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 مقدمه
 ریتأث نیز کارآفرینانه راهبرد تعاریف بر کارآفرینی، مقولة از متنوع و متعدد تعاریف وجود
 است شده موجب کارآفرینانه راهبردهای از شفاف تعریفی ندادن هارائ .است هگذاشت

( 2000) همکاران و امیت .شود عرضه کارآفرینانه هایراهبرد عنوان با مختلفی راهبردهای
 (2004) دراکر که درحالی ،کنند می تعریف سازمانی درون ای پدیده را کارآفرینانه راهبرد

 خارج در و بازار در که داند می هایی سیاست و ها روش از دسته آن را کارآفرینانه راهبردهای
 کارآفرینانه مدیریت مقابل ةنقط را کارآفرینانه راهبردهای وی .افتد می اتفاق کاروکسب
 و آوردندست هب برای که داند می هایی کوشش را کارآفرینانه راهبردهای( 2009) شین. ددان می

 .گیرد می صورت ها فرصت از برداری بهره طریق از خصوصی ارزش حفظ
 طبیعت گرفتننظردر با و است دهکر بیان (2009) شین که مختلفی راهبردهای به توجه با

 راهبردهای صورت به سازمان داخل در هم کارآفرینانه راهبردهای گفت توان می ،کارآفرینی
 توان نمی را راهبردها گونه این و دارد جریان سازمان خارج در هم و نوآوری و خالقیت ایجاد

 مطرح را ای بندی تقسیم چنین نیز (2009) شین تعریف. کرد محدود سازمان خارج یا داخل به
 کرده بیان رقابتی مزیت به رسیدن برای را الزم شروط محور منبع تئوری همچنین، .است نکرده
 در ،گیرند پیش در باید شرط هر کردنبرآورده برای وکارها کسب که راهبردهایی اما ،است
 رقابتی مزیت به رسیدن شرایط از یکی کهآنجا از درنتیجه،. اند هشدن بررسی تئوری این قالب
 اجرا و ریزی برنامه را راهبردهایی باید شرط این ارضای برای کارآفرینان است، برتر منابع ایجاد
 از دسته آن شناسایی برای ابزاری عنوان به محور منبع تئوری از حاضر، پژوهش در. کنند

 کنند، می ایجاد رقابتی مزیت خلق جهت را ناهمگنی و یکتا منابع که ای کارآفرینانه هایراهبرد
 ارزش و کنند ترکیب مختلف و جدید های روش با را منابع اقتصادی عامالن وقتی. شد استفاده

 (,Rumelt گیرد می شکل 4کارآفرینانه رانت ،باشد نامشخص قبل از شدهترکیب بعمنا گونه این

 کارآفرینان استفادة مورد راهبردهای ،شود می مشاهده تحقیق ةپیشین در کهطور مانه. 1987)
. است نامشخص کارآفرینانه رانت به رسیدن و رقابتی مزیت ایجاد برای ایران در غذایی صنایع

                                                            
1. Entrepreneurial Rent 
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 تر سریع را رقابتی مزیت ایجاد مراحل دنک می کمک کارآفرینان دیگر به راهبردها این شناسایی
 ادبیات هم ،دنک می کمک کارآفرینان به موزشآ امر در هم ،دیگر عبارتبه ؛ندده انجام
 تسریع راستای در قوانین تصویب برای دولت به و دنک می تکمیل را کارآفرینانه راهبرد تحقیق
 هدف .کند می کمک اقتصادی رشد و داخلی الصناخ تولید افزایش و رقابتی مزیت ایجاد
به ؛برتراست منابع کسب طریق از رقابتی مزیت مولد راهبردهای یافتن حاضر تحقیق نهایی
 راهبردهای از دسته آن شناسایی برای 4منابع برمبتنی تئوری از تحقیق این ،دیگر عبارت

 اجرا برای. شوند می گرفته کاربه رقابتی مزیت ایجاد منظور به که کند می استفاده ای کارآفرینانه
 کمک اند پیموده را راه این که نظری صاحب افراد و خبرگان از باید راهبردها این شناسایی و

 کلی پرسش این به ها آن و شد مصاحبه انکارآفرین از نفر پانزده با بنابراین، ؛شد می هگرفت
 «گرفتید پیش در غذایی صنایع در یرقابت مزیت خلق برای را راهبردهایی چه» که پژوهش
 منتخب غذایی صنایع حوزة در منابع مولد کارآفرینانة راهبرد هشت ه،نتیجدر .دادند پاسخ

 .شد شناسایی
 

 تحقیق پیشینة و ادبیات بر مروری
 همکاران و هیت پژوهش از پیش و نیست گسترده چندان کارآفرینانه راهبردهای پیشینة

 تحقیق در. ندشتندا راهبردی مدیریت در ویژه به روشنی جایگاه کارآفرینانه راهبردهای (2004)
 طبق. است شده معرفی راهبردی کارآفرینی ةحوز مختلف ابعاد (2004) همکاران و هیت

 را یجدید های فرصت ،هستند راهبردی کارآفرینی دنبالبه که هایی شرکت ،ها آن پژوهش
 خلق منظور به را جدید رقابتی شرایط بتوانند تا( جویانه فرصت رفتار یعنی) کنند می جوو جست
 کارآفرینی حوزة مباحث خود جدید مدل در( 2044) همکاران و هیت. دهند تغییر جدید بازار

 و پردازش ی،دورو شامل هک اند کرده عرضه جدیدی مدل و اند داده توسعه را راهبردی
 نوظهور هم و( آگاهانه) مدبرانه هم را کارآفرینانه راهبرد( 4382) مینتزبرگ .شود می خروجی

