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کسبوکارهایجدید،خریدسایرشرکتهاومتزوعسا یدرفعالیتهایبانایجادخواهردشردیی ریا 
روشهایموثرکهشرکت هادرراستایبقاوتثبیرتدربا ارهراوخ رزم یرترقرابتیمرورداسرتفادهقررار
میدهزد،بهرهسیریا اب ارکارآفریزیشرکتیمیباشدیبابهرهسیرریا ایررروش،شررکتهرابرهمزظرور

ایجادتطول،فسبتبهایجادوبهرهمزدیا ویژسیهایکارآفریزافهاقداممیفمایدیبررسیهافبانمیدهرد
کهبهرهسیریا ایرروشهاباعثبهبودعم ردشرکتهاوخ زار شبرایسهامدارانوسرایرییزفعران
میشودیتطقیزحاضردرصددشزاساییمولفههایبومیکرارآفریزیشررکتیوبررسریمیر انکرارآفریزی

شرکتیبرعم ردمالیبرآمدهاستیکهجهتدستیابیبههدفمذکوردرسامفخستبابررسیسسرترده
ادبیاتموجوددر میزهکارآفریزیشرکتی،فسبتبهاحصاءمولفههایکارآفریزیشرکتیاقدامشدهاسرت
ودرسامدومبابهرهسیریا فظراتفخبگان،فسبتبهافتخابمولفههایبومیاقدامسردیدهاستیدرسام
سومبابررسیعم ردشرکتهایمزتخبفسبتبهمقایسهرتبهکارآفریزیوعم ردمالیشرکتهااقدام
شدهاستیفتایجتطقیزفبانمی دهدکههمافزردتطقیقراتبریرالم ریافجرامشرده،بریررتبرهکرارآفریزی
شرکتهاوعم ردمالیآفهاراب،همعزاداریمباهدهمیشودی 

واژههای کلیدی:کارآفریزیشرکتی،عم ردمالی،کارآفریزی،ریسکپذیری،خالقیتوفوآوری
طبقه بندی  L29،L25،L26،L20: JEL


مقدمه:

تطول وتیییراتف ایزدهدرحو ههایع می،اقتصادیواجتماعیا عمردهترریرویژسریهرای
عصرحاضراستیامرو هبرایبسیاریا شررکتهراییکرهدرمطریطهرایرقرابتیدرپریبقراءو
ت.ا ایررروبسریاریا 
اثربخبیهستزد،کرارآفریزیوفروآورییرکالر اموفیرا یاساسریاسر 
شرکتهابهمزظوربهبودفتایجوعم ردخوددرحو همطصوالت،خدماتوفرآیزدها،بهشدت
درپیروشوروی ردهاییفوآورافهوکارآفریزافههستزدیکارآفریزیشررکتیبرهسررعتدرحرال
تبدیلشدنبهیکسالحافتخابیبرایبسیاریا شرکتهابهویژهشرکتهرایبر رببرهمزظرور
بهبودفتایجوایجادم یترقابتیمیباشدیروی ردکارآفریزیشررکتی؛توسرعهایردههرا،روشهرا،
فرایزدهاوفرصتهایجدیددردرونسا مانهایا قبلتاسیسشدهمریباشرد )Hodge, 2008ی
تیییر،فوآوریوکارآفریزی،اقداماتیهستزدکهشرکتهایموفزبرایحفظبقاءخودمجبروربره
افجامآنمیباشزد )Zahra et al, 1999ی 
بهکارسیریموفقیتآمی روشهاوبهرهسیریا مفاهیمکارآفریزی،فیا مزددراختیرارداشرتر
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دافشال مجهتمز،بزفمودنمفاهیمفظریباشرایطبومیوفضایکسبوکرارکبروراسرتو
اهتمامافدیبمزدان،اساتیدومدارسکسبوکراررادرایرر میزرهمریط بردیتراکزونمولفرههراو
ویژسیهای یادیبرایکارآفریزیشرکتیارائهشده،ولیمولفههایبومیوتاثیرآنبررعم ررد
واقعیشرکتهاموردبررسیقرارفگرفتهاستوخالءفظرریدرادبیراتبرومی،برهخروبیفمایران
استیا سویدیگربررسیهاوم،العاتفبانمیدهدکهکارآفریزیشرکتیباعثایجادوارتقاء
م یترقابتیدرشرکتهاوسا مانهاشدهوموفقیتوبقرایآنهرارادرفضرایرقرابتیتضرمیر
میفمایدی 

توجهبهمولفههایکارآفریزیشرکتیدرادارهکسربوکارهراموجربافر ایشتروانرقرابتی
شرکتهاوکسبموفقیتدربا ارشدهودرفهایتارتقاعم رردمرالیشررکتهرارابرهدفبرال
داردی 
ایرپژوهشبرآناستتافسبتبهشزاساییمولفههایموثربرکرارآفریزیشررکتیدرادبیرات
موضوعدرس،حبیرالم یاقدامفمرودهودرفهایرتبرابهررهسیرریا دافرشخبرسرانفسربتبره
احصاءمولفههایبومیکارآفریزیشرکتیاقدامفمایدوپسا استخراجمولفهها،بهبررسریتراثیر
مولفههایبومیبرعم ردمالیشرکتهایمزتخببپردا دی 

مبانی نظری

ا دهه80میالدیهم مانباپیبرفتهایقابلتوجهاقتصادهایفوظهوردرعرصرهتولیرداتو
صادارتصزعتی،تولیدکززدسانوصرزعت سررانبرارقبرایفوظهروروقدرتمزردیدربرا اررقابرت
مواجهشدفدیایرمواجههموجبشدتابسیاریا شرکتهرایبر ربوباسرابقهبراخ،ررا دسرت
دادنبا ارهاومبتریانسزتیخودروبروشوفدیمطصوالتدافشبزیانوقیمتهایرقرابتیا یرک
سوواف ایشسرعتدرتیییرت زولوژیا سویدیگرفبارایرررقابرترابررایکسربوکارهرا
اف ایشدادیدرایر مانصاحبفظرانع ماقتصادومدیریت،ایرفگرافیراموردتوجهوبررسی
بیبترقراردادفدواقبالبهتطقیزدرخصوصروشهایکارآفریزافهوفوآورافرهدرادارهکسربو
کارهااف ایشیافتی 
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کارآفرینی شرکتی

کررارآفریزیا فظررراقتصرراددافانسررا وکاریاسررتکررهتخصرریربهیزررهمزرراب رابررااسررتفادها 
فرصتهایآتیهمراهبامخاطرهفراهممیکزد )Caliendo & Kritikos, 2012ی 
)مولفههایکارآفریزیشرکتیشراملفروآوری

