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Abstract 
Introduction: Technology-based small and medium-sized businesses, one of the most important of which is 
Nano medicine, is one of the factors driving rapid economic growth. Therefore, the purpose of this study is to 
design the Entrepreneurial Orientation Model in small and medium-sized technology-based businesses in Nano 
medicine. 
Methods: The study was conducted in a qualitative method with the data-theoretic approach of the 
foundation and by theoretical sampling with 12 experts. Data were collected through in-depth semi-structured 
interviews and analyzed through open, axial, and selective coding. 
(n = 15) and control (n = 15) groups. Research instruments included “Acceptance and Action Questionnaire-
II” and “Behavioral Activation System/Behavioral Inhibition System Scale”. Content, face validity and reliability 
(Cronbach's alpha) were measured. The "Acceptance and Commitment Therapy" package was administered to 
the intervention group in 8 sessions 90-minute. Data analysis was performed using SPSS 22. 
Results: Entrepreneurial Orientation Model in technology-driven small and medium-sized businesses were 
found in 6 main categories, 19 sub-categories, and 84 concepts. 
Conclusions: Final model provides the context and implementation of entrepreneurial orientation strategies in 
technology-driven small and medium-sized businesses. It is suggested that the mentioned organizations that 
meet the causal model, provide the context to develop an entrepreneurial orientation in their organization. 
Keywords: Entrepreneurial Orientation, Technology, SMEs, Nano Medicine, Grounded Theory 
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

فناوری محور به دلیل پتانسیل باالی  یهای اخیر کسب و کارهادر سال

رشد، اشتغال زایی و صادرات مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران در 

در این میان، نانوپزشکی که به کاربرد  .[3]اند مختلف بوده یکشورها

 نیترو ملموس نیاز آینده دارتر [2] شودیمنانوفناوری در پزشکی گفته 

که در سه در بلند مدت و کوتاه مدت است  محوریکاربردهای فناور

نانوپزشکی  [1] حوزه اصلی تشخیص، درمان و پیشگیری کاربرد دارد

و با باال بردن کارایی  [4]بسیار مؤثر بوده هایماریتشخیص و درمان ب در

اثر مهمی در  هانهینوین و کاهش هز یهامختلف، ایجاد روش یهاروش

پیش بینی  .[6, 5, 2]علوم پزشکی و متعاقباً سالمت جامعه دارند 

 [1]در آینده ، خیلی از مسائل پزشکی با نانو درخواهد آمیخت  شودیم

اما  .[1]و بازار بسیار خوب و رو به رشدی در انتظار این حوزه باشد 

ست. به با مشکالت بسیاری روبرو هستند که خاص خودشان ا عموماً

عنوان مثال، این کسب و کارها محیط کسب و کار و مشتریانی دارند 

یا با مواردی مانند ابهام در  [1]های ویژه خود را دارند که خصوصیت

و یا به  [3]داری در رقابت روبرو هستند بازار، ابهام در فناوری و ناپای

ریسک پذیر، پیشگام و نوآور  ستیبایمنظور ارائه محصوالت جدید م

شرایط  بگرایش کارآفرینانه گرایشی استراتژیک است که مناسباشند. 

هاست و به معنای اقدامات کسب و کار برای شناسایی و تبدیل آن

و بیانگر این است که کسب  های کارآفرینانه به سود و رشد استفرصت

و کارها چقدر در رفتارها در سطح کسب و کار خودشان کارآفرینانه 

. به عبارت دیگر،  نوعی راهبرد که کسب و [33, 37]کنند عمل می

کنند که از طریق نوآوری، پیشگامی و خاذ میکارها در سطح سازمان ات

پذیرش ریسک بتوانند محصوالت و خدمات جدید ارائه داده، به بازارهای 

 های تجاری جدید پر منفعت ایجاد کنند. جدید ورود کنند یا  همکاری

 ریگرایش کارآفرینانه به عنوان یک استراتژی، بر عملکرد سازمان تأث

مقاالت متعددی رابطه مثبت بین گرایش کارآفرینانه  گذار است. هرچند

 چکیده

یکی از عوامل رشد سریع  باشدیها مآن نیترمهممحور که نانوپزشکی یکی از کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری :مقدمه

را برای نوآوری و بقا به همراه داشته است. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی  ییهاها، چالشاقتصادی بوده اما خصوصیات ویژه آن

 .باشدیگرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور فعال در نانوپزشکی م

نفر از خبرگان انجام شد.  32این پژوهش به روش کیفی، با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد و بوسیله نمونه گیری نظری با  :کارروش 

 ها بوسیله مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته جمع آوری و از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل گردید.داده

مفهوم  14مقوله فرعی و  33مقوله اصلی،  6در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور در الگوی گرایش کارآفرینانه  ها:افتهی

 تدوین شد.

