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Abstract��
Background�&�Purpose:� Competitiveness� is�a� key� factor� for� evaluating� the�degree�of�
success� of� countries,� companies� and� industries� in� commercial,� economic� and� political�
competitive� fields.� The� purpose� of� this� research� is� to� identify� the� factors� affecting� the�
development� of� the� competitiveness� of� innovative� and� start-up� companies� and� to� provide�
solutions�for�the�development�and�improvement�of�their�competitiveness.�
Methodology:� The� current� research� has� an� interpretive� philosophical� basis� and� a�
fundamental�orientation.�The�approach�of�this�research�is�inductive�and�the�qualitative�method�
and�strategy�of�grounded�theory�have�been�used�to�do�it.�Sampling�was�done�theoretically�using�
snowball� and� targeted� methods.� The� research� data� were� collected� through� semi-structured�
interviews�with�14�experts,�including�managers�of�several�successful�export�companies�in�East�
Azarbaijan� and� Ardabil� provinces,� university� professors� specializing� in� marketing� and�
economics�at�Mohaghegh�Ardabili�University�and�Tabriz�Branch�Azad�University.�
Findings:�The�results�showed�that�causal�factors�(knowledge�of�market�needs�and�adoption�
of� marketing� perspective),� pivotal� (creativity� and� innovation,� research� and� development),�
contextual� (environmental� monitoring,� legal� infrastructure,� financial� and� human� resources),�
strategies� (training� and� management� methods)� And� the� consequences� (more� profit� and�
customer�satisfaction)�affect�the�development�and�improvement�of�competitiveness.�
Conclusion:�The�proposed�model�can�be�a�guide�for�innovative�and�start-up�companies�to�
offer�new�products�and�services�in�order�to�increase�competitiveness�and�active�participation�in�
international�exhibitions.�
Keywords:� Improvement� and� Development,� Competitiveness,�Start-Up� Companies,�
Grounded�Theory.��
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یري�محصوالت�را�پذ�رقابتالمللی،��ینببه�بازارهاي��روزافزونمحدودیت�عوامل�تولید�و�نیاز�

یکی�از��پذیري�رقابت).�1399نیا�و�اکبري�مقدم،�رحیمی(�به�موضوعی�مهم�تبدیل�کرده�است

تی�رقـاب�دین�ادر�میـ�هـا�و�صـنایع���بنگاه�براي�ارزیابی�درجه�موفقیت�کشورها،عوامل�کلیدي�

ي�که�کشورر�ههاي�که�صنایع�و�بنگاه�يطور�به�،رودشمار�می�به�سیاسی،�اقتصادي�و�تجاري

پذیري��رقابتقدرت�از�یقیناَ�،�دنباشداشته�رقابتی�باالیی�توان��یالمللنیبازارهاي�رقابتی�ب�در

�،يریپذ�بترقا�که�یدرحال).�1399نسب�و�همکاران،�طباطبایی(��د�بودنباالتري�برخوردار�خواه

برجسـته��را��المللـی�ي�بینرقابت�در�بازارها�فرآیند�وجود�آمده�در��به�يها�تیمحدودها�و�چالش

بخـش��مشـکالت���و�يبنـد��در�بودجـه�هـاي�حکـومتی���ی�سیستممالوانع�م�،همچنین�،نماید�می

�دهـد�ی�قـرار�مـی��ابیـ�ارز�مـورد��جهـانی�و��یداخلـ��يرقابت�در�بازارهای�دولت�را�براي�خصوص

�بـودن�بازارهـا�و�اهمیـت����شـدن�و�متنـوع���امروزه�با�گسـترده��.)1398ن،�و�همکاراکهریز��رفاح(

�کشورهاي�پیشرفته�دنیا،�به�يآشنانامهاي�،�شرکتیالملل�پذیري�در�مناسبات�تجاري�بین�رقابت

هاي�اساس�شیوه�با�سایر�کشورها�هستند�تا�بر�دنبال�شناسایی�درست�جایگاه�نسبی�خود�نسبت

بـا�ایـن�کارکردهـا�اتخـاذ�نماینـد�������ادي�خود�را�منطبـق�هاي�اقتص�،�سیاستنوین�اقتصاد�جهانی

��).1398عسگري،�(

مدت�ارائه��رشد�کوتاه�يبرا�ییباال�لیپتانس�،يعالوه�بر�نوآور�1هاي�نوآور�و�نوپا�شرکت

�کیـ�عنـوان���بهو��صرف�است�رکتش�کیفراتر�از��يزیچ�شرکت�نوآور�و�نوپا،�کی.�کنندیم

�کیـ�در��يفرصت�تجار�کی�جادیا�يبرا،�آن�گذارانیبن�دیداز�ز�انداچشم�کی�ای�یحالت�ذهن

ها،�ندارد،�اما�با�توجه�به�فرصت�یوکار�ثابت�مدل�کسب.�کندیعمل�م�داریناپا�ایبازار�ناشناخته�

و��دیـ�جد�يهـا�حـل�راه�شـرکت�نـوآور�و�نوپـا����کینظر،��نیا�از.�کندیم�یاحتماالت�را�بررس

متناسـب���شیتوانـد�بـدون�افـزا���یکند�و�مـ�یم�دایپ�ازین�ایمشکل��کیحل��يبرا�ياخالقانه

براي�موفقیت�یک�نوآوري�و�براي�دست�یـافتن�بـه�عملکـرد����.�کند�سرعت�رشد�ها،�بهنهیهز

نوآورانه�مناسب�یک�شرکت�باید�هم�به�وضعیت�موجود�شرکت�و�هم�به�وضعیت�آینـده�آن��

اي�رسیدن�رب�)رداريب�اکتشاف�و�بهره(هاي�نوآوري��توجه�به�استراتژي�،واقع�توجه�داشت،�در

).��1400نـائیجی�و�همکـاران،���(کننـده�باشـد����توانـد�بسـیار�تعیـین����به�عملکـرد�نوآورانـه�مـی���

�ایـ�محصـول���کیـ�ارائه�که��چرا،�دنباش�ریپذاسیو�مق�ریتکرارپذباید��نوآور�هاي�نوپا�و�شرکت

��

1.�Start-Up�
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��).�1�،2022آلمیدا�و�اولیویرا(��است�شرکت�نوپا�و�نوآور�کی�یخدمات�نوآورانه�هدف�اصل

ها�با�دیگر�منابع�دانش�مانند�پلـی�بـراي���که�روابط�شرکت�ز�آن�استحاکی�ا�مطالعات

کنـد�و�باعـث�تقویـت�همکـاري�و�تعامـل�بـین�������متصل�کردن�مرزها�به�یکدیگر�عمـل�مـی��

دسـت���شـان�را�در�محـیط�خـارجی�بـه����کند�که�منابعها�کمک�میشود�و�به�آنها�می�شرکت

نتیجه�روابط�میان�مدیران�یک�شرکت��دري�کنند؛�سازي�و�تجار�ها�را�جذب،�درونیآورند،�آن

��).�1398سرایی�و�غفاري،�(کند�ا�میا�نقش�بسیار�مهمی�ایفهبا�مدیران�دیگر�شرکت

محـیط���.اسـت��نـوآوري�ها�مستلزم�توجه�ویژه�بـه��شرکت�در�دنیاي�رقابتی�کنونی،�بقا

تـاهی�در��کوپـذیري�درگـرو���کـه�تنـزل�رقابـت���طـوري�است،�بـه�وکار�امروز�بسیار�پویا��کسب

آمیز�عملکـرد�یـک�شـرکت�را�افـزایش�����نوآوري�موفقیت.�استریزي�و�اجراي�نوآوري��برنامه

داخلی�و�همچنین�رشد�و�یادگیري�سازمان��وکار�کسب،�همچنین�کارایی�فرآیندهاي�دهدمی

هاي�نوآوري�محصول،�با�افزایش�تعداد�مشتریان��از�سوي�دیگر،�پیشرفت.�بخشدرا�بهبود�می

���).2�،2020دودیک�و�همکاران(�استت�همراه�و�گردش�مالی�شرک

توانـد�یـک���نوآوري�فناورانه�یک�منبع�ضروري�براي�رشد�و�رهبري�بازار�اسـت�و�مـی��

نیـاز��توانایی�یک�سازمان�در�نوآوري،�پـیش�.�ها�باشدمزیت�برجسته�براي�بسیاري�از�شرکت

،�3همکـاران�کامنجارسـکا�و��(�هـاي�جدیـد�اسـت���استفاده�موفق�از�منابع�نوآورانـه�و�فنـاوري��

ایـن��.�عملکرد�نوآورانه�اثرات�مثبتی�بر�عملکرد�محصول،�بازار�و�مالی�شـرکت�دارد�).�2022

ی�در�تـوجه��قابـل�میـزان��ها�با�افزایش�فروش�و�سهم�بازار�همـراه�هسـتند،�زیـرا�بـه�����شرکت

مـارارا�و��(.�کننـد�دسـت�آوردن�مشـتریان�جدیـد�کمـک�مـی�����رضایت�مشتریان�فعلـی�و�بـه���

هاي�تازه�تأسیس�به�دلیل�ی،�حدود�نیمی�از�شرکترسی�تجرببق�یک�برط).�4�،2019همکاران

حـال،�بـا�اجـراي�یـک������بـا�ایـن��).�5�،2018انور�و�علـی�(�خورند�پذیري�شکست�می�عدم�رقابت

اسـت�رقـابتی����هاي�تجاري،�یک�شرکت�تازه�تأسیس�ممکناستراتژي�پیشگام�و�شروع�فعالیت

هـاي���در�ایـن�شـرایط،�شـرکت����).6�،2017رانکاي�و�همکا(�شود�یا�پایداري�خود�را�حفظ�کند�

مشـتریان،��.�دهنـد��هاي�مهمی�را�براي�حفظ�مشـتریان�انجـام�مـی����شده�و�جدید،�نوآوري�تثبیت

هاي�بسیار�بیشتري�براي�انتخـاب��گزینه�،آوريهاي�تکنولوژیکی�و�فناکنون�به�دلیل�پیشرفت

��).7�،2022سجابت�و�همکاران(�و�خرید�دارند

��

1.�Almeida�&�Miguel-Oliveira��
2.�Dudic�et�al�
3.�Kamenjarska�et�al�
4.�Marrara�et�al�
5.�Anwar�&�Ali�
6.�Cai�et�al�
7.�Sijabat�et�al�
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هـاي�نوپـا�و�نـوآور����پذیري�شرکت�رقابتل�توسعه�ایی�عوامشناس�ن�پژوهشیاز�ا�هدف

یی�در�راستاي�افزایش�توان�مزیت�راهکارهاپذیري،�منظور�افزایش�رقابتهمچنین�به�و�است

عوامل�شدن���صورت�مشخص�در.�شودنسبی�تولید�محصوالت�و�ارائه�خدمات�نوین�ارائه�می

�یريپـذ��مناسـب،�رقابـت���يسـتراتژ�ا�نیو�تـدو��یـزي�ر�با�برنامـه��توان�یم�یريپذ�رقابت�توسعه

بنـابراین���،داد�شیافـزا��نیجها�يرا�در�سطح�بازارها�هاي�نوپاتولیدي�در�شرکت�محصوالت

پـذیري��ي�پیشین�در�حوزه�رقابتها�پژوهش�.افزایش�خواهد�یافتمحصوالت�فروش��زانیم

افراختـه�و��)�1399(منصـوري��،�)2022(هـاي�سـجابت�و�همکـاران�����وهشها�مانند�پژشرکت

ورود��گرا�بوده�ویکم�و�سونگر�کمحدود،�ی)�1395(ی�و�همکاران�و�راسخ)�1395(ان�همکار

دیگـر��طـرف���از.�رسـد��یمه�نظر�حوزه�ضروري�بي�کیفی�در�این�ها�لیتحلي�جدید�و�ها�دهیا

