عالوه بر این ،مهومتورین منبوع
دادههای کیفی در این تحقیق مصاحبه نیمهساختاریافته با مودیران شورکتهوای دانوشبنیوان
بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای استان کردستان بزدند .با تزجوه
به ماهیت نیمه ساختاریافته مصاحبهها ،سرفص های اصلی پژوهش در بالب سوزالالت کلوی
تزسط مصاحبهکننده از مصاحبهشزندگان پرسویده شود و در اداموه متناسوب بوا پاسوخهوای
دریافت شده ،از سزاالت جزئیتر برای هدایت بهتور مصواحبههوا اسوتفاده گردیود .پرسوش
اصلی بخش کیفی عبارت است ازظ
چه عزاملی تزانمندساز کسب و کارهای دانوشبنیوان فنواوری اطالعوات بورای چوابکی
راهبردی بهشمار میآیند؟
تحلی محتزا رویکردی برای تحلی  ،تلخیص ،طبقهبنودی و اسوتنباط از متوزن مختلوف
است .بنابراین باید نمزنههایی که مزرد تحلی برار میگیرنود در بالوب متوزن بابو تحلیو
انتخا

شزند .در این پژوهش برای تحلی محتزای کیفی به متن مصاحبههوا اکتفوا شود .از

آنجائی که در پژوهش کیفی ،هدف کسب در) عمیقی از پدیدههوای موزرد بررسوی اسوت.
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انتخا

مشارکتکنندگان در پژوهش به صزرت هدفمنود و انتخوابی و بوا اسوتفاده از روش

نمزنهگیری نظری انجام میشزد .هدف از انتخا

نمزنهها در پژوهش کیفی ایون اسوت کوه

بیشترین میزان اطالعات را بر اساس سؤال پوژوهش فوراهم آورنود .یعنوی افوراد بوه سوبب
اطالعات ،تجربه یا دیدگاهی که دربارهی مزضزع مزرد محالعه دارند ،انتخوا

نمزنوه را نمزنوهگیوری نظوری

مینامند .بنابراین ،از روش نمزنه گیری با حداکثر تنزع بهرهگیری میشزد .معیار بضاوت در
مزرد زمان متزبف کردن نمزنهبرداری نظری ،کفایت نظری مقزلهها یا اشوباع نظوری اسوت.
منظزر از اشباع نظری اشاره به وضعیتی دارد که در آن هیچ داده بیشتری یافت نمیشزد کوه
دادههای مشابه را بارها و بارها مشاهده میکند ،از لحاظ تجربی اطمینان حاص میکنود کوه
یک مقزله به کفایت رسیده است .زمانی که مقزلهای کفایت الزم خزد را کسب کورد ،هویچ
چیز بابی نمیماند ،جز اینکوه پژوهشوگر بوه سوراغ گوروههوای جدیودی از داده در موزرد
مقزله های دیگر برود و تالش کند آن مقزلهها نیز کفایت الزم را بهدست آورند

(دانوایی فورد و

اموامی .)1944 ،الزم بهذکر است که در پژوهش از نظرات دو دسته خبرگان بهوره گرفتوه شوده
است .دسته اول؛ خبرگان مصاحبهشده هستند کوه از مسوتندات مصواحبههوای آنهوا جهوت
شناسایی مضامین شک دهنده تزانمندساز چابکی راهبردی اسوتفاده شوده اسوت .دسوته دوم
خبرگان ،اعضای گروه کانزنی جهت اعتبارسنجی مضامین استخراجی هستند.
دسته اول خبرگان تحقیق در بخش مصاحبهها  12تن از مدیران شرکتهای دانوشبنیوان

تزانمندساز چابکی راهبردی در کسبوکارهای دانشبنیان فناوری اطالعات

پژوهشگر بهوسیله آن بتزاند ویژگی های مقزلوه را رشود دهود .بوه موزازاتی کوه پژوهشوگر
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در جریان تحقیق مشوارکت دارنود .چنوین شویزهی انتخوا

مویشوزند و

بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهوای رایانوهای اسوتان کردسوتان بزدنود کوه
به مزجب بانزن حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نزآوریهوا و اختراعوات،
صالحیت آنها تزسط «کوارگروه ارزیوابی و تشوخیص صوالحیت شورکتهوا و مؤسسوات
دانشبنیان و نظارت بر اجرا» به تأیید رسیده باشد .بر اساس ویرایش دوم فهرست کاالهوا و
خدمات دانشبنیان که تزسط کارگروه موکزر در زمستان سال  1939منتشر شد ،محصزالت
و خدمات دانشبنیان در  19گروه دستهبندی شدهاند ،یکی از این دستهبندیهای سیزدهگانوه
مربزط به فناوری اطالعات و ارتباطات و نورمافوزار اسوت .بور اسواس اسوتعالم از سوامانه
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهزری تعداد ک شرکتهای دانشبنیان استان کردستان
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برابر  94شرکت هستند که از این تعداد 12 ،شرکت در دسته فناوری اطالعات و ارتباطوات
و نرمافزارهای رایانهای مزفق به اخو تأییدیه دانشبنیان شدهاند .الزمبهذکور اسوت کوه نوزع
تأیید این شرکتها شام ؛ دانشبنیان نزپوا نوزع  ،1دانوشبنیوان تزلیودی نوزع ( 2صونعتی)،
دانشبنیان نزپا نزع  ،2و دانشبنیان نزپا نزع  9است .از بوین  12شورکت مزجوزد ،شورکت
تزسعهدهندگان دنیای چابک سام (بوا مسوئزلیت محودود) دانوشبنیوان نزپوا نوزع  1اسوت،
فصلنامه علمی محالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