کالیستووسارکار Calisto & Sarkar, 2017
وریسکپذیریراموجبدستیابیبهدرجاتمتفاوتیا رفتارهایکارآفریزافهودرفتیجرهسر،وح
مخت فیا فوآوریوعم ردسا مافیدافستهافدی 
هیزروفروکروروال )Korvela & Heinonen, 2017مولفرههرایکرارآفریزیشررکتیشرامل؛
فوآوری،اقداماتریسکآمی ،وفوسا یاستراتژیکوپیش میزههایکرارآفریزیشررکتیشرامل
تبویزمدیریتوسا مان،افگی شفردی،شفافیت،برا برودن،اجتمراعیبرودن،شایسرتگیفرردی،
تبویزبهفوآوریوتوسعهرابرعم ردشرکتهاموثردافستهافدی 
اکتانوبولوت )Aktan & Bulut, 2008دربررسریتراثیرکرارآفریزیشررکتیبررعم ررد
مالیبزگاههایتولیردی،تراثیرمولفرههرایکرارآفریزیشررکتیشرامل؛فروآوری،ریسرکپرذیری،
پیبگامیورقابتتهاجمیرابرعم ردمالیشرکتهایموردم،العهمثبتومعزاداردافستهافدی 
بررراسرراسم،العرراتبررارتوویزسررتیر )Barrett & Weinstein, 1999تمایررلبررهبررا ار،
افع،اف پذیریسا مان،وکارآفریزیشررکتیهمبسرتگیمثبتریبراعم رردمرالیدارفردیهمازریر
تمایلبهبا ار،وافع،افپذیریسا مانتاثیرمثبتومعزاداریبرکارآفریزیشرکتیدارفدی 
هرا )Zahra, 1993راب،همیانمطیطبزگاهوکارآفریزیشرکتیشرامل فروآوری،با سرا ی
سا مافیوایجادکسبوکارجدیدراباعم رردمرالیمروردم،العرهقرراردادیبرراسراسفترایج،
ویژسیهایمطیطبزگاهفظیرپویاییبرراب،همیانکارآفریزیشرکتیوعم ردمالیمروثراسرتی
همازیرایرم،العهفبانداد،کارآفریزیشرکتیتاثیرمثبتومعزاداریبرعم ردمالیداردی 
)بهبررسیعواملمهمتعییرکززدهکرارآفریزیشررکتیپرداخرت،

می ر Miller, 1983 ,2011
براساسفتایج،تاثیرعواملمخت فبرکارآفریزیشرکتیبرهفروعبزگراهبسرتگیداردیکرارآفریزی
شرکتیدربزگاههایسرادهبرهویژسریهرایرهبرر،دربزگراههرایبرفامرهریر یبرهاسرتراتژیهرای
مطصول-با ار،ودربزگاههایارسافیکبهشرایطمطیطوساختاربزگاهبستگیداردی 
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عملکرد مالی

طیفسستردهایا شاخرهابرایار یابیعم ردمالیشرکتهامرورداسرتفادهقررارمری-
سیردیدرمجموعهدفکسبوکارهادرخ زار شبرایییزفعانخالصهمیشرودیدرکسربو
کارهایافتفاعی،حداکثرسا یسودصاحبانسهامهدفاص یشرکتهامیباشردیبررایار یرابی
می انموفقیتدرایرهدف،شاخربا دهداراییهابهعزواناصر یترریرشراخرمرورداسرتفاده
قرارمیسیردیجرانهگرلوهم راران )Hagel at al. , 2013بیرانمریکززردکرهشراخربرا ده
داراییها،موثرتریرشاخردردسترسبرایار یابیعم ردمالیشرکتهامیباشدیم،العهع ی
آبادیوهم اران ،)Aliabadi at al. , 2013بهمزظورکبفمرتبطترریرومروثرتریرشراخر
حسابداریبرایار یابیعم ردمالیشرکتهرا،فسربتبرهبررسریک یرهفسربتهرایمربروببره
مطرکار ش،شاخرهایمرالی،ار شیاتریوقیمرتسرهام،فبرانمریدهردکرهفسربتبرا ده
داراییها،مرتبطتریرومزاسبتریرفسبتبهمزظورار یابیعم ردمالیشرکتهامیباشدی 

پیشینه

بایارس یکواو ساهیر )Bayarçelika & Özşahin, 2014بهبررسریتراثیرجروکرارآفریزی
شرکتیبرعم ردبزگاههایتولیدیپرداختزردیمطققراندربررسریروی500شررکتترکیره،ا 
پرسبزامههایاستافداردبرایجم آوریدادهها،وا روشهایتط یلعرام یوتط یرلهمبسرتگی
برایآ مونفرضیههااستفادهشدیبراساسفتایجتط یلعام ی،مولفرههرایجروکرارآفریزیشرامل
دسترسیبره مران،اسرتقالل،حمایرتمردیریتا توسرعهایرده،حمایرتمردیریتا پرروژ ههرای
ریسکآمی وسیستمپاداشاستیهمازیرمولفههایتمایلبهکارآفریزیشرکتیشاملفروآوری،
ریسکپذیری،پیبگامی،ورقابتتهاجمیبوده،وشاخرهایعم رردسرا مانشراملعم ررد
باشدیبراساسفتایج،جوکارآفریزیدرشرکتهایترکیهتراثیرمثبرت

مالیوعم ردفوآوریمی
ومعزاداریبرتمایلآفهابهکارآفریزیداشته،وتمایلبهکارآفریزیهمتاثیرمثبتومعزراداریبرر
عم ردآفهاداردی 
تورووهم اران )Turró et al, 2014درم،العهایبرررویدادههرایمربروببره62کبرور
سوفاسوندربا ه مافیسالهای2004تا2008تاثیرعواملمطی،یرابرکارآفریزیشرکتیمورد
بررسیقراردادفدیمطققانا شاخراقدامبهایجادکسبوکارجدیدبررایبررسریکرارآفریزی
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شرکتیاستفادهفمودهافدیبرایآ مونفرضریههراا روشرسرسریونلوجسرتیکاسرتفادهشردهو
فتایجبه دستآمده،تاثیرعواملمطی،یغیررسرمی فرهزرککارآفریزافرهووتراثیررسرافههرا)و
عواملمطی،یرسمی تعدادفرایزدهایال مبرایایجادکسبوکارودسترسیبهمزاب مرالی)برر
کارآفریزیشرکتیراموردتاییدقرارمیدهدیهمازیرعواملمطی،یغیررسرمیفقرشواسرطرا
میانعواملمطی،یرسمیوکارآفریزیشرکتیایفامیفمایدی 
لوامباوهم اران )Lwamba et al, 2014بهبررسیتاثیرکارآفریزیشرکتیبرعم ردمرالی
بزگاههایتولیدیپرداختزدیایرم،العهکهبرروی200بزگاهتولیدیکزیراافجرامشرد،مولفرههرای
کارآفریزیشرکتیشاملفوآوری،ریسکپذیری،پیبرگامی،رقابرتتهراجمیواسرتقاللدرفظرر
سرفتهشده،وا روشهایتط یلعام یوتط یلهمبستگیبرایتط یلدادههاوآ مونفرضیههرا
استفادهشدیبراساسفتایج،فوآوری،ریسکپذیریورقابتتهاجمیتراثیرمثبرتومعزراداریبرر
کارآفریزیشرکتیدارفد،درحالیکهپیبگامیواستقاللتاثیرمثبرتومعزراداریبررکرارآفریزی
شرکتیفدارفدی 
پارکر )Parker, 2007بهمقایسهکارآفریزیشرکتیوکارآفریزیمسرتقلپرداخرتیدادههرای
موردفیا ا اطالعاتپیمایبیکهدرسالهای2005تا2006درموردکارآفریزیدرامری اافجرام
شدهبود،بهدستآمدوا روشتط یلرسرسیونبرایآ مونفرضریههرااسرتفادهشردیبرراسراس
فتایج،افرادیکهدرفعالیتهایکرارآفریزیشررکتیمبرارکتمریکززرد،تمرای یبرهکرارآفریزی
دومسرتریرافرادتمایلبیبتریبهکرارآفریزیشررکتی

