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 مقدمه -9
هر و تویکردهری هری تقربای جهرنی، نیرز مبرم به توشچترحش

وکرتهر برای کند. کستتتیمتدیریای نوآوتانته و جتدید تا طلی می
هری منحصتتتر به فرد و ماپروآی هر از توشاین چرحشپرستتته به 
هری خرتجی موجی آغییرات و چرحش ،کنند. از طرفیاساپرده می

هر به این واقعی  پی پدیداتی آغییرات داخلی خواهد شد. شرک 
هری انتد کته توش جترمع و جهترنی برای تویترتویی بر چرحشبرده

هتتری متتدیریای هتری محییی، توشتقتربای وجود نتداتد. چترحش
هر هری سرزمرنی اس  برای سرزمرننوآوتانه که خود نیرزمند قربلی 

هر ملزم به نربراین شرک ب .[43]هر ضروتی سرخاه اس و شترک 
هریی برای دسایربی به مزی  تقربای پریدات هساند. ایجرد جریگزین

هر و تهبران اجرایی این احزامرت شترمل آحول و برزسترزی سرزمرن
، 3، انعیرف پذیری4آنهترستتت . مزی  تقربای ماکی به ستتترزگرتی

کرتآفرینی ستترزمرنی  [.31]و نوآوتی استت  6، جستترتت4ستترع 
عنوان یک توش برای دستتایربی به مزی  تقربای پریدات آواند بهمی

اتی بردکرتآفرینی، فرآیند کشف، اتزیربی و بهره[. 43]آوصیف شود
این  [.45]هر و ایجرد کرحرهر و خدمرآی برای آینده استت از فرصتت 

 توکرصتتوتت ایجرد کستتیصتتوتت فردی یر بهآواند بهفرآیندهر می
 43، 24]جسوتانه جدید دت داخل یر خرتج از سرزمرن اآپرق بیرفاد

برداتی از فرآینتتد خلق یتتر کشتتتف و بهره ،براین استتترس .[36و 
عنوان ستتیش شتتده بهرهری از قبل آوستتیله ستترزمرنهر بهفرصتت 

. [42و  13]ستتترزی شتتتده استتت کترتآفرینی ستتترزمرنی مپهوم
هری کلی، عنوان فعرحی کرتآفرینی ستتترزمرنی تا به 5(2316)هنگ

 سیش شدهرن از قبل آروکرتهری جدید دت یک سرزمسیش کسیرآ
کند. کرتآفرینی ستتترزمرنی دت این دت حوزه کترتآفرینی آعریف می

آوحد یک  -1عنوان فرآیند، شرمل دو تویکرد اس : سرزی بهمپهوم
ی داخلی یر وکترت جدید دتون ستتترزمرن موجود که نوآوتکستتتی
آبدیل سرزمرن  -2 ؛شودگذاتی جسوتانه داخلی نرمیده میسرمریه

هری اصتتلی ستترزمرن استت  که از طریق نوستترزی و برزستترزی ایده
عنوان آحول هر بنر نهرده شده اس  که بهسترزمرن براسرس آن ایده

. مپهوم کرتآفرینی سرزمرنی دت [24و  13]شودنرمیده می تاهبردی
که اشتتترته به [ 6]هر استتت محوتی شتتترک منبعاتآبرط بر نگره 

عنوان ابزاتی منرستتتی جه  افزایش اقدامرت به 9هری پویرقربلی 
 [. 21]منظوت ایجتترد مزیتت  تقتتربای بلنتتد متتدت داتدبتته 8موجود

هر دت کسی هری شرک کرتآفرینی سترزمرنی موجی آسهیل آلرش
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هری هر و قربلی برداتی از فرصتتت مزیت  تقربای و همننین بهره
شتترتمر و . [33]شتتودهر میموتدنیرز برای تستتیدن به این فرصتت 

( آعرتیف موجود دت زمینه کرتآفرینی سرزمرنی تا 1888گریستمن)
بندی کرده و یک آعریف واحد از کرتآفرینی ستتترزمرنی اتا ه جمع
کند که این پژوهش نیز بر این آعریف ماکی شتتده استت . آنهر می

ه به کنند کن فرآیندهریی آعریف میعنواکرتآفرینی ستترزمرنی تا به
موجتی آن فردی یتر گروهی از افراد، دت آعترمل بر یک ستتترزمرن 
موجود، سرزمرن جدیدی ایجرد، آحول و نوآوتی دت سرزمرن بوجود 

آواند از طریق حرل و تفارت آوتند. ایجرد یر برزستترزی)آحول( میمی
داوم طوت مبریس  بهشود که میمحقق می 13مشتخ  کرتآفرینرنه

دت آمرم ستیو  سترزمرنی شتنرستریی و حمری  شده آر دت نهری  
هری کرتآفرینی تا هری کرتآفرینی تا دتک کرده و فعرحی فرصتتت 

آحقیقرت کرتآفرینی بر کشتتتف و آرستتتیم  [.14و  3]دنبترل کند
هری کرتآفرینی برحسی تویدادهریی بینی پدیدهآوصتیپرت و پیش

هری کرتآفرین  ستتترزمرنوکرتهری جستتتوتانه، مرنند ایجرد کستتتی
دت همین تاستتار  [.2]نوآوتی مرزهری خود تا آوستتعه داده استت 

بل هری بزتگ از قاند که شرک هبسیرتی از نویسندگرن آرکید کرد
عنوان تاهی برای هری کرتآفرینرنه تا بهآرستتیش شتتده برید تاهبرد

هری موجود و ایجرد نوآوتی دت آنهر نوستترزی و آحول دت ستترزمرن
دهند که ( نشتترن می1888شتترتمر و گریستتمن) .[44]کنند اآخرذ

آواند از طریق ستتته نوع فعرحی  هری کرتآفرینرنه میاین فعترحیت 
گذاتی جستتوتانه ستترزمرنی، ماپروت و فردی بوجود بیرید: ستترمریه

و نوآوتی. این آعریف شرتمر و گریسمن  )برزسرزی( تاهبردیآحول
و استتاوپپوتد و بردن  11(1883)به دنبرل مقرحرت گوت و گینزبرگ

که نوآوتی تا یک فعرحی  مساقل اتا ه شتده اس   12(1883)فوحر
( 1888. شرتمر و گریسمن)دانندحوزه کرتآفرینی سترزمرنی میدت 

 صتوتت انحصرتیبههری کرتآفرینی دتیرفاند که اقدامرت و فعرحی 
دت اتآبترط بر نوآوتی نیستتت . به این دحیل که نوآوتی یک گزینه 

ای دو نوع فعتترحیتت  کتترتآفرینی ستتتترزمتترنی یعنی بر  14مکمتتل
کرتآفرینی [. 3]استت  تاهبردیگذاتی ستترزمرنی و آحول ستترمریه

وکرتهری جدید، آحول هری جدید و کسیسرزمرنی بر ایجرد قربلی 
دت ستترزمرن تا  تاهبردیدت ستترزمرن تا ممکن ستترخاه و آغییرات 

 [.33]شودهر میسرع  بخشیده و موجی تشد و سودآوتی شرک 
ویر هری پعنوان قربلی آواند بهو اجزای آن می کرتآفرینی سرزمرنی

ای از مدیری  عنوان فلستتتپهگرفاته شتتتود و دت نایجته بهنظردت
هتری پویتتر موتد آوجته قرات گیرد. علتروه بر این قتربلیت  تاهبردی
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هری سرزمرنی جه  اساپرده از منربع خود آوصیف عنوان آوانرییبه
دت طی  .[43]بع اکاشترفی و آوصیپی اس شتود که شترمل منمی

هری اخیر، آحقیقرت بسیرتی پدیده کرتآفرینی تا موتد آوجه سترل
. اگرچه واژه کرتآفرینی از دو قرن گذشتتتاه موتد استتت قرات داده 

گیرد امتر هنوز اخالترف قربل آوجهی دت دتک استتتاپترده قرات می
فرینی جوهر کتترتآ ،بتتر این وجود .[44و  43]مپهوم آن وجود داتد

عنوان ایجتترد اتزش از طریق آرکیتتی منتتربع جهتت  آوانتتد بتتهمی
 ،دت چند سرل گذشاه[. 43]شتودهر بیرن میدستایربی به فرصت 

آحقیقترت دت زمینه کرتآفرینی ستتترزمرنی، به میزان قربل آوجهی 
برخی از نویسندگرن و محققین  ،افزایش یرفاه است . بر این وجود

دتستتای دتک و هری آن بهجنبهاین بروت هستتاند که برخی از  بر
طوتکلی کرتآفرینی سرزمرنی یک زمینه به[. 44]فهم نشتده است 

عنوان ابزاتی برای نوآوتی سرزمرنی دت آحقیقرآی دت حرل تشد، به
. ادبیرت دو ستتیس ستترزمرنی و فردی موتد آوجه قرات گرفاه استت 

و بر ستتتیس آحلیل ماپروت کرتآفرینی  هری مخالفقبلی از جنبه
دت چند ستترل گذشاه  استت . زمرنی تا موتد برتستی قرات دادهستر

دت هر بوم اسارتآپ ی بزتگ برای تسیدن به زیس هرشرک آلرش 
منظوت حپظ مزی  ی بزتگ بههرشتترک . [48]حرل افزایش استت 

 [48]و بهبود عملکرد نوآوتانه[ 49]ایجرد نوآوتی پریدات تقتربای و
. [48و  44]هر هستتتاندپ همکرتی و آعرمل بر استتتارتآ دنبرل به

 دآوانیمکه  اس یی هردهیاهر منبع اساعدادهری آرزه و استارتآپ 
د و حذا موجی آقوی  فرهنگ به بهبود فرهنگ سرزمرنی کمک کن

 دهکرهر  ثرب  . اسارتآپ دشویمی بزتگ هرشترک کرتآفرینی دت 
ستترزی بستتیرتی از که توش نرمنرستتی و پرهزینه آجرتی استت 

اخاراعرت بر آوجه به دامنه محدود کرتبردی و پارنسیل سود کم یر 
ی منرستتی، کستتی دتآمد برای آنهر مشتتکل وکرتکستتینبود مدل 

ی طوحرنی اس  که به دنبرل هرمدتی بزتگ هرشرک [. 43اس ]
 یهریمکرنیزم آنهر استت ؛ی کرتآفرین هرشتترک به  آبدیل شتتدن
CVC)تانه ستترزمرنیگذاتی جستتومرنند ستترمریه

، مراکز تشتتد (13
تا  15گذاتی مشتتتارکو ستتترمریه 16تاهبردیی اآحردهر، 14داخلی
ویژگی  ،بتتر این حتترل ؛(انتتدشتتتدهو اغلتتی تهتتر انتتد)کردهاآختترذ 
آنهر ضتتتروتت جدیدی تا برای آوستتتعه ابزاتهری  19گریآخریتی

هر  ی بزتگ جه  آعرمل بر اسارتآپ هرشرک چربک و سریع برای 
ی بزتگ بر هرشتتترکت آعترمتل  ،نیبنتربرا. [48]کنتدیمایجترب 
هر دت دنیری پرآلرطم و نرمیمئن امروزی یک امر ضروتی اسارتآپ 

و دو جترنبه استتت . یکی از تویکردهری دستتتایربی به کرتآفرینی 
که این مهم  ستت هرهری استتارتآپ ستترزمرنی استتاپرده از ترفی 
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یق آوانتد براستتترس ابعترد مخالف کرتآفرینی ستتترزمرنی از طرمی
 هریعنوان مکرنیزمهتری مخالپی انجرم گیرد که از آن بهمکترنیزم

توابط  یکی از انواع آعرمل دت این پژوهش یرد شتتده استت . آعرمل
فرایندی استتت  "عنوان بتهآعترمتل . هتر استتت ستتترزمترن بین
تستتمی و غیرتستتمی دت  مذاکره از طریق مستتاقل برزیگران که