 حرکت جهت اینکه دلیل به ،است مدبرانه کارآفرینانه راهبرد وی نظر از .داند می (برآینده)

                                                            
1. Resource based view 
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 آن جزئیات زیرا ،است نوظهور و است گرفته شکل کارآفرین رهبر ذهن در بلندمدت در کلی
 .شود می پدیدار زمان گذر با

 ارائه را کارآفرینانه راهبرد ماتریس ریسک، و نوآوری بعد دو در (4337) لوزیر و سانفیلد
 در سازمان راهبرد زمینة در بحث به ماتریس این در. است سلول چهار دارای که اند کرده
 معتقدند (2004) رومانلی و شونوهون .است شده پرداخته حالت چهار این از یکهر

 جدیدی ترکیب خلق منظور به ها آن استقرار و آرایش و منابع بندیمجموعه شامل کارآفرینی
 کرده تقسیم دسته دو به را کارآفرینانه راهبردهای (2009) شین .است صنایع و هانسازما از

 تقارن عدم و قطعیت عدم مدیریت راهبردهای( ب سود، حفظ راهبردهای( الف: است
 مشخص صورت به شوند می بررسی پژوهش این در که دوم دستة راهبردهای. اطالعاتی
 و پذیری انعطاف تمرکز، راهبرد تملک، طریق از ورود کوچک، مقیاس از رشد: از اند عبارت

 .بخشیدناعتبار و اتحاد تشکیل سازگاری،

 به شدن تبدیل برای تالش .4 :از اند عبارت کارآفرینانه راهبردهای (2004) دراکر دید از
 کردنکار. 4 4،کارآفرینانه جودوی .9 خالق، تقلید .2 اقتصادی، میدان در ناپذیر چالش رهبر
 های مشخصه در تغییر .5 نشود، رقابت برانگیختن موجب کهطوری به کوچک یبازار در

 .محصول اقتصادی

 راستای در مدل چند راهبردی کارآفرینی بحث شدن مطرح با یکمو بیست قرن ابتدای از
 برای ابزاری را کارآفرینانه راهبردهای ،راهبردی کارآفرینی .است گرفته شکل بحث این
 ةحوز در چه ،حال ااینب. (Hitt et al., 2011) داند می جویانهفرصت رفتار گرفتنپیشدر

 برای جامع و مستقل صورت به ای مطالعه راهبردی مدیریت ةحوز در چه و راهبردی کارآفرینی
 معتقدند (2044) لینگسی و فاس. است نگرفته صورت کارآفرینانه راهبردهای شناسایی

 .شود می دنبال راهبرد و کارآفرینی از نامتجانسی ترکیب صورت به راهبردی کارآفرینی
 اند هردک بررسی را کارآفرینانه راهبردهای از برخی (2044) همکاران و سخت سی اسدی

 ةارائ راهبردهای ،پژوهشگران این قیقتح نتایج طبق. هستند کارآفرینانه رانت ةکنند حفظ که

                                                            
1. Entrepreneurial Judo 
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 کنترل ،اختفا و ابهام اقتصادی، مقیاس در کردنکار محصول، ةارائ در بودنپیشگام نوآوری،
 موانع ایجاد مکان، مناسب انتخاب فرانشیز، ةتوسع ،(نامیخوش و وجهه) سازیبرند منابع،
 .گیرند می کار به کارآفرینان که هستند راهبردهایی جمله از رقبا با تعامل و قانونی

 برای ابزاری عنوان به تئوری این ،دیگر عبارتبه ؛است محور منبع تئوری حاضر پژوهش مدل
 را سازمان منابع (4334) بارنی. است شده گرفته کاربه منابع مولد ةکارآفرینان راهبردهای یافتن
... و دانش اطالعات، سازمان، های ویژگی سازمانی، فرایندهای ،ها قابلیت ،ها دارایی ةهم شامل
 توان می را منابع. دشو اجرا و بدیا تکوین راهبرد تا کند می کنترل را ها آن سازمان یک که داند می
 (,Barney سازمانی منابع .9 انسانی، منابع .2 فیزیکی، منابع. ا: کرد تقسیم اساسی ةدست سه به

 تخصص :ها قابلیت. 4 :است کرده بندی طبقه زیر صورت به را منابع (2005) گالبرید. 1991)
 محرمانه، های فناوری فکری مالکیت های دارایی. 2 ؛خارجی روابط کارکنان، دانش مدیریت،
 ساختار ،قراردادها :سازمانی های دارایی .9 ؛تکثیر حق و اختراعات ،ها طرح تجاری، عالئم

 شهرت: شهرت با مرتبط های دارایی. 4 ؛انسانی منابع با مرتبط های سیاست فرهنگ، عملیاتی،
: مشهود های دارایی. 5 ؛تولید بخش شهرت مشتریان، به خدمات بخش شهرت سازمان،
 .زمین ساختمان، ،ها گذاری سرمایه نقد، وجه مالی، های سرمایه

 پژوهش طبق. اند کرده اشاره هم ای رابطه نابعم و اطالعاتی منابع به (2007) مکینن و اسپنن
 و کنندگان تأمین رقبا، مشتریان، با رابطه سازمان، داخل روابط: از اند عبارت ای رابطه منابع ها آن

 مشتریان، صنعت، اطالعات: از اند عبارت نیز اطالعاتی منابع .سازمان خارجی روابط
 .سازمان داخلی اطالعات و کنندگان تأمین

