
 Journal of International Business Administration المللی وکارهای بینکسبمدیریت 

                      jiba.tabrizu.ac.ir دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز 

        DOI: 10.22034/JIBA.2021.43173.1587     0011، تابستان 2سال چهارم، شماره 

         005 – 027ص 

 

 سنجی مدیران در راستای هوشمندسازی تحلیل و ارزیابی ذهنیت

       نوپا در دوران پساکروناکارهای وکسب

  4*موسوی نسیمسیده ،3ساعدی عبداله ،2موسوی الدینسیدنجم ،1نیاطاهری مسعود

  00/19/0999تاریخ دریافت: 
 01/01/0999تاریخ پذیرش: 

   چکیده
سنجی به تحلیل و ذهنیت های کیفی بود که با استفاده از رویکرد کیوپژوهش حاضر از نوع پژوهش

نوان عوکارهای نوپا پرداخت. در این پژوهش از مصاحبه عمیق به کسب مدیران در راستای هوشمندسازی
ها استفاده شده است که روایی آن با استفاده از رویکرد نسبت روایی محتوا و آوری دادهجمعابزار اصلی 

گیری عالوه برای انتخاب نمونه، از نمونهتأئید شده است. به  کوهن آن با استفاده از روش کاپای پایایی
 ش حاضر، با استفاده ازاست. در پژوه برداری غیراحتمالیهای نمونههدفمند استفاده شده است که روش

 امهًو در اد های کیوها نمونه و گزینهمصاحبه فضای گفتمان حاصل شد و با استفاده از نظرهای آن 20
سنجی دهندهً ذهنیتتشکیل اسایی عؤاملدست آمد. نتایج پژوهش مشتمل بر شن به کیو آن، مجموعهً

ه دهنده آن است کهای نوپا در این رابطه است. نتایج نشانوکارکسب مدیران در راستای هوشمندسازی
ها، یتفعال پذیری باال، خودکارسازیهای الکترونیکی، انعطافجذب دانش فراگیر، بکارگیری سامانه

ی مدیران در سنجشش ذهنیت ،گیری مبتنی بر اطالعات و یادگیری مستمر و مؤثرپذیری، تصمیممقیاس
وکارهای نوپا هستند. همچنین پیشنهادهای پژوهش نیز در دو حیطه سبسازی کراستای هوشمند

ائه وکارهای نوپا ارکسب سازیهوشمند تر در عرصهًتر و کاربردیکاربردی و پژوهشی برای اقدامی عملی
 اند. شده
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       مقدمه
این ویروس در حد گسترده در اغلب کشورها در حال تبدیل شدن به  پس از انتشار شیوع ویروس کرونا

ت که مربوط به بهداش یک مسئله جهانی است. مثل هر مسئله جهانی مشابه دیگری، به خصوص مواردی
های انسانی بر روی اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهد بود. در این میان شرکتجهانی هستند چنین تراژدی 

ته شده ای از تعاریف شناخاند. طبق مجموعهنوپا نیز تا حدی تحت تاثیر ظهور این مسئله جهانی قرار گرفته
ه شوند که بهای موقتی اطالق میها به سازمانتوان گفت که این شرکتوکارهای نوپا میبرای کسب
باشند. در اینجا یک سوال بدون پاسخ بندی میهای تجاری سودآور، قابل تکرار و قابل مقیاسدنبال مدل

ها مواجه ها ممکن است با آنهای اصلی که این سازمانماند و آن عبارت است از اینکه چالشباقی می
انند بر توسازمانی رسمی می بر این باورند که این عوامل شوند کدامند؟ با این وجود برخی از پزوهشگران

( زیر 2111محور اثرگذار باشند. انجمن اقتصادی جهانی )محور و ضرورتفرصت روی سطح کارآفرینی
اعالم  09 گیری کوریدهای جهان به منظور کمک به آنها در مواجهه با همهساختارهای خود را برای شرکت

و نقل از هر شرکت ذینفع مجزا برای مواجهه ه تامین منبع و پشتیبانی حملها کمک کردن بکرد. هدف آن
د. های حمایتی را ارائه دهناند انواع متفاوتی از بستهها تالش کردهبا این چالش است. به طور همزمان دولت

های منتشر شده وکارهای کوچک دارند به آنها اختصاص یافت. طبق گزارشبه رغم اهمیتی که کسب
وکارهای نوپا در مواجهه های سیاسی را برای کسبسط انجمن اقتصادی جهانی، اغلب کشورها واکنشتو

ها در این میان ترین شرکتپذیریوکارهای نوپا در بین آسیباند بنابراین کسبداده گیری نشانبا این همه
لبا در حال تالش برای کمک کردن به گذاران ایرانی غااند. افزون بر این سیاستاین بحران مانده

 هستند تا بتواند نرخ اشتغال ملی آنها را حفظ کنند. بنابراین های متوسط و بزرگ برای دوام آوردنشانشرکت
طالعات یرند طبق اای اقتصاد به شدت تحریم شده رنج میوکارهای نوپا بیشتر از این عوامل زمینهکسب

های ایرانی به مدت حداقل ماری و آموزش، سی و هشت درصد شرکتآ منتشر شده توسط مرکز تحقیفات
اند همچنین اطالعات به دست آمده حاکی از آن هستند که طی شش ماه گذشته بدون فعالیت بوده دو ماه

است تعداد وکارهای نوپا در کل وجود داشته های تولید کسبافت معناداری در نقدینگی، منابع انسانی و نرخ
گیری دچار شوک شدند. برخی از آنها دست به های اول این همهوکارهای نوپا طی ماهی از کسبمعنادار
های خود را متوقف کردند و برخی ارائه خدمات خود را به های احتیاطی زدند و برخی دیگر  فعالیتفعالیت

اشتند و المللی ندوکارهای ایرانی دسترسی به مشتریان بینحالت تعویق در آوردند. افزون بر این کسب
شود شد که این خود یک مسئله مهم قلمداد میبنابراین بازارهای آنان غالبا محدود به مشتریان داخلی می

ها در مراحل اولیه آنها به نظر ضروری وکارهای ایرانی درک و بررسی بهتر این چالشدر نتیجه برای کسب
تند، وکار هساز شرایط عمومی محیط کسب ی تابعیوکارهای نوپای ایرانهای کسباست. همچنین چالش

ایتی مواجه های حمانسانی و مکانیزمهای مرتبط با مسائل مالی، منابع وکارهای نوپای ایرانی با چالشکسب
کند که های اشاره میوکارهای نوپا به شرکتدر حقیقت کسب .(2121 ،0دانازاده و پائول)سالم هستند

های ارائه شده توسط تعدادی از موسسین یا اعضا گروه را وکار ایجاد شده براساس ایدههای کسبمدل
کار یک اصطالح گسترده است که معموال وکسب هوشمندسازی. (2120، 2و ژانگ )ژنگ کنندتنظیم می

گیری، یمکند که شامل پشتیبانی تصموکار مبتنی بر کامپیوتر اشاره میکاربردهای کسبای از به هر جنبه
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 ،0یوراو ز )گرابینسکا شودمیها و تحلیل هوشمند داده بازاریابی و تجزیه مدیریت اطالعات، اتوماسیون
فاده پا مورد استوکارهای نوای توسط کسبهطور فزآیندوکار به کسب های هوشمندسازی(. سیستم2109

سازی یا تجزیه ها، آمادهها، انباردادهسازی دادهخیرهذها و خصوص در زمینه ادغام داده گیرند و بهقرار می
وکارها کسب . بنابراین هوشمندسازیریزی و گزارشگری( کاربرد دارند)برنامه هاها و ارائه دادهو تحلیل داده

آید که ها شده است. امروزه به ندرت پیش میگیری در شرکتتصمیمبه یک مبنای ضروری برای 
های نههای اجرایی و هزیوکار کار کنند به دلیل تالشکسبهای بزرگ بدون سیستم هوشمندسازیشرکت

یک  کنند. برایهای نوپا بزرگ از آنها استفاده میرسد که فقط شرکتحل پیچیده به نظر میباالی راه
 تهای فراوانی اسوکار ارائه یک گزارش مستلزم تالشکسب سیستم هوشمندسازیکشور بدون یک 

های انجام شده نیز هر چند پژوهشی که مستقیما به موضوع (. در باب پژوهش2102، 2و تیل )ازروال
ت یاف پرداخته باشد وکارها نوپا در دوران پساکروناکسب سنجی مدیران در راستای هوشمندسازیذهنیت

 وکارها نوپا در دورانکسب سنجی مدیران در راستای هوشمندسازینشد. لذا سوال اصلی پژوهش ذهنیت
  است. پساکرونا

