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چکیده
نوآوري بهعنوان عامل كليدي در رقابتپذیری كشـورها و بنگاهها شـناخته میشود ،اما بنگاهها در مسير دستيابي
به نوآوري با چالشها و موانعي مواجه هستند .هدف این مقاله شناسایی موانع نوآوری در کسبوکارهای خانوادگی
و همچنین اولویتبندی عوامل شناساییشده در این نوع کسبوکارها است .این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی و
مرحله انجامگرفته است .در مرحله اول برای شناسایی و طبقهبندی موانع نوآوری از روش نظریه دادهبنیاد و در مرحله
دوم برای اولویتبندی آنها از روش مقایسات زوجی استفادهشده است .مشارکتکنندگان منتخب در تحقیق حاضر،
 11نفر از کارآفرینان برتر و خبرگان استان گیالن در حوزه کسبوکارهای خانوادگی بودند که گردآوری اطالعات از
آنان از طریق مصاحبه حضوری و توزیع پرسشنامه انجام پذیرفت .نتایج بیانگر آن است که موانع نوآوری به شش مقوله:
موانع مالی ،موانع بازاریابی ،موانع مدیریتی ،موانع نیروی انسانی ،موانع دانشی و موانع محیطی دستهبندی شدند .موانع
نیروی انسانی مهمترین نقش را در افزایش یا کاهش بهرهوری ایفا میکند که در پژوهش حاضر بهعنوان مهمترین موانع
نوآوری شناخته شدند .نبود کارکنان ماهر و مقاومت کارکنان از مواردی هستند که کارآفرینان به آن اشاره کردند .در
مرحله دوم پژوهش که اولویتبندی موانع نوآوری است ،نتایج پژوهش نشان میدهد عامل موانع نیروی انسانی دارای
بیشترین تأثیر است .در رتبه دوم ،موانع محیطی بر کارآفرینان در کسبوکارهای خانوادگی تأثیر جدی دارند .موانع
بازاریابی ،مدیریتی ،مالی و دانشی به ترتیب عوامل اثرگذار بعدی بر نوآوری هستند.
واژگان کلیدی :موانع نوآوری ،اولویتبندی ،کسبوکارهای خانوادگی ،کارآفرینی
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ازنظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی بوده و ازنظر گردآوری دادهها ،پژوهش داخلی است .پژوهش حاضر در دو
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 -1مقدمه

سازمانها همواره ناگزیر بودهاند برای بقا و رشد خود به تغییر آنچه به بازار عرضه میکنند و تغییر
در روش خلق و عرضه آن بیندیشند .اگرچه نوآوری هر روز بیشازپیش بهعنوان ابزاری قدرتمند برای
تضمین بقاء و رشد و نیز راهکاری مطمئن برای دفاع از موقعیت رقابتی شرکتها شناخته میشود ،ولی
موفقیت آن را با هیچ روشی نمیتوان تضمین کرد .تاریخ نوآوری در فرایندها و محصوالت ،مملو است
از ایدههایی بهظاهر خوب که در عمل شکستخوردهاند .مشکل اینجا است که نوآوری درواقع انجام
دادن کاری است که شاید تاکنون سابقه نداشته است و تنها راه برای آگاهی از موفقیت یا عدم موفقیت
آن ،انجام دادن آن است ) .(Tidd & Bessant ,2009یک سازمان نوآور به شکل فعال و کنشگرانه

به دنبال شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای جدید است و صرف ًا بر بهرهبرداری از توانمندیهای
موجود خود تکیه نمیکند ).(Santos-vijande & Alvarez-Gnzahez ,2007
تغییر و تحوالت سریع در حوزهی فناوري ،افزایش هزینههاي نوآوري ،رقابت روزافزون در
معرفي محصوالت و خدمات جدید به بازار و کوتاه شدن چرخهی عمر محصوالت و فناوريها،
منجر بهافزایش نیاز سازمانها به تعامل با محیط و ذينفعا ن خارجیشان از طریق باز کردن مرزهاي
سازمان بهمنظور تبادل ایدههاي نوآورانه شدهاست و لزوم افزایش سرعت در چرخهی نوآوری
را بیشازپیش مشخص ساخته است ) .(Felin & Zenger ,2014شرکتها با نوآوريهایشان بهتر
ميتوانند به تغییرات محیطي پاسخ دهند و براي رسیدن به عملکرد بهتر ،قابلیتهاي جدیدي کسب
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 1400

کنند (اکبری و دیگران .)1397 ،نوآوري پديدهای پيچيده و جمعي است ،به همين دليل تعيين اينكه
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يك بنگاه چه زماني به نوآوري ميپردازد و يا شدت فعاليتهاي نوآورانه آن مشخص نيست .اگرچه
نوآوری هر روز بیشازپیش بهعنوان ابزاری قدرتمند برای تضمین بقاء و رشد و نیز راهکاری مطمئن
برای دفاع از موقعیت رقابتی شرکتها شناخته میشود .بهطورکلی عواملي كه از نوآوري جلوگيري
يا آن را متوقف ميكنند ،موانع نوآوري ناميده شده و به داليل مختلفي بروز ميكند .مطالعات موانع
نوآوري بر مشكالتي تمركز دارند كه ميتوانند در فرآيند پيچيده و حساس نوآوري رخ دهند
).(Savona & Marzucchi, A & M Antonioli ,2017
خانواده اولين و کوچکترین سازماني است كه آدمي از بدو تولد در آن به ايفاي نقش ميپردازد.
احساس امنيت و اعتماد موجب ميشود كه فرد تالش كند و تا از طريق کسبوکارهای خانوادگي،
منافع اقتصادي خود را نيز به خانواده پيوند دهد .عالوه بر اين ،کسبوکارهای خانوادگي ،سهم
زيادي از اقتصاد و كارآفريني را در هر كشوري را به خود اختصاص ميدهند (حنطوشزاده و زند
حسامی.)1393 ،

کسبوکار خانوادگي ،به کسبوکارها و مخاطراتي اطالق ميشود كه فعاليتهاي اجرايي
ي آن بر عهده اعضاي يك خانواده يا چند خانواده است و تصميمهاي
(مديريتي و مالي) و عمليات 
استراتژيك و سرنوشتساز در مورد شركت و يا کسبوکار بهوسیله آنها اتخاذ ميگردد
) .(Poutziouris ,2004شناسايي موانع نوآوري و ارزيابي نحوه تأثير آنها بر انواع نوآوري در
سازمان ميتواند زمینههای ايجاد تغيير براي غلبهبر موانع و افزايش بهرهمندی از منافع نوآوري را
ميسر سازد ).(Blanchard, P, Huiban, J, Musolesi, A. and Sevestre, P ,2013
شناسايي و طبقهبندي اين عوامل ضروري است ،زيرا میتوان مكانيزمهايي را براي كاهش يا
حذف آنها تعیین کرد ) .(Coad, A Pellegrino, G. and Savona, M ,2015شناسايي و ارزيابي
موانع نوآوري به دو دليل اهميت زيادي دارد .نخست موانع نوآوري بايد شناسايي شوند تا تغييرات
الزم در سطح خارجي و داخلي سازمان براي غلبهبر آنها به شيوهاي مؤثر ايجاد شود .دوم تأثيرات
هر يك از عوامل محدودكننده نوآوري براي ايجاد تعالي سازماني ضروري است تا اهميت نسبي هر
عامل مشخص گردد ) .(Silva, M.J, Leitão, J. and Raposo, M, 2008همچنین کسبوکارهای
خانوادگی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ثروت و استخدام نیروی کار در تمام کشورهای جهان
محسوب میشود و به دلیل اهمیت بسیار زیاد این نوع کسبوکارها در رشد و توسعه اقتصادی
و همچنین اشتغالزایی دارد (مقیمی و سید امیری .)1389 ،پژوهش حاضر در تالش است تا با
شناسایی موانع نوآوری و اولویتبندی آن در کسبوکارهای خانوادگی ،کارآفرینان را در صدد
بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی به موفقیت دست یابند .همچنین ازآنجاکه پژوهش حاضر
کسبوکارهای خانوادگی در صنایع مختلف را موردبررسی قرارداده است ،به دنبال این است که
اصلیترین موانع برای کارآفرینانی که میخواهند شروع به کار کنند جدا از حوزه و صنعتی خاص
چه موانعی خواهد بود.