 فرهنگ ،ها رویه و ها دستورالعمل خاص، دانش (2000) همکاران و 4فرناندز دید از
 درنهایت و تجاری نام وازه،آ و برند ،رایت کپی یها طرح تجاری، اسرار قراردادها، سازمان،
 تأثیر رب بیشتر راهبردی تحقیقات .آیند می شمار به نامشهود منابع اجزای از توزیع های کانال
 های ویژگی و منابع تأثیر به کمتری توجه و اند شده متمرکز سازمان موفقیت بر خارجی محیط
 تحقیقات این .(Porter, 1990) اند داشته آن رقابتی موقعیت بر سازمان فرد منحصربه و یکتا

                                                            
1. Fernandez 
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 اند کرده فرض رقابتی مزیت محیطی های مدل     اوال  :اند داشته اساسی فرض دو واضح صورت به
      کامال  ،راهبردها کردن دنبال و راهبردی منابع کنترل لحاظ از صنعت یک درون های سازمان
 (.(Rumelt, 1984 ندا یکسان

 طریق از -گروه یا صنعت یک درون ناهمگن منابع اگر حتی کنند می فرض ها مدل این       ثانیا 
 که منابعی زیرا ،است کوتاه بسیار ناهمگنی این یابد، توسعه -جدید های سازمان ورود

 قابل بازار در یعنی) ندا متحرک بسیار ،برند می کار به خود راهبردهای اعمال برای ها سازمان
 کمک سازمان کارایی بر یحیطم آثار از ما درک به نخست فرض دو .(هستند فروش و خرید
 برقرار ارتباط کارایی و شرکت داخل های ویژگی بین محور منبع تئوری کهآنجا از اما ،کند می
 را اساسی فرض دو محور منبع تئوری. دهد قرار مالک را فرضیات این تواند نمی ،کند می

 منابع توانند می صنعت یک درون های شرکت اینکه اول: کند می فرضیات این جایگزین
 توانند نمی منابع کنند می فرض ها مدل این اینکه دوم ؛باشند داشته ناهمگنی راهبردی
 را ساختاری (4334) بارنی .(Barney, 1986) باشند داشته ها سازمان بین کاملی پذیری تحرک
 نشان خاص منابع کارگیری به طریق از را پایدار رقابتی مزیت به رسیدن روش که دده می ارائه
 است کرده تعریف رقابتی مزیت ایجاد برای را شرایطی بارنی مانند نیز( 4339) پتراف .دهد می
 و 4رقابت قبلی شرایط ناکامل، پذیریتحرک ناهمگن، یا برتر منابع وجود: از اند عبارت که

 2.رقابت بعدی شرایط
این  کند که عرضة محدودی دارند. در صنعت به حضور منابع برتری اشاره میناهمگنی 

ثابت  ها را توسعه داد یا ممکن است شبه توان آن توانند فاکتورهای ثابتی باشند که نمی منابع می
 .((Peteraf, 1993باشند 
 

                                                            
1. Ex ante 
2. Ex post 
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 پتراف 1رقابتی مزیت مدل. 1 شکل

 
 و اند دهرک بررسی کارآفرینانه دید از را (4339) پتراف مطالعة( 2004) بوسنیتز و آلوارز

 بوسنیتز و آلوارز. اند کرده ذکر متناسب ةکارآفرینان منابع (4339) پتراف پژوهش طوشر برای
 مانند منابعی و دارد جریان ذکرشده مدل سراسر در کارآفرینانه رانت اند داده نشان (2004)

 درنظر منابعی عنوان به توان می را کارآفرینانه دید با منابع ترکیب توانایی یا کارآفرینانه بینش
 ،شود می مشاهده تحقیق ادبیات در کهطور همان .کنند می جادای  کارآفرینانه رانت که گرفت
 شدهعنوان راهبردهای و دارد وجود کارآفرینانه راهبردهای برای متناقضی و متعدد تعاریف
 کارآفرینی ساختار زمینة در نیز اندکی تجربی تحقیقات کهنجاآ از. اند پراکنده و مختلف
 بیشتری تحقیقات نیازمند بردیراه کارآفرینی خرد های پایه و است گرفته صورت راهبردی

 به ها آن شناسایی و کارآفرینانه راهبردهای ساختنمتمایز برای ،(Van Rensburg, 2013) است
 و آلوارز پژوهش اینکه براساس. بود نیاز محور منبع تئوری از گیری بهره با جدیدی تحقیق
 مدل از مذکور راهبردهای یافتن برای ،کرد تأیید را (4339) پتراف مدل( 2004) بوسنیتز
 .است شده استفاده حاضر پژوهش اصلی ةپای عنوان به( 4339) پتراف
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رقابتی مزیت  

 پذیریتحرک
 ناکامل

 هایمحدودیت
 رقابت از قبل

 هایمحدودیت ناهمگنی
 رقابت از بعد

 شودمی تثبیت رانت

 دلیلبه رانت
 بین از هاهزینه

 رودنمی

 سازمان در رانت
 ماندمی باقی

 و ریکاردین رانت
  انحصاری
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 تحقیق روش
 با پیمایشی -توصیفی ها داده آوری جمع جنبة از که حاضر کاربردی پژوهش اجرای هدف

 بوده غذایی صنایع در کارآفرینانه راهبردهای یافتن ،است چندگانه موردی ةمطالع رویکرد
 راهبردهای دربارة را تااطالع بیشترین غذایی صنایع کارآفرینان ،حاضر تحقیق در .است

 و بودند دخیل راهبردها این اجرای و گیری شکل در مستقیم طور به و داشتند کارآفرینانه
 یا آماری جامعة عنوان به بنابراین، ؛دادند می تشکیل رابطه این در را افراد ترین خبره اصطالح به

