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چكيده
هدف این پژوهش شناسانسیو و قه بادی انواع و حسلست ارمسی گذاری اسزمسنو برااسس تحلیل کیفو نتسیج پژوهشهسیو اات
ک در زمیا مشنسرکت و تاسمل شنرکتهسی بزرگ بس اانتسرپ هس انجسم شند اانتج ت تگیری این پژوهش کسربردی-تواا ای ،ب
لحسظ راههرد پمیخت از نوع اکتشنسیو متوالو ،ب لحسظ مسهیت اکتشنسیو و توفیفو اات ک در دو مرحل انجسم شد ااتج ابتدا ب
کمک روش یراترکیب 253 ،م سل بررانو و پ از ارزیسبو 23 ،م سل تسیید شندج ان بس ااتفسد از  91 ،COREQ 32-itemم سل
برای اترای تحلیل کیفو محتوای م سلست ،کیفیت متواط ب بسلس را کسب کردندج بس برراو م سلست 91 ،روش تاسمل ااتخراج گردید
و پ از برراننو محتوا و قه بادی برااننسس اباسد اننرمسی گذاری اننسزمسنو ،تاریم منسنیزم و تاسمل ،درن سیت  99منسنیزم تاسمل
شناسانسیو شدج ا ت ت اقمیاسو و ابتهسرااجو نتسیج تح ی  ،بس مراتا ب  95نفر از خهرگسو این حوز و دریسیت نظر پن س در
دو مرحل دلفو یسزی ،درن سیت  99منسنیزم تسیید شدج نتسیج پژوهش نشسو داد ک روشهسیو مسناد مرکز رشد اسزمسنو ،شتسبدهاد
هسی انسزمسنو ،برنسم هسی اانتسرتپپو و هسکتوو انسزمسنو و ایجسد مرکز تدید مشسرکتو در داد اسا اخیر ب باواو روشهسی مدرو
تاسمل شرکتهسی بزرگ بس ااتسرتپ هسی یاسوران مورد توت بود و موتواو ب باواو کسرپیریاو اسزمسنو درنظرگریتج
واژگان كليدی :شرکتهسی بزرگ ،ااتسرتپ  ،ارمسی گذاری اسزمسنو ،مرور ادبیست ،نوعشاساو ارمسی گذاری اسزمسنوج
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 -1مقدمه
امروز یاسلیتهسی انننرمسی گذاری انننسزمسنو 2ب باواو یک
یانسلینت کسرپیریاسن  2و ینو از اباسد کسرپیریاو انننسزمسنو 5برای
انننسزمسوهس و شنننرکتهسی بزرگ ب یک ابزار راههردی و حیستو
ت ت داتیسبو ب اهداف نوپوران  ،دانشو و ایجسد تحوا راههردی
تهدیل شند اانتج انرمسی گذاری انسزمسنو از اسا 9193ب قور
یزایاد ای مورد توت مح ین و متخصصین قرار گریت اات[ 2و
 ]22و برای شنننرکنتهنسی بزرگ ب باواو یک ابزار راههردی در
ت نت ایجنسد ،تنذب و انت نسا نوپوری بمنل مونمسید[]23ج ده
گذشنت شسهد ایزایش تح ی ست در زمیا ارمسی گذاری اسزمسنو
و نشننر تاداد زیسدی نتسیج تح ی ست بلمو و بملو در این حوز
بود ک این نشنننسودهاد ایزایش بلسق محیط سی دانشنننیسهو
ااننت[ 99و ]29ج در این زمیا  ،دانشننماداو یاسلیتهسی مختلفو
را شناساسیو کرد اند و ااتدلسا موکااد ک پدید ارمسی گذاری
انسزمسنو بس یاسلیتهسی نسهمیونو در خود موات شد اات[ 23و
]29ج این تاوع شنننسمل یاسلیتهسی انننرمسی گذاری تسنننوران
انسزمسنو 93[9و  ،]92ااتسرتپ هسی اسزمسنو ،7گون هسی تدیدی
از برنسم هسی اانتسرتپپو مسناد شنتسبدهاد هسی اسزمسنو[ ]92و
ایجسد دشماندازی از یاسلیتهسی مختلم و پیچید ارمسی گذاری
اننسزمسنو ااننتج اگر د تح ی ست موتود ،یاسلیتهسی مختلم و
خصنوفیست پن س را متمسیز نمونمسید؛ بس این حسا ،این یاسلیتهسی
گونسگوو ت ت داننتیسبو ب اهداف مختلفو مسناد بداننت پوردو
دشمانداز ماسابتری در مورد یاسوری ،بسزار یس تحولست کسبوکسر،
دانتیسبو ب نوانسزی راههردی ،9شناساسیو گزیا هسی اکتسسب،1
اکتسننسب دانش[ ،]35داننتراننو ب نوپوری[ ]95یس داننتیسبو ب
بسزد مسلو ب تر ماسانننب اانننت[]92ج باسبراین ،شنننفسییت در
یانسلینتهسی مختلم انننرمسی گذاری انننسزمسنو موتواند برای
اسزمسوهس و شرکتهسیو ک تلسش موکااد از ماسیع این یاسلیتهس
ااتفسد نمسیاد ،حسئز اهمیت خواهد بود.
قو ده گذشت  ،مح سو دادین نوعشاساو 93از یاسلیتهسی
ارمسی گذاری ایجسد کرد اند ک یاسلیتهسی مختلم ارمسی گذاری
انننسزمسنو را از یندییر متمسیز مونمسیدج هرداد ک پن س غسلهس
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
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نموتواناند نتنسیج دییر مطنسلاست یس یسیت هسی موتود را تلفی
کااد[]29؛ بس وتود این کمهود ،شنننسیو در تح ی ست موتود در
مورد درک تسمع ویژگوهسی متمسیز یاسلیتهسی اننرمسی گذاری
اننسزمسنو بوتود موپید[ ]59و زمیا را برای تح ی ست بیشننتر در
مورد ارمسی گذاری اسزمسنو خسص ،بس توت ب مشسرکت احتمسلو
پن س یراهم مونمسیدج ب بلسو  ،این مطسلا ب پراننشهسی مختلم
ت ت تسننن یل درک اهداف راههردی[ ]22و همچاین مزایسی
احتمسلو غیرمسلو[ ]29از قری پیوند یاسلیتهسی خسص بس اهداف
موردنظر پسانن مودهدج داشننتن الیوی مشننخ کسننبوکسر
اننرمسی گذاری اننسزمسنو ینو از افننلوترین مایسرهسی موی یت
انننسزمنسوهنس و شنننرکنتهنسیو اانننت کن این یانسلیتهس را
بنسرگریت اند[]92ج
درنتیج  ،هدف این بررانو نظسمماد ادبیست شاساسیو و ادغسم
تح ی ست موتود در مورد یاسلیتهسی اننرمسی گذاری اننسزمسنو
اات ک ابتدا ویژگوهسی مختلم یاسلیتهسی متمسیز از یندییر را
دیونیو قه بادی یاسلیتهسی
توفنننیم موکاند و اننن
انرمسی گذاری انسزمسنو را در یک دسردوب نتیج گیری و ا
براانننسس حسلست مختلم همنسری و مشنننسرکت اانننتسرتپ هس و
شرکتهسی بزرگ منسنیزمهسی تاسمل 99قه بادی مونمسیدج

 -4روششناسی پژوهش
بس توت ب ایان یراترکیب مطسلا کیفو اات ،باسبراین بخش
کیفو این پژوهش بن لحنسظ یلسنننف و پسرادایم تز پژوهشهسی
تفسیرگرایسن ااتج پژوهشهسی کمو در زمر پسرادایم اثهستگرایو
دات بادی موشوند؛ لذا بخش کمو این پژوهش ب لحسظ یلسف
تح ی اثهستگرایو اانننتج امس بس توت ب ایان این پژوهش از دو
بخش کیفو و کمو تشننیل شند اات و از یک روینرد ترکیهو
پیروی موکاد ،یلسف پژوهش در حسلت کلو متفسوت خواهد بودج
پسرادایم یس ت سوبیاو بسید بس شیو هسی گردپوری اقلسبست متاساب
بسشنندج اگر هر پسرادایم شننیو هسی خسص خود را موردااننتفسد قرار
دهنندرگردپوری داد هننسی کیفو در پننسرادایم تفسنننیرگرایو یننس
گردپوری داد هسی کمو در پسرادایم اثهستگرایوریرااثهستگرایو))،
93 Typologies
 99پژوهش از لاز شنرکتهسی بزرگ انجسم شند اات و از کلم تاسمل ماسدا
یسراننو کلم  Collaborationااننتفسد شنند ااننتج زیرا تاسمل ب مااسی کسر
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
مشسرکت در ادبیست یسراو ب باواو تشریک مسسبو بنسر برد شد ااتج
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پنیس شنیو هسی ترکیهو توتی پذیر نخواهد بودج بر این ااسس دو
مهاسی یلسفو ظ ور کرد اات :پراگمستیسم و نیس هسی تسنهداران
و رهسیوبخشگون ج پراگمستیسنننم روینردی دادتسنه نسنننهت ب
دانستن داشت و بر ب کسرگیری پنچ ب کسر موپید ،متمرکز بود و
بر اننوااهسی پژوهش و یسیتن پسانن هسی پن س بس شننیو ماساننب
خودرد ن کمو و د ن کیفو) و رد یننک گزیا ن اتهننسری بین
یرااثهستگرایو و اننسختگرایو ااننت[]9ج لذا ب قورکلو ب لحسظ
ینلسنننف ن  ،اینن تنحن نین در زمنر پننسرادایم ینری ،بمننل-
گرایورپراگمستیسنم) قرار داردج ماط پژوهش حسرنر ااتف سمو و
ب لحسظ ت تگیری یس هدف کسربردی -تواننا ای ااننتج راههرد
تح ی  ،پمیختن از نوع اکتشنننسیو متوالو و بن 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
تسما پمسری در بخش اوا متشنننل از م سلست بلمو و پژوهشننو
دس شنند از اننسا  3333تس  3399در پسییس هسی بلمو همچوو
گوگل ااننلسر ،انسیا دایرکت وججج بس کلید وا هسیو اات ک در
تدوا شمسر  9اشسر شد ااتج ملسک نمون پمسری در این بخش
کفسیت نظری ااننتج تسما پمسری بخش دوم کلی خهرگسو پشنناس
ب مورنوع ااتج بس توت ب ایان در دلفو یسزی کیفیت خهرگسو
بر تانداد ارتحیت دارد ،لذا خهرگسو براانننسس روش نمون گیری
هدیماد و تس اننرحد اشننهسع اقلسبست موردنیسز و کفسیت نظری 95
نفر از پننسو مورد بررانننو قرار گرینتج ابتهسر بخش یراترکیب بس
ااننتفسد از شننسخ کسپس کوهن مورد انناجش قرار گریتج برای
انناجش روایو و پسیسیو پراننشنناسم خهر بخش دلفو یسزی از
روش نرخ نساسزگسری و پزموو مجدد ااتفسد شد و روایو و پسیسیو