-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مهمترین موضوع در تئوري کسبوکار خانوادگی ،تعریف کسبوکار خانوادگی است .کانر 1و
دیگران مطرح نمودهاند که مثل هر تئوري شرکت دیگر ،تئوري شرکت خانوادگی باید توضیح دهد
که شرکت خانوادگی چرا وجود دارد و چه چیزي مقیاس و دامنه آن را تعیین میکند .پژوهشهای
زیادي در این حوزه به این موضوع پرداخته است که تفاوت شرکت خانوادگی و غیرخانوادگی در
چیست ،یا از دیدگاههاي گوناگون به بررسی منافع و مزایا یا مشکالت شرکتهاي خانوادگی در
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شناخت این چالشها و موانع یاری دهد تا این کسبوکارها موانع خود را شناسایی کرده و
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مقایسه با شرکتهاي غیرخانوادگی پرداخته شدهاست (مقیمی و سید امیری .)1389 ،بيشـتر محققان
هنگام تعريف شركتهاي خانوادگي از چهار مفهوم استفاده كردهاند :اول ايـنكـه آيا گروه خانواده
مالك بيش از  50درصد سـهام کسبوکار است ) ،(Donckels, R, Frohlich, 1991دوم اينكه آيا
اعضاي يك "گروه خويشاوندي عاطفي" شرکتشان را بهعنوان کسبوکار خـانوادگي مـيبيننـد
) ،(Huston, J, Marsden, T, Winter, Gasson R, Crow G, Errington, A, 1988سوم اينكه آيا يك
شركت توسـط اعضـاي يـك گـروه خانوادهي واحد مديريت ميشـود )(Dyer Jr, W, & sanchez ,1992

و چهـارم اینکه آيـا شركت گذر مالكيت چند نسلي در نسل دوم و يا نسلهای بعـدتر داشتهاست
).(Gasson, R, Crow, G, Errington,A, Huston, J, Marsden, T, Winter,1988
با توجه به توضیحات بیانشده ،ایراندوست و همکارانش تعريفي را بهصورت زيـر بيـان ميكنند:
"کسبوکاري كه توسط يك يا چند عضو يك خانواده تأسیس شـدهباشـد و در مديريت و ادارهي
آن عضوي از خانواده مشاركت مستقيم و فعال داشتهباشد" (ایراندوست و دیگران .)1392 ،محققان
کسبوکار خانوادگی در مورد این مسئله که کسبوکار خانوادگی و غیرخانوادگی باهم متفاوت

هستند ،اجماع دارند و عقیده دارند که اگر بین این شرکتها تفاوتی نباشد ،مطالعه آنها و اساس ًا
تئوري کسبوکار خانوادگی هیچگونه ضرورتی نخواهد داشت).(Cliff & Aldrich h.E, 2003
محققان کسبوکار خانوادگی عقیده دارند که تأثیر خانواده بر کسبوکار ،آن را از شرکتهاي
دیگر متمایز میکند و هیچ شرکت خانوادگی نمیتواند عاري از این تأثیر باشد .مدل معروفی که از
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 1400

کسبوکار خانوادگی ارائهشده است مدل " سه دایرهاي " است که در این مدل ،کسبوکار از سه
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سیستم تشکیلشده :مدیریت ،خانواده و مالکیت .این سه سیستم اجتماعی داراي ارتباطات درونی
هستند و در تعامل با یکدیگر میباشند که استراتژي و سرانجام شرکت به تعامالت آنها وابسته
خواهد بود ).(Dyer & sanchez ,1998
کسبوکارهاي خانوادگی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ثروت و استخدام نیروي کار در تمام
کشورهاي جهان محسوب میشوند .به همین دلیل سیاستمداران بخش عمومی هر کشور توجه
ویژهای به بهبود ،موفقیت و افزایش طول عمر این نوع کسبوکارها دارند .به دلیل اهمیت بسیار
زیاد این نوع کسبوکارها در رشد و توسعه اقتصادي و همچنین اشتغالزایی ،بسیاري از کشورها
برنامهریزیهای بسیار دقیق و هدفداری را در این زمینه انجام میدهند (مقیمی و سیدامیری.)1389 ،
طبق نظر پژوهشگران ،سه مزیت بر شرکتهاي خانوادگی که شروع به کار میکنند ،عبارتند از:
 -1حفظ اصول انسانی در محل کار .شرکتهاي خانوادگی بهراحتی میتوانند سطوح باالتري

از حس انساندوستی را نسبت به شرکتهاي معمولی از خود نشان دهند.
 -2توجه به عملکرد درازمدت .یک شرکت خانوادگی راحتتر از مدیران که باید ساالنه حساب
س بدهند ،میتواند به کارهاي درازمدت بیندیشد.
پ 
 -3تأکید بر کیفیت .شرکتهاي خانوادگی مدتهاست که سند حسنه ارائه کیفیت و بها دادن
به مشتری را حفظ کردهاند ) .(Kellermanns ,2005دان )1999( 2و سند و بی جگرن)2001( 3
فاکتورهاي خاص کسبوکار خانوادگی در مورد وضعیت هیئتمدیره ،تجربه جانشینی قبلی،
فرهنگسازمانی ،دوره کسبوکار ،سیستم مالیاتی را بررسی کردند .یافتههاي کلیدي آنها این بود
که فرآیند وظایف جانشینی گواه زیادي براي مراحل چرخه عمر در کسبوکارهاي خانوادگی است
و زیرسیستمهاي مالکیت با این موضوع همراستاست (مقیمی و سید امیری .)1389 ،براي آنکه
کسبوکاري مانند شرکت خانوادگی در یک رقابت شدید بازار جهانی در قرن  21پایدار باشد الزم
است بین کسبوکار و خانواده همافزایی و همزیستی وجود داشته باشد .کسبوکار باید در مسیري
انجام شود که براي خانواده ارزشآفرینی نماید و خانواده نیز باید براي کسبوکار ارزشافزودهای
داشته باشد که بدون خانواده امکانپذیر نباشد ).(Klein, S. B, Astrachan, J. H, & Smyrnios ,2005
ماهیت شرکت خانوادگی تشکیلشده است از:
 -1قصد حفظ کنترل ائتالف غالب توسط خانواده.
 -3تنظیم چشمانداز توسط ائتالف غالب تحت کنترل خانواده و قصد داشتن براي پیگیري در
طی نسلهای دیگر.
 -4پیگیري چشمانداز.
جاف و برادن ( ،)2003پنج عامل برتر را براي ادارهي کسبوکارهای خانوادگي و سالمت
ن و قوي ،پرورش تواناييهاي كارآفرينانه ،برنامهريزي
خانواده طبقهبندي كردند :چشمانداز روش 
راهبردي براي تعديل ريسكها و تسخير فرصتها ،ايجاد ساختار منحصربهفرد براي تعامل و ارتباط
خانواده ،داراييها و محيط ،روشن كردن نقشها و مسئوليتهاي اعضاي خانواده و كمك به آنها
براي توسعهي شايستگيها و قابليتهايشان ،ارتباطات و ايجاد استقالل بهویژه در انتخابهاي
خروج ) .(Jaffe & Braden ,2003پزا ( )2007سه ضرورت حياتي رهبري کسبوکارهای خانوادگي
را بهصورت زير بيان میکنند:
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 -2منابع منحصربهفرد ،جداییناپذیر و همافزا که از درگیري و تعامالت خانواده برخاسته است.
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 .1بينش ،نوآوري و رشد کسبوکار
 .2رهبري وظيفهاي كه نسل بعدي را توسعه دهد
 .3رهبري جانشين كه راهبرد و رشد کسبوکارها را دوباره احياء كند .او نشان داد كه هوش
احساسي خانواده ،تحمل تفاوتها و تعامالت ،عوامل مهم در موفقيت و تداوم حیات کسبوکار
خانوادگی هستند) .(poza, 2007اوهارا )2004( 4یازده اصل مهم و مفيد در رابطه با موفقيت و
طوالني شدن عمر کسبوکارهای خانوادگي تعريف كرد از جمله :همبستگي يا اتحاد خانواده،
توليد كاال يا خدمتي كه نيازهاي اساسي بشر را برآورده كند ،حق بزرگتري ،نقش زنان ،تعهد به
ادامهي ميراث ،استفاده از انعطافپذيري بهعنوان ابزاري براي تداوم بخشيدن مالكيت خانوادگي،
تعهد به اجتماع و خدمت به مشتري ،برنامهريزي مستند و بهصورت نظاممند اداره كردن .اوهارا ،از
وحدت خانواده و تعهد به تداوم ميراث ،بهعنوان اصول اساسي بقاء نام ميبرد همچنين وي عنوان
ميكند كه ،نقشهاي رهبري كه آينده را خوب ترسيم كند و عناصر انساني و ويژگيهاي خانوادگي
نقش اساسي را در موفقيت و تداوم حيات کسبوکارهای خانوادگي دارند .در ايران ،در مطالعهاي
كه آقايان سعيدي و شیرینکام در بررسي زندگي خانوادگي و کاری صاحبان سرمايه و شركتهاي
خانوادگي انجام دادهاند ،مواردي از قبيل :پشتكار ،بهرهوری باال ،تداوم همسويي مديران ،بهرهگیری
از آخرين فناوري روز دنیا ،توجه به تبليغات و نگاه پيوسته به تغييرات بازار و همچنين پذيرش و
اقتدار و حاكميت پدر از سوي فرزندان و نيز ايجاد نظام شركتهاي اقماري بهعنوان عوامل موفقيت
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پیشرفت سریع در علم و فناوری ،تحولها و دگرگونیهای زیادی در عصر حاضر به وجودآمده
است .نیوبرت )2004( 5در پژوهش خود پیشنهاد میکند که یک شرکت میتواند در صورت وجود
سرمایه کارآفرینی ،مدیریت کارآفرینی و دسترسی به منابع با ترکیب منابع ارزشی در یک فرآیند
پیچیده و در یک محیط در حال تغییر بهترین ارزشها را داشته باشد .پلیتیس )2005( 6نیز نشان
میدهد که انواع مختلف شغلهای ایجادشده با عملکرد کارآفرینان بهویژه انواع دانش کارآفرینی
و نحوه انتقال آن مرتبط است .چه کارآفرین با تأکید بر امکانات جدید ،دانش جدید را خلق و
تجربه جدیدی ایجاد میکند .دراکر ( 7نقل از مقیمی )1383،کارآفرینان را «جستجوگران فرصت»
میداند و بر این باور است که ،همه افراد میتوانند کارآفرین باشند .تامپسون )1991( 8بر اساس
ترکیب یافتههای پژوهشهای کلیدی ده نکته اساسی را درباره کارآفرینان و کارآفرینی بیان کرده
است (ناظم :)1386 ،کارآفرینان افرادی هستند که خود را از دیگران متمایز میسازند .کارآفرینی
موضعیابی و بهرهبرداری از فرصتهاست .کارآفرینان منابع موردنیاز برای بهرهبرداری از فرصتها

