
 3 0011و سه، بهار شماره چهل  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 
 

های تعامل بندی مکانیزمشناسایی و طبقه
های هرای بزگ  برا تسررآراگت  شررت ر 

های فنراوگتنره تط طتیف فتتتت یف فعاتی 
 گذتگی ساطمانیستمایه

 

 1 مجید محمدی ■
گتوه دتنشررج ی د آتتی  راگیفتینیر گتتین فنرراوگیر 

 اگیفتینیر وتحد قزوینر دتنشررهاه یطتد تسرر،امیر قزوینر 
 تیتتن

   حسام طند حسامی ■
عضرر  هی ر  ع،میر دتنشررکده مدیتی ر دتنشررهاه یطتد 

 تس،امیر وتحد ع، م و تحقیقاتر تهتتنر تیتتن
 2حمیدگضا یزدتنی ■

و اگر دتنشکده گتوه یم طشری مدیتی  باطگگانی و  سرف
 فاگتبی دتنشهاه تهتتنمدیتی  و حسابدتگیر پتدیس 

 12/1/1211و تاریخ پذیرش:  42/14/1911، تاریخ بازنگری: 42/11/1911تاریخ دریافت: 

 9-44صفحات: 

371710.22034/JTD.2021.24 

 چكيده
اات  ویهسگذاری اسزمسنو برااسس تحلیل کیفو نتسیج پژوهشبادی انواع و حسلست ارمسی هدف این پژوهش شناسانسیو و قه  

ای، ب  تواا -گیری این پژوهش کسربردیهس انجسم شند  اانتج ت تهسی بزرگ بس اانتسرپ ک  در زمیا  مشنسرکت و تاسمل شنرکت

پمیخت  از نوع اکتشنسیو متوالو، ب  لحسظ مسهیت اکتشنسیو و توفیفو اات ک  در دو مرحل  انجسم شد  ااتج ابتدا ب  راههرد لحسظ 
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منسنیزم تاسمل  99رن سیت د ،گذاری اننسزمسنو، تاریم منسنیزم و تاسملبادی برااننسس اباسد اننرمسی و قه   او پ  از برراننو محتو
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 مقدمه -1
باواو یک ب  2گذاری انننسزمسنوانننرمسی  هسییاسلیت امروز 

برای   5و ینو از اباسد کسرپیریاو انننسزمسنو  2یانسلینت کسرپیریاسن 

و حیستو هسی بزرگ ب  یک ابزار راههردی هس و شنننرکتانننسزمسو

 راههردیت ت داتیسبو ب  اهداف نوپوران ، دانشو و ایجسد تحوا 

قور ب 9193از اسا  انسزمسنو گذاریتهدیل شند  اانتج انرمسی 

و  2]اتای مورد توت  مح  ین و متخصصین قرار گریت  اایاد زی

در راههردی باواو یک ابزار هنسی بزرگ ب و برای شنننرکنت [22

 ده  [ج23]نمسیدبمنل مو نوپوریت نت ایجنسد، تنذب و انت نسا 

 اسزمسنو گذاریارمسی  زمیا  در ایزایش تح ی ست شسهد گذشنت 

 حوز  این در نتسیج تح ی ست بلمو و بملو زیسدی تاداد نشننر و

 دانشنننیسهو محیط سی بلسق  ایزایش دهاد ک  این نشنننسو بود 

 مختلفو هسییاسلیت دانشننماداو، زمیا  این در [ج29و  99]ااننت

 ذاریگارمسی  پدید  ک  کاادمو ااتدلسا و اندکرد  شناساسیو را

و  23]نسهمیونو در خود موات  شد  اات هسییاسلیت بس انسزمسنو

 تسنننوران  گذاریانننرمسی  هسییاسلیت شنننسمل تاوع این [ج29

 تدیدی هسیگون  ،7اسزمسنو هسیااتسرتپ  [،92و  93]9انسزمسنو

و [ 92]اسزمسنو هسیدهاد شنتسب مسناد پپواانتسرت هسیبرنسم  از

 گذاریارمسی  پیچید  و مختلم هسییاسلیت از اندازیدشم ایجسد

 و مختلم هسییاسلیت، موتود تح ی ست د  اگرج اننسزمسنو ااننت

 سیهاین یاسلیت، حسا این بس ؛نمسیدنمو متمسیز را پن س خصنوفیست

 پوردو داننتب مسناد مختلفو اهداف ب  داننتیسبو ت ت گونسگوو

سر، وککسب یس تحولست بسزار، یاسوری مورد در تریماساب اندازدشم

 ،1اکتسسب هسیگزیا  شناساسیو ،9راههردیب  نوانسزی  دانتیسبو

 ب  داننتیسبو یس [95]نوپوری ب  ، داننتراننو[35]دانش اکتسننسب

 در شنننفسییت، ج باسبراین[92اانننت] ماسانننب ب تر مسلو بسزد 

تواند برای انننسزمسنو مو گذاریانننرمسی  مختلم هسییانسلینت

س هکااد از ماسیع این یاسلیتهسیو ک  تلسش موشرکتو هس اسزمسو

 .حسئز اهمیت خواهد بود ،ااتفسد  نمسیاد

هسی از یاسلیت 93شاساونوع دادین مح  سو، گذشت  ده  قو

 اریگذارمسی  مختلم هسییاسلیت ک  اندکرد  گذاری ایجسدارمسی 

 غسلهس   پن س ک  هرداد جنمسیدمو متمسیز یندییر از را انننسزمسنو

 

2   Corporate venturing activities  

2  entrepreneurial activities 

5  Corporate entrepreneurship 

9 Corporate Venture Capital  

7 Corporate Start-ups 

9 Strategic Renewal  

1  Identifying Acquisition Candidates  

 تلفی  را موتود هسییسیت  یس مطنسلاست دییر نتنسیج تواناندنمو

 در موتود تح ی ست در شنننسیو، کمهود این وتود بس [؛29]کااد

 گذاریاننرمسی  هسییاسلیت متمسیز هسیویژگو تسمع درک مورد

 در بیشننتر تح ی ست برای را و زمیا  [59]پیدمو بوتود اننسزمسنو

 احتمسلو مشسرکت ب  توت  بس خسص، اسزمسنو گذاریارمسی  مورد

 مختلم هسیپراننش ب  مطسلا  این، بلسو ب ج نمسیدمو یراهم پن س

 و همچاین مزایسی [22]راههردی اهداف درک تسننن یل ت ت

 اهداف بس خسص هسییاسلیت پیوند قری  از [29]غیرمسلو احتمسلو

 وکسرکسننب مشننخ  الیوی داشننتنج دهدمو موردنظر پسانن 

 موی یت مایسرهسی ترینافننلو از ینو اننسزمسنو گذاریاننرمسی 

 را هسیانسلیت این کن  اانننت هنسیوهنس و شنننرکنتانننسزمنسو

 ج[92اند]بنسرگریت 

 سمادغ و شاساسیو ادبیست مادنظسم هدف این بررانو، درنتیج 

اننسزمسنو  گذاریاننرمسی  هسییاسلیت مورد در موتود تح ی ست

 را ریندیی از متمسیز هسییاسلیت مختلم هسیویژگو ابتدا ات ک ا

 هسییاسلیت بادیقه   دیونیو اننن   و کاندمو توفنننیم

و ا    گیرینتیج  دسردوب یک در انسزمسنو را گذاریانرمسی 

هس و و مشنننسرکت اانننتسرتپ  براانننسس حسلست مختلم همنسری

 نمسیدجبادی موقه   99تاسملهسی هسی بزرگ منسنیزمشرکت
 

 شناسی پژوهشروش -4
ن بخش باسبرای ،بس توت  ب  ایان  یراترکیب مطسلا  کیفو اات

هسی کیفو این پژوهش بن  لحنسظ یلسنننف  و پسرادایم تز پژوهش

رایو گاثهستهسی کمو در زمر  پسرادایم تفسیرگرایسن  ااتج پژوهش

لذا بخش کمو این پژوهش ب  لحسظ یلسف   ؛شوندبادی مودات 

امس بس توت  ب  ایان  این پژوهش از دو  جگرایو اانننتتح ی  اثهست

بخش کیفو و کمو تشننیل شند  اات و از یک روینرد ترکیهو 

یلسف  پژوهش در حسلت کلو متفسوت خواهد بودج  ،کادپیروی مو

هسی گردپوری اقلسبست متاساب بسید بس شیو بیاو پسرادایم یس ت سو

هسی خسص خود را موردااننتفسد  قرار بسشنندج اگر هر پسرادایم شننیو 

هننسی کیفو در پننسرادایم تفسنننیرگرایو یننس دهنندرگردپوری داد 

 ،گرایو((اثهستریراگرایوهسی کمو در پسرادایم اثهستگردپوری داد 

93 Typologies  

کلم  تاسمل ماسدا از انجسم شند  اات و  هسی بزرگاز لاز شنرکت پژوهش 99

زیرا تاسمل ب  مااسی کسر  جااننتفسد  شنند  ااننت Collaborationیسراننو کلم  

کردو بس یندییر برای خل  و ایجسد دیزی تدید، بس داشتن یک دیدگس  و هدف 

مشننترک ااننت و بلت بدم ااننتفسد  از کلم  مشننسرکت ب  این دلیل بود  ک  

 نسر برد  شد  ااتجباواو تشریک مسسبو بب  مشسرکت در ادبیست یسراو
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 دج بر این ااسس دود بوپذیر نخواههسی ترکیهو توتی پنیس  شنیو 

ران  هسی تسنهداظ ور کرد  اات: پراگمستیسم و نیس مهاسی یلسفو 

نه  نسنننهت ب  گمستیسنننم روینردی دادتساگون ج پربخشو رهسیو

د  و متمرکز بو ،پیدکسر موسرگیری پنچ  ب کدانستن داشت  و بر ب 

هسی پن س بس شننیو  ماساننب هسی پژوهش و یسیتن پسانن بر اننواا

دنن  کیفو( و رد یننک گزیانن  اتهننسری بین  و کموخودردنن  

کلو ب  لحسظ قورج  لذا ب [9]ااننتگرایو گرایو و اننسختیرااثهست

-اینن تنحن نین  در زمنر  پننسرادایم ینری، بمننل ،ینلسنننفنن 

گرایورپراگمستیسنم( قرار داردج ماط  پژوهش حسرنر ااتف سمو و 

 راههردای ااننتج تواننا  -گیری یس هدف کسربردیب  لحسظ ت ت

تح ی ، پمیختنن  از نوع اکتشنننسیو متوالو و بنن  لحننسظ مننسهیننت 

اکتشسیو و توفیفو و از حیث روش تح ی  یراترکیب و پیمسیشو 

ااننتج ابزار گردپوری داد  برراننو اانناسد و پراننشنناسم  و شننیو  

تحلیل بررانننو محتوای مطسلاست پیشنننین و دلفو یسزی اانننتج 

و پژوهشننو تسما  پمسری در بخش اوا متشنننل از م سلست بلمو 

 همچووهسی بلمو در پسییس  3399تس  3333دس  شنند  از اننسا 

  در ک اات هسیوگوگل ااننلسر، انسیا  دایرکت وججج بس کلید وا  

اشسر  شد  ااتج ملسک نمون  پمسری در این بخش  9 شمسر  تدوا

کفسیت نظری ااننتج تسما  پمسری بخش دوم کلی  خهرگسو پشنناس 

یان  در دلفو یسزی کیفیت خهرگسو بس توت  ب  ا جااتب  مورنوع 

گیری لذا خهرگسو براانننسس روش نمون  ،بر تانداد ارتحیت دارد

 95هدیماد و تس اننرحد اشننهسع اقلسبست موردنیسز و کفسیت نظری 

نفر از پننسو مورد بررانننو قرار گرینتج ابتهسر بخش یراترکیب بس 

ااننتفسد  از شننسخ  کسپس کوهن مورد انناجش قرار گریتج برای 

از  سیو پراننشنناسم  خهر  بخش دلفو یسزیروایو و پسیانناجش 

روش نرخ نساسزگسری و پزموو مجدد ااتفسد  شد و روایو و پسیسیو 

 جهس از این قری  تسیید شدپراشاسم 

 روش فراتركيب  -4-1

انواع  93تح ی ست دانشننیس  بلوم ب داشننتو ایلیاویز شننینسگو

کاد: مطسلاست در ادبیست پژوهش را ب  اننن  دانننت  ت سنننیم مو

ک  از برراننو و تح ی  مسننت یم  مطسلاست اولی ، مطسلاستو ااننت

ماظور ک  ب  اانننتپید و مطسلاست ثسنوی ، مطسلاستو بندانننت مو

ن سیت نوع شنننود و درترکینب و تحلینل مطنسلاست اولی  انجسم مو

اومو از مطسلاست وتود دارد ک  هدف پن س ارائ  یک نمسی کلو از 
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92  Baumeister & Leary 