یی تا ایجرد ستترخارتهر طوت مشتتارک قوانین وبه آعرمل هستتاند و
موتد  هری عمل یر آصمیم گیری دتو تاه بر توابیشرنکنند که می

 .[44اثر گذاتند] "که آنهر تا گرد هم آوتده استتت ی وعترآموضتتت
-ذی گتتروهتتی از"افتتاتتد کتته زمتترنتتی اآتتپتترق متتی آتتعتترمتتل

دت یک فرآیند آعرملی، بر  یک حوزه مشتتتکل خودمخاترت نپعترن
رخارتهری مشتتارک، به فعرحی  یر هنجرتهر و ستت استتاپرده از قواعد،

. موتد موضتتتوعرت مربوط به آن دامنه باردازند گیری دتآصتتتمیم
از  آر و خواستتتارتآرپینیده عنوان یک فرآیند بستتتیرتبه عترمتل

مشتخ  اس  و  شتود که دت آن ناریج میلوبهمکرتی آلقی می
آرمستتتون و [. 45]هتری آینتده قربل مذاکره استتت بترزده آوزیع
از نظر  23آعرملو  18کننتد که همکرتیآصتتتریس می (2336پری)
. هستتتاندماپروت  برهمو پینیدگی  ، ادغرم، آعهد21آعترمل عمق

اآپرق  دت ستتیس عرحی آعرمل زنجیره و دت ستتیس پریرنی همکرتی
 هری بزتگ. مکرنیزم عبرتآس  از مشرتک  و آعرمل شرک افادمی

وتانه جه  دستتتایربی به آهتری کوچتک و نوپری نوبتر شتتترکت 
 .[48]هری سرزمرنینوآوتی

 صتتوتتدت آحقیق حرضتر حرحای از کرتآفرینی سترزمرنی که به
ه یعنی از نقی ،گیردهر انجرم میبرز دت اتآبرط و آعرمل بر اسارتآپ 
هر پدید هری بزتگ و استتارتآپ اشتتاراک کرتآفرینی بین شتترک 

 ،آفرینی( منجر شتتتود)همکه به ناریج دوستتتویهطوتیبه ؛آیتدمی
نی کرتآفری ،عبرتآیوان کرتآفرینی آعرملی یرد شتتده استت . بهعنبه

آعرملی وجه اشتتاراک کرتآفرینی ستترزمرنی و کرتآفرینی مستتاقل 
( کرتآفرینی آعرملی تا آوانریی 2338سوتیرنو و آتبرنو)-. تیبریواس 

 .[32]کنندیمشرک  برای همکرتی بر بیرون سرزمرن آعریف 
از کتترتآفرینی  یهتتریحتذا هتدف این پژوهش برتستتتی جنبته 

گیرد. هر انجرم آواند از طریق استتتارتآپ که می استتت ستتترزمرنی 
هری کرتآفرینی سرزمرنی آوسط خود سرزمرن دت بسیرتی از فعرحی 

هریی از کرتآفرینی سرزمرنی شود امر جنبهداخل سترزمرن دنبرل می
گیرد. ج از ستتترزمرن انجرم هری خرتآواند از طریق استتتارتآپ می

دت این پژوهش ابادا به برتستی ابعرد کرتآفرینی سرزمرنی  ،بنربراین
هر پرداخاه و ساش بر اساپرده از هری آعرمل بر اسارتآپ و مکرنیزم

هری مربوط به هر بعد شتتتنرستتتریی و دتجه نظر خبرگرن، مکرنیزم

18 disruption 

19 Cooperation 

20 Collaboration 

21  Interaction 
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آعلق هر کتتدام از آنهتتر مشتتتخ  گردیتتده استتت . شتتترتمتتر و 
صتوتت ستتلستته ( ابعرد کرتآفرینی ستترزمرنی تا به1888ن)گریستم

دهد و هر کدام از ابعرد نشرن می 1 شمرته صتوتت شکلمراآبی به
دت این  .گیردمینظرصتتتوتت مجزا دتکترتآفرینی ستتترزمرنی تا به

پژوهش بر استتاپرده از نظر خبرگرن آرثیرگذاتی و آرثیرپذیری این 
سی هری آعرمل موتد برتیزمابعرد نسب  به یکدیگر بر آوجه به مکرن

 قرات گرفاه اس .

 

 
 [88]سلسه مراتب ابعاد كارآفرینی سازمانی :9 شكل

 

 [محقق]هاي حاصل از كارآفرینی سازمانیپدیده :9جدول 

 تعریف پدیده

 آغییر چرتچوب شکس 
عنوان آغییر چرتچوب شتتکس  نرم است  که از آن به از کرتآفرینی سترزمرنی دت ادبیرت تاهبردینوآوتی تادیکرل)انقلربی( نوعی 

 [.41]شودبرده می

 کرتآفرینی داخلی
گذاتی یربد که از آن به سرمریههری جدیدی که آوسط شرک  یر سرزمرن ایجرد و دت خرتج از سرزمرن آوسعه میهر و فنروتیایده

 [34داخلی شرک ]هری زایشی ایجرد شده دت مرزهری [. شرک 31]شودسرزمرنی داخلی نیز یرد می

 مدیری  کرتآفرینرنه
 گذاتی داخلیگذاتی دتون شتترکای یر برپریی ستترمریهگذاتی ستترزمرنی، فرایندهری ستترمریهکرتآفرینی چیزی فراآر از ستترمریه

 [.43]شودتشد از طریق نوآوتی تا شرمل می ،تآفرینرنه ضمن پیروی از سن  شومایاریاس . تفارت کر

 وضعی  کرتآفرینرنه
ری یک پذیه تیسکشرمل گرایش ب شود. این وضعی  تاهبردیدتنظرگرفاه می تاهبردیعنوان ابعردی از وضتعی  کرتآفرینی به

 [.14اس ]نوآوتی دت محصول شرک ، آوانریی شرک  دت تقرب  آهرجمی و تفارتهری فعرل و 

 

 مرور ادبيات و پيشينه پژوهش -5
 پدیده كارآفرینی سازمانی -5-9

ستترل گذشتتاه دت زمینه  33هریی که دت طی بر برتستتی واژه
آوان چند پدیده بر می ،کرتآفرینی ستترزمرنی صتتوتت گرفاه استت 

پتتریتته کتترتآفرینی ستتترزمتترنی مشتتترهتتده کرد: آغییر چتترتچوب 
متتدیریتت   [،31و  16]24کتترتآفرینی داخلی[، 41] 22شتتتکستتت 
 .[14و  8]24وضعی  کرتآفرینرنه [ و43]23کرتآفرینرنه

آوان نایجه گرف  که ستتیس قربل آوجهی از هر میاز آنوع واژه

ویژه به. [28]وجود داتدنرهمخوانی دت ادبیرت کرتآفرینی سترزمرنی 

ستترزی کرتآفرینی ستترزمرنی بر یک یر آرکیبی از دت زمینه عملیرآی

محصتتول یر فرآیند  -1معنی دتنظرگرفاه شتتده استت : مپرهیم هم

 

22 Fram-Bracking Change 

23 Interapreneuring 

24 Entrepreneurial management 

25 Entrepreneurial Posture 

گتترایتتش بتته  -4[ و 29]آتتوستتتتعتته بتترزات -2[؛ 14]نتتوآوتی

( دت 1883بر این وجود گوت و گینزبرگ) [.63]26پذیریتیستتتک

یک چرتچوب مشخ  و  تاهبردیجه  آوستعه پرتادایم مدیری  

واضتتحی برای کرتآفرینی ستترزمرنی اتا ه کردند که ستتریر محققین 

( دت 1888این چرتچوب تا هم جه  بر آعریف شترتمر و گریسمن)

( و CV)گذاتی جستتوتانه شتترکایستته طبقه نوآوتی، ستترمریه

طوت مداوم دت آحقیقرت بندی کردند که بهآحول دساه هریفعرحی 

هریک از این ابعرد [. 28]شتتودکرتآفرینی ستترزمرنی استتاپرده می

ای از آنهر هری مشتخصتی است  که دت ادامه خلرصهداتای ویژگی

 آوضیس داده شده اس .

 نوآوري -5-5

26 Risk-taking Propensity 

کرتآفرینی 
سرزمرنی

سرمریه گذاتی 
سرزمرنی

سرمریه گذاتی 
داخلی

سرمریه گذاتی 
خرتجی

نوآوتی آحول تاهبردی
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عنوان یتک مپهوم اصتتتلی و استتترستتتی دت حوزه نوآوتی بته

یکی از ماپکران اصتتتلی آن یعنی جوزف کتترتآفرینی، آوستتتط 

( آعریف و معرفی شتتتده 1832 و 1848 و 1843)25شتتتومایار

( مبرنی کرتآفرینی 1888. شرتمر و گریسمن)[35و  36، 34]است 

شنرسی از کرتآفرینی سرزمرنی بر کرت بردند و یک نوعسترزمرنی تا به

نوآوتی شومایاری . [3]تا ایجرد کردند 29عنوان نوآوتی شومایاری

افکن(، تادیکرل)انقلربی( )بنیرن28شکنیهریی چون شرحودهبر ویژگی

طوت معمول نوآوتی شتتتود. بهشتتتنرخاه می 43و حرک  شتتتگرف

 .[28]دهنده شتروع چرخه آغییر فنروتانه اس شتومایاری نشترن

تو دسایربی به نوآوتی شومایاری یک فعرحی  دشوات بوده و از این

امر جه  ایجرد مزی  تقربای شود. این نوع نوآوتی کمار دیده می

 [.23هرستت ]ابزات بستتیرت مهمی برای ستترزمرن ،پریدات و بلندمدت

( نوآوتی تادیکتترل)انقلتتربی( تا 1883فوحر) -استتتاوپپوتد و بتتردن

د مستتان از کرتآفرینی ستترزمرنی دت ادبیرت تاهبردیعنوان نوعی به

عنوان آغییر چتترتچوب شتتتکستتت  نتترم بردنتتد. کرده و از آن بتته

نویستتندگرن این نوع از کرتآفرینی ستترزمرنی تا شتترمل آرکیبرت 

. دت حقیق  این آرکیبرت [41]جدیدی از عوامل آوحید بیرن کردند

جدید علروه بر ایجرد آحول دت صتتنع  و ستترزمرن موجی آزتیق و 

بر این وجود نوآوتی  [.28]شتتتودآنظیم فضتتتری تقربای آغییر می

ر یر سریر مواتد دیگ فنروتانهطوت پیوستاه برعث آغییرات شتدید به

رل نقیه شروع جدید تا نشرن هری تادیکشتود. بنربراین نوآوتیمی

هری غرحی آوحید شتتتده هتری آتدتیجی از طر د و نوآوتیدهتمی

بر اینکه ادبیرت [. 42]دشتتتوآوستتتط نوآوتی تادیکترل ایجترد می

ای از این بخش عمده ای دت زمینه نوآوتی وجود داتد امرهگستتارد

آوتی تادیکرل و آدتیجی به برتستتتی دو نوع از نو ادبیترت صتتترفر

اتا ه شتتتده دت زمینه نوآوتی . آعرتیف معرصتتتر [3استت ]پرداخاه

صتتوتت پیوستتارت و فرآیندی موتد آوجه استت . نوآوتی به عمومر

رقرنه که نایجه آن بوجود هری خلآمیز ایدهعنوان اجرای موفقی به

آمتدن یک وستتتیله جدید و کرتبرد ماپروت از آن آعریف شتتتده 

طوت خرص بر اشکرل بر این وجود کرتآفرینی سرزمرنی به .[28]اس 

بر فرصتتت  برزات دت اتآبرط استتت  که دت  مخالف نوآوتی مبانی

ر مدت یثیر مثب  بر عملکرد شتتترک  دت کوآرهرنهتری  منجر به آ

هر، ستترخارتهر و تاهبردکه این نوآوتی بر  [19]ودشتتبلندمدت می

ثیر گذاشاه و ناریج برحقوه ماپروآی تا بوجود رفرآیندهری سرزمرنی آ

عنوان یتک بعد جداگرنه دت آوانتد بتهامتر نوآوتی نمی .[3]آوتدمی

 