را مییابند ،ارزشافزوده ایجاد میکنند ،شبک هسازان اجتماعی و مالی خوب هستند ،دارای دانش
عملی هستند ،سرمایه مالی ،اجتماعی و هنری خلق میکنند ،توانایی مدیریت خطر را دارند ،در
مواجهه با نامالیمتها دارای قاطعیت و اراده هستند و کارآفرینی شامل خالقیت و نوآوری است.
یـک سـازمان نـوآور بـه شـکل فعـال و کنشگرانـه بـه دنبـال شناسـایی و بهرهبـرداری از

فرصتهـای جدیـد اسـت و صرفـ ًا بـر بهرهبـرداری از توانمندیهـای موجـود خـود تکیـه
نمیکنـد ).(Santos-Vijand, M. L, & Alvarez-Gonzalez, L, 2007
چهار ویژگی مهم سازمانهای نوآور عبارتاند از:
 )1در سازمانهای نوآور ،پرداخت بهجای برابری درونی بر برابری بیرونی تأکید دارد و مقدار
زیادی از پرداخت به ریسکپذیری افراد تعلق میگیرد.
 )2سازمانهای نوآور ،بین عملکرد کوتاهمدت و بلندمدت و عملکرد فردی و گروهی تعادل
ایجاد میکنند.
 )3سازمانهای نوآور ،زمان و تالش زیادی را صرف یاددهی میکنند و بیشتر آموزشهای
گروهی را مدنظر دارند.
 )4سازمانهای نوآور بر بازار کار بیرونی تأکید دارند و مسیرهای شغلی متنوعی را ارائه
میکنند .حوزه نوآوری بسیار گسترده است (هم ازنظر فضای کلی نوآوری و هم انبوه روشهای
متفاوتی که میتوان به آن پرداخت) .به اعتقاد جان تزگازکس ،9مدیر فنی سرکو دو چالش اصلی
 -1نوآوری معموالً یک مسئله فنی قلمداد میشود .بهبیاندیگر ،نوآوری قلمرو محافظتشده

مهندسان و دانشمندان است؛ بنابراین صرف ًا به آنها تعلق دارد ،نه به ما بهعنوان عموم جامعه .چالش
ما این است که با این مسئله مقابله کنیم و درک انسانها از نوآوری را تغییر دهیم و به آنها بفهمانیم
که نوآوری برای "همه" است.
 -2افزایش هوشیاری این افراد که درکی درست از نوآوری ندارند و نمیدانند نوآوری چگونه
اتفاق میافتد.
به اعتقاد جان گیلبرت ،10مسئول تعالی در فرآیند یوبی اس چالشهای نوآوری را شامل:
 -1فرهنگ (تشویق افراد برای به چالش کشیدن روش انجام دادن کارها و خلق ایدههای خالقانه).
 -2متوازن کردن نوآوری با سطح مدیریت و کنترل ریسک الزم در یک محیط خدمات مالی.
 -3اطمینان یافتن از اینکه نوآوری به بهبود موضعی در یک حوزه و تأثیر منفی بر حوزههای
دیگر منجر نمیشود) .(tidd & bessant ,2009در سال  2006مطالعهای برای توانمندیهای بنگاههای
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فعال در زمینه نوآوری صورت گرفت و مشکالتی مانند مقوالت زیر را شناسایی کرد:
 -1نبود فرهنگ نوآوری
 -2عدم وجود راهبردی که تالشهای نوآوری را متمرکز کند
 -3تعارض نوآوری با روند جاری فعالیتهای سازمان و ارزش کافی ندادن به آن
 -4عدم وجود فرآیندی رسمی برای نوآوری در سازمان
 -5محدود بودن مهارتهای مدیریت پروژه ) .(Bessant, J. and A. Davies ,2007اغلب نوآوریها
با آشفتگی و سردرگمی همراه هستند ،آغازی پراشتباه دارند ،رفتوبرگشت بین مراحلشان به چشم
میخورد ،به بنبست میخورند ،مراحل را به ترتیب طی نمیکنند و  . ...نوآوری قلمرو متخصصان
پژوهش و توسعه ،بازاریابی ،طراحی یا فناوری اطالعات تلقی میشود ،اما همه انسانها مهارتهای
خالقیت و توانایی حل مسئله را برای نوآوری دارند .اگر بتوان سازوکارهایی برای تمرکز این تواناییها
در سطح سازمان یافت ،یک ظرفیت نوآورانه قابلتوجه ایجاد خواهدشد .افراد بهتنهایی فقط میتوانند
نوآوریهای محدود و تدریجی داشتهباشند؛ ولی مجموع این تالشها میتواند دستاوردهایی قابلتوجه
برای سازمان داشتهباشد) . (tidd & bessant ,2009توانمندسازها و موانع فرایند نوآوری به شیوههای
مختلفی در ادبیات موضوعی نوآوری موردبحث قرارگرفتهاند .در این ادبیات ابعاد مختلفی برای
موانع نوآوری بیان شدهاست .الرسن و لویس ( )2007موانع نوآوری را بهصورت موانع مالی،
بازاریابی ،مدیریتی و فردی دستهبندی کردهاند ).(Larsen, P and Lewis ,2007
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جایدادهاند ) .(Segarra-Blasco, A, Garcia-Quevedo, J. and Teruel-Carrizosa, M ,2008یکی
از دستهبندیهای متداول در تحلیل موانع نوآوری ،دستهبندی این موانع به موانع داخلی و خارجی
است ).(Madrid-Guijarro, A, Domingo, G. and Van Auken, H ,2009
به گفته سگارا -بالسکو و دیگران ( )2008موانع خارجی زمانی به وجود میآید که بنگاهها در دستیابی
به اطالعات تکنولوژیک مشکل دارند یا اعتبارات خارجی یا کارکنان ماهر برای آنها تأمین نمیشود ،یا
مشکالتی در ارتباط با شرایط بازار وجود دارد .موانع داخلی زمانی مطرح است که برای نمونه بنگاه فاقد
سرمایه داخلی برای نوآوری باشد یا کارکنان آن را احساس کنند که ریسکها و هزینههای نوآوری بسیار
باالست ).(Segarra-Blasco, A, Garcia-Quevedo, J. and Teruel-Carrizosa, M ,2008
بهور ،نادری و فتاحی( )1398در مطالعه خود به آزادی اقتصادی و فعالیتهای کارآفرینانه
نوآورانه پرداختند .نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،نشان داد ،آزادی اقتصادی رابطه معناداری
با سطح فعالیتهای کارآفرینانه دارد و از بین شاخصهای موردبررسی تجارت خارجی ،تنظیم

