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شناسایی و تحلیل راهبردهای کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب
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 .4کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران ،تهران
 .2دانشیار دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران ،تهران
 .9استادیار دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران ،تهران
تاریخ دریافت39/07/28 :
تاریخ پذیرش34/40/23 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل راهبردهای کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب است .با توجه به خأل
پژوهشی در زمینة راهبردهای کارآفرینانه در صنایع غذایی ،پژوهشی کیفی با درنظرگرفتن رویکرد منبعمحور و
با استفاده از مدل مزیت رقابتی پتراف تعریف و اجرا شد .جامعة آماری شامل پانزده نفر از کارآفرینان حوزة
صنایع غذایی ،روش نمونهگیری گلوله برفی و روش جمعآوری دادهها مصاحبة نیمهساختاریافته بوده است.
برای تحلیل دادههای حاصل از مصاحبة نیمهساختاریافته با کارآفرینان ،از روش کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی استفاده شده است .نتیجة تحقیق شناسایی هشت راهبرد کارآفرینانهای است که صنایع غذایی برای ایجاد
مزیت رقابتی بهکار میگیرند .این راهبردها عبارتاند از :راهبرد اتحاد ،راهبرد توسعة فرانشیز ،راهبرد تقلید
خالق ،راهبرد نوآوری باز ،راهبرد تملک ،راهبرد تمرکز ،راهبرد رشد از مقیاس کوچک و راهبرد بهکارگیری
توانمندیهای سنتی و بومی.
واژههای کلیدی :تئوری منبعمحور ،راهبرد کارآفرینانه ،صنایع غذایی ،مزیت رقابتی.
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مقدمه
وجود تعاریف متعدد و متنوع از مقولة کارآفرینی ،بر تعاریف راهبرد کارآفرینانه نیز تأثیر
گذاشته است .ارائهندادن تعریفی شفاف از راهبردهای کارآفرینانه موجب شده است
راهبردهای مختلفی با عنوان راهبردهای کارآفرینانه عرضه شود .امیت و همکاران ()2000
راهبرد کارآفرینانه را پدیدهای درونسازمانی تعریف میکنند ،درحالیکه دراکر ()2004
راهبردهای کارآفرینانه را آن دسته از روشها و سیاستهایی میداند که در بازار و در خارج
کسبوکار اتفاق میافتد .وی راهبردهای کارآفرینانه را نقطة مقابل مدیریت کارآفرینانه
میداند .شین ( )2009راهبردهای کارآفرینانه را کوششهایی میداند که برای بهدستآوردن و
حفظ ارزش خصوصی از طریق بهرهبرداری از فرصتها صورت میگیرد.
با توجه به راهبردهای مختلفی که شین ( )2009بیان کرده است و با درنظرگرفتن طبیعت
کارآفرینی ،میتوان گفت راهبردهای کارآفرینانه هم در داخل سازمان بهصورت راهبردهای
ایجاد خالقیت و نوآوری و هم در خارج سازمان جریان دارد و اینگونه راهبردها را نمیتوان
به داخل یا خارج سازمان محدود کرد .تعریف شین ( )2009نیز چنین تقسیمبندیای را مطرح
نکرده است .همچنین ،تئوری منبعمحور شروط الزم را برای رسیدن به مزیت رقابتی بیان کرده
است ،اما راهبردهایی که کسبوکارها برای برآوردهکردن هر شرط باید در پیش گیرند ،در
قالب این تئوری بررسی نشدهاند .درنتیجه ،از آنجاکه یکی از شرایط رسیدن به مزیت رقابتی
ایجاد منابع برتر است ،کارآفرینان برای ارضای این شرط باید راهبردهایی را برنامهریزی و اجرا
کنند .در پژوهش حاضر ،از تئوری منبع محور به عنوان ابزاری برای شناسایی آن دسته از
راهبردهای کارآفرینانهای که منابع یکتا و ناهمگنی را جهت خلق مزیت رقابتی ایجاد میکنند،
استفاده شد .وقتی عامالن اقتصادی منابع را با روشهای جدید و مختلف ترکیب کنند و ارزش
اینگونه منابع ترکیبشده از قبل نامشخص باشد ،رانت کارآفرینانه 4شکل میگیرد

