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 پویا بر کارآفرینی شرکتی در صنعت ارتباطات هايقابلیتاثرگذاري 

 
 ∗ یمیابراه نیالدجمال

 ∗∗ يزیمحمد عز
 ∗∗∗ يپورمهد ونیکتا

 چکیده
 رونی. ازابالاست تیبا عدم قطع يقدم نهادن در بازار یشرکت ینیکارآفر ،وکارپرتلاطم کسب يایدر دن

ضرر  نیتا بتوانند با کمتر ندبرس ایپو طیدر مح هاتیاز قابل یها به شناخت درستشرکت ستیبایم
 ایهاي پوقابلیت ریتأث یپژوهش حاضر باهدف بررس ،رونی. ازاابندیلندمدت دست به کسب سود در ب

و  يپژوهش ازنظر هدف کاربرد نیدر صنعت ارتباطات صورت گرفته است. ا یشرکت ینیبر کارآفر
نفر از  350پژوهش شامل  ياست، جامعه آمار یهمبستگ -یفیاطلاعات توص يبرحسب گردآور

ها داده يآوربوده است. جمع رانیا رانسلیارشد دو شرکت همراه اول و اروسا، کارشناسان  ران،یمد
از روش  اههیفرض یها و بررسداده لیوتحلهیتجز يبر اساس پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. برا

بر  ایوهاي پمثبت قابلیت رینشان از تأث هاافتهی ت،یاستفاده شد. درنها يمعادلات ساختار يسازمدل
 ،يریادگی ط،یهاي ادراك مححاصل شد که قابلیت جهینت نیداشته است و ا یشرکت ینیکارآفر

 نیدارند. همچن يمثبت و معنادار ریتأث یشرکت ینیبر کارآفر ییبازآرا ،یهماهنگ ،يسازکپارچهی
است  صورتنیبد نی. اکندیم لیتعد یشرکت ینیرا بر کارآفر ایهاي پوقابلیت ریتأث طیمح ییایپو

است.  تريقو یشرکت ینیو کارآفر ایهاي پوقابلیت ریبالاتر باشد رابطه دو متغ طیمح ییایپو که هرچه
 در که ییها. شرکتاست دیجد یرقابت يروهاین به پاسخ يبرا يدیمف سمیمکان ییایپو نیاچراکه 

تند کمتر هس ییهااز شرکت ترشگامیو پ ریپذسکیر نوآورتر، کنندیم تیفعال بالا ییایپو با يهاطیمح
 .هستند مواجه یخارج يو فشارها نانیبا عدم اطم
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 مقدمه
 شرفتیپ ،انکنندگمصرف حاتیترج در راتییتغ دولت، يناکارآمد د،یجد گرانیباز ،یثباتیب

 در ینیکارآفر يهاشرکت که است يمتعدد ییهاچالش از يتعداد ينوآور به ازین و يفناور
اساس  نیبر ا .)2016، 1تیس و همکارانهستند ( روبرو آن با امروزوکار کسب يایپو طیمح

 هتج خود يهاوهیش و اتیوکار، عملکسب يهامدل لیو تعد میطور مداوم به تنظها بهشرکت
 تیزبه م یابیدست يبرا یطیمح خصمانه طیشرا نیا از يبرداربهره و تیهدا ،يسازگار ساز

 ازینها . شرکت)2005، 3؛ کوئرو1990، 2استیونسون و جاریلوپردازند (یدر درازمدت م یرقابت
 از تفادهاس د،یجد يوکارهاکسب يتوانمندساز و جادیا يبرا یکیاستراتژ يابزارها توسعه به

 )1620، 4هانگدارند ( ظهور حال در يهانهیزم از یناش يهافرصت جذب در لیتسه و هاتیقابل
 مندازین المللنیب سطح در دیجد يبازارها به ورود و دیجد محصولات توسعه وو گسترش 

 دگاهید از. )2015، 5نالدي و همکارانهاست (شرکت توسط ینیکارآفر جهیدرنت و ينوآور
در  رشد چه ياهفرصت از يبرداربهره یشرکت ینیکارآفر تیمز نیترمهم ،یطورکلبه یشرکت

؛ زهرا و 2015نالدي و همکاران، است ( شرکت یرقابت تیمز شیفزاا و داخل و خارج
سؤال  نیا به پاسخ در یسع شهیهم محققان کیاستراتژ تیریمد هنیزم ؛ اما در)2000، 6گراویس

، 7ی و بومنآمبروسین( ابندی دست داریپا یرقابت تیمز به توانندیم هاشرکت چگونه که دارند
استفاده ونگی چگو  ستین یکاف یرقابت تیحفظ مز يمنابع برا تکامل بازار، شی. با افزا)2009

 يکربندیپ استفاده،. است متفاوتها شرکت انیاست که م يزیچ هاي سازمانو قابلیت از منابع
، 9؛ فلین و همکاران2000، 8آیزنهارت و مارتیناست ( ایهاي پوقابلیت يمنابع به معنا اصلاح و

 رکتش یاتیعمل امور در شدههیتعب و یضمن يهاوهیش و هاهیرو ها،تیقابل یطورکل. به)2012
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 ).2003، 1هلفت و پیتراف( ابندییم توسعه زمان طول در که یگروه و یجمع کار جهینت و هستند
 یرقابت تیو کسب مز شانیهاتیقابل توسعه ریمس يرو برها شرکت يهاانتخاب و ماتیتصم

 ).2018، 2هانا و همکارانگذارد (یم ریتأث
 ،استی شرکتی شامل معرفی محصولات جدید یا ورود به بازار جدید نیکارآفر

 وانتیم بنابراینبالاست  تیبا عدم قطع يدر بازار نهادن قدمیعنی  )1996، 3(لومپکین و دس
 یب کستش به که دارد احتمال واست  سکیپر ر اریبس یشرکت ینیکارآفر که داشت اذعان

 در هاتیقابل از یدرست شناخت بهها شرکت ستیبایم رونیازا .)2002، 4زهرا و جورجانجامد (
 یبررس با. ابندی دستبلندمدت  در سود کسب به ضرر نیکمتر با بتوانند تا برسند ایپو طیمح
 يرو بر یاندک اتقیتحق که میافتیدست امر نیا به یشرکت ینیکارآفر حوزه در نیشیپ اتیادب

تاکنون نقش  یپژوهش چیو در ه استشده انجام پویا هايابلیتقرابطه میان کارآفرینی شرکتی و 
صورت هبدر صنعت ارتباطات  یشرکت ینیکارآفر يآن بر رو يهاو مؤلفه ایهاي پوقابلیت

اند. قرارگرفته یصورت جدا موردبررساز عوامل به ینشده است بلکه برخ یمنسجم بررس
 در یرکتش ینیکارآفر بر آن ياثرگذار و ایپوهاي قابلیت یبررس به قیتحق نیا در رونیازا