مستقلفدارفدیا فظرسزی،جوانتریرافرا
درمقایسهباکارآفریزیمستقلدارفدیکارآفریزانشرکتیبیبتربهمطرکهایمطیطکراریخرود
ع سالعملفبانمیدهزد،درحالیکهکارآفریزانمستقلبیبتربهمطررکهرایسرایرافرراددر
شب ههایاجتماعیع سالعملفبانمیدهزدی 
رومرررو-مررارتیز وهم رراران )Romero-Martinezet et al, 2010ترراثیرخصوصرریسررا ی
بزگاههایدولتیرابرکارآفریزیشرکتیبررسیکردفدیدادههای31بزگاهدولتیاسرپافیاا 3سرال
قبلتا3سالبعدا خصوصیسا یموردتط یلقرارسرفتیمولفههایکارآفریزیشررکتیشرامل
فوآوریمطصول،فوآوریفرایزد،فوآوریسا مافی،اقداممخاطرهآمی م ری،اقرداممخراطرهآمیر 
بیرالم ی،وفوسا یاستراتژیکدرفظرسرفتهشده،وا روشهایآماریفظیرتط یلهمبسرتگی
برایآ مونفرضیههااستفادهشدیبراساسفتایج،خصوصریسرا یبزگراههرایموجروددرصرزای 
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رقابتیمزجربهاف ایشکارآفریزیشرکتیدرآفهرامریشرودوکرارآفریزیشررکتیدربزگراههرای
خصوصیسا یشدهبستگیبهدوعاملمال یتورقابتداردی 

ایرلزردوهم راران ) Ireland et al, 2011برهارائرهمفهرومیبراعزرواناسرتراتژیکرارآفریزی
شرکتیپرداختزدیآفهاایرمفهومرابهایرصورتتعریفمیکززد «یکروی ردمرزظمدرسر،ح
سا مانباات ابررفتارهایکارآفریزیکهبهطورهدفمزدومداومبرهبا سرا یسرا مانپرداخترهو
ق مروفعالیتهایسا مانراا طریزشزاساییوبهرهبرداریا فرصتهایکارآفریزیشر لمری-
میزههرای
ای،پیش 

دهد»یدرایرم،العهبااستفادها یکروشمفهومیمبتزیبراطالعاتکتابخافه
فردیومطی،یاستراتژیکارآفریزیشرکتی،وابعادآنموردبررسیقرارسرفتهاستیبرراسراس
فتایج،عواملفردیوشرایطمطی،یبرش لسیرریاسرتراتژیکرارآفریزیشررکتیمروثربروده،و
ابعرراداسررتراتژیکررارآفریزیشرررکتیشرراملدیرردساهاسررتراتژیککررارآفریزی،معمرراریسررا مافی
حمایتکززدها کارآفریزی،وفرایزدهاورفتارهایکارآفریزیمیباشدی 

کورات ووهم اران )Kuratko et al, 2005باارائهیکمدلمفهومیبهتط یلعواملمروثر
بررفتارهایکارآفریزافهمدیرانس،حمیافیسا مانها،عواملموثربررترداومایرررفتارهراوفترایج
افدیبراساسفتایج،حمایتمدیرانارشد،استقالل،پاداشها،دسترسیبه مران

ایررفتارهاپرداخته
یباشردی
ومطدودیت هایسا مافیا عوامرلبررو رفتارهرایکارآفریزافرهمردیرانسر،حمیرافیمر 
همازیرشزاساییوپرورشفرصرتهرایکارآفریزافرهواختصراصمزراب بررایپریسیرریآفهراا 
اقداماتکارآفریزافهمطسوبشرده،وفترایجایرراقرداماتمرواردمخت فریفظیررارتقرایسرا مان،
هایمالیمیباشدی 

فوسا یسا مافی،ایجادیکشب هاجتماعیجدیدوپاداش
کالیز ورام )Collins & Ram, 2003بایکروشمفهومیمبتزیبرراطالعراتکتابخافرهای،
فرآیزدهایع سالعملبزگاهفسبتبهبا ار،ویژسیهایپاسخمدیریتبهتیییرراتبرا اروفقرش
کارکزاندرش لسیریروابطاجتماعیدربزگاههرایتولیردیکو رکبرهبررسریویژسریهرای
مدیریتبزگاههایکارآفریرپرداختزدیایبانبرروییرکشررکتفموفرهموفرزتمرکر فمرودهو
ویژسیهایآنموردتط یلقراردادفدیوجودروابطکاریغیررسمی،فقرشفعاالفرهکارکزراندر
ش لسیریروابطاجتماعی،وت یهبراهداف بهجایکزترلمدیریت)ا ویژسیهرایایرربزگراه
کارآفریرمیباشدی 

تورنبری )Thornberry, 2002درم،العهایبررروی هرارشررکتبر رب،تراثیرآمرو ش
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مدیرانرابرکارآفریزیشرکتیبررسیکردیدورههایآمو شریکرارآفریزیبرسر ارشردهبررای
مدیرانشرکتهاوفتایجعم یایردورههاموردتط یلقرارسرفتیفتایجفبراندادکرهآمرو ش
مدیرانایرشرکتهامیتوافدمزجربهکارآفریزیشرکتیشردهوتراثیرقابرلتروجهیبررعم ررد
شرکتهایمذکورداشتهباشدیالبتهبرایایجادوتقویتکارآفریزیشرکتیال ماستکهعرالوه
برآمو ش،سایر میزههایایجادکارآفریزیشرکتیفظیرحمایتمدیریتارشد،سیستمپاداش،و
هایکارآفریزافههمدرشرکتهاایجادشودی 

اختصاص مانبرایفعالیت
هورفسربایوهم راران  )Hornsby et al, 2002برهبررسریعوامرلدرونشررکتمروثربرر
فعالیتهایکارآفریزافهمدیرانمیافیبزگاههاپرداختزدواب اریبرایافدا هسیرریجروکرارآفریزی
شرکتیمعرفیشدکهشامل84پرسشمیباشدیایررپرسبرزامهتوسرطتعردادیا مردیرانمیرافی
بزگاههای سوفاسونت میلشدورواییپرسبزامهبرااسرتفادها تط یرلعرام یمروردبررسریقررار
سرفتیبراساسفتایج،مولفههایجوکارآفریزیشررکتیشراملحمایرتمردیریت،آ ادیعمرل،

مر هایسا مافی،سیستمپاداش،ودسترسیبه مانمیباشدی 
بیرکیزبو )Birkinshaw, 1997بهبررسریکرارآفریزیشررکتیدرشررکتهرای یرمجموعره
شرکتهای زدم یتیپرداختیدادههایموردفیا ا طریزافجراممصراحبهوت میرلپرسبرزامها 
مدیران39شرکت یرمجموعهشرکتهای زدم یتیجم آوریشدهاستیتط یلدادههراابتردا
باتط یلکیفیآفهاا طریزجداولوفمودارهراآغرا شردیسرپستط یرلهرایکمری روشهرای
آماری)افجامشدهوبایافتههایکیفیمقایسهشدیبرراسراسفترایج،کرارآفریزیدرشررکتهرای
یرمجموعهشرکتهای زدم یتیموجباف ایشپاسخسوییمط ی،ی پار گیجهافیوظرفیت
یادسیریدرسسترهجهافیمیشودی 