نومقررات و امنیت حقوق مالکیت بیشترین تأثیر را بر سطح فعالیت کارآفرینانه نوآورانه برآورد
قوانی 
کردند (بهور ،نادری و فتاحی .)1398 ،شیرازی و همکارانش به نقش منابع سازمانی و قابلیت نوآوری
در خلق مزیت رقابتی شرکتهای دانشبنیان نوپا با تعدیلگری عملکرد تجاریسازی فناوری
پرداختند .یافتهها نشانمیدهد که منابع سازمانی و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی شرکتهای
دانشبنیان نوپا اثر مثبت و معناداری دارند (شیرازی ،هاشم زاده ،رادفر و ترابی .)1397 ،تیواری
( )2007موانع خارجی را شامل موانع تأمین ،تقاضا و محیطی میداند .موانع تأمین دربرگیرنده
مشکالت در دستیابی به دانش تکنولوژیک ،مواد خام و اعتبارات است .موانع تقاضا عبارت از
نیازهای مشتریان ،تصورات از ریسکهای نوآوری و محدودیتها در بازارهای داخلی و خارجی
است .موانع محیطی نیز دربرگیرنده مسائل قانونی و سیاسی است ،همچنین موانع داخلی را با عوامل
منبع محور نظیر منابع مالی بنگاه ،شایستگیهای فنی و فرهنگ و مسائل مرتبط با ماهیت انسانی
نظیر گرایشهای مدیران در مورد ریسکهای نوآوری و مقاومت کارکنان در برابر نوآوری مرتبط
میداند ) .(Tiwari ,2007موانع داخلی و خارجی که اسماعیلزاده و همکارانش جمعآوری کردهاند
در جدول ( )1ارائه شدهاست.
جدول( :)1موانع داخلی و خارجی نوآوری (اسماعیلزاده و دیگران)1397 ،
موانع داخلی نوآوری
کمبود منابع مالی شرکت
باال بودن هزینههای نوآوری

عدم وجود مدیریت پروژه پژوهش و توسعه محصول
کمبود نیروی انسانی واجد شرایط در شرکت
نبود دانش کافی نسبت به حوزه فناورانه فعالیت شرکت
نداشتن دانش مناسب نسبت به بازار
موانع خارجی نوآوری
کمبود منابع بیرونی (خارج از شرکت) تأمین مالی
تسلط چند شرکت بر بازار و نبود امکان رقابت
عدم اطمینان از وجود تقاضا برای نوآوری در بازار
نبود انعطافپذیری کافی مقررات و استانداردها
ناکارایی سیاستهای بازرگانی (گمرکی ،تعرفهای و)...
نداشتن دسترسی به مواد اولیه ،تجهیزات ،آزمایشگاهها و سایر ملزومات و زیرساختهای موردنیاز برای نوآوری
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منابع انسانی مهمترین منابعی هستند که مدیران با استفاده از آنها میتوانند در جهت دستیابی به
اهداف سازمان کوشش کنند .الزمهی مدیریت صحیح منابع انسانی ،شناخت دقیق عوامل مؤثر بر
عملکرد این منابع میباشد .در واقع نیروی انسانی مؤثر ،عامل اصلی تداوم موفقیت و تحقق اهداف
سازمان است .توجه به نیرویانسانی بهعنوان زیربنای تولید و ارائه خدمات در سازمانها یکی از
راهکارهای اساسی در افزایش کارآیی و بهرهوری سازمان به شمار میرود .مناب ع انسانی در تمامی
نیروی انسانی و درکل مدیریت منابع انسانی یکی از

حوزهها نظیر :گزینش ،استخدام ،نگهداری
مواردی است که دوراندیشی ،نوآوری سازمانی و تحولآفرینی را تحت تأثیر قرارمیدهد .الزمه
مدیریت صحیح منابع انسانی ،شناخت دقیق عوامل مؤثر بر عملکرد این منابع میباشد(.خدابخشزاده
و همکاران .)1394 ،از دهه  ،1980بحث هیجانانگیزی در مورد رویکرد "شایستگی" مدیریت افراد
در سازمانها مطرح شدهاست .تحقیقات زیادی وجود دارد که ثابت میکند بین عملکرد مدیریت
منابع انسانی و عملکرد یک شرکت در زمینههای خاصی مانند معرفی استراتژی و نوآوری ،رابطه
مثبت و قوی وجود دارد ) .(Singh, S.K., Singh ,2019کاتریزنا پیوور-سالج 11در مقاله خود بیان
داشت ،تحقیقات انجامشده نشان میدهد که شرکتهای صنعتی ،روشهای توسعه منابع انسانی
که فقط بر نیازهای جاری تمرکز دارند ،در زمینه انعطافپذیری و رویکرد بلندمدت مطابقت
ندارند .همچنین عدممشارکت کارمندان در روند تصمیمگیریهای مرتبط با آموزش ،که یکیدیگر
از اصول مدیریت منابع انسانی پایدار میباشد ،یک کاستی مشهود است .وی به این نتیجه رسید که
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این شایستگیها با تمرکز بر نیروی انسانی(مهندسان) انجام میپذیرد .هر سازمانی باید برای آگاهی
درباره مخاطبان خارجی خود ،یا درباره بازار و یافتن مخاطبان خود اطالعاتی کسب کند.
مهمترین راه کسب اطالعات بازاریابی میباشد .بازاریابی فرآیندی است که از تولید محصوالت
تا رسیدن به دست مصرفکننده را شامل میشود .سیستمهای بازاریابی پویا ،مشتریگرا و رقابتی
هستند و دائم ًا در حال تغییر و بهبود میباشد (عنابستانی و طوالبینژاد .)1397 ،پیترسون ،منیتون،
لیو و دارل )2021( 12مطالعه خود را بر بازاریابی پایدار و حمایت از مشاغل پایدار متمرکز کردند.
سه یافته مهم این مطالعه نشانمیدهد:
 )1ارزشهای مبتنی بر ذات مصرفکنندگان بیشترین تأثیر مثبت را در حمایت مصرفکنندگان
از کسبوکارهای پایدار دارند.
 )2بعدازآن نگرش نسبت نوعدوستی شرکتها.
 )3و سپس نگرانی در مورد اخالق شرکتها بیشترین تأثیر را در بازاریابی داشتند.

امروزه چالشهای مدیریت بهطور فزایندهای از شبکه پیچیدهای از تأمینکنندگان تشکیل
بوکار و ایجاد فرصتهای جدید برای مدیریت بنگاه را تهدید کند .درک
شدهاست که میتواند کس 
ریسکهای زنجیرهتامین که شرکتها با آن مواجه میشوند ،این امکان را فراهم میسازد تا مدیران
بنگاهها توانایی بهتری در تشخیص و مقابل با رخدادهای غیرمنتظره را ایجاد نمایند (زند حسامی
و ساوجی .)1391،در سالهای اخیر تشدید عدمقطعیت در مورد سیاستهای دولت ،اهمیت درک
تأثیرات آن بر اقتصاد واقعی را برجسته کرده است .اغلب مطالعات نظری و تجربی ،تأثی ر عدمقطعیت
در سرمایهگذاری را در چارچوب سرمایهگذاری برگشتناپذیر بررسی میکنند .با درنظرگرفتن
برگشتپذیری پرهزینه ،عدمقطعیت منجربه تغییر زمان بهینه سرمایهگذاری به دلیل ویژگی اختیار
طبیعی سرمایهگذاری میشود .بااینحال شرکتها باید هنگام تصمیمگیری در زمینه سرمایهگذاری
در دنیای غیرقطعی و دارای اصطکاک مالی ،نهتنها برگشتپذیری سرمایهگذاری را در نظر بگیرند
بلکه هزینههای تأمین مالی را نیز باید در نظر بگیرند .تا جایی که تأمین مالی خارجی برای تأمین
سرمایه نوآوری مرتبط است ،شوک عدمقطعیت انباشتهشده که بر هزینههای تأمین مالی شرکتها
تأثیر میگذارد ،میتواند بر سرمایهگذاری در نوآوری نیز تأثیر بگذارد .فلیپیتی و گای همچنین اظهار
داشتند شرکتهایی که بیشتر در معرض عدمقطعیت قراردارند با افزایش بیشتری در هزینههای
تأمین مالی روبهرو میشوند و نوآوری کمتری ارائه میدهند .عدمقطعیت سیاست اقتصادی همچنین
تأمین مالی خارجی در یک فضای رقابتی دارد ).(Filippetti, Andea. Guy, Frederick ,2020
قدرت دانش ،به یکی از منابع مهم برای سازمانها تبدیلشده است تا افراد بتوانند تخصص
خود را گسترش داده ،مشکالت را حل کنند ،آموزش سازمانی را توسعه دهند و شرایط جدیدی
برای افراد و سازمانها در حال و آینده ،فراهم شود .سرعت زیاد و ماهیت پویایی اقتصادنوین ،با
پیشرفتهای زیاد فناوری ،مشوق بسیاری از سازمانها است تا از دانش خود برای ایجاد ارزشها
در دوره ثابت زمانی استفاده کنند .اغلب شرکتهای باید انتقال مؤثر دانش را در بخشهای مختلف
حفظ کنند تا بتوانند در قضای رقابتی در بازار ،حرفی برای گفتن داشتهباشند .زیرا موفقیت آنها
وابستگی زیادی بهسرعت انتشار اطالعات دارد .دانش ذات ًا در یک سازمان گسترش مییابد و
درنتیجه ممکن است بین افراد مختلف با تغییراتی همراه باشد .بنابراین هماهنگسازی دانش دارای
اهمیت است و سبب میشود که دانش مناسبی در اختیار افراد قرارگیرد و از اجرای وظایف سازمانی
پشتیبانی میکند ).( Nisar, Tahir M. prabhakar, Guru. Strakova, Lubica ,2019
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69