بر  شکاف نظري این پژوهش، .استشده پرداخته یرقابت تیمز کسب جهت صنعت ارتباطات
) 2006همکارانش (و  موجود در مطالعه تحقیقات پیشین شکل گرفت. زهرا نظراختلافاساس 

) نوآوريند (مان رکتی در شنیهاي کارآفرقابلیتدر تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که 
در  يرییباعث تغ ایهاي پوشود اما قابلیت ایهاي پودر قابلیت رییتغ جادیممکن است باعث ا

) نشان دادند که 2012( ریوال. از سوي دیگر، آرمند و شودینم ی شرکتینیهاي کارآفرقابلیت
 برعکس بلکه، شودیمن ایهاي پودر قابلیت رییتغ جادیباعث ا ی شرکتینیهاي کارآفرتنها قابلیت

 يارابطه ینیرهاي کارآفبا قابلیت ایهاي پوکه قابلیت بنابراین بیان کردند؛ آن نیز صادق است
ی در نیآفرهاي کارمنجر به توسعه قابلیت ایهاي پوتوسعه قابلیت یعنی -دارند یدوطرفه و عل

قات در ادامه تحقی، در این تحقیق تصمیم بر آن شد که رونیازا. و بالعکس شودیم شرکت
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طات هاي پویا بر کارآفرینی شرکتی در حوزه صنعت ارتباپیشین به بررسی اثرگذاري قابلیت
در حال  اًدائمپرداخته شود. دلیل انتخاب این صنعت نوآوري بالا و پویایی بالاي آن است که 

است که  نیا ایهاي پودر حوزه قابلیت یکیتئور يهااز چالش یکیچراکه . استتغییر است، 
مک اینري دارد ( یوکار بستگکسب طیمح ییایبه سطح پو ایهاي پوو ارزش قابلیت ییکارا ایآ

 طیاز مح رانیمد ریو تفس طیمح ییایوابسته به پو ایهاي پوازآنجاکه قابلیت و )2012، 1ماي
 محرك ییروین را طیمح ییایپو زین) 2007( سیت و )2009آمبروسینی و بومن، تجارتشان است (

نقش  یبررس نوآوري پژوهش حاضر ).2007تیس، داند (یم ایپوهاي قابلیت از استفاده در
 است. ایوپ هاتیو قابل یشرکت ینیکارآفر نیدر رابطه ب طیمح ییایپو یکنندگلیتعد

 
 قیتحق نهیشیپ و ينظر یمبان بر يمرور

 :یشرکت ینیکارآفر
و  3یسازماندرونی همچون کارآفرینی با اصطلاحات مختلف 2در ادبیات از کارآفرینی شرکتی

سال گذشته سه رویکرد مهم در مورد  30الی  20در . شودیمیاد  4شرکتی ریمخاطره پذسرمایه 
. به است کارآفرینی و مدیریت استراتژیک منجر به تعاریف فراوانی از کارآفرینی شرکتی شده

 لیت رسمی یا غیررسمییک فعا "است از  کارآفرینی شرکتی عبارت )1991( 5تعریف زهرا
ها از طریق نوآوري در محصول و فرایند و توسعه وکار جدید در شرکتبراي ایجاد کسب

براي  تیی اسهاکارآفرینی شرکتی مجموعه تلاشدر تعریفی دیگر  ).2018، 6(کوراتکو، "بازار
ت در رقابو نیز موازنه  داریرقابتی سازمان از طریق نوآوري و تغییرات معن يهاتیتوسعه مز

موجب عنوان فرایندي که بهبه توانیکارآفرینی شرکتی را نیز م ).2015، 7رامانیک صنعت (
 جهیوکار جدید را ایجاد کرده، درنتکسب فرد یا یک گروه در داخل یک سازمان، یک کیآن
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؛ موریس و 2010، 1موریس و همکارانشود (یمنجر به تجدید حیات و نوسازي یک سازمان م
ابعاد کارآفرینی شرکتی شامل  که) بیان کرد 1991زهرا () نیز تعریف نمود. 2002، 2وکوراتک

 ينوآور. )1991زهرا، است (، نوآوري، خود نوسازي استراتژیک ریمخاطره پذي گذارهیسرما
 جادیشامل ا نیهمچن ي. نوآورندهاستیو فرآ هاستمیوکار، سکسب يهاکالا، مدل جادیمرکز ا
به  یابیاجازه دست یجهان یتیچندمل يهااست که به شرکت يایسازمان دیجد يهاها و فرمشکل
 يارهاباز به ورود یمعن به ریمخاطره پذ يگذارهیو سرما دهدیرا م شتریو عملکرد ب ییکارا
داشته، باهدف به دست  تیها فعالاست که از قبل در آن ياییبازارها در گسترش و دیجد

در  دیوکار جدکسب جادیبا ا توانیرا م يگذارهیر است. سرمابرت ییآوردن عملکرد و کارا
زهرا و همکاران، مشارکت (اتحاد) و اکتساب (مالک شدن) انجام داد ( قیخارج از طر ایداخل 
باعث  اندتویم ریمخاطره پذ يگذارهیسرما قیاز طر یشرکت ینیکارآفر به وستنیپ ).2004
مفهوم  فیعربازت لهیوسمخاطره به رشیرابر رقابت و پذآن را در ب ییشرکت شود و توانا ينوساز
ارتقا و  يگسترده نوآور يهاستمیس یمجدد منابع و عملکردها و معرف یدهوکار، سازمانکسب

 ). 2011، 3کریادو و همکاران -اوربینا -دي-ارتیزبهبود بخشد (
 

 ایپوهاي قابلیت
 و یداخل ياهیستگیشا ییبازآرا و ساخت ،یارچگیپک در شرکت ییتوانا ایپوهاي قابلیت
 شامل ایهاي پو. قابلیت)2016تیس و همکاران، است ( ریمتغ يهاطیمح با روییایور یخارج

 شودیم منابع انتشار و کسب ،ییبازآرا ،يسازکپارچهی يندهایفرآ ژهیوبه شرکت يندهایفرآ
 نیبنابرا؛ ندکیم استفادهبازار در  رییتغ جادیا یحت ایبا بازار و  يسازهماهنگ يمنابع برا ازکه 

 دست دیجد منابع به شرکت آن قیطر از کهاست  یو سازمان يراهبرد ياهیرو ا،یپو هايقابلیت
اساسًا  ایهاي پو. قابلیت)2000، 5؛ آیزنهارت و مارتین2018، 4هارتمن و واچون( دیبایم
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و اصلاح  يع خود را بازسازتا مناب کندیها کمک مگرا هستند که به شرکت رییهاي تغقابلیت
؛ 2015، 1یتکیتیو ب نانیبرسند (ا بیرق يهايو استراتژ يدر حال رشد مشتر يازهایکنند تا به ن

 ).2002، 2زهرا و جورج

 يآور هم گرد و يفناور و بازار يهافرصت شناخت يمعنا به طیمح ادراك تیقابل
 يریادگی جاد،ی، ابیتعق يمعنا بهاك، . قابلیت ادر)2010و همکاران،  کوراتکواست ( لازم منابع