می روفری ن  )Miller & Friesen, 1982برهبررسریتراثیرعوامرلسوفراسونبررکرارآفریزی
شرکتیپرداختزدیفموفهآماریشامل52بزگاها صزای سوفاسونکافادامیباشردیدرایررم،العره،
دوالگویمخت فبرایتبییرفوآوریمطصوالتارائهشدکهشاملالگویکرارآفریزیوالگروی
هایکارآفریرومطافظهکارمروردآ مرون

مطافظهکاریمیباشدیایردوالگوبهترتیبدرشرکت
هابهدودستهکارآفریرومطافظهکارا دوشراخرفروآوریو

قرارسرفتیبرایتف یکشرکت
ریسکپذیریاستفادهشدیبرایتط یلتاثیرعواملسوفاسونبرکارآفریزیشرکتیدرهرریرکا 
دودستهمذکورا تط یلهمبستگیوتط یلرسرسیوناسرتفادهشردیبرراسراسفترایج،درالگروی

91

احصاء مولفههای کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی شرکتهای منتخب

مطافظهکاری،فوآوریراب،رهمثبتریبرامتییرهرایمطی،ری،تصرمیمسیرری،سراختاری،وفرراوری
اطالعات کزتررل)دارد،درحرالیکرهدرالگرویکرارآفریزی،فروآوریراب،رهمزفریبرافرراوری
اطالعات کزترل)داشتهوتاحدودیباعواملمطی،یوعواملساختاریبزگاهراب،رهمثبرتداردی
بزابرایرعامرلاساسریتعیریرکززردهمیر انفروآوریبزگراههرا،افتخراباسرتراتژیکرارآفریزیویرا
مطافظهکاریا سویآفهااستوتاثیرسایرعواملبهایرافتخاببستگیداردی 

باتوجهبهم،العهسستردهکتابخافهایایرپژوهش،فتایجحاصلا بررسیم،العراتپیبریردر
احصاءمولفههایکارافریزیشرکتیبهصورتخالصهدرجدول )1ارائهسردیدهاستی 

جدول  .1مولفههای کارآفرینی شرکتی

مولفهها

.13ایکلز و نِک ()1998

 .1خالقیت و نوآوری

 .12المپکین و دس ()1996

 .2ریسکپذیری(مخاطرهجویی)

.11کواتکو و همکاران ()1993

 .3رقابتجویی(رقابت تهاجمی)

.10هارنسبیوهمکاران ()1993

 .4خودنوسازی

 .9کوراتکو و همکاران ()1993

 .5فرهنگ شرکتی

 .8زهرا ()1993

 .6ساختار سازمانی شرکت

 .7زهرا ()1993

 .7پیشگامی

 .6کاوین و اسلوین ()1991

 .8نیروهای پیشبرنده

 .5زهرا ()1991

 .9سرمایهگذاری ریسکپذیر

 .4زهرا ()1991

 .10متغیرهای استراتژیک

 .3کورنوال و پرلمن ()1990

 .11بازسازی راهبردی

 .2گوث و گینسبرگ ()1990

های فردی)
 .12جستجوی فرصتهای جدید

 .1کووین و اسلوین ()1989

 .13مشخصات رهبری (ویژگی-

محقق/محققین
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جدول  .1مولفههای کارآفرینی شرکتی

مولفهها

 .26آنتونیک و زورن ()2005
 .27فورد و بیدن ()2005
 .28لئو و همکاران ()2005
 .29ایرلند و همکاران ()2006
 .30بیلوت و آلپکن ()2006
.31هیسریچ و همکاران ()2006
 .32وانگ و لیهاو ()2006
 .33یانگ و همکاران ()2007
 .34کوراتکو ()2007
.35هولت،رادرفوردوکالهسی()2007
 .36لی سانگ ()2007
 .37کارنی ،هیسریچ و راش ()2008

 .1خالقیت و نوآوری

 .25هیلتون ()2005

 .2ریسکپذیری(مخاطرهجویی)

.24هینیونگ و همکاران ()2004

 .3رقابتجویی(رقابت تهاجمی)

.23آنتونیک و هیسریچ ()2003

 .4خودنوسازی

 .22کریزر و همکاران ()2002

 .5فرهنگ شرکتی

 .21دی کونینگ و اسمیت ()2002

 .6ساختار سازمانی شرکت

.20هارنسبی،کوراتکووزهرا()2002

 .7پیشگامی

 .19کارینو پوتلزبرگ ()2001

 .8نیروهای پیشبرنده

 .18آنتونیکو هیسریچ ()2001

 .9سرمایهگذاری ریسکپذیر

 .17آنتونیک ()2000

 .10متغیرهای استراتژیک

 .16گات و گیسبرگ ()1999

 .11بازسازی راهبردی

 .15تامپسون ()1999

های فردی)
 .12جستجوی فرصتهای جدید

 .14فالب و همکاران ()1998

 .13مشخصات رهبری (ویژگی-

محقق/محققین
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جدول  .1مولفههای کارآفرینی شرکتی

مولفهها
 .1خالقیت و نوآوری

 .2ریسکپذیری(مخاطرهجویی)

 .3رقابتجویی(رقابت تهاجمی)

 .4خودنوسازی

 .5فرهنگ شرکتی

 .6ساختار سازمانی شرکت

 .7پیشگامی

 .8نیروهای پیشبرنده

 .9سرمایهگذاری ریسکپذیر

 .10متغیرهای استراتژیک

 .11بازسازی راهبردی

 .39اجال و همکاران ()2009
 .40مایلز و همکاران ()2009
 .41مارتیز و همکاران ()2010


روش تحقیق

درایرپژوهشابتدادادههابصورتپرسبزامهایجم آوریسردیدهوسرپسبرااسرتفادها 
روشهایآماریبهآ مونفرضیاتپژوهشپرداختهشدهاست؛لذادرمبطثروشتطقیز،ابتردا
شیوهسزجشاعتباردادههایسردآوریشدهموردبررسیقرارمریسیرردودرادامرهبرااسرتفادها 
آماراستزباطی،رواییوپایاییاب ارتطقیزموردبررسیقرارسرفتهاستی 
مزاسبتریرشیوهبرایسزجشرواییسا هدردادههرایپرسبرزامهایاسرتفادها تط یرلعرام ی
تائیدیاس تیهمازیردرتط یلعام یتائیدیهر همی انبارعام یبهعددیکف دیکترباشرد
درواق سویایایرمسئ هاستکهسواالتپرسبزامهارتبابقویتریبامتییرهایم زروندارفردو
اسرمی انبارعام یاستافداردصفرباشدایربهمعزایعردمارتبراببریرسروالپرسبرزامهبرامتییرر
م زوناستیبارعام یمزفیبهمعزایمع وسبودنجهرتاثرسرذاریسروالپرسبرزامهبررمتییرر
م زوناستیایرپژوهشبراساسپرسبزامهایبرا 41سویرهطراحریشردهکرههمرهایررمتییرهرا
م زون فهفته)هستزدوبااستفادها تط یلعام ی،معادالتافدا هسیرریمربروببرهآفهرامبرخر
میشودیمقداربارعام یکمترا ،0/4کو کمطسوبشدهوبایدا مدلحرذفسررددیفترایج
تط یلعام یتائیدیدرجدولشماره )2ارائهشدهاستی 