المللی�و�فقـدان�ادبیـات���در�کشورها�و�بازارهاي�بین�وکار�کسببستر�و�فضاي��بودن�یچیدهپ

پـا�و�نـوآور،�نقـش�انجـام�تحقیقـات�عمیـق�و�������نو�هايشرکتپذیري�نظري�در�عرصه�رقابت

آوري�و�تکنولـوژي�داخـل�کشـور����هاي�پیشگام�فـن�هاي�اکتشافی�در�محیط�شرکتپژوهش

��.نمایدمی�ایران�را�برجسته

��پیشینۀ�پژوهش �

هـاي�اقتصـادي�و���ارزیابی�موفقیت�کشورها،�صنایع،�بنگـاه�معیاري�کلیدي�براي��1پذیري�رقابت

شـمار��ي،�اقتصـادي،�سیاسـی،�فرهنگـی�و�اجتمـاعی�بـه�����ابت�تجـار�هاي�رق�نها�در�میدا�شرکت

پذیري�جهانی�معیاري�اسـت�کـه���شاخص�رقابت).�1393راسخی�و�موسوي�سارسري،�(�آید�می

�وکـار��کسـب�ی�محیط�نوع�بهالمللی�بررسی�نموده�و�پذیري�کشورها�را�در�سطح�بینتوان�رقابت

یراً�با�توجه�بـه�افـزایش���اخ�).1393مکاران،زاده�و�هکریم(�دهدکشورها�را�مورد�ارزیابی�قرار�می

وري�بـراي�سـهم�بیشـتر�در�����رقابت�اقتصادي�بین�کشورها�و�تغییرات�پیچیده�و�روزافزون�بهره

.�رودشـمار�مـی��هاي�اقتصادي�به��ترین�شاخصپذیري�از�محوري�بازارهاي�جهانی،�عامل�رقابت

رقابـت�در��و�بسـتر���در�محـیط��وجـود�آمـده��پذیري�ضمن�آشکار�نمـودن�مشـکالت�بـه�����رقابت

�بنـدي�بخـش�خصوصـی�در�رقابـت�����هاي�مالی�کشورها�در�بودجه�بازارهاي�جهانی،�محدودیت

��).1398رفاح�کهریز�و�همکاران،�(�دهدالمللی�را�مورد�ارزیابی�قرار�می�بازارهاي�داخلی�و�بین

در�.�تپذیري�بـه�آن�نگریسـ��توان�از�دیدگاه�منابع�ایجاد�رقابتمی�اساس�یک�رویکرد��بر

�.آوري�و�نیروي�انسانی�استریت،�فنپذیري�شامل�مدیسه�منبع�ایجادکننده�رقابت�ن�دیدگاهای

تر�از�سایر�منابع�است�و�احتمال�تقلیـد�آن�از��پذیري�با�منشاء�نیروي�انسانی�بسیار�باثباترقابت

��

1.�Competitiveness�
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هـا،�نتیجـه�توانـایی�واکـنش�مناسـب�و������ها�و�بنگـاه�لذا�موفقیت�شرکت.�سوي�رقبا�کمتر�است

ها�و�تهدیدها�موجود�در�بستر�و�محیط�صنعتی�کشور�است�کـه�در�آن��فرصتنسبت�به�موقع��به

��).1398عسگري،�(�فعال�هستند

عنوان��ایجاد�شده�است�به�2که�توسط�مجمع�جهانی�اقتصاد�1پذیري�جهانیشاخص�رقابت

تظـار��پذیري�یک�کشور�استفاده�شـده�اسـت�و�بنـابراین�ان���گیري�رقابتاستانداردي�براي�اندازه

پـذیري�را��رشـد�اقتصـادي�رقابـت���.�رود�که�با�قدرت�و�رشد�اقتصادي�کشـور�مـرتبط�باشـد���می

هاي�سرمایه�فیزیکی�رشد�در�نهاده)�2(رشد�نیروي�کار،�)�1:�(توان�به�سه�عنصر�تجزیه�کرد�می

هـاي��مفهـوم�رشـد،�شـامل�تمـام�ورودي����.�3وري�عوامـل�تولیـد���رشد�کل�بهره)�3(و�طبیعی،�و�

رشد�کل�.�،�سرمایه�انسانی،�عوامل�نهادي�و�فرهنگی�استآوريفن�د�پیشرفتغیرفیزیکی،�مانن

بینی�کننده�تغییرات�بین�کشور�در�استانداردهاي�زنـدگی��عنوان�بهترین�پیش�وري�تولید�بهبهره

هسـته�اصـلی���وري�عوامـل�تولیـد����بهـره�به�همین�دلیل�است�که�رشد�.�شوددر�نظر�گرفته�می

گـزارش�مجمـع���(�دهـد�آن�را�معیار�قرار�میي�هامحرك�است�که�پذیري�جهانیشاخص�رقابت

��).�2019جهانی�اقتصاد،�

ها،�نهادهـا�و�سـایر���ها،�سیاستاي�از�رویه�مجموعه«توان�پذیري�یک�کشور�را�می�رقابت

موتـور��«وري��بهـره��.»اسـت�آن�وابسته�وري�یک�کشور�به��که�میزان�بهرهتعریف�کرد�عواملی�

بـه�عبـارتی���).�4�،2017پتریـل�(�»ترفـاه�اسـ���زنـدگی�و��اصلی�بلندمـدت�رشـد،�اسـتانداردهاي���

توانـد�آن�را���هایی�است�که�یک�کشور�یا�شرکت�دارد�و�مـی��ها�و�قابلیت�پذیري�توانمندي�رقابت

کنـد�و�تـوان�و����کند،�که�نرخ�بازگشت�باالیی�در�عرضه�رقابت�جهـانی�تولیـد�ایجـاد�مـی����حفظ�

��).5�،2018ویونید(�دده�قرار�می�عملکرد�نیروي�انسانی�را�در�وضعیت�باالیی

المـاس��مـدل��)�1؛�ارائه�شـده�اسـت��پذیري��هاي�گوناگونی�براي�رقابت�مدلها�و�شاخص

کننده�و��شامل�شرایط�تقاضا،�عوامل�درونی،�راهبرد،�رقابت�و�صنایع�پشتیبانیکه��6مایکل�پورتر

کـه�مزیـت�رقـابتی�یـک�����)�1998و�دیگـران،��8راگمن(�7مدل�الماس�مضاعف)�2ساختار�است،�

وکار�داخلی�و�خـارجی�تبیـین�نمـوده�و�برآینـد�و�تأثیرگـذاري�������کسب�به�محیط�ا�وابستهکشور�ر

باقرصـاد�و��(�کنـد��ها�را�در�این�دو�محیط�مشخص�می�پذیري�شرکت�عوامل�مدل�الماس،�رقابت

��

1.�Global�Competitiveness�Report�
2.�World�Economic�Forum��
3.�Total�Factor�Productivity�
4.�Petryle�
5.�Unido�
6.�Porter�diamond�model�
7.�Double�diamond�model�
8.�Rugman�
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که�تعامل،�تعادل�و�برقراري�ارتبـاط�بـین����4Mیا�مدل��1مدل�پورکوپنکو)�3و�)2018همکاران،�

عوامل�فرهنگی�و�سیاسی�:�2متا)�داند؛�الف�مؤثر�میها��شرکتپذیري��تاین�چهارعامل�را�در�رقاب

هاي�و�راهبردهاي�کالن،�باثبات��به�سیاست:�3ماکرو)�ها�بپذیري�شرکت�نیاز�براي�رقابت�مورد

هاي�و�راهبردهاي�شـرکت�اسـت����شامل�سیاست:�4مزو)�بینی�اقتصاد�اشاره�دارد،�ج�و�قابل�پیش

شـامل�عوامـل���:�5میکـرو�)�و�نهایتـاً�د�کنـد��مـی��ابتی�کمـک�که�به�صنایع�در�ایجاد�مزایاي�رقـ�

��).�2019و�همکاران،�6ترویسی(�پذیري�بنگاه�و�شرکت�است�خرد�بر�رقابت�تأثیرگذار

هـاي�داخلـی���تواند�محیطی�را�فراهم�نماید�که�شـرکت�هاي�خاص�یک�کشور�میویژگی

بـود�کـه����ی�خواهنـد�قادر�به�صادرات�کاالها�و�خدمات�و�رقابتی�تشویق�گردند�براي�خلق�مزیت

گرفتـه���هاي�صـورت��طبق�بررسی).�1398عسگري،�(�رشد�مستمر�کشور�را�تضمین�خواهد�کرد

وکارهاي�امروزي،�نوآور�بودن،�یکی�از��عوامل�حیاتی�و�مهم�موفقیـت�در�رقابـت�بـا�����در�کسب

البته�بایـد�توجـه�داشـت������).7�،2021هرموندسدوتیر�و�اسپلوند(هاي�حاضر�در�بازار�است��شرکت

هـا���تـرین�آن��از�مهـم��وپذیري�یک�شرکت�را�تعیین�کننـد���وانند�رقابتت�لفی�میوامل�مختکه�ع

درواقـع��.�غیره�اشاره�کرد�هاي�ملی،�حاکمیت�و�کنندگان،�زیرساخت�توان�به�مشتریان،�تأمین�می

پذیري�توجه�به�عوامل�مختلف�داخلی�و�خـارجی�شـرکت�ضـروري�اسـت������براي�بررسی�رقابت

��).8�،2020فالکولیا�و�همکاران(

��اي�نوپا�و�نوآور�ه�تشرک

وکـار،�مزیـت����با�افزایش�نیاز�به�نوآوري�در�دنیاي�پیچیده�و�پویا،�همکاري�بین�شرکاي�کسـب�

�هـاي�کوچـک�و�متوسـط�����هـاي�اولیـه�و�شـرکت����آپ�اسـتارت�.�خواهد�داشت�دنبال�رقابتی�را�به

ر�نیو(�نندستفاده�کها�ا�هاي�جدید�از�فرصت�توانند�با�همکاري�اولیه�و�توسعه�مشترك�نوآوري�می

عنوان�یک�شرکت�کوچـک�و���آپ،�به�نوپا�و�نوآور�یا�همان�استارت��شرکت).�9�،2022و�همکاران

اولین�وظیفه�ایجاد�و�توسـعه��.�خصوص�یک�شرکت�نوپا�با�دو�وظیفه�استراتژیک�مواجه�است�به

وظیفه�دوم�ورود�به�بازار�و�به�دست�آوردن�جایگـاهی�در�صـنعت،�رقابـت�و����.�یک�شرکت�است

هـاي��بودن�شـرکت�با�وجود�کوچک�).�10،2016گوالتی�و�دسانتوال(�از�رقبا�است�تن�گرف�پیشی

��

1.�Prokopenko�Model�
2.�Meta�
3.�Macro�
4.�Mezo�
5.�Micro�
6.�Troisi�
7.�Hermundsdottir�&�Aspelund�
8.�Falciola�et�al�
9.�Niever�et�al�
10.�Gulati�and�DeSantola�
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بـدیل�در�توسـعه���هـا�نقشـی�بـی����وکارهاي�بزرگ،�این�شـرکت��مقایسه�با�کسب�نوپا�و�نوآور،�در

هـاي�چنـدملیتی����تواننـد�بـه�شـرکت����هـاي�نوپـا�و�نـوآور�مـی�����شرکت.�اقتصادي�کشورها�دارند

بابـا،���بـوك،�علـی���اقتصاد�جهانی�دارند؛�مانند�فـیس��زیادي�بره�تأثیر�شوند�کپیکري�تبدیل��غول

هـا�محصـول�یـا�خـدمات������ایـن�شـرکت��.�1ان�بی�و�اوبرگوگل،�اپل،�آمازون،�نتفلیکس،�ایر�بی�

دلیل�است�که�نیاز�بـه��کنند،�به�همین�دهند�و�محصوالت�موجود�را�تکرار�نمیجدیدي�ارائه�می

.�جاري�جدید�تأثیر�مثبتی�بر�اقتصـاد�دارد�هاي�تیتاین�فعال.�هاي�تجاري�جدید�دارندایجاد�مدل

اي�غنـی�بـراي�جوانـان�بـراي�تمـرین�نـوآوري�و�������عالوه�بر�این،�اکوسیستم�استارتاپی،�رسـانه�

�هاي�نوپـا�بسـیار�مهـم�اسـت�����بنابراین�شناخت�عوامل�موفقیت�شرکت.�کندخالقیت�فراهم�می

یش�تولید،�بهبود�وضعیت�در�افزا�هاي�نوپاوکار�نقش�بنیادي�و�کاربردي�کسب).�2�،2019ابوخیر(

،�همچنـین�در�سـطوح�خـرد�و�کـالن�کشـور،�عوامـل�������اسـت�زایی�برجسته��اقتصادي�و�اشتغال

��).1396ندافی�و�احمدوند،�(�وکارها�مؤثر�هستند�مختلفی�براي�تجدید�و�گسترش�این�کسب

ن�واحی�مختلـف�جهـا��هـاي�نوپـا�و�نـوآور�در�نـ�����کننده�براي�شـرکت�عوامل�متعدد�تعیین

در�آفریقاي�جنوبی؛�سطح�تحصیالت،�نرخ�سود،�دسترسـی�بـه�منـابع�مـالی�����.�دانی�شدهشناسای

کننده�بـراي���ترین�عامل�تعیین�رسمی�بانکی،�اندازه�اقتصادي�منطقه�و�همچنین�سودآوري�قوي

نوپـا�و����انـدازي�شـرکت���که�اندازه�بازار�با�نرخ�راه�هاي�نوپا�و�نوآور�بود،�درحالی�اندازي�شرکت�راه

عنوان�عوامل�اساسی�در��هاي�فعال�بهنرخ�رشد�صنعت�و�رفتار�شرکت.�شتمنفی�دا�ور�رابطهنوآ

در�.�اسـت�هاي�نوپا�و�نوآور�در�صنایع�تولیدي�اسـپانیا�مـدنظر���گیري�براي�اندازه�شرکتتصمیم

اي�کمی�ماننـد�تغییـرات���کننده�منطقهعوامل�تعیین)�3�،2009گلیو�و�میترا(مورد�مناطق�بریتانیا�

عالوه�بر�عوامـل��.�افزوده�را�شناسایی�کردندثابت�مالیات�بر�ارزش�هاينرخ�بخشی�در�مکانی�و

هـا،�تحصـیالت�و�سـاختار�صـنعت������کننده�کلیدي�مانند�درآمد،�مهارت�جغرافیایی،�عوامل�تعیین

انـدازي�در�نظـر���عنوان�عاملی�ضروري�بـراي�راه��در�آلمان،�بیکاري�به.�خصوصی�نیز�وجود�دارد

��).4�،2021همکارانورسکی�و�دو(�شود�گرفته�می

ه�بـه�دسـت�آمـد����مختلفـی�هـاي��نوپا�و�نوآور�وزن��عوامل�مؤثر�بر�رشد�یک�شرکتبراي�

،�بازاریـابی�و��)٪18(صـنعت�و�تـیم�تجـاري����/�وکـار��،�کسـب�)٪5/33(هـا��منابع�و�قابلیت�است؛

شـامل�ترکیبـی�از�عوامـل����%)�9/24(و�بقیـه��)�٪12(،�و�اکوسیستم�و�زمینه�)٪6/11(استراتژي�

آپ�پیچیده�است،�امـا�بـه����محیط�خارجی�براي�یک�استارت).�5�،2016رانه�و�همکاپولویز(تاس

��

1.�Facebook,�Alibaba,�Google,�Apple,�Amazon,�Netflix,�Airbnb,�and�Uber�
2.�Abo�Keir�
3.�Gleave�and�Mitra�
4.�Dvorský�et�al�
5.�Pugliese�et�al�
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�مشتریان،�تناسب�محصول�دلیل�منابع�داخلی�شکننده،�استارت بازار،�رقابت�و�روندها�/آپ�عمدتاً

��).1�،2021ولتر�و�همکاران(�کند�در�صنایع�خود�و�رقیب�را�بررسی�می

تـر�و���هـاي�بـزرگ���اي�شـرکت�تندکه�بـر�شاغلی�هسـ�دنبال�م�هاي�نوپا�و�نوآور،�به�شرکت

ازحد�پیشگام،�مبتکـر�و���ها�بیش�عنوان�مثال،�آن�به.�شده�چندان�جذاب�نیستند�تر�تأسیس��قدیمی

.�توجهی�مواجـه�هسـتند���و�بنابراین�با�ریسک�فنی�و�تجاري�قابل�هستندتوسط�بازار�تأیید�نشده�

لبته�نـه�در�مقیـاس���ه�است،�ادید�نهفتهاي�نوپا�و�نوآور�نیز�در�ایجاد�مشاغل�ج�مأموریت�شرکت

بنابراین،�.�سرعت�در�حال�پیشرفت�هستند�و�معموالً�راهبرد�رسمی�ندارند�ها�به�این�شرکت.�انبوه

دانسـتن�پیشـینه�راهبـردي����.�دکننـ��دنبـال�مـی��طور�شـهودي���راهبرد�را�به�،نوپا�و�نوآور��شرکت

�زایش�دهـد�هـا�را�افـ��بعدي�آنتواند�شانس�بقاء�و�موفقیت�تجاري�هاي�نوپا�و�نوآور�می�شرکت

وکارهاي�جدید�به�دلیل�کمبود�منابع�داخلـی�و�خـارجی،����کسب).�2�،2022و�همکاران�اسالویک(

نتیجه،�به�دلیل�فقدان�شهرت�و��در.�با�رقابت�شدید�و�دشواري�براي�ادامه�حیات�مواجه�هستند

��).3�2021نکالس�و�همکارا(�وکار�جدید�دشوار�است�اندازي�یک�کسب�تخصص،�راه

��ربیجتپیشینه�

با�هدف�بررسی�تـأثیر�نـوآوري�دوسـویه�بـر�����)�2022(�پژوهش�سجابت�و�همکاراننتایج�

هـاي�جدیـد�نشـان�داد�کـه�نـوآوري�دوسـویه�تـأثیر�مثبـت�و���������پذیري�شرکتعملکرد�و�رقابت

ــت�� ــرکت�و�رقاب ــرد�ش ــر�عملک ــاداري�ب ــذیري�معن ــالوه.�داردپ ــت��ع ــن،�رقاب ــر�ای ــذیري�ب پ

هـاي�بـازار�افـزایش����و�اسـتفاده�از�فرصـت��تهدیـدات��پاسخ�بـه��هاي�جدید�را�در��گذاري�یهسرما

�نتـایج�مطالعـه���.استاین�نتایج�با�نظریه�دیدگاه�مبتنی�بر�منبع�مزیت�رقابتی�همراستا�.�دهد�می

4و�همکاران�کامنجارسکا
موقعیـت���سنجش�توانایی�نوآوري�براي�دستیابی�به�منظور�به)�2022(�

هـاي��تالش(�ؤثر�بر�درجه�نوآوري�عوامل�م�داد؛ان�هاي�بیمه�نشرقابتی�و�سودآوري�در�شرکت

-بر�عملکرد�مالی�شرکت)�هاي�رقابتی،�استراتژي�بازار،�فضاي�داخلی�سازمانینوآوري،�اولویت

�.گذاردهاي�بیمه�با�توجه�به�شرایط�بازار�تأثیر�می

5و�همکاران�دودیک
�پژوهشی�با�هـدف�بررسـی�کـاربرد�مـدل�کـارت�امتیـازي������)�2022(�

هاي��مبنایی�براي�مدلی�براي�ارزیابی�فعالیت�عنوان�بهمتوسط�کوچک�و��هاي�شرکتمتوازن�در�

نتـایج�تحقیـق�نشـان�داد؛����.�نوآورانه�در�جمهوري�اسلواکی�و�جمهوري�صربستان�انجـام�دادنـد��

��

1.�Welter�et�al�
2.�Slávik�et�al�
3.�Clauss�et�al�
4.�Kamenjarska�et�al�
5.�Dudic�et�al�
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شرکت�با�استفاده�از�مدل�کارت�امتیازي�متوازن�قادر�است�مزایـا�و�معایـب�خـود�را�شناسـایی�����

هـاي��هـا�و�اجـراي�فعالیـت���معرفـی�نـوآوري��.�شدبهبود�بخخود�را��وکار�یجه�کسبنت�درکرده�و�

1تگاه�و�همکـاران��.ها�کلید�کسب�مزیت�رقابتی�استنوآورانه�در�شرکت
�بـا�پژوهشـی��)�2022(�

میانجی�در�تحلیل�تأثیر�بازاریابی�کارآفرینانه�بر��عنوان�بههاي�نوآورانه��تعیین�نقش�قابلیت�هدف

مـواد�غـذایی�و�آشـامیدنی�انجـام������و�متوسط�رد،�کوچکهاي�خ�مزیت�رقابتی�پایدار�در�شرکت

نوآورانـه���تیقابل�قیازطر�یرقابتتیبر�مز�ینانهکارآفر�یابیبازارکه��نشان�دادنتایج�تحقیق�.�دادند

�.�تأثیر�مثبت�و�معناداري�دارد�کوچک�و�متوسطي�ها�شرکت

�وانگ�و�فانگ
�،�نوآوريهاي�شرکتی�رابطه�بین�شبکه�اي�با�هدف�بررسیمطالعه)�2021(2

شده�از�پکن�و��آوري�شرکت�با�فناوري�پیشرفته�جمع�384اي�از��و�مزیت�رقابتی�با�نمونهدوسویه�

هاي�شرکتی�و�دهد�که�شبکهنتایج�تحقیق�نشان�می.�منطقه�توسعه�صنعتی�شنژن�انجام�دادند

چنـد���وتحلیل�یهتجزعالوه�بر�این،�نتایج�.�نوآوري�دوسویه�تأثیرات�مثبتی�بر�مزیت�رقابتی�دارند

تري�بـر���هاي�خدماتی�تأثیر�قوي�هاي�شرکتی�نسبت�به�شرکت�دهد�که�شبکه�میهی�نشان�گرو

که�ترکیب�دوسویه�تأثیر�بیشـتري���یدرحال.�مزیت�رقابتی�تولیدکنندگان�و�ترکیب�دوسویه�دارند

�.هاي�خدماتی�داشتهاي�رقابتی�شرکتبر�مزیت

کـارآفرینی���اورانـه�و�هاي�فن�تدر�پژوهشی�چگونگی�تأثیر�قابلی)�2021(3آهان�و�همکاران

در�ایـن�مقالـه،�تحلیـل����.�کنـد��ها�را�تحلیل�میهاي�مبتنی�بر�فناوري�بر�عملکرد�آن�آپ�استارت

هـاي���اثـرات�شـاخص��.�آپ�مبتنی�بر�فناوري�انجام�شد�استارت�248رگرسیون�چندگانه�بر�روي�

وري،�ذیري�فناپ�آوري�مانند�شدت�تحقیق�و�توسعه،�سازمان�تحقیق�و�توسعه،�رقابت�ظرفیت�فن

عوامـل�مـؤثر�بـر�فـروش،�شـدت������.�وتحلیل�قرار�گرفـت��یهتجزنامه�مورد��اختراع�و�گواهی�ثبت

رقابت�فناوري�و�ثبت�اختراع�عوامل�مهمی�بودند�که�بـر��.�تحقیق�و�توسعه�و�رقابت�فناوري�بود