 هدفمند صورت به گیری نمونه ابتدا پژوهش اجرای برای. شدند انتخاب شونده مصاحبه افراد
 که کردند معرفی را دیگری متخصص اشخاص ها آن ،ندشد انتخاب خبره افراد ،گرفت انجام
 از ،درواقع. شد آوری جمع مصاحبه طریق از ها داده و یافت ادامه ها آن به مراجعه با تحقیق
 و دادند ارجاع دیگر افراد به را پژوهشگر ،نفر چند یعنی ؛شد ستفادها برفی گلوله گیری نمونه

 نامیده ارجاعات ةزنجیر یا ای شبکه گیری نمونه نوع این. ندشد انتخاب ها نمونه ترتیب این به
 تحقیق که -(2004) بوسنیتز و آلوارز پژوهش همچنین و پژوهش مدل به توجه با .شود می

 برای ساختاریافته نیمه پرسشنامة -است کرده تفسیر و تحلیل کارآفرینانه دید از را اصلی
 مذکور ةساختاریافتنیمه ةپرسشنام های پرسش از مصاحبه خالل در و شد طراحی کننده مصاحبه
 .دش استفاده ها داده آوری جمع و مصاحبه هدایت برای

 کدگذاری روش از ،کارآفرینان با ساختاریافته نیمه ةمصاحب از حاصل های داده تحلیل برای
 کدگذاری با کدگذاری فرایند .است شده استفاده 4(تم تحلیل روش) انتخابی و محوری باز،
 واحدهای با اصطالحات سپس و شد بخشبخش ابتدا اطالعات ،منظوراین هب. شد آغاز باز
 .شوند اضافه ها آن به مفاهیم تا( لغات کوتاه توالی منفرد، لغات) شد بندی طبقه اش معنی هم

 نتیجة در که بود طبقاتی کردنمتمایز و بازبینی محوری، کدگذاری عنوان با بعد مرحلة
 انتخاب هایی آن ،هشددهی سازمان طبقات از زیادی تعداد بین از. دمآ دستبه باز کدگذاری

 & Strauss & Corbin, 1998; Corbin) رسید می نظربه ترمناسب شدن  جزئی برای که شد

(Strauss, 2014 .از داشتند تحقیق پرسش اب یبیشتر ارتباط که طبقاتی محوری، کدگذاری در 
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 متن در زیادی موارد سپس. شدند انتخاب مرتبط کدهای نکات و یافتهگسترش کدهای طریق
 کدگذاری ،نهایتدر .دکن تشریح را محوری ةطبق تا شد وجو جست مرتبط کدهای عنوان به

 ةطبق شرح مرحله این هدف. دهدمی ادامه رباالت سطحی در را محوری کدگذاری انتخابی،
 تا گیری نمونه .دکر بندی طبقه را همربوط طبقات دیگر توان می آن حول که است مرکزی
 بعد به یازدهم مصاحبة زا تحقیق این در .کرد پیدا ادامه اشباع حد به رسیدن و ها داده کفایت

 که شد حاصل اطمینان این و مدآ دست هب داده آوری جمع به دادنپایان برای الزم غنای عملدر
 تا ها داده آوری جمع اطمینان منظور به ،حال بااین .بود خواهد تکراری پس این از ها داده

 از که داد رخ زمانی تحقیق این در نظری اشباع ،دیگر عبارتبه ؛یافت ادامه پانزدهم ةمصاحب
 سوی از جدید راهبرد بیان و جدید های داده یافتن به آتی های مصاحبه در پژوهشگران نظر

 دلیل به. بودند رسیده محققان نظر مورد و الزم غنای به ها مقوله ،ضمندر .نبود یامید کارآفرین
 نتیجه پژوهشگران ،(2044) کوربین و اشتراوس روش به توجه با و شده عنوان های مقوله کثرت

دست هب اطالعات طریق از را نهایی ةنتیج توان می و است شده تأیید نظر مورد روابط ندفترگ
  .(Corbin & Strauss, 2014) دکر تأیید آمده

 
  ها یافته
 لبنیات، نان، تولیدکنندگان شامل غذایی صنایع کارآفرینان از نفر پانزده تحقیق این در

 دارای (درصد 90) نفر نه تعداد این از .اند داشته مشارکت کنسروجات و عرقیات ،ها آشامیدنی
 دارای (درصد 20) نفر سه ،یدکتر تحصیالت دارای (درصد 49) نفر دو کارشناسی، مدرک

 وضعیت لحاظ به. داشت دیپلم مدرک (درصد 7) نفر یک و بودند ارشد کارشناسی تحصیالت
 در نفر شش سال، 50 -40 سنی گروه در نفر پنج سال، 40 -90 سنی گروه در نفر دو سنی
 ،جنسیت نظر از. دارند قرار سال 70 -90 سنی گروه در هم نفر دو و سال 90 -50 سنی گروه
 راهبردهای. نددبو آقا ها آن از نفر چهارده و بود خانم شوندگان مصاحبه از نفر یک

 :از اند عبارت که شوند می عمده راهبرد هشت شامل شده شناسایی
 و مجوز تحت تولید راه دو از راهبرد این دهد می نشان ها یافته: اتحاد راهبرد( الف
 محصوالت دیروز تا» :گوید می چنین شوندگان مصاحبه از یکی .شود می پیگیری سپاری برون
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 ،معتبر شرکت یک با اتحاد .«کنم می تولید و شوم می جوینت کاله با االن ،کردم می تولید لبنی
 امکان زمینة در یدیگر ةشوند مصاحبه. دهد می قرار کارآفرین اختیار در را فروش های کانال
 است نداشته اختیار در را الزم منابع شخود که هنگامی ،ها شرکت دیگر منابع از استفاده