27 Joseph Schumpeter 

28 Innovation of the Schumpeterian 

29 Disruptive 

30 Dramatic Departure 

لی عنوان قادبیرت کرتآفرینی سرزمرنی موتد آوجه قرا گیرد وحی به

هری آحول و رزمرنی یعنی فعرحی دو پتدیده دیگر، کرتآفرینی ستتت

زیرا هر دو دت  ؛شتتودرفاه میگوکرتهری جدید دتنظرایجرد کستتی

 .[28]دهدپرستته مستتاقیم به آغییرات نرشتتی از نوآوتی ت  می

نوآوتی دت محصتتوحرت، خدمرت و فرآیندهر دت برخی مواقع موجی 

شتتتود که همراستتتار بر مدل وکترتهتری جدید میایجترد کستتتی

گذاتی عنوان ستتترمریهستتترزمرن نبوده که به وکرتی فعلیکستتتی

هر که از برخی از نوآوتی .[3]شودجستوتانه سترزمرنی شنرخاه می

و اجرا ماوحد  42، پریش41یک چرخه پیوستتاه شتتنرستتریی، اصتتلر 

موجی آحول محصوحرت سرزمرنی، خدمرت، عملکردهر و  ،شتوندمی

 دت اصتتل همزمرن بر نوآوتی، [.33]شتتودآعرملرت دت ستترزمرن می

هری آحول منجر به ایجرد وکرتهری جدید و فعرحی ایجترد کستتتی

شتتتود که هر میاحگوهری جدید استتتاقرات منربع و آوستتتعه قربلی 

ستتترزد دت برزات موقعی  تقربای خود تا حپظ ستتترزمرن تا قردت می

( به جری اینکه نوآوتی تا 1888شرتمر و گریسمن) .[28و  5]کند

آن تا یتک اقتدام کترتآفرینرنه  ،عترمتل اآپترق کترتآفرینی بتداننتد

وجود نوآوتی ممکن استت  شتترط کرفی برشد  [.3]گیرنددتنظرمی

امر یک موقعی  ضتتروتی برای بوجود آمدن کرتآفرینی ستترزمرنی 

هری ستتترزمرنی جدید داخل یک ستتترزمرن زیرا شتتترک  ؛نیستت 

آواند هری آثبی  شده میآواند ایجرد شود و سرزمرنشده میآثبی 

گونه نوآوتی دت خود ایجرد نمرید. امر شتتترتمر و چآحول بتدون هی

 تاهبردی،کنند که بیشار اوقرت آحول ( اذعرن می1888گریسمن)

هری نوعی از نوآوتی است . این موضوع همننین دت موتد فعرحی 

هری گذاتی ستتترزمرنی نیز صتتتردق استتت . زیرا فعرحی ستتترمریه

گیرد و از نوآوتی ستترچشتتمه می گذاتی ستترزمرنی معموحرستترمریه

برداتی شود و یر برزاتی بهرهزمرنی که محصتوحرت به برزات اتا ه می

از  تاهبردیگذاتی ستتترزمرنی و آحول شتتتود، جدایی ستتترمریهمی

. [3]تستتدنظر میویژه از دیدگره علمی چرحش برانگیز بهنوآوتی به

عنوان یتک فعترحیت  جداگرنه دتنظرگرفان نوآوتی بته ،دتمقتربتل

ای که داتد موجی افزایش هتری پینیدهیژگیکترتآفرینترنته، بتر و

فقی  نوآوتی دت ستتیس برزات طوتکلی موزیرا به ؛شتتودتیستتک می

نشتترن داد که  2334چستتبرو دت ستترل . [42]پریین استت  معموحر

 یعنی ؛صتتتوتت داخلی یر خرتجی اآپرق بیرفادآوانتد بهنوآوتی می

یجرد آواند هم داخل ستترزمرن اجریرن نوآوتی و جریرن دانشتی می

شده و یر اینکه از خرتج از سرزمرن به داخل سرزمرن مناقل شود و 

31 Modification 

32 Refinement 
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( بتتر 2318) 44احمتترنتتدیگر. [14]مپهوم نوآوتی بتترز تا میر  کرد

کند برتستی اتآبرط بین نوآوتی برز و کرتآفرینی سرزمرنی بیرن می

د آوانکه نوآوتی یک فعرحی  کرتآفرینرنه دت ستترزمرن استت  که می

تجی ایجرد شود. بر مقریسه آعرتیف نوآوتی صتوتت داخلی یر خربه

ای و فرآیندی که دحیل نگره آوستتتعهبرز و کرتآفرینی ستتترزمرنی به

پوشترنی آشتکرتی دت واژه نوآوتی قربل مشرهده اس . دو هم ،داتد

دیدگره ماپروت نسب  به اتآبرط بین نوآوتی و کرتآفرینی سرزمرنی 

وجتی بوجود آمدن عملکرد و اقتدام بته نوآوتی م -1وجود داتد: 

کرتآفرینی محرکی برای  -2[ و 3]شتتتودکرتآفرینی ستتترزمرنی می

 .[9]نوآوتی اس 

( انجرم 2313)43مروت ادبیرآی که آوستتتط کروستتترن و آپردین

مقرحه ای که از  14333دتصد از  13دهد که شده اس ، نشرن می

 به اتآبرط بین ،هری کرتآفرینی و نوآوتی استتاپرده کرده بودندواژه

کند ( اشتترته می2311)44نوآوتی و کرتآفرینی اخاصتترص داتد. برم

کته اتآبرط بین نوآوتی و کرتآفرینی مرنند اتآبرط بین مر  و آخم 

طوت واضس نشرن داد کدام موجی دیگری آوان بهمر  اس  که نمی

 مگر اینکه دت طول زمرن قربل آشخی  برشد. ،شودمی

هری آحقیقرآی ع  بوجود آمدن جریرناین دو نگتره ماپروت بر

که دتحرحی .[44]مخالف و ستتیو  آحلیل ماپروت شتتده استت 

ین از پری)کرتآفرینی از سیس فردی شروع شده آحقیقرت دت زمینه

)برحر به پریین( تا 46به برحر( امر محققین حوزه نوآوتی سیس آجمعی

. [15]کنندعنوان نقیه شتتتروع آحقیقرت خودشتتترن بیرن میبته

هری هری واژههر و آپروتو همکترتان شتتتبترهت  45ستتتارومحنتدا

رغم یکنند: علکترتآفرینی ستتترزمرنی و نوآوتی تا اینگونه بیرن می

هری تایج دت آحقیقرت شتومایار و سریر آثرت مرآبط، به نظر تیشته

اند. بر این حرل تستتد طی چند دهه گذشتتاه از هم جدا شتتدهمی

دت موضتتوعرآی مرنند پوشتترن تستتد برخی از عنرصتتر همنظر میبه

وکرتهری جسوتانه فنروتانه وجود داتد. بر مدیری  نوآوتی و کستی

اینکه دت تویکرد آکرملی به نوآوتی و جغرافیریی این دو از هم جدا 

انتد. امتر این اجمترع وجود داتد که نوآوتی و دتنظرگرفاته شتتتده

و  3]کرتآفرینی ستتترزمرنی به نوعی بر یکدیگر دت اتآبرط هستتتاند

کنند که کرتآفرینی و ( بیرن می2313کروستتترن و آپتردین)[. 44

هستتتانتد کته شتتترمل  یکتدیگرمرآبط بته  طوت ذاآیبتهنوآوتی 

کرتآفرینی( و )فرآیندهری کشتف، اتزیربی و بهره برداتی از فرص 

گیری هری جه . امر دت استتانرد به ویژگیاستت هر)نوآوت( نوآوتی

ی اصتتتیلرحرت بترزات و آعترمل اجامرعی دت برابر ستتتلستتتله مراآ

شود ( مشخ  می1888کرتآفرینی سترزمرنی)شترتمر و گریستمن 

که دتک اصتلی از نوآوتی چیزی بوده که منحصتتراا داخل شرک  

( آن تا نوآوتی داخلی 1881)49کوین و اسلوین [.3]افارداآپرق می

که  ای اس کنند که دت آشتربه بر آعریف نوآوتی بستتاهآعریف می

. این دیدگره همننرن دت آضرد ( میر  کرده اس 2334چستبرو)

اس .  (CV)گذاتی سترزمرنبر دتک ایجرد شتده دت زمینه سترمریه

گیری مشرتکای و عنوان یک جه گذاتی سرزمرنی بهزیرا سترمریه

همین دحیل اس  که به. [3]شودخرتجی)بیرونی( دتنظرگرفاه می

گذاتی داخلی و خرتجی تا از ( ستترمریه1888)گریستتمنشتترتمر و 

کنند. انواع مخالپی از نوآوتی ستتترزمرنی آوستتتط مامریز میهم 

محققین اتا ه شتتتده استتت . شتتتومایار انواع نوآوتی تا شتتترمل 

مین، رهری جدید آوحید، منربع جدید آمحصتتتوحترت جتدید، توش

هتتری جتتدیتتد برای برداتی کردن از بتترزاتهتتری جتتدیتتد و تاهبهره

ت پژوهش د 48کند. جیمنز و والوکرت آوصیف میسرزمرندهی کسی

خود نوآوتی و عملکرد نوآوتی تا بر عنوان نوآوتی محصول، فرآیند 

( انواع 2313کنند. گوندای و همکرتان)و نوآوتی اجرایی بیترن می

بیرن  2 شتتتمرته نوآوتی ستتترزمرنی و ابعرد آن تا میربق بر جدول

 [.22]کنندمی

 [55]انواع نوآوري سازمانی :5 جدول

 ابعاد انواع نوآوري سازمانی

 نوآوتی محصول
 و آسهیل اساپرده از آن منظوت اخذ تضری  مشاریرنآوسعه محصوحرت یر بهبود دت اتا ه خدمرت به 

 آوسعه و ایجرد محصوحرت یر خدمرت جدید 

 فرآیندنوآوتی 

  هری زاید دت فرآیند آوحید محصول یر اتا ه خدمرتحذف فعرحی 

 کرهش هزینه عوامل آوحید 

 افزایش سرع  آحویل محصوحرت یر اتا ه خدمرت 

 هر و فرآیندهری نوین دت تاساری آوحید محصولهر، آکنیکاساپرده از توش 

 نوآوتی دت طراحی محصوحرت  نوآوتی برزاتیربی

 