)Rumelt,

 .(1987همانطورکه در پیشینة تحقیق مشاهده میشود ،راهبردهای مورد استفادة کارآفرینان
صنایع غذایی در ایران برای ایجاد مزیت رقابتی و رسیدن به رانت کارآفرینانه نامشخص است.
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شناسایی این راهبردها به دیگر کارآفرینان کمک میکند مراحل ایجاد مزیت رقابتی را سریعتر
انجام دهند؛ بهعبارت دیگر ،هم در امر آموزش به کارآفرینان کمک میکند ،هم ادبیات
تحقیق راهبرد کارآفرینانه را تکمیل میکند و به دولت برای تصویب قوانین در راستای تسریع
ایجاد مزیت رقابتی و افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کمک میکند .هدف
نهایی تحقیق حاضر یافتن راهبردهای مولد مزیت رقابتی از طریق کسب منابع برتراست؛ به
عبارت دیگر ،این تحقیق از تئوری مبتنیبر منابع 4برای شناسایی آن دسته از راهبردهای
کارآفرینانهای استفاده میکند که بهمنظور ایجاد مزیت رقابتی بهکار گرفته میشوند .برای اجرا
و شناسایی این راهبردها باید از خبرگان و افراد صاحبنظری که این راه را پیمودهاند کمک
گرفته میشد؛ بنابراین ،با پانزده نفر از کارآفرینان مصاحبه شد و آنها به این پرسش کلی
پژوهش که «چه راهبردهایی را برای خلق مزیت رقابتی در صنایع غذایی در پیش گرفتید»
پاسخ دادند .درنتیجه ،هشت راهبرد کارآفرینانة مولد منابع در حوزة صنایع غذایی منتخب
شناسایی شد.
مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
پیشینة راهبردهای کارآفرینانه چندان گسترده نیست و پیش از پژوهش هیت و همکاران
( )2004راهبردهای کارآفرینانه جایگاه روشنی بهویژه در مدیریت راهبردی نداشتند .در تحقیق
هیت و همکاران ( )2004ابعاد مختلف حوزة کارآفرینی راهبردی معرفی شده است .طبق
پژوهش آنها ،شرکتهایی که بهدنبال کارآفرینی راهبردی هستند ،فرصتهای جدیدی را
جستوجو میکنند (یعنی رفتار فرصتجویانه) تا بتوانند شرایط رقابتی جدید را بهمنظور خلق
بازار جدید تغییر دهند .هیت و همکاران ( )2044در مدل جدید خود مباحث حوزة کارآفرینی
راهبردی را توسعه دادهاند و مدل جدیدی عرضه کردهاند که شامل ورودی ،پردازش و
خروجی میشود .مینتزبرگ ( )4382راهبرد کارآفرینانه را هم مدبرانه (آگاهانه) و هم نوظهور
(برآینده) میداند .از نظر وی راهبرد کارآفرینانه مدبرانه است ،بهدلیل اینکه جهت حرکت
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کلی در بلندمدت در ذهن رهبر کارآفرین شکل گرفته است و نوظهور است ،زیرا جزئیات آن
با گذر زمان پدیدار میشود.
سانفیلد و لوزیر ( )4337در دو بعد نوآوری و ریسک ،ماتریس راهبرد کارآفرینانه را ارائه
کردهاند که دارای چهار سلول است .در این ماتریس به بحث در زمینة راهبرد سازمان در
هریک از این چهار حالت پرداخته شده است .شونوهون و رومانلی ( )2004معتقدند
کارآفرینی شامل مجموعهبندی منابع و آرایش و استقرار آنها بهمنظور خلق ترکیب جدیدی
از سازمانها و صنایع است .شین ( )2009راهبردهای کارآفرینانه را به دو دسته تقسیم کرده
است :الف) راهبردهای حفظ سود ،ب) راهبردهای مدیریت عدم قطعیت و عدم تقارن
اطالعاتی .راهبردهای دستة دوم که در این پژوهش بررسی میشوند بهصورت مشخص
عبارتاند از :رشد از مقیاس کوچک ،ورود از طریق تملک ،راهبرد تمرکز ،انعطافپذیری و
سازگاری ،تشکیل اتحاد و اعتباربخشیدن.
از دید دراکر ( )2004راهبردهای کارآفرینانه عبارتاند از .4 :تالش برای تبدیلشدن به
رهبر چالشناپذیر در میدان اقتصادی .2 ،تقلید خالق .9 ،جودوی کارآفرینانه .4 4،کارکردن
در بازاری کوچک بهطوریکه موجب برانگیختن رقابت نشود .5 ،تغییر در مشخصههای
اقتصادی محصول.
از ابتدای قرن بیستویکم با مطرحشدن بحث کارآفرینی راهبردی چند مدل در راستای
این بحث شکل گرفته است .کارآفرینی راهبردی ،راهبردهای کارآفرینانه را ابزاری برای
درپیشگرفتن رفتار فرصتجویانه میداند

)et al., 2011

 .(Hittبااینحال ،چه در حوزة

کارآفرینی راهبردی و چه در حوزة مدیریت راهبردی مطالعهای بهصورت مستقل و جامع برای
شناسایی راهبردهای کارآفرینانه صورت نگرفته است .فاس و لینگسی ( )2044معتقدند
کارآفرینی راهبردی بهصورت ترکیب نامتجانسی از کارآفرینی و راهبرد دنبال میشود.
اسدی سی سخت و همکاران ( )2044برخی از راهبردهای کارآفرینانه را بررسی کردهاند
که حفظکنندة رانت کارآفرینانه هستند .طبق نتایج تحقیق این پژوهشگران ،راهبردهای ارائة
1. Entrepreneurial Judo

www.SID.ir

Arshive of SID

شناسایی و تحلیل راهبردهای کارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب

615

نوآوری ،پیشگامبودن در ارائة محصول ،کارکردن در مقیاس اقتصادی ،ابهام و اختفا ،کنترل
منابع ،برندسازی (وجهه و خوشنامی) ،توسعة فرانشیز ،انتخاب مناسب مکان ،ایجاد موانع
قانونی و تعامل با رقبا از جمله راهبردهایی هستند که کارآفرینان بهکار میگیرند.
مدل پژوهش حاضر تئوری منبعمحور است؛ بهعبارت دیگر ،این تئوری بهعنوان ابزاری برای
یافتن راهبردهای کارآفرینانة مولد منابع بهکار گرفته شده است .بارنی ( )4334منابع سازمان را
شامل همة داراییها ،قابلیتها ،فرایندهای سازمانی ،ویژگیهای سازمان ،اطالعات ،دانش و...
میداند که یک سازمان آنها را کنترل میکند تا راهبرد تکوین یابد و اجرا شود .منابع را میتوان
به سه دستة اساسی تقسیم کرد :ا .منابع فیزیکی .2 ،منابع انسانی .9 ،منابع سازمانی