 اینکه امکان اما داشتیم رو ایده .خواست می زیادی ةهزین ،نداشتیم رو اش توانایی» :گوید می
 معایب البته زدن برامون گرفتن رو محصول فروش از درصدی .نبود بشم وارد تنه یک خودم
 .«میاد پیش ...و کپی و قانونی مشکالت داره هم زیادی
 :کردند تأکید 4بومی های توانمندی کارگیری به بر شوندگان مصاحبه از تن چند( ب

 خودمان داخلی گیاهان تلفیق نعناع، و بهارنارنج مثل ایم کرده ارائه که گازداری های نوشیدنی»
 رنگ و سس جایگزینی داخلی، با خارجی مواد جایگزینی» ؛«هاست نوشابه بودنگازدار ایدة با

صنعتی و شدهتولید سبزی رمهق» ؛«دادیم قرار کار دستور در را طبیعی داخلی مواد با غیرطبیعی
 را غذایی فرهنگ این. است شده گرفته داخلی فرهنگ از همه محصوالت دیگر و ما ةشد

 که است داخلی کارآفرینان برای منبعی بومی و سنتی فرهنگ .«کنیم می صنعتی داریم
 ،ها نوشیدنی انواع. آورند دست هب رقابتی مزیت جهانی بازار در و بگیرند بهره آن از توانند می

 این. دکن می فراهم را راهبرد این کارگیری به امکان ایران، فالت خاص های ادویه و گیاهان
( ویتاسان) گوارنوش برید شرکت ،مثال برای ؛است شده پیگیری شرکت چند طرف از راهبرد

 بهارنارنج، ،نعناع طعم چهار در را گازدار گیاهی عرقیات و تولید اولین خاکشیر نوشیدنی
 .است داده ارائه ایران در بارنخستین برای طارونه و کاسنی
 به یابی دست برای ایران در غذایی صنایع عالقة مورد راهبردهای از یکی 2خالق تقلید( ج

 کار یه است دیگه های ایده کاریدست درواقع ما تولیدی پنیر و ماست»: است جدید محصول
 کردن اضافه با سبزیجات کردن اضافه با دراومده آب از موفقی محصول اما ،کردیم کوچیک
 سس خوب ظرف بچرخد، خارج و داخل بازار در باید کارآفرین» ؛«...تغییرات این کرفس

 «.موفقه هم محصول و دادیم انجام رو کار همین ما بیاره بیند می خوب طعم ،بیند می
 ،نیستند موفق چندان و شوند می وارد بازار به که را جدیدی محصوالت تنها نه کارآفرینان

                                                            
1. Using Local Potentials 
2. Creative Imitation 
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 خالق تقلید .دارند عالقه هم خالق و نوآورانه تغییرات با تقلید به بلکه ؛دهند می قرار مدنظر
 سازمان برای مختلف منابع تدریج به و شود می جدید محصول ةتوسع و نوآوری ایجاد موجب
 ،باشد داشته همراه به قبلی محصوالت در زیادی تغییرات خالق تقلید اگر. دگیر می  شکل
 به شرکت برای را معنوی مالکیت حقوق ،اینبر عالوه. شود می شرکت برای برند ایجاد موجب
 مشتریان با ارتباطی های کانال گیری شکل در جدید، محصول معرفی با خالق تقلید. دارد همراه

 .دنک می نقش ایفای دانش همچنین و کنندگان تأمین و
 و مشهود منابع به یابی دست برای کارآفرینان مدنظر راهبردهای از یکی 4باز نوآوری( د

 این تولید برای» :گویندمی کارآفرینان زمینه، این در .است رقابتی مزیت کسب جهت امشهودن
 نانی همین» ؛...« دادند هایی ایده .گرفتیم کمک یخارج غذایی صنایع کارشناسای از پنیر نوع
 رو ایده و مشکل گرفتیم ایده سالمت حوزة کارشناسان از رو کردیم طراحی بیماران برای که
 برای پیش سال چندین ما خود» ؛«...خودمون توسعة واحد پیگیری با البته رسوندن ما به هااون
 غذایی صنایع اساسی مشکالت از یکی کارآفرینان اظهارات بنابر .«کردیم برگزار مسابقه لوگو

 بیشتر. ندارد وجود راهبرد این کردن اجرایی برای مشخصی سازوکار که است این ما
 را زمینه این در مشخص ساختاری نبود داشتند، اشاره باز نوآوری به که شوندگان مصاحبه

 .کردند بیان کشور داخل صنایع های ضعف از یکی عنوان به
 به سرعت به آن طریق از توانند می کارآفرینان که است یراهبردهای از یکی 2تملک( ـه

 حدی تا طریق این از ها سال طی گرفته شکل سازمانی فرهنگ حتی. یابند دست منابع از بسیاری
 صنعت در حتی و است متداول کشورها از برخی در روش این اینکه با اما ،شود می تصاحب
 یک کامل تصاحب تحقیق این در کنندگان شرکت ،شود می دیده وفور به اطالعات فناوری
 رفتیم» :بود برند خرید بر زمینه این در تأکید بیشترین. کردند رد ایران در را شرکت
 و واکسیناسیون مثل دادیم خدماتی سری یه دامدارها به چطور؟ خریدیم و کنندگان تأمین
 برویم گرفتیم تصمیم» ؛«بدین ما به فقط رو شیر گفتیم عوض در و ...و دامپزشکی های هزینه
 اتفاق کنیم تصاحب را دیگران برند اینکه» ؛«باشد اولیه حل راه تواند می که برند خرید سراغ
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 یا کامل تملک بودند معتقد شوندگان مصاحبه...«. رود می کاربه که است روشی یک و افتاده
 فروخته گران موجود های شرکت زیرا ،نیست مناسبی چندان گزینة دیگر شرکت خرید
 بهتری نتیجة به ،کند اقدام کارو کسب ساماندهی و تأسیس به کارآفرین اگر و شوند می
 های شرکت کامل خرید راهبرد کارگیری به مانع که است عاملی زیاد ةهزین ،بنابراین ؛رسد می