33 Allemendinger 

34 Crosson & Apaydin 

35 Berm 

36 Aggregated level 

37 Lendstrom 

38 Covin & slovin 

39 Jimenze & valle 
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 آوزیع هرینوآوتی دت کرنرل 

 هری قیم  گذاتی محصولنوآوتی دت آکنیک 

 تهری جدید برای محصوحرتانوآوتی دت یرفان برز 

 نوآوتی سرزمرندهی

 هر و فرآیندهرنوآوتی دت کرتهری توزمره، تویه 

 مینرنوآوتی دت سیسام مدیری  زنجیره آ 

 نوآوتی دت سیسام مدیری  منربع انسرنی 

 هری اطلرعرآینوآوتی دت مدیری  سیسام 

 نوآوتی دت سرخارت سرزمرنی 

( انواع نوآوتی تا دت سه دساه 2314و همکرتان) 33حرتی کیلی

کنند. هر آرکیبی از این بیرن می 2 شتتمرته کلی به شتتر  شتتکل

آواند دت یک نوآوتی خرص حضتتتوت داشتتتاه برشتتتد و هر میگونه

هتتر، دت این ز این گونتتهاننتتد بتتر آمرکز بر هر یتتک اآومینوآوتان 

چرتچوب کرت خود تا آغرز کنند. بنربراین چرتچوب اتا ه شتتتده نه 

 فرآیندی و نه سلسله مراآبی اس .
[98]ابعاد نوآوري سازمانی :5شكل 

 
 وكار جدیدایجاد كسب -5-9

وکرتهری جدید گذاتی دت کسیهر، سترمریهزمرنی که سترزمرن

وکرتهری جدید ایجرد کستتتیکرده یتر خود اقتدام بته تا اناخترب 

و  33]گذاتی جستتوتانه داتدکنند این عمل اشتترته به ستترمریهمی

وکرتهری جدید و جستتوتانه بستتاه به گونه کستتی. ایجرد این[38

وکرت موجود به دو حرح  داخلی و اتآبترط آن بتر پرآپوی کستتتی 

وکرتهری که کستتتیهنگرمی .[28و  23]گیردخترتجی انجترم می

گرنه از عنوان واحدهری ستتترزمرنی مجزا و جدابهجدید جستتتوتانه 

گذاتی جستتوتانه به آن ستترمریه ،دیربستترزمرن فعلی آوستتعه می

گذاتی شتتتود. نوع دیگر ستتترمتریهپاته میگ (ECV31)خترتجی

 ،برده شتتتده استتت  کرتجستتتوتانته خترتجی کته دت ادبیترت به

JVC)گذاتی سترزمرنی مشارکسترمریه
یعنی حرحای که  ؛اس ( 32

گذاتی مشتتارک بر یک یر چند شتتده ستترمریهبی یک ستترزمرن آث

وکرت جدیدی مساقر عنوان شریک، کسیشترک  آثبی  شتده به

که زمرنی ،برعکش .[49و  16]کنددت خرتج از سرزمرن تا ایجرد می

ید دتون مرزهری یک شرک  از قبل وکرت جسوتانه جدیک کستی

 

40 Larry Keeley 

41 External Corporate Venturing 

تی گذاسرمریهشود، اشرته به شده ایجرد میشتده و آثبی آرستیش

( 1888. شتتترتمر و گریستتتمن)[38و  28]جستتتوتانه داخلی داتد

کننتتد. گتتذاتی داخلی و ختترتجی تا از هم مامتتریز میستتترمتریتته

هری ایجرد گذاتی ستتترزمرنی داخلی مامرکز بر فعرحی ستتترمتریه

 ،کهحرحی؛ دتوکرتی جدید دتون سرزمرن اس هری کستیشترک 

هری یجرد شتتترک گذاتی ستتترزمرنی خرتجی بر هدف استتترمتریه

خودمخاترت بیرون از ستتترزمترن بتر یتک برزات خودمخاترت و نیمته

آواند گذاتی جستتوتانه شتترکای میستترمریه. [3استت ]آر گستارده

نقش مهمی دت چگونگی متتدیریتت  نوآوتی ستتترزمتترن داشتتتاتته 

 .[28]برشد
ICV ،ECV  وJCV  هرکتتتدام دو نتتتوع خروجتتتی تا فتتتراهم

هتتر بریتتد واتد آوتیام نودهتتد کتته کتتدنشتترن می -1ستترزند: می
نیترز نوآوتانته یتک صتنع  خترص مرننتد فنتروتی  -2 ؛دبرزات شو

 دهد.تا پرسه می
دهتتد کته چگونگی یادبیترت چهترت حترحت  کلی تا نشتتترن م

آواند دت موقعی  نوآوتی گذاتی ستترزمرنی میپیکربندی ستترمریه
گذاتی سرمریه -1هری آثبی  شده مشرتک  داشاه برشد: شترک 

کند( آر از آوانمند می)ستتترزدهر تا قردت میرنستتترزم ،ستتترزمترنی
برزات اساپرده -هری کلیدی خود دت اناخرب دامنه محصولصلرحی 

کند آر از این طریق باواند برای خودش اتزش ایجرد و استتتاخراج 
هر امکرن گذاتی ستتترزمرنی برای ستتترزمرنستتترمریه -2[؛ 8]کند
ز این اآوتد آر هری جدید تا فراهم میآوتی منتربع و قتربلیت جمع

هری جدید آرکیبرت جدید طریق باواند جه  دستایربی به فرص 
گذاتی سرزمرنی همننین ابزاتی اس  که بر سرمریه -4 ؛ایجرد کند

ی نجرت آواند خود تا از وتطه وتشکساگکمک آن یک سرزمرن می
هری بر فرص  34وکرتهری اصلی جدیدکستی داده و منجر به ایجرد

گذاتی ستترزمرنی فرصتتتای برای ستتترمریه -3 [؛23]جدید شتتود
هر جه  یردگیری ستتترزمرنی بر استتتاپرده از اکاشتتترف ستتترزمرن

وکرتی جدیدی استت  که ممکن استت  دت آینده هری کستتیدامنه

42 Joint Corporate Venturing 

43 New Core Business 

خدمرت•

کرنرل•

برند•

آجربهمشرتک  مشاری•

عملکرد محصول•

سیسام محصول•

پیشنهرد

مدل سود•

شبکه•

سرخارت•

پیکربندیفرآیند•
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گذاتی ی سرمریهاین پیکربند .[19]موتد علرقه شترک  واقع گردد
گذاتی ستترزمرنی یک گزینه دهد که ستترمریهستترزمرنی نشتترن می

بر محوتی  کرتآفرینی سترزمرنی دت سیس سرزمرنی اس .  تاهبردی
هتتری کتته متتدیریتت  فعتترحیتت  نتتدمحققتترن معاقتتد ،بتتر این وجود

هری بزتگ هر و شرک گذاتی جسوتانه شرکای دت سرزمرنسرمریه
. بیشار آحقیقرت دت زمینه [8]اس و برحغ کرتی دشتوات و پینیده 

گذاتی ستتترزمرنی دت ستتتیس ستتترزمرنی انجرم شتتتده امر ستتترمریه
گذاتی سرزمرنی تا موتد ( دت ستیس فردی سترمریه1894برگلمن)

طوت جدی نشتترن داد که اباکرتات هری او بهمیرحعه قرات داد. یرفاه
آرین منربع برای صتوتت مساقل، یکی از مهماعضتری سترزمرن به

 .[28]دبرشدنبرل آحول و احیری خود میههریی اس  که برنسرزم
تاهبردی اعضری سرزمرن ممکن اس  علیرغم اهمی  آن، اباکرتات 
فعلی ستتترزمترن میتربق  نداشتتتاه  کترملتر بتر پرآپوی تاهبردی

 .[11]برشد

 33هاي تحولفعاليت -5-8
  میر هری آحول اوایل دت ادبیرت کرتآفرینی ستترزمرنیفعرحی 

که بر ایجرد آغییرات مهم  اس  شترمل انجرم هرگونه آلرشی شتد و
بر  و وکرت یر شرک یر سترخارت سترزمرن دت ستیس کسی تاهبرددت 

هری بنیردین که ستترزمرن براستترس آن استتاپرده از نوستترزی ایده
هری آحول همیشتتته . این فعرحی [38و  24]بوجود آمتده استتت 

ل سرزمرن انجرم به سرزمرن محدود شده و داخ صتوتت انحصرتیبه
گیرد و از این طریق موجتی آغییر آعترمتل دتون ستتترزمرن و می

همننین چگونگی آعترمتل ستتترزمرن بر محیط خرتجی ستتترزمرن 
 36"نپرین فعلی"( اصیلر  2333)34کندی و آلیش .[28]شتودمی

که به شتتدت شیپاه اند کرت بردهبههریی تا برای آوصتیف سترزمرن
هری داخلی توکراستتیوینکه بهری فعلی خود هستتاند یر اموفقی 

آنهر مرنع از معرفی نسل بعدی از محصوحرت جدید و تادیکرل شده 

ط آواند آوسهری آحول یر نوستترزی میاست . بدین آرآیی فعرحی 
عنوان یک تاهبرد فراگیر، برای نپوذ به کل سرزمرن یر هر بهسرزمرن
و  تاهبردهتریی از ستتترزمرن از طریق نوستتترزی ستتترخارت، بخش

فرآیندهری خود، بر یک فلستتتپه کرتآفرینرنه موتد استتتاپرده قرات 
ری هگذاتی سرزمرنی، فعرحی همرنند سترمریه ،براینگیرد. علروهمی

وجی شتتود آر ستترزمرن شتتکرف بین آواند منوستترزی و آحول می
و اسارنداتدهری صنع  موتد آقرضر  35هری کلیدی فعلی صتلرحی

هری آحول، آر بر این حرل فعرحی  .[11]برای آینده تا مرآپع نمرید
زیرا آنهر آوصتتتیپی از ؛ شتتتودرفاه مینظرگحدی کلی و مبهم دت

طوت صتتریس هیچ مبنری مشتتخصتتی برای دهد و بهناریس اتا ه می
 ،همین آرآییبه [.34]دهدآننته کته دت پی آن استتت  اتا ه نمی

هری اخیر برای کرتآفرینی ستتترزمرنی آلرش ستترزیبیشتتار مپهوم
 [.28]طوت دقیق مشخ  نمریندهری آحول تا بهند آر فعرحی اکرده

بندی جدید از پدیده آحول ( یتک طبقته2338)39فن و همکترتان
 دهند که اینعنوان بخشتی از کرتآفرینی سترزمرنی پیشنهرد میبه

شود. پنج شتتنرخاه می 38وان کرتآفرینی تاهبردیعنبندی بهطبقه
کرت گرفاه دت ادبیرت به تاهبردی کته اخیراحترحت  از کترتآفرینی 

، آعریف 41، برزستترزی مستتامر43تاهبردیاند شتترمل: آحول شتتده
و بترزستتترزی مدل  44ستتترزی ستتترزمترنی، جوان42مجتدد دامنته

[. پنج حترح  از کرتآفرینی 34و  28، 13]استتت  43وکترتکستتتی
 شتترمل تاهبردی بوده که احزامرهری آحول پریبند فعرحی  تاهبردی
بر فراهم  شتتود. کرتآفرینی تاهبردینمیاتی ستترزمرنی گذستترمریه

ستترخان یک نگره خرص و یکارتچه به پدیده نوستترزی و آحول بر 
 ؛نوع نوآوتی -2 ؛آمرکز بر نوسرزی و آحول -1اساپرده از آصریع: 

پیتترمتتدهتتری  -4 وانی وقوع نوآوتی؛فرا -3 ؛جتتریگتتره نوآوتی -4
نی هری موتد آوجه دت کرتآفریفعرحی  4 شتتتمرته جتدول .نوآوتی

 دهد.تا نشرن می تاهبردی
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 راهبرديفعاليت هاي مورد توجه در كارآفرینی  9جدول 