های فردی)
 .12جستجوی فرصتهای جدید

 .38بلیز و چیپرز ()2008

 .13مشخصات رهبری (ویژگی-

محقق/محققین
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جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تائیدی
متغیرها و ابعاد

خالقیت و کارآفرینی ()C&I

ریسکپذیری ()RT

رقابتجویی ()CA

خودنوسازی ()SR

فرهنگ شرکتی ()OC

پیشگامی ()PRO

بازسازی راهبردی ()STR

جستجوی فرصتهای جدید ()NOS

ویژگیهای رهبری ()LP

گویهها

بار عاملی

آماره تی

C&I1
C&I2
C&I3
C&I4
RT1
RT2
RT3
RT4
CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
SR1
SR2
SR3
SR4
OC1
OC2
OC3
OC4
OC5
PRO1
PRO2
PRO3
PRO4
STR1
STR2
STR3
NOS1
NOS2
NOS3
NOS4
NOS5
LP1

0/87
0/73
0/85
0/80
0/89
0/79
0/85
0/74
0/70
0/66
0/67
0/66
0/75
0/80
0/63
0/59
0/51
0/57
0/55
0/51
0/61
0/67
0/66
0/76
0/64
0/62
0/78
0/77
0/94
0/46
0/51
0/69
0/44
0/49
0/62

9/57
8/66
9/87
9/43
10/69
8/85
8/95
8/95
8/10
7/43
7/68
8/17
8/38
9/26
7/10
6/49
5/44
6/55
5/92
6/04
6/61
7/84
7/14
8/37
7/30
6/75
9/06
8/67
9/80
5/12
5/95
7/22
5/84
5/39
7/42
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0/72
0/55
0/66
0/66
0/83
0/66

LP2
LP3
LP4
TF1
TF2
TF3

نیروهای پیشبرنده ()TF

7/80
5/75
8/04
6/68
8/69
7/04




همانسوفهکهدرجدولفوقمباهدهمیشودمقردارآمرارهتریدرتمرامسرواالتمربروببره
متییرهایتطقیزا 1/96ب ربتربوده،همازیرمقادیربارهایعام یتمامسویرههرایپرسبرزامه،
بیبترا 0/4میباشزدیبزابرایرمیتوانفتیجهسرفتکهسویههایافتخابشدهسراختارهایعرام ی
مزاسبیراجهتافدا هسیریمتییرهاوابعادکارآفریزیشرکتیدرمدلتطقیزفراهممیکززدی 
همازیرشاخرهایبرا شمدلفی درجدولشماره )3فباندادهشدهاستیهمانطورکره
درجدولمباهدهمیشودمقدارRMSEAبرابربا0/03میباشدوباتوجهبهایز هکمتررا 0/08
استفبانمیدهدمیافگیرمجذورخ،اهایمدلمزاسببرودهومردلقابرلقبرولاسرتیهمازریر
مقدارکایدوبهدرجهآ ادیبرابربا)[789/01]/734 1/07استکهبیر1و3میباشدومی ان
شاخرهایIFI، AGFI،GFI،NFIو CFIفی ا 0/9بیبترمیباشزدیلرذادرمجمروعمریتروان
سفتکهمقدارشاخرها،بامالکتفسیریآفهام،ابقتداشتهوتط یرلعرام یتائیردی،سراختار
متییرهاوابعادموردبررسیدرپرسبزامهراتائیدمیفمایدی 

جدول  .3شاخصهای برازش
CFI
0/98

IFI
0/98

AGFI
0/97

GFI
0/92

NFI
0/95

RMSEA
0/03

χ2/df
1/07


پسا مبخرشدنف وئیبرا ش،ایزکفرمالبودندادههرایسرردآوریشردهمریبایسرت
موردآ مونقرارسیردیدرشیوهپرسبزامهایسردآوریدادهها،فرمرالبرودنمتییرهرایتطقیرزبرا
استفادها آ مونکولموسوروف–اسمیرفوفموردبررسیقرارمیسیردیفتایجآ مونفوقبررای
تمامیمتییرهایپژوهشحاکیا ردفرضمقابلباعزوانعدمفرمالبرودندادههراداردیبزرابرایر
فرمالبودنهمهمتییرهایپژوهشدرس،ح95درصدداردیهمازیربهمزظروربررسریسرا ساری
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دروفیمتییرهایپرسبزامه-پایاییپرسبزامه-میتروانا ضرریبآلفرایکروفبراتاسرتفادهفمرودی
ضرایببدستآمدهبرایآلفایکروفباتدرتمرامیسویرههراوابعرادمروردم،العرهبریشا 0.7
بدستآمدهکهمؤیدپایاییپرسبزامهاستی 1
پسا بررسیاعتباردادههایسردآوریشدهتوسطپرسبزامههابهآ مرونفرضریاتپرداختره
شدهاستیبرایپاسخسوالفخستکهتعییرمولفههایبرومیکرارآفریزیشررکتیاسرت،آ مرون
تی-تکفموفهایبرایاستزبابآماریمورداستفادهقرارمیگیردتاروشرسرددکدامیرمتییرهرای
موردپژوهشا فظرخبرسانج ومؤلفههایکارآفریزیمطسوبمریسردفردیدرپاسرخبرهسروال
دومکهبهرتبهبزدیشرکتهایموردم،العرهاختصراصدارد،ا روشتاپسریساسرتفادهشردهو
طیششمرح هبهو ندهیمراتریسفرمرالوتعیریرایردهآلوبدسرتآوردنفاصر همتییرهراا 
ایدهآلهاپرداختهشدهیدرپاسخبهسوالسوما ضریبهمبستگیپیرسوناستفادهشدهتراارتبراب
میانمیزان کارآفرینی شرکتی با عملکرد مالی شرکتهای منتخب مشخص گردد.
یافتههای پژوهش

پژوهشحاضردرپیپاسخبهسهسوالبرآمدهاست 
1یمولفههایبومیکارآفریزیشرکتکدامزد؟ 
2یشرکتهایمزتخبدر هرتبهایبهلطاظکارآفریزیشرکتیقراردارفد؟ 
3یرتبهکارآفریزیشرکتیباعم ردمالیشرکتهایمزتخب هفوعراب،هایدارفد؟ 
پاسخسوالاول 
درپاسخبهسوالاولتطقیزکهتعییرمولفههایبومیکارآفریزیشرکتیاست،سامهرای یرر
طیشدهاست 
 بررسیادبیاتموضوعمربوببرهمولفرههرایکرارآفریزیشررکتیواسرتخراجآفهرا،شرامل 
خالقیررتوفرروآوری،ریسررکپررذیری مخرراطرهجررویی)،رقابررتجررویی رقابررتتهرراجمی)،
خودفوسا ی،فرهزکشرکتی،سراختارسرا مافیشررکت،پیبرگامی،فیروهرایپریشبرفرده،
________________________________________________________________
 -1نتایج آزمون های مورد بحث در این قسمتدر صورت بنا به درخواست قابل ارائه هستند و عدم ذکر آنها در اینجا صرفا
جهت صرفه جویی در تعداد صفحات این مقاله بوده است.
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سرمایهسذاریریسکپذیر،متییرهایاستراتژیک،با سا یراهبردی،جستجویفرصتهای
جدیدومبخصاترهبری ویژسیهایفردی)میشودی
 جهتتعییرمولفههایبومیشررکتی،پرسبرزامهایبرمبزرایمولفرههرایکرارآفریزیشررکتی
حاصلا مرح هقب یبا13سویهتزظیمسردیردیایررپرسبرزامهدراختیرارخبرسرانع مریو
اجراییشامل؛اعضایهیاتمدیرهشرکتهرایمزتخربوبرخریا اسراتیدصراحبفظرردر
حو هکارآفریزیقرارسرفتتامی اناهمیتمولفههایکارآفریزیارایهشدهراتعیریرکززردی
بهایرترتیبپرسبزامهتوسط40ففرا خبرسانت میرلسردیردیسرپسدادههرایحاصرلا 
پرسبزامههایمذکوردرقالببررسیمیافگیرجدولشماره )4وآ مونتییتکفموفرهای1
درقالبجدولشماره )5موردتط یلقرارسرفتی
جدول  .4میانگین مولفههای کارآفرینی
مولفههای کارآفرینی شرکتی