)Barney,

 .(1991گالبرید ( )2005منابع را بهصورت زیر طبقهبندی کرده است .4 :قابلیتها :تخصص
مدیریت ،دانش کارکنان ،روابط خارجی؛  .2داراییهای مالکیت فکری فناوریهای محرمانه،
عالئم تجاری ،طرحها ،اختراعات و حق تکثیر؛  .9داراییهای سازمانی :قراردادها ،ساختار
عملیاتی ،فرهنگ ،سیاستهای مرتبط با منابع انسانی؛  .4داراییهای مرتبط با شهرت :شهرت
سازمان ،شهرت بخش خدمات به مشتریان ،شهرت بخش تولید؛  .5داراییهای مشهود:
سرمایههای مالی ،وجه نقد ،سرمایهگذاریها ،ساختمان ،زمین.
اسپنن و مکینن ( )2007به منابع اطالعاتی و منابع رابطهای هم اشاره کردهاند .طبق پژوهش
آنها منابع رابطهای عبارتاند از :روابط داخل سازمان ،رابطه با مشتریان ،رقبا ،تأمینکنندگان و
روابط خارجی سازمان .منابع اطالعاتی نیز عبارتاند از :اطالعات صنعت ،مشتریان،
تأمینکنندگان و اطالعات داخلی سازمان.
از دید فرناندز 4و همکاران ( )2000دانش خاص ،دستورالعملها و رویهها ،فرهنگ
سازمان ،قراردادها ،اسرار تجاری ،طرحهای کپیرایت ،برند و آوازه ،نام تجاری و درنهایت
کانالهای توزیع از اجزای منابع نامشهود بهشمار میآیند .تحقیقات راهبردی بیشتر بر تأثیر
محیط خارجی بر موفقیت سازمان متمرکز شدهاند و توجه کمتری به تأثیر منابع و ویژگیهای
یکتا و منحصربهفرد سازمان بر موقعیت رقابتی آن داشتهاند

)1990

 .(Porter,این تحقیقات
1. Fernandez
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بهصورت واضح دو فرض اساسی داشتهاند :اوال مدلهای محیطی مزیت رقابتی فرض کردهاند
سازمانهای درون یک صنعت از لحاظ کنترل منابع راهبردی و دنبالکردن راهبردها ،کامال
یکساناند ).)Rumelt, 1984
ثانیا این مدلها فرض میکنند حتی اگر منابع ناهمگن درون یک صنعت یا گروه -از طریق
ورود سازمانهای جدید -توسعه یابد ،این ناهمگنی بسیار کوتاه است ،زیرا منابعی که
سازمانها برای اعمال راهبردهای خود بهکار میبرند ،بسیار متحرکاند (یعنی در بازار قابل
خرید و فروش هستند) .دو فرض نخست به درک ما از آثار محیطی بر کارایی سازمان کمک
میکند ،اما از آنجاکه تئوری منبعمحور بین ویژگیهای داخل شرکت و کارایی ارتباط برقرار
میکند ،نمیتواند این فرضیات را مالک قرار دهد .تئوری منبعمحور دو فرض اساسی را
جایگزین این فرضیات میکند :اول اینکه شرکتهای درون یک صنعت میتوانند منابع
راهبردی ناهمگنی داشته باشند؛ دوم اینکه این مدلها فرض میکنند منابع نمیتوانند
تحرکپذیری کاملی بین سازمانها داشته باشند ) .(Barney, 1986بارنی ( )4334ساختاری را
ارائه میدهد که روش رسیدن به مزیت رقابتی پایدار را از طریق بهکارگیری منابع خاص نشان
میدهد .پتراف ( )4339نیز مانند بارنی شرایطی را برای ایجاد مزیت رقابتی تعریف کرده است
که عبارتاند از :وجود منابع برتر یا ناهمگن ،تحرکپذیری ناکامل ،شرایط قبلی رقابت 4و
شرایط بعدی رقابت.

2

ناهمگنی در صنعت به حضور منابع برتری اشاره میکند که عرضة محدودی دارند .این
منابع میتوانند فاکتورهای ثابتی باشند که نمیتوان آنها را توسعه داد یا ممکن است شبهثابت
باشند ).)Peteraf, 1993

1. Ex ante
2. Ex post
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617
ناهمگنی

رانت در سازمان
باقی میماند
رانت ریکاردین و
انحصاری

مزیت رقابتی

رانت بهدلیل
هزینهها از بین
نمیرود

تحرکپذیری
ناکامل

شکل  .1مدل مزیت رقابتی 1پتراف

آلوارز و بوسنیتز ( )2004مطالعة پتراف ( )4339را از دید کارآفرینانه بررسی کردهاند و
برای شروط پژوهش پتراف ( )4339منابع کارآفرینانة متناسب ذکر کردهاند .آلوارز و بوسنیتز
( )2004نشان دادهاند رانت کارآفرینانه در سراسر مدل ذکرشده جریان دارد و منابعی مانند
بینش کارآفرینانه یا توانایی ترکیب منابع با دید کارآفرینانه را میتوان بهعنوان منابعی درنظر
گرفت که رانت کارآفرینانه ایجاد میکنند .همانطورکه در ادبیات تحقیق مشاهده میشود،
تعاریف متعدد و متناقضی برای راهبردهای کارآفرینانه وجود دارد و راهبردهای عنوانشده
مختلف و پراکندهاند .از آنجاکه تحقیقات تجربی اندکی نیز در زمینة ساختار کارآفرینی
راهبردی صورت گرفته است و پایههای خرد کارآفرینی راهبردی نیازمند تحقیقات بیشتری
است ) ،(Van Rensburg, 2013برای متمایزساختن راهبردهای کارآفرینانه و شناسایی آنها به
تحقیق جدیدی با بهرهگیری از تئوری منبعمحور نیاز بود .براساس اینکه پژوهش آلوارز و
بوسنیتز ( )2004مدل پتراف ( )4339را تأیید کرد ،برای یافتن راهبردهای مذکور از مدل
پتراف ( )4339بهعنوان پایة اصلی پژوهش حاضر استفاده شده است.