پراشاسم هس از این قری تسیید شدج
 -1-4روش فراتركيب
تح ی ست دانشننیس بلوم ب داشننتو ایلیاویز شننینسگو 93انواع
مطسلاست در ادبیست پژوهش را ب اننن دانننت ت سنننیم موکاد:
مطسلاست اولی  ،مطسلاستو ااننت ک از برراننو و تح ی مسننت یم
بندانننت موپید و مطسلاست ثسنوی  ،مطسلاستو اانننت ک ب ماظور
ترکینب و تحلینل مطنسلاست اولی انجسم موشنننود و درن سیت نوع
اومو از مطسلاست وتود دارد ک هدف پن س ارائ یک نمسی کلو از

ینسیت هسی کلیدی حسفنننل از مطسلاست اولی یس ثسنوی اانننت[]3ج
مطسلاست ثسنوی شننسمل مرور م سلست دانشننیسهو ،کتسبهس و اننسیر
ماسبع مرتهطرراسل هس ،پسیسونسم هس ،شرح کافران هس و همسیشهس)
بس بخشهسی خسص اانت ک ب شنرح ،خلسف و ارزیسبو مات دان
کلی کسرهس موپردازد[]9ج مطسب نظر بسمیسننتر و لری 92برراننو
متوو روشنننو مفیند ت ت ایجسد و توانننا ت وریهسی تدید و
موتود ،شنناساننسیو مسننسئل و مشنننلست و درن سیت یراهم پوردو
یرفننت برای نمسیش مسننیر تسریخو و پژوهشننو حوا مورننوبو
خسص اانننت[ 3و ]9ج رشننند پژوهشهس و مطسلاست در حوز هسی
مختلم بلوم و دانش موتب شند اات تس م ول ترکیب مطسلاست
پیشنین ب شنیو نظسمماد و بلمو بر روی موروع خسص و ایجسد
درک بیشتر از مطسلاست پیشین گسترش روزایزوو پیدا کاد[]2ج
یرامطنسلان ب تجزی وتحلیل بمی کسرهسی پژوهشنننو انجسم
شد در یک حوز خسص موپردازد و بس توت ب نیسزمادی تح ی ،
بر د نسر حوز یراروش ،92یرانظری ،95یراتحلینل 99و یراترکیب97
دلنسلنت دارد[ 9و ]2ج امروز یراتحلینل ب باواو ینو از روشهسی
تحلینل و ترکینب ینسیتن هسی کمو و یراترکیب ینو از روشهسی
تحلینل و ترکیب یسیت هسی کیفو در یرپیاد مرور نظسمماد ادبیست
ب شننمسر مورود[]9ج باسبراین در این مطسلا کیفو از روش تحلیل
یراترکیب ت ت تحلیل و ترکیب مطسلاست پیشنین ااننتفسد شد
ااتج
یراترکیب از قری ترکیب پژوهشهسی کیفو مختلم موتب
ایجنسد نیرش نظنسمماد در مح موگرددج یراترکیب روش مرور
ین سرد ادبیست نظری یس تحلیل داد هسی مطسلاست شاساسیو شد
نیسنننتج تمرکز این روش بر تحلیل یسیت هسی پیشنننین اانننت و
درنتیج تحلیل داد هسی افلو اات ک در مطسلاست انتخسبشد
مورد تجزی وتحلیل قرار گریت اندج باسبراین ،یراترکیب خلسف ای از
داد هنس ارائن نموکاد؛ بلن یسیت هسی انننسیر تح ی ست مرتهط را
تفسیر موکاد و بس کشم زمیا هسی یربو و افلو تدید و ااساو
موتب ارت س دانش تدید شنند و دید تسمعتری را در زمیا حوز
مورد برراو ارائ مودهد[ 2و ]27ج در این پژوهش از روش هفت
مرحل ای انادلواننسی و بسراو99ر )3337ااتفسد شد اات ک
گسمهسی پو ب شرح ذیل اات[:]52
گام اول :تاظیم پرانننشهسی پژوهش و پسرامترهسی پژوهش
99 Meta-Analysis
97 Meta-Synthesis
99 Sandelowski & Barroso

93 Information Services Department of the Library of the
Health Sciences-Chicago, University of Illinois at Chicago
92 Baumeister & Leary
92 Meta-Method
95 Meta-theory
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کن شنننسمل د دیز ،د تسما ای ،محدودیت زمسنو و دیونیو
روش ک ن براین اانننسس ،انننواا این پژوهش بهننسرتسنننت از
«منسنیزمهسی تاسمل شرکتهسی بزرگ بس ااتسرتپ هسی یاسوران از
قری ارمسی گذاری اسزمسنو کداماد؟»
گاام دوم :بررانننو نظنسمماند ادبیست در زمیا حوز مورد
مطنسلان ؛ بنس توت ب تمرکز این پژوهش در حوز  ،91CVاز مرور
نظسمماد ادبیست براانننسس مطسلا اولی اکتشنننسیو ،نوشنننت هسی
پرااننتاسد ،نویسنناد هسی افننلو ،پراننشهسی پژوهش و وا گسو
کلیدی در زمیا ارمسی گذاری اسزمسنو ااتفسد شدج ت ت ییلتر
و تایین مرز برای تستجو ننست زیر مورد توت قرار گریت:
 -9از میسو تمسم انتشننسرت در زمیا مورننوع تا س م سلست بلمو
مدنظر قرار گریت؛
 -3تا س م سلست بلمو ماتشننرشنند ب زبسو انیلیسننو از اننسا
 3333تس  3399مورد برراو قرار گریت اات؛
 -2از پننسییننس هننسی داد ،Scopus ،Web Thomson Reuter
 JSTOR ،Academic OneFile ،Emerald ،Elsevierو ER
ااتفسد شد اات؛
 -2در بخش یراترکیب این پژوهش ،فننریس م سلست بلمو ماتهر
مورد توتن قرار گریت اانننت و از بررانننو پسیسونسم هس ،م سلست
ماتشننرشنند در کافران هس و همسیشهس ،کتسبهس و یسداشننتهسی
ارم سل هس فرف نظر شد ااتج
جدول  :1كليد واژگان جستجوشده
فارسی
کسرپیریاو اسزمسنو
ارمسی گذاری اسزمسنو
---یاسلیتهس
دسردوب
نوعشاساو
ویژگوهس
اباسد
مداهس
حسلت

تورنننی اانننت کن انتخنسب یانسلینت بن این بلت اانننت ک
اننرمسی گذاری اننسزمسنو و کسرپیریاو اننسزمسنو ب باواو یاسلیت
کسرپیریاسن در ادبیست ب کسربرد موشنودج ااتفسد از حسلت ب این
بلت ااننت ک در ادبیست روشهسی مشننسرکت و تاسمل ب فننورت
مدا و حسلت ب کسر برد شد ااتج
گام سوم :تستوتو و انتخسب م سل هسی ماساب؛ بس توت ب
پراننش پژوهش کلید وا گسو ارائ شنند در تدوا شننمسر  9از
پسییس هسی اقلسبستو بلمو اشنسر شنند مورد تستجو قرار گریتج
تاداد  253م سل بس این کلید وا گسو شنناساننسیو گردید و پ از
بررانننو باواو م نسلست ،دنید و کلمست کلیدی تاداد  92م سل
بسرگیری و پ از مطسلا م سلست ،تاداد  23م سل مورد تسیید قرار
گرینتج  23م سل مذکور از قری ی رانننت COREQ 32-item
مورد ارزیسبو ن سیو قرار گریتج این ی رانننت در روشهسی کیفو
برای ارزینسبو ماسبع مورد بررانننو ب کسر گریت موشنننود و ابزار
ماتهری در این زمیا محسنوب موشودج م سل هس در ا دات بس
کیفیت بسلس ،متواننط و رننایم ت سننیمبادی شنندندج م سل هسی بس
نمر  39و بنسلنستر ب باواو کیفیت بسلس و م سلست بس نمر  33تس 37
متوانط و نمرات زیر  33م سلست رایم درنظرگریت شدندج گرو
کنسنوو 33م سلست را بررانننو نمود و ب پن س نمر دادند ک از این
تاداد پ از بررانننو ،تاداد  9م سل حذف و در ن سیت  91م سل
تسیید ن سیو گردیدج
گام چهارم :اقلسبست م سل هس برااسس مرتع مربوط ب هر

انگليسی
""Corporate entrepreneurship
""Corporate Venturing
""corporate vent
""Activities

م سل شسمل نسم نویساد ب همرا اسا انتشسر ،باواو و نشری در
تدوا شمسر  3پورد شد ااتج تاداد  91م سل در  33نشری
مختلم دس شد اات ک بیشترین تاداد پن س در نشری ارمسی -
گذاری کسبوکسر 39بس یراوانو  2دس شد ااتج

""Framework
""Typology
""Characteristics
""Dimension
""Models
""Mode

کلید وا گسو براانننسس ادبیست انتخسب شننند اانننتج لسزم ب

91 Corporate Venturing
 33نویسادگسو م سل
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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شكل  :1خلاصهای از نتایج جستجو و مقالههای انتخاب شده
جدول  :4مقالات موردبررسی
نویسنده

سال

عنوان

Narayanan et
]al[46

3331

اننرمسی گذاری اننسزمسنو و ایجسد ارزش:
یک مرور و دسردوب ارائ شد

Research Policy

Williams and
]Lee[65

3331

توفنیم ارمسی گذاری داخلو و خسرتو
شرکتهسی بزرگ بس شدت تح ی وتواا
بسلس

R&D managment

نشریه

]Phan et al[51

3331

کسرپیریاو انننسزمسنو :تح ی ست تسری و
مسیرهسی پیاد

]Dushnitsky[26

3399

موج باندی انننرمسی گذاری تسنننوران
اسزمسنو

Business Strategy Review

Reimsbach and
]Hauschild[55

3393

اننرمسی گذاری اننسزمسنو :نوشنناساننو
تواا یسیت

Journal of Management
Control

]Michi et al [66

3393

روینرد ااننن ین الننسن ن  :33منندیریننت
دواوتوانو ارمسی گذاری اسزمسنو

Entrepreneurship
small business

]Battistini et al[7

3392

حسلتهسی ارمسی گذاری اسزمسنو :بس نیس
ت سنو

]Biniari et al[9

3392

ماط پینربادی ارمسی گذاری اسزمسنو:
ماهع ین سرد

Business

and

Journal
of
Venturing

Research-Technology
Management
Small Business Economics

خلاصه مقاله
بس برراو پیشیا ادبیست ارمسی گذاری اسزمسنو
 2حنسلنت انننرمنسین گنذاری را موردتوت قرار
مودهدج
د سر مدا انرمسی گذاری انسزمسنو را براانسس
داخلو و خسرتو بودو و اکتشسیو و ب ر برداران
بودو مطرح موکاادج
بس بررانو ادبیست کسرپیریاو اسزمسنو و اباسد پو
 93حسلت از یاسلیتهسی ارمسی گذاری اسزمسنو
را مطرح موکاادج
ب برراو تا س حسلت ارمسی گذاری خطرپذیری
اننننسزمننسنو پرداخت ن و بیننسو موکانند ک ن
انرمسی گذاری تسوران اسزمسنو موتواند برای
شنننرکنتهسی بزرگ بلسو بر ماسیع مسلو ،ماسیع
راههردی در ت نت تنذب نوپوریهسی خسرج از
اسزمسو ب همرا داشت بسشدج
یاسلیتهسی انرمسی گذاری انسزمسنو را برااسس
داخلو یس خسرتو بودو و مست یم یس غیرمست یم
بودو دات بادی مونمسیادج
بس ترکیب روینرد ااننن ینپف و ااننن یناین،32
روینرد اانننینالنسنن را ماریو موکاد و بیسو
موکاند ک انننسزمسوهس و شنننرکتهسی بزرگ
موتواناند بنس ایجسد واحدهسیو ک قسبلیت تذب
نوپوری از خسرج اننسزمسو و ارائ اید هسی دروو
انننسزمسنو دارند ،دوانننوتوانو ت ت اکتشنننسف
ایند هنسی تدید و ب ر برداری از یرفنننتهسی
موتود در اسزمسو ایجسد نمسیادج
حسلت هسی انرمسی گذاری انسزمسنو را برااسس
هدف مورد برراو قرار مودهدج
بس برراو ادبیست ارمسی گذاری اسزمسنو  7مدا
ترکیهو از حسلست انننرمسی گذاری انننسزمسنو را
ماریو موکاادج