نوع كارآفرینی 

 راهبردي
 فراوانی پيامدها جایگاه تغيير جایگاه نوآوري نوع نوآوري تمركز تحول تعریف

 تحول راهبردي
آعریف توابط خود بر برزات تقبری شرک  به دنبرل برزریی که یک ج

 .[14اس ]صنعای خود از طریق آغییر اسرسی چگونگی تقرب  

سرزمرن چگونه تقرب  

 کندمی
 مشخ  نیس 

منظوت هری جدید بهتاهبرد

همراسار شدن بر محیط 

 خرتجی سرزمرن

 خودآغییری سرزمرن
-برزآعریف توابط سرزمرن

 برزات
 پریین

 مستمربازسازي 
طوت منظم و پیوساه محصوحرت و خدمرت جدید معرفی شرک  به

 .[14]شودکند یر واتد برزاتهری جدید میمی
 ترفی  نوآوتی

نوآوتی پیوساه و 

 آدتیجی
 خدمرت و محصوحرت

خودآغییری سرزمرن از 

طریق فرهنگ، فرآیندهر 

و سرخارتهریی که 

نوآوتی سرزمرن تا 

 کندحمری  می

آوحیدات معرفی مسامر 

جدید به برزاتهری موجود 

 یر جدید

 برحر

 تعریف مجدد دامنه
کند که دیگران برزات جدید ایجرد می -سرزمرن فعرحرنه دامنه محصول

 .[14]آشخی  نداده یر فعرل نیساند

برداتی از برزاتهری بهره

 برحقوه
 مشخ  نیس 

بندی خدمرت و طبقه

 محصوحرت

چرحش سرزمرن بر محیط 

 خرتجی

عنوان اوحین به بهوتود 

برزات یر صنع  جدید یر 

 برزآعریف مرزهری صنع 

 پریین

جوان سازي 

 سازمانی

دنبرل اسامرات یر بهبود جریگره تقربای خود از طریق آغییر سرزمرن به

 [.14]هری خود اس فرآیندهری داخلی، سرخارتهر و یر قربلی 

بهبود اجرای فرآیندهر، 

 سرخارتهری داخلی

اداتی هری نوآوتی

 و فرآیندی

هری کلیدی عملیرآی ویژگی

 سرزمرن
 خودآغییری سرزمرن

هری آحول دت فعرحی 

سرزمرن جه  مامریز 

 شدن از بقیه صنع 

 پریین آر ماوسط

بازسازي مدل 

 وكاركسب

وکرت اصلی طراحی یر برزطراحی دت مدل کسیبر ای که شرک  پدیده

 .[14شود]میبهبود اثربخشی عملیرآی  ، برعثخود

چگونگی اناقرل اتزش 

به مشاریرن بر یک 

 هزینه منرسی

 نوآوتی دت سرخارت
وکرت برزطراحی مدل کسی

 سرزمرن

چرحش سرزمرن بر محیط 

 خرتجی

مامریزسرزی سرزمرن از 

 تقبری صنع 
 پریین
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هری ( بتر ایجترد اتآبترط بین دیتدگره1883گوت و کینزبرگ)

محوتی که اقاصتتترد نهتردی و تویکرد منبع -اکوحوژی ستتترزمترن

هری بزتگ جه  آحول و عنوان آلرش ستتترزمرنکترتآفرینی تا بته

نوسرزی خود بر اساپرده از برزآرکیی منربع و آغییر تابیه بر محیط 

کردند و دیدگره اقاصتتترد آکرملی که کرتآفرینی تا اتا ه آعریف می

گرف ، آغییر دت احگوی بستتتیج منربع آرکیبترت جتدیتد دتنظرمی

ن معرفی و آن تا ستترزمرن تا نوعی تفارت کرتآفرینرنه دتون ستترزمر

اند و براستتترس این دیدگره آنهر تاه نوستتترزی و آحول آعبیر کرده

عنوان فرآینتتدی دتبرگیرنتتده خلق ثروت از تا بتته تاهبردیآحول 

طریق آرکیتی منتربع، آجتدیتدنظر دت آمرکز تقتربای ستتترزمرن، 

آغییرات عمده دت برزاتیربی، آحول دت فرآیند آوستتعه محصتتول و 

 .[13]رزمرن آعریف کردندتویکردهری عملیرآی س

دت زمینته کرتآفرینی ستتترزمرنی  تاهبردیعلتل ایجترد آحول 

 تاهبردیهری محییی و دتون سرزمرنی اس . تخداد آحول چرحش

کرتآفرینرنه دتبرگیرنده فرایندهری آشتتتخی  و کشتتتف نیرزهر و 

اباکترت دت بترزستتترزی و اتا ته نوآوتی استتت  که از طریق آحول 

هری منربع انستتترنی، اطلرعرآی، فیزیکی و مرحی ستتترزمرن و قربلی 

ستتترزی هتری آمیزه بترزاتیربی و جوانتاهبردهمننین بترزآعریف 

فرآیندهر و سترخارتهری دتون سترزمرنی اجرا شتده اس . بنربراین 

 برداتی ازکرتآفرینرنه بر فرآیندهری کشتتتف و بهره تاهبردیآحول 

 [.13]هر اساوات اس فرص 

 هاي تعامل ممكانيز -5-2

ی هرشتترک ( چهرت مدل برای آعرمل 2314ویبلن و چستتبرو)

نشرن  3 شمرته که دت جدول کنندیمهر معرفی بزتگ بر اسارتآپ 

 داده شده اس .

 

 [29]هاهاي بزرگ با استارتآپهاي تعامل شركتمكانيزم :8جدول 

  جهت جریان نوآوري

  بیرون به دتون دتون به بیرون

ام
سه

ت 
رك

شا
 (CI44)شرک مرکز تشد  م

 ی غیر مامرکزهرنوآوتیتاهی برای برزات جه  کسی 

 (CV)گذاتی سرزمرنیسرمریه
ک  دت موفقی  نوآوتی و کسی بینش تاهبردی دت برزاتهری مشرت

 مامرکزغیر
 بله

 پلاپرم()پپیبرنرمه اسارتآ
برای آرغیی نوآوتی موجود  آحریک نوآوتی خرتجی مکمل

 شرک )پلاپرم(

 بیرون به دتون()برنرمه اسارتآپپی
منظوت آحریک و ایجرد نوآوتی سرزی نوآوتی خرتجی بهدتونی

 سرزمرنی
 خیر

 

 [52]هاي تعاملدسته بندي مكانيزم :2جدول 
CVC   سرمایه گذاري جسورانه غير شركتی 

له
ب

 

پ
رتآ

تا
س

ز ا
ی ا

بان
تي

ش
و پ

ت 
مای

ح
 

 انباشت سرمایه   رشد سازمانیمركز 

 فرشته كسب و كار ساختارهاي كمتر رسمی 

 بانک   شتابدهنده سازمانی

   

 سهام

 

 اتحادها
   

 
 

    سرمایه گذاري مشترک

ير
خ

 

  

     دغام و اكتسابا

     تحقيق و توسعه

  خير بله

   نوآوري سازمانی
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 ( دت مقتترحتته خود بتتر عنوان1488محمتتدی و همکتترتان)

 هری بزتگهری آعرمل شرک بندی مکرنیزمشتنرسریی و طبقه"

ری ههری فنروتانه بر استتاپرده از فراآرکیی فعرحی بر استتارتآپ 

ی آعرمل تا آنهر دت بعد هر، مکرنیزم"گذاتی ستتترزمرنیستتترمریه

بندی و گذاتی سرزمرنی موتد آوجه قرات داده و بر طبقهسترمریه

مکرنیزم  13مکرنیزم شتتنرستتریی شتتتده، دت نهری   98آحلیل 

 نمریند.معرفی می 6 شمرته آعرمل تا به شر  جدول

 

 [9]گذاري سازمانیهاي فناورانه در بعد سرمایههاي بزرگ با استارتآپهاي تعامل شركتمكانيزم :2جدول 

 CVنوع فعاليت 

 نتيجه حالات تعامل هاي تعاملویژگی

امکرن 
آعرمل بر 
 اسارتآپ 

اتزش 
اقاصردی 
 دو طرفه

مکمل 
بودن 
 منربع

مشرتک  
مبانی بر 
 اهداف

پذیرش 
تیسک 
 دوجرنبه

آعرمل دت 
 قرحی ادغرم

آعرمل 
 دوجرنبه

ایجرد 
شرک  
 جدید

مکرنیزم 
 آعرملی

   *  * * * * * مرکز تشد سرزمرنی 

  *      * * آف-اساین

SPIN-OUT * *        
SPIN-IN * * * * *  *   

SPIN-ALONG *  * * *  *   

CVC * * * * *  *   

   *    *  * اکاسرب

   *  * * * * * تاهبردیهری اآحرد

   *  * * * * * گذاتی مشارکسرمریه

  *    * *  * سارتیجمع

          فروش امایرز

هری اسارتآپپی بیرون برنرمه
 به دتون

* * * * *  *   

   *  * * * * * پلاپرم

   *  * * * * * شاربدهنده سرزمرنی 

   *  * * * * * هرکرآون سرزمرنی 

    * *  *  * ادغرم 

 

 شناسیروش -9

خواستتتاه یر نرخواستتتاه  معموحری حوزه کرتآفرینی هرپژوهش

یر بر مبنری مراحل  شتتدهانجرمی شتتنرخاتوشدتون یک پرتادایم 

. آننه برعث آپروت برندیمی مخالف بهره هرمیپرتادامخالف کرت از 

نرشتتتی از ستتته حریه شتتترمل  شتتتودیم هرمیپرتادایر آشتتتربه بین 

ه پرس ،تواقعدی اس . شنرستوشی و شنرسمعرف ی، شنرسیهسا

هر پرتادایم دتبرته اینکه واقعی  پدیده چیستت ، مرهی  شتتنرخ  

دتبرته آن چیستت  و چگونه شتتنرخ   شتتدهحرصتتلآن و معرف  

بر  . بنربراینکندیمآمریز پیدا  هرمیپرتاداحرصتتل می شتتود بر دیگر 

آوجه به هدف، پژوهش حرضتتر به ححر  فلستتپه دت زمره پرتادایم 

به ححر  تویکرد آوستتتعه نظریه،  .[2]ردیگیمآپستتتیرگرایی قرات 

 -اساقرایی.  و به ححر  هدف دت زمره آحقیقرت کرتبردی -قیرسی

ی.  و از حیتتث توش گردآوتی داده، کمی فتترزی . و اآوستتتعتته

آصتتمیم گیری چندمعیرته. و افق زمرنی  استتاپرده موتداستتاراآژی 

 مقیعی و ابزات گردآوتی داده از طریق پرستشنرمه فرزی می برشد.

جه  آجزیه و آحلیل  هدفمند اناخرب شتتد.. صتتتوتتبه هرنمونه

داده هری گردآوتی شتتتده از از توش هری آصتتتمیم گیری چند 

شرخصه اساپرده شد که بر آوجه به اینکه هدف از آجزیه و آحلیل 

مشخ  نمودن دتجه آعلق هریک از مکرنیزم هری آعرمل دت ابعرد 

بزاتهری موثر اساپرده از نوآوتی و فعرحی  هری آحول بود یکی از ا

آتاس فرزی بود که به منظوت استتتاپرده از این توش نیرز بود ابادا 

. [1]وزن شتترخ  هر از طریق آناروپی شتترنون فرزی آعیین گردد

 مراحل انجرم پژوهش تا نشرن می دهد. 2شکل 
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 مراحل انجام پژوهش :5شكل 

 آنتروپی شانون فازي -9-9

ری گیگیری چندمعیرته و بخصوص آصمیمدت مستر ل آصمیم

هری موجود، داشان و دانسان اوزان نسبی شرخ چند شترخصه، 

گرم موثری دت فرآیند حل مسترحه بوده و موتد نیرز اس . از جمله 

هتتری آوان بته توشهتر، میهتتری شتتترخ هتری آعیین وزنتوش

اساپرده از پرسه خبرگرن، توش حینمپ، توش کمارین مجذوتات، 

یری گآصمیم اشرته کرد. دت آکنیک بردات ویژه، آناروپی شرنون و...