شرکتهایظ خدمات مهندسی دادهنگار (سوهامی خواص) ،دادهپورداز ویسوتا رایوا نوت (بوا
مسئزلیت محدود) ،دادهپردازان پزر سام (با مسئزلیت محودود) ،رایوانافوزار پوژوه (سوهامی
خاص) ،گروه طراحان سرگرمی ژوری مانگ (با مسئزلیت محدود) ،تزسعهدهنودگان دنیوای
چابک سام ،و اهزراپرداز کردستان از نزع دانشبنیوان تزلیودی نوزع ( 2صونعتی) هسوتند و
شرکتهای دانشافزار تیام (با مسئزلیت محدود) ،کورد بازرگوان کوارزان ،و فنواوری موزج
گستر ژیزان در زمره دانشبنیان نزپا نزع  ،2و شرکت کارا و گستر سگال در زمره دانوش-
بنیان نزپا نزع  9برار دارند .1در دسته دوم خبرگان تحقیق ،یک گروه  24نفره شام  4خبره
دانشگاهی و  12تن از مدیران شرکتهای دانشبنیان بهعنزان گروه کانزنی انتخا

شدهانود.

جمع بندی این گروه ،مال) عم برار گرفته و برای هر سازه الگزی مفهزمی مقودار نسوبت
اعتبار محتزا ( )CVRمحاسبه شده است .حد نصا

الزم بورای نسوبت اعتبوار محتوزا بورای

هریک از شاخصها  /02است .معیارهوای موزرد نظور بورای انتخوا

خبرگوان دانشوگاهی

عبارتند ازظ داشتن انتشارات (اعم از کتا  ،مقاله و  )...در زمینوه شورکتهوای دانوشبنیوان،
آگاهی و تسلط به بزانین شرکتهای دانشبنیان و سابقه فعالیت اجرایوی در مراکوز رشود و
پار) علم و فناوری استان کردستان .بنابراین بهطزر کلی تعداد خبرگان تحقیق  24نفر بوزده
است که در ادامه تزصیف مختصری از مشخصههای جمعیتشناختی گروه نمزنه ارائه شده
است .بیش از نیمی از افراد گروه نمزنه ( )%2041دارای سوابقه فعالیوت  11توا  12سوال در
حززه فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای بزدهانود؛ افوراد  22توا  92سوال
بیشترین درصد ( )%09و کمترین درصد ( )%14افراد متعلق بوه بوازه سونی  04توا  24سوال
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بزدهاند %4444 .افراد نمزنه را مردان تشکی دادهاند .اکثر افراد نمزنه آماری ( )%0144مودر)
کارشناسی ارشد و  %9442دارای مدر) تحصیلی دکترای تخصصی بزدهاند.
انتخاب رويکرد تحلیل محتواي عرفي :از میان سوه رویکورد تحلیو محتوزای عرفوی،
تجزیه و تحلی دادههای کیفی ا ین پوژوهش اسوتفاده شوده اسوت .تحلیو محتوزای عرفوی
معمزالً در طراحی محالعاتی بهکار می رود که هدف آن شرت یک پدیده است .در این حالت
پژوهشگران از بهکارگرفتن مقزلههای پویشپنداشوته پرهیوز مویکننود و در عوزت ترتیبوی
صزرت مکرر آغاز میشزد تا درکی کام دربارة آنها به دست آید .محقق براسواس ادرا) و
فهم خزد از متن مزرد محالعه ،نزشتن تحلی اولیه را آغاز میکند و این کار ادامه مییابد توا
پیشزمینه هایی برای فهزر رمزها آغاز شزد .این عم اغلب مزجب میشزد که طرتریوزی
رمزها از متن فهزر یابد و سپ

براساس شباهتها و تفواوتهایشوان مقزلوهبنودی شوزند.

امتیاز بارز تحلی محتزای کیفی براساس رویکرد عرفی ،بهدست آوردن اطالعات مسوتقیم و
آشکار از محالعه ،بدون تحمی کردن مقزله یا نظریههای از پویشتعیوینشوده اسوت

(ایموان و

نزشادی.)1934 ،
اجراي فرايند کدگذاري :در فرایند کدگواری متن مصاحبهها از دستزر کامنوتگوواری
در نرم افزار مایکروسافت -ورد استفاده شده است .فرایند کدگوواری مواهیتی تکواملی دارد
بهنحزیکه پ