ش پژوهش
-3رو 

این پژوهش از نوع کاربردی است و روش آن نیز کیفی است؛ استراتژی پژوهش حاضر ،نظریه
دادهبنیاد و رویکرد پژوهش ،استقرایی است .هدف پژوهش ،اکتشافی و افق زمانی پژوهش ،تک
مقطعی است .هرگاه محقق در نظر داشتهباشد تجارب و دیدگاههای افراد را بهمنظور صورتبندی
یک نظریه مورد کاوش قرار دهد ،نظریه دادهبنیاد ،شیوه مناسبی خواهد بود .محقق میکوشد تجربه
افراد درگیر با مسئلهای خاص را دریابد .از سویی دیگر با استفاده از روشهای کیفی میتوان به
شکل مطلوبتری به پاسخ سؤاالت دستیافت.
قلمرو پژوهش کسبوکارهای خانوادگی در صنایع مختلف است و به این سؤال پاسخ میدهد
که فارغ از نوع صنعت ،اصلیترین موانع برای کارآفرینانی که میخواهند شروع به کار کنند چیست.
برای جمعآوری اطالعات از روشهای بررسی اسناد و مطالعات کتابخانهای ،مصاحبه ساختاریافته
و پرسشنامه مقایس ه زوجی استفاده شدهاست .زمان مصاحبهها بین  45تا  100دقیقه متغیر بود
که به شکل مصاحبههای رودررو و عمیق با طرح پرسشهای باز انجام شد .انجام مصاحبهها تا
رسیدن مقولهها به اشباع نظری ،یعنی مرحلهای که در آن دادههای جدید در ارتباط با مقوله پدید
نمیآید ،ادام ه یافت .اطالعات کسبشده بعد از هفت مصاحبه تکراری شدند و برای اطمینان بیشتر
گردآوری دادهّها تا  11مصاحبه ادامه پیدا کرد .کلیه مصاحبههای انجامشده ضبط و متن مصاحبهها

به نرمافزار اطلستی 13وارد شد .برای اولویتبندی مقولههای پژوهش ،پرسشنامه مقایسه زوجی
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سلسلهمراتبی ) (AHPتحلیل شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه کارآفرینان وخبرگان کسبوکار خانوادگی در صنایع مختلف
(شرکت نیوساد ،شرکت خدماتی جامجمع ،شرکت پویندگان بهبود کیفیت ،کارخانه چای الهیجان،
قالیبافی ،سفالگری ،شرکت در حوزه آی تی ،شیرینی فروشی اشهدی بهعنوان کارآفرینان و بقیه
افراد از کارکنان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی استان گیالن) را شامل
میشود .نمونهگیری بهصورت هدفمند آغاز شد و با روش گلوله برفی ادامه یافت .این نمونه ،شامل
کارآفرینان برتر و خبرگان استان گیالن در نیمه دوم سال  1398است.
تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش بر اساس دستورالعملهای استراس و کوربین ()۱۳۹۰
انجامگرفتهاست .این روش شامل سه مرحله اصلی کدگذاری باز ،کدگذاری محوری (مقولهها) و
کدگذاری گزینشی (بعد) است .در فرآیند استقرایی ،مجموعهای از دادههای مشابه حول یک مفهوم

گرد آمدند .مفاهیمی که معانی مشترک را در خود داشتند ،در قالب مقولهها که سطحی انتزاعیتر
نسبت به مفاهیم دارند ،سازماندهی شدند و سرانجام ،مقولههایی که بار معنایی و محتواییشان از
قرابت بیشتری برخوردار بود در بعد اصلی پژوهش قرارگرفتند.
برای حصول اطمینان از روایی مرحله نخست پژوهش ،یعنی دقیق بودن یافتهها از منظر پژوهشگر،
مشارکتکنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش ،اقدامات زیر انجام شد کراسول و میلر:)2000( ۱۵
( )۱تطبیق توسط مشارکتکنندگان :مشارکتکنندگان ،پارادایم کدگذاری محوری را بازبینی و
نظر خود را در ارتباط با آن ابراز کردند .دیدگاه ایشان در پارادایم کدگذاری محوری و انتخابی
اعمال شد.
( )2بررسی همکار :سه نفر از اساتید مدیریت به بررسی یافتهها و اظهارنظر درباره پارادایم
کدگذاری محوری پرداختند .برای محاسبهی درصد پایایی بین دو کدگذاری (شاخص تکرارپذیری)
که بهعنوان شاخص پایایی تحلیل به کار میرود ،از فرمول زیر استفادهشده (خواستار )1388 ،و
مقدار آن  77درصد به دست آمد که میتوان گفت پژوهش از درصد پایایی قابل قبولی برخوردار
است:
درصد پایایی = (تعداد توافقات * / 2تعداد کل کدها)*100

ضمن ًا تجزیهوتحلیل دادههاي این پژوهش همراه با کارآفرینان انجام گرفتهاست.
در مرحله کدگذاري باز رونوشت مصاحبهها براي یافتن مقولههاي اصلی بهطور منظم بررسی
در کدگذاري محوري کدها و دستههاي اولیهاي که در کدگذاري باز ایجاد شدند ،با یکدیگر
مقایسه شده و کدهایی که ازنظر مفهومی با یکدیگر مشابه بودند ،حول محور مشترکی قرارگرفتند
و شش دسته مقوله محوري شناسایی شد .در کدگذاري گزینشی متغیر اصلی یا فرآیند اساسی نهفته
در دادهها ،چگونگی ،مراحل وقوع و پیامدهاي آن نمودار میشود .براساس روابط بهدستآمده
مفاهیم حاصل از کدگذاري باز و محوري در مرحله کدگذاري گزینشی ،به یکدیگر پیوند داده شد
و بعد اصلی پژوهش که موانع نوآوری بود بهدستآمد.
فرایند طی شده برای دستیابی به نظریه دادهبنیاد با الهام از داناییفرد و همکاران ( )1395به این
شرح است:
 )1ورود به زمینه پژوهشی :برای ورود به زمینه پژوهشی ،پیرو سنت نظریهسازی دادهبنیاد،
ل وقولهای مشارکتکنندگان کشف شود .ما در ابتدا با توجه به
«مسئله» باید از گزارشها و نق 
مصاحبه با کارآفرینان ،مسئله را کشف کردیم.
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شد .طی این فرآیند کدگذاری 18 ،کدباز شناسایی شد.
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 )2نمونهبرداری نظری :در این مرحله ،مصاحبه و گردآوری اطالعات تا رسیدن به اطالعات
تکراری ادامه پیدا کرد.
)3کدگذاری باز :با توجه به مصاحبه هرکدام از کارآفرینان ،تکتک جمالت آنان در قالب یک
کدباز شکل گرفت.
 )4یادنوشت نگاری :مرحله اصلی شیوهشناسی نظریهسازی دادهبنیاد است .گزارشهایی که حین
کدگذاری ،گردآوری و تحلیل دادهها ظهور یافتند که در قدم بعد ،یادنوشتها دستهبندی شدند.
 )5کدگذاری محوری :هنگامیکه کدها و یادنوشتها انباشته شدند ،شروع به دریافتن روابط بین
آنها کردیم .این فرآیند ،که کدگذاری محوری خوانده میشود ،روابط کدهای باز که باهم مشابهت
داشتند در یک مجموعه تحت عنوان کدهای محوری قرارگرفتند.
 )6کدگذاری گزینشی :بعدازآن که متغیر محوری پیدا شد ،کدگذاری گزینشی با مرور و بررسی
یادداشتهای میدانی یا یادنوشتهای قبلی که تاپیشازاین یکبار در مرحلهای پیشین کدگذاری
شده بودند ،صورت گرفت که بعد اصلی پژوهش است.
 )7بررسی پیشینه تخصصی موجود :پیشینه تخصصی بهعنوان مآخذی از دادههای بیشتر خوانده
شد که با دادههای بهدستآمده موجود مقایسه شود.
 )8دستیابی بهکفایت نظری :نظریه دادهبنیاد به دلیل ماهیت مقایسهای و تطبیقی بودن تحلیل خود،
همیشه مالزم با نمونهبرداری نظری است .گردآوری اطالعات تا دادههای تکراری ادامه پیدا کرد.
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 1400

 )9نگارش (مشتمل بر متراکمسازی نظری) :مقولههای مختلف به همدیگر و به متغیر مرکزی
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مرتبط و شبیه نظریه نگارش شدند.