92 Meta-Method 

95 Meta-theory 

 [ج3]سلاست اولی  یس ثسنوی  اانننتهسی کلیدی حسفنننل از مطینسیت 

هس و اننسیر مطسلاست ثسنوی  شننسمل مرور م سلست دانشننیسهو، کتسب

( هسهس و همسیششرح کافران  ،هسنسم پسیسو ،هسرراسل مرتهط ماسبع

هسی خسص اانت ک  ب  شنرح، خلسف  و ارزیسبو مات دان  بس بخش

برراننو  92مطسب  نظر بسمیسننتر و لری[ج 9]پردازدکلی  کسرهس مو

هسی تدید و متوو روشنننو مفیند ت ت ایجسد و توانننا  ت وری

ن سیت یراهم پوردو درموتود، شنناساننسیو مسننسئل و مشنننلست و 

یرفننت برای نمسیش مسننیر تسریخو و پژوهشننو حوا مورننوبو 

هسی هس و مطسلاست در حوز رشننند پژوهش [ج9و  3]خسص اانننت

 لاستمختلم بلوم و دانش موتب شند  اات تس م ول  ترکیب مطس

اد و بلمو بر روی موروع خسص و ایجسد مپیشنین ب  شنیو  نظسم

 [ج2]درک بیشتر از مطسلاست پیشین گسترش روزایزوو پیدا کاد

تحلیل بمی  کسرهسی پژوهشنننو انجسم ویرامطنسلان  ب  تجزی 

پردازد و بس توت  ب  نیسزمادی تح ی ، شد  در یک حوز  خسص مو

 97و یراترکیب 99یراتحلینل، 95، یرانظری92بر د نسر حوز  یراروش

هسی باواو ینو از روشامروز  یراتحلینل ب  [ج2و  9]دلنسلنت دارد

ی هسهسی کمو و یراترکیب ینو از روشتحلینل و ترکینب ینسیتن 

بیست ماد ادمیاد مرور نظسپهسی کیفو در یرتحلینل و ترکیب یسیت 

ج باسبراین در این مطسلا  کیفو از روش تحلیل [9]رودشننمسر موب 

د  شراترکیب ت ت تحلیل و ترکیب مطسلاست پیشنین ااننتفسد  ی

 جاات

هسی کیفو مختلم موتب یراترکیب از قری  ترکیب پژوهش

مرور  گرددج یراترکیب روشد در مح   مومامایجنسد نیرش نظنس

هسی مطسلاست شاساسیو شد  ین سرد  ادبیست نظری یس تحلیل داد 

هسی پیشنننین اانننت و نیسنننتج تمرکز این روش بر تحلیل یسیت 

  شدهسی افلو اات ک  در مطسلاست انتخسبدرنتیج  تحلیل داد 

ای از یراترکیب خلسف  ،اندج باسبراینقرار گریت تحلیل ومورد تجزی 

هسی انننسیر تح ی ست مرتهط را بلن  یسیت  ؛کادهنس ارائن  نموداد 

هسی یربو و افلو تدید و ااساو کاد و بس کشم زمیا تفسیر مو

تری را در زمیا  حوز  وتب ارت س دانش تدید شنند  و دید تسمعم

در این پژوهش از روش هفت  [ج27و  2]دهدمورد برراو ارائ  مو

( ااتفسد  شد  اات ک  3337ر99ای انادلواننسی و بسراومرحل 

 :[52]ااتهسی پو ب  شرح ذیل گسم

 پسرامترهسی پژوهش و هسی پژوهش: تاظیم پرانننشگام اول

99 Meta-Analysis 

97 Meta-Synthesis 

99  Sandelowski & Barroso 
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ای، محدودیت زمسنو و دیونیو دیز، د  تسما  شنننسمل د  کن 

از  انننواا این پژوهش بهننسرتسنننت ،روش کنن  براین اانننسس

هسی یاسوران  از هسی بزرگ بس ااتسرتپ هسی تاسمل شرکتمنسنیزم»

 «؟گذاری اسزمسنو کدامادقری  ارمسی 

ماند ادبیست در زمیا  حوز  مورد مبررانننو نظنس گاام دوم:

از مرور  ،CV91مطنسلان ؛ بنس توت  ب  تمرکز این پژوهش در حوز  

هسی ماد ادبیست براانننسس مطسلا  اولی  اکتشنننسیو، نوشنننت منظس

هسی پژوهش و وا گسو هسی افننلو، پراننشپرااننتاسد، نویسنناد 

ر شدج ت ت ییلتااتفسد  گذاری اسزمسنو کلیدی در زمیا  ارمسی 

 ین مرز برای تستجو ننست زیر مورد توت  قرار گریت:و تای

از میسو تمسم انتشننسرت در زمیا  مورننوع تا س م سلست بلمو  -9

   نظر قرار گریت؛مد

تا س م سلست بلمو ماتشننرشنند  ب  زبسو انیلیسننو از اننسا  -3

 مورد برراو قرار گریت  اات؛ 3399تس  3333

 ،Web Thomson Reuter  ،Scopusهننسی داد  از پننسییننس  -2

Elsevier ،Emerald ،Academic OneFile ،JSTOR  وER 

 ؛ااتفسد  شد  اات

در بخش یراترکیب این پژوهش، فننریس م سلست بلمو ماتهر  -2

هس، م سلست نسم پسیسومورد توتن  قرار گریت  اانننت و از بررانننو 

هسی هس و یسداشننتهس، کتسبهس و همسیشماتشننرشنند  در کافران 

    هس فرف نظر شد  ااتجارم سل 

 جستجوشده گانكليد واژ :1جدول 

 انگليسی فارسی

   ""Corporate entrepreneurship کسرپیریاو اسزمسنو

   ""Corporate Venturing گذاری اسزمسنو ارمسی 

---- "corporate vent"   

 "Activities" هسیاسلیت

   ""Framework دسردوب

 "Typology" شاساونوع

 "Characteristics" هسویژگو

 "Dimension" اباسد

 "Models" هسمدا

   ""Mode حسلت 

لسزم ب   گسو براانننسس ادبیست انتخسب شننند  اانننتجکلید وا 

کن  انتخنسب یانسلینت بن  این بلت اانننت ک   اانننتتورنننی  

باواو یاسلیت گذاری اننسزمسنو و کسرپیریاو اننسزمسنو ب اننرمسی 

شنودج ااتفسد  از حسلت ب  این موکسربرد  کسرپیریاسن  در ادبیست ب 

فننورت هسی مشننسرکت و تاسمل ب بلت ااننت ک  در ادبیست روش

 جبرد  شد  اات کسر مدا و حسلت ب

هسی ماساب؛ بس توت  ب  وتو و انتخسب م سل تست گام سوم:

از  9شننمسر   ارائ  شنند  در تدواگسو پراننش پژوهش کلید وا 

ج مورد تستجو قرار گریتهسی اقلسبستو بلمو اشنسر  شنند  پسییس 

شنناساننسیو گردید و پ  از  م سل  بس این کلید وا گسو 253تاداد 

م سل   92بررانننو باواو م نسلست، دنید  و کلمست کلیدی تاداد 

م سل  مورد تسیید قرار  23بسرگیری و پ  از مطسلا  م سلست، تاداد 

 COREQ 32-itemم سل  مذکور از قری  ی رانننت  23ج گرینت

هسی کیفو و ن سیو قرار گریتج این ی رانننت در روشمورد ارزیسب

شنننود و ابزار کسر گریت  موبرای ارزینسبو ماسبع مورد بررانننو ب 

هس در ا  دات  بس شودج  م سل ماتهری در این زمیا  محسنوب مو

ی بس هسم سل  جبادی شنندندکیفیت بسلس، متواننط و رننایم ت سننیم

 37تس  33 سلست بس نمر  باواو کیفیت بسلس و مو بنسلنستر ب  39نمر  

م سلست رایم درنظرگریت  شدندج گرو   33متوانط و نمرات زیر 

ک  از این م سلست را بررانننو نمود  و ب  پن س نمر  دادند  33کنسنوو

م سل   91م سل  حذف و در ن سیت  9تاداد  ،بررانننو از تاداد پ 

 تسیید ن سیو گردیدج

هس برااسس مرتع مربوط ب  هر اقلسبست م سل  ام چهارم:گ

ر د نشری م سل  شسمل نسم نویساد  ب  همرا  اسا انتشسر، باواو و 

 نشری  33م سل  در  91تاداد  پورد  شد  ااتج 3شمسر   تدوا

-مسی ار نشری در پن س مختلم دس  شد  اات ک  بیشترین تاداد 

 دس  شد  ااتج 2بس یراوانو  39کسروگذاری کسب
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 های انتخاب شدهای از نتایج جستجو و مقالهخلاصه :1 شكل

 

 مقالات موردبررسی :4جدول 

 خلاصه مقاله نشریه عنوان سال نویسنده

Narayanan et 

al[46] 
3331 

اننسزمسنو و ایجسد ارزش: گذاری اننرمسی 

 یک مرور و دسردوب ارائ  شد 
Research Policy 

سنو گذاری اسزمبس برراو پیشیا  ادبیست ارمسی 

گنذاری را موردتوت  قرار حنسلنت انننرمنسین  2

 دهدجمو

Williams and 

Lee[65] 
3331 

گذاری داخلو و خسرتو توفنیم ارمسی 

ا  وتواهسی بزرگ بس شدت تح ی شرکت

 بسلس
R&D managment 

گذاری انسزمسنو را براانسس د سر مدا انرمسی 

 برداران داخلو و خسرتو بودو و اکتشسیو و ب ر 

   جکاادبودو مطرح مو

Phan et al[51] 3331 
کسرپیریاو انننسزمسنو: تح ی ست تسری و  

 مسیرهسی پیاد 
Journal of Business 

Venturing 

پو  اباسدبس بررانو ادبیست کسرپیریاو اسزمسنو و 

گذاری اسزمسنو هسی ارمسی حسلت از یاسلیت 93

 کاادجرا مطرح مو

Dushnitsky[26] 3399 
گذاری تسنننوران  موج باندی انننرمسی 

 اسزمسنو
Business Strategy Review 

گذاری خطرپذیری ب  برراو تا س حسلت ارمسی 

کانند کنن  اننننسزمننسنو پرداختنن  و بیننسو مو

تواند برای مو گذاری تسوران  اسزمسنوانرمسی 

ماسیع  ،بر ماسیع مسلوهسی بزرگ بلسو شنننرکنت

هسی خسرج از در ت نت تنذب نوپوری راههردی

 اسزمسو ب  همرا  داشت  بسشدج

Reimsbach and 

Hauschild[55] 
3393 

گذاری اننسزمسنو: نوشنناساننو اننرمسی 

 یسیت تواا 
Journal of Management 

Control 

انسزمسنو را برااسس گذاری هسی انرمسی یاسلیت

داخلو یس خسرتو بودو و مست یم یس غیرمست یم 

 نمسیادجبادی مو بودو دات 

Michi et al [66] 3393 
: منندیریننت 33روینرد ااننن ین الننسننن 

 گذاری اسزمسنودواوتوانو ارمسی 
Entrepreneurship and 

small business 

 ، 32اینف و ااننن ینپبس ترکیب روینرد ااننن ین

کاد و بیسو النسنن  را ماریو موروینرد اانننین

بزرگ  هسیهس و شنننرکتکاند ک  انننسزمسومو

هسیو ک  قسبلیت تذب تواناند بنس ایجسد واحدمو

هسی دروو رج اننسزمسو و ارائ  اید نوپوری از خس

دوانننوتوانو ت ت اکتشنننسف  ،انننسزمسنو دارند

هسی برداری از یرفنننتهنسی تدید و ب ر ایند 

 جموتود در اسزمسو ایجسد نمسیاد

Battistini et al[7] 3392 
بس نیس   :گذاری اسزمسنوهسی ارمسی حسلت

 ت سنو
Research-Technology 

Management 
هسی انرمسی  گذاری انسزمسنو را برااسس حسلت

 دهدجهدف مورد برراو قرار مو

Biniari et al[9] 3392 
: گذاری اسزمسنوماط  پینربادی ارمسی 

 ماهع ین سرد  
Small Business Economics 

مدا  7گذاری اسزمسنو بس برراو ادبیست ارمسی 

گذاری انننسزمسنو را ترکیهو از حسلست انننرمسی 

 کاادجماریو مو

 

33  Spin-along 

32  Spin-in 
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 خلاصه مقاله نشریه عنوان سال نویسنده

Weiblen and 

Chesbrough[64] 
3395 

ماظور ایزایش هس ب تانسمل بس اانننتسرتپ 

 نوپوری اسزمسنو 
California Management 

Review 

هس را و ااننتسرتپ  هسی بزرگارتهسط بین شننرکت

مورد توتن  قرار داد  و براانننسس ت ت تریسو 

هسی مرکز رشد شرکتو، نوپوری و ا سم منسنیزم

هسی برننسمن  اانننتسرتپپو بیروو ب  دروو، برنسم 

گذاری اانننتنسرتپپو دروو ب  بیروو و انننرمسی 

 دهادجرا ارائ  مو تسوران  اسزمسنو

Kohler[41] 3399 
میسو دهاند  انننسزمنسنو: پلو شنننتنسب

 هسهس و شرکتااتسرتپ 
Business Horizons 

دهاد  اسزمسنو، هسکتوو اسزمسنو و مرکز شتسب

باواو حننسلننستو از رشنننند اننننسزمننسنو را بنن 

س ههسی بزرگ بر ااتسرتپ گذاری شرکتانرمسی 

 کادجبیسو مو

Pauwels et 

al[[50] 
3399 

هننسی تنندینند مراکز رشننند: درک منندا

 دهاد شتسب
Technovation 

باواو حسلتو از دهاد  انننسزمسنو را ب شنننتنسب

س ههسی بزرگ بر ااتسرتپ گذاری شرکتانرمسی 

 دهادمورد برراو قرار مو

Drover et al[24]  

ر مین ابتهسبررانو و ن شنن  را  تح ی  تس

 ، گذاری یرشتارمسی  کسرپیریاو: ارمسی 

 هسدهاد ا سری و شتسبتمع

 