 که نمود انیب )2016( سی. ت)2015ی، تکیتیو ب نانیشود (ایتعریف م دیجد يهافرصت ریو تفس
. )2016یس، تاست ( یشرکت ینیکارآفر بر اثرگذار يهاییتوانا از یکی طیمح ادراك تیقابل

عریف ی موجود با دانش جدید تهاي عملیاتعنوان توانایی نوسازي قابلیتقابلیت یادگیري به
 کندیم کمک شرکت در شتریب ينوآور به تیقابل نیا. )2018، 3پندیت و همکارانگردد (یم
. )2016، تیسسازد (یم تواناتر طیمح رییتغ حال در طیشرا به ییپاسخگو يبرا را شرکت و

سعه د واحد توهاي عملیاتی جدیدانش فردي با قابلیت بیکتوانایی تر يسازکپارچهی تیقابل
عنوان توانایی هماهنگی . قابلیت هماهنگی به)2018پندیت و همکاران، محصول جدید، است (

شود یم هاي عملیاتی جدید، تعریفدر قابلیت هاتیها، منابع و فعال، نقشهافهیوظ يریکارگو به
لیاتی و هاي عمقابلیت ییبازآرا يتوانمند ییبازآرا تیقابل ).2018پندیت و همکاران، (

تناسب، بجا به ،ییهاي جدید براي رویارویی با محیط آشفته است. بازآراقابلیت يریکارگبه
، مجددًا با محیط يهاي عملیاتی براي سازگاربودن و کارایی اشاره دارد که از طریق آن قابلیت

 .)2015ی، تکیتیو ب نانیشوند (ایم يبندبیترک
 

 طیمح ییایپو
یر در مشتریان و رقبـا و تغی ینیبشیپرقابلیشده در صنعت، رفتار غ ركپویایی محیطی تغییر د

، 4یلکهشرقـابتی اسـت ( يها، ترجیحات مشتري و کنشيفناورشرایط فنی صنعت، تغییر در 
امباد د (شویمطرح م یشرکت ینیکارآفرعنوان یکی از عوامل مهم در پویایی محیط به .)2014
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 ینیآفرکار يهاتیفعال بر یطیمح ییایپو که دهدیم نشان تایادب یبررس و )2016، 1و وهاب
 ییای. چرا که پو)2016، 3؛ سخدري و فارسی2009، 2هوي و همکاراناست ( اثرگذار شرکت

 سمیمکان کیان عنوبه و شودیم المللنیب سطح در یشرکت ینیکارآفر شتریب رشد سبب طیمح
. )2015، 4چن و همکاران( ردیگیم قرارتفاده مورداس دیجد یرقابت يروهاین به پاسخ يبرا دیمف

 ییایپو اثر در و یسازمان يهاتلاش یهماهنگ و يریادگی قیطر از مداومطور به ایپوهاي قابلیت
 لکهی. ش)2017، 6و همکاران ی؛ تاکاهاش2014، 5نگتونیتیو و دلیی(س ابدییم توسعه طیمح

هاي پویا پویـایی محیطی در رابطه قابلیت یکنندگلیخود به اثر تعد قاتیدر تحق زین) 2014(
محرك در  ییرویرا ن طیمح ییای) پو2007( سیکرده است. تمزیت رقابتی اشاره کسببراي 

 ).2007تیس، داند (یم ایهاي پواستفاده از قابلیت
 

 صنعت ارتباطات
 اکنندهیهوکار ملل و مکسب يفضا شرانیعنوان موتور پبه و ارتباطات اطلاعات يامروزه فناور

مهم است. سرعت  ینقش يدارا یجهان يوکارهاکسب رهیدر زنج ينوآور یتجل يبسترها

 الشچعلاوه بر به  يدارد که در موارد یتوجهچنان شتاب قابل صنعت ارتباطاتدر  راتییتغ

از  یدر برخ يبشر يسرعت تحقق آرزوها ،ينگارندهیو آ هاینیبشیپ ندیفرآ دنیکش

مان آساست (سازي را افزایش داده . این صنعت روند جهانیز انتظار استفراتر ا آن يهاعرصه

) بیان کردند که فناوري اطلاعات و ارتباطات 2009( 8). کریز و قریشی2019، 7و همکارانش

 9در ایجاد رشد اقتصادي یک کشور نقش داشته باشد. کوتمن و رایت تواندیمابزاري است که 

1. Ambad & Wahab 
2. Heavey et al. 
3. Sakhdari & Farsi 
4. Chen et al. 
5. Seidl & Whittington 
6. Takahashi et al. 
7. Usman et al. 
8. Kriz & Qureshi 
9. Kotteman & Wright 
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ه فناوري اطلاعات و ارتباطات ابزاري است که سبب تحول اند ک) نیز اذعان داشته2009(

که غیر از قدرت منابع اقتصادي، مالی، بازاریابی،  کنندیماستدلال  هاآن. شودیماقتصادي 

ناوري و ف نیااجتماعی و غیره کلید اصلی موفقیت در توسعه جهان امروز در گروه تسلط بر 

 صنعت است.

طور تلفن همراه به يکاربرد يلفن همراه و فنّاور، ارتباطات ت2010سال  لیاز اوا

شامل  دیوکار جدکسب جادیا يمنطق برادر صنعت ارتباطات  است، افتهیتوسعه  ياگسترده

و روابط  محتوا جادیا تیتقو سک،یتوسعه ر د،یدرآمد جد انیبه دست آوردن جر لیتما

 يو نوآور يریادگی شیده و افزادهنانتقال يایمزا تیبه اولو یابیدست يمخاطب، برا یغاتیتبل

اده از استف يبرا دیدج يهايبندبیترکو به دنبال راه  فعال در این صنعت يهااست شرکت

شرکت  يهاییدارا شیدرآمد و افزا دیجد يهاانیبه دست آوردن جر يمنابع موجود خود برا

 ط بسیار بالاستدر این صنعت پویایی محی ازآنجاکهو  )2012، 1موکاس و همکارانش( .هستند

جهت  هاشرکت). ضروري است که 2016هانگ، دارد (وجود  مختلف فرصت يهاپنجره

همچون درك  ودهاي خکسب مزیت رقابتی بیشتر در مقایسه با رقباي خود با استفاده از قابلیت

ي بندبیترک بهترچهي بتوانند منابع خود را هر سازکپارچهاز محیط و یادگیري و هماهنگی و ی

ن ایران در ای ازآنجاکهو جریان درآمدي خود را افزایش بدهند و  نندیافریبنند تا نوآوري ک

وسعه ت يبرا يقو يابزاردارد و این صنعت  ایرا هم در منطقه و هم در دن ینییپا گاهیجا صنعت

ورت تمرکز بیشتري در جهت ارتقا و توسعه آن ص ستیبایم دیآیم حسابکشور به شرفتیو پ

 گیرد.