تزانمندساز چابکی راهبردی در کسبوکارهای دانشبنیان فناوری اطالعات

میدهند که مقزلهها از دادهها ناشی شزند .در این حالت ،تحلی دادهها با خزانودن آنهوا بوه
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تحلی محتزای جهتدار و تحلی محتزای تلخیصی ،رویکرد تحلی محتوزای عرفوی بورای

از کدگواری سه مصاحبه ،کدهای استخراج شده بازنگری و اصالت شدند و

به مرور ،مجمزعه کدهای حاصله از غنای بیشتری برخزردار شدند .در این پوژوهش تعوداد
 141کد اولیه شناسایی شدند.
فرايند تقلیل کدهاي واحدهاي معنايي در قالب مضامین پايه :پ

از اتمام کدگوواری

برای تمام مصاحبهها ،کدهای استخراج شده به تفکیوک هور مصواحبه در سوتزنهوای یوک
جد ول گردآوری شدند ،سپ

بر اساس اشتراکات مشاهده شده در کدهای استخراج شوده،

کدهای مشابه با رنگهای یکسان عالمتگواری شدند .با اتمام این کار برای تموامی کودها،
مضامین پایهای طبقهبندی شدند (جدول .)1
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اقاادامات و نتااايو گااروه کااانوني در اصااوا مضااامین پايااهاي اسااتخراجي از
مصاحبهها :در این بخش شرت ابدامات و نتایج حاصو از اعتبارسونجی یافتوههوای بخوش
کیفی پژوهش و تدبیق آنها ارائه شده است .با ارائه مضامین پایهای تزانمندسازهای چوابکی
راهبردی کسب و کارهای دانشبنیان فناوری اطالعات به گروه کانزنی این پژوهش ،پ

از

بحث و بررسی با استفاده از تکنیک محاسبه نسبت اعتبار محتزا ( ،)CVRاجماع حاص شود
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و مضامین پایهای نهایی شدند .همانطزر که مزبزر افتاد ،حوداب مقودار  CVRبورای تأییود
مضمزن پایهای برابر  4/02است .در مرحله بعد ،مضامین پایهای تأییدشده در بالب مضامین
سازماندهنده طبقهبنودی شودند .الزم بووکر اسوت کوه کلیوه مضوامین پایوهای اسوتخراجی
حدنصا

الزم را کسب نمزدند.

فرايند تقلیل مضامین پايهاي معتبر به مضامین سازنده و فراگیر :در این مرحله پو

از

اتمام اعتبارسنجی مضامین پایهای استخراجی از مصاحبهها ،مضامین تأییدشوده بوه تفکیوک
هر مصاحبه در ستزنهای یک جدول گردآوری شدند ،سپ

بر اساس اشتراکات مشواهده-

شده در مضامین پایهای استخراج شده ،مضامین مشابه با رنگهای یکسوان عالموتگوواری
شدند .با اتمام این کار و براساس مضامین پایهای مزجزد و با رویکرد تلفیقی ،محقق سوعی
کرده تا مضوامین پایوهای اسوتخراجی از مصواحبههوا را در بالوب مضوامین سوازماندهنوده
یکپارچهسازی کند.
الگوسازي سااتاري تفسیري
الگز سازی ساختاری تفسیری روشی مناسب برای تجزیه و تحلی توأایر یوک عامو بور
دیگر عزام است ،بهبیاندیگر ابزاری است که بهوسیله آن ،گروه میتزاند بر پیچیدگی بوین
عناصر غلبه کنند؛ زیرا الگز موکزر یوک روش اسوتقراب محلوز

بورای شناسوایی و تحلیو

روابط بین تزانمندسازها است (علیاکبری و اکبری .)1934 ،برای اجرای رویکرد ،سه گوام اصولی
ضروری است که در بسمت یافتوههوای تحقیوق هریوک از آنهوا باختصوار آورده شودهانود.
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شناسایی عزام تزانمندساز چابکی راهبردی؛ تعیین رابحه مفهوزمی بوین تزانمندسوازها بوا
استفاده از ( ISMتکمی ماتری

خزدتعاملی سواختاری ،تکمیو مواتری

دریوافتی ،تعیوین

روابط و سححبندی عزام تزانمندساز) و ترسیم شبکه تعامالت عزام تزانمندساز چوابکی
راهبردی.

همانطزرکه گفته شد ،براساس مضامین پایهای مزجزد و با رویکرد تلفیقی ،محقق سعی
کرده تا مضوامین پایوهای اسوتخراجی از مصواحبههوا را در بالوب مضوامین سوازماندهنوده
یکپارچهسازی کند که خروجی آن در جدول شماره  2نمایش داده شده است.
مضمون
فراگير

