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هایبانایجادخواهردشردیی ریا زوعسا یدرفعالیتهاومتکسبوکارهایجدید،خریدسایرشرکت
هادرراستایبقاوتثبیرتدربا ارهراوخ رزم یرترقرابتیمرورداسرتفادهقررارهایموثرکهشرکتروش

هرابرهمزظرورباشدیبابهرهسیرریا ایررروش،شررکتسیریا اب ارکارآفریزیشرکتیمیدهزد،بهرهمی
دهردهافبانمیفمایدیبررسیهایکارآفریزافهاقداممیایجادوبهرهمزدیا ویژسیایجادتطول،فسبتبه

هاوخ زار شبرایسهامدارانوسرایرییزفعرانهاباعثبهبودعم  ردشرکتسیریا ایرروشکهبهره
رآفریزیهایبومیکرارآفریزیشررکتیوبررسریمیر انکراشودیتطقیزحاضردرصددشزاساییمولفهمی

شرکتیبرعم  ردمالیبرآمدهاستیکهجهتدستیابیبههدفمذکوردرسامفخستبابررسیسسرترده
هایکارآفریزیشرکتیاقدامشدهاسرتادبیاتموجوددر میزهکارآفریزیشرکتی،فسبتبهاحصاءمولفه

یبومیاقدامسردیدهاستیدرسامهاودرسامدومبابهرهسیریا فظراتفخبگان،فسبتبهافتخابمولفه
هااقدامهایمزتخبفسبتبهمقایسهرتبهکارآفریزیوعم  ردمالیشرکتسومبابررسیعم  ردشرکت

دهدکههمافزردتطقیقراتبریرالم  ریافجرامشرده،بریررتبرهکرارآفریزیشدهاستیفتایجتطقیزفبانمی
ریمباهدهمیشودیهاوعم  ردمالیآفهاراب،همعزاداشرکت



 ،کارآفریزی،ریسکپذیری،خالقیتوفوآوریکارآفریزیشرکتی،عم  ردمالیهای کلیدی:واژه

JEL :L20،L26،L25،L29طبقه بندی 



 مقدمه:

هرایترریرویژسریاقتصادیواجتماعیا عمرده،هایع میتیییراتف ایزدهدرحو هو تطول
هرایرقرابتیدرپریبقراءوهراییکرهدرمطریطرایبسیاریا شررکتامرو هبعصرحاضراستی

ا ایررروبسریاریا .اثربخبیهستزد،کرارآفریزیوفروآورییرکالر اموفیرا یاساسریاسرت
هابهمزظوربهبودفتایجوعم  ردخوددرحو همطصوالت،خدماتوفرآیزدها،بهشدتشرکت

وکارآفریزافههستزدیکارآفریزیشررکتیبرهسررعتدرحرالدرپیروشوروی ردهاییفوآورافه
هرایبر رببرهمزظرورویژهشرکتهابهتبدیلشدنبهیکسالحافتخابیبرایبسیاریا شرکت

هرا،هرا،روشباشدیروی ردکارآفریزیشررکتی؛توسرعهایردهبهبودفتایجوایجادم یترقابتیمی

(یHodge, 2008باشرد هایا قبلتاسیسشدهمریسا مانهایجدیددردرونفرایزدهاوفرصت
هایموفزبرایحفظبقاءخودمجبروربرهتیییر،فوآوریوکارآفریزی،اقداماتیهستزدکهشرکت

(یZahra et al, 1999باشزد افجامآنمی
ارداشرترسیریا مفاهیمکارآفریزی،فیا مزددراختیرهاوبهرهآمی روشبهکارسیریموفقیت
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دافشال مجهتمز،بزفمودنمفاهیمفظریباشرایطبومیوفضایکسبوکرارکبروراسرتو
هراوط بردیتراکزونمولفرهاهتمامافدیبمزدان،اساتیدومدارسکسبوکراررادرایرر میزرهمری

عم  رردهایبومیوتاثیرآنبررهای یادیبرایکارآفریزیشرکتیارائهشده،ولیمولفهویژسی
هاموردبررسیقرارفگرفتهاستوخالءفظرریدرادبیراتبرومی،برهخروبیفمایرانواقعیشرکت

دهدکهکارآفریزیشرکتیباعثایجادوارتقاءهاوم،العاتفبانمیاستیا سویدیگربررسی

یتضرمیرهرارادرفضرایرقرابتهاشدهوموفقیتوبقرایآنهاوسا مانم یترقابتیدرشرکت
فمایدیمی

توجهبهمولفههایکارآفریزیشرکتیدرادارهکسربوکارهراموجربافر ایشتروانرقرابتی
شرکتهاوکسبموفقیتدربا ارشدهودرفهایتارتقاعم  رردمرالیشررکتهرارابرهدفبرال

داردی

کتیدرادبیراتهایموثربرکرارآفریزیشررایرپژوهشبرآناستتافسبتبهشزاساییمولفه
سیرریا دافرشخبرسرانفسربتبرهموضوعدرس،حبیرالم  یاقدامفمرودهودرفهایرتبرابهرره

ها،بهبررسریتراثیرهایبومیکارآفریزیشرکتیاقدامفمایدوپسا استخراجمولفهاحصاءمولفه
هایمزتخببپردا دیهایبومیبرعم  ردمالیشرکتمولفه



 مبانی نظری

هایقابلتوجهاقتصادهایفوظهوردرعرصرهتولیرداتومیالدیهم مانباپیبرفت80دهها 

سررانبرارقبرایفوظهروروقدرتمزردیدربرا اررقابرتصادارتصزعتی،تولیدکززدسانوصرزعت
هرایبر ربوباسرابقهبراخ،ررا دسرتمواجهشدفدیایرمواجههموجبشدتابسیاریا شرکت

هایرقرابتیا یرکبزیانوقیمتومبتریانسزتیخودروبروشوفدیمطصوالتدافشدادنبا ارها
سوواف ایشسرعتدرتیییرت زولوژیا سویدیگرفبارایرررقابرترابررایکسربوکارهرا

اف ایشدادیدرایر مانصاحبفظرانع ماقتصادومدیریت،ایرفگرافیراموردتوجهوبررسی
هایکارآفریزافهوفوآورافرهدرادارهکسربوادفدواقبالبهتطقیزدرخصوصروشبیبترقرارد

کارهااف ایشیافتی
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 کارآفرینی شرکتی

کررارآفریزیا فظررراقتصرراددافانسررا وکاریاسررتکررهتخصرریربهیزررهمزرراب رابررااسررتفادها 

(یCaliendo & Kritikos, 2012کزد هایآتیهمراهبامخاطرهفراهممیفرصت
هایکارآفریزیشرکتیشراملفروآوری(مولفهCalisto & Sarkar, 2017کالیستووسارکار 

پذیریراموجبدستیابیبهدرجاتمتفاوتیا رفتارهایکارآفریزافهودرفتیجرهسر،وحوریسک
مخت فیا فوآوریوعم  ردسا مافیدافستهافدی

هرایکرارآفریزیشررکتیشرامل؛(مولفره Heinonen, 2017 &Korvelaهیزروفروکروروال 

هایکرارآفریزیشررکتیشرامل میزهآمی ،وفوسا یاستراتژیکوپیشفوآوری،اقداماتریسک
برودن،شایسرتگیفرردی،برودن،اجتمراعیتبویزمدیریتوسا مان،افگی شفردی،شفافیت،برا 