 

  نظری پژوهش  مبانی

 کارهای نوپاوکسب

کارهای نوپا از نوع، اندازه، شکل و حوزه فعالیت متفاوت از یکدیگر هستند. با این وجود تحقیق بر وکسب
(. 2107، 9ا کیسیمیترواموازاده و ک)سالم شده استها به ندرت انجام های نوپا و تکامل آنروی انواع شرکت

ا مشتریان تقاضا و کاهش درآمدها ناشی از آن رکاهش  منفی از شیوع کرونا های نوپا با تاثیرپذیریشرکت
وکارهای (. کسب0999 و همکاران، )حسنوند دانندکار خود میوبر کسب بیشترین عامل تاثیر ویروس کرونا

وکارها نوپا پذیر هستند در حالی که کسببخشی، فناوری، سرمایه واقعی، فناوری مد، آسیبنوپا در اعتبار
بیند. اما از نظر این پژوهشگران همه بیشترین آسیب را می ونقلوری، گردشگری و حملدر بخش فنا

 وکارهای نوپا در حوزه تامینشوند. کسبدچار مشکل نمی وکارهای نوپا در طول بحران ویروس کروناکسب
ویی ای ویدئهاز جمله کنفرانس ها و ابزارهای همکاری و مشارکتیمواد غذایی، فناوری بهداشت، لجستیک

 وکارهای نوپا در فناوریاند در حالی که کسبقرار گرفته 09 طور مثبتی تحت تاثیر بحران کوریدبه 
های برند. در بحرانرنج نمی بندی، بازاریابی و فناوری مالی از بحران ویروس کرونا(، بازی، گروه)فورنتچ

(. اگر 2121 ،0و همکاران )پاوکف شدندگیر میچشمها دچار زیان وکارهای فناوری نوآورانهگذشته کسب
و تولید اهمیت بسیاری دارند با این حال در طی رکود اقتصادی  وکارهای نوپا در ایجاد شغل ثروثچه کسب
  (.2105 ،5االنسو )دوارتی پذیر هستندمحیطی بسیار آسیبهای زیست و بحران

 

 وکارهای نوپاسازی کسبهوشمند
نابع ها از موکار، ادغام دادهوکار به دلیل افزایش نقش آن در تعیین عملکرد کسبسازی کسبهوشمندی

وکار را به سوی گیری که رویکرد کسببینی، تعیین بودجه و تصمیمریزی پیشها، برنامهمختلف، انبار داده
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ی رشد وکار بر روی کسبسازکند به سرعت گسترش یافته است. رشد هوشمندعملکرد مطلوب هدایت می
های کوچک و متوسط به خوبی به دلیل کمک به فرآیند وکار تاثیرگذار است از سوی شرکتعملیات کسب

 های هوشمندسازی(. سیستم2109، و زیورا)گرابینسکا گیری مورد استقبال قرار گرفته استتصمیم
ه سازی و بآوری و ذخیرهه  به  ارائه، جمعهایی تعریف کرد کعنوان سیستم توان  بهکار را میوکسب

د که با کنپردازند این سیستم به مدیران کمک میشده از منابع مختلف می های سازماندهیداده روزرسانی
کنند، آنها را تجزیه و تحلیل  کنند و آنچه را که در نهایت  منجر به شتاب یافتن های در حال تغییر کار داده

ر شرکت گیری دشود و کاربرد موثر آن را در فرآیندهای حاکمیت و  تصمیمعات مربوط میبه اطالدستیابی 
آوری ها خام و حجیم جمعوکارها به تبدیل دادهکسب (. هوشمندسازی2105، 0و همکاران درک کنند )کوبینا

ی د که اجراکنوکار در جهان امروز  ثابت میشده از منابع مختلف به اطالعات مفید هست. شرایط کسب
شود. یوکار محسوب موکار برای دستیابی به موفقیت در محیط کسبکسب یک سیستم هوشمندسازی

  دست آورند و دست بهکند که اطالعات بیشتری را به ها کمک میوکارها به سازمانکسب هوشمندسازی
ل تغییر تطبیق دهند و تری بزنند و خود را با محیط در حاوکارهای هوشمندانههای کسبگیریتصمیم

 کنندگان و رقبا همکاری کنند. هوشمندسازیوکار دوام بیاورند و در عین حال با مشتریان، تامینجهان کسب
شود که در دنیای و تکنولوژی اطالعات می های هوشمندسازیوکار مدرن شامل ادغام روشکسب
وکار در دستیابی کسب (. هوشمندسازی2101، 2و همکاران )پاوکف گیرندوکار مورد استفاده قرار میکسب

ین اند، همچنمورد حمایت قرار گرفته و هوشمندسازیسازی وکار و فرآیندهای شفافهای مهم کسببه داده
ایج وکار تصمیمات بهتری بگیرند و به نتکسب هوشمندسازی توانند با استفاده از سیستمکارمندان می

  (.2102، و تیل )ازروال طور مداوم توسعه یابند و به تری دست پیداکندسریع
 

 وکارهای نوپادر کسب نقش هوشمندسازی
ی این کند. به عبارتوکارهای نوپا ایجاد مینقش و تأثیر شگرفی در رشد و موفقیت کسب سازیهوشمند

های ها از منابع داخلی و خارجی متفاوت و به کارگیری ابزارها و تکنیکرویکرد یعنی فرآیند ادغام داده
ری و اجرا براساس این نگرش نسبت به گیها و تصمیمتجزیه و تحلیل برای درک اطالعات نهفته در داده

 توان با درک سواالتی نشان داد که چرا هوشمندسازیوکارها را میکسبآمده اهمیت هوشمندسازی دست
وکارها اجرای کاربردی مبنی بر کنند و چرا کسبوکارها موقعیت مرتبه باالی خود را حفظ میکسب

کارگیری اطالعات از منابع مختلف، استخراج پیام از  با بهاند؟ وکار را تکمیل نکردهکسب هوشمندسازی
 شود بحث فوقوکار میکسب دهی به هوشمندسازیگیری باعث ارزشاطالعات ارائه شده برای تصمیم

وکار نقش معناداری در مدیریت عملکرد شرکت با مدیریت کسب حاکی از آن است که هوشمندسازی
ها برای مدیریت محیط در حال تغییر به آن نیاز دارند. با توجه به مدیریت کند و سازماناطالعات ایفا می

توان گفت که اطالعات جدید و پیچیده ناشی از تغییرات همیشه در حال اتفاق در محیط اطالعات، می
ها نیاز به ادغام و شود. بنابراین سازمانهای کوچک و متوسط میباعث ایجاد یک چالش برای شرکت

گیری ها در تصمیمتواند به سازماناطالعات برای تعیین میزان اثرات این تغییرات دارند که می پردازش
برای  وکار افزایش یافته است که  دلیل آن کاربرد موثرشکسب کارگیری هوشمندسازی پویا کمک کند. به

                                                                                                                             
1. Kubina et al 2. Pavkov 
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 گیری دربه تصمیموکار برای درک مسائل مربوط و پردازش اطالعات که کسب ادغام کردن و جداکردن
تی و عنوان  یک سطح مناسبی از درسوکار به کسب گیری بهتر هوشمندسازیگیرند. برای تصمیمنظر می

، 0)شهاب علی و همکاران شودمرتبط میکند که باعث ایجاد دانش ها را ایجاد میقابلیت اطمینان داده
2107.)   