Journal of Management 

دهاند  انننسزمسنو و اننن نسری، شنننتنسبتمع

باواو را ب  گذاری تسننوران  اننسزمسنواننرمسی 

گذاری انننسزمسنو مطرح حنسلنستو از انننرمنسی 

 کاادجمو

Kanbach et 

al[38] 
3399 

باواو شنل هسی اسزمسنو ب دهاد شتسب

هس: د  تندیندی از تاسمل بس اانننتسرتپ 

 و دیون  دیزی، درا
Applied Business Research 

هسی بزرگ هسی تاسمل شنننرکتبررانننو مدابس 

باواو یک حسلت دهاد  انننسزمسنو را ب شنننتسب

 کادجگذاری تدید ماریو موارمسی 

Gold & 

Germany[28] 
3399 

گذاری اننسزمسنو: دواننوتوانو اننرمسی 

 روینرد نظری برای حل مامسی نوپوری
Journal of Management 

برای زاری باواو ابرا ب  النسنن روینرد ااننن ین

برداری هسی تدید و همچاین ب ر کشم یرفت

 داندجهسی موتود مواز یرفت

Miles and 

Covin[44] 
 Entrepreneurship: Theory گذاری اسزمسنو برراو اقدامست ارمسی  3397

and Practice 

بنس بررانننو ادبیننست کننسرپیریاو انننسزمننسنو و 

مدا تاسمل  5 ،گنذاری انننسزمنسنوانننرمنسین 

 دهادجهس ارائ  موبس ااتسرتپ هسی بزرگ شرکت

Gutmann[30] 3399 
گذاری انننسزی حسلست انننرمسی  دین سر

 اسزمسنو: مرور ادبیست 
Management Reviwe 

گذاری اسزمسنو تس اسا بس برراو ادبیست ارمسی 

ری اسزمسنو را اگذحسلست مختلم ارمسی  ،3397

بادی کرد  و در یک مستری  ان  در ا  دات 

نوپوری دروو ب  دروو رو ب  ادبیست ت ت تریسو 

 ،گذارینمسید و برااسس اهداف ارمسی ارسی  مو

هدف متوازو را نیز ب  ادبیست مورنننوع ارنننسی  

 نمسیدجمو

Patrick[32] 3391 

گذاری اننسزمسنو در انداز اننرمسی دشننم

 گذاریبیاو در زمیا  ارمسی پلمسو: دروو

دهاد  خطرپنذیر انننسزمنسنو و شنننتسب

 اسزمسنو

Entrepreneurship: Theory 

and Practice 

 خسرتو گذاریانننرمسی  ادبیست ب  م سل ، این

( CVCرشرکتو گذاری تسوران شرکتو، ارمسی 

 این ایزایدجمو (CAرشرکتو هسیدهاد شتسب و

 تفسوت شرکتو گذاریانرمسی  واحد بین مطسلا 

 کادجمو ایجسد

Gonthier and 

chirita [67] 
3391 

باواو رشننند انننسزمنسنو بنن ن ش مرکز 

وری در کناانند  قننسبلیننت نوپتن نویننت

 هسی مسدرشرکت

Innovation and 

Entrepreneurship 

باواو ابزاری برای مرکز رشننند انننسزمسنو را ب 

کشنننم اینند  هننسی نو و همچاین ابزاری برای 

توانا  نیرش و روحی  کسرپیریاو برای شرکت 

 هسی تثهیت شد  مو داندج

Pinkow  & 

Iversen[53] 
3333 

گذاری تسوران  ارمسی  راههردیاهداف 

 وری بسزپباواو ابزاری برای نواسزمسنو ب 
Open Innovation 

 بررانننو را CVC راههردی اهداف م سل  این

 و گسنننترش انننسزی،غاو دنهسا ب  و کادمو

 نظری ااتج دسردوب یک قری  از اسزیمف وم

 

 یهاتيابعاد فعالهای كيفی؛ وتحليل یافتهجزیاهت  -9

 )گام پنجم فراتركيب(سازمانی یگذارهیسرما
( شنناساننسیو، 9یرایاد یراترکیب از انن  گسم  مرحل  ازدر این 

سی هاسزیرتلفی ( ادبیست مرتهط بس یاسلیتانسزمسندهو و ین سرد 

( تحلیل اباسد ارائ  شنند  در ادبیست و 3 ؛گذاری اننسزمسنواننرمسی 

دورهمسها  کردو( راننسز ک( هم2 ؛هسی هر حسلتبرراننو ویژگو
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روینردهسی رقسبتو و ماریو یک دسردوب ماسنننجم و تلفی و از 

 گذاری انننسزمسنو تشننننیل شننند  اانننتجهسی انننرمسی حسلت

یریاسن  دروو اننسزمسنو پگذاری اننسزمسنو یک یاسلیت کسراننرمسی 

هس بس هسی بزرگ از قری  این یاسلیتهس و اسزمسواانت ک  شرکت

هس بس اهداف مسلو و هس یس تاسمل بس اانننتسرتپ ایجنسد اانننتنسرتنپ 

وکسری پن س هسیو ک  در تاسانننب بس مدا کسنننبراههردی نوپوری

هسی نهود  را از اننسزمسوش شننرکت خسرج کرد  و یس ایان  نیسزمادی

خسرج از انننسزمسو حل هسی نوپورانن  خود را از قری  اانننتسرتپ 

( 3399(، کسنهچر3331(، نسرایسنسو و همنسراور3332کیلرنمسیدج مو

در اباسد مختلم  را گذاریهسی انننرمسی ( یاسلیت3399و گنستمنر

از  پژوهشکن  در این  [23و  29، 22، 39]انندباندی کرد قه ن 

 ک  در تدوا گردید  ااننتشنند  ااننتفسد  هسی انجسمبادیقه  

 داد  شد  ااتجنشسو  2 شمسر 

 كار برده شده در مقالات انتخابیهمرور ابعاد ب :9جدول 

 سال منبع
موقعيت 

 فرصت
 دوسوتوانی نوع هدف

ارتباط با 

 شركت مادر

-سطح سرمایه

 گذاری

مشاركت 

 سهام

جهت جریان 

 نوآوری

Williams and Lee 3331 *  *     

Huang 3331 *  *     

Narayanan et al 3331 *       

Phan et al 3331 *       

Dushnitsky 3399  *     * 

Michi & Picot 3393   * *   * 
Reimsbach and 

Hauschild 
3393 *  *  *   

Battistini et al 3392  *      

Biniari et al 3392 * * * *    
Weiblen and 

Chesbrough 
3395      * * 

Pauwels et al 3399  *    *  

Mian et al. 3399  * *     

Kohler 3399 * * * *  * * 

Drover et al 3399  *      

Miles and Covin 3397 *    *   

Gutmann 3399 * * * * *  * 

Patrick 3391  *     * 

Gonthier and chirita 3391  *     * 

Pinkow  & Iversen 3333 *   *   * 

 (خارجیدر مقابل  یفرصت)داخل تيموقع -9-1

و  وداخلانننسزمسنو  یگذار یانننرمس یهستییانسل نیب زیتمنس

ج مروری را داردمشننترک در مطسلاست  نردیروبیشننترین  وخسرت

 جباس شد  اات یبادقه   ازباد  نیا یمطسلا  رو نوزد درمجموع، 

 نیا میتوف یبرارا  وشند  افنطلسحست مختلف ومطسلاست برران

 1]یرفت تیموقا[، 22]کسرپیریاوبر : تمرکز نمسیادابمسا مو باد

و  99]یگذار یتمرکز انننرمس[، 92]نوپوری سویت نت تر[، 53و 

بس وتود تاوع در ج [55]وشنننرکت یگذار یو تمرکز انننرمنس [95

وتود دارد ک  در  یا افننطلسحست ااننتفسد  شنند ، اتمسع گسننترد

 سیهس د یا تمرکز رویاننسزمسنو  یگذار یاننرمس یهستییاسلدروو 

د، شننووم جسدیمسدر ا شننرکتااننت ک  در داخل  یوهسیرفننت

 

32 Reimsbach and Hauschild 

خسرج از  یهسهس و یرفننتد یا یرو وخسرت یهستیک  یاسلودرحسل

 نیا( 3393ر32ج ریمی  بچ و هسوزدسیلد[22]تمرکز دارد شنننرکت

د ک  اکاومو اانننتدلسا  ریتفسننن وانننسزمسنماظر یک باد را از 

در  وقور انننسزمسن ب داخلوانننسزمسنو  یگذار یانننرمس یواحدهس

در  وخسرت یک  واحدهسوحسلدر ؛دشننوواننسزمسو مسدر متمرکز م

از مح  سو بردسب  وبرخ جانتاخسرج از شنرکت مسدر واقع شند 

و  محدود  در د یماشننسا اپیس  ان یرا برااننسس ا وخسرت سی وداخل

 [؛22د]مورد ااننتفسد  قرار مو دها ااننت یس خیرشننرکت داما  

ز ا سیپ ان یرا برااسس ا وخسرت سی ومح  سو داخل ریک  اسودرحسل

 یس کاادوشننرکت ااننتفسد  م یدر مرزهسمسند  نتسیج موتود بسقو

 در واب سمست مف وم وبرخج [55و  32، 97]گیرنددرنظر مو، خیر



 ... هاي بزرگ باتعامل شرکت هايبندي مكانیزمشناسایي و طبقه
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 .اات وو خروت یورود ستیخصنوفن نیب زیبر تمس ومهتا ستیادب

هسی حمسیت اننسزمسنو ممنن اننسیر مدا و یواترا تیحمس تیمسه

م گذار بسشد، ب  انضمستسثیر خسرتوشداخلو بردسباات بر تایین 

ایراد و کنسرکانسو در داخل مهتاو  کنسرپیریاوهنسی تلنسش ایانن 

انسزمسو نیز ممنن اانت بر داخلو یس خسرتو بودو یاسلیت اشسر  

( بردسنننب 3331ر35و لو ویلیسمز ج[51و  59]بنسشننندداشنننتن  

تمسیز در ااننتفسد  از ماسبع داخل اننسزمسو و در داخلوشخسرتو را 

کنن  از خننسرج از اننننسزمننسو  وم ننسبننل اانننتفننسد  از ماننسبا

 ج[99]گیرندودرنظرم

اسزمسنو  یذارگ یانرمس یهستیب  گفت  مح  سو مختلم، یاسل

اسبع منمون   نیبسرزترو داشنت  بسشدج مختلف نواعاتواند وم وخسرت

  یک  شننسمل کلااننت  گذاری تسننوران  اننسزمسنواننرمسی مسلو 

نجسم ا شد تثهیتشرکت اسزمسو یس  کدر یاانت ک   یوهستییاسل

در  یگننذار یننانننرمننسح وق حننداقننل  یدر پو داراگیرد و مو

اختصننسص و واگذاری ج ازپنجسک  و ااننتپپااننتسرت یهسشننرکت

شنننرکت  ،ای انجسم مو شنننودفنننورت مرحل ب  بودتن  مامولس

ا ر پن س انتظسرات یگذار یتواا  ارمس و ک فورتگذار در انرمسی 

را  بودت  هسی در اختیسر واگذارینناد بس ااتفسد  از گزیا برپورد  

بودت   نیمستافننلو بلسو  بر شننرط ج [55و  33]نمسیادمتوقم مو

شننرکت  نیچاهم، انن سم یدر ازا وپپااننتسرت شننرکت کی یبرا

 سی ویا یهسمسناد کمک ییرید یسیممنن اات مزا شد   یانست

حمسیتو ت ت تواننا  رابط   کیب   ماجرک   ارائ  دهد وتیریمد

 یگذار یاننرمس یهستییاسل یریاشنننسا د [ج22]شننود ومتهدیل 

 یهسشننرکتبس  راههردی یهسشننسمل مشننسرکتو اننسزمسنو خسرت

 ردی تثهیت شد  هسک  شرکت یموارد سی تکودک اا کسرپیریاو

و انن یم پپهسی ااننتسرتشننرکت یهسبرنسم و  هسی تسریتییاسل

 [ج92]شوندمو

 یگذار یانننرمس وخسرت یهستیشنننود ک  یاسلواانننتدلسا م

خسرج از شرکت  یهسنوپوریب   ودانترا انسزمسنو اغلب بس هدف

ک  در  دیتد یهسدر مورد یاسوری پگسهوبدات پوردو ، [92]مسدر

ش رت  تشدید، دیتد یسب  بسزاره و، داترا[22]بسزار وتود دارد

ب   وسبیدات لی، کسب پتسنسی نوپورهسااتسرتپ تاسمل بس   یاز قر

انجسم  ومسلماسیع  یبرا لیو اانننتفسد  از پتسنسننن هسی دییرگزیا 

 وخسرت یهسااننتسرتپ  در یگذار یدر کل، اننرمسج [22]گرددمو

ی سهتیقسبل سیو  ماسبع، یورسیاب  انت سا  وسبیدانننتت نت اغلنب 

، همسنطور ک  پن س شودگذاری موشد  هدفتثهیتشرکت  اسزمسو

 رفف نسهت ب  تمرکز یترگسترد  سریبسن هسییرفنت ورنوحب  
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  ج[23و  33]دادهوارائ  م هسشرکت وداخل یهسد یا یرو

شنل  نیتراسد  ،انسزمسنو یگذار یانرمس وداخل یهستییاسل

کسرکاسو  همسنطور ک  جشودوانسزمسنو محسنوب می گذار یانرمس

یاسلیت  وکسر داخلوکسنننب یهسد یا خل  بر رویشنننرکت مسدر 

تدید ک  در  هسیدر فورت داتیسبو ب  دانش و یاسوری ،کاادوم

 ، شرکت روی پن س[39]وکسری شرکت نهسشدتاسانب بس مدا کسب

یراهم نمود  و ا   ی کرد  و موتهست تواا  پو را گذار یارمس

در  ج[22]کادوماسزی یتجسر پن س را اانتفسد  از ماسبع شنرکت بس

 یدیتد یهسدر یرفنننت هسشنننرکت هس یسانننسزمسو هس،برنسم  نیا

در  و پن س را شنننودوم جسدیا داخلک  از  کاادگذاری موانننرمسی 

در حسلت  [ج21و  22]ددهوتواننا  م ماسبع شننتریرشنند ب ت ت

در و، انننسزمسنو داخل یگذار یانننرمس یهستییانسل نیپا، اد ینا

 بدووکن  انجسم پن س  شنننونندگنذاری موهندف وداخل یهنسد ینا

 یگذار یارمس وداخل یهستییاسل [ج23]اات رممننیغ وهسنیپشت

 یهسشرکت نوپوریاانتفسد  از  ت ت تواندوم نیهمچاانسزمسنو 

 وافل هسییاسلیت بسممنن اات  ک  ردیهدف قرار گمورد موتود 

شنننود ک   واانننتدلسا م ،نیبرابلسو  [ج92]مرتهط نهسشننند ویال

اننسزمسو و  یهستیقسبلتواند بس تواننا  وم وداخل یگذار یاننرمس

، همچاینج شود جسدیا وواقا یهسا یماسبع ملموس و نسمشن ود گز

  اسنیکسرپیر یاز ایراد را ب  امت انجسم ریتسرهس واات برخ ممنن

 ویرهای رییانننوق دهد ک  ماجر ب  ت  انننسزمسودر تر مسنننت ل

 داخلو سی خسرتو تیشود ک  مسهوااتدلسا م [ج22و  39]شودوم

در اننسزمسو و  ژ یو یریثستاننسزمسنو  یگذار یاننرمس یهستییاسل

 زیتمننس یرا برا وژگیو نیو ا[ 22]دارد واحنند مربوقنن  تیننریمنند

نمسیدج وم ماساننب سریاننسزمسنو بسننی گذار یاننرمس یهسیتیاسل

 ،سبدیوم سویترب  داخل خسرج  ازقور بمد  ب  نوپوریک  وهاینسم

د مسنا یوهستی، یاسلواسزمسنو خسرت یگذار یارمس یهستییاسلدر 

 ،اننسزمسنو یهسدهاد ، شننتسباننسزمسنو تسننوران  گذاریاننرمسی 

ی نوپور سویباواو ترب  ااتسرتپ  شرکتو و ججج مشسرکت یهسبرنسم 

هسی اننسزمسنو دهاد شننتسب [ج23]گرددمو میتار ب  داخل خسرج

هس در خسرج از هسی نوپوران  ایجسد شنند  تواننط ااننتسرتپ یرفننت

پسیدار وارد انننسزمسو  نوپوریتواند در ت ت ایجسد انننسزمسو را مو

   [ج29]نمسید

 (یدر مقابل مال راهبردی)اهداف -9-4

 راههردی، از باد اهداف ومورد از مطسلاست مورد بررانن پسنزد 

اننسزمسنو ااننتفسد   یگذار یاننرمس یهستییاسل زیتمس ت ت وو مسل

 یهستیمتاوع بس یاسل اهداف و ازایوانن میهس قشننرکتج کادوم



 
 مجید محمدي، حسام زند حسامي و حمیدرضا یزداني
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 سی راههردیفورت ب ک   کاادواسزمسنو را دنهسا م یگذار یارمس