دافستهافدیهاموثرتبویزبهفوآوریوتوسعهرابرعم  ردشرکت
(دربررسریتراثیرکرارآفریزیشررکتیبررعم  رردAktan & Bulut, 2008اکتانوبولوت 

پرذیری،هرایکرارآفریزیشررکتیشرامل؛فروآوری،ریسرکهایتولیردی،تراثیرمولفرهمالیبزگاه

فدیهایموردم،العهمثبتومعزاداردافستهاپیبگامیورقابتتهاجمیرابرعم  ردمالیشرکت
(تمایررلبررهبررا ار،Barrett & Weinstein, 1999بررراسرراسم،العرراتبررارتوویزسررتیر 

پذیریسا مان،وکارآفریزیشررکتیهمبسرتگیمثبتریبراعم  رردمرالیدارفردیهمازریرافع،اف
پذیریسا مانتاثیرمثبتومعزاداریبرکارآفریزیشرکتیدارفدیتمایلبهبا ار،وافع،اف

(راب،همیانمطیطبزگاهوکارآفریزیشرکتیشرامل فروآوری،با سرا یZahra, 1993 هرا 

سا مافیوایجادکسبوکارجدیدراباعم  رردمرالیمروردم،العرهقرراردادیبرراسراسفترایج،
هایمطیطبزگاهفظیرپویاییبرراب،همیانکارآفریزیشرکتیوعم  ردمالیمروثراسرتیویژسی

م،العهفبانداد،کارآفریزیشرکتیتاثیرمثبتومعزاداریبرعم  ردمالیداردیهمازیرایر
کززدهکرارآفریزیشررکتیپرداخرت،(بهبررسیعواملمهمتعییرMiller, 1983 ,2011می ر 

براساسفتایج،تاثیرعواملمخت فبرکارآفریزیشرکتیبرهفروعبزگراهبسرتگیداردیکرارآفریزی
هرایریر یبرهاسرتراتژیهرایبرفامرههرایرهبرر،دربزگراههایسرادهبرهویژسریگاهشرکتیدربز

هایارسافیکبهشرایطمطیطوساختاربزگاهبستگیداردیبا ار،ودربزگاه-مطصول
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 عملکرد مالی

-هامرورداسرتفادهقررارمریهابرایار یابیعم  ردمالیشرکتایا شاخرطیفسسترده

شرودیدرکسربوموعهدفکسبوکارهادرخ زار شبرایییزفعانخالصهمیسیردیدرمج
باشردیبررایار یرابیهامیهایافتفاعی،حداکثرسا یسودصاحبانسهامهدفاص یشرکتکار

هابهعزواناصر یترریرشراخرمرورداسرتفادهمی انموفقیتدرایرهدف،شاخربا دهدارایی
کززردکرهشراخربرا ده(بیرانمریHagel at al. , 2013وهم راران سیردیجرانهگرلقرارمی
باشدیم،العهع یهامیها،موثرتریرشاخردردسترسبرایار یابیعم  ردمالیشرکتدارایی

بهمزظورکبفمرتبطترریرومروثرتریرشراخر،(Aliabadi at al. , 2013آبادیوهم اران 
هرایمربروببرههرا،فسربتبرهبررسریک یرهفسربتدمالیشرکتحسابداریبرایار یابیعم  ر

دهردکرهفسربتبرا دههایمرالی،ار شیاتریوقیمرتسرهام،فبرانمریمطرکار ش،شاخر
باشدیهامیها،مرتبطتریرومزاسبتریرفسبتبهمزظورار یابیعم  ردمالیشرکتدارایی

 پیشینه

(بهبررسریتراثیرجروکرارآفریزیBayarçelika & Özşahin, 2014بایارس یکواو ساهیر 

شررکتترکیره،ا 500هایتولیدیپرداختزردیمطققراندربررسریرویشرکتیبرعم  ردبزگاه
هایتط یلعرام یوتط یرلهمبسرتگیها،وا روشآوریدادههایاستافداردبرایجم پرسبزامه

هرایجروکرارآفریزیشراملتایجتط یلعام ی،مولفرههااستفادهشدیبراساسفبرایآ مونفرضیه
هرایدسترسیبره مران،اسرتقالل،حمایرتمردیریتا توسرعهایرده،حمایرتمردیریتا پرروژه

هایتمایلبهکارآفریزیشرکتیشاملفروآوری،آمی وسیستمپاداشاستیهمازیرمولفهریسک

هایعم  رردسرا مانشراملعم  رردرپذیری،پیبگامی،ورقابتتهاجمیبوده،وشاخریسک
هایترکیهتراثیرمثبرتباشدیبراساسفتایج،جوکارآفریزیدرشرکتمالیوعم  ردفوآوریمی

ومعزاداریبرتمایلآفهابهکارآفریزیداشته،وتمایلبهکارآفریزیهمتاثیرمثبتومعزراداریبرر
عم  ردآفهاداردی
کبرور62(درم،العهایبرررویدادههرایمربروببرهTurró et al, 2014تورووهم اران 

تاثیرعواملمطی،یرابرکارآفریزیشرکتیمورد2008تا2004هایسوفاسوندربا ه مافیسال
بررسیقراردادفدیمطققانا شاخراقدامبهایجادکسبوکارجدیدبررایبررسریکرارآفریزی
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فدیبرایآ مونفرضریههراا روشرسرسریونلوجسرتیکاسرتفادهشردهوشرکتیاستفادهفمودها
دستآمده،تاثیرعواملمطی،یغیررسرمی فرهزرککارآفریزافرهووتراثیررسرافههرا(وفتایجبه

عواملمطی،یرسمی تعدادفرایزدهایال مبرایایجادکسبوکارودسترسیبهمزاب مرالی(برر
ردتاییدقرارمیدهدیهمازیرعواملمطی،یغیررسرمیفقرشواسرطراکارآفریزیشرکتیرامو

فمایدیمیانعواملمطی،یرسمیوکارآفریزیشرکتیایفامی

(بهبررسیتاثیرکارآفریزیشرکتیبرعم  ردمرالیLwamba et al, 2014لوامباوهم اران 
هرایاهتولیدیکزیراافجرامشرد،مولفرهبزگ200هایتولیدیپرداختزدیایرم،العهکهبررویبزگاه

پذیری،پیبرگامی،رقابرتتهراجمیواسرتقاللدرفظررکارآفریزیشرکتیشاملفوآوری،ریسک
هراهاوآ مونفرضیههایتط یلعام یوتط یلهمبستگیبرایتط یلدادهسرفتهشده،وا روش

تهاجمیتراثیرمثبرتومعزراداریبررپذیریورقابتاستفادهشدیبراساسفتایج،فوآوری،ریسک

کارآفریزیشرکتیدارفد،درحالیکهپیبگامیواستقاللتاثیرمثبرتومعزراداریبررکرارآفریزی
شرکتیفدارفدی

هرای(بهمقایسهکارآفریزیشرکتیوکارآفریزیمسرتقلپرداخرتیدادهParker, 2007پارکر 
درموردکارآفریزیدرامری اافجرام2006تا2005ایهموردفیا ا اطالعاتپیمایبیکهدرسال