که اهمی   استت گزینه دخیل  ستتری شتترخ  وهمیشتته یک

گیری برابر نیستت . دت چنین مواتدی هر قیعر دت آصتتمیمشتترخ 

و دانسان ضریی اهمی   هر کشف گرددابادا برید اهمی  شترخ 

گیری ضتروتی اس . هر دت آصتمیمشترخ  یر وزن هریک از این

دت جه  تسیدن به هر کمک بزتگی اناخرب آگرهرنه و صحیس وزن

نمرید. دت چنین مواقعی آکنیک آناروپی شرنون هدف موتدنظر می

پروفستتتوت حیپی توش  ستتت .هرابزات منرستتتبی برای آعیین وزن

مرآریش آصتتتمیم به  هریآناروپی شتتترنون تا برای زمرنی که داده

آوستتعه داده و توش آناروپی  ،دای از اعداد فرزی برشتتصتتوتت برزه

بر آوجه به اینکه  ،د. دت این پژوهشنمریی میشرنون فرزی تا معرف

عنوان هری آعرمل بههدف شنرسریی دتجه آعلق هر یک از مکرنیزم

 هریگیری بر هریک از ابعرد نوآوتی و فعرحی هری آصتتتمیمگزینه

از ابزات آتاس فرزی اساپرده خواهد شد. برای اساپرده  اس ،آحول 

ه  این منظوت از وزن معیترتهرستتت  که جبته  از این توش نیترز

 آناروپی شرنون فرزی اساپرده شده اس . 

هری استتتاخراج وزن معیرتهر بر استتتاپرده از توش آناروپی گرم

 اس :صوتت زیر شرنون فرزی به

 اوحین گرم آشکیل مرآریش: تشكيل ماتریس تصميم: 9گام 

 -مرآریش آصتمیم این توش یک مرآریش سیری است .آصتمیم 

هر تا هری پژوهش و ساونکه سیرهری آن تا گزینه اس ستاونی 

اند و هر ستلول اتزیربی یک گزینه نسب  به معیرتهر آشتکیل داده

 شود.هر معیرت اس  که براسرس طیف فرزی آکمیل می

: تبادیال مااتریس تصااميم فاازي به ماتریس 5گاام 

بر استتاپرده از و  1 شتتمرته دت این گرم براستترس تابیهاي: فاصاله

به مرآریش که بین صتتتپر و یک استتت ، مرآریش فرزی  αمقردیر 

 .شودای آبدیل میفرصله

(1) 
(𝐴)𝛼 = [𝑎𝑥

𝐿 , 𝑎𝑥
𝑈]
= [(𝑚 − 𝑙)𝛼
+ 𝑙, −(𝑢 − 𝑚)𝛼 + 𝑢] 

سرزی جه  نرمرل: تصاميم ساازي ماتریسنرمال: 9گام 

شتتود. این توابط استاپرده می 2شتمرته مرآریش آصتمیم از توابط 

سرزی کرفیس  حدهری پریین و برحر تا کند که برای نرمرلبیرن می

 بر مجموع حدهری برحر آقسیم کرد. 

(2) 𝑝𝑖𝑗
𝑙 =

𝑥𝑖𝑗
𝑙

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑢𝑚

𝑗=1

    ,      𝑝𝑖𝑗
𝑙 =

𝑥𝑖𝑗
𝑢

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑢𝑚

𝑗=1

    , 

   𝑗 = 1, … , 𝑚     𝑖 = 1, … , 𝑛 
 ناروپی هرآ، دت این گرم: تعيين آنتروپی هر شاخص :8گام 

ابادا برید مرآریش  ،بر این استترس .شتتودکدام از معیرتهر آعیین می

ای به دو مرآریش آبدیل شتتتود که مرآریش اول نرمترل فترصتتتله

 .هری دوم تا آشکیل دهدهری اول و مرآریش دوم دتایهدتایه

آناروپی هر  ،3و  4شتتتمرته دت این گرم بر استتتاپرده از توابط 

h0. دت توابط زیر شودحرستبه میمشترخ   =
1

ln(m)
که  اس  

m  هری پژوهش اس گزینهآعداد. 

(4) ℎ𝑖
𝑙 = min {−ℎ0 ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑙 . 𝑙𝑛𝑝𝑖𝑗
𝑙 ,

𝑚

𝑗=1
 −ℎ0 ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑢 . 𝑙𝑛}
𝑚

𝑗=1
 

(3) ℎ𝑖
𝑢 = max {−ℎ0 ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑙 . 𝑙𝑛𝑝𝑖𝑗
𝑙 ,

𝑚

𝑗=1
 −ℎ0 ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝑢 . 𝑙𝑛𝑝𝑖𝑗
𝑢 }

𝑚

𝑗=1
 

 هری آعرملمکرنیزم اساخراج آهیه طر  پژوهش برتسی مسئله مسئله یربی
آهیه پرسشنرمه 

 فرزی

 گیریبندی و نایجهجمع ناروپی شرنون فرزیآ آتاس فرزی آوتی دادهجمع



 
 مجید محمدي، حسام زند حسامي و حمیدرضا یزداني

 

 09 9911شماره چهل و دو، زمستان  عتيصن فصلنامه توسعه تكنولوژي
 

دت این گرم بر اساپرده : تعيين درجه انحراف هر شاخص :2گام 
 .شوددتجه انحراف هر شرخ  محرسبه می 4شمرته از تابیه 

(4) 𝑑𝑖
𝑙 = 1 − ℎ𝑖

𝑢, 𝑑𝑖
𝑢 = 1 − ℎ𝑖

𝑙 

دت این گترم بر استتتاپرده از تابیه : تعيين وزن معيارها :2ام گا
 شود.هر محرسبه میوزن شرخ  ،6شمرته 

(6) 
𝑤𝑖

𝑙 =
𝑑𝑖

𝑙

∑ 𝑑𝑠
𝑢𝑛

𝑠=1

,   𝑤𝑖
𝑢 =

𝑑𝑖
𝑢

∑ 𝑑𝑠
𝑙𝑛

𝑠=1

 

 نتایج روش آنتروپی شانون فازي -9-5
براستترس شتتش گرم اشتترته شتتده دت برحر، اوزان  ،دت این بخش

هر یعنی عنوان معیرت، بر آوجه به گزینهنهتریی هریتک از ابعترد بته
 برهری دتیرفای از خبرگرن هتری آعترمتل براستتترس دادهمکترنیزم

ه شمرت پرسشنرمه فرزی محرسبه شده اس  که ناریج آن دت جداول
نشتترن داده شتتده استت . ابادا مرآریش آصتتمیم آشتتکیل  12آر  5

 نشرن داده شده اس .  5 شمرته دت جدول آن خروجی شود کهمی

 هاي تحولماتریس تصميم مربوط به ابعاد نوآوري و فعاليت :7جدول 

 منربع برزات سرزمرندهی فرآیند محصول  
آحول 
 تاهبردی

برزسرزی 
 مسامر

آعریف مجدد 
 دامنه

 جوان سرزی
برزسرزی مدل 

 کرتوکسی

 (1،1،4) (1،4،4) (1،4،4) (1،1،4) (4،4،5) (1،1،1) (1،1،1) (1،1،4) (1،4،4) (4،5،8) مرکز تشد

Spin-Alang (4،4،5) (4،5،8) (4،5،8) (1،4،4) (1،1،4) (1،4،4) (4،4،5) (1،4،4) (4،4،5) (4،5،8) 

CVC (4،4،5) (1،1،1) (1،1،1) (1،4،4) (1،1،1) (4،4،5) (1،4،4) (1،1،4) (1،1،1) (1،4،4) 

گذاتی سرمریه
 مشارک

(4،5،8) (4،4،5) (1،1،4) (4،4،5) (1،1،1) (1،4،4) (1،1،1) (1،1،4) (1،4،4) (1،1،4) 

 (1،1،4) (1،1،1) (1،4،4) (1،1،4) (4،4،5) (4،4،5) (1،4،4) (1،4،4) (1،4،4) (1،4،4) تاهبردیاآحرد 

هری برنرمه
 اسارتآرپی

(4،5،8) (4،4،5) (4،4،5) (1،4،4) (4،4،5) (4،4،5) (1،4،4) (1،4،4) (4،4،5) (4،4،5) 

 (1،4،4) (1،1،4) (1،1،4) (1،1،4) (1،4،4) (1،1،1) (1،1،4) (4،5،8) (4،5،8) (1،1،4) پلاپرم

شاربدهنده 
 سرزمرنی

(4،5،8) (4،4،5) (4،4،5) (4،5،8) (1،1،4) (4،4،5) (4،4،5) (1،4،4) (4،5،8) (4،5،8) 

 (1،1،4) (1،1،4) (1،1،4) (1،1،4) (1،4،4) (1،1،1) (1،4،4) (1،1،4) (1،4،4) (4،5،8) هرکاون شرکای

 (4،4،5) (1،1،4) (1،1،4) (1،1،1) (4،4،5) (4،4،5) (4،4،5) (4،4،5) (4،5،8) (4،5،8) ادغرم

 (1،1،1) (1،1،1) (1،1،1) (1،1،4) (1،1،1) (1،1،1) (1،1،4) (1،1،1) (1،1،1) (1،1،4) برگزاتی تویداد

به  5جدول شتتتمرته مترآریش فترزی بترحر  ،ت این مرحلتهد
ناریج  9 شمرته که دت جدول شودمیای آبدیل مرآریش فرصتله

دتایه اول مرآریش برحر  ،عنوان مثرلنشتترن داده شتتده استت . به

صوتت زیر ای به. برای آبدیل آن به عدد فرصتلهاست  (4،5،8)
دتنظرگرفاه  3.4همننین مقدات آحپر نیز برابر بر  شود.اقدام می

 شده اس .
(5,7,9)0.5 = [(7 − 5) × 0.5 + 5 , −(9 − 7) × 0.5 + 9] = [6 , 8] 

 

 تبدیل ماتریس فازي به ماتریس فاصله اي 8جدول 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A1 [6،9] [2،3] [1،2] [1،1] [1،1] [3،6] [1،2] [2،3] [2،3] [1،2] 

A2 [3،6] [6،9] [6،9] [2،3] [1،2] [2،3] [3،6] [2،3] [3،6] [6،9] 

A3 [3،6] [1،1] [1،1] [2،3] [1،1] [3،6] [2،3] [1،2] [1،1] [2،3] 

A4 [6،9] [3،6] [1،2] [3،6] [1،1] [2،3] [1،1] [1،2] [2،3] [1،2] 

A5 [2،3] [2،3] [2،3] [2،3] [3،6] [3،6] [1،2] [2،3] [1،1] [1،2] 

A6 [6،9] [3،6] [3،6] [2،3] [3،6] [3،6] [2،3] [2،3] [3،6] [3،6] 

A7 [1،2] [6،9] [6،9] [1،2] [1،1] [2،3] [1،2] [1،2] [1،2] [2،3] 

A8 [6،9] [3،6] [3،6] [6،9] [1،2] [3،6] [3،6] [2،3] [6،9] [6،9] 

A9 [6،9] [2،3] [1،2] [2،3] [1،1] [2،3] [1،2] [1،2] [1،2] [1،2] 

A10 [6،9] [6،9] [3،6] [3،6] [3،6] [3،6] [1،1] [1،2] [1،2] [3،6] 

A11 [1،2] [1،1] [1،1] [1،2] [1،1] [1،1] [1،2] [1،1] [1،1] [1،1] 



 ... عنوانهاي کارآفریني تعاملي بهمكانیزم بنديشناسایي و رتبه
 

 

 00 9911شماره چهل و دو، زمستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 ايسازي ماتریس فاصلهنرمال :9جدول 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

A1 [3.353،3.388] [3.328،3.348] [3.319،3.346] [3.316،3.316] [3.326،3.326] [3.362،3.382] [3.324،3.334] [3.335،3.384] [3.349،3.355] [3.316،3.344] 

A2 [3.338،3.353] [3.399،3.119] [3.135،3.134] [3.344،3.366] [3.326،3.341] [3.341،3.362] [3.381،3.146] [3.335،3.384] [3.355،3.114] [3.389،3.141] 

A3 [3.338،3.353] [3.314،3.314] [3.319،3.319] [3.344،3.366] [3.326،3.326] [3.362،3.382] [3.334،3.381] [3.324،3.335] [3.318،3.318] [3.344،3.366] 