1. Competitive Advantage
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روش تحقیق
هدف اجرای پژوهش کاربردی حاضر که از جنبة جمعآوری دادهها توصیفی -پیمایشی با
رویکرد مطالعة موردی چندگانه است ،یافتن راهبردهای کارآفرینانه در صنایع غذایی بوده
است .در تحقیق حاضر ،کارآفرینان صنایع غذایی بیشترین اطالعات را دربارة راهبردهای
کارآفرینانه داشتند و بهطور مستقیم در شکلگیری و اجرای این راهبردها دخیل بودند و
بهاصطالح خبرهترین افراد را در این رابطه تشکیل میدادند؛ بنابراین ،بهعنوان جامعة آماری یا
افراد مصاحبهشونده انتخاب شدند .برای اجرای پژوهش ابتدا نمونهگیری بهصورت هدفمند
انجام گرفت ،افراد خبره انتخاب شدند ،آنها اشخاص متخصص دیگری را معرفی کردند که
تحقیق با مراجعه به آنها ادامه یافت و دادهها از طریق مصاحبه جمعآوری شد .درواقع ،از
نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد؛ یعنی چند نفر ،پژوهشگر را به افراد دیگر ارجاع دادند و
بهاینترتیب نمونهها انتخاب شدند .این نوع نمونهگیری شبکهای یا زنجیرة ارجاعات نامیده
میشود .با توجه به مدل پژوهش و همچنین پژوهش آلوارز و بوسنیتز ( -)2004که تحقیق
اصلی را از دید کارآفرینانه تحلیل و تفسیر کرده است -پرسشنامة نیمهساختاریافته برای
مصاحبهکننده طراحی شد و در خالل مصاحبه از پرسشهای پرسشنامة نیمهساختاریافتة مذکور
برای هدایت مصاحبه و جمعآوری دادهها استفاده شد.
برای تحلیل دادههای حاصل از مصاحبة نیمهساختاریافته با کارآفرینان ،از روش کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی (روش تحلیل تم) 4استفاده شده است .فرایند کدگذاری با کدگذاری
باز آغاز شد .بهاینمنظور ،اطالعات ابتدا بخشبخش شد و سپس اصطالحات با واحدهای
هممعنیاش طبقهبندی شد (لغات منفرد ،توالی کوتاه لغات) تا مفاهیم به آنها اضافه شوند.
مرحلة بعد با عنوان کدگذاری محوری ،بازبینی و متمایزکردن طبقاتی بود که در نتیجة
کدگذاری باز بهدست آمد .از بین تعداد زیادی از طبقات سازماندهیشده ،آنهایی انتخاب
شد که برای جزئیشدن مناسبتر بهنظر میرسید (

& Strauss & Corbin, 1998; Corbin

 .(Strauss, 2014در کدگذاری محوری ،طبقاتی که ارتباط بیشتری با پرسش تحقیق داشتند از
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طریق کدهای گسترشیافته و نکات کدهای مرتبط انتخاب شدند .سپس موارد زیادی در متن
بهعنوان کدهای مرتبط جستوجو شد تا طبقة محوری را تشریح کند .درنهایت ،کدگذاری
انتخابی ،کدگذاری محوری را در سطحی باالتر ادامه میدهد .هدف این مرحله شرح طبقة
مرکزی است که حول آن میتوان دیگر طبقات مربوطه را طبقهبندی کرد .نمونهگیری تا
کفایت دادهها و رسیدن به حد اشباع ادامه پیدا کرد .در این تحقیق از مصاحبة یازدهم به بعد
درعمل غنای الزم برای پایاندادن به جمعآوری داده بهدست آمد و این اطمینان حاصل شد که
دادهها از این پس تکراری خواهد بود .بااینحال ،بهمنظور اطمینان جمعآوری دادهها تا
مصاحبة پانزدهم ادامه یافت؛ بهعبارت دیگر ،اشباع نظری در این تحقیق زمانی رخ داد که از
نظر پژوهشگران در مصاحبههای آتی به یافتن دادههای جدید و بیان راهبرد جدید از سوی
کارآفرین امیدی نبود .درضمن ،مقولهها به غنای الزم و مورد نظر محققان رسیده بودند .بهدلیل
کثرت مقولههای عنوانشده و با توجه به روش اشتراوس و کوربین ( ،)2044پژوهشگران نتیجه
گرفتند روابط مورد نظر تأیید شده است و میتوان نتیجة نهایی را از طریق اطالعات بهدست
آمده تأیید کرد ).(Corbin & Strauss, 2014
یافتهها
در این تحقیق پانزده نفر از کارآفرینان صنایع غذایی شامل تولیدکنندگان نان ،لبنیات،
آشامیدنیها ،عرقیات و کنسروجات مشارکت داشتهاند .از این تعداد نه نفر ( 90درصد) دارای
مدرک کارشناسی ،دو نفر ( 49درصد) دارای تحصیالت دکتری ،سه نفر ( 20درصد) دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد بودند و یک نفر ( 7درصد) مدرک دیپلم داشت .بهلحاظ وضعیت
سنی دو نفر در گروه سنی  40 -90سال ،پنج نفر در گروه سنی  50 -40سال ،شش نفر در
گروه سنی  90 -50سال و دو نفر هم در گروه سنی  70 -90سال قرار دارند .از نظر جنسیت،
یک نفر از مصاحبهشوندگان خانم بود و چهارده نفر از آنها آقا بودند .راهبردهای
شناساییشده شامل هشت راهبرد عمده میشوند که عبارتاند از:
الف) راهبرد اتحاد :یافتهها نشان میدهد این راهبرد از دو راه تولید تحت مجوز و
برونسپاری پیگیری میشود .یکی از مصاحبهشوندگان چنین میگوید« :تا دیروز محصوالت
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لبنی تولید میکردم ،االن با کاله جوینت میشوم و تولید میکنم ».اتحاد با یک شرکت معتبر،
کانالهای فروش را در اختیار کارآفرین قرار میدهد .مصاحبهشوندة دیگری در زمینة امکان
استفاده از منابع دیگر شرکتها ،هنگامیکه خودش منابع الزم را در اختیار نداشته است
میگوید« :تواناییاش رو نداشتیم ،هزینة زیادی میخواست .ایده رو داشتیم اما امکان اینکه
خودم یکتنه وارد بشم نبود .درصدی از فروش محصول رو گرفتن برامون زدن البته معایب
زیادی هم داره مشکالت قانونی و کپی و ...پیش میاد».
4