هرااسرتفادهشردیبرراسراسدستآمدوا روشتط یلرسرسیونبرایآ مونفرضریهشدهبود،به
کززرد،تمرای یبرهکرارآفریزیهایکرارآفریزیشررکتیمبرارکتمریفتایج،افرادیکهدرفعالیت

تریرافرادتمایلبیبتریبهکرارآفریزیشررکتیدومسرتریرافرامستقلفدارفدیا فظرسزی،جوان

هایمطیطکراریخروددرمقایسهباکارآفریزیمستقلدارفدیکارآفریزانشرکتیبیبتربهمطرک
هرایسرایرافرراددرع سالعملفبانمیدهزد،درحالیکهکارآفریزانمستقلبیبتربهمطررک

دهزدیهایاجتماعیع سالعملفبانمیشب ه
سررا ی(ترراثیرخصوصرریRomero-Martinezet et al, 2010مررارتیز وهم رراران -رومرررو

سرال3بزگاهدولتیاسرپافیاا 31هایهایدولتیرابرکارآفریزیشرکتیبررسیکردفدیدادهبزگاه

هایکارآفریزیشررکتیشراملسا یموردتط یلقرارسرفتیمولفهسالبعدا خصوصی3قبلتا
آمیر آمی م ری،اقرداممخراطرهفوآوریمطصول،فوآوریفرایزد،فوآوریسا مافی،اقداممخاطره

هایآماریفظیرتط یلهمبسرتگیبیرالم  ی،وفوسا یاستراتژیکدرفظرسرفتهشده،وا روش
هرایموجروددرصرزای سرا یبزگراههااستفادهشدیبراساسفتایج،خصوصریبرایآ مونفرضیه
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هرایشرودوکرارآفریزیشررکتیدربزگراهرقابتیمزجربهاف ایشکارآفریزیشرکتیدرآفهرامری
سا یشدهبستگیبهدوعاملمال یتورقابتداردیخصوصی

(برهارائرهمفهرومیبراعزرواناسرتراتژیکرارآفریزیIreland et al, 2011ایرلزردوهم راران 
یکروی ردمرزظمدرسر،ح»کززد هایرصورتتعریفمیشرکتیپرداختزدیآفهاایرمفهومراب

سا مانباات ابررفتارهایکارآفریزیکهبهطورهدفمزدومداومبرهبا سرا یسرا مانپرداخترهو

-هایکارآفریزیشر لمریبرداریا فرصتهایسا مانراا طریزشزاساییوبهرهق مروفعالیت

هرای میزهای،پیشا یکروشمفهومیمبتزیبراطالعاتکتابخافهدرایرم،العهبااستفاده«یدهد

فردیومطی،یاستراتژیکارآفریزیشرکتی،وابعادآنموردبررسیقرارسرفتهاستیبرراسراس
سیرریاسرتراتژیکرارآفریزیشررکتیمروثربروده،وفتایج،عواملفردیوشرایطمطی،یبرش ل

تیشرراملدیرردساهاسررتراتژیککررارآفریزی،معمرراریسررا مافیابعرراداسررتراتژیکررارآفریزیشرررک

باشدیکززدها کارآفریزی،وفرایزدهاورفتارهایکارآفریزیمیحمایت
(باارائهیکمدلمفهومیبهتط یلعواملمروثرKuratko et al, 2005کورات ووهم اران 

املموثربررترداومایرررفتارهراوفترایجها،عوبررفتارهایکارآفریزافهمدیرانس،حمیافیسا مان
ها،دسترسیبه مرانافدیبراساسفتایج،حمایتمدیرانارشد،استقالل،پاداشایررفتارهاپرداخته

باشردیهایسا مافیا عوامرلبررو رفتارهرایکارآفریزافرهمردیرانسر،حمیرافیمریومطدودیت
سیرریآفهراا هواختصراصمزراب بررایپریهرایکارآفریزافرهمازیرشزاساییوپرورشفرصرت

اقداماتکارآفریزافهمطسوبشرده،وفترایجایرراقرداماتمرواردمخت فریفظیررارتقرایسرا مان،

باشدیهایمالیمیفوسا یسا مافی،ایجادیکشب هاجتماعیجدیدوپاداش
ای،عراتکتابخافره(بایکروشمفهومیمبتزیبرراطالCollins & Ram, 2003  کالیز ورام

هایپاسخمدیریتبهتیییرراتبرا اروفقرشفرآیزدهایع سالعملبزگاهفسبتبهبا ار،ویژسی
هرایهرایتولیردیکو رکبرهبررسریویژسریسیریروابطاجتماعیدربزگاهکارکزاندرش ل

مرودهوهایکارآفریرپرداختزدیایبانبرروییرکشررکتفموفرهموفرزتمرکر فمدیریتبزگاه

هایآنموردتط یلقراردادفدیوجودروابطکاریغیررسمی،فقرشفعاالفرهکارکزراندرویژسی
هرایایرربزگراهسیریروابطاجتماعی،وت یهبراهداف بهجایکزترلمدیریت(ا ویژسیش ل

باشدیکارآفریرمی
ب،تراثیرآمرو شایبررروی هرارشررکتبر ر(درم،العهThornberry, 2002بری تورن
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مدیرانرابرکارآفریزیشرکتیبررسیکردیدورههایآمو شریکرارآفریزیبرسر ارشردهبررای
هاوفتایجعم یایردورههاموردتط یلقرارسرفتیفتایجفبراندادکرهآمرو شمدیرانشرکت

یبررعم  رردتوافدمزجربهکارآفریزیشرکتیشردهوتراثیرقابرلتروجههامیمدیرانایرشرکت
هایمذکورداشتهباشدیالبتهبرایایجادوتقویتکارآفریزیشرکتیال ماستکهعرالوهشرکت

هایایجادکارآفریزیشرکتیفظیرحمایتمدیریتارشد،سیستمپاداش،وبرآمو ش،سایر میزه

هاایجادشودیهایکارآفریزافههمدرشرکتاختصاص مانبرایفعالیت
شررکتمروثربرر(برهبررسریعوامرلدرون Hornsby et al, 2002سربایوهم راران هورف

سیرریجروکرارآفریزیهاپرداختزدواب اریبرایافدا ههایکارآفریزافهمدیرانمیافیبزگاهفعالیت
باشدیایررپرسبرزامهتوسرطتعردادیا مردیرانمیرافیپرسشمی84شرکتیمعرفیشدکهشامل

سوفاسونت میلشدورواییپرسبزامهبرااسرتفادها تط یرلعرام یمروردبررسریقررارهایبزگاه

هایجوکارآفریزیشررکتیشراملحمایرتمردیریت،آ ادیعمرل،سرفتیبراساسفتایج،مولفه
باشدیمر هایسا مافی،سیستمپاداش،ودسترسیبه مانمی

هرای یرمجموعرهریزیشررکتیدرشررکت(بهبررسریکرارآفBirkinshaw, 1997بیرکیزبو 
هایموردفیا ا طریزافجراممصراحبهوت میرلپرسبرزامها های زدم یتیپرداختیدادهشرکت

های زدم یتیجم آوریشدهاستیتط یلدادههراابترداشرکت یرمجموعهشرکت39مدیران
هرایتط یرلهرایکمری روشباتط یلکیفیآفهاا طریزجداولوفمودارهراآغرا شردیسرپس