 
 
 

1. Moukas 
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 نیشیپ قاتیتحقبر  يمرور :1جدول
 

 يدیکل افتهی پژوهش عنوان سال/ پژوهشگر نام

راندي و 
 1/2019فیارد

 يهاستمیو اکوس ایهاي پوقابلیت
 ینیکارآفر

 جیتابه ن یابیدست یدر پ ياتوسعه منطقه يهاها و سازماندولت
 يهاتیفعال کیتحر يرا برا ییهااستی، سانهنیکارآفر دیمف

 يگذاران در اقتصادهااستی. تمرکز سکنندیاتخاذ م ینیکارآفر
است:  ینیکارآفر يهاستمیبر ارتقاء اکوس افتهینوظهور و توسعه 

 ضوعمو این ،ینیکارآفر يهاستمیبه اکوس دیعلاقه شد رغمیعل
در  ینیکارآفر يهاستمیاست. اثرات مثبت اکوس تئوریزه نشده

موضوعی است که  هیاول يهايگذارهیو عملکرد سرما جادیا
 يهاسمی، مکانحالنی. بااکرده استجلب به خود ها توجه

 ریتأث نانیها بر کارآفرآن قیاز طر هاستمیکه اکوس صخا
اندي رموضوع،  نیپرداختن به ا ي. براستیمشخص ن گذارندیم

 يچارچوب نظر کی ایهاي پوقابلیت يبر اساس تئور و فیارد
از  و کندیم ییرا شناسا روهایاز ن ياکه مجموعه کردند جادیا

به این  و گذارندیر میتأث ینیبر کارآفر هاستمیها اکوسآن قیطر
ادر به ق نانی، کارآفرپویا يهاستمیکه در اکوس نتیجه رسیدند

 .باشندیم دیجد يهادرك و تصرف منابع و فرصت
/ 2مولر و ینیالدتاج

2018 
 بر طیمح ییایپو ریتأث يگریانجیم

 و ینیکارآفر به شیگرا انیم رابطه
 شرکت یمال عملکرد

 نید اانبالا در حال رقابت ییایبا پو یطیکه در مح ییهاشرکت
 جهیرنتآنان دارد و د ینیبه کارآفر شیبر گرا یاثر مثبت ییایپو

 .شودیها مآن یعملکرد مال شیسبب افزا
/ یدالهی و يسخدر
2016 

 ینیو کارآفر يتجار يشرکا
 هتوسعدرحال يکشورهادر  یشرکت

 ار است.اثرگذ یشرکت ینیکارآفر يهاتیبر فعال طیمح ییایپو

 تیریو مد ایهاي پوقابلیت 2016/ سیت
 بزرگ يهادر سازمان ینیکارآفر

 ینیاثرگذار بر کارآفر يهاییاز توانا یکی طیادراك مح تیقابل
رکت کمک در ش شتریب يبه نوآور يریادگی تیقابلاست.  یشرکت

 رییدر حال تغ طیبه شرا ییپاسخگو يت را براو شرک کندیم
 .سازدی) تواناتر مطیمح ییای(پو طیمح

هاي ها و قابلیتشرکت ینیکارآفر 2015/ 3جاناتان
 منتخب ییدارو يهادر شرکت ایپو
 هیجرین

شود ویا میهاي پکارآفرینی شرکتی سبب تحریک توسعه قابلیت
گامی، ي نوآوري، پیشهامهارتو همچنین سبب تحریک 

شود ي که در کارکنان وجود دارد، میانهفتهمخاطره پذیري 
ي از برداربهرهیی شرکت در شناسایی و بر توانا رونیازا

 .دیافزایم هافرصت

1. Roundy & Fayard 
2. Tajeddini & Mueller 
3. Jonathan 
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 يدیکل افتهی پژوهش عنوان سال/ پژوهشگر نام

/ 1ریوال و آرامند
2012 

 يهادر شرکت ایهاي پوقابلیت
مطالعه  کردیرو کی :نیکارآفر
 يمورد

 یگرابطه همبست در شرکت ینیکارآفرو  ایهاي پوقابلیت انیم
منجر به  ایهاي پوتوسعه قابلیت یعنیدوطرفه وجود دارد؛ 

 و بلعکس. شودیم ینیکارآفر يهاتیتوسعه فعال
 کی - ایهاي پوو قابلیت ینیکارآفر 2/2012مادسن

 یتجرب شیآزما
ویا هاي پگرایش کارآفرینانه عامل اصلی توسعه انواع قابلیت

ترکیب  اندتویمکه کارآفرینی  کندیم دیتائهستند و این تحقیق 
 جدیدي از منابع را تحریک و ایجاد کند.

 و تیماه: ایپوهاي قابلیت راتیتأث 2007/ سیت
 شرکت عملکرد يهاانیبن

 نیشدت کارآفربه ،يقو يایهاي پوقابلیت داشتنها با شرکت
دارند،  يوکار سازگارکسب يهاستمیتنها با اکوسها نههستند. آن
 ریبا سا يو همکار ينوآور قیرا از طر هاستمیسبلکه اکو

 .دهندیها، نهادها و مؤسسات شکل مبنگاه

 
 نهیزم ر،حاض پژوهش با مرتبط یقبل مطالعات نیهمچن و نیشیپ ينظر یمبان بر يمرور

 يبرا ریز يهاهیفرض اساس، نیا بر. ساخت فراهم قیتحق ينظر چارچوبارائه  يبرا را لازم
 :استشده ظر گرفتهدر ن حاضر پژوهش

 .دارد يعنادارم و مثبت ریتأث یشرکت ینیکارآفر بر ایپوهاي ): قابلیتaH( یاصل هیفرض
 و بتمث ریتأث یشرکت ینیبر کارآفر طیمح ادراك تیقابل :)b1Hاول ( یفرع هیفرض

 .دارد يمعنادار
 ينادارمع و تمثب ریتأث یشرکت ینیبر کارآفر يریادگی تیقابل :)b2Hدوم ( یفرع هیفرض

 .دارد
 و مثبت ریتأثی شرکت ینیبر کارآفر يسازکپارچهی تیقابل): b3Hسوم ( یفرع هیفرض

 .دارد يمعنادار
 و تمثب ریتأث یشرکت ینیبر کارآفر یهماهنگ تیقابل): b4Hچهارم ( یفرع هیفرض

 .دارد يمعنادار
 يمعنادار و تمثب ریتأث یشرکت ینیبر کارآفر ییبازآرا تیقابل): b5Hپنجم ( یفرع هیفرض

 .دارد

1. Aramand & Valliere 
2. Madsen 
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 ینیکارآفر و ایپو هايقابلیت انیم رابطه در طیمح ییایپو): b6Hششم ( یفرع هیفرض
 .دارد کنندهلیتعد نقشی شرکت

 اند،دهشنیتدو نیشیپ ينظر یمبان مروربر اساس  که پژوهش اتیفرض به توجه با
 :است شدهمیترس ریز شکل به ينظر چارچوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )2016: تیس، 2016، 2: برگرز و کوین2017، 1تاکاهاشی و همکارانپژوهش (: چارچوب مفهومی 1شکل