خصنننوص در   بج [37و  92]کرد یبادتواو پن س را قه  وم ومسل

اسزمسنو، بحث در مورد اهداف از  یگذار یارمس یهستییاسل وومت

شننود ک  وم ااننتدلسا همچاسنن  جبرخوردار ااننت یوبسلس تیاهم

و  گذاری تسنننوران  انننسزمسنوانننرمسی  نیتفسوت ب نیتروافنننل

گذار اسزمسنو   یارمس راههردیدر اهداف  تسوران  یگذار یانرمس

اظ سر داشنننتاد ک   و از مح  ینبرخ ،بلسو  بج [55]ن فت  اانننت

 گذاراو اسزمسنو  یانرمس وافنل لیدل سنیریغسلهس  ب راههردیاهداف 

 یداریپس یلسزم برا شنننرطو کن  اهداف مسلودرحنسل [؛29]اانننت

 یهستییاسلج [7]شودواسزمسنو محسوب م یگذار یانرمس تییاسل

 وسبیداننت بیشننتر برای واهداف مسل بس اننسزمسنو یگذار یاننرمس

 نیا وافنننل لیدل [ج31و  92]داردتمرکز  ومسل بنسزد بن  مطلوب 

و دانش بسزار شننرکت مسدر  وتواو از تخصنن  فننااتواانت ک  م

 یرگذا یاننرمس یهستییاسل  یاز قر وب  بسزد  مسل وسبیداننت یبرا

ی گذار یارمس تیشنل یاسل نیترجیرا ج[7]انسزمسنو اانتفسد  کرد

تسننوران  گذاری اننرمسی  یهسفننادوق ،ومسل اهداف اننسزمسنو بس

  تواند بوم وحسا، اهداف مسل نیبس اج [59و  92ااننت] اننسزمسنو

ی ذارگ یارمس یهستییاسل مسنادمرتهط بسشد،  زیهس نتییاسل ریانس

موتود  یهسیورسیا سیثهت شد   اخترابستک  بر  وداخلانسزمسنو 

 یگذار یاننرمس یهستییاسل راههردیاهداف ج [92]متمرکز ااننت

اهداف  ج[29و  23و اات]اهداف مسل ازتر اسزمسنو، متادد و متاوع

، [7]کسرپیریاو ییضس کی جسدیاذکر شند  اغلب شنسمل  راههردی

، [22]هس بس ااتسرتپتاسمل   یاز قر یریسدگیانواع مختلم   یتشو

 ، پرورش[92]هس ااتسرتپبس هس یوایزااز هم یبردارب ر  ویو شاساس

 شتریب تواا ، [7]خسرتواقلسبست  بیو ترک وداخل هسید یا خل 

 یهسمشنننسرکت ت ت یوهسیرفنننت نمودویراهم ، [92]نوپوری

نوظ ور،  یهسیورساننداز در مورد یادشنننم جنسدیو ا [7راههردی]

و  وبرج [23]وکسری ااتکسنب دیتد یهسمدا و بسزار یهسیرفنت

 از ٪23کنن   سیتانندیننخود در وتجرب ست( در مطننسلانن3335ر39وبر

در درت  اوا اهداف  گذاری تسنوران  اسزمسنوانرمسی  یواحدهس

 وو مسلراههردی  اهداف ٪27و  واهداف مسل ٪39دارند، راههردی 

 جینتسنیز شننسهد ( 3392ربتی  تیاو و همنسراو .دارند را همزمسو

گذاری تسننوران  اننرمسی  یواحدهس ٪31: ااننت و بود مشننسب 

 ٪29و  مسلو ٪32 دارند، راههردیدر درت  اوا اهداف  اننسزمسنو

بس توت  ب  اختلسف  اگرد  .دارند زا همزمسووو مسلراههردی  اهداف

تواو وم ،اهننداف ترکیهوو راههردی اهننداف  یبرا ریدر م ننسد

ااتاسد  ومسلب  اهداف اقلیت موارد در درت  اوا  ااتدلسا کرد ک 
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 یگذار یاننرمس ا یدر زم راههردیاهداف  تیاهمک  این  کاادوم

بادی اهداف ب  این واقایت اولویت جدهدرا نشنننسو موانننسزمسنو 

 اسزمسنو گذاریانواع ارمسی شد  از اشنسر  دارد ک  پیس اهداف بیسو

مورد  95ج اات راههردی مسلو ویس  راههردیدر درت  اوا مسلو یس 

گذاری انننرمسی راههردی تفسوت بین اهداف مسلو و  ،م نسل  22از 

ز ا را راههردیبرخو از مح  سو بردسب  جاندو را بیسو نمود شرکت

 گذاریارمسی  انواعبرخو از  ،برند ک  ادبس دارنداین ت ت بنسر مو

در م سیسنن  بس  اننسزمسنو خطرپذیر گذاریاننرمسی  مسناد اننسزمسنو

مشخصو را  کسملس وگزار  ارزش خصوفو خطرپذیر گذاریارمسی 

در  نوپوریاننربت  شننتسبدهوب  مورننوع این ج [55]دهدارائ  مو

برای را  دیارزشما راههردیو مزایسی  [7]اشنسر  دارد کسروکسنب

 ای ب پاجر  ایجسدمسناد  ج[29و  93]پوردارم سو موب   هسشننرکت

ترویج  ،راههردیهسی هسی نوظ ور و یرفتو برای مشسرکتوریسیا

هوشننمادی  کسننبداخلو و  یهساید خل  و  کسرپیریاو یضننسی

 گذاریاننرمسی  انواعکااد ک  مح  سو دییر ادبس موج [22]خسرتو

ممنن اات روینرد ترکیهو را اتخسذ کرد  و اهداف مسلو  اسزمسنو

 [ج7]برند بنسر همزمسورا  راههردیو 

 ی(برداراكتشاف در مقابل بهره)راهبردیمنطق  -9-9

و  وشنسیاکت هسیتییاسل نیب زیتمس یبرا وبموم سزیبر ن  یبس تن

اغلب  اکتشسیو یهستییاسل [،23و  22]شرکت کیدر  یبردارب ر 

  ک دارند دیتد یهستیب  فلسح وسبیو دات یودر شناسانس وانا

از  ونی، یریاز قرف د [ج55]در شنننرکنت منسدر وتود ندارد هاوز

براانننسس  ک  اانننت هسیود ی، ایبردارب ر  یهستیباسفنننر یاسل

ک  در شننرکت یس اننسزمسو  هستمیالیور سیهس هس، یاسوریتیفننلسح

انننسزی روی پن ننس انجننسم وتود دارد و تا ننس توانننان  یننس ب یانن 

از  زینی بردارب ر  یهننستینن، یاننسلنیبناننسبنرا[ج 22]گنینردمنو

کرد  و از این موتود در شنننرکت مسدر اانننتفسد   یهستیفنننلسح

 یبسزارهسامس مرتهط بس  دیتد هس در ت ت ایجسد مواردفنننلنسحینت

 نیا ج[55]اداکوم اانننتفسد درپمد  شیمحصنننوا بنس هندف ایزا

 و مثهننت وایبشی، قننسبننل پکینننزد جینتننسهننس ماجر بنن  تیننیانسل

 واکتشسی یهستییاسلراد، ودر کل ب  نظر مج [57و  22د]شنووم

از  یدرت  بسلسبس و اننریع  جینتسپن س  رای، زهسننتاد ترمدت وقولسن

 ج[55]شوندماجر نمورا  اسویبدم اقم

 نیهسننتاد ک  ا ومح  سن نیاول( 3339ر37بیرکیاشننو وهیل 

 وانننسزمسنو ماریی گذار یانننرمس یهستییاسل بحثمف وم را در 

و  ستیتح  یهنسکااند کن  تلنسشوو پن نس اانننتندلنسا م کردنند

 ه تارو از نیاو از بود متمرکز  واکتشسی تیبر شخص  بمدقورب 

37  Birkinshaw   & Hill 
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بحننث  نیتواو از او، موقورکلبن انندج شننند  سینلغنن یبردارب ر 

 اننسزمسنو یگذار یاننرمس واکتشننسی یهستییاسلکرد ک   ااننتاهسط

کنن  ودرحننسل ؛متمرکز اانننت راههردیبر اهننداف   بمنندقور بنن 

 ،هسیودر درت  اوا بر اانننتفسد  از توانسی بردارب ر  یهستینیانسل

 وبمومفنننورت ب  ک  ی متمرکز اانننتباسفنننر و ماسبع موتود

 ج[1]دارد ومسل یریگت ت

 از یبردارهس ب  ب ر ب  تاش ذاتو بین نیسز شرکت دوانوتوانو

تدید  کسریوکسنبهسی یرفنت و اکتشنسفیالو  وکسرهسیکسنب

و  ای نسمشخ ثهست و پیاد ی بوهست سرس ب  و پسان  برای انطهسق

بنس یک نیسز  برداریب ر  هنسیحنسلنتج [29]اشنننسر  دارد پیچیند 

سح و گسترش افنل"ب   اانت ودر ارتهسط ت ت انطهسق،  ،انسزمسو

 مثهت، نزدیک بسزد  بس یهسالیوهس و وریسیا هسی موتود،شسیستیو

س ب اکتشنننسیوهسی حسلتک  درحسلو ،"پردازدمو بیاوقسبل پیش و

ماجر ب  بسزد  در ارتهسط اات ک  نیسز اسزمسو برای اسزگسری یک 

پزمسیش بس " مستلزم ک  "گرددمو دور و اغلب مافو نسمشنخ ،"

هسی اکتشسیو هسیو ک  یاسلیتشرکت ج[22]اات "نوینهسی روش

هسی باواو انننسزمسوب کااد، بردارانن  را همزمسو دنهسا موو ب ر 

 ک  دواوتوانو،شود ک  ادبس مو [27]شوندشاسخت  مو دواوتوانو

گذاری اننرمسی  ح  سومج [52]شننودماجر ب  بملنرد بلادمدت مو

 ،[22راههردی]ماط  باواو از این مف وم بنن  مامولننسشنننرکتو 

گیری و ت ت [55]توانا  شسیستیو، [95]گیری یسدگیریت ت

 جکاادیسد مو [1راههردی]

  ارتباط با شركت مادر -9-2

شنننرکت  یادهسییرپ وهس بس ماسبع اانننتسرتپ  ارتهنسط زاویم 

 کی (واننسزمسن یگسننترد  و اننسختسرهس یهسیوتوانس الهت رو مسدر

 انننسزمسنوی گذار یانننرمس یهستییاسل یکااد  برانییتا وژگیو

 زیتمس ،کاد( ااتدلسا مو3333ر39ج دسهرو[92د]شوومحسنوب م

 تیلقسب در ارتهسط بسحنم سننتم یوندهسیو پ رننایم یوندهسیپبین 

 یبرا ویرفنننتممنن اانننت  محنم یوندهسیپ اانننتج وستیبمل

 ،شننرکت مسدر یدیتول یهسااننتفسد  از کسرخسن  درهس ااننتسرتپ 

 یبرا لوگوهس و برندهسخود  وحت سیهس ، یانسوریی توزیعهنسکنسننسا

ج یراهم کاد محصننولست خدمست خسص خود سیاننسخت، یروش و 

 واحد ب  ،پن س وندیاز نظر پ گذاری انننسزمسنوی انننرمسی هسحسلت

لست برراو م سج بسشد زیمتمس ییریتواند از دوم وشرکت اقتصنسدی

 م مه ونوب ب  اباسد نیدر مورد ا مح  ین حستیتور نشسو داد ک 

 شنننرکت و نیب وستیبمل یوندهسیپ یس برم نسلنست غنسلب  جاانننت

 یاننسختسر یوندهسیپ یبر رو سی [51]شننودو  متمرکز مپااننتسرت

 

39 Chesbrough 

 29اات]متمرکز  مسدر و شرکت گذاری شرکتوارمسی واحد  نیب

از  یوانننسزمسنو بس درت  بسلس یگذار یانننرمس یهستییانسل ج[92و 

موتود شرکت مسدر  وافنل کسروکسنباز  تیحمس ،وستیارتهسط بمل

ممنن راههردی  ست زیسدارتهسق ک وحسلدر اانننتج نظرگریت دررا 

ر ماج شرکت وافل وکسرکسنبگسنترش  یبرا واانت ب  یرفنت

 ج[1]شود

در مقابل  مي)مسااتقیگذار هیاواسااطاه ساارماا -9-2

 (ميمستقريغ
 یهستییاسل زیتمس یکن  توانننط مح  نسو برا ییرید ابانسد
 وااط  اط  ،مورد اانتفسد  قرار گریت گذاری انسزمسنو انرمسی 
وتود دارد  ای، اتمسع گسترد ا یزم نیدر ا جاات یگذار یانرمس