هرایآماری(افجامشدهوبایافتههایکیفیمقایسهشدیبرراسراسفترایج،کرارآفریزیدرشررکت

سوییمط ی،ی پار گیجهافیوظرفیتهای زدم یتیموجباف ایشپاسخ یرمجموعهشرکت
شودییادسیریدرسسترهجهافیمی

برهبررسریتراثیرعوامرلسوفراسونبررکرارآفریزی(Miller & Friesen, 1982می روفری ن 
باشردیدرایررم،العره،بزگاها صزای سوفاسونکافادامی52شرکتیپرداختزدیفموفهآماریشامل

دوالگویمخت فبرایتبییرفوآوریمطصوالتارائهشدکهشاملالگویکرارآفریزیوالگروی

کارمروردآ مرونهایکارآفریرومطافظهدرشرکتترتیبباشدیایردوالگوبهکاریمیمطافظه
کارا دوشراخرفروآوریوهابهدودستهکارآفریرومطافظهقرارسرفتیبرایتف یکشرکت

پذیریاستفادهشدیبرایتط یلتاثیرعواملسوفاسونبرکارآفریزیشرکتیدرهرریرکا ریسک
سیوناسرتفادهشردیبرراسراسفترایج،درالگرویدودستهمذکورا تط یلهمبستگیوتط یلرسر
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سیرری،سراختاری،وفرراوریکاری،فوآوریراب،رهمثبتریبرامتییرهرایمطی،ری،تصرمیممطافظه
اطالعات کزتررل(دارد،درحرالیکرهدرالگرویکرارآفریزی،فروآوریراب،رهمزفریبرافرراوری

ملساختاریبزگاهراب،رهمثبرتداردیاطالعات کزترل(داشتهوتاحدودیباعواملمطی،یوعوا
هرا،افتخراباسرتراتژیکرارآفریزیویراکززردهمیر انفروآوریبزگراهبزابرایرعامرلاساسریتعیریر

کاریا سویآفهااستوتاثیرسایرعواملبهایرافتخاببستگیداردیمطافظه

ررسیم،العراتپیبریردرباتوجهبهم،العهسستردهکتابخافهایایرپژوهش،فتایجحاصلا ب
(ارائهسردیدهاستی1هایکارافریزیشرکتیبهصورتخالصهدرجدول احصاءمولفه
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 (1989. کووین و اسلوین )1             

 (1990) . گوث و گینسبرگ2             

 (1990. کورنوال و پرلمن )3             

 (1991. زهرا )4             

 (1991. زهرا )5             

 (1991. کاوین و اسلوین )6             

 (1993. زهرا )7             

 (1993. زهرا )8             

 (1993. کوراتکو و همکاران )9             

 (1993وهمکاران ).هارنسبی10             

 (1993.کواتکو و همکاران )11             

 (1996. المپکین و دس )12             

 (1998.ایکلز و نِک )13             
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 های کارآفرینی شرکتیمولفه .1جدول 
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 (1998. فالب و همکاران )14             

 (1999. تامپسون )15             

 (1999. گات و گیسبرگ )16             

 (2000. آنتونیک )17             

 (2001و هیسریچ ). آنتونیک18             

 (2001و پوتلزبرگ ). کارین19             

 (2002.هارنسبی،کوراتکووزهرا)20             

 (2002. دی کونینگ و اسمیت )21             

 (2002. کریزر و همکاران )22             

 (2003.آنتونیک و هیسریچ )23             

 (2004.هینیونگ و همکاران )24             

 (2005. هیلتون )25             

 (2005. آنتونیک و زورن )26             

 (2005. فورد و بیدن )27             

 (2005. لئو و همکاران )28             

 (2006. ایرلند و همکاران )29             

 (2006. بیلوت و آلپکن )30             

 (2006.هیسریچ و همکاران )31             

 (2006. وانگ و لیهاو )32             

 (2007. یانگ و همکاران )33             

 (2007. کوراتکو )34             

 (2007.هولت،رادرفوردوکالهسی)35             

 (2007. لی سانگ )36             

 (2008. کارنی، هیسریچ و راش )37             
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 های کارآفرینی شرکتیمولفه .1جدول 
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 (2008. بلیز و چیپرز )38             

 (2009. اجال و همکاران )39             

 (2009. مایلز و همکاران )40             

 (2010. مارتیز و همکاران )41             


 روش تحقیق

دادههابصورتپرسبزامهایجم آوریسردیدهوسرپسبرااسرتفادها درایرپژوهشابتدا
هایآماریبهآ مونفرضیاتپژوهشپرداختهشدهاست؛لذادرمبطثروشتطقیز،ابترداروش

درادامرهبرااسرتفادها سیرردوهایسردآوریشدهموردبررسیقرارمریشیوهسزجشاعتبارداده
قرارسرفتهاستییموردبررسزیاب ارتطقییایوپاییروا،یآماراستزباط

اسرتفادها تط یرلعرام یایدردادههرایپرسبرزامهمزاسبتریرشیوهبرایسزجشرواییسا ه

ترباشردتیهمازیردرتط یلعام یتائیدیهر همی انبارعام یبهعددیکف دیکاستائیدی
تریبامتییرهایم زروندارفردوبزامهارتبابقویدرواق سویایایرمسئ هاستکهسواالتپرس

اسرمی انبارعام یاستافداردصفرباشدایربهمعزایعردمارتبراببریرسروالپرسبرزامهبرامتییرر
م زوناستیبارعام یمزفیبهمعزایمع وسبودنجهرتاثرسرذاریسروالپرسبرزامهبررمتییرر

سویرهطراحریشردهکرههمرهایررمتییرهرا41ایبرام زوناستیایرپژوهشبراساسپرسبزامه

سیرریمربروببرهآفهرامبرخرم زون فهفته(هستزدوبااستفادها تط یلعام ی،معادالتافدا ه
،کو کمطسوبشدهوبایدا مدلحرذفسررددیفترایج4/0شودیمقداربارعام یکمترا می

شدهاستی(ارائه2تط یلعام یتائیدیدرجدولشماره 
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 نتایج تحلیل عاملی تائیدی .2جدول 

 متغیرها و ابعاد هاگویه بار عاملی آماره تی

57/9 87/0 C&I1 

 
 (C&Iخالقیت و کارآفرینی )

66/8 73/0 C&I2 

87/9 85/0 C&I3 

43/9 80/0 C&I4 

69/10 89/0 RT1 

 
 (RTپذیری )ریسک

85/8 79/0 RT2 

95/8 85/0 RT3 

95/8 74/0 RT4 

10/8 70/0 CA1 

 (CAجویی )رقابت

43/7 66/0 CA2 

68/7 67/0 CA3 

17/8 66/0 CA4 

38/8 75/0 CA5 

26/9 80/0 SR1 

 (SRخودنوسازی )
10/7 63/0 SR2 

49/6 59/0 SR3 

44/5 51/0 SR4 

55/6 57/0 OC1 

 (OCفرهنگ شرکتی )

92/5 55/0 OC2 

04/6 51/0 OC3 

61/6 61/0 OC4 

84/7 67/0 OC5 

14/7 66/0 PRO1 

 (PROپیشگامی )
37/8 76/0 PRO2 

30/7 64/0 PRO3 

75/6 62/0 PRO4 

06/9 78/0 STR1 

 67/8 77/0 STR2 (STRبازسازی راهبردی )