 تناسب به را منابع و ببرند پیش را خودشان ایدة دارند تمایل بیشتر نیز کارآفرینان .شود می دیگر
 .کنند آوری جمع ایده
 و دانند می برند ایجاد برای عاملی را فرانشیز شوندگان مصاحبه از بخشی 4:فرانشیز راهبرد( و

 .ندکن می ایجاد طریق این از را خود برند و گیرند می اختیار در را بازار فرانشیز با معتقدند
 گسترش را وکار کسب ما فرانشیز با ...» :دارد فرانشیز به زیادی اعتقاد 5 کد شوندة مصاحبه

 درآمدزایی ،دهیم می گسترش را برند کنیم، تقبل رو زیادی ریسک اینکه بدون دهیم می
 «. ...کنیم می

 است بهتر که بود این شوندگان مصاحبه برخی اشارة مورد و مهم نکتة 2:تمرکز راهبرد( ز
 عرضه را محصول یک» :کند شروع هزینه کم و ساده کاالی یا محصول ایده، یک با کارآفرین
 را بقیه رفتیم گرفت شکل که ارتباطاتی آوردیم، دست هب که تجاربی طریق از بعد و کردیم
 ؛«بخشد می تنوع بعد و شود می برند بازار در آید می محصول یک با الهک» ؛«...کردیم بازار وارد

 محصول، یک با کنند می شروع اول کارآفرینان       معموال  اینکه هم اون و داره وجود اصل یک»
 جلو روش همین با ما کنند می سپاری برون را سبد تکمیل و زنند می خودشان را اصلی محصول
 و سنگین های ایده. دارد سازگاری کوچک مقیاس از رشد راهبرد با تمرکز راهبرد .«...رفتیم
 منابع کسب ،گذاری سرمایه برای گذار سرمایه کردن قانع اما ،دارد نیاز زیاد بسیار منابع به پیچیده
 اتفاق تر راحت پیچیدهغیر و ساده های ایده برای خریدار کردن قانع درنهایت و تولید برای
 در را راهبرد این ویتاسان شرکت. دارند هم کمتری ریسک ساده های ایده ،ضمندر. افتد می
 دست ویتامینه و ورزشی های نوشیدنی چون دیگری محصوالت به درنهایت و است گرفته  پیش
 .است یافته
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 که ای اولیه منابع از» :داشتند اظهار کارآفرینان زمینه، این در 4:کوچک مقیاس از رشد( ح
 شکل منابع کم کم کاال فروش با و آید می پیش که ارتباطاتی با تدریج به و کنیم شروع داریم
 کمترین با کردیم شروع صفر از خودمان» ؛«بگیریم هدف رو کوچکی بازار ،گیرند می

 قرار وقتی .«بود محدود خیلی اول مونبازار کردیم، نفوذ بازار در کم کم و داشتیم که چیزهایی
 عدم( الف: شویم می رو هروب اساسی مشکل دو با کنیم عرضه بازار به را نوآوری یک است

 موجب که اطالعاتی تقارن عدم (ب ؛زیاد ریسک و محصول توسعة نتیجة از آگاهینا ،قطعیت
 مشکالت این حل برای کوچک مقیاس از رشد. بیاورد یرو تأمینیخود به کارآفرین شود می
 ریسک و ندارد زیادی سرمایة کارآفرین که زمانی ویژه به ،شود می محسوب مؤثر راهبرد یک

 رساند حداقل به را ریسک توان می راهبرد این کردن دنبال طریق از .ستباال هم محصول
(Bhide, 2000) .های زنی گمانه شود متوجه بازار از کوچک یبخش به ورود با کارآفرین گرا 

 .شود نمی متحمل را زیادی زیان و ضرر راهبرد این گرفتنپیشدر دلیل به ،است نداشته درستی
 وجود ابتدا از منابع ةهم که نیست اینجور ...» :گوید می 8 کد شوندة مصاحبه زمینه، این در

 پیدا رابطه باالخره کم منابع کم بازار ،کردیم شروع کوچک جای یک از ما .باشند داشته
 «. ...شود می جمع شرکت در اطالعات شناسی می را بنکداران و ها کننده تأمین .کنی می
 کارآفرین و شوند می ترکیب هم با کوچک مقیاس از رشد و تمرکز راهبرد دو گاهی ،عملدر
 گسترش را بازار سپس و دوش می متمرکز ناشناخته یبازار از کوچک یبخش بر محصول یک با

 .بخشد می تنوع را محصوالت و دهد می
 ةحوز در که بودند کرده عرضه بازار به را محصوالتی مطالعه مورد های شرکت از هریک

 محلی، عرقیات با گازدار های نوشیدنی تولید ،مثال رایب ؛آید می شماربه نوآوری غذایی صنایع
 جو نان دار،شوید جو نان فیبرکس، نان دیابتی، نان جدید، پنیرهای جدید، های طعم با ماست
 کوکتل قنادی، های دهندهبهبود اکملک، کوی نان و 9 امگا نان سلیاک، نان شاهدانه، و گندم