مضامين
سازمان-

مضامين پایه

مضامين پایه

دهنده

شناسایی فناوریهای مزرد نیاز

سحح دسترسی به منابع

بابلیت جستوجزی فناوری

خلق ارزش تزسط منابع سازمانی

اکتسا

فناوری

صیانت از فناوری

تزانمندی

کمیابی منابع

فناورانه

کپیبرداری سخت و ناممکن از

مضامين سازمان-
دهنده

منابع منحبق بر
چارچز

VRIN

منابع

انتقال فناوری

غیر باب جایگزین بزدن منابع

بابلیتهای فناوری اطالعات
رهبری تیم

گیری

ساختار تیم

کارآفرینی

کارکردهای تیم

تیمی

چابکي راهبردي

تیمسازی

جهت-

بهرهبرداری بهینه از دانش مزجزد

دوسزتزانی

تزانمندساز چابکی راهبردی در کسبوکارهای دانشبنیان فناوری اطالعات

جدول  )2توانمندسازهاي چابکي راهبردي کسبوکارهاي دانشبنیان فناوري اطالعات

مقاله پژوهشیظ تزسعه چارچز

یافتههای تحقيق

سازمانی
اکتشاف دانش نز

تیمهای کارآفرین
نگهداشت و جو

نیروی

پیشبینی فرصتهای آتی

انسانی
نیروی انسانی چابک

رهبری

تالش برای خلق فرصت

آیندهنگری

خطمشیهای آمززش

ااربخش

شناسایی کم و کیف تغییرات

راهبردی

جز سازمانی چابک
فرهنگ سازمانی پویرای تغییر

منشأ و عل تغییرات
شناسایی گزینههای احتمالی
فراروی
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مضمون
فراگير

مضامين
مضامين پایه

سازمان-

مضامين پایه

دهنده

نظام جبران خدمت مناسب

مضامين سازمان-
دهنده

ترسیم آیندههای جایگزین

مدیریت ااربخش عملکرد
کارکنان

بینش نظاماتیک

شیزههای مدیریتی ااربخش
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جست و جزی دانش بیرونی
اکتسا

دانش

تبدی دانش
یکپارچهسازی دانش جدید با

فرفیت
جو

دانش مزجزد
تززیع دانش
منبعظ یافتههای پژوهش حاضر

در ادامه برای تبیین روابط بین عزام تزانمندساز (مضامین سازماندهنده شناساییشوده)
از رهیافت الگزسازی ساختاری تفسیری استفاده میشزد .همانگزنه که مزبوزر افتواد عزامو
تزانمندساز شناساییشده در بالب جدول شماره  2ارائه شدند .در گام دوم اجورای تکنیوک
 ،ISMجهت شناسایی روابط و سححبندی عناصر تزانمندسواز چوابکی راهبوردی بوا ایجواد
ماتری

خزد تعاملی ساختاری ،)SSIM( 1متغیرهای مسأله (تزانمندسازها) به شوک زوجوی

در بالب پرسشنامه مقایسات زوجی مزرد مقایسه و بررسی برار گرفتند ،و از پاسخدهندگان
خزاسته شد که با استفاده از نمادهای  A, V, X, Oنزع ارتباطات دوبوهدوی تزانمندسوازها را
مشخص کنند .نماد  Vبه معنی تأایر متغیر  iبر متغیر  jاست ،نماد  Aبیانگر توأایر متغیور  jبور
متغیر  ،iنماد  Xدال بر رابحه دوسزیه بین متغیرها است و نماد  Oنمایانگر عدم وجزد رابحوه
بین متغیرها است .پرسشنامه مقایسات زوجی در اختیار اعضاب گروه کانزنی بورار گرفوت و
تزسط آنها تکمی شدند .برای اجماع نظرات خبرگان ،پرسشنامههای تکمی شده در اختیوار
گروه  2نفری از خبرگان دانشگاهی برار گرفت .بدینترتیب تزسط این گروه خانههایی کوه
در پرسشنامههای تکمیلی مشتر) بزدند و همگی بر آنها اتفاق نظور داشوتند ،بوه پرسشونامه
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)1. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM

جدید منتق شدند و در مزرد خانههایی که اختالف نظور وجوزد داشوت ،گوروه مزبوزر بوه
تعیین رابحه پرداختند .روابط نهوایی حاصو در جودول ( )9ارائوه شوده اسوت .بوا تبودی
نمادهای

A, V, X, O

به اعداد صفر و یوک بورای هور خانوه جودول شوماره سوه ،مواتری

جدول  .3ماتريس اودتعاملي سااتاري توانمندسازهاي چابکي راهبردي حاصل از پرسشنامه ISM
ردیف

عوامل

7 6 5 4 3 2 1

توانمندساز چابکي راهبردی

A A A V O A O

2

منابع چارچز

9

تزانمندی فناورانه

0

دوسزتزانی سازمانی

2

جهتگیری کارآفرینی تیمی

4

آیندهنگری راهبردی

4

رهبری ااربخش

A O V V V O

VRIN

A O V O O
A O V O
A A O
A O
O

جدول  .0ماتريس دسترسي توانمندسازهاي چابکي راهبردي کسب و کارهاي دانشبنیان فناوري
اطالعات
توانمندسازهای چابکي راهبردی کسب و
کارهای دانشبنيان فناوری اطالعات

عوامل

فرفیت جو

1

4

4 4 4 1 4 4

2

1

4 4 1 1 1 4

تزانمندی فناورانه

9

1

4 4 1 4 4 4

دوسزتزانی سازمانی

0

4

4 4 1 4 1 4

جهتگیری کارآفرینی تیمی

2

1

4 4 4 4 4 4

آیندهنگری راهبردی

4

1

4 4 1 1 1 1

رهبری ااربخش

4

1

4 1 1 1 1 1

منابع چارچز

پ

7 6 5 4 3 2 1

VRIN

از دستیابی به ماتری

دسترسی اولیه ،ماتری

تزانمندساز چابکی راهبردی در کسبوکارهای دانشبنیان فناوری اطالعات

1

فرفیت جو

مقاله پژوهشیظ تزسعه چارچز

دستیابی حاص میشزد که در جدول ( )0آورده شده است.