80/9 94/0 STR3 

12/5 46/0 NOS1 

 (NOSهای جدید )جستجوی فرصت

95/5 51/0 NOS2 

22/7 69/0 NOS3 

84/5 44/0 NOS4 

39/5 49/0 NOS5 

42/7 62/0 LP1 ویژگی( های رهبریLP) 
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80/7 72/0 LP2 

75/5 55/0 LP3 

04/8 66/0 LP4 

68/6 66/0 TF1 

 69/8 83/0 TF2 (TFبرنده )نیروهای پیش

04/7 66/0 TF3 



وببرهتریدرتمرامسرواالتمربرشودمقردارآمرارههمانسوفهکهدرجدولفوقمباهدهمی

هرایپرسبرزامه،سویرهتمامعام یبارهایتربوده،همازیرمقادیرب رب96/1متییرهایتطقیزا 
سراختارهایعرام یهایافتخابشدهتوانفتیجهسرفتکهسویهباشزدیبزابرایرمیمی4/0ا بیبتر

کززدیراهممیدرمدلتطقیزفکارآفریزیشرکتیمتییرهاوابعادسیریمزاسبیراجهتافدا ه

(فباندادهشدهاستیهمانطورکره3هایبرا شمدلفی درجدولشماره همازیرشاخر
08/0باشدوباتوجهبهایز هکمتررا می03/0برابرباRMSEAشودمقداردرجدولمباهدهمی

مازریردهدمیافگیرمجذورخ،اهایمدلمزاسببرودهومردلقابرلقبرولاسرتیهاستفبانمی
باشدومی انمی3و1(استکهبیر]01/789[/734 07/1مقدارکایدوبهدرجهآ ادیبرابربا

تروانباشزدیلرذادرمجمروعمریبیبترمی9/0فی ا CFI وNFI،GFI، AGFI،IFIهایشاخر
ی،سراختارها،بامالکتفسیریآفهام،ابقتداشتهوتط یرلعرام یتائیردسفتکهمقدارشاخر

فمایدیموردبررسیدرپرسبزامهراتائیدمیمتییرهاوابعاد


 های برازششاخص .3جدول 

χ2/df RMSEA NFI GFI AGFI IFI CFI 
07/1 03/0 95/0 92/0 97/0 98/0 98/0 


بایسرتهرایسرردآوریشردهمریپسا مبخرشدنف وئیبرا ش،ایزکفرمالبودنداده

برازیرتطقیرهرایفرمرالبرودنمتیها،ایسردآوریدادهردیدرشیوهپرسبزامهموردآ مونقرارسی

یفتایجآ مونفوقبررایردسییقرارمیموردبررسرفوفیاسم–آ مونکولموسوروفاستفادها 
هراداردیبزرابرایرتمامیمتییرهایپژوهشحاکیا ردفرضمقابلباعزوانعدمفرمالبرودنداده

درصدداردیهمازیربهمزظروربررسریسرا ساری95مهمتییرهایپژوهشدرس،حفرمالبودنه
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تروانا ضرریبآلفرایکروفبراتاسرتفادهفمرودیمی-پایاییپرسبزامه-دروفیمتییرهایپرسبزامه
0.7ضرایببدستآمدهبرایآلفایکروفباتدرتمرامیسویرههراوابعرادمروردم،العرهبریشا 

1پایاییپرسبزامهاستیبدستآمدهکهمؤید
هابهآ مرونفرضریاتپرداخترههایسردآوریشدهتوسطپرسبزامهپسا بررسیاعتبارداده

هایبرومیکرارآفریزیشررکتیاسرت،آ مرونشدهاستیبرایپاسخسوالفخستکهتعییرمولفه

کدامیرمتییرهرایایبرایاستزبابآماریمورداستفادهقرارمیگیردتاروشرسرددتکفموفه-تی
سردفردیدرپاسرخبرهسروالهایکارآفریزیمطسوبمریموردپژوهشا فظرخبرسانج ومؤلفه

دومکهبهرتبهبزدیشرکتهایموردم،العرهاختصراصدارد،ا روشتاپسریساسرتفادهشردهو
اا آلوبدسرتآوردنفاصر همتییرهرطیششمرح هبهو ندهیمراتریسفرمرالوتعیریرایرده

هاپرداختهشدهیدرپاسخبهسوالسوما ضریبهمبستگیپیرسوناستفادهشدهتراارتبرابآلایده

 های منتخب مشخص گردد.میزان کارآفرینی شرکتی با عملکرد مالی شرکتمیان
 

 های پژوهشیافته

پژوهشحاضردرپیپاسخبهسهسوالبرآمدهاست 

تکدامزد؟هایبومیکارآفریزیشرکیمولفه1
ایبهلطاظکارآفریزیشرکتیقراردارفد؟هایمزتخبدر هرتبهیشرکت2

ایدارفد؟هایمزتخب هفوعراب،هیرتبهکارآفریزیشرکتیباعم  ردمالیشرکت3
پاسخسوالاول

هرای یررهایبومیکارآفریزیشرکتیاست،سامدرپاسخبهسوالاولتطقیزکهتعییرمولفه

دهاست طیش
 هرایکرارآفریزیشررکتیواسرتخراجآفهرا،شرامل بررسیادبیاتموضوعمربوببرهمولفره

جررویی رقابررتتهرراجمی(،جررویی(،رقابررتپررذیری مخرراطرهخالقیررتوفرروآوری،ریسررک
برفرده،خودفوسا ی،فرهزکشرکتی،سراختارسرا مافیشررکت،پیبرگامی،فیروهرایپریش

________________________________________________________________ 

های مورد بحث در این قسمتدر صورت بنا به درخواست قابل ارائه هستند و عدم ذکر آنها در اینجا صرفا نتایج آزمون -1

 بوده است.جهت صرفه جویی در تعداد صفحات این مقاله 
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هایهایاستراتژیک،با سا یراهبردی،جستجویفرصتپذیر،متییرسذاریریسکسرمایه
 شودیهایفردی(میجدیدومبخصاترهبری ویژسی

 هرایکرارآفریزیشررکتیایبرمبزرایمولفرههایبومیشررکتی،پرسبرزامهجهتتعییرمولفه
سویهتزظیمسردیردیایررپرسبرزامهدراختیرارخبرسرانع مریو13حاصلا مرح هقب یبا

فظرردرهرایمزتخربوبرخریا اسراتیدصراحبیشامل؛اعضایهیاتمدیرهشرکتاجرای

هایکارآفریزیارایهشدهراتعیریرکززردیحو هکارآفریزیقرارسرفتتامی اناهمیتمولفه
هرایحاصرلا ففرا خبرسانت میرلسردیردیسرپسداده40بهایرترتیبپرسبزامهتوسط

1ای(وآ مونتییتکفموفره4لببررسیمیافگیرجدولشماره هایمذکوردرقاپرسبزامه
 (موردتط یلقرارسرفتی5درقالبجدولشماره 