میانگین

4

انحراف معیار

3

خطای استاندارد از میانگین

خالقیت و نوآوری

4.9500

0.22072

0.03490

ریسکپذیری

4.8750

0.33493

0.05296

رقابتجویی

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

سرمایهگذاری ریسکپذیر

4.5000

0.50637

0.08006

متغیرهای استراتژیک

4.5500

0.55238

0.08734

بازسازی راهبردی

4.7500

0.54302

0.08586

جستجویفرصتهایجدید

4.9000

0.30382

0.04804

مشخصات رهبری

4.8500

0.36162

0.05718

2

________________________________________________________________
1- One-Sample Statistics
2- Std. Error Mean
3- Std. Deviation
4- Mean
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جدول  .4میانگین مولفههای کارآفرینی
4

مولفههای کارآفرینی شرکتی

میانگین

نیروهای پیشبرنده

4.6750

انحراف معیار

0.61550

3

خطای استاندارد از میانگین

2

0.09732


هماف،ورکهدرجدولشماره )4مباهدهمیشودمولفههراییکرهمیرافگیرکمترریفسربتبره
سایرمولفههاکسبکردهافد،فقشکمتریدربرو کارآفریزیشرکتیایفامیکززدیبهایرترتیرب
سهمولفهساختارسا مافی،سرمایهسذاریریسکپذیرومتییرهایاستراتژیککهکمتریرمیافگیر
رادارفد،حذفخواهزدشدیبرایتاییدمولفههاییکهدرمیافگیرسیریحذفشردهافردا آ مرون
تییتکفموفهایهماستفادهمیشودیدرهمیرراستااسرا میافگیرمولفههایکرارآفریزیمیرافگیر
سرفتهشود میافگیرمیافگیرها)عدد4/73بدستمیآیدیبزابرایربرایآ مرونتییترکفموفرهای
عدد4/73بهعزوانآمارهT-Valueدرفظررسرفترهمریشرودیدرآ مرونتییترکفموفرهایبررای
بررسیا آمارهتی )tوهمازیرس،حمعزاداری )sigاستفادهمیشودیدرایرآ موندرصورتی
کههم مانمقدارآمارهtب رسترا )t >1.96 1/96وهمازیر س،حمعزاداریکمترا 0/05باشد
،)sig <0.05میتوانسفتمیافگیرمولفهب،رورمعزریداریا عردد4/73بیبرتراسرتیا سروی
دیگراختالفمیافگیرمطاسبهشدهبیرمیافگیرواقعیمولفههاومیافگیرترا کهمزفیشردهفبران
دهزدهایراستکهمولفههایمذکوربررایبررو کرارآفریزیشررکتی زردانمروثرفبرودهافردیبره
عبارتدیگرپاسخگویانرتبهایرمولفههارابرایایجادکرارآفریزیشررکتیبسریارپراییرار یرابی
کردهافدیباتوجهبهفتایجبدستآمدهدرجدولشماره )5مولفههراییکرههم مراندارایمقردار
آ مونتی،اختالفمیافگیروحدباالوپاییرمزفیباشزد،مریتروانسفرتمیرافگیرآفهرابرهطرور
معزیداریا عدد4.73کمتربودهوایرمولفه هادرفرآیزردتطقیرزحرذفخواهزردشردیبرهایرر
ترتیبفتایجحاصرلا جردولمیرافگیرمولفرههرایکرارآفریزیتاییردشردهوسرهمولفره؛سراختار
سا مافی،سرمایهسذاریریسکپذیرومتییرهایاستراتژیککزارسذاشتهشدو10مولفهافتخراب
سردیدفدی 
پاسخسوالدوم 
شرکتهایمزتخبدر هرتبهایبهلطاظکارآفریزیشرکتیقراردارفد؟ 
برایپاسخبهایرسوالتطقیزفی اقداماتبهترتیب یرصورتسرفتی 
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 باتوجهبهایز هدریافتههایمربوببهسوالاول،ا میانمولفههرایکرارآفریزیشررکتی،در
ابتدا13مولفهوسپس10مولفهافتخابشد،درایرمرح رهپرسبرزامهایبرامطرور10مولفره
تعییرشدهبامقیاسلی رتپزجتاییتهیهوبعدا اعتبارسزجیآن،درمیانمدیرانشررکت-
هایمزتخبتو ی شدیسپسبرایتعییررتبهکارآفریزیشررکتهرایمرذکورا تاپسریس1
استفادهشدهاستی
 فتایجحاصلا رتبههایکارآفریزیشررکتیدرشررکتهرایمزتخربدرجردولشرماره )6
فباندادهشدهاستی

جدول  .5تحلیل آماری تک نمونهای
Test Value = 4.73
مولفههای کارآفرینی شرکتی

خالقیت و نوآوری
ریسکپذیری
رقابتجویی
خودنوسازی
فرهنگ شرکتی
ساختار سازمانی شرکت
پیشگامی
سرمایهگذاری ریسکپذیر
متغیرهای استراتژیک
بازسازی راهبردی
جستجویفرصتهایجدید
مشخصات رهبری
نیروهای پیشبرنده

مقدار

درجه آزادی

سطح معنیداری

اختالف
میانگین

95% Confidence Interval
of the Difference

آزمون t

()df

()Sig.2-tailed

Mean
Difference

Lower

Upper

6.304
2.738
3.539
1.779
0.593
-4.815
-0.942
-2.873
-2.061
0.233
3.539
2.099
-0.565

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

0.000
0.009
0.001
0.083
0.556
0.000
0.352
0.007
0.046
0.817
0.001
0.042
0.575

0.22000
0.14500
0.17000
0.12000
0.04500
-0.48000
-0.105000
-0.23000
-0.18000
0.02000
0.17000
0.12000
-0.05500

0.1494
0.0379
0.0728
-0.0165
-0.1084
-0.6816
-0.3304
-0.3919
-0.3567
-0.1537
0.0728
0.0043
-0.2513

0.2906
0.2521
0.2672
0.2565
0.1984
-0.2784
0.1204
-0.0681
-0.0033
0.1973
0.2672
0.2357
0.1418


________________________________________________________________
1- Topsis
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 رتبه کارآفرینی شرکتی در شرکتهای مورد مطالعه.6 جدول
رتبه

36
38
39
27
37
17
22
35
23
34
18
29
30
26
3
25
15
28
16
24
12
19
14
7
9
20
11
10
2
13
8
5
55
4
6
1