دسترسی نهایی از طریق وارد کوردن

انتقالپویری و سازگاری در روابط متغیرها حاص میگردد .بدین ترتیب کوه بوا اسوتفاده از
نظریه اویلر ،ماتری

مجاورت را به ماتری

صزرت عدم تغییر درایههای ماتری

واحد اضافه کرده و سپ

ایون مواتری

به تزان  nمیرسانیم (فرمزل شماره .)1

را در
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مرحله اولظ A+I

فرمزل )1
ماتری

 Aماتری

مرحله دومظ M = (A+I)^n

دسترسی اولیه I ،مواتری

است .عملیات به تزان رساندن ماتری

هموانی و  Mمواتری

دسترسوی نهوایی

باید محابق باعده بوزلین باشود کوه بور ایون اسواس

خزاهیم داشتظ 1+1=1و 1=1*1
در ادامه برای شناسایی سحزت و اولزیت متغیرها طبق نظور تریوزدی و همکواران ،ابتودا
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اشوترا) آنهوا

مجمزعه دستیابی و مجمزعه پیشنیاز برای هر معیار حاص میشزد و سپ

محاسبه میشزد .سحزت حاص برای الگزسازی تزانمندسازهای چابکی راهبوردی در بالوب
جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  .4ماتريس دسترسي نهايي توانمندسازهاي چابکي راهبردي
کسب و کارهاي دانشبنیان فناوري اطالعات
توانمندسازهای چابکي راهبردی

قدرت

عوامل

1

2

3

4

5

7 6

1

1

4

*

1

1

*

4

4

0

2

1

1

1

1

1

4

4

2

تزانمندی فناورانه

9

1

4

1

*

1

فرفیت جو
VRIN

منابع چارچز

1

1

دوسزتزانی سازمانی

0

*

1

4

1

1

1

4
4

4
4

نفوذ

0
0

جهتگیری کارآفرینی تیمی

2

1

4

4

*

1

1

4

4

9

آیندهنگری راهبردی

4

1

1

1

1

1

1

4

4

رهبری ااربخش

4

1

1

1

1

1

1

1

4

جدول  .2تعیین سطوح توانمندسازهاي چابکي راهبردي کسب و کارهاي دانشبنیان فناوري اطالعات
مجموعه

مجموعه

توانمندسازهای چابکي

دسترسي (متأخر)

اشتراکي

1و2و9و0و2و4و4

1و9و0و2

1و9و0و2

1

2و4و4

1و2و9و0و2

2

9

تزانمندی فناورانه

1و2و9و0و4و4

1و9و0و2

1و9و0

2

دوسزتزانی سازمانی

1و2و9و0و2و4و4

1و9و0و2

1و9و0و2

1

جهتگیری کارآفرینی تیمی

1و2و9و0و2و4و4

1و0و2

1و0و2

1

آیندهنگری راهبردی

4و4

1و2و9و0و2و4

4

0

رهبری ااربخش

4

1و2و9و0و2و4و4

4

2

راهبردی
فرفیت جو
منابع چارچز
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مجموعه پيشنيازها (متقدم)

سطح

تحليل MICMAC
در این بخش با استفاده از روش

MICMAC

نزع متغیرها با تزجه به میوزان اارگوواری و

میزان اارپویری از دیگر متغیرها مشخص شده است .بعد از تعیین بدرت نفزذ یا اارگوواری
فناوری اطالعات ،میتوزان کلیوه تزانمندسوازها را در یکوی از طبقوههوای چهارگانوه روش
ماتری

اار ضر

ارجاع متقاب کواربردی جایوابی کورد .اولوین گوروه بوا بودرت نفوزذ و

وابستگی ضعیف (ناحیه  ) 1متغیرهوای خزدمختوار هسوتند؛ ایون متغیرهوا تقریبوا از سوایر
بدرت نفزذ ضعیف اما وابستگی باال هستند .گروه سزم مشتم بر متغیرهای پیزندی (ناحیه
 )9که از بدرت نفزذ و وابستگی باالیی برخزردار هستند؛ بهعبارتی ،هرگزنه عملی بور روی
این متغیرها مزجب تغییر سوایر متغیرهوا اسوت .گوروه چهوارم کوه از بودرت نفوزذ بواال و
وابستگی پایینی برخزردارند ،متغیرهای مستق (ناحیه  )0هستند که این متغیرها بدرت نفزذ
باالیی دارند و بهاصحالت متغیرهای کلیدی را دربر میگیرند.