-4تجزیهوتحلیل یافتهها

در پژوهش حاضر ابتدا دادههای اولیه از طریق مطالعات جمعآوری گردید .بهمنظور دستیابی

به دادههایی که بتواند پرسش پژوهش را پاسخ دهد ،مصاحبههایی عمیق و ساختاریافته با 11
کارآفرین و خبره انجام پذیرفت .متن مصاحبه نوشته شد و دادهها از طریق نرمافزار اطلستی به
رایانه وارد شدند ،متنها بعد از هر مصاحبه سطربه سطر کدگذاری شد که در ادبیات دادهبنیاد به آن
کدگذاری بازمیگویند .پس از اتمام کدگذاری همهی مصاحبهها ،کدگذاری محوری شدند که در
قالب مقولهها نشان دادهشدهاست .درنهایت مقول ه به بعد موانع نوآوری دستهبندی شدند که همان
کدگذاری گزینشی هستند .شش مقوله عمده و تأثیرگذار موانع نوآوری شامل :موانع نیروی انسانی،
موانع بازاریابی ،موانع دانشی ،موانع محیطی و موانع مالی است که از دادههای کیفی این پژوهش

استخراج و تبیین شد .برای تسریع در فهم بهتر مرحله کدگذاری ،کدهای استخراجشده از خروجی
اطلستی در شکل ( )1نمایش دادهشده است .در ابتدا کدهای باز ،سپس کدهایمحوری (مقولهها)
و درنهایت کدگزینشی (بعد) که شامل موانع نوآوری است ،تعیین شد.
با توجه به شکل( )1کدهای باز در کادرهای سبز رنگ ،کدهای محوری پژوهش که همان
مقولههای اصلی موانع نوآوری شناسایی شدند در کادرهای زرد رنگ و بعد اصلی پژوهش در کادر
آبی نمایش دادهشدهاست.

ت زوجی) ،نرمافزار اکسپرتچویس
برای اولویتبندی مقولهها و کدها از روش ( AHPمقایسا 
استفاده شدهاست .بعد از شناسایی کدها و مقولهها پرسشنامه مقایسات زوجی در اختیار هفت
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شکل( :)1ابعاد ،مقولهها و کدهای باز موانع نوآوری با استفاده از نرمافزار اطلستی
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نفر ازکارآفرینان و خبرگان (این تعداد به دلیل کفایت در تعداد برای انجام محاسبات در

AHP

و همچنین دستیابی راحتتر به این افراد از همان یازده نفر اول انتخاب شدهاست) قراردادهشد.
اولویتبندی موانع نوآوری با استفاده ازاینروشدر شکل ( )2مشاهده میشود:
موانع

موانع

موانع

محیطی

دانشی

5/56185

2/90928

3/58158

1/97593

2/0059

3/75367

1/77722

1/70064

5/62959

3/41132

3/52182

نیروی
انسانی

موانع

موانع

موانع

مدیریتی

بازاریابی

مالی

1/4074

1/22754

1/15714

نمودار میلهای اولویتبندی موانع نوآوری

موانع مالی
0.089

موانع بازاریابی

0.149

موانع مدیریتی
0.095
0.408
0.056

5/40292

موانع نیروی
انسانی
موانع دانشی

0.205
ناسازگاری

0/10

موانع محیطی

شکل( :)2خروجی اولویتبندی موانع نوآوری با نرمافزار اکسپرتچویس

در ستون دوم شکل ( )2میزان مهم بودن هر عامل مشخص شدهاست .بیشترین مانع بر نوآوری،
موانع نیروی انسانی و بعدازآن به ترتیب موانع محیطی ،بازاریابی ،مدیریتی ،مالی و درنهایت دانشی

فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 1400

هستند .در شکل ( )3الگوی سلسله مراتبی مقایسات زوجی آمده است که دوبهدو باهم مقایسه شدهاند.
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شکل( :)3الگوی سلسله مراتبی مقایسات زوجی

شکل ( )4اولویتبندی کدهای باز موانع نوآوری را نمایش داده است .این اولویتبندی با
استفاده از نرم افزار اکسپرتچویس انجام پذیرفتهاست.

شکل ( :)4اولویتبندی کدهای باز موانع نوآوری با استفاده از نرمافزار اکسپرتچویس

در جدول ( ،)2فهرستی از مقولههای اصلی(کدهای محوری) به همراه زیر مقولهها (کدهای باز)
الف) موانع انسانی که شامل نبود کارکنان ماهر واجد شرایط و مقاومت کارکنان است.
ب) موانع بازاریابی که شامل عدم اطمینان از وجود تقاضا و نیاز مشتریان برای نوآوری در بازار
و تصورات ریسک و محدودیتهایی که بازار داخلی و خارجی وجود دارد ،است.
ج) موانع دانشی که شامل مشکالت دستیابی به دانش فنّاورانه و نبود دانش کافی نسبت به حوزه
فناوری فعالیت شرکت است.
د) موانع مدیریتی که شامل عدم وجود ساختار سازمانی مناسب و حامی فعالیت نوآورانه و عدم
وجود مدیریت پروژه تحقیقوتوسعه محصول و ریسکپذیری مدیران است.
ه) موانع محیطی که شامل ناکارایی سیاستهای بازرگانی (گمرکی ،تعرفهای و ،)..نبود
انعطافپذیری کافی مقرراتو استانداردها ،فرهنگ مناسب دانشی ،مشکل اعتبارات خارجی و نبود
امکان رقابت است.

موانع نوآوری و اولویتبندی آنها در کسبوکارهای خانوادگی کارآفرینان

درجشده است .اثرات و روابط میان مقولهها به شرح زیر است:
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و) موانع مالی که شامل مواد خام و اعتبارات و سایر ملزومات و زیرساختهای مورد نیاز
برای نوآوری ،نداشتن سرمایه کافی برای سرمایهگذاری در نوآوری و استخدام کارکنان ،باال بودن
هزینههای نوآوری و کمبود منابع مالی است.
جدول ( :)2مقولههای حاصل از کدگذاری و اعتباربخشی به یافتههای پژوهش
کد

کدهای باز

مصاحبهشوندگان
11.....-2-1

11....-2-1
11....2-1

 .1نبود کارکنان ماهر نیروی انسانی واجد شرایط در شرکت
 .2مقاومت کارکنان

8 -4
4
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8-7-6-5-4-3-2
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 .1مشکالت دستیابی به دانش فنّاورانه(محدودیت در ظرفیت جذب)
 .2نبود دانش کافی نسبت به حوزه فناوری فعالیت شرکت

11....-2-1

 .3ریسکپذیری مدیران

11...-2-1

 .1ناکارایی سیاستهای بازرگانی(گمرکی ،تعرفهای و)..

11...-2-1

 .2نبود انعطافپذیری کافی مقررات و استانداردها

11-10-9-6-3

 .3فرهنگ مناسب دانشی

11-9-4-3-1

 .4مشکل اعتبارات خارجی

11...-2-1
11...-2-1
11-9-8-1

موانع بازاریابی

موانع دانشی

 . 1عدم وجود ساختار سازمانی مناسب و حامی فعالیت نوآورانه

11-9-6-4

4-2-1

موانع نیروی انسانی

دارد

 .2عدم وجود مدیریت پروژه تحقیق و توسعه محصول

11

محوری(مقولهها)

 . 1عدم اطمینان از وجود تقاضا و نیاز مشتریان برای نوآوری در بازار
 .2تصورات ریسک و محدودیتهایی که بازار داخلی و خارجی وجود

7-6-5-3-2

کدهای

کدهای
گزینشی(بعد)

موانع مدیریتی

موانع نوآوری

موانع محیطی

 .5نبود امکان رقابت
 .1مواد خام و اعتبارات و سایر ملزومات و زیرساختهای مورد نیاز برای
نوآوری
 .2نداشتن سرمایهگذاری در نوآوری و استخدام کارکنان

موانع مالی

 .3باال بودن هزینههای نوآوری
.4کمبود منابع مالی

بهمنظور اشاره به میزان ریشهداری مفاهیم و گزارههای توسعهیافته در دادهها و دادهبنیاد بودن
آنها ،نمونههایی از دادههای واقعی ،در قالب نشانههای کالمی در جدول ( )3ارائه شدهاست.