 یگذار یارمس نیب  یب  تشخ یگذار یانرمس واانط  ک  انط 
 سد ن کی یگذار یوااط  ارمسج اشسر  دارد میرمست یو غ میمست 

اد و کوم یریگمیتصم، کادوم نیمسمسنت ل اات ک  بودت  را ت
 یهسروش ب  تی، ارزش یاسلوتیریمد وهسنیتواند بس ارائ  پشنننتوم

 کیباواو ب  یگذار یانننرمس واانننط ج [23]مختلم را رون  دهد
شود، ب  قور ماموا وم میمست ل توف یگذار یانرمس انسزوکسر

 باواو واانننط  بینب  تسنننوران ی گذار یفنننادوق انننرمس کی
 ،ج در م نسبل[22]کاندمنسدر بمنل مو اانننتنسرتنپ  و شنننرکنت

 ازاننن سم  میبس گریتن مسنننت  میمسنننت  یهسیگذار ینانننرمنس
سلستر ب ومسل سکیبس ر وذاتقور ب ک  شود مشخ  مو یوهسشرکت
  یبودت  ارمس میمست  یگذار ی، ارمسنیباسبراج [22اانت]همرا  
از  میمسننت نوع  [ج23]کادوانن سم یراهم ماننود  کی یرا در ازا

شرکت  کیک  دهد وم رخ واسزمسنو زمسنی گذار یانرمس تییاسل
 یگذار یارمسااتسرتپپو شرکت  کی در میمسنت فنورت ب مسدر 
در  یگذار یک  اننرمسدهد وم رخ وزمسن میرمسننت یغ نوعو  کاد
 شرکت نیباواو وااط  بب  تسوران ی گذار یفنادوق ارمسیک 

 یگذار یارمس وااط از  ااتفسد  [ج55]مسدر و ااتسرتپ  انجسم گردد
تواو و  یهسشننرکت"در  میرمسننت یغ یگذار یاننرمس یب  مااس

اات ک   ووااط  مسلیک گذار  یک  در پو ارمس اات وخصنوفن
 کی وحت سیمشنننسور  کییاسا،  ریمد کیباواو ب قور ماموا  ب

( 3335ر31و همنسراو مسرکسم ج"[22]شد  اات ریشرکت درگ ریمد
بسزد   فننورت انحصننسریب شننرکت مسدر  ووقت، کاادوااننتدلسا م

 فنننادوقی در یک گذار یانننرمسدهند، موقرار  هندفرا  ومنسل
ااتج اگرد  بس  وماساننه ا یگزو خسرت تسنوران ی گذار یانرمس

 وداتراشد  و امس  یراهم بیرونو یهسییاسورب   ایپاجر کسر  نیا
 میمست  یگذار یج اننرمسگرددمومحدود هس اانتسرتپ و تاسمل بس 

 وخسص خسرت یهسیورسیااز  یدر مورد تاداد کمتر وتسما نیرش
قور بمد  بن خواهند بن  اهنداف ب شنننرکنتپوردج اگر بوتود مو

31 Markham et al 
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منن م ا یگز نیب تر ،میمست  یگذار یارمس ،سبدیدات راههردی 
 نی یاات ک   دیمف وزمسن میمست  یگذار ی، ارمسنیااتج باسبرا

سزار ب  ب و، داتراییاسورپ  خسص از ااتسرت کیداشنت  بسشد ک  
بس  سنننکی، رنیبرابلسو ج مطلوب برخوردار بسشننند عیکسنسا توز سین

 یگذار یاننهد ارمس زیرا ؛ااننت شننتریب میمسنت  یگذار یانرمس
 تیریبس تجرب  مد طیو کسرماداو واتد شنننرا اانننت متاوع کمتر

 ج[23]ی وتود ندارندگذار یارمس
هرد   دیراننن ج ینت نیتواو ب  اوبحث م نی، از اوکلقوربن 

شنننرکت  یگذار یانننرمس یهستیدر یاسل راههردیارتهسط اهداف 
 ؛تر خواهد بودما وا میمسننت  یهستیانجسم یاسل بسشنند، شننتریب

  ک وطیدر شرا میرمسننت یغ یهستیدر یاسل مشنسرکتک  ودرحسل
تر وماط  ،برخوردار بسشننند یبسلستر تیاز اهم وتح   اهنداف مسل

 ااتج

 سهام  مشاركت -9-6
س ب س یکااد ک  در م سو( ااتدلسا م3395ر23دسهرو و هلنیو 
گذاری تسننوران  اننرمسی  یهسفننادوق مسنادو اننات یهسمدا

 ی ازدی، شنل تدکسریوکسنب یهسد یا وداخلتنثیر و  انسزمسنو
ک  شسمل وتود دارد اسزمسنو  یگذار یمربوط ب  ارمس یهستییاسل

 ا سدشیپن س پ جااتسرتپپو(هسی برنسم  رمثلسشودوا سم مشسرکت نم
را ارائ   یارزشماد اشیب ممنن اانتان سم برابری کااد ک  وم

دم ک  بفورتو، دریفاود لیپتسنس کیکاترا و  و ازشننلدهد، 
 جکادوم ایجسدرا  یکمتر وتیریمد ودگیچیپا سم  برابری

واحد  سیک  پ اشنننسر  داردمورنننوع  نیاننن سم ب  ا مشنننسرکت
نظر در ااتسرتپ  هدف کی درمورع ا سم را و شنرکتاقتصنسدی 

 کااد ک و( اانننتدلسا م3395و دسنننهرور هلنیج وریخ سیگریتن  
زمسنو ظ ور کردند  دیتد اسزمسنو اانتسرتپ  هسی مشنسرکتمدا
ی گذارانننرمسی مسناد  انننسزمسنو یگذار یانننرمس یهسحسلتک  

هس شرکت نیب یهسمنملاز  ترثرووری مدر ب ر  اسزمسنوخطرپذیر 
نوین انداز دشنننم ک بمل ننردندج همچاسوهس موی   پو اانننتسرت
از  انن سموریغ یهس، مداسبدیوم تنسملگذاری اننسزمسنو اننرمسی 
ط توا ،باد نیا دجشووم وماریو شرکت یهس پاانتسرت مشنسرکت

 یهس پااننتسرت ( دربسر  مشننسرکت3395ردسننهروو  هلنیم سل  و
 یهسدهاد شتسب (3399ر29کوهلرج [92]شد  اات وبرراو شرکت
 س  ی( بم3399ر 22همنسرانش و پسولز ورا توفیم کرد   23وشنرکت
 یبادباد قه   نیا ج[53]پرداخت  ااننتدهاد  شننتسب د یب  پد
 و اات کم انجسم شد  سریانسزمسنو بس یگذار یانرمس یهستییاسل

( مورد توت  قرار گریت  شد  3395ی ط توانط ویهلن و دسهرور
 

23  Weiblen & Chesbrough 

29  Kohler 

23  Corporate accelerator 

22  Pauwels et al 

    ج[92]اات

 نوآوری جریان جهت -9-7
( 3395و دسهرو ر هلنیتواط و ابتدادر  نوپوری سویتر ت ت

ب  این فننورت ، ردیگومورد بحث قرار م (3399کوهلر ر انن   و
هس از شننرکت خسرج ب هس شننرکتدروو از  نوپوری سویت ت تر ک 
 تریسو و ت تتاهیر گردد  22ب  بیروو دروو"فننورت ب  دتوانوم

بیروو ب  "تواند ب  باواو وهس ماز خسرج ب  اننمت شننرکت نوپوری
 ج[99]شود د ینسم 25دروو

 مست رشرکت  یمرزهساز ک  در خسرج  نیکسرپیرهسی ااتسرتپ 
 نوپوری ب  ت ت داننتیسبوماهع ارزشننماد دانش  [،95]هسننتاد
هنسی دروو ب  بیروو و بیروو ب  دروو در موقاینتج [57اانننت]

 جسدیتواند ماجر ب  اوم هسااننتسرتپ هسی بزرگ و تاسمل شننرکت
 ژ یوامر ب  نیاج [93و  29]شود یدر همنسر برند  - برند  تیموقا

فنندق اننسزمسنو  تسننوران  گذاریاننرمسی  یهسدر مورد شننرکت
هسیو و ااننتسرتپ هس شننرکت نیباواو وااننط  بب  پن س کاد ک وم

از هم  و بیرووبنن   درووهم از و ترینسو نوپوری  کاانندوبمنل م
 نوپوریک   وهایسم اسبراینب [ج5]کاادبیروو بن  دروو ایجنسد مو

 یهستییاسلدر  ،سبدیوم سوینتربیروو بن  دروو  ازقور بمند  بن 
 گذاریارمسی مسناد  یوهستی، یاسلواسزمسنو خسرت یگذار یانرمس

 مشسرکت یهسبرنسم  ،اسزمسنو یهسدهاد ، شتسباسزمسنو تسوران 
 نوپوری بیروو ب  دروو سویباواو تررا ب  ااننتسرتپ  شننرکتو و ججج

   ج[23]گیریممودرنظر
ی هسشننرکت( د سر مدا برای تاسمل 3395ویهلن و دسنهرو ر

نشسو  2شمسر  ک  در تدوا  کاادومهس ماریو ااتسرتپ بزرگ بس 
 ج[92]داد  شد  اات

 [62ها]استارتآپهای بزرگ با مل شركتهای تعامكانيزم :2جدول 

  جهت جریان نوآوری

  بيرون به درون درون به بيرون

ام
سه
ت 
رك
شا
م

 

   (CIر29شرکتمرکز رشد 

راهو برای بسزار ت ت کسب 
 ی غیرمتمرکزهسنوپوری

   (CVرگذاری اسزمسنوارمسی 
کت در موی یت نوپوری و کسب مشسر

در بننسزارهننسی  بننینناننش راهننهننردی
 غیرمتمرکز

 بله

 پلتفرم(رااتسرتپپوبرنسم  
تنحریننک نوپوری خننسرتو 
منمنل برای ترغیب نوپوری 

 موتود شرکترپلتفرم(

 بیروو ب  دروو(ربرنسم  ااتسرتپپو
ماظور اسزی نوپوری خسرتو ب درونو

 تحریک و ایجسد نوپوری اسزمسنو
 خير

 

گذاری انداز انننرمسی ( بس بررانننو دشنننم3391ر27پنسترینک

نوپوری در اننسزمسو و میزاو ااننسس دو ویژگو ( برCVراننسزمسنو

22 inside-out 

25 outside-in 

29 Corporate Incubation 

27  Patric 
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ارائ  نمود و  3*3هس یک مستری  حمسیت و پشتیهسنو از ااتسرتپ 

هسی پلمسنو را هس و شنننرکتهنسی تاسمل بین اانننتسرتپ مننسنیزم

 شمسر  بادی نمود ک  در تدوابرااسس د سر حسلت ممنن دات 

 [ج23شد  اات]نشسو داد   5
 [94تعامل]های بندی مكانيزم: دسته2ل جدو

 
 كنترل كدهای استخراجی)گام ششم فراتركيب( -2

هسی شناساننسیو از م سیس  نظر هس و منسنیزمبرای کاترا روش
پژوهشننیر بس یک خهر  ااننتفسد  شنند  ااننتج برای ارزیسبو میزاو 
توای  بین پژوهشنیر و خهر  از شنسخ  کسپس کوهن ااتفسد  شد  

ج هرد  م دار این اانتج شنسخ  کسپس بین ففر و یک نواسو دارد
دهاد  توای  بین تر بسشننند، نشنننسواننناجن  ب  بدد یک نزدیک
ک  م دار کسپس ب  بدد فنننفر امس زمسنو ؛پژوهشنننیر و خهر  اانننت

ج [2]توای  کمتر بین پژوهشیر و خهر  اات ازنشسو  ،نزدیک بسشد
در  SPSSایزار نتیج  محساه  م دار شسخ  کسپس بس ااتفسد  از نرم

مورد ماتهر را  999بس تاداد  3ش935بدد  3ش333داری اننط  مااس
نشننسو مو دهد  ،3ش35نشننسو دادج کودک بودو بدد مااسداری از 

 جااتک  موارد ااتخراتو از پسیسیو ماساب برخوردار 

 های بخش كيفییافته -2
گذاری اننسزمسنو هر کدام از تح ی ست قهلو در زمیا  اننرمسی 

ری اسزمسنو را مورد برراو گذاهسی ارمسی اباسد مختلفو منسنیزم
روش تاسمل  91م نسلن ، حدود  22انند کن  بنس بررانننو قرار داد 

امس بس توت  ب  هدف پژوهش یااو شنناساننسیو  جشنناساننسیو شنند
 هسیهسی بزرگ بس ااتسرتپ هس یس شرکتهسی تاسمل اسزمسومنسنیزم

یانسورانن  و همچاین تاریم بملیستو از مف وم منسنیزم تاسمل در 
بادی گرددج هسی شاساسیو شد  قه  پژوهش، نیسز اات روشاین 

هننسی تاننسمننل را همنننسری ( منننسنیزم3395ویهلین و دسنننهرور
هس ت ت داتیسبو ب  اهداف دوتسنه  هسی بزرگ و ااتسرتپ شرکت

 ج[92]کاادتاریم مو
هننسی تاننسمننل در قننسلننب باندی روشت نت تلخی  و قه نن 

 ردید  اات:هسی تاسمل مراحل زیر انجسم گمنسنیزم
هسیو شنناساننسیو شنند  برااننسس مشننسب ت مرحل  اوا: روش

مورد  32مااسیو در یک دات  قرار گریت ک  در این مرحل  تاداد 
 ؛دلیل قرابت مااسیو بسیندییر حذف شد هس باز روش

مورد برراو  هسمنسنیزم ،ی م سلستامحتو برراومرحل  دوم: بس 
گردید ک  در این مرحل  بادی قرار گریت و برااسس مفسهیم دات 