 

 91 کووید
در چین شناسایی شده اما این ویروس به سرعت در سراسر  2109 برای اولین بار در دسامبر 09 کووید

 5در سراسر جهان تقریبا به  تعداد افراد مبتال به ویروس کرونا 2121می سال  21جهان منتشر شده در 
خارج از  موارد گزارش شده در حال حاضر % 91کشور منطقه رسید که بیش از  211میلیون نفر در بیش از 

دهنده اقدامات بهداشت عمومی در سراسر جهان است بلکه نه تنها نشان 09 گیری کوویدچین هستند. همه
ها های گزافی بر کل جهان اعمال شود. انتشار این ویروس به تنهایی و تالشباعث شده است که هزینه

ثال متواند باعث شوند که حوزه تولید و مصرف به حالت سکون و رکود درآیند. برای برای کاهش آن می
باعث کاهش عرضه نیروی کار شده است که به نوبه خود مانع از تولید  09 نرخ مرگ و میر ناشی از کورید

و  گذاری اجتماعیهای فاصلهتوان به این موضوع اشاره کرد که سیاستشود. در یک نگاه مشابه میمی
 های رفت و آمد( با هدفمحدودیتها، قرنطینه کردن و ها و کارخانه)مثل بستن فروشگاه اقدامات قرنطینه

انتشار  بیماری ممکن است همچنین منجر به یک کاهش سریع  کاهش میزان حمل و نقل و محدودسازی
و فوری تولید در حوزه اقتصاد شود. افزون بر این زمانی که کارگران درآمد خود را در نتیجه مرخصی گروهی 

کاهش دهند یا از مصرف اجتماعی قابل به تاخیر اندازی دهند تمایل دارند که مخارج خود را از دست می
ها و مسافرت و گردشگری( ممکن است ها و باشگاههای تئاتر، میخانهها، سالن)مثل رستوران بکاهند
به تاخیر  09 های خود را با توجه به عدم قطعیت باالی مربوط به کوویدگذاریها همچنین سرمایهشرکت

ای و اروپا تا حد زیادی تحت پوشش رسانه ی که انتشار این بیماری در ایاالت متحده آمریکابیاندازند. در حال
پذیرترین جوامع جهان در کشورهایی با درآمد قرار گرفته است ممکن است اثرات مخرب بر روی آسیب

 افزایش شتابناک ابرای مقابله ب پایین و متوسط داشته باشد چرا که اقتصادهای نوظهور فاقد منابع و ظرفیتی
 (. کووید2120، و ژانگ )ژنگ اجتماعی اقدامات بازداری هستند -در موارد ابتال همچنین عواقب اقتصادی

است که از شهر  2ویروس  کرونا سندرم تنفسی حاد شدید از یک بیماری بسیار مسری یا بیماری ناشی 09
یک به خود گرفته است و بر تمام کشورها تاثیر های پاندمچین نشات گرفته است و از پیش نسبت ووهان

 یابد که در نتیجه منجر به مرگگذاشته است. که از طریق تماس نزدیک در میان افراد گسترش می
شود و همچنین به عنوان پاندمی شناخته میبه دلیل شدت و قدرت آن به  09 شود کوویدها نفر میمیلیون

جدید،  شود. شروع ویروس کروناپیش تاکنون شناخته می هاجهانی از قرنعنوان بزرگترین بحران بهداشت 
ی کار المللهمه چیز را از اقتصاد جهان گرفته تا روابط اجتماعی را مختل کرد. به همین دلیل سازمان بین

(ILO تخمین زد که )ل ها برای کنترترین روشیکی از ارجحمیلیون شغل ممکن است از بین برود  095
 (.2،2121و همکاران )میشرا استدر مناطق درگیر  09 کورید ثیر این بحران، اعمال اقدامات مهار شیوعات

درد و رنج بشر را افزایش داده، اقتصاد را تضعیف کرده، زندگی میلیاردها انسان در سراسر جهان  09 کووید

                                                                                                                             
1. Shaheb Ali 2. Mishra et al   
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اقتصادی، محیطی و اجتماعی تاثیر گذاشته های بهداشتی، طور قابل توجهی بر حوزهکرده و به را زیر رو 
به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش  کرونابیماری ویروس (. 0،2120و همکاران )موفیجور است

مالی  هایگیر، بسیاری از کشورها بستهاست. در کنار اقدامات پزشکی برای مبارزه با این بیماری همه
ه دهند. با پرداخت مستقیم دولت و کمک ببرای بازگرداندن تقاضای کل ارائه میای را سابقهبی انگیزشی
، ، ممکن است مردم مجبور نباشند برای کار در بیرون در یک دوره زمانی خاص اجتماع کنند. بنابراینبیکاران

اری نیز جلوگیری متواند بحران اقتصادی را کاهش دهد بلکه از گسترش بیشتر این بیتوسعه مالی نه تنها می
از انسان به انسان برای کنترل شیوع فعلی انجام  کرونا ای برای کاهش انتقالاقدامات گسترده. کندمی

، های مستعد از جمله کودکانشده است. توجه و تالش ویژه برای محافظت یا کاهش انتقال باید در گروه
های توصیه. (2121 ،2و بیراریدی )روتان اعمال شود های بهداشتی و افراد مسندهندگان مراقبتارائه

ز و افق های بااند که شامل نوآوریارائه شده وکار برای جهان پساکروناسازی یک کسبمختلفی برای آماده
  (.2121 ،9)کریک و کریک شوندریزی میبرنامه

 

 و کارهای نوپابر کسب 91 اثرات کووید
. با گذاردبر جای میوکارها بر روی کسب غیرقابل انکاریوسیع و  اثرات کرونا، محققاندر نظر بسیاری از 
توانیم انتظار داشته باشیم که گیری دارد، نمیای در جهان چنین وسعت همهلهاکه مس این وجود، هنگامی

ماده وکار آف کسبهای مختلثیر پایدار در جنبهابلکه باید خود را برای ت .ثیر آن پس از مدتی از بین برودات
خریب وکارها یا قدرت تجهش ژنتیکی در بازارها و کسب نماییم. شاید بتوان این تغییرها را به نوعی یک

ثیر این بحران از اثرگذاری ات .مشخص کند وکارها راتواند بقا یا نابودی کسبخالقانه در اقتصاد نامید که می
ت نهایت، وضعی ثیر قرار داده و دراشود، سپس شرکتها را تحت توکارها آغاز میبر روی مشتریان کسب

 رقابت در صنایع مختلف را تغییر میدهد. تغییر رفتار مصرفکنندگان در این شرایط میتواند پایدار بوده و
ها برای جلوگیری از طرف دیگر، شرکت .ثیر قرار دهداوکار را تحت تهای توزیع کسبها و کانالمحصول

های ها در زمینهرفع چالش ای برایهای خالقانهحلشمار در این بحران، نیازمند راههای بییاناز ضرر و ز
ورد استفاده م ها، فرآیندهای کاریمین، فروش و بازاریابی، فناوریاانسانی، مدیریت زنجیره ت مختلف سرمایه
 در درون سازمان ذخیره شده وعنوان دانش  تواند بهها هستند که در بسیاری از موارد میو سایر بخش

ها و نیز در درون آنها های خاصی را برای آن ایجاد نماید. این تغییرها در بازار خدمات شرکتشایستگی
قرار داده  الشعاع شود که بازار رقابتی صنایع مختلف را تحتهایی میتهدیدها باعث نوآوری جهت مقابله با

توانند دامنه ی که نه تنها میهاگردد. تحولپایدار دیگری می عظیم وهاییو خود باعث ایجاد تحول
در  .مراتب فراتر از بازه زمانی این بحران باقی خواهد ماند اثرگذاری وسیعی داشته باشند، بلکه اثر آنها به

، به احتمال زیاد کشورهای حاضر در مناطق اصلی گران موسسه مکنزییک نگاه جهانی، و به گفته تحلیل
همچنان شاهد ادامه روند رشد این بیماری خواهند بود. این در حالی است که به احتمال قوی  کرونا وعشی

درگیر این بیماری خواهند شد. در چنین شرایطی، اعتماد مشتریان به ویژه در مناطق  مناطق جدیدی نیز
تر نیز ی اجتماعی ضعیفهابین برود و با محدودیت سفر و گردهمایی تحت اثر این بیماری ممکن است از

درصد کاهش  1.7تا  1.9ناخالص داخلی جهان، بین  شود. در نتیجه، این انتظار وجود دارد که رشد تولید
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3. Crick  & Crick    
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چه  در در تحلیل نتایج موجود نظرسنجی مبنی بر اینکه ویروس کرونا. (0999و همکاران،  )حسنوند یابد
ط به های مربواین نتایج بدست آمده است. حوزههای بیشتر تاثیرات مثبت و منفی گذاشته است حوزه

گرفتند.  )تولید تجهیزات پزشکی، مشاوره آنالین و ...( بیشترین تاثیر مثبت را از کرونا خدمات پزشکی
ی نیز های فروش اینترنتهای که مربوط به خدمات آنالین، همچون تاکسی اینترنتی و شبکههمچنین حوزه

    (.0999و همکاران،  )حسنوند ین وضعیت دارندبیشترین تاثیر منفی را از ا
 

 پیشینه پژوهش
صنعت گردشگری  های هوشمندسازیعنوان شناسایی مولفه( در پژوهشی به 0999و همکاران ) زنگوئی
 اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که چهار مؤلفه حکمرانی هوشمند، توانمندسازیپرداخته

جامع خدمات گردشگری،  وسعه کاربرد فناوری نوین هوشمند و هوشمندسازیفرهنگی، ت -اجتماعی
( در پژوهشی 0999اند. فالح )صنعت گردشگری در ایران شناسایی شده های هوشمندسازیعنوان مؤلفهبه
 کارهای نوپا پرداخته است.ودر حوزه کسب خلق تاب آوری پویا مقابل بحران کرونا عنوان فراترکیب به