کـه�تـأثیر���بود�عاملی�پذیري�فناوري�رقابتهمچنین،�.�گذاشتندپذیري�محصول�تأثیر�میرقابت

�.ي�داشـت�انـداز��راهازمانی،�عملکـرد�مشـتري�و�دسـتیابی�بـه�اهـداف������عملکـرد�سـ��ثبتی�بـر��م

4کوسومادوي�وکاریونو
یفیـت�خـدمات�و���ک�یرتـأث�تحلیـل��و��اي�با�هدف�کشـف�مطالعه)�2019(�

دهد�کـه�کیفیـت�خـدمات�و�����نتایج�نشان�می.�دادند�یت�رقابتی�انجامبر�مزهاي�خدمات�نوآوري

�.گذارند�أثیر�میرقابتی�تهاي�خدمات�بر�مزیت��نوآوري

5در�پژوهشی�هونگ�و�نگوك
کننده�در�سازماندهی��یینتعبا�هدف�بررسی�عوامل�)�2019(�

��

1.�Teguh�et�al�
2.�Wang�&��Fang�
3.�Ahn�et�al�
4.�Kusumadewi�&�Karyono�
5.�Hoang,�&�Ngoc�
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هـاي���هاي�نوآورانه�یک�شـرکت�و�تـأثیر�قابلیـت�نـوآوري�بـر�عملکـرد�مـالی�شـرکت���������فعالیت

چهـار��نتایج�تحقیق�نشان�داد�که�.�مین�ویتنام�پژوهشی�انجام�دادندالکترونیکی�در�شهر�هوشی

)�1(دارنـد؛��تـأثیر�مثبـت���هاي�الکترونیکـی��بر�عملکرد�مالی�شرکت�زیر�به�ترتیب�لروه�عوامگ

عوامـل��)�4(قابلیـت�نـوآوري�و���)�3(عوامل�کیفیـت�منـابع�انسـانی����)�2(نگرش�عوامل�رهبري�

1چاتزوگلو�و�دیمیتریوس�.هاي�ترکیبیفعالیت
اي�با�هدف�ارتقاء�ادبیات�تجربی�مطالعه)�2018(�

پـژوهش���وآوري�و�تأثیر�آن�بر�مزیـت�رقـابتی�بـا�اسـتفاده�از����ندهاي�نبر�پیشایموجود�با�تمرکز�

آزمـایش��(،�قیاسـی��)معلـولی�و�بررسی�روابـط�علـت���(،�تبیینی�)هاي�اولیه�براساس�داده(تجربی�

شده�از�طریـق�پرسشـنامه����تحلیل�اطالعات�کمی�گردآوريشامل�(و�کمی�)�هاي�تحقیق�فرضیه

سـرمایه�فکـري،����میرمسـتق�یو�غ�میمسـتق��راتیتـأث�از�یج�حـاکی��نتـا�.�دادند�انجام)�ساختاریافته

�.هاي�سازمانی،�مدیریت�دانش�و�فرهنگ�سازمانی�بر�نوآوري�دارندقابیلت

گیري�و�توسعه�توانمندي��مسیر�شکل��درباره)�1400(در�پژوهشی�که�سالمی�و�همکاران�

شد�خص�مش�دادندهاي�نوپاي�فناور�بخش�تجهیزات�پزشکی�انجام��نوآوري�فناورانه�در�شرکت

ي�تمرکـز�بـر����هـا�شـامل�چهـار�مرحلـه�����گیري�توانمندي�نوآوري�فناورانه�در�شـرکت��شکل�که

یابی�براي�حل�مسأله�مشتري،�دانش�فنی�و�مهندسی،�تنظـیم�کارکردهـاي�مـدیریتی�و�����حل�راه

شناسـایی���اي�بـا�موضـوع���در�مقالـه�)�1399(پـور���زاده�و�تـاج��سـالم��.ایجاد�انضباط�درونی�است

به�این�نتیجه�رسیدند�کـه�شـش����اي�در�ایران�ي�نوپاي�رسانهها�شرکت�گیري�شکلهاي��چالش

؛�اي�وجـود�دارد��هـاي�نوپـاي�رسـانه����کتگیـري�شـر���خصـوص�شـکل���دسته�چالش�کلیـدي�در�

هـاي���هاي�سرمایه�انسـانی،�چـالش���هاي�زیرساختی،�چالش�هاي�حقوقی�و�قانونی،�چالش�چالش

�.تواییهاي�مح�شاي�و�چال�هاي�مرتبط�با�اعتبار�رسانه�تأمین�مالی،�چالش

هاي�کوچـک���پذیري�و�صادرات�بنگاه�رقابت�تحت�عنوان)�1399(پژوهشی�که�منصوري�

در�سـطح�اقتصـاد�خـرد�و�کـالن�بـراي�������نشان�داد�که�عوامل�زیردادند��و�متوسط�ایران�انجام

؛�فضـاي�و�بسـتر�مناسـب����هسـتند��مـؤثر�هـاي�کوچـک�و�متوسـط����پذیر�نمـودن�بنگـاه��رقابت

ی،�ثبات�اقتصادي،�نهادهاي�اجتماعی،�و�مقررات�یمتناسب�حقوق�طیحرایط�و�مشپذیري،��رقابت

آوري،�محـدود�و��هاي�فیزیکـی�و�فـن��ثبات�سیاست�حکمرانی�و�اقتصادي،�دارابودن�زیرساخت

کاهش�نقش�دخالت�دولت،�اقتصاد�باز،�ورود�بـه�بازارهـاي�جهـانی�و�مهیـا�نمـودن�فضـاي�و�������

�.�محیط�مشارکت�بخش�خصوصی�و�بخش�عمومی

هاي�کوچـک���توسعه�نوآورانه�در�شرکتدر�پژوهشی�با�عنوان�)�1398(�همکاران�باغبان�و

��

1.�Chatzoglou�&�Dimitrios�
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و�متوسط�با�طراحی�مدل�ساختار�همکاري�شرکاء�در�نوآوري�باز�با�استفاده�از�رویکـرد�پویـایی���

دنبال�شـریک���که�به�یهاي�کوچک�و�متوسط�که�مدیران�شرکت�رسیدندبه�این�نتیجه��سیستم

در�پـژوهش،���شـده��ارائـه�بـا�اسـتفاده�از�مـدل�����ز�هسـتند،�وآوري�باجدید�براي�گسترش�شبکه�ن

تحلیل�معیارهاي�اثرگـذار�بـر�انتخـاب�شـریک�جدیـد،�شـریکی�را��������و�توانند�عالوه�بر�تجزیه�می

��.��انتخاب�کنند�که�روند�تغییرات�سود�شبکه�را�افزایش�دهد

�.پرداخت�پذیري�گردشگري�در�رقابت�مؤثردر�بررسی�عوامل�)�1398(افراخته�و�همکاران�

هاي�دولـت�از��هاي�ایجادشده�و�حمایتعوامل�فرهنگی،�زیرساخت�نشان�دادین�تحقیق�نتایج�ا

پژوهشــی�کــه�راســخی�و��.پــذیري�داردبخــش�گردشــگري�اثــر�معنــاداري�بــر�تــوان�رقابــت

پذیري�ایران�در�بخـش�کشـاورزي�انجـام����کننده�رقابتعوامل�تعیین�با�عنوان)�1395(همکاران

.�اسـت�پـذیري��عامـل�مهـم�و�تأثیرگـذار�در�رقابـت����خ�ارز�واقعـی��رنکه��بوداز�آن��دادند�حاکی

،�همانند�آرژانتین،�استرالیا،�نیوزلند،�هلند�و�غنا،�از�نرخ�ارز�واقعی�باال�يرپذیبا�رقابت�کشورهایی

و�ایـران�بـا�نـرخ�ارز�واقعـی������یاسلواک،�ریالجزاپایینی�برخوردار�هستند،�برعکس�در�کشورهایی�

��.استشدت�پایین�ذیري�بهپرقابت�هايباالتر،�شاخص

هاي�پیشین�کمتر�بـه�مقولـه���در�پژوهشمشخص�شد�که��مبانی�نظري�تحقیق�با�مطالعه

است�و�به�بیان�دیگـر�ایـن����هاي�نوپا�و�نوآور�پرداخته�شدهپذیري�شرکتبهبود�و�توسعه�رقابت

�ضمن�شود،می�در�این�پژوهش�تالش.�پردازدتحقیق�به�خالء�علمی�و�دانشی�در�این�زمینه�می

هاي�پیشـین،�بـه�غنـاي�ادبیـات�نظـري�در�زمینـه�متغیرهـاي��������استفاده�از�نتایج�سایر�پژوهش

��هاي�نوپا�و�نوآور�ارائه�گرددپذیري�شرکتپژوهش�افزوده�شود�و�الگویی�مناسب�رقابت

�شناسی�پژوهش�روش �

ده�اسـتفا��ییاز�پـارادایم�تفسیرگرایري�پذ�رقابتزمینه�توسعۀ�دانش�در�با�هدف��این�پژوهشدر�

است؛�زیرا�در�این�پژوهش�از�معلومـات�جزئـی�اسـتفاده�����رویکرد�پژوهش�از�نوع�استقرایی.�شد

راهبـرد�ایـن����.شـود��مـی�حکم�کلی�اسـتنتاج��نوعی�ها��با�بررسی�ارتباط�میان�مؤلفه�و�شده�است

جدید�و�رشـد�دانـش�در�خصـوص�����اي�یهکیفی�است؛�زیرا�درصدد�خلق�نظربنیادي�و�پژوهش،�

اکتشـاف���،هدف�پـژوهش�.�است�و�نوآوري�نوپا�ها�شرکتیري�در�پذ�ابتقرتوسعه��بهبود�ومدل�

در�ایـن�پـژوهش،�از�راهبـرد����.�ها�از�طریق�مصاحبه�نیمه�ساختاریافته�گردآوري�شد�است�و�داده

�در�رویکـرد��این.�فاده�شداست�1کوربین�و�استراوس�مند�شیوه�نظامبه�ها��نظریۀ�برخاسته�از�داده

��

1.�Strauss�&�Corbin�
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�بنیـاد��نظریه�داده�دیگر�و�رویکرد�2چارمز�1گراي�ساخت�و�طرح�ه�گلیزرنوخاست�با�شیوه�مقایسه

طیبـی�ابوالحسـنی،���(�دهـد�وکاربردي�را�ارائه�مـی��جامع�یتر�است�و�مدل�ساختاریافته�و�منسجم

نیـاز�و�همچنـین�بـراي�شناسـایی�و������هـاي�مـورد��در�این�پژوهش�براي�گردآوري�داده).�1398

سـاختاریافته�عمیـق�از���نیمـه�هـاي��حبهچنین�مصـا�ها�از�ادبیات�پژوهش�و�هم�استخراج�شاخص

هـا�بـر����وتحلیـل�داده��یهتجز.�شدهاي�موفق�صادراتی�و�اساتید�دانشگاه�استفاده�مدیران�شرکت

���.تانجام�گرفسه�مرحله�کدگذاري�باز،�کدگذاري�محوري�و�انتخابی�اساس�

ها،�کـدهاي�مفـاهیم����ی�متون�مصاحبهده�در�مرحله�کدگذاري�باز،�پس�از�مرور�و�سازمان

هـاي�خـاص����شده�تحت�کدهاي�مشابه�در�طبقه�ستخراجشد�و�در�ادامه�کدهاي�ا�لیه�شناساییاو

هاي��یجه�مؤلفهنت�درگردید�و�سپس،�عناوینی�براي�هریک�از�این�طبقات�انتخاب�.�قرار�گرفتند

�میس�مـدل�پـارادا��اسـا��بـر��در�مرحله�کدگذاري�محوري،.�پذیري�شناسایی�شدند�توسعه�رقابت