 در نوآوری ...و رمهق مانند ایران خاص غذاهای برخی دنکرصنعتی مخلوط، سبزیجات
 دانش، برند، مانند برتری منابع توانند می شدهتولید محصوالت .شوند می محسوب محصول

                                                            
1. Growth from small scale 
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 روابط توزیع، های کانال تجاری، عالئم سازمانی، فرهنگ ،ها رویه و ها دستورالعمل
 ...و مالی اعتبار تجاری، اسرار ،ها لیسانس و قراردادها مشتریان، و کنندگان تأمین با مدت طوالنی

 قابلیت به شرکتی اینکه. است پذیر امکان سختی به نامشهود و برتر منابع شناسایی. ندنک ایجاد را
 منابع وجود دلیل ،دنک ایجاد رقابتی مزیت آن طریق از و یابد دست جدیدی محصول تولید

 ناهمگون و برتر منابع ،شد اشاره محورمنبع تئوری در کهطور همان .شود می قلمداد نامشهود
 ؛است شناسایی قابل نامشهود منابع ها شرکت این از برخی در .ندشو می رقابتی مزیت موجب
 استثنای به .شوند می محسوب ایران در نان برند معتبرترین آوران نان و سحر نان ،مثال برای

 توانند می خود که -سنتی های توانمندی کارگیری به و خالق تقلید باز، نوآوری راهبردهای
 ةاولی مراحل در ،درواقع و کنند می کمک فرصت تشخیص به -باشد داشته پی در را ای ایده

 اندازی راه مرحلة در شده عنوان راهبردهای دیگر .شوند می گرفته کاربه بیشتر جدید وکار کسب
 .شوند می اجرا و ریزی برنامه ،وکار کسب بلوغ و رشد و
 

 گیری نتیجه و بحث
 ممکن گاه .شوند می رو هروب زیادی مشکالت با کارآفرینان ،ها فرصت از برداری بهره راه در

 ،صورتایندر .نباشد کافی فرصت از برداری بهره برای تنهایی به کارآفرین منابع است
 موجب اتحاد ایجاد .گیرد می پیش در را اتحاد راهبرد منابع محدودیت دلیل به کارآفرین

 راهبرد .گیردب سرعت وجودم منابع از استفاده امکان شدنفراهم با کارآفرینی فرایند شود می
 کوتاه ها فرصت عمر. سازد می محقق کارآفرین برای را ها آن خرید بدون منابع کنترل اتحاد،
 و وکار کسب به بخشیدن مشروعیت برای و الزم منابع کسب برای کارآفرینان است،

 و مجوز تحت تولید هعمدطور به. کنند استفاده راهبرد این از توانند می خود محصوالت
 و رسد می حداقل به ریسک طریق این از. گیرد می قرار مدنظر راهبرد این طریق از سپاری برون

 دیگر منابع به یابی دست امکان راهبرد این. دکن می برداری بهره فرصت از سرعت به کارآفرین
 موجب ها شرکت دیگر منابع آوردندست هب. دهد می قرار کارآفرین اختیار در را ها شرکت

 برند تحت ،دنک وارد بازار به رقبا غیاب در و تعسر به را خود محصول کارآفرین شود می
 های کانال فناوری، سازمانی، دانش برند، مانند نامشهود منابع دیگر و دنک رشد ها شرکت دیگر
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 بخش در غذایی صنایع قیمت افزایش عمده کهآنجا از. آورد دست هب را مشتریان و توزیع
 و گرفت اختیار در را بازار ،داشت نگه پایین فرانشیز با را ها قیمت توان می ،افتد می اتفاق توزیع
 آوردندست هب همچنین و شدنبرند ،بازار اشباع بازار، گرفتندست هب. کرد ایجاد مناسبی برند
 در صورت دو به خالق تقلید .شود می محسوب راهبرد این فواید جمله از بیشتر مالی منابع
 تغییر (ب ،خورده شکست   ا تقریب یمحصول در تغییر (الف :گیرد می صورت ایران غذایی صنایع

 برای را بسیاری منابع روش دو هر .جدید محصول عنوان به آن ةارائ و موفق یمحصول در
 کپی امکان ،ایران در تقلید از جلوگیری برای گیرانهسخت قوانین نبود. درندا همراهبه کارآفرین

 اما است، پذیر امکان ایران در ظاهردر محض کپی .است کرده فراهم را تغییرات کمترین با
 تقلید .دهد می نشان رو دنباله شرکت یک را شرکت و کند می وارد برند به را زیادی صدمات
 رانت هرچند برود، دست از کم کم کارآفرینانه 4رانت اتریشی جزء شود می موجب خالق
 سرعت اما ،شود جذب رقبا سوی از سرعت به رود می انتظار و است ناپایدار رانت یک اتریشی

 که است زیاد قدرآن کننده منع قوانین نبود و نداشتن نظارت دلیل به ایران در رانت این رفتنبیناز
 از حاصل کمیاب منابع تثبیت طریق از را الزم ریکاردین رانت کند نمی فرصت پیشگام شرکت
 کارآفرینان بین در را سأی و ناامیدی نوع یک وضعیت این درنتیجه،. آورد دست هب نوآوری
 در که تملک راهبرد. شود می یکمتر توجه خالقیت و نوآوری به و آورد می وجودبه داخل
 خرید یا برند خرید صورت به فقط ،شود می دنبال ادغام یا شرکت کامل خرید صورت به غرب
 دیگر خرید به تمایلی ایران در باال هزینة دلیل به. است ایران کارآفرینان مدنظر کننده تأمین