ب) چند تن از مصاحبهشوندگان بر بهکارگیری توانمندیهای بومی تأکید کردند:
«نوشیدنیهای گازداری که ارائه کردهایم مثل بهارنارنج و نعناع ،تلفیق گیاهان داخلی خودمان
با ایدة گازداربودن نوشابههاست»؛ «جایگزینی مواد خارجی با داخلی ،جایگزینی سس و رنگ
غیرطبیعی با مواد داخلی طبیعی را در دستور کار قرار دادیم»؛ «قرمهسبزی تولیدشده و صنعتی
شدة ما و دیگر محصوالت همه از فرهنگ داخلی گرفته شده است .این فرهنگ غذایی را
داریم صنعتی میکنیم ».فرهنگ سنتی و بومی منبعی برای کارآفرینان داخلی است که
میتوانند از آن بهره بگیرند و در بازار جهانی مزیت رقابتی بهدست آورند .انواع نوشیدنیها،
گیاهان و ادویههای خاص فالت ایران ،امکان بهکارگیری این راهبرد را فراهم میکند .این
راهبرد از طرف چند شرکت پیگیری شده است؛ برای مثال ،شرکت برید نوشگوار (ویتاسان)
نوشیدنی خاکشیر اولین تولید و عرقیات گیاهی گازدار را در چهار طعم نعناع ،بهارنارنج،
کاسنی و طارونه برای نخستینبار در ایران ارائه داده است.
ج) تقلید خالق 2یکی از راهبردهای مورد عالقة صنایع غذایی در ایران برای دستیابی به
محصول جدید است« :ماست و پنیر تولیدی ما درواقع دستکاری ایدههای دیگه است یه کار
کوچیک کردیم ،اما محصول موفقی از آب دراومده با اضافهکردن سبزیجات با اضافهکردن
کرفس این تغییرات»...؛ «کارآفرین باید در بازار داخل و خارج بچرخد ،ظرف خوب سس
میبیند ،طعم خوب میبیند بیاره ما همین کار رو انجام دادیم و محصول هم موفقه».
کارآفرینان نهتنها محصوالت جدیدی را که به بازار وارد میشوند و چندان موفق نیستند،
1. Using Local Potentials
2. Creative Imitation
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مدنظر قرار میدهند؛ بلکه به تقلید با تغییرات نوآورانه و خالق هم عالقه دارند .تقلید خالق
موجب ایجاد نوآوری و توسعة محصول جدید میشود و بهتدریج منابع مختلف برای سازمان
شکل میگیرد .اگر تقلید خالق تغییرات زیادی در محصوالت قبلی به همراه داشته باشد،
موجب ایجاد برند برای شرکت میشود .عالوهبراین ،حقوق مالکیت معنوی را برای شرکت به
همراه دارد .تقلید خالق با معرفی محصول جدید ،در شکلگیری کانالهای ارتباطی با مشتریان
و تأمینکنندگان و همچنین دانش ایفای نقش میکند.
د) نوآوری باز 4یکی از راهبردهای مدنظر کارآفرینان برای دستیابی به منابع مشهود و
نامشهود جهت کسب مزیت رقابتی است .در این زمینه ،کارآفرینان میگویند« :برای تولید این
نوع پنیر از کارشناسای صنایع غذایی خارجی کمک گرفتیم .ایدههایی دادند »...؛ «همین نانی
که برای بیماران طراحی کردیم رو از کارشناسان حوزة سالمت ایده گرفتیم مشکل و ایده رو
اونها به ما رسوندن البته با پیگیری واحد توسعة خودمون»...؛ «خود ما چندین سال پیش برای
لوگو مسابقه برگزار کردیم» .بنابر اظهارات کارآفرینان یکی از مشکالت اساسی صنایع غذایی
ما این است که سازوکار مشخصی برای اجراییکردن این راهبرد وجود ندارد .بیشتر
مصاحبهشوندگان که به نوآوری باز اشاره داشتند ،نبود ساختاری مشخص در این زمینه را
بهعنوان یکی از ضعفهای صنایع داخل کشور بیان کردند.
هـ) تملک 2یکی از راهبردهایی است که کارآفرینان میتوانند از طریق آن بهسرعت به
بسیاری از منابع دست یابند .حتی فرهنگ سازمانی شکلگرفته طی سالها از این طریق تا حدی
تصاحب میشود ،اما با اینکه این روش در برخی از کشورها متداول است و حتی در صنعت
فناوری اطالعات بهوفور دیده میشود ،شرکتکنندگان در این تحقیق تصاحب کامل یک
شرکت را در ایران رد کردند .بیشترین تأکید در این زمینه بر خرید برند بود« :رفتیم
تأمینکنندگان و خریدیم چطور؟ به دامدارها یه سری خدماتی دادیم مثل واکسیناسیون و
هزینههای دامپزشکی و ...و در عوض گفتیم شیر رو فقط به ما بدین»؛ «تصمیم گرفتیم برویم
سراغ خرید برند که میتواند راهحل اولیه باشد»؛ «اینکه برند دیگران را تصاحب کنیم اتفاق
1. Open Innovation
2. Entry by acquisition
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افتاده و یک روشی است که بهکار میرود .»...مصاحبهشوندگان معتقد بودند تملک کامل یا
خرید شرکت دیگر گزینة چندان مناسبی نیست ،زیرا شرکتهای موجود گران فروخته
میشوند و اگر کارآفرین به تأسیس و ساماندهی کسبوکار اقدام کند ،به نتیجة بهتری
میرسد؛ بنابراین ،هزینة زیاد عاملی است که مانع بهکارگیری راهبرد خرید کامل شرکتهای
دیگر میشود .کارآفرینان نیز بیشتر تمایل دارند ایدة خودشان را پیش ببرند و منابع را به تناسب
ایده جمعآوری کنند.
4