الگوی نهایی بیانگر فراهم آوردن زمینه و پیاده سازی راهبردهای گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط  :یریگجهینت

فوق که شرایط علی الگو را دارند، با فراهم آوردن بستر ذکر شده باعث توسعه  یاهسازمان شودی. پیشنهاد مباشدیفناوری محور م

 گرایش کارآفرینانه در سازمان خود شوند تا از اجرای راهبردهای آن بتوانند از پیامدهای آن بهره مند شوند.

 داده بنیاد نانوپزشکی،فناوری محور،  گرایش کارآفرینانه، فناوری، کسب و کارهای کوچک و متوسط واژگان کلیدی:
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اند، اما این رابطه همواره برقرار نبوده و عملکرد سازمان را نشان داده

در پژوهشی فراتحلیلی،  [32]وهمکاران  Rauchاست. به عنوان مثال، 

پژوهش  53به بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد پرداختند. در 

سازمان، ارتباط قوی بین گرایش کارآفرینانه و  34253حاصل از 

. با این حال همانطور که گفته شد در همه دهدیعملکرد را نشان م

آن  یهاپیشین این رابطه قوی نبوده یا برخی از مؤلفه یهاپژوهش

ها در پیامدهای گرایش کارآفرینانه تفاوت .[34, 31]تر بوده است مهم

ی خاص یهاطییش استراتژیک صرفاً تحت شراکه این گرا دهدینشان م

با  Covin & Slevin [35]. به عنوان مثال شودیباعث عملکرد بهتر م

پویا بدین نتیجه  یهاطیکوچک و متوسط در مح یهابررسی سازمان

 هاطیکه رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در این گونه مح انددهیرس

عوامل داخلی و  Lumpkin & Dess [36] بیشتر است. همچنین

ه بین گرایش کارآفرینانه و خارجی متعددی را تعدیل کننده رابط

هم بدین نکته  Wiklund &Shepherd [31]دانسته است.  عملکرد

 هاطیگرایش کارآفرینانه بر عملکرد بر اساس مح ریکه تأث کندیاشاره م

 & Kurtulmusمتفاوت باشد.  تواندیها مو انواع مختلف سازمان

Warner [31] انجام شده ابتدا ارتباط مثبت  یهانیز با بررسی پژوهش

 یهاگرایش کارآفرینانه و عملکردهای متفاوت سازمانی در پژوهش

کسب و کار  371پیمایش از از  پیشین را بیان کرده است، اما پس

سازمان انتخاب شده  3376کوچک و متوسط که به طور تصادفی از 

و  Engelenبین گرایش کارآفرنیانه و عملکرد نیافت.  یارابطه بودند،

نیز ضمن بررسی بدین نتیجه رسیدند که رابطه بین  [34]همکاران 

گرایش کارآفرینانه و عملکرد وابسته به شرایط متعددی است که شامل 

الگویی  رسدیظر م. لذا به نشودیمتغیرهای داخل و خارج از سازمان م

از گرایش کارآفرینانه که ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری 

محور فعال در حوزه نانوپزشکی باشد در اولویت است که این ادعا همسو 

 .باشدیم Wales [33]با شکاف پژوهشی پیشنهاد شده توسط 

در بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که پژوهشی در خصوص الگوی 

ا بگرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای فعال در حوزه نانوپزشکی 

انجام نشده است. در حالی که وجود اهمیت و خصوصیات متفاوتشان 

 یهاها و صنایع مؤلفههمانطور که بیان شد انواع متفاوت سازمان

معتقد  Creswell [23]. [27] رینانه دارندمتفاوتی برای گرایش کارآف

 یافتهایروش نظریه پردازی داده بنیاد در مواقعی که نظریه تکامل است 

 ییهاموجود در خصوص نمونه یوجود ندارد یا در مواقعی که الگوها

اند، کاربرد غیر از جامعه و نمونه مد نظر پژوهشگر توسعه یافته شده

دارد. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی گرایش 

کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور فعال در 

 .باشدیشکی منانوپز

 روش کار

پژوهش حاضر به روش کیفی بوده و از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد 