در�ادامـه،��.�شـد��ها�و�مفاهیم�مشخص�و�ارائـه��مقولهحوري�و�سایر�شرایط،�ارتباط�بین�پدیده�م

ها،�چگـونگی���متغیر�اصلی�در�مرحله�کدگذاري�انتخابی�و�یا�نمودار�فرایند�اساسی�نهفته�در�داده

��).3�،2015کنی�و�فوري(��شوند�مراحل�وقوع�و�پیامدهاي�آن�ارائه�می

اتی�واقـع�در�اسـتان�آذربایجـان����شامل�مدیران�چندین�شرکت�موفق�صادر�جامعه�آماري

�اساتید�دانشگاهی�متخصـص�خبـره�و�بـا����وسال�سابقه�فعالیت��10بیشتر�از��باو�اردبیل�شرقی�

تجربه�در�رشته�مدیریت،�بازاریابی�و�اقتصاد�دانشگاه�محقق�اردبیلی�و�دانشگاه�آزاد�واحد�تبریز�

�نمود�خبره�را�شناسایی�8تعداد�گیري�هدفمند،�ابتدا�از�روش�نمونه�گر،�با�استفادهپژوهش.�بودند

هــاي��ویژگــی.�رســیدنفــر��14هــا�بــه�و�بــا�اســتفاده�از�روش�گلولــه�برفــی�تعــداد�ایــن�خبــره

��.است�شده�آورده�1شوندگان�در�جدول�مصاحبه
��شوندگان�مصاحبهي�کدگذارشناختی�و��یتجمعهاي��یژگیو.�1جدول

��دور�مصاحبه��سابقه��یالتتحص��سن��پست�سازمانی��شناسه

M1دور�اول����11یبازرگانکارشناس��مدیریت�����35کت�موفقمدیر�شر���

M2دور�اول����10کارشناس�ارشد�اقتصاد����33شرکت�رعاملیمدمعاون����

M3دور�اول����13کارشناس�ارشد�مهندسی�صنایع����37مدیر�اجرایی���

M4دور�اول����10کارشناس�ارشد�مدیریت�����29مدیر�شرکت����

M5دور�اول�و�دوم����15کارشناس�ارشد�بازرگانی����38رعاملیمدمعاون����

M6دور�اول�و�دوم����17کارشناس�ارشد�مدیریت�دولتی����35مدیر�شرکت���

M7دور�اول�و�دوم����11کارشناس�ارشد�بازرگانی����33مدیر�شرکت����

��

1.�The�Constructivist�Design�
2.�Charmaz�
3.�Kenny�&�Fourie�
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M8دور�اول�و�دوم����13دکتراي�بازاریابی����40ی�دانشگاه�محقق�اردبیلیعلم�ئتیه���

M9دور�اول�و�دوم����12زرگانیدکتري�مدیریت�با����42ه�محقق�اردبیلیی�دانشگاعلم�ئتیه����

M10دور�دوم�و�سوم����19دکتري�اقتصاد����47ی�دانشگاه�محقق�اردبیلیعلم�ئتیه���

M11دور�دوم�و�سوم����21دکتراي�اقتصاد����38دانشگاه�محقق�اردبیلی�علمی�هیئت���

M12و�سومدور�دوم�����26لمللا�نیبدکتراي�بازرگانی�����48علمی�دانشگاه�محقق�اردبیلی�هیئت���

M13و�سومدور�دوم�����21دکتري�بازاریابی����36نشگاه�آزاد�واحد�تبریزلمی�داع�هیئت���

M14و�سومدور�دوم�����24دکتري�مدیریت�بازرگانی����50علمی�دانشگاه�آزاد�واحد�تبریز�هیئت���

در�.�سـاختاریافته�بـود���طریـق�مصـاحبه�نیمـه����و�اطالعات�پژوهش�از�آوري�دادهابزار�جمع

و�سنجش�متغیرهاي�پژوهش�از�مصاحبه�استفاده����ها�دادهآوري��جهت�گردبخش�اصلی�پژوهش�

نخسـتین�گـام����هـا��دادهابزار�اصـلی�گـردآوري����عنوان�بهمصاحبه�و�جزئیات�فرآیند��طراحی.�شد

شـونده��مرحله،�چند�دسته�پرسش�براي�نفرات�مصاحبه��در�این.�رودشمار�میکیفی�به��پژوهش

.�ها�هستند�تـرین�آنظري�از�مهمتئوریک�و�ن�هايپرسش�و�ؤاالت�حسـاسس.�مطرح�نمود�باید

شود�کـه�پژوهشـگر��عنوان�دسته�اول،�به�آن�دسته�از�سؤاالتی�گفته�میهاي�حساس�بهپرسش

هاي�دوم�که�جنبه�نظري�و�تئـوري�دارنـد،�در�راسـتاي����رخداد�موضوع�را�درك�نماید�و�پرسش

در�.�شـوند�شناسایی�و�استخراج�مـی��قبلی�هايوهشبر�اساس�مطالعـات�و�نتـایج�پژو�پژوهش�

دنبال�استخراج�کدهاي�باز�با�استناد�به�روش�کیفی�نظریه��پژوهشگر�همواره�به�مرحله�نخست،

عوامـل�و�عناصـر�مـؤثر�بـر�توسـعه������)�1.�هاي�اساسی�موارد�زیـر�بودنـد���پرسش.�استبنیادداده

هـا���حل�راهکارها�و�راه)�2اند؟��مامللی�کدال�هاي�نوپا�و�نوآور�در�بازارهاي�بینپذیري�شرکت�رقابت

)�3المللـی�چیسـت؟����هـاي�نوپـا�و�نـوآور�در�بازارهـاي�بـین������یري�شـرکت�پذ�براي�توسعه�رقابت

المللـی���پذیري�بـین��کارگیري�این�عوامل�در�جهت�بهبود�و�توسعه�رقابت�پیامدهاي�حاصل�از�به

��هاي�نوپا�و�نوآور�چیست؟�شرکت

�هاي�پژوهش�یافته �

شـامل��مراحل�کدگـذاري��.�شد�انجـام�ودایک�کسماافزار�از�نرم�استفادهها�با�ادهد�وتحلیل�یهتجز

هـاي��پـارادایم�.�اسـت��یتاً�کدگذاري�انتخـابی�نهاکدگذاري�باز،�کدگذاري�محوري�و��سه�مرحله

.�استیتاً�پیامدها�و�نتایج�نهاگر،�راهبردي�و�اي،�مداخلههاي�علی،�زمینهکدگذاري�شامل�مقوله

کد��16این�کدهاي�اولیه�به�.�ی�شدندکد�باز�شناسای�204،�هاي�صورت�گرفته�بر�اساس�مصاحبه

���.بندي�شدنددستهکد�منتخب��5محوري�و�

�هـاي��مصـاحبه�براي�محاسبه�پایـایی�بـین�کدگـذاران،�از�میـان�����؛�ها�دادهروایی�و�پایایی�

کوتاه�و��در�فاصله�زمانی�ها�آنهر�یک�از��و�شده�انتخابچنـد��مصاحبه�براي�نمونه��گرفته�انجام

در�دو�فاصله�زمـانی�بـراي����شده�مشخصکدهاي��سـپس.�دشون�میمشخص،�دوباره�کدگذاري�

��.�شوند�میمقایسه��باهم�ها�مصاحبههر�یک�از�
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���)1رابطه�
��گذاران�درصد�پایایی�بین�کد�=�)]تعداد�توافقات�×2(/�)تعداد�کل�کدها[(�×100�%

��هانتایج�کدگذاري.�2جدول

��پایایی�بین�کدگذران��ها�قافتوتعداد�عدم���ها�توافقتعداد���کدها�تعداد�کل��عنوان�مصاحبه��ردیف

1��P2��86��34��26��%79��

1��P6��79��31��22��%78��

��78%����165��65��48کل��

،�انـد��رسـانده�،�تعداد�کل�کدهایی�که�پژوهشگر�و�همکار�وي�بـه�ثبـت���2جدول��اساس�بر

در�این�دو�زمان�برابر��ها�توافقعداد�کل�عدم�و�ت�65بین�کدها��هاي�توافق،�تعداد�کل�165برابـر

در�این�پژوهش�با�اسـتفاده�از���گرفته�انجام�هاي�مصاحبهبراي��ـین�کدگـذارانیی�بپایا.�است�48

درصـد���60پایـایی�بیشـتر�از����با�توجه�به�اینکـه�ایـن�میــزان�.�درصد�است�78،�برابر�)1(رابطه

���).1388استار،�خو(�شود�میتأیید��ها�کدگذارياست،�قابلیت�اعتماد�

،�پـذیري��انتقـال�،�)رپـذیري�باو(دن�و�اعتبـار��سه�معیار�موثـق�بـو��؛�مصاحبه)�روایی(اعتبار�

براي�دستیابی�به�هریـک�از��.�)1388خواستار،�(براي�ارزیابی�در�نظر�گرفته�شد��پذیري�اطمینان

����:زیر�صورت�پذیرفت�هاي�اقدام،�یادشدهمعیارهاي�

فی،�تأییـد�فراینـد�پـژوهش�زیـر�نظـر�هشــت�������پژوهشگر�با�صـرف�زمـان�کـا���:�اعتبار�.1

کسـب���منظـور��بـه�ز�دو�کدگـذار�براي�کدگذاري�چنـد�نمونـه�مصـاحبه����متخصـص،�اسـتفاده�ا

مانند��گیري�اندازه�قابلعینی�و�هاي��پرسشاطمینان�از�یکسانی�دیدگاه�کدگذاران،�مطرح�کردن�

اکسل،�میزان�موثق��هاي�فرمدر��خصوص�بهنگارش�یادداشت�دامنه�و�یادآور�در�طول�پژوهش،�

��.���لی�افزایش�داده�استپژوهش�را�تا�حد�قابل�قبو�هاي�دادهبودن�

پـژوهش�بـا�سـه�����هـاي��یافتـه��پـذیري��انتقـال�براي�حصول�اطمینـان�از��:�پذیري�انتقال�.2

��.�پژوهش�مشورت�شد�هاي�یافتهکه�در�پژوهش�مشارکت�نداشتند،�در�خصوص�متخصص�

ــذیري�اطمینــانایجــاد��منظــور�هبــدر�همــه�مراحــل�کــار�و���.3 ــژوهش�و�پ ،�جزئیــات�پ

��.��به�تأیید�رسید�ها�مصاحبه�هاي�پرسش)�روایی(ر�نتیجه،�اعتبار�د�و�دضبط�ش�ها�برداري�یادداشت
���کیفی�يها�شده�از�داده�کدهاي�باز،�محوري�و�گزینشی�استخراج.�3لجدو

��کدهاي�منتخب��کدهاي�محوري��کدهاي�اولیه

نش�بازار،�شناسایی�راه�ورود�بـه�بازارهـاي�جدیـد،�بازاریـابی�����روز،�دا�اطالعات�به

��هاي�بازار،�پویایی�بازارري�بازار،�منابع�و�قابیلتنگ�فناورانه،�آینده

هاي��علم�و�مهارت

��نیازهاي�بازار

��

��

��بازارگرایی

ثبات�بازار�کاال،�کارائی�بازار�کاال،�رقابت�در�بازار،�حداقل�مداخله�دولت،�بازبودن�

��ته�بازاریابی�مناسب،�نرخ�رشد�صنعتتجارت،�آمیخ

کارائی�و�بازدهی�

��بازار

هـاي�بازاریـابی،����فرهنگ�حمایت�از�نوآوري�بینی�نیاز�مشتري،�خلق�دورنما،�پیش

��گذاري�بازار،�اندازه�اقتصاد،�ضرورت�تغییر�هدف
��اتخاذ�دور�نماي�بازار

درك�و�شناسایی�شناخت�یی�نیازهاي�مشتري،�تمرکز�بر�مشتري،�شناسابررسی�نیازهاي�مشتري،�
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پـذیري���هـاي�رقابـت��شـود�کـه�توسـعه�برنامـه�����هـایی�را�شـامل�مـی����مقوله�:شرایط�علی