33 Spin-along
32 Spin-in
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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شناسایي و طبقهبندي مكانیزمهاي تعامل شرکتهاي بزرگ با ...
نشریه

نویسنده

سال

عنوان

Weiblen and
]Chesbrough[64

3395

تانسمل بس اانننتسرتپ هس ب ماظور ایزایش
نوپوری اسزمسنو

]Kohler[41

3399

شنننتنسبدهاند انننسزمنسنو :پلو میسو
ااتسرتپ هس و شرکتهس

Business Horizons

Pauwels et
]al[[50

3399

درک مننداهننسی تنندینند مراکز رشننند:
شتسبدهاد

Technovation

بررانو و ن شن را تح ی تسمین ابتهسر
ارمسی کسرپیریاو :ارمسی گذاری یرشت ،
تمعا سری و شتسبدهاد هس

]Drover et al[24

Management

خلاصه مقاله

California
Review

Journal of Management

Kanbach et
]al[38

3399

شتسبدهاد هسی اسزمسنو ب باواو شنل
تندیندی از تاسمل بس اانننتسرتپ هس :د
دیزی ،درا و دیون

Applied Business Research

& Gold
]Germany[28

3399

دواننوتوانو اننرمسی گذاری اننسزمسنو:
روینرد نظری برای حل مامسی نوپوری

Journal of Management

Miles and
]Covin[44

3397

برراو اقدامست ارمسی گذاری اسزمسنو

]Gutmann[30

3399

ین سرد انننسزی حسلست انننرمسی گذاری
اسزمسنو :مرور ادبیست

Management Reviwe

]Patrick[32

3391

دشننمانداز اننرمسی گذاری اننسزمسنو در
پلمسو :درووبیاو در زمیا ارمسی گذاری
خطرپنذیر انننسزمنسنو و شنننتسبدهاد
اسزمسنو

Entrepreneurship: Theory
and Practice

Gonthier and
]chirita [67

3391

ن ش مرکز رشننند انننسزمنسنو بن باواو
تن نویننتکناانند قننسبلیننت نوپوری در
شرکتهسی مسدر

Innovation
Entrepreneurship

& Pinkow
]Iversen[53

3333

اهداف راههردی ارمسی گذاری تسوران
اسزمسنو ب باواو ابزاری برای نوپوری بسز

 -9تجزیاهوتحليل یافتههای كيفی؛ ابعاد فعاليتهای
سرمایهگذاری سازمانی(گام پنجم فراتركيب)
در این مرحل از یرایاد یراترکیب از انن گسم  )9شنناساننسیو،
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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Entrepreneurship: Theory
and Practice

and

Open Innovation

ارتهسط بین شننرکتهسی بزرگ و ااننتسرتپ هس را
مورد توتن قرار داد و براانننسس ت ت تریسو
نوپوری و ا سم منسنیزمهسی مرکز رشد شرکتو،
برننسمن اانننتسرتپپو بیروو ب دروو ،برنسم هسی
اانننتنسرتپپو دروو ب بیروو و انننرمسی گذاری
تسوران اسزمسنو را ارائ مودهادج
شتسب دهاد اسزمسنو ،هسکتوو اسزمسنو و مرکز
رشنننند اننننسزمننسنو را ب ن باواو حننسلننستو از
انرمسی گذاری شرکتهسی بزرگ بر ااتسرتپ هس
بیسو موکادج
شنننتنسبدهاد انننسزمسنو را ب باواو حسلتو از
انرمسی گذاری شرکتهسی بزرگ بر ااتسرتپ هس
مورد برراو قرار مودهاد
تمعاننن نسری ،شنننتنسبدهاند انننسزمسنو و
اننرمسی گذاری تسننوران اننسزمسنو را ب باواو
حنسلنستو از انننرمنسی گذاری انننسزمسنو مطرح
موکاادج
بس بررانننو مداهسی تاسمل شنننرکتهسی بزرگ
شنننتسبدهاد انننسزمسنو را ب باواو یک حسلت
ارمسی گذاری تدید ماریو موکادج
روینرد ااننن ینالنسنن را ب باواو ابزاری برای
کشم یرفتهسی تدید و همچاین ب ر برداری
از یرفتهسی موتود موداندج
بنس بررانننو ادبیننست کننسرپیریاو انننسزمننسنو و
انننرمنسین گنذاری انننسزمنسنو 5 ،مدا تاسمل
شرکتهسی بزرگ بس ااتسرتپ هس ارائ مودهادج
بس برراو ادبیست ارمسی گذاری اسزمسنو تس اسا
 ،3397حسلست مختلم ارمسی گذاری اسزمسنو را
در یک مستری ان در ا دات بادی کرد و
ت ت تریسو نوپوری دروو ب دروو رو ب ادبیست
ارسی مونمسید و برااسس اهداف ارمسی گذاری،
هدف متوازو را نیز ب ادبیست مورنننوع ارنننسی
مونمسیدج
این م سل  ،ب ادبیست انننرمسی گذاری خسرتو
شرکتو ،ارمسی گذاری تسوران شرکتور)CVC
و شتسبدهاد هسی شرکتور )CAموایزایدج این
مطسلا بین واحد انرمسی گذاری شرکتو تفسوت
ایجسد موکادج
مرکز رشننند انننسزمسنو را ب باواو ابزاری برای
کشنننم اینند هننسی نو و همچاین ابزاری برای
توانا نیرش و روحی کسرپیریاو برای شرکت
هسی تثهیت شد مو داندج
این م سل اهداف راههردی  CVCرا بررانننو
موکاد و ب دنهسا غاوانننسزی ،گسنننترش و
مف وماسزی از قری یک دسردوب نظری ااتج

انسزمسندهو و ین سرد اسزیرتلفی ) ادبیست مرتهط بس یاسلیتهسی
اننرمسی گذاری اننسزمسنو؛  )3تحلیل اباسد ارائ شنند در ادبیست و
برراننو ویژگوهسی هر حسلت؛  )2هماننسز کردورهمسها کردو)
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نوپورانن خود را از قری اانننتسرتپ هسی خسرج از انننسزمسو حل
مونمسیدج کیلر ،)3332نسرایسنسو و همنسراور ،)3331کسنهچر)3399
و گنستمنر )3399یاسلیتهسی انننرمسی گذاری را در اباسد مختلم
قه ن باندی کرد انند[ 29 ،22 ،39و  ]23کن در این پژوهش از
قه بادیهسی انجسمشنند ااننتفسد گردید ااننت ک در تدوا
شمسر  2نشسو داد شد ااتج

روینردهسی رقسبتو و ماریو یک دسردوب ماسنننجم و تلفی و از
حسلتهسی انننرمسی گذاری انننسزمسنو تشننننیل شننند اانننتج
اننرمسی گذاری اننسزمسنو یک یاسلیت کسرپیریاسن دروو اننسزمسنو
اانت ک شرکتهس و اسزمسوهسی بزرگ از قری این یاسلیتهس بس
ایجنسد اانننتنسرتنپ هس یس تاسمل بس اانننتسرتپ هس بس اهداف مسلو و
راههردی نوپوریهسیو ک در تاسانننب بس مدا کسنننبوکسری پن س
نهود را از اننسزمسوش شننرکت خسرج کرد و یس ایان نیسزمادیهسی

جدول  :9مرور ابعاد بهكار برده شده در مقالات انتخابی
منبع
Williams and Lee
Huang
Narayanan et al
Phan et al
Dushnitsky
Michi & Picot
Reimsbach and
Hauschild
Battistini et al
Biniari et al
Weiblen and
Chesbrough
Pauwels et al
Mian et al.
Kohler
Drover et al
Miles and Covin
Gutmann
Patrick
Gonthier and chirita
Pinkow & Iversen

سال

موقعيت
فرصت

3331
3331
3331
3331
3399
3393

*
*
*
*

3393

*

3392
3392

*

نوع هدف

دوسوتوانی

ارتباط با

سطح سرمایه-

مشاركت

جهت جریان

شركت مادر

گذاری

سهام

نوآوری

*
*

*
*

*

*
*
*

*

*
*
*

*

3395
3399
3399
3399
3399
3397
3399
3391
3391
3333

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

 -1-9موقعيت فرصت(داخلی در مقابل خارجی)
تمنسیز بین یانسلیتهسی انننرمسی گذاری انننسزمسنو داخلو و
خسرتو بیشننترین روینرد مشننترک در مطسلاست مروری را داردج
درمجموع ،نوزد مطسلا روی این باد از قه بادی باس شد ااتج
مطسلاست بررانو شند افنطلسحست مختلفو را برای توفیم این
باد ابمسا مونمسیاد :تمرکز بر کسرپیریاو[ ،]22موقایت یرفت[1
و  ،]53ت نت تریسو نوپوری[ ،]92تمرکز انننرمسی گذاری[ 99و
 ]95و تمرکز انننرمنسی گذاری شنننرکتو[]55ج بس وتود تاوع در
افننطلسحست ااننتفسد شنند  ،اتمسع گسننترد ای وتود دارد ک در
دروو یاسلیتهسی اننرمسی گذاری اننسزمسنو تمرکز روی اید هس یس
یرفننتهسیو ااننت ک در داخل شننرکت مسدر ایجسد موشننود،