بهره گرفته است. رویکرد داده بنیاد به طور استقرایی یک سلسله 

سیستماتیک را به منظور ایجاد نظریه درخصوص پدیده مورد  یهاهیرو

. دلیل استفاده از این راهبرد دستیابی به [22]ردیگینظر به کار م

ها و ادارک شرکت کنندگان توصیفی عمیق و غنی از تجارب، نگرش

درباره گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری 

ه کسب و کارهای کوچک و متوسط محور بود. جامعه آماری این مطالع

فناوری محور فعال در حوزه نانوی پزشکی بود . با توجه به این که نمونه 

داده بنیاد برنامه ریزی نشده و  یهاگیری قبل از شروع پژوهش

, 21] شودیتصمیمات خاص در خالل فرایند پژوهش شکل گرفته م

هدفمند و بر اساس  یها،  لذا نمونه گیری با استفاده از روش[24

انجام شده است. در این راستا  Strauss & Corbin [25]رهنمودهای 

 با استفاده از نمونه گیری نظری

(Theoretical Sampling) 32  نفر از مدیران کسب و کارهای کوچک

انوپزشکی و همچنین مدرسین  و متوسط فناوری محور فعال در حوزه ن

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران مطلع در حوزه گرایش 

نیمه ساختار یافته صورت گرفت. برای انتخاب  مصاحبهکارآفرینانه، 

 Entrepreneurial) پرسشنامه گرایش کارآفرینانه"ها، ابتدا نمونه

Orientation Questionnaire )"Hughes & Morgan [26]  در

کسب و کارهای کوچک و متوسط در یازدهمین  یهامیان شرکت کننده

به پرسشنامه فوق شد.  توزیع 3131جشنواره کشوری نانوفناوری مهر 

 Hughes & Morgan [26]منظور بررسی گرایش کارآفرینانه توسط 

)کامالً موافقم(   5)کامالً مخالفم( تا  3لیکرت شامل  یانهیگز 5در طیف 

باشد که  37تا  31از  تواندیکه نمره پاسخ دهندگان م طراحی شده

انه در نهرچه بیشتر باشد به معنی این است که شدت گرایش کارآفری

آن سازمان بیشتر است. روایی محتوا و صوری پرسشنامه در مطالعه 

فوق با بررسی و پیش آزمایش توسط خبرگان شامل مدرسین دانشگاه، 

 دییمورد تأ 17/7مدیران و پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ 

قرار گرفته است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات داخلی نیز 

روایی  [21]شده است. به عنوان مثال، رضوی و همکاران  دییتأ

ان و مدرسین دانشگاهی و پایایی پرسشنامه را با نظر خواهی از خبرگ

نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر تهران  41این پرسشنامه را در بین 

 اند.کرده دییتأ 31/7با ضریب آلفای کرونباخ

در پژوهش حاضر، پرسشنامه فوق به فارسی ترجمه شد. جهت ترجمه 

پرسشنامه، ابتدا نسخه انگلیسی آن توسط مترجمی خارج از گروه 

به فارسی ترجمه شد. سپس مشابهت مفهومی ترجمه با مفاهیم پژوهش 

پرسشنامه اصلی توسط پژوهشگران پژوهش حاضر بررسی و روایی 

نفر از مدرسین دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه  5محتوا با کمک 

وایی شد. ر دییتهران متخصص در حوزه مدیریت و گرایش کارآفرینانه تأ

جامعه هدف بررسی و وضوح و قابلیت درک  نفر از 37صوری نیز توسط 

شد. در نهایت پایایی پرسشنامه توسط ضریب  دییو روانی سؤاالت تأ

کسب و کارهای  نفر از افراد مطلع در 57آلفای کرونباخ با شرکت 

کوچک و متوسط حاضر در در یازدهمین جشنواره کشوری نانوفناوری 

 شد. دییتأ 11/7معادل  3131مهر 

نمره،  37درصد از  57ا سه سازمانی که ضمن کسب سپس مصاحبه ب

ها را کسب کرده بودند شروع و مصاحبه شوندگان بعدی باالترین نمره

با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی بر اساس نیاز پژوهش و 

ها تعیین شدند. روش جمع آوری داده [21]متمرکز بر توسعه نظریه 

ها نیمه ساختار یافته بود و سؤاالت آن طی بررسی مطالعات مصاحبه

پیشین و با کسب راهنمایی مدرسین متخصص در حوزه مدیریت و 

کارآفرینی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران طراحی شد 

عالوه بر تطبیق با  Creswell [21]و روایی آن بر اساس دستورالعمل 

مطالعات پیشین بوسیله بررسی خبرگان حوزه گرایش کارآفرینانه مورد 

گرفت. بدین نحو که سؤاالت مصاحبه تدوین شده در اختیار قرار  دییتأ
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ها جمع آوری و موارد مد نظر آنان اعمال آنان قرار گرفت و نظرات آن

ها به عنوان مثال از شرکت کنندگان شده است. در سؤاالت مصاحبه

، در این راه با پردازندیدرخواست شد بیان کنند چرا به انجام نوآوری م

اند و چه ملی چه راهبردهایی برای نوآوری اتخاذ کردهتوجه به چه عوا

اند. مالحظات حفظ نتایجی از اجرای راهبردهای مرتبط با نوآوری گرفته

محرمانگی نیز جهت احترام پژوهشگر به مشارکت کنندگان مد نظر قرار 

 .[23]گرفت 

با امضای پژوهشگران مبنی بر تعهد در حفظ  یادر هنگام مصاحبه نامه

ها به طور مصاحبهمحتوای مصاحبه و مشخصات آنان تحویل داده شد. 