 
 های کارآفرینیمولفهمیانگین  .4جدول 

 های کارآفرینی شرکتیمولفه 4میانگین 3انحراف معیار 2خطای استاندارد از میانگین

 خالقیت و نوآوری 4.9500 0.22072 0.03490

 پذیریریسک 4.8750 0.33493 0.05296

 جوییرقابت 4.9000 0.30382 0.04804

 خودنوسازی 4.8500 0.42667 0.06746

 فرهنگ شرکتی 4.7750 0.47972 0.07585

 ساختار سازمانی شرکت 4.2500 0.63043 0.09968

 پیشگامی 4.6250 0.70484 0.11144

 پذیرکگذاری ریسسرمایه 4.5000 0.50637 0.08006

 متغیرهای استراتژیک 4.5500 0.55238 0.08734

 بازسازی راهبردی 4.7500 0.54302 0.08586

 جدیدهایفرصتجستجوی 4.9000 0.30382 0.04804

 مشخصات رهبری 4.8500 0.36162 0.05718

________________________________________________________________ 

1- One-Sample Statistics 

2- Std. Error Mean 

3- Std. Deviation 

4- Mean 
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 های کارآفرینیمولفهمیانگین  .4جدول 

 های کارآفرینی شرکتیمولفه 4میانگین 3انحراف معیار 2خطای استاندارد از میانگین

 برندهنیروهای پیش 4.6750 0.61550 0.09732


کمترریفسربتبرههراییکرهمیرافگیرودمولفهش(مباهدهمی4هماف،ورکهدرجدولشماره 

کززدیبهایرترتیربافد،فقشکمتریدربرو کارآفریزیشرکتیایفامیهاکسبکردهسایرمولفه
پذیرومتییرهایاستراتژیککهکمتریرمیافگیرسذاریریسکسهمولفهساختارسا مافی،سرمایه

افردا آ مرونهسیریحذفشردهاییکهدرمیافگیررادارفد،حذفخواهزدشدیبرایتاییدمولفه
هایکرارآفریزیمیرافگیرشودیدرهمیرراستااسرا میافگیرمولفهایهماستفادهمیتییتکفموفه

ایکفموفرهآیدیبزابرایربرایآ مرونتییتربدستمی73/4ها(عددسرفتهشود میافگیرمیافگیر

ایبررایتییترکفموفرهدرآ مرونشرودیدرفظررسرفترهمریT-Valueبهعزوانآماره73/4عدد
شودیدرایرآ موندرصورتی(استفادهمیsig(وهمازیرس،حمعزاداری tبررسیا آمارهتی 

باشد05/0ا س،حمعزاداریکمتر (وهمازیرt >1.96 96/1ب رسترا tکههم مانمقدارآماره
 sig <0.05بیبرتراسرتیا سروی73/4داریا عرددتوانسفتمیافگیرمولفهب،رورمعزری(،می

هاومیافگیرترا کهمزفیشردهفبراندیگراختالفمیافگیرمطاسبهشدهبیرمیافگیرواقعیمولفه

افردیبرهرفبرودههایمذکوربررایبررو کرارآفریزیشررکتی زردانمروثدهزدهایراستکهمولفه
هارابرایایجادکرارآفریزیشررکتیبسریارپراییرار یرابیعبارتدیگرپاسخگویانرتبهایرمولفه

هراییکرههم مراندارایمقردار(مولفه5افدیباتوجهبهفتایجبدستآمدهدرجدولشماره کرده
سفرتمیرافگیرآفهرابرهطرورتروانآ مونتی،اختالفمیافگیروحدباالوپاییرمزفیباشزد،مری

هادرفرآیزردتطقیرزحرذفخواهزردشردیبرهایررکمتربودهوایرمولفه4.73داریا عددمعزی
سراختارهرایکرارآفریزیتاییردشردهوسرهمولفره؛ترتیبفتایجحاصرلا جردولمیرافگیرمولفره

مولفهافتخراب10شدوپذیرومتییرهایاستراتژیککزارسذاشتهسذاریریسکسا مافی،سرمایه

سردیدفدی
پاسخسوالدوم

ایبهلطاظکارآفریزیشرکتیقراردارفد؟هایمزتخبدر هرتبهشرکت
برایپاسخبهایرسوالتطقیزفی اقداماتبهترتیب یرصورتسرفتی
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 درهرایکرارآفریزیشررکتی،هایمربوببهسوالاول،ا میانمولفهباتوجهبهایز هدریافته
مولفره10ایبرامطرورمولفهافتخابشد،درایرمرح رهپرسبرزامه10مولفهوسپس13ابتدا

-تعییرشدهبامقیاسلی رتپزجتاییتهیهوبعدا اعتبارسزجیآن،درمیانمدیرانشررکت

1هرایمرذکورا تاپسریسهایمزتخبتو ی شدیسپسبرایتعییررتبهکارآفریزیشررکت

 هاستیاستفادهشد

 6هرایمزتخربدرجردولشرماره هایکارآفریزیشررکتیدرشررکتفتایجحاصلا رتبه)

 فباندادهشدهاستی


 ایتحلیل آماری تک نمونه .5جدول 

Test Value = 4.73 

 های کارآفرینی شرکتیمولفه

95% Confidence Interval 

of the Difference 
اختالف 

 میانگین
Mean 

Difference 

داری معنی سطح
(Sig.2-tailed) 

درجه آزادی 

(df) 

مقدار 

 t آزمون
Upper Lower 

 خالقیت و نوآوری 6.304 39 0.000 0.22000 0.1494 0.2906

 پذیریریسک 2.738 39 0.009 0.14500 0.0379 0.2521

 جوییرقابت 3.539 39 0.001 0.17000 0.0728 0.2672

 خودنوسازی 1.779 39 0.083 0.12000 -0.0165 0.2565

 فرهنگ شرکتی 0.593 39 0.556 0.04500 -0.1084 0.1984

 ساختار سازمانی شرکت -4.815 39 0.000 -0.48000 -0.6816 -0.2784

 پیشگامی -0.942 39 0.352 -0.105000 -0.3304 0.1204

 پذیرگذاری ریسکسرمایه -2.873 39 0.007 -0.23000 -0.3919 -0.0681

 متغیرهای استراتژیک -2.061 39 0.046 -0.18000 -0.3567 -0.0033

 بازسازی راهبردی 0.233 39 0.817 0.02000 -0.1537 0.1973

 جدیدهایفرصتجستجوی 3.539 39 0.001 0.17000 0.0728 0.2672

 مشخصات رهبری 2.099 39 0.042 0.12000 0.0043 0.2357

 برندهنیروهای پیش -0.565 39 0.575 -0.05500 -0.2513 0.1418

 


 

________________________________________________________________ 

1- Topsis 
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 های مورد مطالعهرتبه کارآفرینی شرکتی در شرکت .6جدول 