 
 یشناسروش

 بزارا. است یهمبستگ - یفیتوص روش و تیماهازنظر  و يکاربرد هدف،ازنظر  پژوهش نیا
 از نفر 350 شامل پژوهش نیا يآمار جامعه ومحقق ساخته  پرسشنامه اطلاعات، گردآوري

1. Takahashi et al. 
2. Burgers & Covin 

a H
 

 b2H
 

1 bH
 

b3 H
 

b4 H
 

b5 H
 

b6 H
 

 قابلیت ادراك محیط

 قابلیت یادگیري

 قابلیت یکپارچه سازي

 قابلیت هماهنگی

 قابلیت بازآرایی

 کارآفرینی شرکتی 
 نوآوري-
بازسازي -

 استراتژیک
 گذاريسرمایه-

پذیر مخاطره
 شرکتی

 

 پویایی
 محیط
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 وشر از استفاده با که است بوده اعمدر صنعت ارتباطات  ارشد کارشناسان وروسا  ران،یمد
 183 نمونه حجم 5/0 يخطا زانیم با کوکران، فرمولبر اساس  و یتصادفصورت به يریگنمونه
 188 شد، عیتوزروسا و کارشناسان ارشد  ران،یمد انیپرسشنامه م 195. تعداد شد نییتعنفر 

. در بودنداستفاده ها قابلآن مورد 187 تیدرصد) که درنها 97( شد داده تبازگش پرسشنامه
 تیقابل ،یاهنگهم تیقابل ،يریادگی تیقابل ط،یمح ادراك تی(قابل ایپوهاي پژوهش قابلیت نیا
 ریعنوان متغبه یشرکت ینیکارآفرمستقل و  يرهایمتغعنوان ) بهییبازآرا تیقابل ،يسازکپارچهی

 گر در نظر گرفته شد. لیتعد ریمتغ زین طیمح ییایپو و بستهوا
 و یمفهوم چارچوب و مطالعه ينظر یمبان ابتدا رها،یمتغ انیم روابط یابیارزمنظور به
 یجمع کمک به بعد، گام در .شد نیتدو پژوهش نیشیپ اتیبا کمک ادب استاندارد پرسشنامه

 حاضر قیتحق. پرسشنامه شد عیزتو و اصلاح مرور، شدهنیتدوپرسشنامه  و چارچوب خبرگان، از
 ییایپو ،یشرکت ینیکارآفر ا،یپوهاي قابلیت ،یشناخت تیجمع يها(پرسش بخش چهار يدارا
 بخش. است یشناخت تیجمع پرسش پنج يحاو پرسشنامه اول بخش ب،یترتنیا. بهاست) طیمح

 مرتبط ومس بخش و پرسش 20 شاملاست  ایپوهاي قابلیت يهاپرسش يحاو که پرسشنامه دوم
 يپرسش برا 4 يحاو زین آخر بخش و استپرسش  14شامل  یشرکت ینیکارآفر سنجش با

استاندارد  يهابر اساس پرسشنامهسه بخش هراست که  طیمح ییایپوسنجش سازه 
 به 1يساختار معادلات يسازمدل کیتکن از پرسشنامه يهاداده لیتحل يبرا. اندشدهنیتدو

 .استشده استفاده AMOS و SPSS يافزارهانرم کمک
نفر خارج از نمونه اصلی از طریق  25آزمون (پایایی ابزار تحقیق پیش یابیارزبراي 

شده پژوهش موردنظر) انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه نهیخبرگان مطلع در زم
 است؛ 0/  7 یعنیقبول قابل حداقل از شیب سازه پنج هر یعنیهاي اصلی پرسشنامه براي مقیاس

 ).2(جدول  دارند ییایپا مطلوب ياگونهبه مطالعه يهاسازه نیبنابرا
 
 

1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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 قیتحق يهاسازه ییایپا: 2 جدول
 

 کرونباخ يآلفا سازه

 77/0 یشرکت ینیکارآفر
 77/0 ينوآور

 79/0 کیاستراتژ يبازساز
 80/0 یشرکت ریمخاطره پذ يگذارهیسرما

 92/0 ایپو هايقابلیت
 77/0 طیمح اكادر تیقابل

 77/0 يریادگی تیقابل
 70/0 يسازکپارچهی تیقابل

 80/0 یهماهنگ تیقابل
 81/0 ییبازآرا تیقابل
 78/0 طیمح ییایپو

 
 مدل روش از پژوهش یمفهوم مدل آزمون و یبررس يبرا پژوهش نیا در نیبنابرا

طورمعمول، به يمعادلات ساختار يسازشده است. مدل) استفادهSEM( يساختار معادلات
 ،يریگمدل اندازه ياست. بر مبنا يساختار يهاو مدل يریگاندازه يهااز مدل یبیترک

 يریگهجهت انداز توانندیها) م(شاخص ریپذمشاهده ریکه کدام متغ کندیم فیپژوهشگر تعر
 و یروابط عل يساختار يها. در مدلرندیزاد (پنهان) مورداستفاده قرار بگدرون يرهایمتغ

 نیروابط ب يدر مدل ساختار گریدانیب. بهشوندیزاد (پنهان) مدرون يرهایمتغ نیب یمعلول
 ).1391 ،ینیو حس یشوند (ابارشیپنهان مشخص م يرهایمتغ

تعدیل گر از راهبرد ساب گروپ بهره گرفته شد.  ریسنجش آزمون متغ يبرا نیهمچن

 آزمون تشخیص متغیرهاي همسان گر استاین روش براي متغیرهاي پیوسته مناسب است و عملاً 

هاي دیگر در مطالعات مدیریتی بیشترین استفاده را داشته است. راهبرد ساب و نسبت به روش

گروپ شامل آزمون ضریب همبستگی دو یا چند زیرگروه است. در رویکرد ساب گروپ، 

 میزان ایو  هاي میان بزرگیمیان قدرت یا میزان یک ارتباط از طریق تفاوت يهاتفاوت
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ي گیرشود. این امر مستلزم شکلزیرگروه مشخص می Kهمبستگی صفر مرتبه میان  يهابیضر

K  زیرگروه براي متغیر تعدیل گرZنیبشی، محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر مستقل یا پ 

دن و آزمون نتایج یعنی مساوي بو هارگروهی) بر اساس ز ( X, Yو متغیر وابسته یا ملاك مثل 

K گردد می دیضریب همبستگی، هست. اگر فرضیه صفر رد شود، وجود متغیر تعدیل گر تائ

 .)1397فربد، (

 

 هاافتهی
 یشناخت تیجمع فیتوص

 معیتج متغیرهاي قالب در پژوهش نمونه شناختی، جمعیت يهایژگیو بهتر شناختمنظور به

 کار، ابقهس( سازمانی ناختش جمعیت متغیرهاي و) تحصیلات زانیم و تیجنس( فردي شناختی

 .استشده ) خلاصه3( شماره جدول در) سازمانی سمت

 
 شناختی جمعیت متغیرهاي :3ولجد

 