نوآوری باز( ) ،پایدار( ( از طریق )تولید توانمندسازینتایج پژوهش حاکی از آن هست که با )ظرفیت چندگانه
( و )استراتژی تعاملی( و همچنین )خلق ارزش مشترک( با 2.1 افزایی( در کنار ابزارهای مانند )وبو )هم

ای هوکارهای نوپا در برابر بحرانآوری کسبدرگیر نمودن )سرمایه اجتماعی( و )سازگاری فراگیر( تاب
 ( در پژوهشی به0999نیا و کریمی )تقویت خواهد شد. صائب زیست محیطی فراگیری مانند ویروس کرونا

کارهای کوچک ومورد مطالعه: کسب، کاروکسب ( بر عملکرد09-)کووید تاثیر بیماری کرونا بررسیعنوان 
 رابطه مثبت و معناداراند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که پرداخته و متوسط استان اردبیل

بر  انمعنادار بیماری کرو و همچنین رابطهتاثیر مثبت و معناداری دارد. بر عملکرد مشتری  بیماری کرونا
و  . ندافعیدتایی تایید قرار گرفت و رابطه مثبت و معنادار عملکرد مالی بر بیماری کرونامورد  عملکرد بازار

 وپاوکارهای نهای توسعه کسببندی پیشرانعنوان شناسایی و اولویتبه  وهشیژ(. در پ0991) احمدوند
اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن هست که از پرداخته شناسی کیووش( با استفاده از رآپ)استارت

 کنندگان بر دو الگوی متفاوت قابلهای عاملی نشان داد که دیدگاه شرکتامتیازهای استاندارد شده آرایه
سنجی و الگوی دوم بر مشتری، کاری، ذات ایده و فرصتتفکیک است. الگوی اول بر سرعت عمل، تیم

های ها تاکید دارد. در الگوی اول توجه پرورش خالقیت و ایجاد زمینهگذاری و حمایتشریک سرمایه رقبا،
فرهنگی در جامعه مورد اشاره دارد. در  و ایجاد بسترهایها در افراد مستعد از طریق آموزش بروز نوآوری

در  سازی کارگروهیفرهنگگذاری و های بالقوه، تامین امنیت سرمایهالگوی دوم نیز حمایت از ظرفیت
رد بر عملک عنوان بررسی تاثیر کرونا به وهشیژ( در پ0999پور )کارهای مورد نظر است. نجفی و امینوکسب

 وهشژاند. نتایج حاصل از پبیمه پرداخته بیمه و راهکارهای برای تحقق بخشیدن به بودجه و تولید پرتفو
 ها و صنعتحاکی از آن است که این ویروس اثر خود را بدون شک بر صنعت بیمه همانند سایر سازمان

 وهشیژ(. در پ0999) و همکاران داریانی از کارکرد این ویروس است. احمدپور گذاشته است. و جهان مثاثر
ارهای وکمطالعه موردی: کسب) وکارهای نوپاهای پویا در کسبعنوان طراحی و الگوی توسعه قابلیتبه 

اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن هست که چهار مقوله اصلی را پرداخته (حوزه فناوری و اطالعات
های عه قابلیتهای توسوکارهای نوپا شناسایی کرد. که این مقوله پیشرانهای پویا در کسبدر توسعه قابلیت

ای و وکار، گرایشات استراتژیک و عوامل زمینهکسب هایگیژویهای مدیر، باشد که شامل ویژگیپویا می
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عنوان ( در پژوهشی به 0997) بخشند. رضایی و همکارانهمه این عوامل عملکرد شرکت را بهبود می
ز اند. نتایج حاصل اوکار در صنعت بانکداری ایران پرداختهسازی هوشمندی کسبعوامل موثر بر پیاده

وکار در صنعت بانکداری هوشمندی کسب سازی اثربخشیت که ابعاد مدل پیادهپژوهش حاکی از آن اس
ایران شامل چند بعد هست که عبارتند از: سازمانی، انسانی، کیفیت داده، محیطی، قابلیت سیستم، راهبردی، 

 داناو پائول زادهسالم وکار هست.کیفیت، سرویس، زیرساخت فنی و مدیریتی و اثربخشی هوشمندی کسب
وکارهای ایرانی ها در بین کسب( چالش09)کورید گیری ویروس کروناعنوان هم( در پژوهشی به 2121)

اند و ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهدو مرحله اند. نتایج حاصل از پژوهش از طریق کدگذاریپرداخته
ا، وکارهای نوپموسسین کسباند که در آن نتایج در یک نشست گروه تمرکز مورد بحث قرار گرفته

 ها وجود دارد که بایدکردند. مشخص شد که شش نوع اصلی از چالش گذاران و محققین شرکتسیاست
، های حمایتیمنابع انسانی، اقدامات و مکانیزمهای مالی، مدیریتبررسی شوند که عبارتند از: چالش

عنوان عدم رقابتی و به ( در پژوهشی 2121) ، مدیریت بحران و موارد مشابه. کریک و کریکبازاریابی
اصل از اند. نتایج حپرداخته گیری کروناوکار در همهوکار به کسبهای بازاریابی کسباستراتژی 09ید کوو

استفاده  ناکرود از رقابت برای مقابله با شیوع ویروسنتوانها چگونه میپژوهش حاکی از آن است که سازمان
ام، فروشان در مورد سطوح سهگذاشته خردههای کلیدی برای آن عبارتند از اطالعات به اشتراک مثال .کنند

 کنند، همکاری گسترده فناوریهای داروسازی که با یکدیگر برای تولید یک واکسن همکاری میسازمان
شوند. یروهی تشکیل مای که  برای موفقیت گهای خیریهتر و اتحادیهکاالهای سطح گسترده برای تولید

بودن استراتژی همکاری که شرکت در زمان یک بحران جهانی پیش رو  این مقاله با توجه به ناهمگون
های یتهای فعالها و پاداشسازی ریسکگیرند تنظیم شده است. فعاالن در این زمینه باید به متعادلمی

تا زمان  بگیرند که آیا باید همکاری خود را با رقبایشان باید به نوبه خود تصمیمهمکاری بپردازند. آنها 
 و پاوکفوکار خود ادامه دهند. های کسبخود را تحت مدلهای گیری ادامه دهند یا فعالیتپایان این همه

ماعی گذاری اجتاجتماعی شرکت در فاصله لیتئومسی ( در پژوهشی به بررسی و مقایسه2121همکاران )
ایج . نتاندپرداخته هتوسعه یافتدر حال توسعه نسبت به کشورهای کشورهای  09کووید بحران  ولدر ط

ها در کشورهای نوظهور اجتماعی شرکت لیتومس سازیهادینهحاصل از پژوهش حاکی از آن هست که ن
 یا فرهنگ سازمانی(، و حتی شاید از طریق عوامل خارجی )رویکرد انجام تجارت از طریق عوامل داخلی

، از پیش تعیین نشده است. این شرایط، پیچیدگی کننده()وضعیت بازار، مقررات دولت و آگاهی مصرف
کند. در شرایط ها در کشورهای در حال توسعه را اثبات میاجتماعی شرکت لیتوباالی تقویت مس

رسد. مسئولیت اجتماعی شرکت به سطح جدیدی میویروس  پاندمی کرونال دلیبه  ،گذاری اجتماعیفاصله
ها، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در اجتماعی شرکت لیتوهای مسنهرین نموتز گستردهیکی ا

راهم باشد. این موضوع موجب فصورت فعالیت از راه دور می به کشورهای توسعه یافته تبدیل کارآفرینی
 .کنندگان شده استازی اشتغال از راه دور برای کارگران و خرید آنالین کاال و خدمات برای مصرفس

روی  وکار برکسب های هوشمندسازیعنوان اثرات بکارگیری سیستم( در پژوهشی به 2102) و تیل ازروال
ی از اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکهای نوپا پرداختهگیری توسط شرکتمدیریت تعالی و فرآیند تصمیم
 حد قابل توجهی تا توانوز میو استفاده از دانش و اطالعات و روکارها کسب آن هست که با هوشمندسازی

های سیستم بردکار؛ وانعن اب( در پژوهشی 2109) او زیور وری سازمان را بهبود بخشید. گرابیسکامیزان بهره
از این پژوهش  . هدفاندهداشده را مورد بررسی قرار دهای عملی انتخاب، نمونهدر لجستیکتجاری  هوش
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وکار سبهای کوکارها است که متعلق به حوزه تحلیلکسب هوشمندسازیهای اشاره به کاربردهای سیستم
گیری طور ویژه به نقش و مفهوم آن در پشتیبانی فرآیندهای تصمیم باشد و بهها میدر زمینه لجستیک