فتی از دقیقه طول کشیده و اطالعات دریا 17تا  57میانگین بین 

مصاحبه شوندگان توسط مصاحبه گر با اطالع آنان ضبط و در عین حال 

به صورت  Word یادداشت برداری و سپس بالفاصله در نرم افزار

رسیدن به اشباع اولیه، است. پس از الکترونیک نسخه برداری شده 

مصاحبه با خبرگان دانشگاهی با توجه به سابقه آموزشی، پژوهشی و 

با حوزه مورد مطالعه انجام شد که در نهایت پس از انجام اجرایی مرتبط 

ا هبا این حال پژوهشگر مصاحبه مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. 37

را با نظر داشتن اصل اشباع نظری به عنوان معیار توقف نمونه گیری 

 ادامه داد. 32به منظور حصول اطمینان تا نفر  ،[17]

ها توسط پژوهشگر به صورت دستی در سه مرحله کدگذاری تحلیل داده

 Strauss & Corbinباز، محوری و گزینشی بر اساس مدل پارادایمی

 Creswellبر اساس توصیه  هاافتهی دییانجام شد. به منظور تأ [25]

پژوهشگر عالوه بر تالش برای جلوگیری از ورود تمایالت تفسیری  [23]

شخصی به فرایند و همچنین استفاده از روش تکثر گرایی نظریه، اعتبار 

نفر ازمدرسین حوزه مدیریت و کارآفرینی دانشکده  5را توسط  هاافتهی

مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران و مشارکت کنندگان نیز مورد 

بررسی قرار داده و موارد جزیی را اصالح کرده و در نهایت الگوی گرایش 

 کارآفرینانه ترسیم شده است.

 هاافتهی

ردان با میانگین سنی درصد( م 11نفر ) 37نفر مورد مصاحبه  32از 

اند. حدود بوده 5/47درصد( زنان با میانگین سنی  31نفر ) 2و  5/45

درصد  17درصد از شرکت کنندگان دارای مدرک کارشناسی،  37

اند. درصد نیز مدرک دکتری داشته 67مدرک کارشناسی ارشد و 

کدگذاری باز شامل دو فعالیت مهم مفهوم سازی و مقوله بندی است. 

مفهوم یافت شد که در چند مرحله رفت و برگشت و  14ن مرحله در ای

مستخرج  یهامقوله دسته بندی شدند. مفاهیم و مقوله 33مقایسه در 

از کدگذاری باز در مرحله کد گذاری محوری تحت شش دسته شامل 

، راهبردها، مقوله اصلی یانهیشرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زم

 3جدول شدند. نتایج کدگذاری باز و محوری در  و پیامدها طبقه بندی

 ارائه شده است.
 

 حاصل از کد گذاری باز و محوری یهامفاهیم و مقوله :1جدول 

 مفاهیم )کدگذاری باز( مقوله فرعی )کدگذاری باز(
 عوامل علی

 رقابت خشن عوامل مربوط به رقابت
 دشواری بقا عوامل مربوط به رقابت
 بازارهای جهانی عوامل مربوط به رقابت

 لزوم نوآورانه بودن در صنایع فناوری محور های صنعت و محیطویژگی
 های زیاد پیشگام بودن در این صنعتمزیت های صنعت و محیطویژگی
 مزیت رقابتی در نوآوری های صنعت و محیطویژگی
 هایارزش افزوده باالی نوآور محیطهای صنعت و ویژگی
 میزان پویایی باال های صنعت و محیطویژگی
 وجود الگوهای نوآور موفق های صنعت و محیطویژگی

 تصور کسب انواع منفعت و دفع تهدید از استراتژی کارآفرینانه تصورات مدیریت
 شرایط مداخله گر

 سازمانسطح فرهنگ کارآفرینانه  سازمانی یهامؤلفه
 میزان بروکراسی و آزادی عمل در سازمان سازمانی یهامؤلفه
 توانایی و میزان آزادی عمل نیروی انسانی سازمانی یهامؤلفه
 استراتژی باالدستی سازمان سازمانی یهامؤلفه
 و سطح نقدینگی ها و منابع سازماندارایی سازمانی یهامؤلفه
 توانایی دسترسی به منابع خارجیاعتبار و  سازمانی یهامؤلفه
 توانایی در تغییر پذیری و سطح انعطاف سازمانی یهامؤلفه
 های سازمانیقابلیت سازمانی یهامؤلفه
 نیروی انسانی سازمانی یهامؤلفه
 هاجایگاه در شبکه سازمانی یهامؤلفه
 تجربه کارآفرینی افراد کلیدی سازمانی یهامؤلفه
 های مدیریت ارشدها و ارزشنگرش سازمانی یهامؤلفه
 مدیریت ریسک پذیر سازمانی یهامؤلفه