 تیجنس لاتیتحص نزایم

 مرد زن دکترا ارشد یکارشناس یکارشناس
8/56 4/32 8/10 8/37 2/62 

 کار سابقه سمت
 10 تا 6 نیب سال 5 از کمتر ارشد کارشناس سیرئ ریمد

 سال
 11 از شتریب

 سال
3/14 3/31 4/54 2/30 4/41 4/28 

 
 هاهیفرض آزمون

) ی(بار عامل یونیوزن رگرس يشده، لازم است معنادارارائه يمدل ساختار یابیارز يبرا

 يهامدل یشود تا از برازندگ یمربوطه، بررس يهاهیگو ینیبشیمختلف پرسشنامه در پ يهاسازه
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 نی. ادیحاصل آ نانیها اطمسازه يریگها در اندازهآن ينشانگرهاقبول بودن و قابل يریگاندازه

 نکهیبه ا . با توجهدیافزار آموس به انجام رسو نرم يدییتأ یعامل لیاستفاده از روش تحل امهم، ب

 ینیبشیدر پ رها،یّمتغ یتمام یونیوزن رگرس افته،یبرازش  يدییتأ یعامل لیدر مدل تحل

از  کیچیتفاوت معنادار با صفر بود، ه ي، دارا0/  99 نانیاطم پرسشنامه در سطح يهاهیگو

است که سطح  نیها اهیگو يمعنادار يکنار گذاشته نشدند. مبنا لیوتحلهیتجز ندیاز فرآ هاهیگو

 لیوتحلهیپرسشنامه مورد تجز یۀگو 34 ت،یدرنها نیباشد؛ بنابرا 0/  05 ریها زآن يبرا يمعنادار

 زشراب يهامعنادار به همراه شاخص يهاهیگو يبرا يدییتأ یعامل لیلتح جیقرار گرفت. نتا

ها نشان از برازش مطلوب شاخص نیشده است. ا) ارائه4در جدول ( يدییتأ یعامل لیمدل تحل

وطه مکنون مرب ریشده به متغمشاهده ریّبار شدن هر متغ يداشته و معنادار يریگاندازه يهامدل

 ،یفرع يهاهیفرض یمدل و بررس کی یاصل يهاهیآزمون فرض يراقرار گرفت. ب دییمورد تأ

را  رهایتغم نیکه شدّت روابط ب افتیبرازش  گرید يساختار ۀمعادل یابیمدل  يمدل الگو کی

 یشرکت ینیکارآفربر عملکرد  ایپوهاي اثر قابلیت ،یاصل افتهی. در مدل برازش سازدیروشن م

 شد. دییتأ یاصل هیفرض رونیمعنادار بود و ازا يازلحاظ آمار
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 پرسشنامه يهاهیگو از کیهر بر يدییتأ یعامل لیتحل جینتا: 4 جدول                                          
 

سطح  جهینت
 يمعنادار

وزن 
 یونیرگرس

نام  ابعاد هیگو
 ریمتغ

 سطح جهینت
 يمعنادار

 وزن
 یونیرگرس

 نام ابعاد هیگو
 ریمتغ

 ينوآور G1 31/0 000/0 معنادار

آفر
کار

 ینی
رکت

ش
 ی

 تیقابل A1 80/0 000/0 معنادار
 ادراك

 طیمح

ت
ابلی

ق
ي 

ها
 ایپو

 A2 75/0 000/0 معنادار G2 87/0 000/0 معنادار
 A3 74/0 000/0 معنادار G3 82/0 000/0 معنادار
 A4 75/0 000/0 معنادار G4 84/0 000/0 معنادار
 A5 77/0 000/0 معنادار G5 80/0 000/0 معنادار
 تیقابل B1 60/0 000/0 معنادار G6 80/0 000/0 معنادار

 يبازساز H1 44/0 000/0 معنادار يریادگی
 کیاستراتژ

 B2 56/0 000/0 معنادار
 B3 60/0 000/0 معنادار H2 46/0 000/0 معنادار
 B4 56/0 000/0 معنادار H3 47/0 000/0 معنادار
 B5 61/0 000/0 معنادار H4 44/0 000/0 معنادار
 هیسرما I1 40/0 000/0 معنادار

 يگذار
 مخاطره

 ریپذ

 تیقابل C1 50/0 000/0 معنادار
کپارچهی

 يساز
 C2 52/0 000/0 معنادار I2 37/0 000/0 معنادار
 C3 50/0 000/0 معنادار I3 33/0 000/0 معنادار
 تیقابل D1 55/0 000/0 معنادار I4 33/0 000/0 معنادار

 ,Chi-square:387/3637 TLI: 933/0, NFI: 930/0, GFI:880/0 یهماهنگ
AGFI: 859/0, CFI: 956/0, IFI:961/0 

RATIO:922/0, PCFI: 559/0, RMSA: 063/0 
 

 D2 43/0 000/0 معنادار
 D3 43/0 000/0 معنادار
 D4 45/0 000/0 معنادار

 D5 41/0 000/0 عنادارم
 تیقابل EE1 35/0 000/0 معنادار

 EE2 40/0 000/0 معنادار ییبازآرا
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 )یاصل يساختارمدل ( يساختار ۀمعادل يالگو :2 شکل

 
ند. معنادار بود يلحاظ آمار به هابیضر یتمام زین یفرع ۀافتیدر مدل برازش  نیهمچن

است و  53/0 زانیو به م يریادگی تیقابل مربوط به اثر، بیضر نیتريقو زیمدل ن نیدر ا

. شودیمربوط م 19/0 زانیم به و يسازکپارچهی تیقابلاثر  بیبه ضر زین بیضر نیترفیضع

 ایپو هايقابلیت يرهایاز آن است که متغ یحاک یعنوان مدل اصلمدل اول به بیضرا ن،یهمچن

 يهاهیرضآزمون ف ۀجی. نتکنندیم نییبرا ت یشرکت ینیکارآفر ریمتغ انسیدرصد از وار 47

 شده است.) نشان داده5طور خلاصه در جدول (پژوهش، به
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 اتیفرض آزمون از حاصل جینتا: 5 جدول
 

 جینتا                                           هاهیفرض هامدل
 روابط

 مقدار بیضر
 آماره
 آزمون

 سطح
 يمعنادار

 هجینت
 آزمون

 هیفرض یاصل
 یصلا

 دیتائ 000/0 948/3 69/0  یکتشر ینیکارآفر             ایپوهاي قابلیت يهالفهؤم

 دیتائ 012/0 517/2 20/0  یشرکت ینیکارآفر               طیمح ادراك تیقابل 1 هیفرض یفرع
 دیتائ 000/0 427/4 53/0  یشرکت ینیکارآفر             يریادگی تیقابل 2 هیفرض
 دیتائ 002/0 146/3 19/0  یشرکت ینیکارآفر             يسازکپارچهی تیقابل 3 هیفرض
 دیتائ 001/0 259/3 21/0  یشرکت ینیکارآفر               یهماهنگ تیقابل 4 هیفرض
 دیتائ 000/0 849/3 36/0  یشرکت ینیکارآفر               ییبازآرا تیقابل 5 هیفرض