تی وکارها، عملیاکسب های هوشمندسازیکند. محتوای آن شامل مشخصات سیستماشاره می لجستیک
شود. این مقاله همچنین به بازبینی و مطالعات موردی ر آن و مزایای ناشی از اجرای آن میبودن آن، ساختا

امین، سازی زنجیره تهایی از بهینهوکارها در بین حوزهکسب و تحقیقاتی مرتبط با کاربرد هوشمندسازی
 ( در پژوهشی2105) نو همکارا پردازد. کوبیناوکار میمدیریتی و بهبود فرآیندهای کسب طراحی، داشبورد

ه این اند. بها پرداختهوکار در شرکتکسب های هوشمندسازیعنوان احتمال بهبود کارایی با سیستم به
طور معناداری، بر روی ها مدرن در حال حاضر به گیری در شرکتنتیجه رسیدند که مدیریت و تصمیم

های اطالعات و  ارتباطات از تکنولوژی نوعیآوری شده و توزیع شده به مدیران از طریق تاطالعات جمع
های مدرن، توسعه پایدار و بهبود آنها در شرکت در آتی اثرگذار است. میزان اطالعات به دلیل تکنولوژی

عات های اطالها باید پردازش کنند غالبا از سیستمحال رشد است با این مقدار زیاد از اطالعات که شرکت
( در پژوهشی 2119) 0و همکاران شود. مرتراوکار استفاده میکسب مندسازیای مثل سیستم هوشپیچیده

های موجود عبارتند از: اند. چالشهای موجود در سیستم هوشمندی فناوری پرداختهعنوان چالش به
اندازی پایش برای هماهنگ کردن بازارها، فناوری و هوشمندی رقابتی و برقراری ارتباط بین آنها، راه

بینی، سازماندهی  یک سیستم مدیریت دانش کارآمد برای استفاده از اطالعات های غیر قابل پیشیفناور
 پذیری و قابلیت وهای هوشمندی بدون کاهش انعطافداخل و خارج سازمان، به رسمیت شناختن فعالیت

   ست.رد نیاز اهای هوشمند فناوری که مدت زمان طوالنی برای درک عملکرد آن موارزیابی کارایی سیستم
 

 پژوهش شناسیروش
( ذهنیت مدیران در Q) های کیفی است که در آن با استفاده از رویکرد کیوپژوهش پژوهش حاضر در زمرۀ
ه این گیرد. بمورد سنجش و بررسی قرار می کارهای نوپا در دوران پساکروناوکسب راستای هوشمندسازی

ر را فنی است که پژوهشگ گنجد. الزم به ذکر است کیومی استقرایی وارۀ ، پژوهش حاضر در الگوترتیب
راساس های افراد را ببندی نموده و سپس گروهسازد، تا ابتدا ادراک و عقاید فرد را شناسایی و طبقهقادر می

ی افراد هاو ویژگی گیری خصوصیاتبندی نماید. در این روش پژوهشگر به دنبال اندازهشان دستهادراک
 )صفری و های خود را در خصوص یک پدیده خاص بیان کنندخواهد که ذهنیتنیست، بلکه از آنها می

(. همچنین باید بیان داشت که در پژوهش حاضر برای گردآوری داده رویکرد مصاحبه عمیق 0997خیری، 
ایی ساختار یافته و بدون ساختار. در کار گرفته شده است. مصاحبه عمیق روشی است بین دو حد نه به

دهندگان شود که در آن از تمام پاسخحقیقت گاهی اوقات به آن مصاحبه نیمه ساختار یافته نیز گفته می
، های خود را ارائه دهندشود و آنها آزادند به هر طریقی که تمایل دارند؛ پاسخسواالت مشابهی پرسیده می

باشد. جامعه آماری بندی آنها بر عهده پژوهشگر میها و طبقهپاسخ مزگردانیدر این مورد مسئولیت ر
دهند که با استفاده از روش کارهای نوپا در شهر تهران تشکیل میوپژوهش حاضر را مدیران کسب

دار دفهبه معنای انتخاب گیری هدفمند مفهوم نمونه. اندگیری هدفمند اعضای نمونه آن انتخاب شدهنمونه
گیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است. این نوع نمونه

                                                                                                                             
1. Mortara et al 
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بر این اساس،  ؛و یا تعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد تغییرناپذیر
 20ن استفاده گردید که با استفاده از در پژوهش حاضر برای پی بردن به ذهنیت افراد از نظرات مدیرا

و در  وهای کی)استفاده از نظرات آنها( نمونه و گزینه مصاحبه فضای گفتمان حاصل شد که از این طریق
یا فضای  به دنبال جامعیت عبارات نمونه کیو شناسی کیودست آمد. روایی در روشبه  نهایت، مجموعه کیو

ها از روش آزمون روایی نسبی محتوا با استفاده از ، برای روایی ابزار گردآوری دادهگفتمان است. از این رو
( استفاده شده است. بدین شکل که در تعیین نسبت روایی محتوا از CVR) 0شاخص نسبت روایی محتوا

 مفید است ولی» ، «ضروری است»ای را براساس طیف سه گزینه شود هر آیتممتخصصان خواسته می
های داده شده بر مبنای فرمول ذیل محاسبه بررسی نمایند. آنگاه پاسخ« ندارد ضرورتی»و « ندارد ورتیضر
 گردد.می

 
تعداد کل  Nو  انداست که به گزینه ضروری پاسخ داده دهنده تعداد متخصصانینشانn_E در فرمول فوق

 متخصصان است. اگر مقدار محاسبه شده از جدول نسبت روایی محتوا بزرگتر باشد؛ اعتبار محتوای آن آیتم
باشند بر مبنای جدول نسبت روایی محتوا، نفر می 20دهندگان شود. با توجه به اینکه تعداد پاسخپذیرفته می

جایی که ضریب نسبت روایی محتوا در پژوهش یا باالتر از آن مطلوب است. از آن =CVR 97/1ضریب 
ها در پژوهش حاضر از داده یستوان اذعان داشت که ابزار گردآورمحاسبه شده است، لذا می 52/1حاضر 

 یبرای سنجش پایای کوهن روایی مناسبی برخوردار است. از طرفی در این پژوهش از روش ضریب کاپای
  به فرمول زیر استفاده شده است. ها با توجهابزار گردآوری داده

 

نیز برابر  ePاست که در مورد آنها توافق وجود دارد و  نشان دهنده نسبت واحدهایی oPدر فرمول فوق 
رود توافق در مورد آنها تصادفی است. براساس محاسبات صورت است که احتمال می نسبت واحدهایی

مناسب در خصوص ابزار  است که از میزان پایایی 71/1برابر  کوهن گرفته، در این پژوهش ضریب کاپای
  ها حکایت دارد. گردآوری داده

 

   ها و مراحل انجام پژوهشیافته
نماید و ها و عقاید متفاوت استفاده میشناسی دیدگاهاز نقطه نظرات ذهنی برای ساخت گونه رویکرد کیو

فرض  های فردی است. روش کیوها و دیدگاهها، ارزشها، نگرانیروشی توانا برای درک آسان سلیقه
حساس با دیگران در میان گذاشته، تواند این اها، ذهنی است و مینماید که عقاید، ادراکات و نگرشمی

 های مختلفی است که عبارتند از: شامل گام گیری و مورد قیاس قرار گیرد. فرایند مطالعه کیواندازه

 ایجاد فضای گفتمان و مجموعه کیو 

 کنندگانانتخاب مشارکت 

                                                                                                                             
1 . Content Validity Ratio 
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 هاو استخراج مصاحبه های کیوگذاری نمودارتکمیل ارزش 

 العاتیهای اطتحلیل داده 

 (.2100، 0ویستها )تفسیر عامل 

ه شود. در واقع فضای گفتمان نقطتهیه می ، در گام نخست فضای گفتمان و مجموعه کیودر فرایند کیو
ای از جمالت گوناگون و متنوع مرتبط با موضوع پژوهش است که شامل مجموعه شناسی کیوشروع روش

جمالت و عباراتی است که از فضای  . از طرفی نمونه کیواندشدهاست که در میان اهالی گفتمان مطرح 
وع های مختلف در خصوص موضگفتمان انتخاب شده و باید طوری انتخاب شود که نماینده نظرات و نگرش