 ؛دلیل محتوای مف ومو حذف گردید مورد ب 33تاداد 
هسیو شنناساننسیو شنند  برااننسس اباسد مرحل  اننوم: روش

بادی شد  اات ک  در این مرحل  گذاری انسزمسنو قه  انرمسی 
 هسی شناسانسیو شد  حذف گردیدرتدوامورد از روش 23تاداد 
 ؛(5 شمسر 

گذاری اسزمسنو  هسی ارمسی سلیتبادی یامرحل  د سرم: دات 
برااننسس تاریم تاسملرمشننسرکت( و حسلست همنسری و مشننسرکت 

 (9 شمسر  انجسم گردیدرتدوا

 گذاری سازمانیهای سرمایهها براساس ابعاد فعاليتبندی مكانيزمدسته: 6جدول 

 

29 SPIN-OFF 

 CVنوع فعاليت 

 فعاليت هدف جایگاه فرصت
تملک بر 

 استارتآپ
 گذارینوع سرمایه

جهت جریان 

 نوآوری

ارتباط با 

شركت 

 مادر

 اکتشسیو مسلو راههردی خسرتو داخلو
-ب ر 

 برداری
 مست یم خیر بل 

غیر 
 مست یم

دروو 
ب  
 بیروو

بیروو 
ب  
 دروو

 خیر بل 

  *  *  *  * * * * * * * رشد اسزمسنومرکز 

 *   *  * *  * * * *  * 29پف-اا ین

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

SPIN-IN  * * * *  *  *   * *  

SPIN-ALONG  * * * * *  *  * * * *  

CVC  * * * *  *   *  *  * 

  * *   *  * * * * * *  اکتسسب
      * *  * * * * *  راههردی اتحسدهسی

  * *   * *   * *  *  اری مشترکگذارمسی 
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  هسیشد  برااسس ویژگوهسی شناساسیومرحل  پاجم: منسنیزم
، ایجننسد ارزش برای هر دو [22]یااو داوقلهننسننن  بودو 21تاننسمننل

 یرها  منمل بودو ماسبع نسهت ب  همدییر، اسزگسری در، قرف
پذیرش ریسنننک انننسزمسنو، مشنننسرکت مهتاو بر اهداف مت سبل، 

دوتننسنهنن  و همچاین حننسلننست مختلم تاننسمننل و همنننسری بین 
بادی شد  ( قه  3شمسر  هسرشنل هسی بزرگ و ااتسرتپ شرکت

هس حذف شننند ک  مورد از روش 2تاداد  اانننت ک  در این مرحل 
د  ااتجنشسو داد  ش 7 شمسر  بادی در تدوانتیج  قه  

 

 
 های فناورانههای بزرگ با استارتآپها و سازمانحالات مختلف تعامل شركت :4شكل 

 هاهای بزرگ با استارتآپهای تعامل شركتمكانيزم: 7جدول 

 CVنوع فعاليت 

 نتيجه حالات تعامل های تعاملویژگی

امنسو 
تاسمل بس 
 ااتسرتپ 

ارزش 
اقتصسدی 
 دو قری 

منمل 
بودو 
 ماسبع

مشسرکت 
مهتاو بر 
 اهداف

پذیرش ریسک 
 دوتسنه 

تاسمل در 
 قسلب ادغسم

تاسمل 
 دوتسنه 

ایجسد شرکت 
 تدید

 منسنیزم تاسملو

    *  * * * * * مرکز رشد اسزمسنو

  *      * * پف-اا ین

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

SPIN-ALONG *  * * *  *    

CVC * * * * *  *    

   *    *  * اکتسسب

    *  * * * * * هسی راههردیاتحسد

    *  * * * * * گذاری مشترکارمسی 

  *    * *  * ا سریتمع

          یروش امتیسز

هسی ااتسرتپپو برنسم 
 بیروو ب  دروو

* * * * *  *    

    *  * * * * * پلتفرم

    *  * * * * * دهاد  اسزمسنوشتسب

    *  * * * * * اسزمسنوهسکستوو 

     * *  *  * ادغسم

 

سی ههسی بزرگ بس ااتسرتپ ک  م سل  حسرنر بخشنو از رانسل  دکترای نویساد  اوا م سل  بس باواو قراحو مدا کسرپیریاو تاسملو شرکتاانت زم ب  تورنی  لس  21

ن ط  اشنتراک کسرپیریاو انسزمسنو و کسرپیریاو مست ل( بس ااتفسد  از نظری  داد  بایسد پدید  بس ااتفسد  از نظر رک  بس ماریو پدید  کسرپیریاو تاسملواانت یاسوران  

 هسی تاسمل و حسلست مختلم تاسمل بس م سیس  بس ماسبع موتود ارائ  شد  ااتج خهرگسو تاریم گردید  و ویژگو
 

 

 شركت بزرگ

 شركت بزرگ استارتآپ

 الف( تعامل دو جانبه

 شركت بزرگ استارتآپ

 ب( تعامل در قالب شركت جدید

 استارتآپ

  ( ادغام

 شركت جدید

 *     * *  *  *  *  ا سریتمع

 *   *  * *  *  *   * سزیروش امتی

ی ااتسرتپپو هسبرنسم 
 بیروو ب  دروو

 * *   *  * *   * *  

 *   *  * *  *  *   * پلتفرم
  * *   *  *  *  * *    اسزمسنودهادشتسب

  * *   *  *  *  * *  سزمسنوهسکستوو ا

  * *   *  *  * * * *  ادغسم



 ... هاي بزرگ باتعامل شرکت هايبندي مكانیزمشناسایي و طبقه
 

 

 06 0011شماره چهل و سه، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

ماد مبررانننو میزاو توای  نتسیج حسفنننل از مرور نظست ت 

ادبیست و نظر خهرگسو از روش دلفو یسزی ااننتفسد  شنند  ااننتج 

 روهوگ ارتهسقو اننسختسر بر مهتاو قوی یرپیاد یک دلفو تنایک

داننترس  در نسمطم ن و نسکسمل دانشننو ک  مواردی در ک  ااننت

 سد ااتف خهرگسو بین در گروهو اتمسع ب  داتیسبو هدف بس بسشند

  ابداد قسلب در خهرگسو نظرات کلسانیک، دلفو روش درشنودج مو

 هسیشننسیسننتیو از خهر  ایراد ک درحسلو؛ شننودمو بیسو قطاو

 دهاد نشننسو این و کاادمو ااننتفسد  نظر بیسو برای خود ذهاو

 احتمسلوج ااننت شننرایط این بر حسکم قطایت بدم بودو احتمسلو

 باسبراین،ج دارد اننسزگسری یسزی هسیمجموب  بس قطایت، بدم بودو

بس  و اخذ خهرگسو از قهیاو زبسو قسلب در هسداد  اانننت ب تر

 گیرندج بدین قرار تحلیل مورد یسزی هسیمجموب  از اانننتفسد 

 تحت یسزی ت وری بس انناتو دلفو روش ادغسم پیشننا سد ماظور،

 بضننویت توابع از روش این درشنندج  ارائ  یسزی دلفو روش باواو

 شودج مو ااتفسد  خهرگسو نظر دادو نشسو برای

ج ااننت خهرگسو پسنل انداز  دلفو تنایک اترای در م م ننت 

 سزیدلفو ی و انناتو دلفو برای موردنیسز پسنل انداز  بس ارتهسط در

ماموا پسنل خهرگسو  انداز  امس[ج 25و  21]ندارد وتود نظر اتمسع

 ،ج در پژوهش حسرننر[21]نفر ااننت 99تس  93یس بین  93تس  9بین 

پسنل خهرگسو گروهو از مح  سو، مدیراو و کسرشنناساننسو  یابضننس

 حوز  مربوق  در انننط  دانشنننیسهو و فننناات دیسبو بودند ک 

 برای کسیو زمسو و تمسیل تجرب ، دانش، ویژگو د سر براانننسس

 سهدیماد ی گیرینمون  روش از ااتفسد  بس دلفو مراحل در کتشر

 هسیویژگو 9 شمسر  تدواج شدند انتخسب و شناسانسیو قضنسوتو،

 از پ ج دهدمو نشننسو را دلفو خهرگسو پسنل یابضننس ایحری 

 والنترونین شیو  ب  دور هر هسیپرانشاسم  پسنل، ابضنسی تایین

 جشد پوریتمع و توزیع
 

 كمی پژوهشتحليل بخش  -6
یاسلیت  91حدود  ،فنننورت یراترکیبم سل  ب  22بس بررانننو 

 هس برااسسگذاری انسزمسنو شاساسیو شد و ا   یاسلیتانرمسی 

در گذشت  ب  پو اشسر  ک  بادی شد دانت  23مراحل کسهش داد 

یاسلیت  99تس  ماظور اقمیاسو، از خهرگسو خواانت  شندب  گردیدج

CV  را از هفننت بانند مورد توتنن  قرار داد  و نظر خهرگو خود را

س هبادی یاسلیتروی پو ابمسا کااد و میزاو فنحی  بودو دانت 

برااننسس هفت باد را در قیم خیلو زیسد تس خیلو کم مشننخ  

شناساسیو شد  را نشسو  CVهسی یاسلیت 9 شنمسر  تدوا نمسیادج

 دهدج مو

 اعضای پانل خبرگان :8دول ج

 سابقه كار سطح تحصيلات حوزه فعاليت جایگاه سازمانی خبره

E1  95 دکتری گذاری خطرپذیرارمسی  گذاری دیسبوکسرماد فادوق ارمسی 

E2  31 دکتری گذاری خطرپذیرارمسی  گذاری خطرپذیر دیسبومدیر فادوق ارمسی 

E3  5 دکتری گذاری خطرپذیرارمسی  دیسبوگذاری اسزمسنو کسرماد فادوق ارمسی 

E4  3 یوق لیسسن  گذاری خطرپذیرارمسی  گذاری اسزمسنو دیسبوکسرماد فادوق ارمسی 

E5  3 دانشجو دکتری کسرپیریاو مدیر شرکت 

E6  9 یوق لیسسن  بایسوهسی دانشارزیسبو مسلو شرکت گذاریمدیر ارزیسبو فادوق ارمسی 

E7  2 یوق لیسسن  مدیریت بسزاریسبو مدیر شرکت پلتفرمو 

E8  9 دکتری فاسیع ااتسد دانشیس 

E9  2 یوق لیسسن  م اداو مسلو گذاریگذاری بسزار ا سم فادوق ارمسی مدیر بخش ارمسی 

E10 2 لیسسن یوق  مدیریت یاسوری اقلسبست گذاریگذاری بسزار ا سم فادوق ارمسی گر ارشد بخش ارمسی تحلیل 

E11  2 یوق لیسسن  مدیریت راههردی گذاری اسزمسنو دیسبوکسرماد فادوق ارمسی 

E12  ااتسد دانشیس MBA 9 دکتری 

E13  7 دکتری فاسیع ااتسد دانشیس 

E14 33 دکتری پزشک مدیر مرکز رشد اسزمسنو 

E15 35 دکتری منسنیک مدیر مرکز رشد اسزمسنو 

E16 37 دکتری ییاسورمدیریت  مدیر مرکز رشد اسزمسنو 

 

 مرحله اول دلفی فازی -6-1

هنسی ماتهر در رابط  بس نشنننرین پ  از مطنسلان  م نسلنست و 

یاسلیت مشنننخ  شننند ک  باد از  91، در ابتدا CVهسی یانسلیت

 

23 Data Reduction 

هسی باواو یانسلیت، بن CVیانسلینت  99تر، هنسی دقی بررانننو

 خهرگسو نظر اتمسع ب  داتیسبو ت ت ماتخب شناسانسیو شد  و

 در یسزی دلفو تنایک از شد  شناسانسیو مراحل مورد فنحت در
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 بر بست  ایپرانشاسم  ک  فنورت بدینشند؛  مرحل  اانتفسد  دو

 و تدوین لینرت قیم کسرگیریب  بس و محتوا نتسیج تحلیل مهاسی

 در شنند شنناساننسیو مراحل از یک هر اهمیت تایین میزاو برای

،  هسپرانننشننناسم  پوریتمع از پ ج گریت قرار خهرگسواختیسر 

 مراحل از هر یک زدایوینسزی م ندار و مثلثو ینسزی ینسنیینم

 شنندت دهاد نشننسو پمد  بداننت قطاو میسنیینج پمد بداننت

 ک  شنند  ااننت شنناساننسیو مراحل از یک هر بس خهرگسو موای ت

 نشسو داد  شد  ااتج 1شمسر  نتسیج در تدوا 
 منتخب گذاری سازمانیسرمایههای دیدگاه خبرگان درخصوص فعاليت :1جدول 

 CV S1 (l  ،m  ،u)نوع فعاليت  ردیف

3ش77 مرکز رشد اسزمسنو  9  (0.55   ، 0.80   ، 0.95) 

3 SPIN-IN 713ش  (0.59   ، 0.84   ، 0.95) 

2 SPIN-ALONG 723ش  (0.50   ، 0.75   ، 0.94) 

2 CVC 993ش  (0.67   ، 0.92   ، 0.98) 

3ش72 راههردیاتحسد هسی  5  (0.52   ، 0.77   ، 0.91) 

3ش72 گذاری مشترکارمسی  9  (0.53   ، 0.78   ، 0.92) 

3ش71 هسی ااتسرتپپو بیروو ب  درووبرنسم  7  (0.59   ، 0.84   ، 0.94) 

3ش77 پلتفرم 9  (0.56   ، 0.81   ، 0.94) 

3ش79 دهاد  اسزمسنو شتسب 1  (0.58   ، 0.83   ، 0.94) 

3ش73 هسکستوو اسزمسنو  93  (0.48   ، 0.73   ، 0.94) 

3ش77 ادغسم  99  (0.56   ، 0.81   ، 0.94) 

 مرحله دوم فازی -6-4
 نظرات میسنیین بس خهر  هر نظراختلسف میزاو مرحل ، این در
  ب دییری پراشاسم  ا  ج شند محسانه  خهرگسو پسنل یابضنس
 میسنیین بس وی نظراختلنسف میزاو و خهر  هر قهلو نظر همرا 
 نظرات ب  بس توت ج گریت قرار پن س اختیسر در پسنل یابضننس نظرات