ها�نتیجه�شرایط�اولیه�و�مقدماتی�موضـوع���این�مقوله.�سازد�محصوالت�را�اجرایی�و�ضروري�می

روابـط��.�کنـد�اي�را�بررسی�مـی�د�یا�گسترش�پدیدهبودند�که�علت�و�وقوع�حوادث�و�اتفاقات�رش

��:استآمده��4و�مفاهیم�مقوله�علی�و�سببی�در�جدول��شده�استخراجمیان�کدهاي�
��کدهاي�مستخرج�و�مفاهیم�علی�پژوهش.�4جدول�

��هاي�علی�مقوله��کدهاي�اولیه�

اورانـه،��روز،�دانش�بازار،�شناسـایی�راه�ورود�بـه�بازارهـاي�جدیـد،�بازاریـابی�فن������اطالعات�به

��هاي�بازار،پویایی�بازارنگري�بازار،�منابع�و�قابیلت�آینده

هاي�علم�و�مهارت

��نیاز�بازار

کارایی�و�بازدهی�ثبات�بازار�کاال،�کارائی�بازار�کاال،�رقابت�در�بازار،�حداقل�مداخله�دولـت،�بـازبودن�تجـارت،����

��نیازهاي�بازار��گویی�به�نیاز�مشتري�نیازهاي�بازار،�پاسخ

گـویی�بـه����رضایت�مشتري،�افزایش�طول�عمر�مشتري،�حفـظ�مشـتري،�پاسـخ���

��وکار�کسبمشتري�و�سالیق�مشتري،�همکاري�و�تعامل�بین�شرکاي�
��رضایت�مشتري

رشد�و�توسـعه�و���،�توسعه�محصوالت�و�خدمات،�خدمات�بهتر،افزوده�ارزشایجاد�

��تولید�بیشتر

فروش�و�کسب�سود�

��بیشتر

وکارهـاي�کوچـک�و�متوسـط�خـالق�و������جاد�کسباي،�ای�نوسازي�و�رشد�منطقه

هـاي�بـازار�جدیـد،�بهبـود������مبتکر،�توسعه�و�طراحی�محصوالت�جدیـد،�فرصـت��

��زنجیره�ارزش

��تحقیق�و�توسعه

��نوآوري
ت،�پـاداش�بـه���قبول�ریسک�در�رقابت،�عدم�تـرس�از�شکسـت،�قبـول�اشـتباها����

ور�پـذیري،�حضـ���پذیري،�تمایل�بـه�گسـترش�رقابـت����هاي�نو�در�مورد�رقابت�ایده

��المللی�مستمر�در�بازارهاي�بین

��خالقیت�و�نوآوري

ریزي�آموزش�عالی،�آموزش�کارآفرینی،�آمـوزش�مهـارت���دهی�و�برنامه�سازمان

��تخصصی�و�رقابتی،�رفتارهاي�کارآفرینانه
��تربیت�و�آموزش

��آموزش
هـا،�بهبـود�مـدیریت�����فکري�و�مشاوره،�بازنگري�و�اصالح�مأموریتهم�تعامل�و

��ها،�مدیریت�استعدادهادارایی�و�فرایند

اصول�و�سازوکارهاي�

��مدیریتی

شناخت�نیازهاي�بـازار،�شـناخت�رقبـا،�شـناخت�خریـداران،�رقابـت�در�محـیط��������

آوردن�منـابع�کمیـاب�و����دسـت���وکار،�تأثیرگذاري�بر�محیط،�پـایش�و�بـه����کسب

��.شمندارز

��بررسی�محیطی

��زیرساخت

رمایه�مالی،�حمایـت�مـالی،���منابع�مالی،�ظرفیت�انسانی،�منابع�انسانی�کارآمد،�س

��نیروي�کار�زبده�و�رقابتی
��منابع�مالی�و�انسانی

هـاي���هاي�نو،�تجارت�الکترونیک،�زیرساخت�هاي�فناوري،�توسعه�فناوري�برتري

��افزاري،�فناوري�نوآورانه�نرم
��آوري�توسعه�فن

کننـده،���هاي�دولت،�تدوین�قوانین�حمایت�اعمال�قوانین�و�مقررات�جدید،�حمایت

��ین�منعطفقوان

زیرساخت�سیاسی�و�

��قانونی

فروش�و�سود�بیشتر�سودآوري�و�مزیت�اقتصادي،�رونق�اقتصادي،�کسب�مزیت�

��زاییرقابتی،�درآمدزایی�و�اشتغال

بهبود�و�توسعه�

��خدمات

حل�مسئله،�توجه�به�خالقیت�و�نـوآوري،���يهاهاي�تفکر�خالقانه�و�گروهمهارت

��ایت�از�ابتکار�و�نوآوري،�آزادي�در�کارروحیه�نوآورانه،�ارتباطات�آنالین،�حم
��پذیري�رقابت��پذیري�شرکت�رقابت
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��بازار��یخته�بازاریابی�مناسب،�نرخ�رشد�صنعت�آم

گذاري��هاي�بازاریابی،�هدف�ینی�نیاز�مشتري،�فرهنگ�حمایت�از�نوآوريب�خلق�دورنما،�پیش

��بازار،�اندازه�اقتصاد،�ضرورت�تغییر

اتخاذ�دورنماي�

��بازاریابی

بناي�فرآیند�پژوهش�را�اي�است�که�م�یک�جنبه�ذهنی�و�شهودي�از�پدیده�:محوري�مقوله

ها�انتزاعی�نیست��سایر�مقوله�ها�نسبت�بهیک�از�مفاهیم�مقوله�هیچ��درواقعداده�است،�تشکیل�

فـرد�و�امـامی،���دانـایی�(�یت�نام�پدیده�محوري�براساس�موضوع�پژوهش�انتخـاب�شـد��نها�درو�

��:باشدبیانگر�انتخاب�مقوله�محوري�در�این�پژوهش�می�5جدول��).1386

�دهاي�مستخرج�و�مقوله�محوري�پژوهشک.�5جدول�

�مقوله�محوري��کدهاي�اولیه�

ها�حل�مسئله،�توجه�به�خالقیـت�و�نـوآوري،�روحیـه�نوآورانـه،�����و�گروه�هاي�تفکر�خالقانهمهارت

��ارتباطات�آنالین،�حمایت�از�ابتکار�و�نوآوري،�آزادي�عمل�در�کار

پذیري�رقابت

��هاشرکت

وکارهاي�کوچـک�و�متوسـط�خـالق�و�مبتکـر،�توسـعه�و�������اي،�ایجاد�کسب�نوسازي�و�رشد�منطقه

��ید،�بهبود�زنجیره�ارزشهاي�بازار�جد�طراحی�محصوالت�جدید،�فرصت
��تحقیق�و�توسعه

هاي�نـو�در�مـورد����قبول�ریسک�در�رقابت،�عدم�ترس�از�شکست،�قبول�اشتباهات،�پاداش�به�ایده

��المللی�ارهاي�بینپذیري،�حضور�مستمر�در�باز�پذیري،�تمایل�به�گسترش�رقابت�رقابت

خالقیت�و�

��نوآوري

ا�نـوآور�و�نوپـا�در�راسـتاي�بهبـود�و�����هـ�توسط�شرکت�بایدهایی�که��اقدام�:راهبردي��مقوله

ها�راهبردهـایی�بـراي�مـدیریت،�اداره�و�کنتـرل�بـا�������این�مقوله.�پذیري�انجام�شود�توسعه�رقابت

��.دي�در�مدل�پژوهش�استیاي�انتخاب�مقوله�راهبرگو�6جدول�.کنند�پدیده�محوري�ارائه�می
��هاي�راهبردي�پژوهش��کدهاي�مستخرج�و�مقوله.�6جدول�

�هاي�راهبردي�ولهمق��کدهاي�اولیه

ریزي�آموزش�عالی،�آموزش�کـارآفرینی،�آمـوزش�مهـارت�تخصصـی�و�����دهی�و�برنامه�سازمان

�رقابتی،�رفتارهاي�کارآفرینانه
��تربیت�و�آموزش

هـا،�بهبـود�مـدیریت�دارایـی�و������الح�مأموریـت�فکري�و�مشـاوره،�بـازنگري�و�اصـ���تعامل�و�هم

��فرایندها،�مدیریت�استعدادها

و��سازوکارهااصول،�

��هاي�مدیریتی�روش

یی�نیازهاي�مشتري،�تمرکز�بـر�مشـتري،�شـناخت�نیازهـاي�����شناسابررسی�نیازهاي�مشتري،�

��گویی�به�نیاز�مشتري�بازار،�پاسخ

درك�و�شناسایی�

��نیازهاي�مشتري

تحت�تأثیر�قـرار�گـرفتن�راهبردهـاي�بـر�اسـاس�برخـی�از��������دهنده�اننش�:اي�زمینه�مقوله

��.ها�در�مدل�پژوهش�است�بیانگر�این�مقوله�7دول�ج.�ها�و�شرایط�خاصی�هستندموقعیت

��اي�پژوهش��هاي�زمینه�کدهاي�مستخرج�و�مقوله.�7جدول
�اي�مقوله�زمینه��کدهاي�اولیه

وکـار،���،�رقابـت�در�محـیط�کسـب���شناخت�نیازهـاي�بـازار،�شـناخت�رقبـا،�شـناخت�خریـداران������

��.آوردن�منابع�کمیاب�و�ارزشمند�دست��تأثیرگذاري�بر�محیط،�پایش�و�به�

بررسی�و�تحلیل�

��الملل�محیط�بین

��منابع�انسانی�و�مالی��منابع�مالی،�ظرفیت�انسانی،�منابع�انسانی�کارآمد،�سرمایه�مالی،�حمایت�مالی،�نیروي�کار�زبده�و�رقابتی

اسـاس���پـژوهش�بـر���يراهبردهـا��گـرفتن��قرار�رتأثی�تحت�دهندهنشان�:رگ�مداخله�مقوله
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-تواند�بر�راهبرد�تأثیر�مثبت�یا�منفی�داشته�که�می�ندهست�یخاص�طیو�شرا�هاتیاز�موقع�یبرخ

��.است�آمده�8ها�در�مدل�پژوهش،�در�جدول��نحوه�انتخاب�این�مقوله.�باشد

��شگر�پژوه�هاي�مداخله�کدهاي�مستخرج�و�مقوله.�8جدول
�گر�مقوله�مداخله��کدهاي�اولیه

افـزاري،�فنـاوري����هـاي�نـرم���تهاي�نو،�تجارت�الکترونیک،�زیرساخ�هاي�فناوري،�توسعه�فناوري�برتري

��نوآورانه

آوري�و�توسعه�فن

��تکنولوژي

��قانونی�هاي�سیاسی�وزیرساخت��کننده،�قوانین�منعطف�هاي�دولت،�تدوین�قوانین�حمایت�اعمال�قوانین�و�مقررات�جدید،�حمایت

مـدیریت�و���منظـور��بـه�حاصل�و�نتیجه�راهبردها�در�مواجهه�با�پدیده�و�یا��:پیامدي�مقوله

��.دهدمقوله�پیامدي�در�مدل�پژوهش�را�نشان�می�9جدول�.�کردن�پدیده�هستندکنترل�
�هاي�پیامدي�پژوهش�کدهاي�مستخرج�و�مقوله.�9جدول