*

*
*
*

*

*

*

*
*
*

*

*
*
*
*

*

درحسلوک یاسلیتهسی خسرتو روی اید هس و یرفننتهسی خسرج از
شنننرکت تمرکز دارد[]22ج ریمی بچ و هسوزدسیلد32ر )3393این
باد را از یک ماظر انننسزمسنو تفسنننیر و اانننتدلسا موکااد ک
واحدهسی انننرمسی گذاری انننسزمسنو داخلو ب قور انننسزمسنو در
اننسزمسو مسدر متمرکز موشننود؛ درحسلوک واحدهسی خسرتو در
خسرج از شنرکت مسدر واقع شند اانتج برخو از مح سو بردسب
داخلو یس خسرتو را برااننسس ایان پیس ماشننسا اید در محدود و
داما شننرکت ااننت یس خیر مورد ااننتفسد قرار مو دهاد[]22؛
درحسلوک اسیر مح سو داخلو یس خسرتو را برااسس ایان پیس از
نتسیج موتود بسقومسند در مرزهسی شننرکت ااننتفسد موکااد یس
خیر ،درنظر موگیرند[ 32 ،97و ]55ج برخو اب سمست مف ومو در

32 Reimsbach and Hauschild
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ادبیست مهتاو بر تمسیز بین خصنوفنیست ورودی و خروتو اات.
مسهیت حمسیت اترایو و اننسیر مداهسی حمسیت اننسزمسنو ممنن
اات بر تایین بردسب داخلوشخسرتو تسثیرگذار بسشد ،ب انضمسم
ایانن تلنسشهنسی کنسرپیریاو مهتاو ایراد و کنسرکانسو در داخل
انسزمسو نیز ممنن اانت بر داخلو یس خسرتو بودو یاسلیت اشسر
داشنننتن بنسشننند[ 59و ]51ج ویلیسمز و لو35ر )3331بردسنننب
داخلوشخسرتو را تمسیز در ااننتفسد از ماسبع داخل اننسزمسو و در
م ننسبننل اانننتفننسد از ماننسباو ک ن از خننسرج از اننننسزمننسو
درنظرموگیرند[]99ج
ب گفت مح سو مختلم ،یاسلیتهسی انرمسی گذاری اسزمسنو
خسرتو موتواند انواع مختلفو داشنت بسشدج بسرزترین نمون ماسبع
مسلو اننرمسی گذاری تسننوران اننسزمسنو ااننت ک شننسمل کلی
یاسلیتهسیو اانت ک در یک اسزمسو یس شرکت تثهیتشد انجسم
موگیرد و در پو دارای حننداقننل ح وق انننرمننسی ن گننذاری در
شننرکتهسی ااننتسرتپپو ااننتج ازپنجسک اختصننسص و واگذاری
بودتن مامولس ب فنننورت مرحل ای انجسم مو شنننود ،شنننرکت
انرمسی گذار در فورتو ک تواا ارمسی گذاری انتظسرات پن س را
برپورد نناد بس ااتفسد از گزیا هسی در اختیسر واگذاری بودت را
متوقم مونمسیاد[ 33و ]55ج بلسو بر شننرط افننلو تسمین بودت
برای یک شننرکت ااننتسرتپپو در ازای ا ن سم ،همچاین شننرکت
تسانی شد ممنن اات مزایسی دییری مسناد کمکهسی یاو یس
مدیریتو ارائ دهد ک ماجر ب یک رابط حمسیتو ت ت تواننا
تهدیل مو شننود[]22ج اشنننسا دییر یاسلیتهسی اننرمسی گذاری
اننسزمسنو خسرتو شننسمل مشننسرکتهسی راههردی بس شننرکتهسی
کسرپیریاو کودک اات یس مواردی ک شرکتهسی تثهیت شد در
یاسلیتهسی تسری و برنسم هسی شننرکتهسی ااننتسرتپپو انن یم
موشوند[]92ج
اانننتدلسا موشنننود ک یاسلیتهسی خسرتو انننرمسی گذاری
انسزمسنو اغلب بس هدف دانتراو ب نوپوریهسی خسرج از شرکت
مسدر[ ،]92بدات پوردو پگسهو در مورد یاسوریهسی تدید ک در
بسزار وتود دارد[ ،]22داتراو ب بسزارهسی تدید ،تشدید ش رت
از قری تاسمل بس ااتسرتپ هسی نوپور ،کسب پتسنسیل داتیسبو ب
گزیا هسی دییر و اانننتفسد از پتسنسنننیل برای ماسیع مسلو انجسم
موگردد[]22ج در کل ،اننرمسی گذاری در ااننتسرتپ هسی خسرتو
اغلنب ت نت دانننتیسبو ب انت سا یاسوری ،ماسبع و یس قسبلیتهسی
اسزمسو شرکت تثهیتشد هدفگذاری موشود ،همسنطور ک پن س
ب ورنوح یرفنتهسی بسنیسر گسترد تری نسهت ب تمرکز فرف
35 Williams and Lee
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روی اید هسی داخلو شرکتهس ارائ مودهاد[ 33و ]23ج
یاسلیتهسی داخلو انرمسی گذاری انسزمسنو ،اسد ترین شنل
انرمسی گذاری انسزمسنو محسنوب موشودج همسنطور ک کسرکاسو
شنننرکت مسدر بر روی خل اید هسی کسنننبوکسر داخلو یاسلیت
موکااد ،در فورت داتیسبو ب دانش و یاسوریهسی تدید ک در
تاسانب بس مدا کسبوکسری شرکت نهسشد[ ،]39شرکت روی پن س
ارمسی گذاری کرد و موتهست تواا پو را یراهم نمود و ا
بس اانتفسد از ماسبع شنرکت پن س را تجسریاسزی موکاد[]22ج در
این برنسم هس ،انننسزمسوهس یس شنننرکتهس در یرفنننتهسی تدیدی
انننرمسی گذاری موکااد ک از داخل ایجسد موشنننود و پن س را در
ت ت رشنند بیشننتر ماسبع تواننا مودهد[ 22و ]21ج در حسلت
ایند پا ،این یانسلیتهسی انننرمسی گذاری انننسزمسنو داخلو ،در
ایند هنسی داخلو هندفگنذاری موشنننونند کن انجسم پن س بدوو
پشتیهسنو غیرممنن اات[]23ج یاسلیتهسی داخلو ارمسی گذاری
انسزمسنو همچاین موتواند ت ت اانتفسد از نوپوری شرکتهسی
موتود مورد هدف قرار گیرد ک ممنن اات بس یاسلیتهسی افلو
یالو مرتهط نهسشننند[]92ج بلسو براین ،اانننتدلسا مو شنننود ک
اننرمسی گذاری داخلو موتواند بس تواننا قسبلیتهسی اننسزمسو و
ماسبع ملموس و نسمشن ود گزیا هسی واقاو ایجسد شودج همچاین،
ممنن اات برخو از ایراد را ب امت انجسم ریتسرهسی کسرپیریاسن
مسنننت لتر در انننسزمسو انننوق دهد ک ماجر ب ت ییر یرهایو
موشود[ 39و ]22ج ااتدلسا موشود ک مسهیت خسرتو یس داخلو
یاسلیتهسی اننرمسی گذاری اننسزمسنو تسثیری ویژ در اننسزمسو و
منندیرینت واحنند مربوقن دارد[ ]22و این ویژگو را برای تمننسیز
یاسلیتهسی اننرمسی گذاری اننسزمسنو بسننیسر ماساننب مونمسیدج
هاینسموک نوپوری ب قور بمد از خسرج ب داخل تریسو مویسبد،
در یاسلیتهسی ارمسی گذاری اسزمسنو خسرتو ،یاسلیتهسیو مسناد
اننرمسی گذاری تسننوران اننسزمسنو ،شننتسبدهاد هسی اننسزمسنو،
برنسم هسی مشسرکت ااتسرتپ شرکتو و ججج ب باواو تریسو نوپوری
خسرج ب داخل تاریم موگردد[]23ج شننتسبدهاد هسی اننسزمسنو
یرفننتهسی نوپوران ایجسد شنند تواننط ااننتسرتپ هس در خسرج از
انننسزمسو را موتواند در ت ت ایجسد نوپوری پسیدار وارد انننسزمسو
نمسید[]29ج
 -4-9اهداف(راهبردی در مقابل مالی)
پسنزد مورد از مطسلاست مورد برراننو ،از باد اهداف راههردی
و مسلو ت ت تمسیز یاسلیتهسی اننرمسی گذاری اننسزمسنو ااننتفسد
موکادج شننرکتهس قیم واننیاو از اهداف متاوع بس یاسلیتهسی

مجید محمدي ،حسام زند حسامي و حمیدرضا یزداني

موکااد ک این اهمیت اهداف راههردی در زمیا اننرمسی گذاری
انننسزمسنو را نشنننسو مودهدج اولویتبادی اهداف ب این واقایت
اشنسر دارد ک پیس اهداف بیسوشد از انواع ارمسی گذاری اسزمسنو
در درت اوا مسلو یس راههردی یس مسلو و راههردی ااتج  95مورد
از  22م نسل  ،تفسوت بین اهداف مسلو و راههردی انننرمسی گذاری
شرکتو را بیسو نمود اندج برخو از مح سو بردسب راههردی را از
این ت ت بنسر موبرند ک ادبس دارند ،برخو از انواع ارمسی گذاری
اننسزمسنو مسناد اننرمسی گذاری خطرپذیر اننسزمسنو در م سیس ن بس
ارمسی گذاری خطرپذیر خصوفو گزار ارزشو کسملس مشخصو را
ارائ مودهد[]55ج این مورننوع ب شننتسبدهو اننربت نوپوری در
کسنبوکسر اشنسر دارد[ ]7و مزایسی راههردی ارزشمادی را برای
شننرکتهس ب ارم سو موپورد[ 93و ]29ج مسناد ایجسد پاجر ای ب
یاسوریهسی نوظ ور و یرفتو برای مشسرکتهسی راههردی ،ترویج
یضننسی کسرپیریاو و خل اید هسی داخلو و کسننب هوشننمادی
خسرتو[]22ج مح سو دییر ادبس موکااد ک انواع اننرمسی گذاری
اسزمسنو ممنن اات روینرد ترکیهو را اتخسذ کرد و اهداف مسلو
و راههردی را همزمسو بنسر برند[]7ج