و) راهبرد فرانشیز :بخشی از مصاحبهشوندگان فرانشیز را عاملی برای ایجاد برند میدانند و
معتقدند با فرانشیز بازار را در اختیار میگیرند و برند خود را از این طریق ایجاد میکنند.
مصاحبهشوندة کد  5اعتقاد زیادی به فرانشیز دارد ...« :با فرانشیز ما کسبوکار را گسترش
میدهیم بدون اینکه ریسک زیادی رو تقبل کنیم ،برند را گسترش میدهیم ،درآمدزایی
میکنیم». ...
ز) راهبرد تمرکز 2:نکتة مهم و مورد اشارة برخی مصاحبهشوندگان این بود که بهتر است
کارآفرین با یک ایده ،محصول یا کاالی ساده و کمهزینه شروع کند« :یک محصول را عرضه
کردیم و بعد از طریق تجاربی که بهدست آوردیم ،ارتباطاتی که شکل گرفت رفتیم بقیه را
وارد بازار کردیم»...؛ «کاله با یک محصول میآید در بازار برند میشود و بعد تنوع میبخشد»؛
«یک اصل وجود داره و اون هم اینکه معموال کارآفرینان اول شروع میکنند با یک محصول،
محصول اصلی را خودشان میزنند و تکمیل سبد را برونسپاری میکنند ما با همین روش جلو
رفتیم .»...راهبرد تمرکز با راهبرد رشد از مقیاس کوچک سازگاری دارد .ایدههای سنگین و
پیچیده به منابع بسیار زیاد نیاز دارد ،اما قانعکردن سرمایهگذار برای سرمایهگذاری ،کسب منابع
برای تولید و درنهایت قانعکردن خریدار برای ایدههای ساده و غیرپیچیده راحتتر اتفاق
میافتد .درضمن ،ایدههای ساده ریسک کمتری هم دارند .شرکت ویتاسان این راهبرد را در
پیش گرفته است و درنهایت به محصوالت دیگری چون نوشیدنیهای ورزشی و ویتامینه دست
یافته است.
1. Franchise
2. Focus Strategy
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ح) رشد از مقیاس کوچک 4:در این زمینه ،کارآفرینان اظهار داشتند« :از منابع اولیهای که
داریم شروع کنیم و بهتدریج با ارتباطاتی که پیش میآید و با فروش کاال کمکم منابع شکل
میگیرند ،بازار کوچکی رو هدف بگیریم»؛ «خودمان از صفر شروع کردیم با کمترین
چیزهایی که داشتیم و کمکم در بازار نفوذ کردیم ،بازارمون اول خیلی محدود بود» .وقتی قرار
است یک نوآوری را به بازار عرضه کنیم با دو مشکل اساسی روبهرو میشویم :الف) عدم
قطعیت ،ناآگاهی از نتیجة توسعة محصول و ریسک زیاد؛ ب) عدم تقارن اطالعاتی که موجب
میشود کارآفرین به خودتأمینی روی بیاورد .رشد از مقیاس کوچک برای حل این مشکالت
یک راهبرد مؤثر محسوب میشود ،بهویژه زمانی که کارآفرین سرمایة زیادی ندارد و ریسک
محصول هم باالست .از طریق دنبالکردن این راهبرد میتوان ریسک را به حداقل رساند
) .(Bhide, 2000اگر کارآفرین با ورود به بخشی کوچک از بازار متوجه شود گمانهزنیهای
درستی نداشته است ،بهدلیل درپیشگرفتن این راهبرد ضرر و زیان زیادی را متحمل نمیشود.
در این زمینه ،مصاحبهشوندة کد  8میگوید ...« :اینجور نیست که همة منابع از ابتدا وجود
داشته باشند .ما از یک جای کوچک شروع کردیم ،بازار کم منابع کم باالخره رابطه پیدا
میکنی .تأمینکنندهها و بنکداران را میشناسی اطالعات در شرکت جمع میشود». ...
درعمل ،گاهی دو راهبرد تمرکز و رشد از مقیاس کوچک با هم ترکیب میشوند و کارآفرین
با یک محصول بر بخشی کوچک از بازاری ناشناخته متمرکز میشود و سپس بازار را گسترش
میدهد و محصوالت را تنوع میبخشد.
هریک از شرکتهای مورد مطالعه محصوالتی را به بازار عرضه کرده بودند که در حوزة
صنایع غذایی نوآوری بهشمار میآید؛ برای مثال ،تولید نوشیدنیهای گازدار با عرقیات محلی،
ماست با طعمهای جدید ،پنیرهای جدید ،نان دیابتی ،نان فیبرکس ،نان جو شویددار ،نان جو
گندم و شاهدانه ،نان سلیاک ،نان امگا  9و نان کوی اکملک ،بهبوددهندههای قنادی ،کوکتل
سبزیجات مخلوط ،صنعتیکردن برخی غذاهای خاص ایران مانند قرمه و ...نوآوری در
محصول محسوب میشوند .محصوالت تولیدشده میتوانند منابع برتری مانند برند ،دانش،
1. Growth from small scale
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دستورالعملها و رویهها ،فرهنگ سازمانی ،عالئم تجاری ،کانالهای توزیع ،روابط
طوالنیمدت با تأمینکنندگان و مشتریان ،قراردادها و لیسانسها ،اسرار تجاری ،اعتبار مالی و...