0.462044
0.456456
0.456302
0.494526
0.456642
0.513124
0.501048
0.463523
050085
0.464164
0.510529
0.475642
0.47546
0.49527
0.672709
0.498664
0.523255
0.491849
0.516877
0.49947
0.529895
0.507532
0.524426
0.543962
0.538494
0.505105
0.534818
0.535605
0.721201
0.526839
0.539611
0.563726
0.398013
0.563828
0.563049
0.721889

شرکت

رتبه

da
spk
oz
kd
da
ki
bbt
eef
kt
tsa
kdg
ngp
pa
fm
dpi
psk
msb
msm
tjk
kdf
tmr
fk
ps
sadr
pa
abs
ni
sd
tmtd
pj
sbr
bbkj
pm
kc
dsg
ly

72
73
69
68
70
71
65
64
59
58
60
67
66
57
56
63
51
61
53
44
45
62
52
48
43
46
42
41
50
31
47
40
54
21
32
49
33

شرکت

0.294223
0.292555
0.330493
0.332183
0.320869
0.316076
0.358838
0.359824
0.383549
0.393998
0.379633
0.339312
0.351645
0.394134
0.397048
0.364945
0.405381
0.378207
0.404215
0.424362
0.422222
0.372169
0.404519
0.41921
0.435235
0.419843
0.436709
0.437904
0.412325
0.470338
0.4195
0.447999
0.401999
0.50237
0.468763
0.417717
0.466948

rab
Is
pst
abad
behesh
raha
tddd
bd
pe
ttrp
sik
ph
kji
kdm
hntk
tfrp
td
ba
sls
sdt
pf
np
da
mn
rt
shs
sb
de
tsrp
sss
dd
sdd
tmad
da
dsp
lr
gpa
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ایدهآلهرشرکترامعرفیمیکزدیبهایرمفهرومکرههرر قردرمقردار

بهعدد1ف دیکترباشدراه اربهجوابایدهآلف دیکتراستوبهعبرارتدیگرر،رتبره
کارآفریزیشررکتیدرآنشررکتبراالتراسرتیبراتوجرهبرهایز رهشررکتIsکمترریرایردهآل
)0.292555رابهخوداختصاصدادهاست،پاییرتریررتبهکارآفریزیشرکتی آخریررتبهیعزی
)73وشرکتlyبابیبتریرایدهآل )0.721889باالتریررتبهکارآفریزیشررکتیرادرمیران73
شرکتکو کومتوسط یرمجموعهسا مانتامیراجتماعیکسبکردهاستی 
پاسخ سوال سوم

برایپاسخبهسوالسوم«می انکارآفریزیشرکتیباعم ردمالیشرکتهایمزتخب هفوع
راب،هایدارد؟»درقالبفرضیهتطقیزبرهشررح یررتبیریرشردهکرها طریرزضرریبهمبسرتگی
اسپیرمرتاییدیاعدمتاییدفرضیهبررسیمیشودی
یداریداردی
می انکارآفریزیشرکتیباعم ردمالیشرکتهایمزتخب،راب،همثبتومعز 
بهمزظوربررسیراب،ها آ موناسپیرمراستفادهمیشودیفرضیهموردآ مونبرهصرورت یرر
میباشد
یداری
 H0می انکارآفریزیشرکتیباعم ردمالیشرکتهایمزتخرب،راب،رهمثبرتومعزر 
فداردی
 H1می انکارآفریزیشرکتیباعم ردمالیشرکتهایمزتخرب،راب،رهمثبرتومعزریداری
داردی 
بزابرایرردفرضیهصفرآمراری 

)برهایررمفهروماسرتکرهمیر انکرارآفریزیشررکتیبرا

عم ردمالیشرکتهایمزتخب،راب،همثبرتومعزریداریداردیال مبرهیکرراسرتدرآ مرون
اسررپیرمرهزگررامیفرضرریهصررفرردمرریشررودکررهس ر،حمعزرریداریآ مررونا 0/05کمترررباشررد
)یفتایجآ مونهمبستگیاسپیرمردرجدولشماره )7فباندادهشدهاستی 
براساسجدولفوق،ضریبهمبستگیاسپیرمربیررتبهکارآفریزیشرکتیبراعم رردمرالی
شرکتهایمزتخب،برابربا0/737مریباشردومقرداریمثبرتاسرتیهمازریرسر،حمعزریداری
آ مونبرابربا0/000استکها 0/01کمترمیباشد )Sig=0/000 0/01بزابرایربااطمیزان99
درصدفرضیهصفر)

( ردمیشودومیتوانسفترتبهکرارآفریزیشررکتیبراعم رردمرالی
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معزیداریداشتهاستبزابرایرفرضیهیپژوهشتائیدمیسرددی
شرکتهایمزتخب،راب،همثبتو 
فتایجبررسیرتبهابعادکارآفریزیشرکتیورتبهعم ردمالیدرشرکتهایموردم،العهحاکی
ا آناستکهدربیر سی دهشرکتاولهررسرروه،یعزریا شررکتدارایرتبرهیرکتراسری ده
کارآفریزیوا شرکتبرااولریر مزاسربترریر)عم رردمرالیتراشررکتدرجایگراهسری دهم
تهرایدارای
کارآفریزی،یا دهشرکتمبترکوجرودداردیایررمهرمبردانمعزاسرتکرهشررک 
مولفههایکارافریزیبیبتروقویتر،دارایعم ردمالیبهتروموفزتریمیباشزد،ا سویدیگرر
بابررسیسی دهشرکتدارایپاییرتریررتبرهکرارآفریزیبراسری دهشررکتدارایضرعیفترریر
عم ردمالی،مباهدهمیشودکهدهشرکتمبترکوجودداردوایربدانمعزاستکرهشررکت
هایدارایرتبهکارآفریزیپاییرترومولفههایضعیفتردارایعم ردمالیفامزاسبتریفسربت
بهشرکتهایدارایمولفههایکارآفریزیقویودارایرتبهکارآفریزیبیبترمیباشزدی 