/دوسوزتزانی سوازمانی  / C4:تزانمندساز ی فناورانوه  / C3:رهبری ااربخش  / C2:فرفیت جو

تزانمندساز چابکی راهبردی در کسبوکارهای دانشبنیان فناوری اطالعات

متغیرها مجزا هستند و ارتباطات کمی دارنود .ناحیوه دوم ،متغیرهوای وابسوتهانود کوه دارای

مقاله پژوهشیظ تزسعه چارچز

و بدرت وابستگی یا اارپویری تزانمندسازهای چابکی راهبردی کسب و کارهای دانشبنیان

C1:

منابع منحبق بر چارچز / C7: VRINآیندهنگری راهبردی / C6:جهتگیری کارآفرینی تیمی C5:
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شبکه تعامالت عوامل توانمندساز چابکي راهبردي کساب و کارهااي داناشبنیاان
فناوري اطالعات :در نهایت براساس سحزت متغیرها و مواتری

دسترسوی نهوایی ،الگوزی

تفسیری -ساختاری تزانمندسازهای چابکی راهبردی کسب و کارهای دانوشبنیوان فنواوری
اطالعات ترسیم شده است (شک  .)2همانطزر که از روی نمزدار پیداست ،برمبنای حووف
روابط تسری و رسم نمزدار نهایی ،رهبری ااربخش در سحح پنجم بورار گرفتوه اسوت کوه
فصلنامه علمی محالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

اهمیت بیش از پیش این عام تزانمندساز را نشان میدهد .آیندهنگری راهبوردی در سوحح
چهارم ،و سحح سزم به عام منابع منحبق بر چارچز

 VRINتعلق دارد .تزانمندی فناورانه

در سحح دوم بورار دارد ،ضومن اینکوه عزامو  ،فرفیوت جوو  ،دوسوزتزانی سوازمانی ،و
جهتگیری کارآفرینی تیمی متعلق به سحح اول هستند.

شکل  .2چارچوب توانمندسازهاي چابکي راهبردي کسب و کارهاي دانشبنیان فناوري اطالعات

بحث
براساس چارچز

پیشنهادی تحقیق ،عزام متعددی به استناد تحلی متزن مصاحبههای

صزرتگرفته میتزانند به عنزان تزانمندسازهای چابکی راهبردی کسبوکارهای دانشبنیوان
فناوری اطالعات عم کنند که در ادامه به تفصی به بیان سوازوکار عمو آنهوا و محالعوات
مؤید آنها پرداخته شده است .الزم بهذکر است که ترتیب ارائه عزام  ،براساس سوححبنودی
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خروجی الگزسازی ساختاری تفسیری است.

رهبري اثربخش :مدیریت مؤار منابع انسانی

(زینگ و همکواران2424 ،؛ کنهوا و همکواران2424 ،؛

دز2424 ،؛ آنانترام ،)2414 ،و شیزه های رهبری موؤار

و همکواران،2

(مینوین و همکواران 2410 ،1؛ لوزی

 )2410به عنزان یکوی از عزامو تزانمندسواز چوابکی راهبوردی اسوت کوه در محالعوات
مشارکت راهبردی (لز و رامامزرای ،)2411 ،در راستای ارتقاب فرفیت انعحوافپوویری

(لنگلیوک

هال و بک )2443 ،یکی از کارکردهای مهم رهبری ااربخش در راستای چابکی راهبردی کسوب
و کارهای دانشبنیان فناوری اطالعات بهشمار میآید.
سه بعد (مشتری ،عملیاتی و مشارکت) به تزانایی بهبزد سایر بابلیوتهوای پزیوای سوازمان
ازجمله؛ بینش نظاماتیک و آیندهنگری راهبردی بستگی دارد .نتیجه محالعوه سوزل)2442( 0
تعدادی از تکنیکهای مزرد استفاده مانند طراحی چشمانداز ،کارآفرین شدن و درگیرشودن
در فعالیتهای خالبانه و آیندهنگر برای تفکر راهبردی را برای راهنمایی مدیران شرکتهوا
بهمنظزر اتخاذ تصمیمات راهبردی برای ارتقاب تزانایی بقا و مزفقیت شرکتهای دانشبنیوان
در آینده از طریق تزسعه چابکی راهبوردی محورت کورده اسوت .محققوان دیگوری نیوز بور
آیندهنگری راهبردی تأکید کردهاند

(وچیواتز2412 ،2؛ دز و کزسونزن2444 ،؛ آیزنهوارد و همکواران2414 ،4؛

وگنزنی و خدامی2414 ،؛ اوستزیزون و اسکیپرز.)2414 ،4
منابع منطبق بر چارچوب  :VRINتنها منابع معینی بادر به ورود به یک راهبورد ایجواد
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آيندهنگري راهبردي :از نظر وگنزنی و خدامی )2414( 9افوزایش چوابکی راهبوردی در
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متعددی بدان استناد کردهاند .انگیزه بخشی به کارکنوان شورکتهوای دانوشبنیوان بورای

ارزش هستند که شرکت را در مزبعیتی از مزیت ربابتی برار میدهنود .منوابع شورکتهوای
دانشبنیان باید دارای چهار ویژگی باشند تا بتزانند مزیت ربوابتی را بوهوجوزد آورنود .ایون
مزیتها ،ویژگیهای