 سهولت نوآوری پذیر بودن محصول یهایژگیو
 میزان ارزش افزوده نوآوری محصول یهایژگیو
 سرمایه بر بودن توسعه نوآوری محصول یهایژگیو

 یانهیشرایط زم
 اندازه بازار های بازارویژگی
 نرخ رشد بازار های بازارویژگی
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 شدت رقابت های بازارویژگی
 ساختار بازار های بازارویژگی
 وضعیت چرخه عمر صنعت های صنعتویژگی
 و خروج میزان سهولت ورود های صنعتویژگی
 پیچیدگی فناورانه )سطح فناوری( های صنعتویژگی
 هاتعدد فرصت های صنعتویژگی
 ابهام در آینده صنعت های صنعتویژگی
 نرخ بازدهی صنعت های صنعتویژگی
 بستر قانونی، نظارتی و حمایتی محیط کالن یهامؤلفه
 مجوز دهنده یهابروکراسی سازمان محیط کالن یهامؤلفه
 شرایط اقتصادی محیط کالن یهامؤلفه
 کارآفرینی زیست بوم محیط کالن یهامؤلفه

 پدیده محوری
 فرصت طلبی و نوآوری کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محورگرایش 

 پیشگامی گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور
 ریسک پذیری گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور

 استقالل متوسط فناوری محورگرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و 
 رویکرد رقابتی خشن گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور

 راهبردها
 و بهبود مشارکت نیتسهیل جریان اطالعات و ارتباطات در کل سازمان و زنجیره تأم توسعه نوآورانه سازمان
 چابک سازی سازمان توسعه نوآورانه سازمان
 بکارگیری افراد کلیدی صنعت توسعه نوآورانه سازمان
 های اطالعاتیتوسعه سیستم توسعه نوآورانه سازمان

 حمایت مدیریت از از نوآوری و ابتکار عمل در سازمان توسعه مدیریت کارآفرینانه
 بیشتر یهاسکیپذیرش ر توسعه مدیریت کارآفرینانه
 رقابتی شدید اتخاذ رویکرد توسعه مدیریت کارآفرینانه
 استفاده از شهود در تصمیم گیری توسعه مدیریت کارآفرینانه

 های جدیدکسب فناوری و مهارت توسعه قابلیت نوآوری، توسعه محصول و پیشگامی
 های پژوهش و توسعه و تجاری سازیتوسعه فعالیت توسعه قابلیت نوآوری، توسعه محصول و پیشگامی

 شناسایی و ایجاد ارتباط با منابع مالی خطرپذیر محصول و پیشگامی توسعه قابلیت نوآوری، توسعه
 هاافزایش چاالکی در بهره برداری از فرصت توسعه قابلیت نوآوری، توسعه محصول و پیشگامی
 افزایش سرعت و حساسیت رقابتی توسعه قابلیت نوآوری، توسعه محصول و پیشگامی

 های نوآوریتشکیل تیم پیشگامیتوسعه قابلیت نوآوری، توسعه محصول و 
 نینوآوری در زنجیره تأم توسعه قابلیت نوآوری، توسعه محصول و پیشگامی

 های تجاری و شبکه سازیتوسعه همکاری هاها و همکاریتوسعه شبکه
 حوزه پزشکی یهایقانونی از نوآور یهاتیکسب توانایی حقوقی برای اخذ حما حقوقی و مقرراتی در حوزه پزشکی یهاییتوسعه توانا
 نوین پزشکی یهایکسب اطالع از به روز ترین مقررات حوزه فناور حقوقی و مقرراتی در حوزه پزشکی یهاییتوسعه توانا

 (2های اجتماعی )وب افزایش حضور در شبکه توسعه نوآوری در بازاریابی پزشکی
 نوآوارنه آمیخته بازاریابیانجام  توسعه نوآوری در بازاریابی پزشکی
 جستجوی فعاالنه مزیت رقابتی به منظور برتری بر رقبا توسعه نوآوری در بازاریابی پزشکی
 هاشناسایی بازارهای گوشه و توسعه در آن توسعه نوآوری در بازاریابی پزشکی

 امدهایپ
 بهبود عملکرد و بهره وری بهبود عملکرد، بهره وری و بازدهی

 های مالی و غیر مالیبازدهی بیشتر سرمایه عملکرد، بهره وری و بازدهیبهبود 
 افزایش ارزش افزوده محصوالت بهبود عملکرد، بهره وری و بازدهی
 افزایش رشد نرخ نوآوری و توسعه محصول جدید بهبود عملکرد، بهره وری و بازدهی