A4 [3.353،3.388] [3.348،3.399] [3.319،3.346] [3.366،3.389] [3.326،3.326] [3.341،3.362] [3.324،3.324] [3.324،3.335] [3.349،3.355] [3.316،3.344] 

A5 [3.324،3.338] [3.328،3.348] [3.346،3.351] [3.344،3.366] [3.134،3.143] [3.362،3.382] [3.324،3.334] [3.335،3.384] [3.318،3.318] [3.316،3.344] 

A6 [3.353،3.388] [3.348،3.399] [3.351،3.135] [3.344،3.366] [3.134،3.143] [3.362،3.382] [3.334،3.381] [3.335،3.384] [3.355،3.114] [3.366،3.389] 

A7 [3.312،3.324] [3.399،3.119] [3.135،3.134] [3.316،3.344] [3.326،3.326] [3.341،3.362] [3.324،3.334] [3.324،3.335] [3.318،3.349] [3.344،3.366] 

A8 [3.353،3.388] [3.348،3.399] [3.351،3.135] [3.389،3.141] [3.326،3.341] [3.362،3.382] [3.381،3.146] [3.335،3.384] [3.114،3.143] [3.389،3.141] 

A9 [3.353،3.388] [3.328،3.348] [3.319،3.346] [3.344،3.366] [3.326،3.326] [3.341،3.362] [3.324،3.334] [3.324،3.335] [3.318،3.349] [3.316،3.344] 

A10 [3.353،3.388] [3.399،3.119] [3.351،3.135] [3.366،3.389] [3.134،3.143] [3.362،3.382] [3.324،3.324] [3.324،3.335] [3.318،3.349] [3.366،3.389] 

A11 [3.312،3.324] [3.314،3.314] [3.319،3.319] [3.316،3.344] [3.326،3.326] [3.314،3.314] [3.324،3.334] [3.324،3.324] [3.318،3.318] [3.316،3.316] 



 
 مجید محمدي، حسام زند حسامي و حمیدرضا یزداني

 

 03 9911شماره چهل و دو، زمستان  عتيصن فصلنامه توسعه تكنولوژي
 

دت این بخش حد پریین اعداد برزه ای و حد برحری اعداد برزه 

نشترن داده شتده اس  محرسبه می  11و  13ای که دت جدول 

شتتتود. بعد از آعیین وزن معیرتهر، برید اوزان معیرتهر تا به عدد 

قیعی آبتدیتل کرد زیرا دت حرح  قبل هر معیرت یک حد پریین 

هر برید کردن وزنوزن و یتک حتد برحری وزن داتد برای قیعی 

میرنگین حد پریین و حد برحر تا برای هر معیرت محرسبه کرد که 

 نشرن داده شده اس . 12ناریج دت جدول 

 ((Ejحد پایين اعداد بازه اي )تعيين آنتروپی هر شاخص ) 91ول جد

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10  

Ej 3.5323 3.5434 3.5342 3.6855 3.5365 3.5133 3.6943 3.6461 3.6843 3.5356  

dj 3.3465 3.3562 3.3925 3.3644 3.1464 3.3443 3.3511 3.3395 3.3953 3.3933 3.54458 

Wj 3.3183 3.3261 3.3294 3.3216 3.3366 3.3192 3.3234 3.3166 3.3288 3.3253  

 
 ((djشاخص ) حد بالاي اعداد بازه اي )تعيين انحراف هر 99جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10  

Ej 3.8344 3.8249 3.8154 3.8465 3.9645 3.8366 3.8298 3.8414 3.8126 3.8233  

dj 3.2493 3.2684 3.2869 3.4324 3.2444 3.2946 3.4153 3.4348 3.4353 3.2823 2.82459 

Wj 3.4313 3.4466 3.4825 3.3333 3.4442 3.4559 3.3184 3.3443 3.3362 3.4968  

بعد از آعیین وزن معیرتهر، برید اوزان معیرتهر تا به عدد 

قیعی آبدیل کرد زیرا دت حرح  قبل هر معیرت یک حد پریین 

هر برید وزن و یک حد برحری وزن داتد برای قیعی کردن وزن

 محرسبه کرد کهرحر تا برای هر معیرت میرنگین حد پریین و حد ب

 نشرن داده شده اس . 12دت جدول 

 

 ((Wjوزن ابعاد نوآوري و فعاليت هاي تحول )تعيين وزن معيارها ) 95جدول 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

 3.2351 3.2193 3.2449 3.2218 3.1893 3.1838 3.2139 3.2134 3.1814 3.1933 وزن قیعی



 ... عنوانهاي کارآفریني تعاملي بهمكانیزم بنديشناسایي و رتبه
 

 

 03 9911شماره چهل و دو، زمستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 : ماتریس نرمال آراس فازي99جدول 
 كاروبازسازي مدل كسب جوان سازي تعریف مجدد دامنه بازسازي مستمر راهبرديتحول  منابع بازار سازماندهی فرآیند محصول  

A1 (3.339،3.384،3.154) (3.345،3.138،3.213) (3.366،3.144،3.264) (3.361،3.124،3.264) (3.384،3.154،3.4) (3.349،3.115،3.24) (3.339،3.142،3.282) (3.339،3.148،3.44) (3.368،3.136،3.291) (3.361،3.124،3.245) 

A2 (3.339،3.384،3.154) (3.345،3.138،3.213) (3.314،3.349،3.135) (3.345،3.398،3.236) (3.318،3.324،3.344) (3.349،3.115،3.24) (3.339،3.142،3.282) (3.316،3.394،3.24) (3.313،3.364،3.146) (3.345،3.398،3.193) 

A3 (3.328،3.369،3.144) (3.345،3.138،3.213) (3.366،3.144،3.264) (3.312،3.343،3.135) (3.318،3.324،3.1) (3.312،3.34،3.148) (3.339،3.142،3.282) (3.316،3.394،3.24) (3.332،3.133،3.218) (3.361،3.124،3.245) 

A4 (3.339،3.384،3.154) (3.343،3.359،3.165) (3.314،3.318،3.399) (3.345،3.398،3.236) (3.318،3.324،3.344) (3.312،3.34،3.148) (3.316،3.326،3.332) (3.316،3.329،3.14) (3.313،3.364،3.146) (3.312،3.319،3.358) 

A5 (3.31،3.331،3.386) (3.311،3.335،3.118) (3.314،3.349،3.135) (3.312،3.343،3.135) (3.346،3.124،3.244) (3.344،3.394،3.183) (3.316،3.326،3.124) (3.316،3.394،3.24) (3.313،3.321،3.341) (3.312،3.319،3.358) 

A6 (3.339،3.384،3.154) (3.343،3.359،3.165) (3.348،3.386،3.236) (3.312،3.343،3.135) (3.346،3.124،3.244) (3.344،3.394،3.183) (3.316،3.358،3.239) (3.316،3.394،3.24) (3.332،3.133،3.218) (3.345،3.398،3.193) 

A7 (3.31،3.313،3.349) (3.345،3.138،3.213) (3.366،3.144،3.264) (3.312،3.319،3.399) (3.318،3.324،3.344) (3.312،3.34،3.148) (3.316،3.326،3.124) (3.316،3.329،3.14) (3.313،3.321،3.383) (3.312،3.343،3.142) 

A8 (3.339،3.384،3.154) (3.343،3.359،3.165) (3.348،3.386،3.236) (3.361،3.124،3.264) (3.318،3.324،3.1) (3.344،3.394،3.183) (3.339،3.142،3.282) (3.316،3.394،3.24) (3.368،3.136،3.291) (3.361،3.124،3.245) 

A9 (3.339،3.384،3.154) (3.311،3.335،3.118) (3.314،3.318،3.399) (3.312،3.343،3.135) (3.318،3.324،3.344) (3.312،3.34،3.148) (3.316،3.326،3.124) (3.316،3.329،3.14) (3.313،3.321،3.383) (3.312،3.319،3.358) 

A10 (3.339،3.384،3.154) (3.345،3.138،3.213) (3.348،3.386،3.236) (3.345،3.398،3.236) (3.346،3.124،3.244) (3.344،3.394،3.183) (3.316،3.326،3.332) (3.316،3.329،3.14) (3.313،3.321،3.383) (3.345،3.398،3.193) 

A11 (3.31،3.313،3.349) (3.311،3.316،3.323) (3.314،3.318،3.328) (3.312،3.319،3.399) (3.318،3.324،3.344) (3.312،3.315،3.329) (3.316،3.326،3.124) (3.316،3.329،3.34) (3.313،3.321،3.341) (3.312،3.319،3.326) 

 

 فازي: ماتریس وزن دار آراس  98جدول 

 جوان سازي تعریف مجدد دامنه بازسازي مستمر راهبرديتحول  منابع بازار سازماندهی فرآیند محصول  
-بازسازي مدل كسب

 كارو

A1 (3.338،3.315،3.341) (3.311،3.321،3.331) (3.313،3.329،3.346) (3.314،3.326،3.346) (3.319،3.344،3.345) (3.312،3.324،3.34) (3.311،3.328،3.364) (3.311،3.344،3.394) (3.314،3.342،3.361) (3.314،3.326،3.338) 

A2 (3.338،3.315،3.341) (3.311،3.321،3.331) (3.334،3.312،3.341) (3.339،3.318،3.334) (3.333،3.334،3.336) (3.312،3.324،3.34) (3.311،3.328،3.364) (3.333،3.32،3.348) (3.334،3.313،3.343) (3.339،3.319،3.349) 

A3 (3.334،3.312،3.323) (3.311،3.321،3.331) (3.313،3.329،3.346) (3.334،3.311،3.341) (3.333،3.334،3.318) (3.332،3.31،3.329) (3.311،3.328،3.364) (3.333،3.32،3.348) (3.338،3.324،3.339) (3.314،3.326،3.338) 

A4 (3.338،3.315،3.341) (3.335،3.314،3.342) (3.334،3.333،3.318) (3.339،3.318،3.334) (3.333،3.334،3.336) (3.332،3.31،3.329) (3.333،3.336،3.338) (3.333،3.335،3.344) (3.334،3.313،3.343) (3.334،3.333،3.316) 

A5 (3.332،3.335،3.315) (3.332،3.338،3.324) (3.334،3.312،3.341) (3.334،3.311،3.341) (3.311،3.323،3.334) (3.335،3.315،3.348) (3.333،3.336،3.329) (3.333،3.32،3.348) (3.334،3.334،3.335) (3.334،3.333،3.316) 

A6 (3.338،3.315،3.341) (3.335،3.314،3.342) (3.339،3.32،3.334) (3.334،3.311،3.341) (3.311،3.323،3.334) (3.335،3.315،3.348) (3.333،3.319،3.336) (3.333،3.32،3.348) (3.338،3.324،3.339) (3.339،3.319،3.349) 

A7 (3.332،3.332،3.31) (3.311،3.321،3.331) (3.313،3.329،3.346) (3.334،3.333،3.318) (3.333،3.334،3.336) (3.332،3.31،3.329) (3.333،3.336،3.329) (3.333،3.335،3.344) (3.334،3.334،3.32) (3.334،3.311،3.325) 

A8 (3.338،3.315،3.341) (3.335،3.314،3.342) (3.339،3.32،3.334) (3.314،3.326،3.346) (3.333،3.334،3.318) (3.335،3.315،3.348) (3.311،3.328،3.364) (3.333،3.32،3.348) (3.314،3.342،3.361) (3.314،3.326،3.338) 

A9 (3.338،3.315،3.341) (3.332،3.338،3.324) (3.334،3.333،3.318) (3.334،3.311،3.341) (3.333،3.334،3.336) (3.332،3.31،3.329) (3.333،3.336،3.329) (3.333،3.335،3.344) (3.334،3.334،3.32) (3.334،3.333،3.316) 