 توان می. کنند تجربه را بازار خود دارند تمایل غذایی صنایع ایران در. ندارد وجود ها شرکت
 این قطعیت عدم کاهش برای ها شرکت از تعدادی ایران در رقابت شدن سخت با داشت انتظار
 نکرده تجربه را شدید رقابت فضای هنوز ایران بازار .دهند قرار خود کار دستور در را راهبرد
 مورد برند راحتی به مناسب قیمت و مرغوب محصول ارائة با جدید های شرکت از برخی است،
 مانند کشورهایی بازار دشواری به برند ایجاد ،تقاضا وجود دلیلبه .ندنک می ایجاد را خود نظر

 در شرکت کامل خرید برای تمایلی بنابراین، ؛نیست اروپایی کشورهای و شمالی امریکای

                                                            
1. Austrian Rent 
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 خرید درگیر و ندنک ایجاد را خود شرکت و برند دارند تمایل کارآفرینان .ندارد وجود ایران
 شرکت انسانی نیروی با تعامل. نشوند نددار خاصی مشکالت که دیگر های شرکت

 رب شدنمتمرکز با نیز تمرکز راهبرد .است جدید مالکان مشکالت دیگر از نیز شده خریداری
 بازار یک از منابع کمترین با بتواند کارآفرین شود می موجب بازار یک و محصول یک

 ؛ندارد چندانی منابع کارآفرین شود می فرض راهبرد این در. برود جلو و کند شروع کوچک
 سایر آورد می دست هب که منابعی طریق از و دکن می تمرکز محصول یک بر بنابراین،

 که است این ذکرشده راهبرد های مزیت از دیگر یکی .دنک می عرضه بازار به را محصوالت
 وارد و کند می تمرکز -ندارد حضور رقیب که جایی -شده شناخته کمتر بازار یک بر کارآفرین

 بازار از نشدبیرون و رقیب با شدنشاخ به شاخ احتمال ،درنتیجه .شود نمی بازار های بخش همة
 .یابد می کاهش

 بارنخستین برای بومی های توانمندی کارگیری به راهبرد مانند شده بیان هایراهبرد برخی
 سوی از کارآفرینانه مؤثر راهبرد یک عنوان به راهبرد این بیان دالیل از یکی .شد مطرح

 و غذاها انواع. است نوشیدنی و غذایی مواد زمینة در ایران باالی پتانسیل ،داخلی کارآفرینان
 یکی به را ایران ،است شده همراه ایران متنوع گیاهی پوشش با که سنتی عرقیات و ها نوشیدنی

 پتانسیل این دارند تأکید کارآفرینان .است کرده تبدیل زمینه این در دنیا نقاط ترین غنی از
 این از جدید های نوآوری ایجاد امکان و است مانده باقی نخورده دست زیادی حد تا عظیم
 بحث تحقیق ادبیات در راهبردها دیگر دربارة ،باز ورینوآ استثنای به. دارد وجود گسترده منابع
 باز نوآوری دربارة مستقیم صورت به دیگران و( 2004) دراکر و( 2009) شین. است شده
 راهبرد. دارد کارآفرینانه ماهیتی راهبرد این هرچند اند، نکرده بحث کارآفرینانه راهبرد عنوان به

 رشد راهبرد و تمرکز راهبرد تملک، راهبرد خالق، تقلید راهبرد فرانشیز، توسعة راهبرد اتحاد،
 ،اند داده ارائه تحقیق ادبیات در (2004) دراکر و( 2009) شین نچهآ با کوچک مقیاس از

 برخالف ایران در باز نوآوری و تملک راهبردهای ،مذکور راهبردهای میان از .دارد مطابقت
 خرید صورت به ایران در تملک راهبرد .شوند نمی اجرا کاملطور به صنعتی کشورهای دیگر
 گیریپی کننده تأمین یا برند خرید صورت به فقط و افتد می اتفاق ندرت هب ،ها شرکت دیگر
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 طریق از محدود صورت به کننده پشتیبانی ساختار نبود دلیلبه نیز باز نوآوری راهبرد .شود می
 تحقیق ،درواقع .دشو می پیگیری مسابقه برگزاری و سازمان خارج کارشناسان نظر شدنجویا
 .شوند می اجرا محدود و ناقص صورت به ،مذکور دالیل براساس راهبرد دو این دهد می نشان

 
 پیشنهادها

 مانند پژوهشی شود می پیشنهاد است، گرفته  انجام غذایی صنایع در حاضر تحقیق اینکه به توجه با
 انجام صنعت همان خاص ةکارآفرینان راهبردهای شناسایی برای صنایع سایر در رو پیش پژوهش
 و اقتصادی موانع شناسایی. 4: از اند عبارت آتی تحقیقات برای پیشنهادی عناوین دیگر .گیرد

 طراحی و شناسایی. 2 ؛سنتی و بومی های توانمندی به کارآفرینان یتوجه بی علل و فرهنگی
 برای کارآفرینان روی پیش موانع شناسایی .9 ؛باز نوآوری اجرای برای مناسب ساختارهای

 برای مختلف راهبردهای عمر ةدور و ها هزینه ،ها ریسک شناسایی. 4 ؛مذکور راهبردهای اجرای
 موانع کردنبرطرف برای تالش. 4 :از اند عبارت نیز اجرایی پیشنهادهای .کارآفرینی ةتوسع
 از برداری بهره برای کارآفرینان دادنسوق .2 ؛کارآفرینی توسعة برای مذکور راهبردهای اجرای

 ةارائ .9 ؛مالیات مانند ابزارهایی کمک با و یقیتشو های سیاست ةارائ با بومی های توانمندی
 .غذایی صنایع در باز نوآوری اجرای برای مناسب ساختاری
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