ارمسی گذاری اسزمسنو را دنهسا موکااد ک ب فورت راههردی یس
مسلو موتواو پن س را قه بادی کرد[ 92و ]37ج ب خصنننوص در
متوو یاسلیتهسی ارمسی گذاری اسزمسنو ،بحث در مورد اهداف از
اهمیت بسلسیو برخوردار ااننتج همچاسنن ااننتدلسا موشننود ک
افنننلوترین تفسوت بین انننرمسی گذاری تسنننوران انننسزمسنو و
انرمسی گذاری تسوران در اهداف راههردی ارمسی گذار اسزمسنو
ن فت اانننت[]55ج ب بلسو  ،برخو از مح ین اظ سر داشنننتاد ک
اهداف راههردی غسلهس بیسنیر دلیل افنلو انرمسی گذاراو اسزمسنو
اانننت[]29؛ درحنسلوکن اهداف مسلو شنننرط لسزم برای پسیداری
یاسلیت انرمسی گذاری اسزمسنو محسوب موشود[]7ج یاسلیتهسی
اننرمسی گذاری اننسزمسنو بس اهداف مسلو بیشننتر برای داننتیسبو
مطلوب بن بنسزد مسلو تمرکز دارد[ 92و ]31ج دلیل افنننلو این
اانت ک موتواو از تخصن فننااتو و دانش بسزار شننرکت مسدر
برای داننتیسبو ب بسزد مسلو از قری یاسلیتهسی اننرمسی گذاری
انسزمسنو اانتفسد کرد[]7ج رایجترین شنل یاسلیت ارمسی گذاری
اننسزمسنو بس اهداف مسلو ،فننادوقهسی اننرمسی گذاری تسننوران
اننسزمسنو ااننت[ 92و ]59ج بس این حسا ،اهداف مسلو موتواند ب
انسیر یاسلیتهس نیز مرتهط بسشد ،مسناد یاسلیتهسی ارمسی گذاری
انسزمسنو داخلو ک بر اخترابست ثهت شد یس یاسوریهسی موتود
متمرکز ااننت[]92ج اهداف راههردی یاسلیتهسی اننرمسی گذاری
اسزمسنو ،متادد و متاوعتر از اهداف مسلو اات[ 23و ]29ج اهداف
راههردی ذکر شند اغلب شنسمل ایجسد یک یضسی کسرپیریاو[،]7
تشوی انواع مختلم یسدگیری از قری تاسمل بس ااتسرتپ هس[،]22
شاساسیو و ب ر برداری از همایزایوهس بس ااتسرتپ هس[ ،]92پرورش
خل اید هسی داخلو و ترکیب اقلسبست خسرتو[ ،]7تواا بیشتر
نوپوری[ ،]92یراهم نمودو یرفنننتهسیو ت ت مشنننسرکتهسی
راههردی[ ]7و ایجنسد دشنننماننداز در مورد یاسوریهسی نوظ ور،
یرفنتهسی بسزار و مداهسی تدید کسنبوکسری اات[]23ج وبر و
وبر39ر )3335در مطننسلانست تجربو خود درینسیتانند کن  ٪23از
واحدهسی انرمسی گذاری تسنوران اسزمسنو در درت اوا اهداف
راههردی دارند ٪39 ،اهداف مسلو و  ٪27اهداف راههردی و مسلو
را همزمسو دارند .بتی تیاو و همنسراور )3392نیز شننسهد نتسیج
مشننسب و بود ااننت ٪31 :واحدهسی اننرمسی گذاری تسننوران
اننسزمسنو در درت اوا اهداف راههردی دارند ٪32 ،مسلو و ٪29
اهداف راههردی و مسلوزا همزمسو دارند .اگرد بس توت ب اختلسف
در م ننسدیر برای اهننداف راههردی و اهننداف ترکیهو ،موتواو
ااتدلسا کرد ک اقلیت موارد در درت اوا ب اهداف مسلو ااتاسد

بس تنی بر نیسز بمومو برای تمسیز بین یاسلیتهسی اکتشنسیو و
ب ر برداری در یک شرکت[ 22و  ،]23یاسلیتهسی اکتشسیو اغلب
اناو در شناسانسیو و داتیسبو ب فلسحیتهسی تدید دارند ک
هاوز در شنننرکنت منسدر وتود ندارد[]55ج از قرف دییر ،ینو از
باسفنننر یاسلیتهسی ب ر برداری ،اید هسیو اانننت ک براانننسس
فننلسحیتهس ،یاسوریهس یس الیوریتمهس ک در شننرکت یس اننسزمسو
وتود دارد و تا ننس توانننان یننس ب یان انننسزی روی پن ننس انجننسم
منوگنینرد[]22ج بناننسبنراین ،یاننسلی نتهننسی ب ر برداری نیز از
فنننلسحیتهسی موتود در شنننرکت مسدر اانننتفسد کرد و از این
فنننلنسحینتهس در ت ت ایجسد موارد تدید امس مرتهط بس بسزارهسی
محصنننوا بنس هندف ایزایش درپمد اانننتفسد موکااد[]55ج این
یانسلینتهننس ماجر بن نتننسیج نزدینک ،قننسبننل پیشبیاو و مثهننت
موشنود[ 22و ]57ج در کل ب نظر موراد ،یاسلیتهسی اکتشسیو
قولسنو مدتتر هسننتاد ،زیرا پن س نتسیج اننریع و بس درت بسلسی از
بدم اقمیاسو را ماجر نموشوند[]55ج
بیرکیاشننو وهیل37ر )3339اولین مح سنو هسننتاد ک این
مف وم را در بحث یاسلیتهسی انننرمسی گذاری انننسزمسنو ماریو
کردنند و پن نس اانننتندلنسا موکااند کن تلنسشهنسی تح ی ستو
ب قوربمد بر شخصیت اکتشسیو متمرکز بود و ازاینرو از تاه

39 Weber & Weber

37 Birkinshaw & Hill
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ب ر برداری غنسینل شننند انندج بن قورکلو ،موتواو از این بحننث
ااننتاهسط کرد ک یاسلیتهسی اکتشننسیو اننرمسی گذاری اننسزمسنو
بن قور بمنند بر اهننداف راههردی متمرکز اانننت؛ درحننسلوکن
یانسلینتهسی ب ر برداری در درت اوا بر اانننتفسد از توانسیوهس،
ماسبع موتود و باسفنننری متمرکز اانننت ک ب فنننورت بمومو
ت تگیری مسلو دارد[]1ج
دوانوتوانو ب تاش ذاتو بین نیسز شرکتهس ب ب ر برداری از
کسنبوکسرهسی یالو و اکتشنسف یرفنتهسی کسنبوکسری تدید
برای انطهسق و پسان ب ت سرسهسی بوثهست و پیاد ای نسمشخ و
پیچیند اشنننسر دارد[]29ج حنسلنتهنسی ب ر برداری بنس یک نیسز
انسزمسو ،ت ت انطهسق ،در ارتهسط اانت و ب "افنلسح و گسترش
شسیستیوهسی موتود ،یاسوریهس و الیوهسی بس بسزد مثهت ،نزدیک
و قسبل پیشبیاو موپردازد" ،درحسلوک حسلتهسی اکتشنننسیو بس
یک نیسز اسزمسو برای اسزگسری در ارتهسط اات ک ماجر ب بسزد
"نسمشنخ  ،دور و اغلب مافو موگردد" ک مستلزم "پزمسیش بس
روشهسی نوین" اات[]22ج شرکتهسیو ک یاسلیتهسی اکتشسیو
و ب ر بردارانن را همزمسو دنهسا موکااد ،ب باواو انننسزمسوهسی
دواوتوانو شاسخت موشوند[ ]27ک ادبس موشود ک دواوتوانو،
ماجر ب بملنرد بلادمدت موشننود[]52ج مح سو اننرمسی گذاری
شنننرکتو مامولننس از این مف وم ب ن باواو ماط راههردی[،]22
ت تگیری یسدگیری[ ،]95توانا شسیستیو[ ]55و ت تگیری
راههردی[ ]1یسد موکاادج
 -2-9ارتباط با شركت مادر
میزاو ارتهنسط اانننتسرتپ هس بس ماسبع و یرپیادهسی شنننرکت
مسدررو الهت توانسیوهسی گسننترد و اننسختسرهسی اننسزمسنو) یک
ویژگو تایینکااد برای یاسلیتهسی انننرمسی گذاری انننسزمسنو
محسنوب موشود[]92ج دسهرو39ر )3333ااتدلسا موکاد ،تمسیز
بین پیوندهسی رننایم و پیوندهسی مسننتحنم در ارتهسط بس قسبلیت
بملیستو اانننتج پیوندهسی محنم ممنن اانننت یرفنننتو برای
ااننتسرتپ هس در ااننتفسد از کسرخسن هسی تولیدی شننرکت مسدر،
کنسننساهنسی توزیع ،یانسوریهس یس حتو خود لوگوهس و برندهس برای
اننسخت ،یروش و یس خدمست خسص خود محصننولست یراهم کادج
حسلتهسی انننرمسی گذاری انننسزمسنو از نظر پیوند پن س ،ب واحد
اقتصنسدی شرکتو موتواند از دییری متمسیز بسشدج برراو م سلست
نشسو داد ک توریحست مح ین در مورد این اباسد ب نوبو مه م
اانننتج م نسلنست غنسلب یس بر پیوندهسی بملیستو بین شنننرکت و
ااننتسرتپ متمرکز موشننود[ ]51یس بر روی پیوندهسی اننسختسری
39 Chesbrough
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بین واحد ارمسی گذاری شرکتو و شرکت مسدر متمرکز اات[29
و ]92ج یانسلیتهسی انننرمسی گذاری انننسزمسنو بس درت بسلسیو از
ارتهسط بملیستو ،حمسیت از کسنبوکسر افنلو موتود شرکت مسدر
را درنظرگریت اانننتج درحسلوک ارتهسقست زیسد راههردی ممنن
اانت ب یرفنتو برای گسنترش کسنبوکسر افلو شرکت ماجر
شود[]1ج
 -2-9واسااطاه ساارماایاه گذاری(مسااتقيم در مقابل
غيرمستقيم)
ابانسد دییری کن توانننط مح نسو برای تمسیز یاسلیتهسی
انرمسی گذاری انسزمسنو مورد اانتفسد قرار گریت  ،اط وااط
انرمسی گذاری ااتج در این زمیا  ،اتمسع گسترد ای وتود دارد
ک انط واانط انرمسی گذاری ب تشخی بین ارمسی گذاری
مست یم و غیرمست یم اشسر داردج وااط ارمسی گذاری یک ن سد
مسنت ل اات ک بودت را تسمین موکاد ،تصمیمگیری موکاد و
موتواند بس ارائ پشنننتیهسنو مدیریتو ،ارزش یاسلیت ب روشهسی
مختلم را رون دهد[]23ج واانننط انننرمسی گذاری ب باواو یک
انسزوکسر انرمسی گذاری مست ل توفیم موشود ،ب قور ماموا
یک فنننادوق انننرمسی گذاری تسنننوران ب باواو واانننط بین
اانننتنسرتنپ و شنننرکنت منسدر بمنل موکاند[]22ج در م نسبل،
انننرمنسین گذاریهسی مسنننت یم بس گریتن مسنننت یم اننن سم از
شرکتهسیو مشخ موشود ک ب قور ذاتو بس ریسک مسلو بسلستر
همرا اانت[]22ج باسبراین ،ارمسی گذاری مست یم بودت ارمسی
را در ازای یک اننود انن سم یراهم موکاد[]23ج نوع مسننت یم از
یاسلیت انرمسی گذاری اسزمسنو زمسنو رخ مودهد ک یک شرکت
مسدر ب فنورت مسنت یم در یک شرکت ااتسرتپپو ارمسی گذاری
کاد و نوع غیرمسننت یم زمسنو رخ مودهد ک اننرمسی گذاری در
یک فنادوق ارمسی گذاری تسوران ب باواو وااط بین شرکت
مسدر و ااتسرتپ انجسم گردد[]55ج ااتفسد از وااط ارمسی گذاری
ب مااسی اننرمسی گذاری غیرمسننت یم در "شننرکتهسی تواو و
خصنوفنو اات ک در پو ارمسی گذار یک وااط مسلو اات ک
ب قور ماموا ب باواو یک مدیر یاسا ،یک مشنننسور یس حتو یک
مدیر شرکت درگیر شد اات["]22ج مسرکسم و همنسراو31ر)3335
ااننتدلسا موکااد ،وقتو شننرکت مسدر ب فننورت انحصننسری بسزد
منسلو را هندف قرار مودهند ،انننرمسی گذاری در یک فنننادوق
انرمسی گذاری تسنوران خسرتو گزیا ماساننهو ااتج اگرد بس
این کسر پاجر ای ب یاسوریهسی بیرونو یراهم شد و امس داتراو
و تاسمل بس اانتسرتپ هس محدود موگرددج اننرمسی گذاری مست یم
نیرش تسماو در مورد تاداد کمتری از یاسوریهسی خسص خسرتو
بوتود موپوردج اگر شنننرکنت بخواهند بن اهنداف بن قور بمد
31 Markham et al