را ایجاد کنند .شناسایی منابع برتر و نامشهود بهسختی امکانپذیر است .اینکه شرکتی به قابلیت
تولید محصول جدیدی دست یابد و از طریق آن مزیت رقابتی ایجاد کند ،دلیل وجود منابع
نامشهود قلمداد میشود .همانطورکه در تئوری منبعمحور اشاره شد ،منابع برتر و ناهمگون
موجب مزیت رقابتی میشوند .در برخی از این شرکتها منابع نامشهود قابلشناسایی است؛
برای مثال ،نان سحر و نانآوران معتبرترین برند نان در ایران محسوب میشوند .بهاستثنای
راهبردهای نوآوری باز ،تقلید خالق و بهکارگیری توانمندیهای سنتی -که خود میتوانند
ایدهای را در پی داشته باشد -به تشخیص فرصت کمک میکنند و درواقع ،در مراحل اولیة
کسبوکار جدید بیشتر بهکار گرفته میشوند .دیگر راهبردهای عنوانشده در مرحلة راهاندازی
و رشد و بلوغ کسبوکار ،برنامهریزی و اجرا میشوند.
بحث و نتیجهگیری
در راه بهرهبرداری از فرصتها ،کارآفرینان با مشکالت زیادی روبهرو میشوند .گاه ممکن
است منابع کارآفرین بهتنهایی برای بهرهبرداری از فرصت کافی نباشد .دراینصورت،
کارآفرین بهدلیل محدودیت منابع راهبرد اتحاد را در پیش میگیرد .ایجاد اتحاد موجب
میشود فرایند کارآفرینی با فراهمشدن امکان استفاده از منابع موجود سرعت بگیرد .راهبرد
اتحاد ،کنترل منابع بدون خرید آنها را برای کارآفرین محقق میسازد .عمر فرصتها کوتاه
است ،کارآفرینان برای کسب منابع الزم و برای مشروعیتبخشیدن به کسبوکار و
محصوالت خود میتوانند از این راهبرد استفاده کنند .بهطورعمده تولید تحت مجوز و
برونسپاری از طریق این راهبرد مدنظر قرار میگیرد .از این طریق ریسک به حداقل میرسد و
کارآفرین بهسرعت از فرصت بهرهبرداری میکند .این راهبرد امکان دستیابی به منابع دیگر
شرکتها را در اختیار کارآفرین قرار میدهد .بهدستآوردن منابع دیگر شرکتها موجب
میشود کارآفرین محصول خود را بهسرعت و در غیاب رقبا به بازار وارد کند ،تحت برند
دیگر شرکتها رشد کند و دیگر منابع نامشهود مانند برند ،دانش سازمانی ،فناوری ،کانالهای
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توزیع و مشتریان را بهدست آورد .از آنجاکه عمده افزایش قیمت صنایع غذایی در بخش
توزیع اتفاق میافتد ،میتوان قیمتها را با فرانشیز پایین نگه داشت ،بازار را در اختیار گرفت و
برند مناسبی ایجاد کرد .بهدستگرفتن بازار ،اشباع بازار ،برندشدن و همچنین بهدستآوردن
منابع مالی بیشتر از جمله فواید این راهبرد محسوب میشود .تقلید خالق به دو صورت در
صنایع غذایی ایران صورت میگیرد :الف) تغییر در محصولی تقریبا شکستخورده ،ب) تغییر
در محصولی موفق و ارائة آن بهعنوان محصول جدید .هر دو روش منابع بسیاری را برای
کارآفرین بههمراه دارند .نبود قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از تقلید در ایران ،امکان کپی
با کمترین تغییرات را فراهم کرده است .کپی محض درظاهر در ایران امکانپذیر است ،اما
صدمات زیادی را به برند وارد میکند و شرکت را یک شرکت دنبالهرو نشان میدهد .تقلید
خالق موجب میشود جزء اتریشی رانت 4کارآفرینانه کمکم از دست برود ،هرچند رانت
اتریشی یک رانت ناپایدار است و انتظار میرود بهسرعت از سوی رقبا جذب شود ،اما سرعت
ازبینرفتن این رانت در ایران بهدلیل نظارتنداشتن و نبود قوانین منعکننده آنقدر زیاد است که
شرکت پیشگام فرصت نمیکند رانت ریکاردین الزم را از طریق تثبیت منابع کمیاب حاصل از
نوآوری بهدست آورد .درنتیجه ،این وضعیت یک نوع ناامیدی و یأس را در بین کارآفرینان
داخل بهوجود میآورد و به نوآوری و خالقیت توجه کمتری میشود .راهبرد تملک که در
غرب بهصورت خرید کامل شرکت یا ادغام دنبال میشود ،فقط بهصورت خرید برند یا خرید
تأمینکننده مدنظر کارآفرینان ایران است .بهدلیل هزینة باال در ایران تمایلی به خرید دیگر
شرکتها وجود ندارد .در ایران صنایع غذایی تمایل دارند خود بازار را تجربه کنند .میتوان
انتظار داشت با سختشدن رقابت در ایران تعدادی از شرکتها برای کاهش عدم قطعیت این
راهبرد را در دستور کار خود قرار دهند .بازار ایران هنوز فضای رقابت شدید را تجربه نکرده