VRIN

4

(ارزشمند بزدن ،کمیوا

بوزدن ،غیور بابو تقلیود و غیربابو

1. Minin, Frattini, Bianchi, Bortoluzzi, Piccaluga
2. Lewis, Andriopoulos & Smith
3. Vagnoni and Khoddami
4. Soule
5. Vecchiato
6. Eisenhardt, Furr, Bingham
7. Oosthuizen and Scheepers
8. Valuable, Rare, Imitable,non Substitutabe
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جایگزین بزدن) را تشکی میدهند .سحح دسترسی به این منابع
و همکاران2414 ،1؛ جیفری

(همتی و همکاران2414 ،؛ آربزسوا

و همکواران )2414 ،2یکی از عزاملی است که کسب و کارهای دانشبنیان

را در راستای چابکی راهبردی تزانمند میسازد.
توانمندي فناورانه :نتایج محالعه لز و رامامزرای )2411( 9نشان داد که بین بابلیوتهوای
فناورانه در حززه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و دو نزع چابکی سوازمانی رابحوه مثبوت
فصلنامه علمی محالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

معنادار وجزد دارد .محالعه آنها همچنین اار مشتر) مثبت و بابو توزجهی از تزانواییهوای
فناورانه و هزینههای آن بر چابکی عملیاتی را تأیید کرد .بنابراین در ادبیوات بوه تزانمنودی
فناورانه به عنزان یکی از عزام تزانمندساز چوابکی راهبوردی بوهویوژه بورای شورکتهوای
دانشبنیان بخش فناوری اطالعات و ارتباطات تزجه ویوژهای شوده اسوت

(وگنوزنی و خودامی،

2414؛ لز و رامامزرای2411 ،؛ ژائز و وو2414 ،0؛ مائز و همکاران.)2419 ،
ظرفیت جذب :کی و همکاران ( )2413در پژوهش خزد با استفاده از تجزیه و تحلیو
عاملی اکتشافی ،دو بعد (کسب و استفاده) را برای فرفیت جو

تعیین کردند .ابعاد کسوب

و استفاده بر چابکی راهبردی تأایر مثبت داشتند .عالوه بر این ،مشخص شد که ابعاد کسب
و استفاده از طریق چابکی راهبردی تأایر غیرمستقیمی در عملکرد شرکتهوای دانوشبنیوان
دارند .محققان دیگری نیز بور فرفیوت جوو
راهبردی اذعان داشتهاند
ایدری

بوهعنوزان یکوی از تزانمندسوازهای چوابکی

(کای  ،آکنار و باسار2413 ،؛ مائز و همکاران2419 ،؛ سوامبامزرای و همکواران2449 ،؛

و آلرباعی2419 ،؛ رث.)1334 ،

دوسوتواني سازماني :فزرنه و همکاران )2410( 2در تحقیق خزد به شناسایی و تشوریح
سه بابلیت پزیا شام ظ ادرا) فرصتهای محلی ،عم در سوحح جهوانی و اکتسوا

ارزش

محلی پرداختند که تزسط آنها شرکتهای دانوشبنیوان بوادر خزاهنود بوزد بوا مزفقیوت در
بازارهای نزفهزر و مزجزد فعالیت کنند .برای این شرکتها در این بازارها ،بابلیت چوابکی
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1. Arbussa, Bikfalvi and Marquès
2. Jifri, Drnevich and Tribble
3. Lu & Ramamurthy
4. Zhou & Wu
5. Fourné, Jansen, Mom

راهبردی یک تزانایی فرابابلیت است که به آنها امکان میدهد این سه بابلیوت را بوا تعوادل
پزیا در طزل زمان ایجاد و بکار گیرند .تزانایی بهرهبورداری از بابلیوتهوای مزجوزد و نیوز
اکتسا

بابلیتهای جدید به مثابه دوسزتزانی سازمانی در محالعه وبر و تاربوا )2410( ،نیوز

جهتگیري کارآفريني تیمي :جهتگیری کارآفرینی شام نگرشهای رفتواری نسوبت
به کارآفرینی؛ به فرایندها ،شیزههوا و تصومیمگیوریهوایی اشواره دارد کوه منجور بوه ورود
نیروهای جدید ،نزآوری ،خحرپویری و روحیه تهاجمی نسبت به رببا میشزد .وجوزد تویم
آیزنهارت2442 ،9؛ دنینگ )2414 ،0یکی از عزام تزانمندساز چابکی راهبردی در کسب و کارهوای
دانشبنیان فناوری اطالعات است.
نتيجهگيری و پيشنهادات
بر اساس نتیجه الگزسازی تفسیری -ساختاری ،عام رهبری ااوربخش سوحح زیربنوایی
الگز را تشوکی مویدهود کوه در تحلیو  MICMACنیوز جوزب متغیرهوای کلیودی مسوتق
دستهبندی شد .بدین ترتیب یکی از مهمترین عزام تزانمندساز کسبوکارهای دانشبنیوان
فناوری اطالعات برای حصزل چابکی راهبردی مقزله رهبری ،آنهم بوهشویزه ااوربخش آن
است .با تزجه به اینکه چابکی راهبردی از حیث ماهیت تنابضاتی را در درون خزد دارد؛ از
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کارآفرینانه و چابک

(زینگ و همکاران2424 ،؛ اسلی و رابرتز2412 ،1؛ بکمن و بزرتوزن2444 ،2؛ ا) هزیسون و
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مزرد تزجه برار گرفته است.