مجید محمدي ،حسام زند حسامي و حمیدرضا یزداني

راههردی دات یسبد ،ارمسی گذاری مست یم ،ب ترین گزیا ممنن
ااتج باسبراین ،ارمسی گذاری مست یم زمسنو مفید اات ک ی ین
داشنت بسشد ک یک ااتسرتپ خسص از یاسوری ،داتراو ب بسزار
ینس کسنسا توزیع مطلوب برخوردار بسشننندج بلسو براین ،ریسنننک بس
انرمسی گذاری مسنت یم بیشننتر ااننت؛ زیرا اننهد ارمسی گذاری
متاوع کمتر اانننت و کسرماداو واتد شنننرایط بس تجرب مدیریت
ارمسی گذاری وتود ندارند[]23ج
بن قورکلو ،از این بحث موتواو ب این نتیج رانننید هرد
ارتهسط اهداف راههردی در یاسلیتهسی انننرمسی گذاری شنننرکت
بیشننتر بسشنند ،انجسم یاسلیتهسی مسننت یم ما واتر خواهد بود؛
درحسلوک مشنسرکت در یاسلیتهسی غیرمسننت یم در شرایطو ک
تح اهنداف مسلو از اهمیت بسلستری برخوردار بسشننند ،ماط وتر
ااتج
 -6-9مشاركت سهام
ویهلن و دسهرو23ر )3395ااتدلسا موکااد ک در م سیس بس
مداهسی انناتو مسناد فننادوقهسی اننرمسی گذاری تسننوران
انسزمسنو و تنثیر داخلو اید هسی کسنبوکسری ،شنل تدیدی از
یاسلیتهسی مربوط ب ارمسی گذاری اسزمسنو وتود دارد ک شسمل
ا سم مشسرکت نموشودرمثلس برنسم هسی ااتسرتپپو)ج پن س پیشا سد
موکااد ک برابری ان سم ممنن اانت بیاش ارزشمادی را ارائ
دهد ،شننلو از کاترا و یک پتسنسیل فاودی ،درفورتوک بدم
برابری ا سم پیچیدگو مدیریتو کمتری را ایجسد موکادج
مشنننسرکت اننن سم ب این مورنننوع اشنننسر دارد ک پیس واحد
اقتصنسدی شنرکتو مورع ا سم را در یک هدف ااتسرتپ درنظر
گریتن یس خیرج ویهلن و دسنننهرور )3395اانننتدلسا موکااد ک
مداهسی مشنسرکت اانتسرتپ اسزمسنو تدید زمسنو ظ ور کردند
ک حسلتهسی انننرمسی گذاری انننسزمسنو مسناد انننرمسی گذاری
خطرپذیر اسزمسنو در ب ر وری موثرتر از منملهسی بین شرکتهس
و اانننتسرتپ هس موی بمل ننردندج همچاسوک دشنننمانداز نوین
اننرمسی گذاری اننسزمسنو تنسمل مویسبد ،مداهسی غیرانن سمو از
مشنسرکت اانتسرتپ هسی شرکتو ماریو موشودج این باد ،تواط
م سل ویهلن و دسننهرور )3395دربسر مشننسرکت ااننتسرتپ هسی
شرکتو برراو شد اات[]92ج کوهلر29ر )3399شتسبدهاد هسی
شنرکتو 23را توفیم کرد و پسولز و همنسرانش 22ر )3399بمی س
ب پدید شننتسبدهاد پرداخت ااننت[]53ج این باد قه بادی
یاسلیتهسی انرمسی گذاری انسزمسنو بسیسر کم انجسم شد اات و
ی ط توانط ویهلن و دسهرور )3395مورد توت قرار گریت شد

پنسترینک27ر )3391بس بررانننو دشنننمانداز انننرمسی گذاری
اننسزمسنور )CVبرااننسس دو ویژگو نوپوری در اننسزمسو و میزاو

23
29
23
22

22 inside-out
25 outside-in
29 Corporate Incubation
27 Patric

جدول  :2مكانيزمهای تعامل شركتهای بزرگ با استارتآپها[]62
جهت جریان نوآوری
درون به بيرون

بيرون به درون

مرکز رشد شرکت29ر)CI
راهو برای بسزار ت ت کسب
نوپوریهسی غیرمتمرکز

ارمسی گذاری اسزمسنور)CV
مشسرکت در موی یت نوپوری و کسب
بننینناننش راهننهننردی در بننسزارهننسی
غیرمتمرکز

بله

برنسم ااتسرتپپورپلتفرم)
تنحریننک نوپوری خننسرتو
منمنل برای ترغیب نوپوری
موتود شرکترپلتفرم)

برنسم ااتسرتپپوربیروو ب دروو)
درونواسزی نوپوری خسرتو ب ماظور
تحریک و ایجسد نوپوری اسزمسنو

خير
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مشاركت سهام

Weiblen & Chesbrough
Kohler
Corporate accelerator
Pauwels et al

اات[]92ج
 -7-9جهت جریان نوآوری
ت ت تریسو نوپوری در ابتدا تواط ویهلن و دسهرو ر)3395
و ا ن کوهلر ر )3399مورد بحث قرار موگیرد ،ب این فننورت
ک ت ت تریسو نوپوری از دروو شننرکتهس ب خسرج از شننرکتهس
موتواند ب فننورت "دروو ب بیروو 22تاهیر گردد و ت ت تریسو
نوپوری از خسرج ب اننمت شننرکتهس موتواند ب باواو "بیروو ب
دروو 25نسمید شود[]99ج
ااتسرتپ هسی کسرپیرین ک در خسرج از مرزهسی شرکت مست ر
هسننتاد[ ،]95ماهع ارزشننماد دانش ت ت داننتیسبو ب نوپوری
اانننت[]57ج موقاینتهنسی دروو ب بیروو و بیروو ب دروو در
تاسمل شننرکتهسی بزرگ و ااننتسرتپ هس موتواند ماجر ب ایجسد
موقایت برند  -برند در همنسری شود[ 29و ]93ج این امر ب ویژ
در مورد شننرکتهسی اننرمسی گذاری تسننوران اننسزمسنو فنندق
موکاد ک پن س ب باواو وااننط بین شننرکتهس و ااننتسرتپ هسیو
بمنل موکاانند و ترینسو نوپوری هم از دروو بن بیروو و هم از
بیروو بن دروو ایجنسد موکااد[]5ج باسبراین هایسمو ک نوپوری
بن قور بمند از بیروو بن دروو ترینسو مویسبد ،در یاسلیتهسی
انرمسی گذاری اسزمسنو خسرتو ،یاسلیتهسیو مسناد ارمسی گذاری
تسوران اسزمسنو ،شتسبدهاد هسی اسزمسنو ،برنسم هسی مشسرکت
ااننتسرتپ شننرکتو و ججج را ب باواو تریسو نوپوری بیروو ب دروو
درنظرموگیریم[]23ج
ویهلن و دسنهرو ر )3395د سر مدا برای تاسمل شننرکتهسی
بزرگ بس ااتسرتپ هس ماریو موکااد ک در تدوا شمسر  2نشسو
داد شد اات[]92ج

03

شناسایي و طبقهبندي مكانیزمهاي تعامل شرکتهاي بزرگ با ...

حمسیت و پشتیهسنو از ااتسرتپ هس یک مستری  3*3ارائ نمود و
مننسنیزمهنسی تاسمل بین اانننتسرتپ هس و شنننرکتهسی پلمسنو را
برااسس د سر حسلت ممنن دات بادی نمود ک در تدوا شمسر
 5نشسو داد شد اات[]23ج
جدول  :2دستهبندی مكانيزمهای تعامل[]94

 -2كنترل كدهای استخراجی(گام ششم فراتركيب)
برای کاترا روشهس و منسنیزمهسی شناساننسیو از م سیس نظر
پژوهشننیر بس یک خهر ااننتفسد شنند ااننتج برای ارزیسبو میزاو
توای بین پژوهشنیر و خهر از شنسخ کسپس کوهن ااتفسد شد
اانتج شنسخ کسپس بین ففر و یک نواسو داردج هرد م دار این
اننناجن ب بدد یک نزدیکتر بسشننند ،نشنننسودهاد توای بین
پژوهشنننیر و خهر اانننت؛ امس زمسنوک م دار کسپس ب بدد فنننفر
نزدیک بسشد ،نشسو از توای کمتر بین پژوهشیر و خهر اات[]2ج
نتیج محساه م دار شسخ کسپس بس ااتفسد از نرمایزار  SPSSدر
اننط مااسداری 333ش 3بدد 935ش 3بس تاداد  999مورد ماتهر را
نشننسو دادج کودک بودو بدد مااسداری از 35ش ،3نشننسو مو دهد
ک موارد ااتخراتو از پسیسیو ماساب برخوردار ااتج