�پیامدها���کدهاي�اولیه

و�مزیـت�اقتصـادي،�رونـق�اقتصـادي،�کسـب�مزیـت�رقـابتی،��������فروش�و�سود�بیشـتر�سـودآوري���

��زاییدرآمدزایی�و�اشتغال

بهبود�و�توسعه�

�خدمات�

گـویی�بـه�مشـتري�و�سـالیق������ت�مشتري،�افزایش�طول�عمر�مشتري،�حفظ�مشتري،�پاسخرضای

��وکار�کسبمشتري،�همکاري�و�تعامل�بین�شرکاي�
��رضایت�مشتري

��دمات،�خدمات�بهتر،�رشد�و�توسعه�و�تولید�بیشتر،�توسعه�محصوالت�و�خافزوده�ارزشایجاد�
فروش�و�کسب�سود�

��بیشتر

�يکدگـذار��،بنیـاد�داده�هیـ�مرحله�سـوم�و�آخـر�نظر��؛�)دازيپر�مرحله�نظریه(کدگذاري�انتخابی�

ـل��ریـ�متغ�کی�ای�يمقوله�مرکز�کی�ییاست�که�شامل�شناسا�یانتخاب و�ارتبـاط�مـنظم�و����یاص

�يهـا�يبندتواند�از�دستهیم�يمقوله�مرکز.�است�گرید�يهابا�مقوله�يمقوله�مرکز�نیا�یمنطق

�یانتخـاب��طور�به�دیجد�يها�داده.�باشد�يترمرتبه�باال�يبندتواند�دستهیم�ای�ابدیموجود�تکامل�

�هیـ�،�نظرمثـال��عنوان�به(�گرید�يها�و�روابط�آن�با�مقوله�يتا�مقوله�مرکز�شوند�یم�يبردار�نمونه

بهبـود�نظریـه����کند�و�باعثیرا�محدود�م�لیدامنه�تحل�یابانتخ�يکدگذار.�شود�دییتأ)�یشیآزما

�ابد،ی�یادامه�م�يبه�اشباع�نظر�دنیتا�رس�هیو�اصالح�نظر�دیجد�يها�داده�يکدگذار�.خواهد�شد

�جـاد�یروابـط�ا��ایـ��یاصـل��يهـا��در�دسـته��يا�هیحاش�رییتغ�چیه�یاضاف�يها�که�داده�یزمان�یعنی

هـاي�بـاال�را�عنـوان����شـده�از�مقولـه��سـتخراج�الگوي�کدگذاري�انتخـابی�ا��10جدول��.کنند�ینم

گانـه�پـارادایمی���ي�شـش�ي�الگوریپذ�رقابت�يها�عنوان�محرك�به�ی�و�سببیعل�عوامل.�کند�می

�)بـازار��يازهـا�یدانش�ن�بازار،�یی�و�بازدهیکارااتخاذ�دورنماي�بازار،��(�شامل�لحاظ�گردیدند،�که

پـذیري�در���هـاي�رقابـت���شـاخص�عنـوان���در�این�الگوي�پارادایمی�مقولـه�محـوري�بـه���.�هستند

)�عههـا،�خالقیـت�و�نـوآوري،�تحقیـق�و�توسـ�����پذیري�شرکترقابت(شدند�که�شامل�نظرگرفته�

آوري،�بررسی�و�پایش�توسعه�فن(پذیري�نیز�شامل��اي�در�رقابت�عوامل�محیطی�و�زمینه.�بودند

�ل�راهبردي�بـه�عام.�بودند)�المللی،�زیرساخت�سیاسی�و�قانونی،�منابع�انسانی�و�مالی�محیط�بین

هـاي�مشـتري،���درك�و�شناسایی�نیازهـا�و�خواسـته��(پذیري�شامل��هاي�رقابت�عنوان�استراتژي
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نهایت�نتـایج���بود،�در)�هاي�مدیریتی�و�اداره�کردن�آموزش،�اصول،�سازوکارها�و�روشو�تربیت�

ت�توسعه�و�بهبود�خدمات،�رضـای�(�گردید،�شامل�منجر�پذیري��و�پیامدهایی�که�به�بهبود�رقابت

��.بودند)�مشتري،�فروش�و�کسب�سود�بیشتر

��هاي�محوري�و�منتخب�در�مدل�پژوهش�مقوله.�10جدول

�هاي�منتخب��مقوله���)قوالتم(کدهاي�محوري�

عوامل�

�علی

��هاي�نیاز�بازاردانش�و�مهارت

��پذیري�هاي�رقابت�محرك ��کارایی�و�بازدهی�بازار

��اتخاذ�دورنماي�بازاریابی

پدیده�

��محوري

��هاري�شرکتپذیرقابت

��پذیري�هاي�رقابت�شاخص ��تحقیق�و�توسعه

��خالقیت�و�نوآوري

��عوامل�راهبردي

��تربیت�و�آموزش
هاي��استراتژي

��پذیري�رقابت
��هاي�مدیریتی�و�روش�سازوکارهااصول،�

��درك�و�شناسایی�نیازهاي�مشتري

�ايزمینه�عوامل
��شرایط�و�موقعیت��الملل�نیب�طیمح�لیو�تحل�یبررس

�پذیريترقاب ��یو�مال�یمنابع�انسان

��گرمداخلهعوامل�
�شرایط�و�موقعیت��يو�تکنولوژ�آوريتوسعه�فن

�پذیريي�رقابتراهبردها ��هاي�سیاسی�و�قانونیزیرساخت

��هاي�پیامدي�مقوله

��المللی�بهبود�و�توسعه�خدمات�بین

��پذیري�پیامدهاي�رقابت ��المللی�رضایت�مشتري�بین

��یالملل�نیب�شتریب�سودکسب��فروش�و�
��

�
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�گیري�بحث�و�نتیجه �

ي�تکنولـوژي�و�تغییـرات���هـا�ها�در�دنیاي�کنـونی،�پیچیـدگی��ها�و�شرکتشدن�سازمانجهانی�

پذیري�جهانی،�بهبود�و�توسعه�کاالها�و�خدمات�به�حضور��ها،�افزایش�رقابتآوريروزافزون�فن

ضـمن�ارتقـاء�و�بهبـود�عوامـل�����گردیدند�که�منجر�المللی�هایی�در�عرصه�بینو�فعالیت�شرکت

بـراي�خـود����ید�واحدهاي�نوپـا�پذیري�خود،�همواره�باید�به�دنبال�نوآوري،�تأسیس�و�تجدرقابت

هاي�نوپـا�و��پذیري�در�شرکت�ارائه�مدل�عوامل�رقابت�این�پژوهش�بهبر�این�اساس،�در�.�باشند

�يهـا��افتـه�یحاصـل�از���يریپذ�رقابت�يها�از�مقوله�کی�هردر�ادامه�تحقیق،��.پرداخته�شدنوآور�

�.��گرددتشریح�و�تبیین�میپژوهش�

پذیري�محصوالت�را�اجرایـی���رقابتهاي�که�توسعه�برنامههستندهایی����مقولهعوامل�علی�

ی�و�بـازده��ییکـارا�،�یابیـ�بازار�يدورنمـا��اتخاذ�هاي�بازار،�و�مهارت�دانش�.دنساز�و�ضروري�می

و�رشـد�یـا����پـذیري��رقابـت��و�وقـوع��ودند�که�علتشرایط�اولیه�و�مقدماتی�موضوع�ب�نتایج،�بازار

ر�تشریح�زیرمؤلفـه�اتخـاذ���د.�کندبررسی�میالمللی��در�بازارهاي�بینرا��هاي�آن�برنامه�گسترش

فرهنـگ���،يمشـتر��ازیـ�ن�ینـ�یب�شیخلق�دورنمـا،�پـ��توان�اظهار�نمود،��دورنماي�بازاریابی�نیز�می

در�واقعـی���رییـ�ضـرورت�تغ�و��ازه�اقتصادبازار،�اند�يگذار�هدف�،یابیبازار�يها�ياز�نوآور�تیحما

کنـد�و�در�تجـاري���ضـه��به�بـازار�عر��هاي�نوآورانه�و�خالقانه�را�تواند�ایده�شرکت،�میانداز��چشم

�اطالعـات��.یابندهاي�چشمگیري�دست�ها�به�موفقیتها�و�تفکرات�مبتکرانه�شرکت�کردن�ایده

�هـاي��تلـ�یفناورانـه،�منـابع�و�قاب���یابیـ�بازار�د،یجد�يراه�ورود�به�بازارها�ییدانش�بازار،�شناساو�

�یابیبازار�ختهیتجارت،�آمحداقل�مداخله�دولت،�بازبودن��بازار�کاال،�و�کارایی�ثباتیی،�ایپو�بازار،

هـاي�بـازار�و����هـا�و�نیازهـاي�توسـعه�مهـارت�����ترین�زیرمؤلفه�از�مهم�نرخ�رشد�صنعتو��مناسب

توجه�خود�را�ز�سوي�دیگر�شرکتی�که�ا.�المللی�است�در�بازارهاي�بینو�کارایی�افزایش�بازدهی�

آگـاهی���،خـدمات�و��و�قبـل�از�تولیـد�کـاال���کند��میهاي�مرتبط�با�آن�بازاریابی�و�مقوله�معطوف

کرده�و�ند�محصـوالت�و�خـدمات�بهتـري�تولیـد����توا�باشد،�میمناسبی�از�بازار�هدف�خود�داشته�

تر��یرا�در�بازار�راحتدست�آورد،�ز�براي�محصوالت�و�خدمات�خود�مشتریان�مناسب�و�سودآور�به

�توان�بیان�داشت�که�ایـن��می�ا�توجه�به�نتایج�پژوهش�حاضرب.�مورد�پذیرش�قرار�خواهد�گرفت

ولتـر�و��،�)2021(دوورسکی�و�همکـاران�،�)2022(هاي�تگاه�و�همکاران�ها�با�نتایج�پژوهش�یافته

،�)2016(گـوالتی�و�دسـانتوال���،)1399(منصوري�،�)2021(کالس�و�همکاران،�)2021(همکاران

یرمسـتقیم��صـورت�مسـتقیم�یـا�غ����که�به�)1395(،�راسخی�و�همکاران)1396(ندافی�و�احمدوند

عنوان�یکی�از�عوامـل�تأثیرگـذار����بهانداز��،�مشتري�و�داشتن�هدف�و�چشماشاره�به�شناخت�بازار

���.باشد�گرا�می�ها�داشتند؛�هم�پذیري�شرکت�بر�رقابت

�هـا�و�عوامـل��دهیـ�و�کنترل�پد�تیریمد�يبراالزم��يراهبردهاي��پژوهش،�مقولهدر�مدل�
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یازهـاي��مدیریتی�و�شناسـایی�ن�هاي��روشربیت�و�آموزش،�اصول،�سازوکارها،�تشامل��يمحور

و��یدهـ��سـازمان�شـامل؛���هاي�راهبـردي�تحقیـق����مقولهتوان�گفت��بنابراین�می�.بودند�مشتري

،�بهبـود��هـا،��تیـ�صالح�مأمورو�ا�يو�مشاوره،�بازنگر�فکري�و�هم�تعامل،�ها�آموزش�يزری�برنامه

کامنجارسکا�و��،)2022(هاي،�اسالویک�و�همکاران�نتایج�پژوهشبا��ندهایآو�فر�ییدارا�تیریمد

که�در�مطالعات�خـود،�بـه����)2017(کاي�و�همکاران،�)2022(نیور�و�همکاران،�)2022(انهمکار

�.باشدتا�میراس�هاي�مدیریتی�تأکید�داشتند،�هم�هاي�مناسب�سازمانی�و�سبک�داشتن�زیرساخت

رکن�اساسی�موفقیت�هر�فعالیتی�درگرو�آمـوزش�و���گفتتوان�آموزش�میمولفه��در�تشریح�زیر

روش�و�طریقـه����و�باشد؛�زیـرا�آمـوزش،�راه��ت�نیروي�انسانی�متعهد�میرشد�آن�وابسته�به�تربی