 دوم، داسنچ  مرحل  نتسیج بس پو م سیس  و اوا مرحل  در شد   ارائ

 بسشنند، کمتر 3.3 پاننتسن  حد از مرحل  دو در خهرگسو نظراختلسف
 ک  این ب  توت  بسج [25و  9]شننود مو متوقم نظرانناجو یرپیاد
 دلفو اترای دوم و اوا مرحل  دو بین خهرگسو نظراختلسف میزاو
 در نظرانناجو پمد، بداننت( 3.3ر کم خیلو پاننتسن  حد از کمتر
نشسو داد   93 شمسر  ک  نتسیج در تدوا شند متوقم دوم مرحل 

  شد  ااتج

 منتخب گذاری سازمانیسرمایههای درخصوص فعاليتميانگين دیدگاه خبرگان  :11جدول 

 CV S2 (l  ،m  ،u) S1-S2نوع فعاليت  ردیف

3ش93 مرکز رشد اسزمسنو  1  (0.59   ، 0.84   ، 3ش32 (0.97  

3 SPIN-IN 933ش  (0.59   ، 0.84   ، 3ش39 (0.97  

2 SPIN-ALONG 773ش  (0.55   ، 0.80   ، 3ش32 (0.97  

2 CVC 993ش  (0.67   ، 0.92   ، 3ش33 (1  

3ش71 راههردیهسی اتحسد 5  (0.58   ، 0.83   ، 3ش39 (0.95  

3ش71 گذاری مشترکارمسی  9  (0.58   ، 0.83   ، 3ش35 (0.95  

3ش99 هسی ااتسرتپپو بیروو ب  درووبرنسم  7  (0.61   ، 0.86   ، 3ش33 (0.97  

3ش71 پلتفرم 9  (0.58   ، 0.83   ، 3ش33 (0.95  

3ش71 دهاد  اسزمسنو شتسب 1  (0.58   ، 0.83   ، 3ش39 (0.95  

3ش71 هسکستوو اسزمسنو  93  (0.58   ، 0.83   ، 3ش39 (0.95  

3ش93 ادغسم  99  (0.58   ، 0.83   ، 3ش32 (0.98  

 

 گيری و ارائه پيشنهاداتنتيجه -7
 253مورد از مطسلاست ک  از بین  91در این پژوهش بس برراو 

 مف وم تاسملم سل  انتخسب شند  بود، برااسس تاریم ارائ  شد  از 

گذاری ماریو شد  در ماسبع، برااسس اباسد هسی انرمسی و یاسلیت

هسی گذاری انننسزمسنو، تاریم تاسمل و حسلستگسن  انننرمسی هفت

هسی بزرگ بس هس و شنننرکتزمسوتاسمل انننس یهستانسمنل، منسنیزم

برااسس یک مدا از  هس غسلهسشرکتشاساسیو گردیدج  سهاانتسرتپ 

 بس ظ ورکاادج وم یگذار یارمسهس حمسیت و بر روی پن س ااتسرتپ 

گذاری اننسزمسنو بس هسی اننرمسی هسی تدید تاسمل، یاسلیتمنسنیزم

  از ک اند ک  نتیج  تح ی  نشسو دادیک بدم تجسن  روبرو شند 

بادی براانننسس اباسد روش تانسمنل در مانسبع از قری  قه   91

منسنیزم کلو برای همنسری  92ارمسی  گذاری اسزمسنو، در ن سیت 

هسی بزرگ بس خسرج از اننسزمسو هس و شننرکتو مشننسرکت اننسزمسو

روش  99وتود داردج بنس در نظر گریتن مف وم تاسمل از این تاداد 

هسی بزرگ بس هس و شرکتتاسمل انسزمسوباواو منسنیزم تواند ب مو
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ترین و هسی یاسوران  مورد اانننتفسد  قرار گیردج قدیمواانننتسرتپ 

گذاری انننسزمسنو، ترین شننننل منسنیزم انننرمسی شننند تثهینت

( اانننت ک  هدف پو CVCگذاری خطرپذیر انننسزمسنورانننرمسی 

هسی بزرگ از منسنیزم شرکتگذاری بلادمدت ا سم ااتج انرمسی 

اهداف  اری خطرپذیر اننسزمسنو در ت ت داننتیسبو ب گذاننرمسی 

 هسیوگذاری و حمسیت از اانننتسرتپ از قری  انننرمنسی  راههردی

در  .ااتوکسریشسو ک  همراانتس بس مدا کسنب کااداانتفسد  مو

هسی بزرگ درت ت تواا  هس از ابتهسر شرکتاین روش اانتسرتپ 

( CAاسزمسنورهسی دهاد در م سبل، شتسبکاادج خود اانتفسد  مو

 از ،کسری خود هستادوهسیو ک  در مراحل اولی  کسباز ااتسرتپ 

 پشنننتیهسنو ،هسی مسلو و مدیریتو مسناد مربییریقری  حمنسیت

تواناد از هسی بزرگ موهسیو ک  شنننرکتینو از روش جنمسیادمو

تذب کسمل ااتسرتپ   ،هس ااتفسد  کاادظرییت نوپوران  ااتسرتپ 

گذاری ک  در این حسلت انننرمسی  اانننتم ادغسم از قری  منسنیز

فنورت مست یم و بس ت ت تریسو نوپوری بیروو ب  دروو اتفسق ب 

ب د  رایتند و شنننرکنت بزرگ منسلنیت کسمل اانننتسرتپ  را بمو

گیردج منننسنیزم پلتفرم ینو از روینردهننسی تنندینند در ت ننت مو

دروو ب  بیروو نوپوری بود  ک  انننسزمسو یس شنننرکت بزرگ بدوو 

ای  ب  گون ،کادریسیت ا سم و مسلنیت ااتسرتپ  بس پو تاسمل مود

س هک  انسزمسو یس شنرکت بزرگ بس ایجسد بستر لسزم ورود ااتسرتپ 

مادی از هس از قری  ب ر ب  پو بسننتر را یراهم نمود  و ااننتسرتپ 

ابتهسر و شنن رت شننرکت مسدر محصننولست نوپوران  خود را بررنن  

نویسننسو رایسن  و پو برنسم  ااننت ک  درکادج هسکتوو رویدادی مو

ایزار هستاد، از تمل  قراحسو ایراد دییری ک  درگیر توانا  نرم

 پیادگرایینو، قراحسو وااط کسربری و مدیراو پرو   گرد هم مو

ایزاری بس یندییر ایزاری و گسهو اختهسی نرمو در توانا  پرو  

 هسیدادو قسبلیتکاادج هسکتوو منسنو را برای نشننسو همنسری مو

کانندج ایراد دارای یردی و خلننسقیننت از قری  یاننسوری م یننس مو

پیاد و حوا یک مسنننسل  یس اید ، هسی یاو گرد هم موپیشنننیان 

حلو را تماو را فورت دات دهاد و ب هسیو را تشننیل موگرو 

فنننورت وب اننننسیننت، کاانند کنن  اغلننب خروتو بنن ارائنن  مو

منسنیزم هسکتوو  خواهد بودج هسهنسی موبنسینل و ربستاپلینیشنننن

هنسی کسربردی ت ت تاسمل بس باواو ینو از مننسنیزمتوانند بن مو

دروو، ب فننورت بیرووو ب راههردی هس بس هدف مسلو و پ ااننتسرت

بدوو دریسیت انن سم یس مسلنیت ااننتسرتپ  تواننط شننرکت بزرگ 

مورد توت  قرار گیردج پژوهش حسرر نشسو داد ک  برخو از حسلست 

دهاد  هس مسناد شتسبهسی بزرگ بس ااتسرتپ ید تاسمل شنرکتتد

انننسزمسنو، مرکز رشننند انننسزمسنو، هسکتوو انننسزمسنو، پلتفرم و 

هسی اانتسرتپپو ک  تسکاوو در ادبیست کسرپیریاو اسزمسنو و برنسم 

نوبو یاسلیت  ،گذاری انسزمسنو مطرح نشد  ااتیاسلیت انرمسی 

هس از قری  تاسمل بس و شرکت هسانسزمسنو ک  انسزمسو کسرپیریاسن 

خود دات یسبادج راههردی تواناد ب  اهداف مسلو و هس موااتسرتپ 

ای بر مدا کسرپیریاو اننسزمسنو باسبراین پژوهش حسرننر تواننا 

هسی دهد ک  منسنیزم( بود  و نشسو مو3337شنسرمس و کریستا ر

( 3399( و کوهلرر3395تدید ارائ  شند  تواط ویهلن و دسهرور

( نوبو یاسلیت کسرپیریاو اننسزمسنو ااننت 3399ولز و همنسراورپس

 شوندجبادی موگذاری اسزمسنو دات ک  در باد ارمسی 
 

 پيشنهاد برای تحقيقات آتی -8
ماد مبنس اانننتفسد  از مرور نظسشننند   تلنسش ،در این پژوهش

هس هسی بزرگ بس اانننتسرتپ هسی تاسمل شنننرکتمنسنیزم ،ادبینست

سو ک  نشانجسم نشند  اات تح ی و ؛ امس تسکاوو شناسانسیو گردد

کسر ای بسید ب هس بس د  شنننرایط زمیا دهد هر کدام از این منسنیزم

شنننود برای تح ی ست پتو باسبراین پیشنننا سد مو ؛گریتن  شنننود

هس مورد بررانننو قرار ای هر کدام از این منسنیزمهسی زمیا مندا

  هسی شاساسیو شدسنیزمکسرگیری هر کدام از من گیردج مسلمس بس ب

هسی بزرگ ایجسد کسری افننلو شننرکتوت ییراتو در مدا کسننب

گردد در تح ی ست پتو نوپوری در پشننا سد مو پ  جخواهد شنند

هس مورد کسرگیری هر کدام از این منسنیزم کسری بس بومدا کسنننب

هسی اشننسر  برراننو قرار گیردج هاوز ادبیست غاو در مورد منسنیزم

کسرگیری  هسی بو یرپیادهس و روش دوتود ندار CVCتز شنند  ب 

  باواو شنسف تح ی ستو قسبل بیسو ااتجهس ب منسنیزم

 

 فهرست منابع

ری  نشنن، "متاساانتز تحقيقات كيفی در علوم بهداشااتی" ریسئو شننیرپسک، خسننرو؛ گوروگ ، انن سلو؛ دیاو دیسو، مریم؛ [9]

 ج 9291، 9، شمسر  9اپیدمیولو ی ایراو، تلد 

الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبكه ارائه "مح ر، محمد؛ تافرنژاد، احمد؛ مدرس یزدی، محمد؛ فنسدقو، محمدررنس؛  [3]

 ج9212، 2، شمسر  5، یصلاسم  مدیریت بلمو اقلسبست، دور  "تامين خودروسازی با استفاده از روش فراتركيب

سازی فناوری با شاناسایی عوامل مورر بر تجاری" ؛گودرزی، م دی ؛ قسرنو نوری، انید انروش؛پویس هسنی ، حسنیایسو [2]



 
 مجید محمدي، حسام زند حسامي و حمیدرضا یزداني

 

 09 0011شماره چهل و سه، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 9212تسبستسو  ،9  مدیریت تواا  یاسوری، دور  اوم، شمسر  یصلاسم ،"استفاده از روش فراتركيب

های كارآفرینی تعاملی بندی مكانيزمشااناسااایی و رتبه" ؛ یزدانو، حمیدررننس؛زند حسننسمو، حسننسم ؛محمدی، مجید [2]

 سم صلا، ی"عنوان نوعی از كارآفرینی ساازمانی با اساتفاده از روش هيبرید)آنتروپی شانون فازی و آراس فازی(به

 ج  9211، 29-53  ، ف23تواا  تناولو ی فااتو، شمسر  
[5] Alvarez-Garrido, E.; Dushnitsky, G.; “Are entrepreneurial venture’s innovation rates sensitive to investor 

complementary assets?Comparing biotech ventures backed by corporate and independent VCs”, Strateg Manag 

J Vol. 37, Issue 5, pp. 819–834, 2016.  

[6] Azar, A.; Faraji, H.; Science of Fuzzy management, Center of Management and Productivity of IRAN,  Kindly 

book publishing Publications, Google Scholar, 2010.  

[7] Battistini, B.; Hacklin, F.; Baschera, P.; “The state of corporate venturing: insights from a global study”, Res 

Technol Manag (RTM), Vol. 56, Issue 1, pp. 31–39, 2013.  

[8] Baumeister, R. F.; Leary, M. R.; “The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a 

fundamentalhuman motivation”, Psychological Bulletin, Vol. 117, pp. 497–529, PubMedCrossRefGoogle 

Scholar, 1995.  

[9] Biniari, MG; Simmons, SA; Monsen, EW; Pizzarro Moreno, MI; “The configuration of corporate venturing 

logics: an integrated resource dependence and institutional perspective”, Small Bus Econ Entrep J, Vol. 45, 

Issue 2, pp. 351–367, 2014. 

[10] Birkinshaw, J.; Hill, SA; “Corporate venturing units: vehicles for strategic sucess in the New Europe”, Org Dyn, 

Vol. 34, Issue 3, pp. 247–257, 2005.  

https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2005.06.009 

[11] Burgelman, RA; “Corporate entrepreneurship and strategicmanagement: insights from a process study”, Manag 

Sci., Vol. 29, Issue 12, pp. 1349–1364, 1983.  

https://doi.org/10.1287/mnsc.29.12.1349 

[12] Burgelman, RA; Välikangas, L.; “Managing internal corporate venturing cycles”, MIT SloanManag Rev., Vol. 

46, Issue 4, p. 26, 2005.  

[13] Campbell, A.; Birkinshaw, J.; Morrison, A.; Van Basten Batenburg, R.; “The future of corporate venturing”, 

MIT Sloan Manag Rev., Vol. 45, Issue 1, pp. 30–37, 2003.  

[14] Chesbrough, HW; “Making sense of corporate venture capital”, Harvard Bus Rev, Vol. 80, Issue 3, pp. 90–99, 

2002.  