 -2یافتههای بخش كيفی
تح ی ست قهلو در زمیا اننرمسی گذاری اننسزمسنو هر کدام از
اباسد مختلفو منسنیزمهسی ارمسی گذا ری اسزمسنو را مورد برراو
قرار داد انند کن بنس بررانننو  22م نسلن  ،حدود  91روش تاسمل
شنناساننسیو شنندج امس بس توت ب هدف پژوهش یااو شنناساننسیو
منسنیزمهسی تاسمل اسزمسوهس یس شرکتهسی بزرگ بس ااتسرتپ هسی
یانسورانن و همچاین تاریم بملیستو از مف وم منسنیزم تاسمل در
این پژوهش ،نیسز اات روشهسی شاساسیو شد قه بادی گرددج
ویهلین و دسنننهرور )3395منننسنیزمهننسی تاننسمننل را همنننسری
شرکتهسی بزرگ و ااتسرتپ هس ت ت داتیسبو ب اهداف دوتسنه
تاریم موکااد[]92ج
ت نت تلخی و قه ن باندی روشهننسی تاننسمننل در قننسلننب
منسنیزمهسی تاسمل مراحل زیر انجسم گردید اات:
مرحل اوا :روشهسیو شنناساننسیو شنند برااننسس مشننسب ت
مااسیو در یک دات قرار گریت ک در این مرحل تاداد  32مورد
از روشهس ب دلیل قرابت مااسیو بسیندییر حذف شد؛
مرحل دوم :بس برراو محتوای م سلست ،منسنیزمهس مورد برراو
قرار گریت و برااسس مفسهیم دات بادی گردید ک در این مرحل
تاداد  33مورد ب دلیل محتوای مف ومو حذف گردید؛
مرحل اننوم :روشهسیو شنناساننسیو شنند برااننسس اباسد
انرمسی گذاری انسزمسنو قه بادی شد اات ک در این مرحل
تاداد  23مورد از روشهسی شناسانسیو شد حذف گردیدرتدوا
شمسر )5؛
مرحل د سرم :دات بادی یاسلیتهسی ارمسی گذاری اسزمسنو
برااننسس تاریم تاسملرمشننسرکت) و حسلست همنسری و مشننسرکت
انجسم گردیدرتدوا شمسر )9

جدول  :6دستهبندی مكانيزمها براساس ابعاد فعاليتهای سرمایهگذاری سازمانی
هدف

جایگاه فرصت

تملک بر

فعاليت

استارتآپ

نوع سرمایهگذاری

نوع فعاليت CV

مرکز رشد اسزمسنو
اا ین-پف29
SPIN-OUT
SPIN-IN

داخلو

خسرتو

راههردی

مسلو

اکتشسیو

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

SPIN-ALONG
CVC

اکتسسب
اتحسدهسی راههردی
ارمسی گذاری مشترک

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
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بر-
برداری
*
*
*

بل

*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

خیر

مست یم

*
*
*
*
*

غیر
مست یم

شركت

نوآوری
دروو
ب
بیروو

مادر

بیروو
ب
دروو

*
*
*
*
*

*
*
*

جهت جریان

ارتباط با

*

بل

خیر

*

*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

مجید محمدي ،حسام زند حسامي و حمیدرضا یزداني
تمعا سری
یروش امتیسز
برنسم هسی ااتسرتپپو
بیروو ب دروو
پلتفرم
شتسبدهاد اسزمسنو
هسکستوو اسزمسنو
ادغسم

*
*

*
*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*

مرحل پاجم :منسنیزمهسی شناساسیوشد برااسس ویژگوهسی
تاننسمننل 21یااو داوقلهننسنن بودو[ ،]22ایجننسد ارزش برای هر دو
قرف ،منمل بودو ماسبع نسهت ب همدییر ،اسزگسری در یرها
انننسزمسنو ،مشنننسرکت مهتاو بر اهداف مت سبل ،پذیرش ریسنننک

*
*
*

*
*

*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

دوتننسنه ن و همچاین حننسلننست مختلم تاننسمننل و همنننسری بین
شرکتهسی بزرگ و ااتسرتپ هسرشنل شمسر  )3قه بادی شد
اانننت ک در این مرحل تاداد  2مورد از روشهس حذف شننند ک
نتیج قه بادی در تدوا شمسر  7نشسو داد شد ااتج
شركت بزرگ

استارتآپ
شركت بزرگ

استارتآپ

شركت جدید

الف) تعامل دو جانبه

ب) تعامل در قالب شركت جدید
شركت بزرگ
استارتآپ

) ادغام

شكل  :4حالات مختلف تعامل شركتها و سازمانهای بزرگ با استارتآپهای فناورانه
جدول  :7مكانيزمهای تعامل شركتهای بزرگ با استارتآپها
ویژگیهای تعامل
نوع فعاليت CV

مرکز رشد اسزمسنو
اا ین-پف
SPIN-OUT
SPIN-IN
SPIN-ALONG
CVC

اکتسسب
اتحسدهسی راههردی
ارمسی گذاری مشترک
تمعا سری
یروش امتیسز
برنسم هسی ااتسرتپپو
بیروو ب دروو
پلتفرم
شتسبدهاد اسزمسنو
هسکستوو اسزمسنو
ادغسم

نتيجه

حالات تعامل

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


*





*





*
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شناسایي و طبقهبندي مكانیزمهاي تعامل شرکتهاي بزرگ با ...

ت ت بررانننو میزاو توای نتسیج حسفنننل از مرور نظسمماد
ادبیست و نظر خهرگسو از روش دلفو یسزی ااننتفسد شنند ااننتج
تنایک دلفو یک یرپیاد قوی مهتاو بر اننسختسر ارتهسقو گروهو
ااننت ک در مواردی ک دانشننو نسکسمل و نسمطم ن در داننترس
بسشند بس هدف داتیسبو ب اتمسع گروهو در بین خهرگسو ااتفسد
موشنودج در روش دلفو کلسانیک ،نظرات خهرگسو در قسلب ابداد
قطاو بیسو موشننود؛ درحسلوک ایراد خهر از شننسیسننتیوهسی
ذهاو خود برای بیسو نظر ااننتفسد موکااد و این نشننسودهاد
احتمسلو بودو بدم قطایت حسکم بر این شننرایط ااننتج احتمسلو
بودو بدم قطایت ،بس مجموب هسی یسزی اننسزگسری داردج باسبراین،
ب تر اانننت داد هس در قسلب زبسو قهیاو از خهرگسو اخذ و بس
اانننتفسد از مجموب هسی یسزی مورد تحلیل قرار گیرندج بدین
ماظور ،پیشننا سد ادغسم روش دلفو انناتو بس ت وری یسزی تحت
باواو روش دلفو یسزی ارائ شنندج در این روش از توابع بضننویت
برای نشسو دادو نظر خهرگسو ااتفسد موشودج
ننت م م در اترای تنایک دلفو انداز پسنل خهرگسو ااننتج
در ارتهسط بس انداز پسنل موردنیسز برای دلفو انناتو و دلفو یسزی
اتمسع نظر وتود ندارد[ 21و ]25ج امس انداز ماموا پسنل خهرگسو
بین  9تس  93یس بین  93تس  99نفر ااننت[]21ج در پژوهش حسرننر،

ابضننسی پسنل خهرگسو گروهو از مح سو ،مدیراو و کسرشنناساننسو
حوز مربوق در انننط دانشنننیسهو و فننناات دیسبو بودند ک
براانننسس د سر ویژگو دانش ،تجرب  ،تمسیل و زمسو کسیو برای
شرکت در مراحل دلفو بس ااتفسد از روش نمون گیری هدیماد یس
قضنسوتو ،شناسانسیو و انتخسب شدندج تدوا شمسر  9ویژگوهسی
حری ای ابضننسی پسنل خهرگسو دلفو را نشننسو مودهدج پ از
تایین ابضنسی پسنل ،پرانشاسم هسی هر دور ب شیو النترونینو
توزیع و تمعپوری شدج

 -6تحليل بخش كمی پژوهش
بس بررانننو  22م سل ب فنننورت یراترکیب ،حدود  91یاسلیت
انرمسی گذاری انسزمسنو شاساسیو شد و ا یاسلیتهس برااسس
مراحل کسهش داد  23دانت بادی شد ک در گذشت ب پو اشسر
گردیدج ب ماظور اقمیاسو ،از خهرگسو خواانت شند تس  99یاسلیت
 CVرا از هفننت بانند مورد توتن قرار داد و نظر خهرگو خود را
روی پو ابمسا کااد و میزاو فنحی بودو دانت بادی یاسلیتهس
برااننسس هفت باد را در قیم خیلو زیسد تس خیلو کم مشننخ
نمسیادج تدوا شنمسر  9یاسلیتهسی  CVشناساسیو شد را نشسو
مودهدج

جدول  :8اعضای پانل خبرگان
حوزه فعاليت

سطح تحصيلات

سابقه كار

خبره

جایگاه سازمانی

دکتری

95

دکتری

31

E1

کسرماد فادوق ارمسی گذاری دیسبو

ارمسی گذاری خطرپذیر

E2

مدیر فادوق ارمسی گذاری خطرپذیر دیسبو

ارمسی گذاری خطرپذیر

5
3

E3

کسرماد فادوق ارمسی گذاری اسزمسنو دیسبو

ارمسی گذاری خطرپذیر

دکتری

E4

کسرماد فادوق ارمسی گذاری اسزمسنو دیسبو

ارمسی گذاری خطرپذیر

یوق لیسسن

E5

مدیر شرکت

کسرپیریاو

E6

مدیر ارزیسبو فادوق ارمسی گذاری

ارزیسبو مسلو شرکتهسی دانشبایسو

یوق لیسسن

E7

مدیر شرکت پلتفرمو

مدیریت بسزاریسبو

یوق لیسسن

2

E8

ااتسد دانشیس

فاسیع

دکتری

9

E9

مدیر بخش ارمسی گذاری بسزار ا سم فادوق ارمسی گذاری

م اداو مسلو

یوق لیسسن

2

E10

تحلیلگر ارشد بخش ارمسی گذاری بسزار ا سم فادوق ارمسی گذاری

مدیریت یاسوری اقلسبست

یوق لیسسن

2

E11

کسرماد فادوق ارمسی گذاری اسزمسنو دیسبو

مدیریت راههردی

یوق لیسسن

2

E12

ااتسد دانشیس

MBA

دکتری

9

E13

ااتسد دانشیس

فاسیع

دکتری

7

E14

مدیر مرکز رشد اسزمسنو

پزشک

دکتری

33

E15

مدیر مرکز رشد اسزمسنو

منسنیک

دکتری

35

E16

مدیر مرکز رشد اسزمسنو

مدیریت یاسوری

دکتری

37

 -1-6مرحله اول دلفی فازی
پ از مطنسلان م نسلنست و نشنننرین هنسی ماتهر در رابط بس
یانسلیتهسی  ،CVدر ابتدا  91یاسلیت مشنننخ شننند ک باد از
23 Data Reduction
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دانشجو دکتری

3
9

بررانننوهنسی دقی تر 99 ،یانسلینت  ،CVبن باواو یانسلیتهسی
ماتخب شناسانسیو شد و ت ت داتیسبو ب اتمسع نظر خهرگسو
در مورد فنحت مراحل شناسانسیو شد از تنایک دلفو یسزی در

مجید محمدي ،حسام زند حسامي و حمیدرضا یزداني

دو مرحل اانتفسد شند؛ بدین فنورت ک پرانشاسم ای بست بر
مهاسی نتسیج تحلیل محتوا و بس ب کسرگیری قیم لینرت تدوین و
برای تایین میزاو اهمیت هر یک از مراحل شنناساننسیوشنند در
اختیسر خهرگسو قرار گریتج پ از تمعپوری پرانننشننناسم هس،

مینسنیین ینسزی مثلثو و م ندار ینسزیزدایو هر یک از مراحل
بداننت پمدج میسنیین قطاو بداننت پمد نشننسودهاد شنندت
موای ت خهرگسو بس هر یک از مراحل شنناساننسیو شنند ااننت ک
نتسیج در تدوا شمسر  1نشسو داد شد ااتج