جدول( :)3نمونههایی از نشانههای کالمی
ردیف

1

کد

نمونه کدباز

محوری
موانع

ناکارایی سیاستهای

محیطی

بازرگانی

نیروی

نبود کارکنان ماهر

نمونه نشانه کالمی
سیستم های نادرست مالیاتی و فساد اداری و عدم شفافیت در نظام
اقتصادی از عوامل تأثیرگذار برای کارآفرینان است.

کد
مصاحبهشونده
2

موانع
2

فرار نیروی انسانی ماهر به کشورهای دیگر

5

انسانی
نداشتن سرمایهگذاری
3

موانع مالی

در نوآوری و استخدام
کارکنان

4

5

6

موانع

نبود انعطافپذیری کافی

محیطی

مقررات و استانداردها

موانع
محیطی

مشکل اعتبارات خارجی

موانع مالی

باال بودن هزینههای
نوآوری

تسهیالت به افرادی پرداخت میشود که در حال حاضر کار میکنند .به
افرادی که تازه شروع به کار کردهاند داده نمیشود.

9

خیلی از کسبوکارها به دلیل فشارهای مالیاتی و بیمه تعدیل میشوند.

10

یکی از موانع افراد کارآفرین گرفتن وام است.

4

استفاده از فناوریهای برتر در حوزه آی تی بسیار حساس و حیاتی
است که هزینههای باالیی دارد.

7

عناصر تشکیلدهنده فرآیند موردمطالعه ،تعیین نموده است .جدول( ،)4شامل خالصهای از مراحل
کدگذاری ،فعالیت انجامشده و سازماندهی دادههای گردآوری شدهاست.
بر این اساس ،مفاهیم ذیل ،مجموعه عناصر تشکیلدهنده موانع نوآوری در کسبوکارهای
خانوادگی کارآفرینان را تشکیل میدهد.
 . 1ویژگیها و پیشینه کارآفرین ( شرایط علی)
 .2شرایط خاص زمینهای ( شرایط زمینهای)
 .3مقوله مرکزی
 .4شرایط مداخلهگر
 .5راهبردها
 .6پیامد

موانع نوآوری و اولویتبندی آنها در کسبوکارهای خانوادگی کارآفرینان

تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده و اعتباربخشی به یافتههای پژوهش 6 ،مقوله بهعنوان
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جدول ( )4خالصه مراحل کدگذاری
مرحله

نوع کدگذاری

1

کدگذاری باز

فعالیت انجامشده
کدگذاری اولیه نشانههای کالمی

خروجی

 18کدباز

2

کدگذاری محوری

شناسایی و تعیین مقولهی محوری

توسعه  6مقوله محوری

3

کدگذاری گزینشی

داستانپردازی و تفسیر و تکوین نظریه

توسعه یک گزاره اصلی

در این بخش ،الگویی برای مقابله با موانع نوآوری در کسبوکارهای خانوادگی در قالب
نظریه دادهبنیاد روایت میگردد .در شکل ( )5الگوی موانع نوآوری در کسبوکارهای خانوادگی
کارآفرینان نشان داده شدهاست که شامل شرایط خاص زمینهای ،ویژگیها و پیشینه کارآفرینان،
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مقوله مرکزی ،راهبردها ،شرایط مداخلهگر و پیامدها است.
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شکل ( :)5الگوی موانع نوآوری در کسبوکارخانوادگی کارآفرینان

-5جمعبندی

این پژوهش گامی برای پاسخگویی به پرسشهای مطرحشده در راستای موانع نوآوری برداشته

است .با توجه به سؤال اول پژوهش که شناسایی موانع نوآوری در کسبوکارهای خانوادگی است،
موانع نوآوری در پنج دسته شناسایی شد که شامل :موانع مالی ،موانع بازاریابی ،موانع مدیریتی ،موانع
نیروی انسانی ،موانع دانشی و موانع محیطی است.
موانع مالی شامل -1 :مواد خام و سایر ملزومات و زیرساختارها  -2کمبود منابع مالی  -3باالبودن
هزینههای نوآوری  -4نداشتن سرمایه کافی برای استخدام کارکنان.
موانع بازاریابی شامل -1 :تصورات از ریسک و محدودیت بازار  -2عدماطمینان از وجود تقاضا
و نیاز مشتریان.
موانع مدیریتی شامل -1 :عدم وجود مدیریت پروژه  -2عدم وجود ساختار مناسب  -3ریسکپذیری
مدیران.
موانع نیروی انسانی شامل -1 :مقاومت کارکنان  -2نبود کارکنان ماهر.
موانع دانشی شامل -1:نبود دانش کافی نسبت به حوزه فناوری  -2مشکالت در ظرفیت جذب
دانش؛ و در انتها موانع محیطی شامل -1 :نبود انعطافپذیری کافی مقررات  -2ناکارایی سیاستهای
بازرگانی  -3نبود امکان رقابت  -4فرهنگ مناسب دانشی  -5مشکل اعتبارات خارجی.
با توجه به نظریه دادهبنیاد که درنهایت باید نظریهای مطرح شود ،نتایجی که بهدست آمد را
میتوانیم بهعنوان نظریه این پژوهش تلقی کنیم .همچنین با توجه به مقایسات مقاالت پیشین
همچون مادرید -گیجارو ( )2009به بررسی موانع نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط
موانع داخلی شامل :نداشتن سرمایه کافی برای سرمایهگذاری نوآوری و کارکنان.
موانع خارجی شامل :مشکل فنّاورانه ،مشکل ارتباط با بازار ،مشکل اعتبارات خارجی ،نبود
کارکنان ماهر .با توجه به نتایج پژوهش حاضر که در پاییز سال  1398انجام پذیرفت و تطابق آن با
پژوهش پیشینیان ،پژوهش حاضر به اولویتهای اول خود دستیافت .تیواری ( )2007به بررسی
مراحل اولیه نوآوری ،فرصتها و چالشها در مشارکت خصوصی پرداختهاست .وی موانع نوآوری
را به دو بخش خارجی و داخلی دستهبندی کرد.
موانع خارجی شامل :تأمین ،تقاضا و محیطی است که هر مؤلفه دارای ابعادی است .موانع تأمین
شامل :مشکالت در دستیابی به دانش فنّاورانه ،مواد خام و اعتبارات.
موانع تقاضا شامل :نیازهای مشتریان ،تصورات از ریسکهای نوآوری و محدودیتها در
بازارهای داخلی و خارجی و موانع محیطی :مسائل قانونی و سیاسی .همچنین در دستهبندی
موانع داخلی مؤلفههای آن شامل :منابع مالی بنگاه ،شایستگیهای فنی و فرهنگ ،گرایش مدیران

موانع نوآوری و اولویتبندی آنها در کسبوکارهای خانوادگی کارآفرینان

اسپانیایی پرداختهاست .موانع نوآوری را در دو بخش موانع داخلی و خارجی دستهبندی کردند.
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به ریسکهای نوآوری ،مقاومت کارکنان است .در پژوهش حاضر نتایجی نزدیک به نتایج تیواری
در سال  2007یافت شد .با توجه به این یافتهها مشخص میشود وجود موانعی مشابه برای تمام
کسبوکارهای خانوادگی وجود دارد.
همچنین سؤال دوم پژوهش که اولویتبندی موانع نوآوری بود با توجه به تحلیل دادهها از طریق
مقایسات زوجی ،نبود کارکنان ماهر بهعنوان بیشترین عامل تأثیرگذار بر سر راه کارآفرینان برتر قرار
داشت .همچنین مقاومت کارکنان ،دومین اولویت در حوزه موانع انسانی شناسایی شد .از طرفی نبود
سیاستهای بازرگانی سومین ساولویت در حوزه موانع محیطی ،از عوامل اثرگذار ازنظر کارآفرینان
برتر تلقی شد .در یک جمعبندی هدف هر سازمان ،دستیابی به باالترین سطح بهرهوری است .یک
شرکت خانوادگی بنای خود را بر نوآوری گذاشته ،در این راستا موانعی وجود دارد .دراینبین موانع
نیروی انسانی مهمترین نقش را در افزایش یا کاهش بهرهوری ایفا میکند که در پژوهش حاضر
بهعنوان مهمترین موانع نوآوری شناخته شد .نبود کارکنان ماهر و مقاومت کارکنان از مواردی هستند
که کارآفرینان به آن اشاره کردند .حضور در بازارهای جهانی و داخلی با شیوه موفق و کارآمد از
آرزوهای هر شرکتی است که دست به نوآوری میزند .لذا ابتدا باید عوامل و موانع محیطی شناخته
شود و درنهایت گامی را در این راستا بردارند.
با توجه به دستاوردهای پژوهش حاضر عوامل محیطی بعد از موانع محیطی بهعنوان دومین
مانع بر سر راه نوآوری شناسایی شد .ناکارایی سیاستهای بازرگانی و نبود انعطافپذیری مقررات
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و استانداردها بهعنوان مهمترین موانع محیطی بیان شد .علت اصلی به وجود آمدن هر تخصصی
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احساس نیاز به آن تخصص است .شناسایی نیازهای مشتری و شناسایی محدودیتهای بازار از
موانع بازاریابی در کسبوکارهایهای خانوادگی است که مدیریت این کسبوکارها باید به این
موانع توجه کنند .منظور از موانع مدیریتی عواملی است که به مدیریت ،قوانینومقررات حاکم،
ساختار ،فرهنگ وکارکنان یک سازمان مربوط میشود .سازمان نوآور نیاز به مدیریتی کارآفرین دارد.
با توجه به پژوهش حاضر و با توجه به گفتههای کارآفرینان ،عدم وجود ساختار حامی نوآوری،
قوتوسعه و ریسکپذیری از موانع مدیریتی شناسایی شدند.
عدم مدیریت پروژه تحقی 
یکی دیگر از موانع نوآوری که کارآفرینان به آن اشاره کردند ،موانع مالی است .باال بودن هزینههای
نوآوری ،زیرساخت مناسب برای سازمان نوآور ،نداشتن سرمایه کافی برای استخدام نیروی ماهر
از موانعی هستند که در این راستا شناسایی شدند .دانش هر سازمان ،سرمایه کلیدی آن سازمان
محسوب میشود .نبود دانش کافی در حوزه فناوری و محدودیت در ظرفیت جذب ازجمله موانع
دانشی در راستای پژوهش حاضر شناسایی شدند .بنابراین کارآفرینان پس از شناسایی و ارزیابی