 هدف اصلی، تأمین کفایت محتوای فضای گفتمان شناسی کیوو پدیده مورد بررسی باشد. در فاز اول روش
ق است که حتماً شامل حقای کنندگانهای مشارکتها، افکار، عقاید و نگرشه منظور اخذ احساسیا نظریه ب

راین، شود. بناب، رفتارها و مفاهیم را شامل میهای شخصی افراد از متغیرهانیست؛ بلکه عقاید و برداشت
شود ود مرجع افراد گفته میهای خآوری شده را به اصطالح تصورات و قضاوتهای جمععبارات یا گویه

ها و تجربیات درباره موضوع ذهنی بوده و بررسی نحوه تبادل افکار، گفتگوها و میزان که بیان گرایش
های هیا عباراتی درباره جنب به شکل گزارها ، نمونه کیوهاگیرد. در رویکرد کیوخالقیت مورد توجه قرار می

های( مدیران در مورد )ذهنیت ها و عقایدر این مرحله نگرشگوناگون موضوع مورد پژوهش است. د
شود. قرار داده می گردد و هر گزینه بر روی یک کارت کیوکارهای نوپا بررسی میوکسب هوشمندسازی
کارهای نوپا مصاحبه صورت گرفت در واقع مرحله نخست انجام و ونفر از مدیران کسب 20زمانی که با 

 زنده، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.     با استفاده از کدگذاری نتایج آن
 

   های کیو. گزاره1جدول

 نمونه کیو های کیوگویه کد عبارات

0k درک و توجه به مشتری ها و نیازهای مشتریان مطلع هستندکارهای نوپا به خوبی از خواستهوکسب 

2k  یبه یادگیر تشویق و ترغیب در همه سطوح برای یادگیری منظم از کارشان کارکنانتشویق و ترغیب 

9k  کسب آمادگی الزم برای افزایش بار کاری کارهای نوپاوکسبمیزان آمادگی 

0k قابلیت پاسخگویی کارهای نو.پا در پاسخگویی به نیازهای متغیر محیطوقابلیت کسب 

5k 
های جریانو اثربخشی اری و یکنواخت کارایی های تکرفعالیت با خودکارسازی

 یابندافزایش می کاری
 وریافزایش بهره

1k دانش و اطالعات روز دهندکارهای نوپا مبنای تصمیمات خود را دانش و اطالعات روز قرار میوکسب 

7k 
اده مسائل استفهای خود برای رفع کارهای نوپا به خوبی از تجربیات و آموختهوکسب

 کنندمی
به کارگیری تجربیات و 

 هاآموخته

2k شناخت نسبت به رقبا ها و اقدامات رقباداشتن آگاهی و دانش الزم از فعالیت 

9k گیریهای فناوری اطالعات جهت حمایت از فرایند تصمیمبه کارگیری سیستم 
گیری از فناوری بهره

 اطالعات

01k  های اساسیبهبود ظرفیت هاکارهای نوپا در ارائه پاسخ راهبردی به چالشوتوان کسبارتقای ظرفیت و 

00k تالش برای یادگیری دهندهای خود قرار میطور مداوم یادگیری را در سر لوحه فعالیتکارها به وکسب 

02k 
ی، گیرتصمیمدانند اطالعات موجب بهبود کیفیت کارهای نوپا نیک میوکسب

 شودها و حتی رفتار اعضای سازمان میتغییرات شگرف در استراتژی
 نقش و اهمیت اطالعات

09k های مناسب در برآورده ساختن نیازهای مشتریانحلارائه راه 
توجه به خواسته و نیاز 

 مشتری

                                                                                                                             
1. West 
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 نمونه کیو های کیوگویه کد عبارات

00k 
 یبسیار زیادِ دهی و فروش محصول به تعدادرسانی، سرویسامکان و قابلیت خدمات

 انمشتری از
رسانی به توان خدمت

 مشتریان انبوه

05k 
کارها را در وکسبهای افزایش سرعت انجام کارها و کاهش هزینهسازی  اتوماسیون

  پی دارد
 اهسازی فعالیت اتوماسیون

01k حصوالتغنی سازی م طراحی مؤثر و سریع کاال و خدمات خود در پاسخ به نیازهای بازار 

07k 
دقت و قابلیت اطمینان بیشتری  سازی فرآیندهاکارهای نوپا با اتوماسیونوکسب

 کنندکسب می
 دقت و پایداری در عملیات

02k های مفید و موثرآموخته شدپذیری بهبود بخکار را در رقابتوتواند قابلیت کسبهای مفید و موثر میآموخته 

09k انسانی، تولید و ...مالی، فروش، منابع  عمیق نسبت به واحدهای داشتن دانش 
داشتن دانش عمیق به 

 سازمانی فرایندهای

21k واکنش سریع و بهنگام در مدت زمان نسبتاً کوتاه قابلیت ارائه کاال و خدمات باکیفیت 

20k 
فراهم تصمیمات سازنده به مقدار زیادی به ماهیت و نوع اطالعاتی که برای آن 

 گردد، بستگی داردمی
ها و نوع و ماهیت داده

 اطالعات

22k بهبود کارایی یابدکارها بهبود میوبا افزایش دامنه فعالیت )ظرفیت( کارایی کسب 

29k قابلیت سازگاری کارها در سازگاری با محیطوبهبود شایستگی کسب 

20k  هاسازی برنامهتوان پیاده ها و راهبردهاکردن برنامهاقدامات هوشمندانه و آگاهانه در اجرایی 

25k دهندمیقرار خود در مرکز و هسته سازمان  رارویکرد الکترونیکی کارهای نوپا وکسب 
استفاده از نهادینه سازی 

 های دیجیتالفناوری

21k بشناسدکار نقاط قوت و ضعف خود بهت وشود که کسبیادگیری باعث می 
شناخت نقاط قوت و ضعف 

 درونی

27k  در انطباق با افزایش حجم کار یا تقاضای بازارکارهای نوپا وکسبتوانایی 
توان فعالیت در مقیاس 

 بزرگتر

22k کسب اطالعات فراهم آوردن اطالعات الزم برای اخذ تصمیمات مهم و حل مسائل ساختار نیافته 

29k توسعه یادگیری دهندرا همانند یادگیری فردی توسعه می جمعییادگیری کارها وکسب 

91k جهت بهبود روندهای کاری ایبه کارگیری تجهیزات و نرم افزارهای رایانه 
نرم افزارهای تجهیز به 

 ایرایانه

90k 
افزایش رضایت مشتریان را در  کار نهایتاًوهای کسباقدامات و فعالیت خودکارسازی

 پی دارد
 افزایش رضایت مشتریان

92k های جدیدفناوری کاربست دانش و مهارت های ارتقادهندۀکارگیری فناوری به 

99k پذیریتوسعه هنگام افزایش بار و فشار مضاعفکارهای نوپا با شرایط وقابلیت رویارویی کسب 

90k 
ان شاهداف و رسالتکارهای نوپا را در پیشبرد وتصمیمات درست و به موقع کسب

 کند.حمایت می
گیری صحیح و تصمیم

 مناسب

95k ارائه خدمات الکترونیکی یردگکارهای نوپا ارائه خدمات به ارباب رجوع تماماً الکترونیکی انجام میودر کسب 

91k  دانش کارکنان نسبت به محیط و مسیر حرکت سازمانسطح افزایش 
بهبود سطح دانش و آگاهی 

 افراد

97k 
 های ارباب رجوع را باالهای الکترونیکی رسیدگی به درخواستاستفاده از سیستم

 بردمی
سرعت در رسیدگی به 

 های ارباب رجوعدرخواست

 
 کنند، شناسایی و انتخابگذاری میکیو را ارزشهای کنندگانی که کارتدر گام دوم، الزم است مشارکت
العمل را براساس دستور های کیوکنندگان شامل کسانی است که نمونهگردند. بنابراین، گروه مشارکت

ی شناسکنند. الزم به ذکر است که در مطالعات صورت گرفته در روشخاصی روی یک طیف مرتب می
هد و ممکن است که برای انجام اهدافی خاص کمتر از دکنندگان را متفاوت نشان میکیو، تعداد مشارکت
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کنندگان اصالحات، و تغییرات الزم در نفر از مشارکت 20نفر کفایت کند. در این مرحله به کمک  01
  کاهش یافت.  97به  01ها شکل گرفت و تعدد گزاره ها از گزاره

ن ها انجام گرفت. بر ایاستخراج مصاحبهکیو و گذاری نمودارهای سپس در گام سوم پژوهش، تکمیل ارزش
ی های نهایها، کارتکنندگان و اعمال تغییرات و اصالحات الزم در گزارهاساس بر مبنای نظرات مشارکت