 کسب مزیت رقابتی باالبهبود موقعیت در رقابت و  بهبود موقعیت در رقابت و بازار
 بهره مندی از مزایای پیشگامی بهبود موقعیت در رقابت و بازار
 رشد میزان فروش و سهم بازار بهبود موقعیت در رقابت و بازار
 افزایش تعداد مشتریان بهبود موقعیت در رقابت و بازار
 ترعیهای تجاری وسهمکاری بهبود موقعیت در رقابت و بازار

 کارآمدتر نیزنجیره تأم موقعیت در رقابت و بازاربهبود 
 حضوردر بازارهای جدید بهبود موقعیت در رقابت و بازار

 بازطراحی قوانین رقابت تغییر در شرایط رقابت
 خلق الگوی راهبردی و رفتاری جدید در بازار تغییر در شرایط رقابت
 تحریک متقابل رقبا تغییر در شرایط رقابت

 هاتغییر در انتظارات و خواسته محیط خارجیتغییر در 
 تغییر در پویایی محیط تغییر در محیط خارجی
 های رایجتغییر در عمر فناوری تغییر در محیط خارجی
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کد گذاری انتخابی )خلق نظریه(

کدگذاری انتخابی یا گزینشی فرایند یکپارچه سازی و پاالیش 

های قبلی کدگذاری استفاده در این مرحله از نتایج گام هاست.مقوله

ها مند به سایر مقولهشکلی نظام به و مقوله اصلی انتخاب شده شودیم

 Corbin & Straussبر اساس دستور العمل .[25] شودیارتباط داده م

ها مورد بازبینی قرار گرفته و بر مبنای ، مقولهCreswell [21]و  [22]

مقوله اصلی که همان پدیده گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای 

به یکدیگر پیوند داده شده و  باشدیمکوچک و متوسط فناوری محور 

الگوی نظری به منظور بررسی یکپارچگی و بیان نظریه ارائه شده است. 

ها که منجر به خلق الگوی نظری به طور خالصه، رویه تحلیل داده

، شرایط مداخله گر، یانهیشود شامل شرایط علی، شرایط زممی

ه گرایش کارآفرینان"هستند که پدیده اصلی یعنی  امدهایراهبردها و پ

د. کننرا تشریح می "در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور

نظریه گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری 

 ارائه شده است. 3 تصویرمحور به شکل الگوی پارادایمی در 
 

 
 الگوی گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور :1 تصویر

 

بحث

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی گرایش کارآفرینانه در کسب و 

 کارهای کوچک و متوسط فناوری محور فعال در نانوپزشکی انجام شد

پاردایمی گرایش کارآفرینانه در کسب  الگویو نظریه به دست آمده در 

 6مفهوم در قالب  14و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور شامل 

 ، عوامل علیهاافتهیمقوله فرعی ترسیم شد. بر اساس  33مقوله اصلی و 

بروز گرایش کارآفرینانه در کسب وکارهای کوچک و متوسط فناوری 

صنعت و  یهایژگیهای عوامل مربوط به رقابت، ولهمحورشامل مقو

. عوامل مربوط به رقابت همسو با باشدیمحیط و تصورات مدیریت م

Mille & Miller [27] رقابت سخت را یکی از عوامل گرایش  است که

 صنعت و محیط نیز هسو با یهایژگیداند. مقوله وبه کارآفرینانی می

Mthanti & Urban [13]  وWong [12] که در مقاله خود  باشدیم

. داندیزیاد بر شروع گرایش کارآفرینانه م ریمحیط را دارای تأث

دین معنی است که چنانچه تصور مدیری بر این تصورات مدیریت ب

باشد که با وقوع گرایش کارآفرینانه سازمانش منتفع خواهد شد 

اقدامات الزم در جهت طرح ریزی استراتژیک کارآفرینانه را در 

سازمان را انجام خواهد داد. هرچند این رابطه در ادبیات گرایش 

 Anderson & Paineکارآفرینانه یافت نشده است اما طبق نظر 

 .تصورات مدیریت در انتخاب استراتژی مؤثر است [11]

گرایش کارآفرینانه برای وقوع نیاز به زمینه و بستر دارد این بستر و 

 ریو همچنین راهبردها تأث آنشرایط عواملی هستند که بر وقوع و شدت 

تقسیم  یانهیگذارند. این عوامل به دو بخش مداخله گر و عوامل زم

 یهایژگیسازمانی و و یهاعوامل مداخله گر شامل مولفه .اندشده

بیان  Covin & Lumpkin [14]باشد. همانطور که در محصول می

)تفکر جمعی غالب  نانهیکارآفر (شده است، بر اساس نظریه منطق غالب 

در سازمان بر بروز و شدت بروز رفتار کارآفرینانه سازمان مؤثر است. در 

به نظریه دیدگاه مبتنی بر  توانیسازمانی نیز م یهاییخصوص دارا

 توانندیم ندیآیو منابعی که به سادگی نم هاییاستناد کرد که دارا منابع

 یهاتیو قابل هاییاز این حیث، توانامنشأ منفعت برای سازمان باشند. 