انجام�کار�را�کـاهش��آمده�در�راه��وجود�کرده�و�موانع�و�مشکالت�به�دادن�کار�را�مشخص�انجام

هـا�تمـام���هاي�اقتصادي�حول�نیاز�مشتریان�جریان�دارد�و�شـرکت��امروزه�تمام�فعالیت.�دهدمی

اند،�بنابراین�اولویت�فعالیـت��به�کسب�رضایت�مشتریان�نموده�ها�و�توان�خود�را�معطوف�تالش

��.�المللی،�شناسایی�نیازهاي�مشتریان�استهاي�نوآور�و�نوپا�براي�رقابت�بینشرکت

عامل�اصـلی�و�تأثیرگـذار�بـر�����گفت�توان�میها�و�تحلیل�محیطی��در�تبیین�مؤلفه�بررسی

تغییـر�و�تحـولی�کـه�در�محـیط�����محیط�داخلی�و�خارجی�آن�اسـت،�زیـرا���هاي�شرکت،��فعالیت

طـور�مسـتقیم�تـأثیر�����هـاي�شـرکت�بـه����دهد،�چه�مثبت�و�چه�منفی،�به�فعالیت�شرکت�روي�می

قبل�از�انجام�هرکاري،��المللی�اي�بینهها�در�بازار�ذیري�شرکتپ�براي�گسترش�رقابت.�گذارد�می

تحلیـل�کامـل���دسـت�آورد�و�پـس�از����مثبتی�در�رابطه�با�محیط�بـه��و�رویکرد�دیدگاهابتدا�باید�

�توان�بیان�داشت،�منابع�انسانی�و�در�تبیین�منابع�انسانی�و�مالی�می.�محیط،�اقدام�به�رقابت�کرد

سـازي�و�لـزوم�بـازدهی�و�افـزایش������بهینـه�.�اي�الزم�است�روژهپو��مالی�براي�شروع�هر�فعالیت

قـوي��دیده�و�بنیه�مـالی���و�آموزش�متخصص�یمنابع�انسانمستلزم�وجود�،�پذیري�رقابت�کارایی

که،�این��توان�گفت�اي،�می�در�بخش�عوامل�زمینه�با�توجه�به�نتایج�پژوهش.�باشد�ها�می�شرکت

،�)2019(هونـگ�و�نگـوك��،�)2022(ارانهـاي�سـجابت�و�همکـ����هـاي�پـژوهش���نتایج�بـا�یافتـه��

ــالم ــاجزاده�و��س ــور�ت ــاران�،)1399(پ ــه�و�همک ــی�و���،)1398(افراخت ــی�محیط ــر�بررس ــه�ب ک

��.باشد�راستا�می�رکت�تأکید�داشتند،�هموتحلیل�مسائل�مالی�ش�تجزیه

.�بـود�آوري�گر�شامل�زیرساخت�سیاسی�و�قانونی�و�بهبود�و�توسعه�فـن��هاي�مداخله�مقوله

نمود�که�باید�براي�افزایش�رقابت،�زیرسـاخت�سیاسـی�و�قـانونی�����توان�عنوان�می�زمینهدر�این�

ین�زیر�مؤلفه�توسعه�فناوري�در�تبی.�ها�به�فعالیت�پرداخته�شود�شود�و�در�راستاي�آنآن�رعایت�

هـاي�الزم�بـراي�رقابـت�بایـد�وجـود�������فناوري�،پذیري�در�فرایند�رقابت�که�توان�بیان�داشت�می

هاي�الزم�مبتنـی�بـر�آن�وجـود�نداشـته�باشـد�ایـن�فعالیـت���������که�فناوريیباشد�و�تا�زمانداشته�

با�مطالعـات���ي�این�بخشهایافته.�باشدبگیرد�و�نتایج�خود�را�به�همراه�داشته��تواند�صورت�نمی
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،�)2022(تگاه�و�همکـاران�،�)2022(سجابت�و�همکاران،�)2022(همکارانعلمی�کامنجارسکا�و�

���.هستندگرا�هم،�)1399(،�منصوري)2021(آهان�و�همکاران

�المللی�بین�يمشتر�تیرضا�شاملهاي�پیامدي��مقوله��نتایج�پژوهش�نشان�داد �فروش،

زیرمؤلفه��تشریح�در�.بودند�یالملل�نیبدر�بازارهاي��اتبهبود�و�توسعه�خدم،�شتریوکسب�سود�ب

�س �کسب �و �میفروش �بیشتر ��ود �صادرات�گفت،توان �و �خدمات��تجارت �و محصوالت

خواهد�منجر�به�افزایش�فروش�و�کسب�سود�حداکثري��هاي�نوآور�و�نوپا�به�مشتریان�شرکت

�پوشش�خواهد�داد �را �و�درآمد�مخارج�خود �از�محل�همین�سودها �شد�و �تبیین��در. نهایت�در

�توسعه�خدمات�نیز�می �بهبود�و �و�توسعه�فگفت�که�توان��زیرمؤلفه �بهبود �به رآیند�رقابت�نیاز

�ارائه �خدمات �و �کاالها �امروزه �زیرا �دارد، �شرکت�خدمات �توسط �بسیار��شده �نوپا �و �نوآور هاي

و�توسعه،��رقابتی�به�عواملی�مانند�کیفیت،�اهمیت�دادن�به�فرآیند�تحقیقمزیت.�اند�متنوع�شده

�و �نیازهاي�بازار �شناسایی �بازار، �کارایی �نوآوري، �و �وابسته��خالقیت �مشتریان �به پاسخگویی

حداقل�در�یکی��درقابتی�در�بازارهاي�داخلی�و�جهانی،�بای�هر�شرکتی�براي�کسب�مزیت.�است

�برتري�و�تمایز�برخوردار�مذکور�از�عوامل� �باشد�و�مشتریان�بتوانند�این�نسبت�به�رقبایش�از

�کنند �ادراك �را �تمایز ��یافته. �در �پژوهش �مطا�مقولههاي �با �پیامدي �و�هاي �دودیک لعات

�)2020(همکاران �و �مارارا �2019(�همکاران، �همچنین�کوسومادوي�وکاریونو) �در�)2019(و که

�براي� �محصوالت �باالي �کیفیت �همچنین �و �پایدار �رقابتی �مزیت �داشتن �به �خود تحقیقات

���.دهستنراستا�همسودآوري�بیشتر�

��اند�موثر�واقع�گردد؛�تو��زیر�می�به�نتایج�پژوهش،�پیشنهادهاي�با�توجه

oمنظـور���نوین�به�هاي�نوآور�و�نوپا�براي�بازاریابی�محصوالت�و�خدماتکمک�به�شرکت�

��.المللیاي�و�بینهاي�منطقهرقابت�و�شرکت�در�نمایشگاه

oسانات�نرخ�ارزتمهیدات�الزم�براي�ثبات�اقتصادي�و�جلوگیري�از�تورم�زیاد�و�نو�.��

oهاي�نوپاوکار�مناسب�شرکت�هاي�آموزشی�مدیریت�کسببرگزاري�کالس�.��

oهـاي��هاي�تـازه�تأسـیس�و�نـوآور�بـراي�حضـور�مسـتمر�در�صـحنه�������حمایت�از�شرکت�

��.اي�صادراتالمللی�و�جلوگیري�از�قطع�دوره�بین

�منابع �

.�هـا��هـا�و�شـیوه���یه�مبنـایی،�رویـه��نظر:�اصول�روش�تحقیق�کیفی�).1390(�.ام�استراس،�آنسلم�وکوربین،�جولیت

�.پژوهشگاه�علوم�انسانی�و�مطالعات�فرهنگیتهران،�

مطالعـه��(پـذیري�گردشـگري����ابـت�عوامل�مـؤثر�در�رق�).�1398.�(افراخته،�حسن؛�جاللیان،�حمید؛�آرامی،�ابراهیم

�.�472-457،�)14(14،�هاي�انسانیگاه�ریزي�سکونتمطالعات�برنامه).�شهرستان�سرعین�:�موردي

تحلیل�فـازي�رابطـه�ابعـاد�اکوسیسـتم�کـارآفرینی�بـا�������).�1398.�(باقرصاد،�وجیهه؛�داوري،�علی؛�عزیزي،�محمد

��.129-107،)55(14.علوم�مدیریت�ایران.�پذیريرقابت
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هـاي���توسـعه�نوآورانـه�در�شـرکت���).�1398(�.ودمقص�،امیري�؛عباس�،طلوعی�اشلقی�؛رضا،�رادفر؛�عادله،�نباغبا

کوچک�و�متوسط�با�طراحی�مدل�ساختار�همکاري�شرکاء�در�نوآوري�باز�بـا�اسـتفاده�از�رویکـرد�پویـایی�����

��.26-2،�1)4(،�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�هاي�دفاعی.�سیستم

نظریـه�پـردازي�داده����تاملی�بـر�:�استراتژي�هاي�پژوهش�کیفی).�1386.(سیدمجتبی�فرد،�حسن�و�امامی،دانایی

�.�85-2�،72سال�اول،�شماره�،�اندیشه�مدیریت�راهبرديبنیاد،�

المللی�صنعت�داروي�ایران،کنفرانس�پذیري�بین�رقابت).�1393.�(راسخی،�سعید�و�موسوي�سارسري،�سیده�زینب

���.ار،�تبریزوک�ملی�رویکردهاي�نوین�در�مدیریت�کسب

پـذیري��عوامل�تعیـین�کننـده�رقابـت���).�1395.�(جباري،�وجیههراسخی،�سعید؛�گیلک�حکیم�آبادي،�محمدتقی؛�

��.�45-�17،))30پیاپی�(�2(8،�تحقیقات�اقتصاد�کشاورزي�.ایران�در�بخش�کشاورزي

ت�کشـاورزي��پـذیري�محصـوال���یک�تحلیل�تجربی�از�رقابت).�1399.�(نیا،�هیوا�و�اکبري�مقدم،�بیت�الهرحیمی

��.13-12�،11،�پیاپی3،�شماره�4،�دورهعه�کشاورزيفصلنامه�علمی�اقتصاد�و�توس.�استان�کردستان

رفاح�کهریز،�آرش؛�محمدزاده،�یوسف؛�محسنی�زنوزي،�سید�جمال�الدین؛�هاشمی�برنج�ابادي،�نیر؛�قاسـم�زاده،��

توسـعه�و���ب�در�حـال�پـذیري�بـر�عملکـرد�اقتصـادي�در�کشـورهاي�منتخـ�������تـأثیر�رقابـت��).�1398.�(نگار

��.107-86،�)25(25،�شماره�7،�دوره�بردي�و�کالنهاي�راه�فصلنامه�سیاست.�یافته�توسعه

بررسی�تأثیر�روابط�مدیریتی�در�نوآوري�باز،�با�توجه�به�ظرفیت�جـذب�در��).�1398.�(سرائی،�لیال�و�غفاري،�بهرام

��.110-27�،97،�پیاپی�2ه�،�شمار9،�دوره�سیاست�نامه�علم�و�فناوري.�شرکت�هاي�فناور�و�نوآور

اي�در�گیري�شرکت�هاي�نوپاي�رسانهشناسایی�چالش�هاي�شکل).�1399.�(هديم�،تاج�پور�؛آیدین�،سالم�زاده

���.586-580،�)4(�13فصلنامه�علمی�پژوهشی�توسعه�کارآفرین،.�ایران

).�1400.�(هـرداد�م�،محمـدعلی؛�شـفیعی��سالمی،�سید�رضا؛�بامداد�صوفی،�جهانیار؛�خاتمی�فیروز�آبادي،�سـید���
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