قرار گرفته و از آنها خواسته شد؛ طبق توزیع اجباری و همچنین  گذاری در اختیار خبرگانبرای ارزش
گذاری نمایند. به این ترتیب، با ها را در نمودارها ارزشهر یک از کارت (-0تا  0دستورالعمل خاص)از +

   گذاری گردید.مرتب و ارزش های کیوتوجه به شکل زیر و براساس توزیع اجباری نمونه
 

0+ 9+ 2+ 0+ 1 0- 2- 9- 0- 

97 29 02 90 20 22 1 01 00 

00 2 21 02 92 01 95 0 2 

 90 21 25 09 9 22 09  

 99 7 20 9 07  

 91 5 91  

 
2 27 29  

 05  

  های کیوگذاری کارت. ارزش1شکل
 

دست آمد و کنندگان به های پژوهش با استفاده از مصاحبه با مشارکتدر گام چهارم پس از آنکه داده
وارد  Spssافزار کنندگان در نرموسیله مشارکتهای مرتب شده به گذاری آن انجام پذیرفت. دادهارزش

کنندگان شناسایی و به کمک آن به رکتهای مختلف مشا، ذهنیتشده تا به کمک تحلیل عاملی کیو
ها به کمک تحلیل عاملی انجام های پژوهش پاسخ داده شود. الزم به ذکر است که تحلیل دادهپرسش

باشد. مبنای روش تحلیل عاملی، کیو میهای داده ترین روش برای تحلیل ماتریسگیرد که اصلیمی
شوند ندی میبدسته ب، در روش تحلیل عاملی افراد به جای متغیرهاهمبستگی میان افراد است. به این ترتی

 شود. اعداد استخراجاست، استفاده می که نوعی چرخش متعامد که برای انجام این کار از چرخش واریماکس
ه در شد کل تبیین های اصلی هستند. بنابراین، مقدار واریانسکیو، به روش مؤلفهشده از تحلیل عاملی 

   جدول زیر نشان داده شده است.
 

  تبیین شده . واریانس2جدول

 جمع کل درصد واریانس تجمعی واریانس هاذهنیت

0 55/07 55/07 12/9 

2 71/22 00/00 90/2 

9 11/99 91/01 07/2 

0 12/09 12/01 01/2 

5 29/57 21/2 25/0 

1 55/10 11/1 01/0 

7 07/70 10/1 92/0 
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 ها است. در این نمودار، عامل با مقادیر ویژهبیانگر تغییرات مقادیر ویژه در ارتباط با عامل سنگریزهنمودار 
باشد. همانطور که در نمودار کامال های افراد هستند؛ کامال مشخص میدهنده ذهنیتباالی یک که نشان

 به عبارتی بعد از این عامل با افزایش نمایان است از عامل هفتم به بعد، تغییرات مقادیر ویژه کم می شود.
    گردد.تبیین شده کل مشاهده نمی ها تغییرات چشمگیری در واریانستعداد عامل

 

 
 

   . نمودار سنگریزه2شکل 
 

ها نشان داده شده است. الزم به ذکر است چرخش یافته عامل به این ترتیب، در جدول شماره سه ماتریس
گیرند که در جدول زیر هایی( قرار می)عامل های افراد در قالب الگوهاییذهنیت، که در این ماتریس

  اند. مشخص شده
 ها. چرخش عامل3جدول 

 عامل هفتم عامل ششم عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول کنندگانمشارکت

0PA 70/1 09/1 20/1 12/1 91/1 05/1 27/1 

01PA 21/1 12/1 10/1 95/1 07/1 01/1 00/1 

1PA 19/1 09/1 01/1 21/1 22/1 11/1 01/1 

00PA 29/1 70/1 02/1 90/1 01/1 95/1 90/1 

5PA 22/1 27/1 29/1 10/1 21/1 92/1 15/1 

00PA 02/1 22/1 12/1 00/1 02/1 00/1 09/1 

05PA 11/1 27/1 75/1 29/1 99/1 01/1 22/1 

20PA 02/1 19/1 72/1 95/1 01/1 02/1 97/1 

9PA 00/1 09/1 11/1 91/1 99/1 19/1 00/1 

0PA 10/1 07/1 15/1 72/1 02/1 97/1 00/1 

9PA 05/1 21/1 99/1 29/1 29/1 09/1 22/1 

01PA 20/1 01/1 22/1 21/1 17/1 92/1 09/1 

21PA 09/1 17/1 92/1 02/1 21/1 00/1 99/1 

2PA 00/1 99/1 00/1 22/1 70/1 20/1 05/1 

07PA 92/1 09/1 01/1 05/1 77/1 21/1 22/1 

7PA 17/1 19/1 12/1 21/1 19/1 99/1 11/1 



   141ــــــــــ ... کارهای وکسب سنجی مدیران در راستای هوشمندسازی تحلیل و ارزیابی ذهنیت

 عامل هفتم عامل ششم عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول کنندگانمشارکت

09PA 09/1 20/1 91/1 00/1 29/1 79/1 05/1 

09PA 12/1 21/1 21/1 02/1 00/1 20/1 09/1 

02PA 00/1 95/1 07/1 15/1 91/1 25/1 71/1 

02PA 90/1 21/1 01/1 02/1 02/1 00/1 79/1 

2PA 01/1 10/1 90/1 09/1 29/1 99/1 22/1 

 
ت بایسها؛ برای آزمون معناداری هر یک از الگوهای ذهنی میچرخش یافته عامل بعد از تشکیل ماتریس

بزرگتر باشد، آنگاه  بار عاملی از  استفاده کرد، بدین شکل که اگر قدر مطلق از قدر مطلق
دهنده تعداد نشان nکه درصد معنادار است. همچنین الزم به ذکر است  5آن بار عاملی در سطح خطای 

است. از این  92/1( حد استاندار برابر است. به این ترتیب، بر مبنای فرمول ) های مطالعه کیوکارت
 تمامی بارهای عاملی مشخص شده دارای مقادیری رو با توجه به جدول فوق و با عنایت به این نکته که

توان اذعان داشت که همه مقادیر معنادار هستند. از طرفی باید خاطر نشان کرد باشند؛ میمی 92/1بیش از 
عامل شماره دو،  0PA و 00PA ،5PAعامل شماره یک،  1PAو  0PA ،01PAکنندگان که مشارکت

05PA، 9PA  20وPA  ،0در عامل شماره سهPA، 9PA  01وPA  ،21عامل شماره چهارPA، 2PA، 
07PA 7 وPA ،09 عامل شماره پنجPA 09 وPA  02عامل شماره شش و همچنینPA، 02PA  و 
2PA اند. عامل شماره هفت را انتخاب نموده  
 

   گیری و پیشنهادهانتیجه
کارهای نوپا در دوران وکسب هوشمندسازیسنجی مدیران در راستای پژوهش حاضر با هدف ذهنیت

وپا انتخاب کارهای نونوزده نفر از مدیران کسب انجام پذیرفت. از این رو، با استفاده از رویکرد کیو پساکرونا
نده آن دهکارها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشانوکسب شدند و ذهنیت آنها در خصوص هوشمندسازی

کارهای نوپا در دوران وهای مدیران در هوشمندسازی کسبگیری ذهنیتل در شکلعام 97است که 
باشند. با توجه به جدول شماره یک این عوامل شامل: درک و توجه به مشتری، تشویق دخیل می کروناپسا

ات روز، به عوری، دانش و اطالو ترغیب به یادگیری، کسب آمادگی الزم، قابلیت پاسخگویی، افزایش بهره
های گیری از فناوری اطالعات، بهبود ظرفیتها، شناخت نسبت به رقبا، بهرهکارگیری تجربیات و آموخته

رسانی اساسی، تالش برای یادگیری، نقش و اهمیت اطالعات، توجه به خواسته و نیاز مشتری، توان خدمت
سازی محصوالت، دقت و پایداری در عملیات، ها، غنیسازی فعالیتبه انبوه مشتریان، اتوماسیون

سازمانی، واکنش سریع و به هنگام، نوع و  های مفید و موثر، داشتن دانش عمیق به فرآیندهایآموخته
استفاده  سازیها، نهادینهسازی برنامهها و اطالعات، بهبود یادگیری، قابلیت سازگاری، توان پیادهماهیت داده

، شناخت نقاط قوت و ضعف درونی، توان فعالیت در مقیاس بزرگتر، کسب اطالعات، دیجیتال هایاز فناوری
ی جدید، هافناوری ، افزایش رضایت مشتریان، کاربستایافزارهای رایانهنرمتوسعه یادگیری، تجهیز به 