 رتبه شرکت  رتبه
 

 شرکت

36 0.462044 da 72 0.294223 rab 

38 0.456456 spk 73 0.292555 Is 

39 0.456302 oz 69 0.330493 pst 

27 0.494526 kd 68 0.332183 abad 

37 0.456642 da 70 0.320869 behesh 

17 0.513124 ki 71 0.316076 raha 

22 0.501048 bbt 65 0.358838 tddd 

35 0.463523 eef 64 0.359824 bd 

23 050085 kt 59 0.383549 pe 

34 0.464164 tsa 58 0.393998 ttrp 

18 0.510529 kdg 60 0.379633 sik 

29 0.475642 ngp 67 0.339312 ph 

30 0.47546 pa 66 0.351645 kji 

26 0.49527 fm 57 0.394134 kdm 

3 0.672709 dpi 56 0.397048 hntk 

25 0.498664 psk 63 0.364945 tfrp 

15 0.523255 msb 51 0.405381 td 

28 0.491849 msm 61 0.378207 ba 

16 0.516877 tjk 53 0.404215 sls 

24 0.49947 kdf 44 0.424362 sdt 

12 0.529895 tmr 45 0.422222 pf 

19 0.507532 fk 62 0.372169 np 

14 0.524426 ps 52 0.404519 da 

7 0.543962 sadr 48 0.41921 mn 

9 0.538494 pa 43 0.435235 rt 

20 0.505105 abs 46 0.419843 shs 

11 0.534818 ni 42 0.436709 sb 

10 0.535605 sd 41 0.437904 de 

2 0.721201 tmtd 50 0.412325 tsrp 

13 0.526839 pj 31 0.470338 sss 

8 0.539611 sbr 47 0.4195 dd 

5 0.563726 bbkj 40 0.447999 sdd 

55 0.398013 pm 54 0.401999 tmad 

4 0.563828 kc 21 0.50237 da 

6 0.563049 dsg 32 0.468763 dsp 

1 0.721889 ly 49 0.417717 lr 

   33 0.466948 gpa 
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کزدیبهایرمفهرومکرههرر قردرمقردارآلهرشرکترامعرفیمیایدهدولفوقدرج
تراستوبهعبرارتدیگرر،رتبرهآلف دیکترباشدراه اربهجوابایدهف دیک1بهعدد

آلکمترریرایردهIsبراتوجرهبرهایز رهشررکتکارآفریزیشررکتیدرآنشررکتبراالتراسرتی
تریررتبهکارآفریزیشرکتی آخریررتبهیعزی(رابهخوداختصاصدادهاست،پاییر0.292555 

73(باالتریررتبهکارآفریزیشررکتیرادرمیران0.721889آل بابیبتریرایدهly(وشرکت73

شرکتکو کومتوسط یرمجموعهسا مانتامیراجتماعیکسبکردهاستی
 

 پاسخ سوال سوم

 هفوعمزتخبهایشرکتیباعم  ردمالیشرکتیزیکارآفر انیم»پاسخبهسوالسومیبرا

یهمبسرتگبیضررزیرشردهکرها طرریریتبریربرهشررح زیتطقهیدرقالبفرض«دارد؟ایراب،ه
 یشودیمیبررسهیفرضدییعدمتاایدییتااسپیرمر

 داردییداریراب،همثبتومعز،مزتخبهایشرکتیباعم  ردمالیشرکتیزیکارآفر انیم

ریرموردآ مونبرهصرورت هییفرضشودیاستفادهمرمریراب،ها آ موناسپیمزظوربررسبه
  باشدیم

H0یداریراب،رهمثبرتومعزر،مزتخربهایشرکتیباعم  ردمالیشرکتیزیکارآفر انی م
 فداردی

H1 داریمعزریومثبرتراب،رهمزتخرب،هایشرکتمالیعم  ردباشرکتیکارآفریزیمی ان

یدارد
براشررکتیکرارآفریزی(برهایررمفهروماسرتکرهمیر انبزابرایرردفرضیهصفرآمراری 

داردیال مبرهیکرراسرتدرآ مرونداریمعزریومثبرتراب،همزتخب،هایمالیشرکتعم  رد
کمترررباشررد05/0داریآ مررونا ،حمعزرریشررودکررهسرراسررپیرمرهزگررامیفرضرریهصررفرردمرری

(فباندادهشدهاستی7درجدولشماره (یفتایجآ مونهمبستگیاسپیرمر 

مرالیعم  رردبراشرکتیکارآفریزیبیررتبهاسپیرمرهمبستگیجدولفوق،ضریباساسبر
داریمعزریهمازریرسر،حباشردومقرداریمثبرتاسرتیمری737/0بامزتخب،برابرهایشرکت

99اطمیزانبابزابرایر(Sig=01/0000/0باشد کمترمی01/0کها است000/0بابرابرآ مون
)صفرفرضیهدرصد مرالیعم  رردبراشررکتیکرارآفریزیتوانسفترتبهومیشودردمی (
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 سرددییپژوهشتائیدمیاشتهاستبزابرایرفرضیهدداریمعزیومثبتراب،همزتخب،هایشرکت

هایموردم،العهحاکیفتایجبررسیرتبهابعادکارآفریزیشرکتیورتبهعم  ردمالیدرشرکت

سی دهشرکتاولهررسرروه،یعزریا شررکتدارایرتبرهیرکتراسری دها آناستکهدربیر
عم  رردمرالیتراشررکتدرجایگراهسری دهمکارآفریزیوا شرکتبرااولریر مزاسربترریر(

هرایدارایکارآفریزی،یا دهشرکتمبترکوجرودداردیایررمهرمبردانمعزاسرتکرهشررکت

باشزد،ا سویدیگررتریمیتر،دارایعم  ردمالیبهتروموفزهایکارافریزیبیبتروقویمولفه
ترریرزیبراسری دهشررکتدارایضرعیفتریررتبرهکرارآفریبابررسیسی دهشرکتدارایپاییر

شودکهدهشرکتمبترکوجودداردوایربدانمعزاستکرهشررکتعم  ردمالی،مباهدهمی
تردارایعم  ردمالیفامزاسبتریفسربتهایضعیفترومولفههایدارایرتبهکارآفریزیپاییر

باشزدیکارآفریزیبیبترمیهایدارایمولفههایکارآفریزیقویودارایرتبهبهشرکت


 اسپیرمن  نتایج آزمون .7جدول 

 کارآفرینی رتبه 

 883/0 ضریب همبستگی

رد
لک

عم
 

ی
مال

 

 000/0 (Sig) سطح معناداری

 73 تعداد



 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

فتیجهتطقیزحاضرهمراستاباسایرتطقیقاتصورتسرفتهدرعرصهبیرالم  یحراکیا آن
هایکارافریزافهبیبتر،ا عم  ردمالیمزاسربترریفسربتبرههایدارایویژسیاستکهشرکت

باشزدیبامرورادبیاتکارآفریزیشرکتی،سری دهمولفرهدرتطقیقراتهابرخوردارمیسایرشرکت

بیرالم  یا بیبتریرفراوافیبرخورداربودکرهایررمرواردشرامل؛خالقیرتوفروآوری،ریسرک
پذیری،رقابتجویی،خودفوسا ی،پیبگامی،با سا یراهبردی،سرمایهسرذاریریسرکپرذیر،

هرایجدیرد،فیروهرایپریشبرفرده،مبخصراترهبرریمتییرهایاستراتژیک،جستجویفرصرت
 باشدی ویژسیهایفردی(،ساختارسا مافیوفرهزکسا مافیمی

یبزهادهایاجرایریدربرهکرارسیریهرریرکا سیریا فتایجتطقیز،پدرایربخشوبابهره

هایکارآفریزیشرکتیوبهتب آنارتقراوهایاحصاءشدهبهمزظورحداکثرفمودنویژسیمولفه



 103 های منتخبرابطه آن با عملکرد مالی شرکت های کارآفرینی شرکتی و بررسیاحصاء مولفه

 سردد؛هاارائهمیبهبودعم  ردمالیدرشرکت

خالقیتوفوآوری،بهمزظورش وفاییهر هبیبرترایررویژسریهرا،مردیرانبایردفسربتبره

صمزاب خاصوقابلمالحظهایبهایربخشاقدامفمایزدیا دیگرمواردقابلتوجهدرایراختصا
بخشاهمیتافتخابمدیرانبراساسویژسیخالقیتوفوآوریاستی