 
 

 

 

 )یفرع يساختار (مدل يساختار ۀادلمع يالگو :3شکل

 
 يآمده برادستبه يهابر اساس داده ط،یمح ییایپو يگرلیاثر تعد یبررس يبرا نیهمچن

 يبالا ییای. سپس داده را به دودسته پوشد محاسبه ریمتغ نیا انهیر ممقدا طیمح ییایپو ریمتغ
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 بر مستقل ریر متغ. اثشدند می) تقسانهیاز م ترنیی(پا طیمح نییپا ییای) و پوانهی(بالاتر از م طیمح
 آمد. دست به ریز جیهر دو گروه محاسبه شد و نتا يه براوابست

 
 تعدیل گر ریمتغ کیتفک به یشرکت ینیکارآفر و ایپو هايقابلیت ریمتغ دو نیب رابطه جینتا :6 لجدو

 

 
 ر دو گروه دردر ه یشرکت ینیکارآفر بر ایپو هايقابلیت ریتأث که دهدیم نشان جینتا
هر دو گروه در سطح  يمقدار بتا برا شریفشده است اما طبق آزمون  دیتائ %95 نانیسطح اطم

 رایمعنادار شده است ز %95 نانیدر سطح اطم بیو اختلاف دو ضر ستیبرابر ن %95 نانیاطم
+ 96/1تا  -96/1خارج بازه  tتر شده است (آماره کوچک 05/0از  يمقدار سطح معنادار

 ریتحت تأث یشرکت ینیکارآفر بر ایپو هايقابلیت ریتأث و دیتائ هیفرض نیبنابرا)؛ قرارگرفته است
بالاست،  طیمح ییایپو که یزمان يمقدار بتا برا نکهیبا توجه به ا قرارگرفته است. طیمح ییایپو

و  ایهاي پوقابلیت ری، رابطه دو متغبالاست طیمح ییایپوکه  یزمان جهیاست، درنت شتریب
 .اشدبیم نییپا طیمح ییایپوکه  یاست نسبت به زمان تريقو یتشرک ینیکارآفر

 
 يریگجهینت و بحث

شرکت در  یتشرک ینیکارآفر بر ایپو هايقابلیت شیگرا ریتأث یبررسباهدف  حاضر پژوهش
 دی. با تائشده استانجام طیمح ییایپو يگرلیتعد نقش با  رانیا اتصنعت ارتباطهاي فعال در 

 قاتیت. تحقاثرگذار اس یشرکت ینیکارآفر بر ایپو هايقابلیتشد که مشخص  یاصل هیفرض
اي هقابلیت که است کرده انیب و است امر نیا دیمؤ زین) 2008( زهرا) و 2012( ریوالآرامند و 

استا هستند ر کیو در  ددارندیتأک يسازمان و نوساز رییهر دو به تغ یشرکت ینیو کارآفر ایپو

  کلان عوامل فیضع لیتحل آزمون
)80 =n ( 

 کلان عوامل يقو لیتحل

  )170 =n( 
 t مقدار

 سطح
 يمعنادار

 هیفرض هجینت
 یفرع
6 

 1 ریمس
 يخطا

استاندار 
1 

 آماره
 آزمون

1 
 2 ریمس

 يخطا
استاندار 

2 

 آماره
 آزمون

2 
 دیتائ 000504/0 833/2 423/4 253/0 119/1 948/3 07/0 276/0
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ز دارد که تمرک یسازمان یاتیامور عمل تیبر اهم ایپو هايقابلیت که رام نیا گرفتن نظر در با

 طلاعاتا يفناور ای یابیبازار د،یتول يهاخاص شرکت در حوزه يهاتیو صلاح هاتیشامل قابل
 يهایستگیشا وها مهارت ،یاتیعمل امور زمان طول در توانندیم هاشرکت قیطر نیا از که است

. شوند ازمانس رییتغ به منجر که کنند ییبازآرا یعبارت به ای و يوسازن ای کنند جادیا يدیجد
 در سازمان تیهو ای و مشخصات که است ينوآور منظر از رییتغدهنده نشان یشرکت ینیکارآفر

 کنندیم تیفعال آن در که يبازار ای و محصولاتش يویپورتفول فیبازتعر لهیوسبه زمان طول
 ینیارآفرک چارچوب در تواندیم و است عیوس اریبس ایهاي پویتقابل کردی. روابدییم رییتغ

 طیمح ییایو پو دیشد راتیی). با توجه به تغ2008زهرا، باشد ( اثرگذار و شود اعمال یشرکت
و بروز  مطابق آن چابک ستیبایم زین ارتباطات صنعت در هاشرکت ارصنعت ارتباطات رفت

ها گام آن تیهاي اثرگذار خود را شناخته و در جهت تقوتبتوانند قابلی دیراستا با نیباشد در ا
 را داشته باشند. يبازار و فناور راتییحرکت همگام با تغ لیبردارند تا پتانس

 یشرکت ینیربر کارآف طیمح ادراك تیقابل که شد مشخص زین یفرع اول هیفرض دیتائ با
 تیقابل نیاداده شد که  نشان) 2016( سیت قاتیدر تحق نی. همچندارد يمعنادار و مثبت ریتأث

 واست  انیمشتر ازیرابطه با ن درفناورانه  يهافرصت یابیو ارز يتوسعه و همکار ،ییدر شناسا
 درها آن در ییو بازارها يمرتبط است که بتوانند ازنظر فناور انیو کارفرما رانیامر به مد نیا

 نیا از تا نندک ریتفس ص،یتشخ حس، را يدیجد ای بهتر یرقابت تیموقع هستند، تیفعال حال
 .نندیافریب ينوآور قیطر

مثبت و  ریتأث یکتشر ینیبر کارآفر يریادگی تیکه قابل داد نشان دوم یفرع هیفرض دتأیی
 تجربه ساسا بر هایستگیشا حفظ و جادیا در شرکت ییتوانا يریادگی تیقابلدارد.  يمعنادار
داخلی   يتا در بازارها سازدیها را قادر متشرک که )2013، 1ام. رودریگز و همکاراناست (

 نیهمچن و )2014، 2(نایت و همکاران کنندها موفق عمل فرصت ییبا شناسا یالمللنیب و
 ارتباطات صنعت رد یشرکت ینیرا بر کارآفر ریتأث نیشتریب يریادگی تیشد که قابل مشخص

1. Rodriguez et al. 
2. Knight et al. 
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ارند و د یالمللنیعرصه ب در یتجربه کم ارتباطات صنعت در موجود يهاچراکه شرکت دارد
داشته  يحضور موفق و مؤثر توانندیم بیموفق رق يهااز شرکت يالگوبردار و يریادگیتنها با 
 باشند. 