جدول  .7نتایج آزمون اسپیرمن
رتبه کارآفرینی
عملکرد مالی

ضریب همبستگی
سطح معناداری ()Sig
تعداد

0/883
0/000
73


نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

فتیجهتطقیزحاضرهمراستاباسایرتطقیقاتصورتسرفتهدرعرصهبیرالم یحراکیا آن
استکهشرکتهایدارایویژسیهایکارافریزافهبیبتر،ا عم ردمالیمزاسربترریفسربتبره
سایرشرکتهابرخوردارمیباشزدیبامرورادبیاتکارآفریزیشرکتی،سری دهمولفرهدرتطقیقرات
بیرالم یا بیبتریرفراوافیبرخورداربودکرهایررمرواردشرامل؛خالقیرتوفروآوری،ریسرک
پذیری،رقابتجویی،خودفوسا ی،پیبگامی،با سا یراهبردی،سرمایهسرذاریریسرکپرذیر،
متییرهایاستراتژیک،جستجویفرصرت هرایجدیرد،فیروهرایپریشبرفرده،مبخصراترهبرری
ویژسیهایفردی)،ساختارسا مافیوفرهزکسا مافیمیباشدی
درایربخشوبابهرهسیریا فتایجتطقیز،پیبزهادهایاجرایریدربرهکرارسیریهرریرکا 
مولفههایاحصاءشدهبهمزظورحداکثرفمودنویژسیهایکارآفریزیشرکتیوبهتب آنارتقراو
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بهبودعم ردمالیدرشرکتهاارائهمیسردد؛
خالقیتوفوآوری،بهمزظورش وفاییهر هبیبرترایررویژسریهرا،مردیرانبایردفسربتبره
اختصا صمزاب خاصوقابلمالحظهایبهایربخشاقدامفمایزدیا دیگرمواردقابلتوجهدرایر
بخشاهمیتافتخابمدیرانبراساسویژسیخالقیتوفوآوریاستی 
ریسکپذیری،شرکتهاومدیرانمیبایستدراستخدامافراد،ویژسیهایریسکپرذیری
ایبانرابهدقتمروردم،العرهوبررسری قرراردهزردوبرافگراهیبرهسرابقهخرافوادسی،مطی،ری،
اجتماعیوحرفهایایبانفسبتبهب ارسیریفیرویافسافیاقدامفمایزدی 
رقابتجویی،شرکتهابایدرفتارهایپیبگامافهرابهمزظروربهبرودوضرعیترقرابتیخروددر
مقایسهباسایرشرکتهابهکارسیرفدوایرروی ردمرهونتدویربرفامهاستراتژیکرقابتجویافه
وهدفسذاریتمامیاقداماتشرکتهادرفیلبهایرهدفمیباشدی 
ل ومخودفوسا یواف،باقمیط بدکهتوافمزدیهاومزاب شرکتا  مافیبه ماندیگرتیییر
کززد،ا ایرروبایدبرفامهاستراتژیکشرکتهادربرسیرفدهاهدافمبخردرایجراداف،براقبرا
مطیطباشدی 
دربطثبا سا یراهبردی،مدیراناجراییشررکتهرابایردفسربتبرهفرراهمفمرودنشررایط
مساعدبهمزظورایجادبا سا یراهبردیمتعهدبودهوبابهرهسیریا شیوههایتبویقیکارکزران
رابهایرمسیرسوقدهزدی 
باتوجهبهشرایطرقابتیاقتصادی،برفامهری یمزاسببرهمزظروردسرتیابیبرهم یرترقرابتیو
جستجویفرصتهایجدیدا اهموظایفمدیراناجراییشرکتهابهشمارمیآیدی 
سرمایهسذاریریسکپذیرفرآیزدیاستکهبهوسی هآنشرکتجدیدیبهوجودمریآیرد
ویادرراستایفعالیتهاییکهافجاممیشود ،میزهاف ایشتولیدوبهرهوریرافراهممیآوردی
ا ایرروهیاتمدیرهشرکتهابایدباسیاستسذاریمزاسبفسربتبرهم رففمرودنمردیران
اجرایی،بهاجرایصطیحسرمایهسذاریریسکپذیراقدامفمایزدی 
متییرهایاستراتژیک؛ق،عادراختیارداشتریکفقبهراهمزاسب،ی یا عواملتعییرکززرده
درکسبموفقیتشرکتهامیباشدیدرشرایطرقابترو افر وناقتصرادی،وجرودیرکبرفامره
استراتژیکجام وپویا،بادرفظرسرفترجوافببا ارورقباوفوعمطصولوخردماتارائرهشرده
توسطشرکتها،حائ اهمیتبسیاراستیا ایرروهیاتمدیرهشرکتهابایدفسبتبهتردویر،
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با فگریوتصویببرفامههایاستراتژیکمتزاسببااهدافشرکتهرااقردامفمایزردوفسربتبره
کزترلمدیراناجراییدرب اربسترکاملایربرفامههااهتمامفمایزدی 
پیبررگامیی رریا مهمتررریرمولفررههررایکررارآفریزیشرررکتیاسررتودارایویژسرریهرراو
خصوصیاتیاستکها انجم همیتوانبهمقررراتوراه ارهرایشررکتدربرخروردبرارقبرا،
پیگیریشرکتبرایفرصتهایکسبوکارم ،وب،پیشقدمشدنوپیبگامبودندرمقایسره
باسایریرودرفهایت،توجهجدیبهابت اراتکارکزاناشارهفمودیباتوجهبهاهمیتایررمولفره،
هیاتمدیرهشرکتهابایدمردیراناجرایریرام ر مبرهرعایرتاصرلپیبرگامیوفرراهمآوردن
یرساختهایال مدرایرحو هفمایدتافتیجهمزاسبتریدرحو هکارآفریزیشررکتیحاصرل
شودی 
رهبریاثربخشدرشررکتهرا،عامرلاصر یواساسریدرایجرادهمف رریوهمردلیاسرتی
رهبرانموثرکسافیهستزدکهبتوافزدافرادمتفاوترا یر ترف ریوفظریواحدسردآورفردیا 
جم هرفتارهایرهبریکهمیتوافدبهفوعیمعررفرهبرریکارآفریزافرهباشردعبارتسرتا ؛تروان
رهبریتطولسررا،رهبرریتیمریورهبرریتطرولآفرریریرهبرریی ریا مهمترریرعوامرلدر
موفقیتشرکتاستوبرایشرکتیکم یترقابتیمطسوبمیشودیا ایررروهیراتمردیره
شرکتهاوکمیتههایافتصاباتشرکتهابایددرافتخرابمردیرانعامرلوسرایرمردیرانارشرد
اجراییرابهطورکاملا تمامیابعادرفتاری،جامعهشزاختی،روافبزاختی،تطصی یوخرافوادسی
موردبررسیقراردهزدی 
بررسیهافبانمیدهدکرهسراختارسرا مافی،مزاسربترریرابر اربررایایجرادکرارآفریزیدر
سا مانهااستیمروریبرسیرت ام یساختارسرا مافیفبرانمریدهردکرهسراختارهایسرا مافی
سررزتی،توافرراییپرررورشافرررادخررالقوفرروآوررافررداردیی رریا ویژسرریهررایسرراختارسررا مافی
کارآفریزافه،مبارکتافراددرتمامامورسا ماناستکهسبببهبرود،تقویرتوپررورشروحیره
خالقیت،فوآوریوکارآفریزیکارکزانمیشودکهخودعام یمهمدربهبودوبا سرا یسرا مان
استیباعزایتبهاهمیتطراحیصطیحساختارسا مافی،هیاتمدیرهشرکتهامیبایستفسربت
بهتوجهکافیدررعایتجوافب اب یساختارواهمیتمولفههایحمایتا ابعادکارآفریزافهبره
کاربزدفدی 
پایهری یفرهزکشرکتیمتزاسبباشرکتهایکرارآفریر،سرامیار فردهدررشردوتعرالی
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شرکتهامطسوبمیشودیفرهزکشرکتیرایجدارایجووسیستمپاداشبررایتصرمیمسیرری
مطافظکارافهاستوبهمزظورحمایتا تصمیماتمخاطرهآمیر بایردمروردبرا فگریواصرالح
 قرارسیردی
هیراتمردیره،باتوجهبهاهمیتبسیارباالیفرهزکشرکتیدرپیادهسا یکارافریزیشرکتی
ومدیرانعاملشرکتهابایدباصرفوقتوه یزهفسبتبهاصالحالگوهایفرهزکشرکتهرا
اهتمامفمایزدوفسبتبهاصالحوپیادهسرا یتردریجیفرهزرککارافریزافرهدرشررکتهرااقردام
 فمایزدی
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