گاهی افراد و ش و آپذیری، ارائه خدمات الکترونیکی، بهبود سطح دانگیری صحیح و مناسب، توسعهتصمیم
(، 2109ا )و زیورهای بخش با مطالعات گرابیسکاهای ارباب رجوع که یافتهسرعت در رسیدگی به درخواست



    1411، تابستان 2المللی، سال چهارم، شماره وکارهای بینــــــــ مدیریت کسب 142

 

دهنده خوانی دارد. عالوه بر این، نتایج نشان( مطابقت و هم2105و همکاران ) ( و کوبینا2102) و تیل ازروال
 کارهایوبرای کسب عنوان عامل موثر در دوران پساکرونادیران به های مها و ذهنیتآن است که دیدگاه

ب، دهد. به این ترتیرا نشان می کنندگانهای مشارکتهای متفاوت ذهنیتنوپا مشخص گردید که گونه
ر دکارهای نوپا وکسب ها، هفت عامل ذهنی مدیران برای هوشمندسازیبراساس بازنمایی محتوای ذهنیت

  که در شکل زیر ارائه شده است.   اندبندی شدهشناسایی و دسته دوران پساکرونا
 

                

               

                    

                    
          

                

                    
      

           

                    

 
 

   های مدیرانذهنیت -3شکل
 

توان گفت که جذب دانش فراگیر ذهنیت مدیرانی دست آمده می با استناد به شکل شماره سه و نتایج به
کارهای نوپا معتقدند داشتن دانش و آگاهی نسبت به رقبا، مشتریان، وکسب هوشمندسازیاست که جهت 

آینده  هایها و راهبردیکار را در تدوین استراتژیوتواند کسبشرایط اقتصادی و حتی روابط سیاسی می
ه ست که با توجه بهای الکترونیکی ذهنیت غالب مدیرانی ایاری رساند. از طرفی بکارگیری سامانه

رجوع را به شدت تحت که تعامل و ارتباط سازمان با ارباب 09 همچون کووید هاییگیری بحرانشکل
اسب را رسانی مطلوب و منهای الکترونیکی قابلیت خدمتو سایت دهد. استفاده از سیستمقرار می الشعاع

 پذیری باال نیز ذهنیت غالب مدیرانی استخشد. انعطافبجهت برآورده ساختن نیازهای مشتریان بهبود می
و و بهبود روجود آمده و پیشهای به که قابلیت پاسخگویی به تغییرات محیطی، سرعت سازگاری با بحران

ها ذهنیت فعالیت آورند. همچنین خودکارسازیهای اساسی را برای سازمان خود به ارمغان میظرفیت
های مناسب برای تجهیز کردن سازمان به ابزارهای دهد که فراهم کردن زیرساختان میمدیرانی را نش

آورد. از سوی وجود میها را به فعالیت هوشمند، رویکردی مناسب برای اتوماتیک کردن و خودکارسازی
ی با بیندهنده ذهنیت مدیرانی است که در شرایط بحران و غیرقابل پیشپذیری نشاندیگر، مقیاس
تر و ای وسیعکار ایجاد کرد تا در دامنهوتوان آمادگی الزم را در کسبکار، میوکسب هوشمندسازی

یری گکننده را ارتقاء دهند. الزم به ذکر است که تصمیمتر سرعت ارائه خدمات خود به مصرفگسترده
اطالعات را مهمترین رکن اساسی در مبتنی بر اطالعات نیز غالب ذهنی مدیرانی است که وجود 

 وکارسبسازد که ککار این امر ممکن میوکنند. به زعم آنها هوشمند ساختن کسبگیری قلمداد میتصمیم
را مورد رصد قرار داده و با کسب اطالعات  به راحتی دنیای اطراف و پیرامون خود و همچنین محیط دورنی
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راستای پیشبرد اهداف و رسالت خویش اتخاذ نماید. در نهایت یادگیری مستمر الزم، تصمیمات معقول را در 
ر ثمکار را یادگیری مدام و مثمروو موثر حکایت از ذهنیت مدیرانی دارد که الزمه هوشمند بودن کسب

اید. ل نمآمیزی عمدانند تا سازمان بتواند همواره در برابر تهدیدات و خطرات پیش رو به طور موفقیتمی
های خوانی دارد. در پژوهش حاضر، فناوری( هم0999) و همکاران نتایج پژوهش حاضر با پژوهش زنگونی

 است. همچنین نتایج پژوهشعنوان یک عامل مهم در هوشمندی صنعت گردشگری شناخته شده نوین به 
 های هوشمندسازیبا سیستمعنوان احتمال بهبود کارایی به  ( در پژوهشی2105) و همکارانکوبینا 
ها مدرن در گیری در شرکتاند. به این نتیجه رسیدند که مدیریت و تصمیمها پرداختهوکار در شرکتکسب

 از آوری شده و توزیع شده به مدیران از طریق تنوعیطور معناداری، بر روی اطالعات جمعحال حاضر به 
مدیریت  گیریار است. وجه اشتراک با این پژوهش در تصمیمهای اطالعات و ارتباطات آتی اثرگذتکنولوژی

های موجود در سیستم هوشمندی عنوان چالش( در پژوهشی به 2119) و همکاران هست. همچنین مرترا
توان هماهنگ کردن بازارها، فناوری و هوشمندی های موجود میترین چالشاند. که از مهمفناوری پرداخته

دهی یک بینی، سازمانهای غیرقابل پیشاندازی پایش برای فناوریتباط بین آنها، راهرقابتی و برقراری ار
سیستم مدیریت دانش کارآمد برای استفاده از اطالعات داخل و خارج سازمان، به رسمیت شناختن 

ری پذیهای انعطافپذیری وجه اشتراک پژوهش در مورد مولفههای هوشمندی بدون کاهش انعطاففعالیت
ای سنجی مدیران در راستگفته باید اذعان داشت که مفهوم ذهنیتانش است. با توجه به مطالب پیشو د

یک موضوع بدیع و جدید در مباحث بازاریابی است  وکارهای نوپا در دوران پساکروناکسب هوشمندسازی
ستای سنجی مدیران در راکه تا زمان انجام پژوهش، هیچ تحقیقی مبادرت به شناسایی ذهنیت

  ننموده است.   وکارهای نوپا در دوران پساکروناکسب هوشمندسازی
 

 پیشنهادها 
وکارهای نوپا باید برای حمایت از شود که مدیران کسبهای پژوهش پیشنهاد میبا توجه به یافته     

 گیری مدیریت مبتنی بر اطالعات حمایت کنند.تصمیم
را به  نوپا، یادگیری مستمر و موثروکارهای شود که مدیران کسببا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می     

م وکارهای نوپا در جهت دستیابی به این مهترتیب، مدیران کسبعنوان توانمندساز در نظر بگیرند. بدین
مزایای رفاهی به کارگرانی که شغل خود  وکارهای نوپا، همراه با پرداختتوانند به ارتقاء آموزش کسبمی

های محروم برای ترویج و توسعه اند و توجه ویژه به آموزش و یادگیری مستمر و موثر گروهرا از دست داده
 ها اقدام نمایند.های جدید و توانمندیها و ظرفیتقابلیت

وکارهای نوپا است به بپذیری یک عامل مهم در کسنتایج پژوهش حاکی از آن است که مقیاس     
ه نمایند کایجاد  با هدف درآمدزاییوکاری را مدل کسب شود کهوکارهای نوپا پیشنهاد میمدیران کسب

و محصول یا خدمت را به تولید انبوه برساند و با کمترین نیاز و وابستگی به . کنندبارها و بارها تکراربتواند 
 داشته باشند و به ارزش باالتری دست پیدا کنند. افزایش منابع مالی و انسانی رشد بسیاری 

ای ها، به جفعالیت شود که برای خودکارسازیوکارهای نوپا پیشنهاد میدر نهایت به مدیران کسب     
های تر تبدیل کنند و خودکارسازی در بخشهای کوچکها را به بخشهای بزرگ، آنتمرکز بر روی فعالیت

  ار دهند.تر را در اولویت قرمهم
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 پیشنهاد برای تحقیقات آتی

را  وکارهای نوپا در دوران پساکروناکسب شود که عوامل موثر بر هوشمندسازیبه پژوهشگران پیشنهاد می
ود شهای خدماتی یا صنعتی شناسایی نمایند. همچنین پیشنهاد میشرکتپژوهشی دیگر مانند  در بسترهای

اده از با استف وکارهای نوپا در دوران پساکروناکسب زیمدل هوشمندساکه پژوهشگران مبادرت به طراحی 
 . بنیاد نمایند ساختاری تفسیری یا نظریه داده مدلسازی
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