جدول  :1دیدگاه خبرگان درخصوص فعاليتهای سرمایهگذاری سازمانی منتخب
S1

)(l ،m ،u

9

مرکز رشد اسزمسنو

77ش3

)(0.55 ، 0.80 ، 0.95

3

SPIN-IN

71ش3

)(0.59 ، 0.84 ، 0.95

2

SPIN-ALONG

72ش3

)(0.50 ، 0.75 ، 0.94

2

CVC

99ش3

)(0.67 ، 0.92 ، 0.98

5

اتحسد هسی راههردی

72ش3

)(0.52 ، 0.77 ، 0.91

9

ارمسی گذاری مشترک

72ش3

)(0.53 ، 0.78 ، 0.92

7

برنسم هسی ااتسرتپپو بیروو ب دروو

71ش3

)(0.59 ، 0.84 ، 0.94

9

پلتفرم

77ش3

)(0.56 ، 0.81 ، 0.94

1

شتسبدهاد اسزمسنو

79ش3

)(0.58 ، 0.83 ، 0.94

93

هسکستوو اسزمسنو

73ش3

)(0.48 ، 0.73 ، 0.94

99

ادغسم

77ش3

)(0.56 ، 0.81 ، 0.94

نوع فعاليت CV

ردیف

 -4-6مرحله دوم فازی
در این مرحل  ،میزاو اختلسفنظر هر خهر بس میسنیین نظرات
پراشاسم دییری ب
ابضنسی پسنل خهرگسو محسانه شندج ا
همرا نظر قهلو هر خهر و میزاو اختلنسفنظر وی بس میسنیین
نظرات ابضننسی پسنل در اختیسر پن س قرار گریتج بس توت ب نظرات
ارائ شد در مرحل اوا و م سیس پو بس نتسیج مرحل دوم ،داسنچ

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

جدول  :11ميانگين دیدگاه خبرگان درخصوص فعاليتهای سرمایهگذاری سازمانی منتخب
ردیف
1
3
2
2
5
9
7
9
1
93
99

نوع فعاليت CV

مرکز رشد اسزمسنو
SPIN-IN
SPIN-ALONG
CVC

اتحسدهسی راههردی
ارمسی گذاری مشترک
برنسم هسی ااتسرتپپو بیروو ب دروو
پلتفرم
شتسبدهاد اسزمسنو
هسکستوو اسزمسنو
ادغسم

S2

)(l ،m ،u

S1-S2

93ش3
93ش3
77ش3
99ش3
71ش3
71ش3
99ش3
71ش3
71ش3
71ش3
93ش3

)(0.59 ، 0.84 ، 0.97

32ش3
39ش3
32ش3
33ش3
39ش3
35ش3
33ش3
33ش3
39ش3
39ش3
32ش3

 -7نتيجهگيری و ارائه پيشنهادات
در این پژوهش بس برراو  91مورد از مطسلاست ک از بین 253
م سل انتخسب شند بود ،برااسس تاریم ارائ شد از مف وم تاسمل
و یاسلیتهسی انرمسی گذاری ماریو شد در ماسبع ،برااسس اباسد
هفتگسن انننرمسی گذاری انننسزمسنو ،تاریم تاسمل و حسلستهسی
تانسمنل ،منسنیزمهسی تاسمل انننسزمسوهس و شنننرکتهسی بزرگ بس
اانتسرتپ هس شاساسیو گردیدج شرکتهس غسلهس برااسس یک مدا از

)(0.59 ، 0.84 ، 0.97
)(0.55 ، 0.80 ، 0.97
)(0.67 ، 0.92 ، 1
)(0.58 ، 0.83 ، 0.95
)(0.58 ، 0.83 ، 0.95
)(0.61 ، 0.86 ، 0.97
)(0.58 ، 0.83 ، 0.95
)(0.58 ، 0.83 ، 0.95
)(0.58 ، 0.83 ، 0.95
)(0.58 ، 0.83 ، 0.98

ااتسرتپ هس حمسیت و بر روی پن س ارمسی گذاری موکاادج بس ظ ور
منسنیزمهسی تدید تاسمل ،یاسلیتهسی اننرمسی گذاری اننسزمسنو بس
یک بدم تجسن روبرو شند اند ک نتیج تح ی نشسو داد ک از
 91روش تانسمنل در مانسبع از قری قه بادی براانننسس اباسد
ارمسی گذاری اسزمسنو ،در ن سیت  92منسنیزم کلو برای همنسری
و مشننسرکت اننسزمسوهس و شننرکتهسی بزرگ بس خسرج از اننسزمسو
وتود داردج بنس در نظر گریتن مف وم تاسمل از این تاداد  99روش
موتواند ب باواو منسنیزم تاسمل انسزمسوهس و شرکتهسی بزرگ بس
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اانننتسرتپ هسی یاسوران مورد اانننتفسد قرار گیردج قدیموترین و
تثهینتشننند ترین شننننل منسنیزم انننرمسی گذاری انننسزمسنو،
انننرمسی گذاری خطرپذیر انننسزمسنور )CVCاانننت ک هدف پو
انرمسی گذاری بلادمدت ا سم ااتج شرکتهسی بزرگ از منسنیزم
اننرمسی گذاری خطرپذیر اننسزمسنو در ت ت داننتیسبو ب اهداف
راههردی از قری انننرمنسی گذاری و حمسیت از اانننتسرتپ هسیو
اانتفسد موکااد ک همراانتس بس مدا کسنبوکسریشسو اات .در
این روش اانتسرتپ هس از ابتهسر شرکتهسی بزرگ درت ت تواا
خود اانتفسد موکاادج در م سبل ،شتسبدهاد هسی اسزمسنور)CA
از ااتسرتپ هسیو ک در مراحل اولی کسبوکسری خود هستاد ،از
قری حمنسیتهسی مسلو و مدیریتو مسناد مربییری ،پشنننتیهسنو
مونمسیادج ینو از روشهسیو ک شنننرکتهسی بزرگ موتواناد از
ظرییت نوپوران ااتسرتپ هس ااتفسد کااد ،تذب کسمل ااتسرتپ
از قری منسنیزم ادغسم اانننت ک در این حسلت انننرمسی گذاری
ب فنورت مست یم و بس ت ت تریسو نوپوری بیروو ب دروو اتفسق
موایتند و شنننرکنت بزرگ منسلنیت کسمل اانننتسرتپ را برب د
موگیردج منننسنیزم پلتفرم ینو از روینردهننسی تنندینند در ت ننت
دروو ب بیروو نوپوری بود ک انننسزمسو یس شنننرکت بزرگ بدوو
دریسیت ا سم و مسلنیت ااتسرتپ بس پو تاسمل موکاد ،ب گون ای
ک انسزمسو یس شنرکت بزرگ بس ایجسد بستر لسزم ورود ااتسرتپ هس
ب پو بسننتر را یراهم نمود و ااننتسرتپ هس از قری ب ر مادی از
ابتهسر و ش ن رت شننرکت مسدر محصننولست نوپوران خود را برر ن
موکادج هسکتوو رویدادی ااننت ک در پو برنسم نویسننسو رایسن و
ایراد دییری ک درگیر توانا نرم ایزار هستاد ،از تمل قراحسو
گرایینو ،قراحسو وااط کسربری و مدیراو پرو گرد هم موپیاد
و در توانا پرو هسی نرمایزاری و گسهو اختایزاری بس یندییر
همنسری موکاادج هسکتوو منسنو را برای نشننسو دادو قسبلیتهسی
یردی و خلننسقیننت از قری یاننسوری م یننس موکانندج ایراد دارای
پیشنننیان هسی یاو گرد هم موپیاد و حوا یک مسنننسل یس اید ،
گرو هسیو را تشننیل مودهاد و ب فورت دات تماو را حلو را
ارائ ن موکاانند ک ن اغلننب خروتو ب ن فنننورت وب اننننسیننت،

اپلینیشننننهنسی موبنسینل و ربستهس خواهد بودج منسنیزم هسکتوو
موتوانند بن باواو ینو از مننسنیزمهنسی کسربردی ت ت تاسمل بس
ااننتسرتپ هس بس هدف مسلو و راههردی و ب فننورت بیرووب دروو،
بدوو دریسیت ا ن سم یس مسلنیت ااننتسرتپ تواننط شننرکت بزرگ
مورد توت قرار گیردج پژوهش حسرر نشسو داد ک برخو از حسلست
تدید تاسمل شنرکتهسی بزرگ بس ااتسرتپ هس مسناد شتسبدهاد
انننسزمسنو ،مرکز رشننند انننسزمسنو ،هسکتوو انننسزمسنو ،پلتفرم و
برنسم هسی اانتسرتپپو ک تسکاوو در ادبیست کسرپیریاو اسزمسنو و
یاسلیت انرمسی گذاری انسزمسنو مطرح نشد اات ،نوبو یاسلیت
کسرپیریاسن انسزمسنو ک انسزمسوهس و شرکتهس از قری تاسمل بس
ااتسرتپ هس موتواناد ب اهداف مسلو و راههردی خود دات یسبادج
باسبراین پژوهش حسرننر تواننا ای بر مدا کسرپیریاو اننسزمسنو
شنسرمس و کریستا ر )3337بود و نشسو مودهد ک منسنیزمهسی
تدید ارائ شند تواط ویهلن و دسهرور )3395و کوهلرر)3399
پسولز و همنسراور )3399نوبو یاسلیت کسرپیریاو اننسزمسنو ااننت
ک در باد ارمسی گذاری اسزمسنو دات بادی موشوندج

 -8پيشنهاد برای تحقيقات آتی
در این پژوهش ،تلنسش شننند بنس اانننتفسد از مرور نظسمماد
ادبینست ،منسنیزمهسی تاسمل شنننرکتهسی بزرگ بس اانننتسرتپ هس
شناسانسیو گردد؛ امس تسکاوو تح ی و انجسم نشند اات ک نشسو
دهد هر کدام از این منسنیزمهس بس د شنننرایط زمیا ای بسید ب کسر
گریتن شنننود؛ باسبراین پیشنننا سد موشنننود برای تح ی ست پتو
منداهسی زمیا ای هر کدام از این منسنیزمهس مورد بررانننو قرار
گیردج مسلمس بس ب کسرگیری هر کدام از منسنیزمهسی شاساسیو شد
ت ییراتو در مدا کسننبوکسری افننلو شننرکتهسی بزرگ ایجسد
خواهد شنندج پ پشننا سد موگردد در تح ی ست پتو نوپوری در
مدا کسنننبوکسری بس ب کسرگیری هر کدام از این منسنیزمهس مورد
برراننو قرار گیردج هاوز ادبیست غاو در مورد منسنیزمهسی اشننسر
شنند ب تز  CVCوتود ندارد و یرپیادهس و روشهسی ب کسرگیری
منسنیزمهس ب باواو شنسف تح ی ستو قسبل بیسو ااتج
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