هایریسکپرذیریریسکپذیری،شرکتهاومدیرانمیبایستدراستخدامافراد،ویژسی

قرراردهزردوبرافگراهیبرهسرابقهخرافوادسی،مطی،ری،ایبانرابهدقتمروردم،العرهوبررسری
اجتماعیوحرفهایایبانفسبتبهب ارسیریفیرویافسافیاقدامفمایزدی

هابایدرفتارهایپیبگامافهرابهمزظروربهبرودوضرعیترقرابتیخروددررقابتجویی،شرکت
برفامهاستراتژیکرقابتجویافههابهکارسیرفدوایرروی ردمرهونتدویرمقایسهباسایرشرکت

باشدیهادرفیلبهایرهدفمیوهدفسذاریتمامیاقداماتشرکت

هاومزاب شرکتا  مافیبه ماندیگرتیییرط بدکهتوافمزدیل ومخودفوسا یواف،باقمی
اداف،براقبراهادربرسیرفدهاهدافمبخردرایجرکززد،ا ایرروبایدبرفامهاستراتژیکشرکت

مطیطباشدی
طیفسربتبرهفرراهمفمرودنشررادیرهراباشررکتییاجرارانیمدی،راهبردیبا سا دربطث

کارکزرانیقیتبویهاوهیا شیریمتعهدبودهوبابهرهسیراهبردیبا سا جادیمساعدبهمزظورا
سوقدهزدیریمسریرابها

یورقرابتتیربرهم یابیمزاسببرهمزظروردسرتی یربرفامه،یاقتصادیرقابتطیباتوجهبهشرا

آیدیبهشمارمیهاشرکتییاجرارانیمدفیا اهموظادیجدیهافرصتیجستجو
دیرآیبهوجودمریدیآنشرکتجد هیاستکهبهوسیزدیفرآریپذسکیریسذارهیسرما

آوردییرافراهممیوبهرهوردیتولشیاف ازهیشود، میکهافجاممییهاتیفعالیدرراستاایو
رانیمزاسبفسربتبرهم  رففمرودنمردیسذاراستیباسدیشرکتهابارهیمداتیروهریا ا

یزدیاقدامفماریپذسکیریسذارهیسرماحیصطیبهاجرا،ییاجرا

کززردهرییا عواملتعی یفقبهراهمزاسب،کیداشتراریق،عادراختک؛یاستراتژیهاریمتی
برفامرهکیروجرود،یرقابترو افر وناقتصرادطیباشدیدرشرایشرکتهامتیرکسبموفقد

بادرفظرسرفترجوافببا ارورقباوفوعمطصولوخردماتارائرهشردها،یجام وپوکیاستراتژ
ر،یفسبتبهتردودیشرکتهابارهیمداتیروهریاستیا ااریبستیتوسطشرکتها،حائ اهم



  سال بیست و هفتم اقتصاد پولی مالی  104

وفسربتبرهزردیمتزاسببااهدافشرکتهرااقردامفماکیاستراتژیبرفامههابیوتصویبا فگر
یزدیبرفامههااهتمامفماریدرب اربسترکاملاییاجرارانیکزترلمد

هرراویژسرریویاسررتودارایشرررکتیزیکررارآفریمولفررههرراریا مهمتررری ررییبررگامیپ
شررکتدربرخروردبرارقبرا،یقررراتوراه ارهراتوانبهمیاستکها انجم همیاتیخصوص

سرهیبودندرمقابگامیقدمشدنوپشیکسبوکارم، وب،پیفرصتهایشرکتبرایریگیپ

مولفره،ریراتیباتوجهبهاهمیبهابت اراتکارکزاناشارهفمودیجدوجه،تتیودرفهاریریباسا
وفرراهمآوردنیبرگامیاصرلپتیرمبرهرعارام ر یریاجرارانیمرددیشرکتهابارهیمداتیه

حاصرلیشررکتیزیدرحو هکارآفریمزاسبترجهیتافتدیحو هفماریال مدرایهارساختی 
شودی

رهبریاثربخشدرشررکتهرا،عامرلاصر یواساسریدرایجرادهمف رریوهمردلیاسرتی

ف ریوفظریواحدسردآورفردیا رهبرانموثرکسافیهستزدکهبتوافزدافرادمتفاوترا یر تر
توافدبهفوعیمعررفرهبرریکارآفریزافرهباشردعبارتسرتا ؛تروانجم هرفتارهایرهبریکهمی

رهبریتطولسررا،رهبرریتیمریورهبرریتطرولآفرریریرهبرریی ریا مهمترریرعوامرلدر
روهیراتمردیرهشودیا ایررموفقیتشرکتاستوبرایشرکتیکم یترقابتیمطسوبمی

هاوکمیتههایافتصاباتشرکتهابایددرافتخرابمردیرانعامرلوسرایرمردیرانارشردشرکت
اجراییرابهطورکاملا تمامیابعادرفتاری،جامعهشزاختی،روافبزاختی،تطصی یوخرافوادسی

موردبررسیقراردهزدی

ریرابر اربررایایجرادکرارآفریزیدردهدکرهسراختارسرا مافی،مزاسربترهافبانمیبررسی
دهردکرهسراختارهایسرا مافیهااستیمروریبرسیرت ام یساختارسرا مافیفبرانمریسا مان

هررایسرراختارسررا مافیسررزتی،توافرراییپرررورشافرررادخررالقوفرروآوررافررداردیی رریا ویژسرری
هبرود،تقویرتوپررورشروحیرهکارآفریزافه،مبارکتافراددرتمامامورسا ماناستکهسببب

شودکهخودعام یمهمدربهبودوبا سرا یسرا مانخالقیت،فوآوریوکارآفریزیکارکزانمی

بایستفسربتهامیاستیباعزایتبهاهمیتطراحیصطیحساختارسا مافی،هیاتمدیرهشرکت
یتا ابعادکارآفریزافهبرههایحمابهتوجهکافیدررعایتجوافب اب یساختارواهمیتمولفه

کاربزدفدی
هایکرارآفریر،سرامیار فردهدررشردوتعرالیپایهری یفرهزکشرکتیمتزاسبباشرکت



 105 های منتخبرابطه آن با عملکرد مالی شرکت های کارآفرینی شرکتی و بررسیاحصاء مولفه

شودیفرهزکشرکتیرایجدارایجووسیستمپاداشبررایتصرمیمسیرریهامطسوبمیشرکت
مروردبرا فگریواصرالحمطافظکارافهاستوبهمزظورحمایتا تصمیماتمخاطرهآمیر بایرد

قرارسیردی
باتوجهبهاهمیتبسیارباالیفرهزکشرکتیدرپیادهسا یکارافریزیشرکتی،هیراتمردیره

هراومدیرانعاملشرکتهابایدباصرفوقتوه یزهفسبتبهاصالحالگوهایفرهزکشرکت

هرااقردامرافریزافرهدرشررکتاهتمامفمایزدوفسبتبهاصالحوپیادهسرا یتردریجیفرهزرککا
فمایزدی
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