راهحلهای مسئله پیشرو در کسبوکارهای خانوادگی موانع را کنار زده و گامی موفقیتآمیز در
حوزهی کاری خود برمیدارند.
بر اساس نتایج یافت شده از این پژوهش میتوان پیشنهادهای کاربردی زیر را بیان کرد:
 -1همانطور که مشخص شد مهمترین موانع نوآوری ،کمبود نیروی انسانی ماهر است .یک

دلیل به وجود آمدن این مانع یعنی کمبود نیروی ماهر از دید کارآفرینان ،بحث نحوه نگه داشت و
ارتقای مهارتهای نیروی انسانی توسط مدیران و کارآفرینان است( .هرچند که در نگاه نخست این
موضوع را به مهاجرت نخبگان به خارج و یا حتی ضعف دانشگاه در تربیت نیروی متخصص و
ماهر نسبت میدهند) در این راستا پیشنهاد میشود که مدیران و کارآفرینان با تسلط بر روشها و
مکانیزمهای مشوق ایدهپردازی و سیستم پاداش و مشارکت در تسهیم عواید کارآمد برای ترغیب
کارکنانشان ،جهت ایجاد انگیزه در آنها بهره گیرند .همچنین برگزاری جلسات منظم در زمینه
تحلیل بازار و بهویژه بها دادن به کارکنان تحصیلکرده و اجرای طرح و ایده آنان بهعنوان راهحلی
بهتر برای دستاوردهای نوآورانهی موفق پیشنهاد میشود.
 -2با توجه به پژوهش حاضر ،موانع محیطی در مرتبه دوم از موانع نوآوری شناسایی شد.

ناکارایی سیاستهای بازرگانی و همچنین نبود انعطافپذیری مقررات از بیشترین عواملی بودند که
در موانع محیطی مورد تأکید قرارگرفته شد با توجه به مصاحبه صورت گرفته با کارآفرینان و خبرگان
این عرصه وجود تناقض و عدم نظارت صحیح بر اجرای قوانین و سیاستها بخشی از مشکالت
به مدیران و سیاستگذاران دولتی پیشنهاد میشود تا در طراحی مکانیزمهای سیاستگذاری
و رگوالتوری افزایش ضمانت اجرای قوانین و حرکت برمدار قانون و قانونگرایی و پرهیز از
قانونگریزی و اجرای دقیق و بدون تبعیض قوانین را فراهم آورند .همچنین افزایش شفافیت
در سیاستگذاریها و تصمیمات دولت جهت احیاء اعتماد عمومی بین دولت و کسبوکارها و
برقراری ثبات در سیاستگذاریها ،رعایت اعتدال و پرهیز از شتابزدگی در سیاستگذاریهای
اقتصادی و خودداری دولت از تغییر ناگهانی سیاستهای اقتصادی پیشنهاد میشود.
 -3همانطور که مشخص شد ،سومین موانع نوآوری ،بازاریابی است .توجه به اهمیت ریسک و

محدودیتهای داخلی و خارجی ،همچنین اطمینان از تقاضا و نیاز مشتریان شرط الزم برای ورود به
بازار است که یکی از مهمترین فرصتهایی هستند که با توجه به تغییرات جهانی ،میتواند توسعه
اقتصادی کشور را سرعت ببخشد .موانع بازاریابی سبب میشوند فرآیند نوآوری با مشکالت جدی
مواجه شوند که در این میان اولین قدم برای گذر از این موانع ،شناخت است .شاید بتوان گفت دو
مؤلفه مهم برای بازاریابی موفق ،جسارت و پشتکارو مداومت است .معرفی و شناساندن تولیدکننده
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را به همراه داشتهاست .باوجود بیان خبرگان بر وجود سیاستهای درست و گلهمندی کارآفرینان،
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و محصوالت تولیدشده ،ایجاد گسترش شبکه تولید و توزیع محصول ،گسترش حوزه فعالیت،
شناخت بازار ،مشتریمداری ،بهرهگیری از قوانین ،حمایت خانوادگی و پرورش توانمندیهای
شخصی از مهمترین مواردی هستند که به کارآفرینان پیشنهاد میشود.
 -4با توجه به پژوهش حاضر موانع مدیریتی از دیگر موانع نوآوری شناسایی شد .به کارآفرینان

پیشنهاد میشود برای مقابله با موانع مدیریتی ،تالش در جهت تقویت انگیزه و اعتمادبهنفس برای به
عهده گرفتن مسئولیتها ،اختصاص امکانات مناسب و کافی ،جلب مشارکت به شیوههای مختلف
را برای بهبود صحیح مدیریت در کسبوکارهای خانوادگی به کار ببندند.
 -5در پژوهش حاضر موانع مالی هم ازجمله موانع نوآوری شناسایی شد .برای مقابله با این

یشود که تسهیل بیشتری در مورد قواعد پذیرش ،افشا و حاکمیت شرکتی
مانع به دولت پیشنهاد م 
شرکتهای خانوادگی از طرف سازمان بورس اعمال شود و سازوکارها و اصول موردنیاز برای
تأمین مالی را از طریق ارتباط مستقیم کسبوکار با سرمایه گذران فراهم کند.
 -6با توجه به پژوهش آخرین مانع ،مانع دانشی شناسایی شد .امروزه داراییهای ذهنی و دانش

افراد مانند سایر داراییهای سازمان مهم هستند .سازمانهایی که به اهمیت دانش پی بردهاند سعی
در مدیریت بهینه آن دارند تا در فرآیندهای خود به نحوی اثربخش از این سرمایه کلیدی استفاده
کنند .در این راستا به کارآفرینان پیشنهاد میشود تا با مدیریت زمان ،دانش سودمند ،انفاق دانش،
تجربیات کاری ،اعتمادسازی ،ارتباطات ،نظم همهجانبه ،عدالت محوری ،تشویق رفتارهای تسهیم
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بین شرکتها و...به کار ببندند.همچنین پیشنهادها برای پژوهشهای آتی بهقرار زیر است:
-1در این پژوهش مصاحبهها با کارآفرینان ،خبرگان و مدیران بررسی شد .برای دستیابی به
اینکه چه عواملی مانع و چه عواملی حمایتکننده نوآوری در کسبوکارهای خانوادگی هستند،
میتوان از مشتریان موردنظر آن کسبوکار و کارکنان آنها مصاحبه به عمل آورد تا از دیدگاه آنان
این عوامل و پیشرانها موردبررسی قرار گیرد.
 -2با توجه به اینکه این پژوهش مصاحبه با کارآفرینان برتر استان گیالن انجام گردیده است،

مصاحبه با کارآفرینانی که با شکست مواجه شدند میتواند موضوع جالبی برای پژوهشهای
آتی باشد .یا اینکه برای شناسایی پیشرانها با کارآفرینان برتر و برای شناسایی موانع نوآوری با
کارآفرینان شکستخورده مصاحبه صورت گیرد.
 -3یک موضوع مهم برای پژوهشهای آینده ،بررسی امکان تأثیرات متقابل عوامل شناساییشده

در این پژوهش است .چهبسا موانع محیطی خود باعث به وجود آمدن موانع بازاریابی و یا مالی
باشد.
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