[15] Chesbrough, HW; Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology, Harvard 

Business School Press, Boston, 2003.  

[16] Chua, J. H.; Chrisman, J. J.; Sharma, P.; “Defining the Family Business by Behavior”, Entrepreneurship Theory 

and Practice, Vol. 23, Issue 4, pp. 19–29, 1999. 

Retrieved from https://doi.org/10.1177/104225879902300402  

[17] Clarkson, E.; All in: re-imagining our role as an LP in venture, 2016. 

Retrieved from https://medium.com/s apphire-ventures-perspectives/all-in-re-imagining-our-role-as-an-lp-in-

venture-1c8ff981d480 

[18] Cohen, S.; “What Do Accelerators Do ? Insights from Incubators and Angels”, Innovations, Vol. 8, Issue 3, pp. 

19–25, 2013.  

Retrieved from https://doi.org/10.1162/INOV_a_00184  

[19] Colombo, M. G.; Murtinu, S.; “Venture Capital Investments in Europe and Firm Productivity: Independent 

versus Corporate Investors”, Journal of Economics & Management Strategy, Vol. 26, Issue 1, pp. 35–66, 2017.  

https://doi.org/10.2139/ssrn.2384816  

[20] Colombo, M. G.; Rossi-Lanastra, C.; Wright, M.; Accelerators: Insights for A Research Agenda, In M. Wright 

& I. Drori (Eds.), Accelerators - Successful Venture Creation and Growth, p. 224, 2018.   

[21] Covin, J. G.; Miles, M. P.; “Strategic Use of Corporate Venturing”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 

31, Issue 2, pp. 183–207, 2007. 

Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00169.x managers. Manag Sci 54(3):505–521 

[22] De Bettignies, JE; Chemla, G.; “Corporate venturing, allocation of talent, and competition for star manager”, 

management science, Vol. 54, No. 3, 2008.  

[23] Dess, GG; Ireland, RD; Zahra, SA; Floyd, SW; Janney, JJ; Lane, PJ; “Emerging issues in corporate 

entrepreneurship”, J Manag, Vol. 29, Issue 3, pp. 351–378, 2003.  

[24] Drover, W.; Busenitz, L.; Matusik, S.; Townsend, D.; Anglin, A.; Dushnitsky, G.; “A review and road map of 

entrepreneurial equity financing research: venture capital, corporate venture capital, angel investment, 

crowdfunding, and accelerators”, J Manag, Vol. 43, Issue 6, pp. 1820–1853, 2016.  

https://doi.org/10.1177/0149206317690584 

https://scholar.google.com/scholar?q=Azar,%20A.%20Faraji,%20h.%20%20Science%20of%20Fuzzy%20management%20Center%20of%20Management%20and%20Productivity%20of%20IRAN.%20Kindly%20book%20publishing%20Publications.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=7777651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=7777651
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20need%20to%20belong%3A%20Desire%20for%20interpersonal%20attachments%20as%20a%20fundamentalhuman%20motivation&author=RF.%20Baumeister&author=MR.%20Leary&journal=Psychological%20Bulletin&volume=117&pages=497-529&publication_year=1995
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The%20need%20to%20belong%3A%20Desire%20for%20interpersonal%20attachments%20as%20a%20fundamentalhuman%20motivation&author=RF.%20Baumeister&author=MR.%20Leary&journal=Psychological%20Bulletin&volume=117&pages=497-529&publication_year=1995
https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2005.06.009
https://doi.org/10.1287/mnsc.29.12.1349
https://medium.com/s
https://doi.org/10.1162/INOV_a_00184
https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00169.x


 ... هاي بزرگ باتعامل شرکت هايبندي مكانیزمشناسایي و طبقه
 

 

 11 0011شماره چهل و سه، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

[25] Dushnitsky, G., & Lenox, M. J. “When Does Corporate Venture Capital Investment create Firm Value?”, 

Journal of Business Venturing, Vol. 21, Issue 6, pp. 753–772, 2006. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.04.012  

[26] Dushnitsky, G.; Shapira, Z.; “Entrepreneurial Finance Meets Organizational Reality: Comparing Investment 

Practices and Performance of Corporate and Independent Venture Capitalists”, Strategic Management Journal, 

31, 990–1017, 2010. 

https://doi.org/10.1002/smj.851  

[27] Gimmy, G.; Kanbach, D.; Stubner, S.; Konig, A.; Enders, A.; What BMW’s corporate VC offers that regular 

investors can’t, 2017. 

Retrieved from https://hbr.org/2017/07/what-bmws-corporate-vc-offers-that-regularinvestors-cant 

[28] Gold, B.; Germany, M.; “Ambidextrous Corporate Venturing - A Theoretical Approach to Resolving the 

Innovator’s Dilemma”, Silicon Valley Start‐ups and Corporate Innovation, pp 9-42, 2018. 

[29] Gompers, P.; Lerner, J.; “The Determinants of Corporate Venture Capital Success Organizational Structure, 

Incentives, and Complementarities”, Venture Capital, pp. 17–54, January 1998.   

https://doi.org/10.3386/w6725  

[30] Gutmann, T.; “Harmonizing corporate venturingmodes: an integrative review and research agenda”, 

Management Review Quarterly, 2018.  

https://doi.org/10.1007/s11301-018-0148-4 

[31] Häder, M.; Häder, S.; “Delphi und Kognition spsychologie: Ein Zugang zur”, Theoretischen Fundierung der 

Delphi- Methode. In: ZUMANachrichten, Vol. 37, Issue 19, 1995.  

[32] Haslanger, P.; “The landscape of corporate venturing in Germany: Insights on corporate venture capitals and 

corporate accelerators”, UO Working Paper Series, No. 01-19, Universität Augsburg, Unternehmensführung 

und Organisation, Augsburg, 2019. 

[33] Hill, SA; Birkinshaw, J.; “Strategy–organization configurations in corporate venture units: impact on 

performance and survival”, J Bus Ventur, Vol. 23, Issue 4, pp. 423–444, 2008. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2007.04.001 

[34] Hill, S. A.; Birkinshaw, J.; “Ambidexterity and Survival in Corporate Venture Units”, Journal of Management, 

Vol. 40, Issue 7, pp. 1899–1931, 2015. 

https://doi.org/10.1177/0149206312445925  

[35] Hochberg, Y. V.; “Accelerating Entrepreneurs and Ecosystems: The Seed Accelerator Model”, Innovation 

Policy and the Economy, Vol. 16, Issue 1, pp. 25–51, 2016. 

https://doi.org/10.1086/684985  

[36] Huang, Y-F; “Strategic renewal within an information technology firm: exploration, exploitation and corporate 

venturing”, Int J Entrep Behav Res, Vol. 15, Issue 5, pp. 436–452, 2009.  

[37] Immer, L.; “Qualitative Meta-Synthesis: A Question of Dialoguing with Texts”, Journal of Advanced Nursing, 

Vol. 53, pp. 11-18, 2006.  

[38] Kanbach, D. K.; Stubner, S.; “Corporate Accelerators as Recent Form Of Startup Engagement: The What, The 

Why, And The How”, Journal of Applied Business Research, Vol. 32, Issue 6, pp. 1761–1776, 2016. 

https://doi.org/10.19030/jabr.v32i6.9822  

[39] Keeney, S.; Hasson, F.; McKenna, H.P.; “A critical review of the Delphi technique as a research methodology 

for nursing”, Internatinal Journal of Nursing Study, Vol. 38, Issue 2, pp. 195-200, 2001.  

[40] Keil, T.; “Building External Corporate Venturing Capability”, Journal of Management Studies, Vol. 41, Issue 

5, pp. 799–825, 2004.  

https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00454.x  

[41] Kohler, T.; “Corporate Accelerators: Building Bridges between Corporations and Startups”, Business Horizons, 

Vol. 59, Issue 3, pp. 347–357, 2016. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.01.008  

[42] Markham, SK; Gentry, ST; Hume, D.; Ramachandran, R.; Kingon, AI; “Strategies and tactics for external 

corporate venturing”, Res Technol Manag, Vol. 48, Issue 2, pp. 49–59, 2005. 

https://doi.org/10.1080/08956308.2005.11657305 

[43] McGrath, RG; Keil, T.; Tukiainen, T.; “Extracting value from corporate venturing”, MIT Sloan Manag, 2006. 

[44] Miles, MP; Covin, JG; “Exploring the practice of corporate venturing: some common forms and their 

organizational implications”, Entrep Theory Pract, Vol. 26, Issue 3, pp. 21–40, 2017. 

https://doi.org/10.1177/104225870202600302 

[45] Mullen, P.; “Delphi: myths and reality”, Journal of Health Organisation and Management, Vol. 17, No. 1, pp. 

37-52, 2003.  

[46] Narayanan, VK; Yang, Y.; Zahra, SA; “Corporate venturing and value creation: a review and proposed 

framework”, Res Policy, Vol. 38, Issue 1, pp. 58–76, 2009. 

https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.08.015 

https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.04.012
https://doi.org/10.1002/smj.851
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-19886-2
https://doi.org/10.3386/w6725
https://doi.org/10.1007/s11301-018-0148-4
https://doi.org/10.1086/684985
https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00454.x
https://doi.org/10.1177/104225870202600302
https://doi.org/10.1016/j.respol.2008.08.015


 
 مجید محمدي، حسام زند حسامي و حمیدرضا یزداني

 

 10 0011شماره چهل و سه، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

[47] O’Reilly, CA III; Tushman, ML; “The ambidextrous organization”, Harvard Bus Rev, Vol. 4, pp. 74–81, 2004.  

[48] OECD; Entrepreneurship at a Glance, 2017. 

Retrieved from http://dx.doi.org.eur.idm.oclc.org/10.1787/entrepreneur_aag-2017-en  

[49] Okoli, C.; Pawlowski, S.; “The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and 

applications”, Information & Management, Vol. 42, Issue 1, pp. 15-29, 2004. 

[50] Pauwels, C.; Clarysse, B.; Wright, M.; Van Hove, J.; “Understanding a new generation incubation model: the 

accelerator”, Technovation, Vol. 50-51, pp. 13–24, 2016.  

[51] Phan, P.; Wright, M.; Ucbasaran, D.; Tan, W-L; “Corporate entrepreneurship: current research and future 

directions”, J Bus Ventur, Vol. 24, Issue 3, pp. 197–205, 2009. 

[52] Pinchot, G.; Intrapreneuring: Mitarbeiter als Unternehmer, Gabler, Wiesbaden, 1998.  

[53] Pinkow, F.; Iversen, J.; “Strategic Objectives of Corporate Venture Capital as a Tool for Open Innovation, Open 

Innov. Technol. Mark. Complex, Vol. 6, No. 157, pp. 1-21, 2020. 

doi:10.3390/joitmc6040157  

[54] Raisch, S.; Birkinshaw, J.; “Organizational ambidexterity: antecedents, outcomes, and moderators”, J Manag,  

Vol. 34, Issue 3, pp. 375–409, 2008. 

https://doi.org/10.1177/0149206308316058 

[55] Reimsbach, D.; Hauschild, B.; “Corporate venturing: an extended typology”, J Manag Control Zeitschrift für 

Planung & Unternehmenssteuerung, Vol. 23, Issue 1, pp. 71–80, 2012. 

[56] Röhm, P.; “Exploring the Landscape of Corporate Venture Capital: A Systematic Review of the Entrepreneurial 

and Finance Literature”, Management Review Quarterly, 2018. 

https://doi.org/10.1007/s11301-018-0140-z  

[57] Sandelowski, M.; Barroso, J.; Handbook for synthesizing qualitative research, New York: Springer; 2007.  

[58] Schildt, H. A.; Maula, M. V. J.; Keil, T.; “Explorative and Exploitative Learning from External Corporate 

Ventures”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 29, Issue 4, pp. 493–515, 2005.  

Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00095.x 

[59] Sharma, P.; Chrisman, SJJ; “Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate 

entrepreneurship”, In: Cuervo Á, RibeiroD, Roig S (eds) entrepreneurship. Springer, Berlin, pp 83–103.  

https://doi.org/10.1007/978-3-540-48543-8_4 

[60] Teng, B-S; “Corporate entrepreneurship activities through strategic alliances: a resource-based approach 

toward competitive advantage”, J Manag Stud, Vol. 44, No. 1, pp. 119–142, 2007. 

https://doi.org/10.1111/j.14 

[61] Thornhill, S.; Amit, R.; “A dynamic perspective of internal fit in corporate venturing”, J Bus Ventur, Vol. 16, 

Issue 1, pp. 25-50, 2001. 

[62] Wadhwa, A.; Kotha, S.; “Knowledge Creation through External Venturing: Evidence from the 

Telecommunications Equipment Manufacturing Industry”, The Academy of Management Journal, Vol. 49, Issue 

4, pp. 819–835, 2006. 

Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20159800  

[63] Weber, C.; Weber, B.; “Corporate venture capital organizations in Germany: a comparison”, Discussion 

papers/WZB. WZB, Berlin, 2005.  

[64] Weiblen, T.; Chesbrough, HW; “Engaging with startups to enhance corporate innovation”, Calif Manag Rev 

(CMR), Vol. 57, Issue 2, pp. 66–90, 2015.  

[65] Williams, C.; Lee, SH; “Exploring the internal and external venturing of large R&D-intensive firms”, R&D 

Manag, Vol. 39, Issue 3, pp. 231–246, 2009.  

https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2009.00553.x 
[66] Michl, T.; Gold, B.; Picot, A.; “The spin-along approach: ambidextrous corporate venturing management”, Int. 

J. Entrepreneurship and Small Business, Vol. 15, No. 1, 2012.  

[67] Gonthier, J.; Chirita, G.; “The role of corporate incubators as invigorators of innovation capabilities in parent 

companies”, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 8:8, 2019. 

https://doi.org/10.1186/s13731-019-0104-0 

  

https://doi.org/10.1177/0149206308316058
https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2005.00095.x
https://doi.org/10.1007/978-3-540-48543-8_4
https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2009.00553.x


 ... هاي بزرگ باتعامل شرکت هايبندي مكانیزمشناسایي و طبقه
 

 

 11 0011شماره چهل و سه، بهار  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 
 

 