A10 (3.338،3.315،3.341) (3.311،3.321،3.331) (3.339،3.32،3.334) (3.339،3.318،3.334) (3.311،3.323،3.334) (3.335،3.315،3.348) (3.333،3.336،3.338) (3.333،3.335،3.344) (3.334،3.334،3.32) (3.339،3.319،3.349) 

A11 (3.332،3.332،3.31) (3.332،3.334،3.334) (3.334،3.333،3.336) (3.334،3.333،3.318) (3.333،3.334،3.336) (3.332،3.334،3.336) (3.333،3.336،3.329) (3.333،3.335،3.312) (3.334،3.334،3.335) (3.334،3.333،3.334) 
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 هاي فناورانهاستارتآپهاي بزرگ با اي تعامل شركته: امتياز و رتبه نهایی مكانيزم92جدول 

 Si فرزی 
Si تآبه غیرفرزی 

A0 (3.124،3.268،3.439) 3.413 

 5 3.324 3.144 (3.33،3.389،3.261) مرکز تشد سرزمرنی

SPIN ALONG (3.354،3.194،3.318) 3.226 3.523 2 

CVC (3.346،3.381،3.225) 3.119 3.456 8 

 9 3.322 3.144 (3.333،3.388،3.243) اکاسرب

 4 3.356 3.138 (3.33،3.113،3.284) اآحرد تاهبردی

 4 3.532 3.223 (3.369،3.192،3.312) برنرمه اسارتآرپی 

 6 3.332 3.148 (3.339،3.389،3.25) پلاپرم

 1 3.584 3.243 (3.398،3.236،3.343) شاربدهنده سرزمرنی

 13 3.453 3.116 (3.344،3.355،3.245) هرکاون شرک 

 3 3.633 3.183 (3.351،3.144،3.434) ادغرم

 11 3.193 3.349 (3.329،3.332،3.134) برگرگزاتی تویداد 

هر نستتتب  به منظوت آعیین دتجه آعلق هر کدام از مکرنیزمبه

هر و هری آحول از وزنستتترزمرنی و فعرحی آتک آک ابعرد نوآوتی 

امایرزهری داخلی مرآریش آصمیم اساپرده شده اس  که ناریج دت 

 هری مخالف نشرن داده شده اس .بر تنگ 16 شمرته جدول
 

 هاي تحولهاي تعامل نسبت به ابعاد نوآوري سازمانی و فعاليتق مكانيزمدرجه تعل :92جدول 

 منربع برزات سرزمرندهی فرآیند محصول  
آحول 

 تاهبردی

برزسرزی 

 مسامر

آعریف 

مجدد 

 دامنه

 کرتوبرزسرزی مدل کسی سرزیجوان

           مرکز تشد

Spin-along           

CVC           

           اکاسرب

           اآحرد تاهبردی

           هری اسارتآرپیبرنرمه

           پلاپرم

           شاربدهنده سرزمرنی

           هرکاون شرکای

           ادغرم

           برگزاتی تویداد

 

  دتصدی 43آرثیر حدود   حدود دتصدی 13آرثیر 
حدود  43آرثیر 

 دتصدی
 

 53آرثیر حدود  

 دتصدی
 

 133آرثیر حدود 

 دتصدی
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 پيشنهاداتبندي و ارائه جمع -8
آخریی "ای به نرم شتتومایار بر معرفی پدیده 1832ستترل دت 

کنتتد کتته مشتتترهتتدات علمی خود تا اینگونتته بیتترن می "خلتترق

هری کوچک و نوپر بر اتا ه محصتتتوحرت و خدمرت نوآوتانه شتتترک 

شوند. دت سرل هری بزتگ از صحنه تقرب  میموجی حذف شرک 

کند که بیرن میهری بزتگ چستتتبرو بر برتستتتی شتتترک  2334

منظوت تهریی از دام آخریی خلرق دت آلرش هری بزتگ بهشتتترک 

هری نوپر یر به وتانه و فنروتانه بر شتتترک آبرای ایجترد آعترملرت نو

صتتوتت دتون به بیرون و بیرون به دتون هر بهاصتتیلر  استتارتآپ 

وزه ادبیرت نمرید. دت حتا معرفی می "نوآوتی برز"و پدیده  هساند

گذاتی داخلی ( بر معرفی ستتترمریه1894)ینی نیز برگلمنکترتآفر

( بر آعریف پدیده کرتآفرینی 1888سترزمرنی و شترتمر و کریسمن)

هری بزتگ هر و شرک سترزمرنی و ابعرد آن موضوع اتآبرط سرزمرن

دهند. پش از آن بر دنیری خرتج از ستتترزمرن تا موتد بحث قرات می

بستتتیرتی دت زمینه بعد حعرت دت حوزه کترتآفرینی ستتترزمرنی میر

هریی هر و توشگذاتی ستترزمرنی صتتوتت گرف  و مکرنیزمستترمریه

گتذاتی اتا ه گردید. محمدی و هتری ستتترمتریتهجهت  فعترحیت 

هتتری ( بتتر استتتاپتترده از فراآرکیتتی فعتترحیتت 1488همکتترتان)

هری بزتگ بر هری آعرمل شرک گذاتی سترزمرنی، مکرنیزمسترمریه

گذاتی ستتترزمرنی تا زمینه ستتترمریههری فنروتانه دت استتتاترتآپ 

ای که وجود داش  این امر مسئله ؛بندی نمودندشتنرسریی و طبقه

ر دت آعرمل یآواند گذاتی ستترزمرنی میبود که آیر آنهر بعد ستترمریه

هر انجرم گیرد؟ طوت خرص بر استتتارتآپ خترتج از ستتترزمترن و به

بر  د وپژوهش حرضر طر  گردی ،بنربراین برای پرسته به این سوال

گذاتی سرزمرنی و بسط هری آعرمل دت بعد سرمریهبرتستی مکرنیزم

هری آحول دتجه آعلق هر کدام از آن بته ابعترد نوآوتی و فعترحی 

هری آحول بر هتر نستتتبت  بته ابعرد نوآوتی و فعرحی این مکترنیزم

استتاپرده از توش آناروپی شتترنون فرزی و آتاس فرزی مشتتخ  

شتترن داد برخلرف آننه که دیگران گردید. ناریج آحقیق حرضتتر ن

هری هری آعرمل تا آنهر دت بعد فعرحی هتر و توشآترکنون مکترنیزم

 هریدت فعرحی  ،گذاتی سرزمرنی موتد آوجه قرات داده بودندسرمریه

 و اس برداتی هری آحول سترزمرن نیز قربل بهرهنوآوتی و فعرحی 

نوآوتی و تشد  هری اشترته شده دت پژوهش،کرتگیری مکرنیزمهبر ب

ستتترزمترنی نیز اآپترق خواهتد افاترد. برخلرف آننه که شتتترتمر و 

( ابعرد کرتآفرینی سرزمرنی تا جدا از هم و سلسه 1888کریستمن)

پژوهش حرضر نشرن داد که هر کدام از این ابعرد  ،دانندمراآبی می

نیزم کرتگیری یک نوع مکرهآواند بر دیگری آرثیر گذاشاه و بر بمی

بر این  ؛شتتتوده بعد کرتآفرینی ستتترزمرنی محقق میخرص هر ستتت

آواند نستتتب  آک آک ابعرد آپروت که دتجه آعلق آن مکرنیزم می

شتتتاربدهنده  ،طوت مثرلبه .کرتآفرینی ستتترزمرنی ماپروت برشتتتد

گذاتی عنوان مکرنیزمی برای آعرمل دت بعد ستتترمریهستتترزمرنی به

محصول، نوآوتی آواند نوآوتی ، میسرزمرنی موتد آوجه بوده اس 

ز ن امایروکرت تا بر برحرآریسترزی و برزسرزی مدل کسیبرزات و جوان

که بر نوآوتی منربع اثر کماری دتحرحیبرای ستترزمرن بوجود آوتد؛ 

ه عنوان یک بعد جداگرنآواند بهداشتاه برشد. بنربراین نوآوتی نمی

ان عنودت ادبیرت کرتآفرینی ستتترزمرنی موتد آوجه قرا گیرد وحی به

حول هری آقلی دو پدیده دیگر، کرتآفرینی ستترزمرنی یعنی فعرحی 

زیرا هر دو دت  .شودوکرتهری جدید دتنظرگرفاه میو ایجرد کستی

 دهد و همننینپرسه مساقیم به آغییرات نرشی از نوآوتی ت  می

آواند موجی آوسعه نوآوتی گذاتی سرزمرنی میهری سرمریهفعرحی 

شود. بنربراین ابعرد کرتآفرینی سرزمرنی  سترزمرنی و تشتد سرزمرنی

کرتگیری هر یک از ههریتک بر دیگری آترثیر گتذاشتتتاته و بتر بت

هری بزتگ به اهداف نوآوتی و تشد هر، سترزمرن یر شرک مکرنیزم

ستترزمرنی نیز دستت  خواهند یرف . ناریج براستترس نظر خبرگرن 

تآبه  نکه مکرنیزم شاربدهنده سرزمرنی بر داشان برحرآری نشترن داد

گذاتی هتری ستتترمریهعنوان تاهبردی برای فعترحیت آوانتد بتهمی

نوآوتی، آحول و تشد سرزمرنی شود و برگزاتی منجر به سترزمرنی 

هری تویتداد دت مجموع کمارین آترثیر بر ابعترد نوآوتی و فعترحی 

هری کرتآفرینی آحول داشتتتاه برشتتتد. بنربراین بخشتتتی از فعرحی 

هری هری آحول و فعرحی وتی، فعرحی آسترزمرنی دت هر سه بعد نو

صتتتوتت برز دت آعرمل بر آواند بهگذاتی ستتترزمرنی میستتترمتریته

از نقیه اشاراک کرتآفرینی  ،عبرتت دیگرهر انجرم شود. بهاسارتآپ 

ای جدید شتتکل گرفاه که ستترزمرنی و کرتآفرینی مستتاقل پدیده

 عنوان پدیده کرتآفرینی آعرملی از آن نرم برد.  آوان بهمی
 

 پيشنهادات براي تحقيقات آتی -2
هری بزتگ موتد آوجه قرات گرفاه پژوهش حرضر از حنز شرک 

هر منجر به هری بزتگ و اسارتآپ قیعر آعرمل بین شترک  .است 

هری پیرمدهری دوستتویه خواهد شتتد و جذابی  آعرمل بر شتترک 

 هری بزتگ نیستت .هر نیز کمار از شتترک بزتگ برای استتارتآپ 

وع هر موضتتبنربراین بهار استت  دت آحقیقرت آآی بر حنز استتارتآپ 

ری ههر بر اساپرده از مکرنیزمبرتستی و اثرات آعرمل برای اسارتآپ 

اشتترته شتتده موتد برتستتی قرات گیرد. برتستتی عمیق هر کدام از 

د آوانهر میآپ هری بزتگ و اسارتهر دت آعرمل بین شرک مکرنیزم

 ،موجی اغنری پژوهش حرضتر گردد. همرنگونه که ناریج نشرن داد

کترتگیری نوع خترصتتتی از مکترنیزم جهت  انجرم یک فعرحی  هبت
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ستتریر ابعرد  آواند برگذاتی ستترزمرنی میستترزمرنی مرنند ستترمریه

 بهار استت  دت آحقیقرت .کرتآفرینی ستترزمرنی نیز آرثیرگذات برشتتد

تد آآی این موضتتوع بر استتاپرده از ابزاتهری آمرتی مرنند دیمال مو

گذاتی ستته بعد کرتآفرینی سرزمرنی آوجه قرات گرفاه و نحوه آرثیر

 موتد برتسی قرات گیرد. یکدیگرنسب  به 
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