بیان شده چنانچه کمیاب بوده، اما اگر در اختیار سازمان باشد منجر به 

 & Edmund. این مورد با شودیتقویت گرایش کارآفرینانه م

Wiklund [15] همسو با پژوهش  گ سازمانی. فرهنباشدیهمسو م

Campos [16] در دسترس ها و منابع . از موارد دیگر، داراییباشدیم

سازمان هستند که عالوه بر پایه نظری دیدگاه مبتنی بر منابع ذکر 

باشد که می Wiklund & Shepherd [31]شده، همسو با ادعای 

های ویژگی داند.گذار می ریها باالخص سرمایه مالی را تأثسرمایه

به عنوان مثال،  مدیریتی و نیروی انسانی عامل دیگر یافت شده هستند.
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ورتی که موفقیت آمیز بوده باشد تسهیل تجربه کارآفرینی افراد در ص

گر وقوع گرایش کارآفرینانه درکسب و کارهای کوچک و متوسط 

 Wales، [11]و همکاران  Zapkauباشد که این مورد هسمو با می

و  Stambaughباشد. می Covin & Lumpkin [14]و  [33]

نیز دیدگاه مدیریت ارشد را مؤثر بر رفتارهای کارآفرینانه  [11]همکاران 

دانش و تجربه قبلی را با هوشیاری  Campos [16] داندسازمان می

د زمینه توانکارآفرینانه مرتبط دانسته که چنین ویژگی در مدیریت می

ساز گرایش کارآفرینانه باشد. در خصوص مفهوم جایگاه سازمانی در 

 ها، شبکه در جریان منابع و اطالعاتنظریه شبکه شبکه باید گفت طبق

 Mille & Millerو گرایش کارآفرینانه مؤثر است که این همسو با 

نیز طی  Zhang & Zhang [13]. عالوه بر این، باشدینیز م [27]

شبکه سازی را مؤثر بر رابطه گرایش  یهاتیمطالعه تجربی خود قابل

 کارآفرینانه و عملکرد یافت.

شامل سهولت نوآوری پذیر بودن محصول،  "محصول یهایژگیو"مقوله 

است که  هایو میزان سرمایه بری نوآور هایمیزان ارزش افزوده نوآور

ر ادبیات پیشین نبوده و کل مقوله از این مقوله و مفاهیم آن د

باشد. به عنوان مثال، چنانچه محصوالتی های این پژوهش مینوآوری

که در حیطه تخصصی سازمان است ارزش افزوده و حاشیه سود زیادی 

مرتبط با توسعه  ینداشته باشد در تمایل سازمان به پذیرش خطرها

و گذار در الگ ریط تأثاز دیگر شرای یانهیگذار است. شرایط زم ریتأث

 یهاصنعت و مؤلفه یهایژگیهای بازار، وباشد که شامل ویژگیمی

بازار یافت شده با نظریه  یهایژگیو یهاباشد. مؤلفهمحیط کالن می

 & Covinبوم شناسی سازمانی قابل توضیح است. همسو با آنچه که 

Miller [47] وان ین است که به عناند. این نظریه بیانگر ااستدالل کرده

ن پایین بیاورد که ممک تواندیمثال، تعداد پایین رقبا شدت رقابت را م

ها شود. لذا اندازه بازار، است باعث کاهش میل به نوآوری در سازمان

نرخ رشد بازار، شدت رقابت و ساختار بازار همگی از این نظر موثرند. 