است ،برخی از شرکتهای جدید با ارائة محصول مرغوب و قیمت مناسب بهراحتی برند مورد
نظر خود را ایجاد میکنند .بهدلیل وجود تقاضا ،ایجاد برند بهدشواری بازار کشورهایی مانند
امریکای شمالی و کشورهای اروپایی نیست؛ بنابراین ،تمایلی برای خرید کامل شرکت در
1. Austrian Rent
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ایران وجود ندارد .کارآفرینان تمایل دارند برند و شرکت خود را ایجاد کنند و درگیر خرید
شرکتهای دیگر که مشکالت خاصی دارند نشوند .تعامل با نیروی انسانی شرکت
خریداریشده نیز از دیگر مشکالت مالکان جدید است .راهبرد تمرکز نیز با متمرکزشدن بر
یک محصول و یک بازار موجب میشود کارآفرین بتواند با کمترین منابع از یک بازار
کوچک شروع کند و جلو برود .در این راهبرد فرض میشود کارآفرین منابع چندانی ندارد؛
بنابراین ،بر یک محصول تمرکز میکند و از طریق منابعی که بهدست میآورد سایر
محصوالت را به بازار عرضه میکند .یکی دیگر از مزیتهای راهبرد ذکرشده این است که
کارآفرین بر یک بازار کمتر شناختهشده -جاییکه رقیب حضور ندارد -تمرکز میکند و وارد
همة بخشهای بازار نمیشود .درنتیجه ،احتمال شاخبهشاخشدن با رقیب و بیرونشدن از بازار
کاهش مییابد.
برخی راهبردهای بیانشده مانند راهبرد بهکارگیری توانمندیهای بومی برای نخستینبار
مطرح شد .یکی از دالیل بیان این راهبرد بهعنوان یک راهبرد مؤثر کارآفرینانه از سوی
کارآفرینان داخلی ،پتانسیل باالی ایران در زمینة مواد غذایی و نوشیدنی است .انواع غذاها و
نوشیدنیها و عرقیات سنتی که با پوشش گیاهی متنوع ایران همراه شده است ،ایران را به یکی
از غنیترین نقاط دنیا در این زمینه تبدیل کرده است .کارآفرینان تأکید دارند این پتانسیل
عظیم تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده است و امکان ایجاد نوآوریهای جدید از این
منابع گسترده وجود دارد .بهاستثنای نوآوری باز ،دربارة دیگر راهبردها در ادبیات تحقیق بحث
شده است .شین ( )2009و دراکر ( )2004و دیگران بهصورت مستقیم دربارة نوآوری باز
بهعنوان راهبرد کارآفرینانه بحث نکردهاند ،هرچند این راهبرد ماهیتی کارآفرینانه دارد .راهبرد
اتحاد ،راهبرد توسعة فرانشیز ،راهبرد تقلید خالق ،راهبرد تملک ،راهبرد تمرکز و راهبرد رشد
از مقیاس کوچک با آنچه شین ( )2009و دراکر ( )2004در ادبیات تحقیق ارائه دادهاند،
مطابقت دارد .از میان راهبردهای مذکور ،راهبردهای تملک و نوآوری باز در ایران برخالف
دیگر کشورهای صنعتی بهطورکامل اجرا نمیشوند .راهبرد تملک در ایران بهصورت خرید
دیگر شرکتها ،بهندرت اتفاق میافتد و فقط بهصورت خرید برند یا تأمینکننده پیگیری
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میشود .راهبرد نوآوری باز نیز بهدلیل نبود ساختار پشتیبانیکننده بهصورت محدود از طریق
جویاشدن نظر کارشناسان خارج سازمان و برگزاری مسابقه پیگیری میشود .درواقع ،تحقیق
نشان میدهد این دو راهبرد براساس دالیل مذکور ،بهصورت ناقص و محدود اجرا میشوند.
پیشنهادها
با توجه به اینکه تحقیق حاضر در صنایع غذایی انجام گرفته است ،پیشنهاد میشود پژوهشی مانند
پژوهش پیش رو در سایر صنایع برای شناسایی راهبردهای کارآفرینانة خاص همان صنعت انجام
گیرد .دیگر عناوین پیشنهادی برای تحقیقات آتی عبارتاند از .4 :شناسایی موانع اقتصادی و
فرهنگی و علل بیتوجهی کارآفرینان به توانمندیهای بومی و سنتی؛  .2شناسایی و طراحی
ساختارهای مناسب برای اجرای نوآوری باز؛  .9شناسایی موانع پیش روی کارآفرینان برای
اجرای راهبردهای مذکور؛  .4شناسایی ریسکها ،هزینهها و دورة عمر راهبردهای مختلف برای
توسعة کارآفرینی .پیشنهادهای اجرایی نیز عبارتاند از .4 :تالش برای برطرفکردن موانع
اجرای راهبردهای مذکور برای توسعة کارآفرینی؛  .2سوقدادن کارآفرینان برای بهرهبرداری از
توانمندیهای بومی با ارائة سیاستهای تشویقی و با کمک ابزارهایی مانند مالیات؛  .9ارائة
ساختاری مناسب برای اجرای نوآوری باز در صنایع غذایی.
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