 تیه قابلک هستند امر نیا دیمؤ زین پنجم و چهارم سوم، یفرع يهاهیفرض دیتائ نیهمچن
. شاکر دارند يارمعناد و ثبتم ریتأث یشرکت ینیبر کارآفر ییبازآرا و یهماهنگ ،يسازکپارچهی

و  يایپو طیبا مح روییایرو لیبه دل یالمللنیب يهاکه شرکت کندیم انی) ب2006زهرا (
هاي قابلیت  که شوندیم دهیطور مداوم به چالش کشبه یالمللنیب يبازارها ینیبشیپرقابلیغ

 انی) ب2000( نیمارت و زنهارتیآ نیهمچنکنند.  يکربندیهماهنگ و مجدداً پ کپارچه،یخود را 
 یو هماهنگ يازسکپارچهیمجدد،  يکربندیهاي پمانند قابلیت یشرکت ییهاتیکه قابل کندیم

 کنندیم بازار استفاده رییتغ یو حت يسازگار يهستند که از منابع شرکت برا ییهاتیقابل
 بهها رکتش آن توسط که است کیاستراتژ و یسازمان یروش ایپوهاي قابلیت بیترتنیابه
 .ابندییم دست دیجد منابع يکربندیپ

 انیدر رابطه م طیمح ییایپو کهششم مشخص نمود  یفرع هیفرض دیتائ تیدرنها

که  میافتیستد جهینت نیدارد و به ا کنندهلینقش تعد یشرکت ینیو کارآفر ایهاي پوقابلیت

 تريقو یرکتش ینیو کارآفر ایهاي پوقابلیت ری، رابطه دو متغبالاست طیمح ییایپوکه  یزمان

امر را  نیا زی) ن2015. چن و همکارانش (باشدیم نییپا طیمح ییایپوکه  یاست نسبت به زمان

خواهد داشت  يهتررشد ب یشرکت ینیباشد کارآفر شتریب یطیمح ییایکردند که هر چه پو دیتائ

 در که ییهاشرکت .است دیجد یرقابت يروهاین به پاسخ يبرا يدیمف سمیمکان ییایپو نیا و

هستند  ییهاشرکت از ترشگامیو پ ریپذسکیر نوآورتر، کنندیم تیفعال بالا ییایپو با يهاطیمح

 يهانجرهوکار پکسب طیدر مح راتیی. تغهستند مواجه یخارج يو فشارها نانیکمتر با عدم اطم

 طیها در محفرصت نیا شانیهاتیقابل قیها از طرکه شرکت کندیرا باز م يدیفرصت جد

قاعده  نیاز ا زیهمراه اول ن يها. شرکتکنندیم يبردارو بهره ییوکار شناساکسب یالمللنیب

بروز ماندن و  يبرا يشتریها تلاش بشد و شرکتبا شتریب طیمح ییایهر چه پو ستندیخارج ن
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 یلکایدر صنعت ارتباط راد يخصوص که نوآورخواهند نمود و به هايهمگام شدن با فناور

متخصص  يروهاین يریکارگبه قیاز طر کنندیم یها سعاست و شرکت شتریب ییایپو نیاست ا

هاي خود منابع در جهت ارتقا قابلیت ییو بازآرا يسازکپارچهی ،یو آموزش کارکنان و هماهنگ

 را مرتفع سازند.  انیمشتر يازهاین هاينوآور جادیبردارند تا بتوانند با ا گام

 
 يکاربرد يهاشنهادیپ
در راستاي افزایش بازدهی و سود آوري که یکی از نتایج کارآفرینی  که شودیم شنهادیپ

شرکتی می باشد شرکتهاي فعال در صنعت ارتباطات همچون همراه اول و ایرانسل بصورت 

مشخص می بایست توجه ویژه ایی به محیط پویاي فعلی صنعت ارتباطات داشته و بصورت 

ه هدف را پایش کنند و با بسیج منابع و ترکیب بندي صحیح آنها در کنار مستمر نیازهاي جامع

توسعه شبکه با تمرکز بر قابلیت یادگیري به دنبال تولید محتواهاي نوآورانه باشند و از خام 

 فروشی به شرکت هاي دیگر فاصله بگیرد تا بتواند ارزش افزوده لازم را ایجاد کند.

 يگذار هیحفظ سهم بازار خود، به سرما يبرا ها راتوراپ نیاهمچنین پیشنهاد می شود 

 ياه رساختیز جادیدر اهاي مخاطره پذیري با همکاري شرکت هاي موفق بین المللی دیگر 

چرا که این همکاري سبب پر بار شدن منابع و یادگیري اقدام کند  فعالیت هاي خلاقانهو  دیجد

اکتور و ف یدر روند فعل رییرازمدت باعث تغها در د استیاز س کیاثر هر هاي جدید می شود و 

 خواهد بود. و ایرانسل به نفع شرکت همراه اول  ترقاب

ه ک ییو کسب بازار در کشورها يپوشش سراسر يبرا يگذارهیسرمااز آنجا که 

 بیرق يهاشرکت انیاست. مشتر برنهیپر دغدغه و هز اریدارند، بس یمیقد يسراسر ياپراتورها

. اپراتورهاي ایرانی می توانند خود جلب کرد يو در کوتاه مدت به سو یراحت به توانیرا نم

جذب بازارهاي جدید، جهت  در يو الگوساز بیرق يهاتجارب شرکت از يریادگیهمواره با 

 يمنتورها از استفاده با را مناسب يهاآموزشو بکوشند خودهاي قابلیت بودتوسعه و به
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 به یالمللنیبداخلی و  يهاعرصه در حضور تیفعال تجارب تا ندخود بده کارکنان به یالمللنیب

 هبودب جهت در ي ضمن ایجاد نوآوريسازکپارچهی و هماهنگ با بتوانند و شود داده انتقال هاآن

 .ندینما تلاش شرکت ارتقا و

با توجه به این امر که بازارایی مجدد منابع همراه با صرف هزینه است اکثر شرکت ها از 

م آن خودداري می کند پیشنهاد می شود که اپراتورها با در نظر گرفتن نتیجه آن به این انجا

 بپردازند منابع ییبه بازآرا نیمع یدر فواصل زمان ریزيبرنامه  باسرمایه گذاري دست بزنند و 

 يبندبیبا محیط، مجدداً ترک يهاي عملیاتی براي سازگارمنابع قابلیت ییچراکه با بازآرا

 شیات افزابا مشکل روییایتجارت در رو يایپو طیشرکت را در مح يتوانمند تیو قابل دشونیم

 . دهندیم

و همواره سعی کنند که در عرصه هاي بین المللی حضور پر رنگی داشته باشند چرا در 

نتایج تحقیق نشان داده شد که هر چقدر پویایی محیط همچون عرصه هاي بین المللی بیشتر باشد 

یادگیري که از نتایج کارآفرینی شرکتی هستند افزایش می یابند، متعاقبا سود آوري  نوآوري و

 و مزیت رقابتی افزایش می یابد. 
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