جملهظ انعحافپویری در مقاب پایداری ،تعهد در برابر تغییر ،و رویکردهای جدید در مقاب
روالهای روتین .این خزاستههای ربابتی ،چالشهایی را ایجاد میکنند که نیواز بوه رهبوری
متنابض دارند – شیزههایی بهدنبال راهح های خالبانه و نیز راهح هایی کوه بوادر هسوتند
تصمیمگیری سریع و سازگار را با مزفقیت انجام دهند -بدین ترتیب شیزههای رهبری مؤار
برای پاسخگزیی مؤار به این چالشها پیشنهاد میشزد .بوا تزجوه بوه سوحزت  ISMرهبوری
1. Eesley & Roberts
2. Beckman and Burton
3. Okhuysen& Eisenhardt
4. Denning
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ااربخش ،تزانمندساز و مزجب آیندهنگری راهبردی در کسبوکارهوای دانوشبنیوان اسوت.
همانحزر که از تعریف آیندهنگری راهبوردی برمویآیودظ مجمزعوه تکنیوکهوا ،شویزههوا و
فرایندهایی که سازمانها از آنها برای کشف وبوایع جدیود و شناسوایی تغییورات در محویط
بیرونیشان ،احتمال وبزع و اارات آنها و تعیین گزینههای پاسخ اسوتفاده مویکننود

(راهبوک و

گمزندن2411 ،1؛ وچیاتز و روودا2414 ،2؛ وچیواتز ،)2412 ،ایون عامو مویتزانود تزانمندسواز حرکوت
فصلنامه علمی محالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال ششم ،شماره  ،22تابستان 1041

شرکتهای دانشبنیان به سزی چابکی راهبردی باشد .متغیر سزم متعلق به گزنوه متغیرهوای
کلیدی ،منابع منحبق بر چارچز

 VRINاست که در سحح سزم چارچز

جای گرفتوهانود.

به این ترتیب شرکتهای دانشبنیانی که از منابع کمیا  ،ارزشومند و غیور بابو جوایگزین
برخزردار هستند ،میتزانند گامهای بلندی در جهت چابکی راهبوردی بردارنود .سوه عامو
تزانمندساز؛ فرفیت جو  ،تزانمندی فناورانه و دوسزتزانی سازمانی نیز در دسته متغیرهای
پیزندی برار گرفتهاند که از بدرت وابستگی و بدرت نفزذ باالیی برخزردارند ،بنابراین هوم
تأایرگواری باال و هم تأایرپویری باالیی دارند .در ادبیوات مودیریت ،بور ضورورت فرفیوت
جو

بهمنظزر افزایش عملکرد کلی شرکتها و خلق مزیت ربابتی تأکید شده

است(آداموز و

المزنت2449 ،9؛ داروچ2442 ،0؛ مارکزس و سوایمزن .)2444 ،2عام تزانمندساز شناساییشده با کمترین
میزان اهمیت در مقایسه با شش عام مزبزر ،جهوتگیوری کوارآفرینی تیموی اسوت کوه در
خزشه متغیرهای وابسته با میزان وابستگی باال و بدرت نفزذ پایین بورار گرفتوه اسوت .ایون
متغیر کمترین میزان تأایرگواری را بر سایر متغیرها دارد .بهنظر میرسد همچنانکه کار تیمی
در کشزر ما بنا به دالی متعددی آنچنان که باید و شاید مزرد تزجوه عملوی بورار نگرفتوه
است ،اار چنین نگرش غالبی در دنیای عم بهطزر وابعی در نظرات خبرگان دنیای علوم و
محیط دانشگاهی متبلزر شده است .بنابراین بنابر آنچه که مزبزر افتاد برای حرکت سریعتور
کسبوکارهای دانش بنیان حوززه فنواوری اطالعوات و تزانمنودکردن آنهوا جهوت چوابکی
راهبردی مزاردی در ادامه پیشنهاد میشزدظ تأکید بر رهبری ااربخش در مجمزعه سوازمانی،
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1. Rohrbeck & Gemünden
2. Vecchiato and Roveda
3. Adams & Lamont
4. Darroch
5. Marqués and Simón

تمرکز بر آیندهنگری راهبردی ،اکتسا

منابع با بابلیوتهوای  ،VRINارتقواب تزانمنودیهوای

فناورانه بهویژه در حززه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی برای کسب و کارهای دانشبنیوان
این حززه ،ارتقاب فرفیت جو

کسب و کار ،تمرکز شرکتهوای دانوشبنیوان بور اکتسوا

کاری به سمت کارآفرینی.
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دانش جدید و بهرهبرداری از دانش مزجزد (دوسزتزانی سازمانی) ،و جهتگیری تویمهوای
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