 ندباشیم Covin & Slevin [35]صنعت همسو با نظرات  یهایژگیو

. چنانچه دانندیگذار م ریمهم و تأث یاکه صنعت و محیط را مؤلفه

صنعتی در افول خود قرار داشته باشد به عنوان مثال صنعت ذخیره 

های حاضر امیدی به نوآوری ندارند، زیرا در سازی نوری، معموالً شرکت

ها در صنایع دیگر هر صورت جایی برای رشد وجود ندارد و جایگزین

اند. از طرفی، این وضعیت ممکن است برای وتر رفتهبسیار جل

های نوپایی که در ابتدای راه بوده و به درآمد کم نیز قانع هستند شرکت

خواهند نام و درآمدی برای خود دست و پا کنند به قدری جذاب و می

های نوآورانه در این حوزه روی آورند. مقوله محیط باشد که به اقدام

 .باشدیم [43]و همکاران  Rodríguez-Gutiérrezکالن نیز همسو با 

در پژوهش حاضر، مقوله گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک 

فناوری محور به عنوان مقوله محوری تعیین شد و سایر و متوسط 

که برای اداره، کنترل یا پاسخ به  ییهاها و واکنشها از نظر کنشمقوله

د. انها تعریف و مرتبط شدهو پیامدهی ناشی از آن ندیآیآن به وجود م

راهبرد گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری 

سعه نوآورانه سازمان، توسعه مدیریت کارآفرینانه، توسعه محور شامل تو

ها و قابلیت نوآوری و توسعه محصول و پیشگامی، توسعه شبکه

حقوقی و مقرراتی در حوزه پزشکی و  یهایی، توسعه تواناهایهمکار

ها این اقدامات را باشد. سازمانتوسعه نوآوری در بازاریابی پزشکی می

با توجه به زمینه و بسترهای موجود انجام در پاسخ به شرایط علی 

دهند. در این خصوص، مقوله توسعه مدیریت کارآفرینانه که شامل می

 باشدیپیشین م یهاحمایت از نوآوری و غیره است همسو با پژوهش

توسعه از بعد قابلیت نوآوری و توسعه محصول قابل مقایسه با . [32]

Wales [33]  وSlevin & Terjesen [42] کسب و باشدیم .

 تنظیم یهاکارهای فعال در حوزه پزشکی به شدت تحت نظر سازمان

 و برای تطبیق نوآوریشان با قوانین توسعه باشندیمقرراتی و نظارتی م

عث ها نیز بااند. توسعه شبکهتوانایی حقوقی و مقرراتی را ذکر کرده

 .شودیبه جریان افتادن نوآوری به دلیل تسهیل جریان اطالعات م

 Knightتوسعه نوآوری در بازاریابی با مفاهیم مطرح شده در مقاله 

 مرتبط است. [41]

 شود که در الگو تحتتایجی دریافت میاز بکارگیری راهبردهای مذکور ن

های پژوهش بیانگر این هستند عنوان پیامدها نام برده شده است. یافته

شامل بهبود عملکرد، بهره وری و  امدهایکه در پی انجام راهبردها، پ

بازدهی، بهبود موقعیت در بازار و رقابت، تغییر در شرایط رقابت و تغییر 

همسو با نظریه تغییرات  هاافتهین . ایباشدیدر محیط خارجی م

طبق آن گرایش کارآفرینانه  Mille & Miller [27]سازمانی است که

تجربی  یها. در پژوهشداندیرا محرک مهم ایجاد تغییرات در سازمان م

پیشین نیز به تعدد مقاالتی وجود دارد که به بهبود انواع ابعاد سازمانی 

 [32]کاران و هم Rauch یهااند. طبق پژوهشرا عنوان کرده

تغییر در شرایط رقابت و تغییر در محیط خارجی نشات  یهامقوله

ها بیانگر این هستند که با سازمان است که داده یهاتیگرفته از فعال

جه به این که سازمان و محیط در تعاملند چنین پیامدهایی حاصل تو

 .شودیم

 گیرینتیجه

پیامدهای یافت شده در الگوی نهایی بیانگر این است که فراهم آوردن 

زمینه و پیاده سازی راهبردهای گرایش کارآفرینانه در کسب و 

کارهای کوچک و متوسط فناوری محور، باعث بهبود عملکرد و بهره 

وری، بهبود موقعیت در رقابت و برای خارج از سازمان باعث تغییر در 

. پیشنهاد شودیمحیط بیرونی م یهاشرایط رقابت و سایر مؤلفه

کوچک و متوسط فناوری محور در حوزه  یهاسازمان شودیم

نانوپزشکی که شرایط علی الگو را دارند با فراهم آوردن بستر ذکر 

شده باعث توسعه گرایش کارآفرینانه در سازمان خود شوند تا از 

اجرای راهبردهای آن بتوانند از پیامدهای آن بهره مند شوند. این 

وری محور در پژوهش بر روی کسب و کارهای کوچک و متوسط فنا

حوزه نانوپزشکی انجام شده است و با توجه به ماهیت کیفی بودن 

مطالعه در تعمیم آن به سایر کسب و کارها احتیاط شود که از 

 .باشدیمطالعه م یهاتیمحدود

 سپاسگزاری

آقای سعید توکلیان دانشجوی دکتری  این مقاله مستخرج از رساله

تحت نظر استاد راهنما آقای  مقطع دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

دانشگاه  کمیته پژوهشی 35371 دکتر آصف کریمی با شماره مصوبه

. قابل ذکر است در انجام این پژوهش از هیچ سازمانی باشدیتهران م

 کمک مالی دریافت نشده است.
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