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مروري بر مهارتي مدیریتي كارآفرینان فناور
Review of technological entrepreneurship´s management skills
حسين بختياري1

چکیده:
کارآفریىی مثتىی تر فىايری مقًلٍ ای است کٍ در طًل دٍَ َای اخیر تسیار مًرد اَمیت ياقع ضذٌ
است .یکی از دالیل آن وقص مُمی است کٍ در وًسازی ي رضذ اقتصادی دارد ،ضريرت کارآفریىی
مثتىی تر فىايری از آن جُت است کٍ صىایع مثتىی تر فىايری تٍ سرعت در حال گسترش َستىذ ي در
حال جایگسیىی تا صىایع سىتی َستىذ ي ایه تغییر ي فعالیت َای مثتىی تر داوص گاَی تٍ تسرگی
اوقالب صىعتی تعثیر می ضًد.
در ایه تحقیق در وظر است جایگاٌ پذیذٌ وًظًُر کارآفریىی فىايراوٍ مًرد تررسی قرار گیرد ي تٍ
مقًلٍ مُارتُای مذیریتی جذای مُارتُای فىی کارآفریىان پرداختٍ ضًد .در ایه مقالٍ ایتذا تا مطالعات
کتاتخاوٍای تمامی تعاریف ي مذلُای معتثر در خصًظ کارآفریىی فىايراوٍ ي يیژگیُای مُارتی
کارآفریىان فىاير گردآيری ضذٌ ي ضمه مقایسٍ تا یکذیگر تٍ مُارتُای مذیرتی اضارٌ ضذٌ در َر یك
تًجٍ ضذٌ است تا در وُایت تیطتریه مُارتُای مذریىی اضارٌ ضذٌ در آوُا استخراج ي در وُایت در
قالة یك مذل ارائٍ ضذٌ است.
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ورود به بحث:
دس جْاى اهشٍصی ،فٌاٍسیْا تأثیش ضگشفی تش سٍی تَسؼِ ٍ پیطشفت وطَسّا تخػَظ دس حَصُ ػلوی
ٍ التػادی گزاضتِ است ٍ سًٍذ فضایٌذُ سلاتت دس هیاى ضشوتْای وِ ّوشاُ تا پیچیذگی ٍ اتْاهات
حاغل اص فٌاٍسیْای جذیذ ٍ پیطشفتِ است ،تىاسگیشی فٌاٍسی دس هثٌای ًَآٍسی فٌاٍساًِ سا تشای هتوایض
ًوَدى ضشوت دس تاصاس ،اًىاًاپزیش هیًوایذ .واسآفشیٌاى دٌّذُ یه هٌثغ هْن تشای سسیذى تِ ایي هْن
هحسَب هی ضًَذ ،چشا وِ ّذف اغلی آًْا ،ایجاد پَیایی ٍ ًیل تِ ووال ٍ وسة اسصش تشای وسة
ٍواسضاى دس هَاجِْ تا تاصاسّای سلاتتی است.
دس چٌذ سال اخیش تَجِ هحمماى تِ ًَآٍسی فٌاٍساًِ جلة ضذُ وِ دس غَست تَجِ ساصهاى تِ آى
هٌجش تِ واسآفشیٌی فٌاٍساًِ هی ضَد ،وِ خَد یه سٍش هٌاسة تشای افشاد ٍ ساصهاًْا تشای خلك اسصش
ٍ ایجاد هضیت سلاتتی است وِ تذاٍم آى پیطشٍ تَدى وسة ٍ واس دس غٌؼت هشتَعِ سا تضویي هی
ًوایذ.
واسآفشیٌی هثتٌی تش فٌاٍسی همَلِ ای است وِ دس عَل دِّ ّای اخیش تسیاس هَسد اّویت ٍالغ ضذُ
است .یىی اص دالیل آى ًمص هْوی است وِ دس ًَساصی ٍ سضذ التػادی داسد ،ضشٍست واسآفشیٌی
هثتٌی تش فٌاٍسی اص آى جْت است وِ غٌایغ هثتٌی تش فٌاٍسی تِ سشػت دس حال گستشش ّستٌذ ٍ دس
حال جایگضیٌی تا غٌایغ سٌتی ّستٌذ ٍ ایي تغییش ٍ فؼالیت ّای هثتٌی تش داًص گاّی تِ تضسگی
اًمالب غٌؼتی تؼثیش هی ضَد .اهشٍصُ واه الً هطخع است وِ تَسؼِ فٌاٍسی هغاتك تا گضاسش ساصهاى
تَسؼِ ٍ ّوىاسیْای التػادیً ، 1مص لاتل تَجْی دس سضذ ٍ تَسؼِ التػادی داسد ٍ غٌایغ فٌاٍس هحَس
ًمص فضایٌذُ ٍ هْوی دس تجاست تیي الولل داسًذ .ایي دس حالیست وِ ظَْس واسآفشیٌی فٌاٍساًِ تاػث
ظَْس سٍصافضٍى ضشوت ّای وَچه ٍ هتَسظ 2ضذُ است .تٌاتشایي ّواًگًَِ وِ دس ضىل صیش هطاّذُ
هی ضَد ،تشویة اّویت فٌاٍسی ٍ واسآفشیٌی تاػث افضایص توشوض تش واسآفشیٌی هثتٌی تش فٌاٍسی ضذُ
است (.)Dahlstrand,2002

)The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
)Small and Medium Enterprises(SMEs
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ضشٍست واسآفشیٌی هثتٌی تش فٌاٍسی ()Dahlstrand, 2007
ّواًگًَِ وِ دس ضىل صیش ًیض ه طاّذُ هی ضَد ًَآٍسی دس وٌاس واسآفشیٌی ٍ فٌاٍسی هٌجش تِ تَسؼِ
التػادی هی گشدد یا تِ تؼثیشی هَضَع اغلی تَسؼِ التػادی تْشُ تشداسی هٌاسة اص فٌأٍسی اص عشیك
ًَآٍسی است:
فناوری

کارآفرینی

نوآوری

توسعه اقتصادی
)(D. Hine & j. Kapeleris: 2006, 12

اص اًتْای دِّ  ، 1980تَسؼِ التػادّای داًص تٌیاى ،جْاًی ساصی ٍ فطاس سلاتت جْاًی تاػث
گشدیذُ است تا اّویت ًَآٍسی دس التػادّای هٌغمِ ای هَسد تَجِ لشاس گیشد .دس ایي دٍساى واسآفشیٌی
ٍ تِ عَس خاظ واسآفشیٌی فٌاٍساًِ تِ ػٌَاى یىی اص ػَاهل تَسؼِ هٌغمِ ای اّویت تیص اص پیص یافتِ
است .اّویت واسآفشیٌی فٌاٍساًِ دس ایجاد ثشٍت فشدی ٍ هٌغمِ ای اخیشا هَسد تَجِ صیادی لشاس گشفتِ
است .ػلت ایٌىِ تشخی هٌاعك ًسثت تِ هٌاعك دیگش پیطشفتِ تشًذ ،دس تَسؼِ هَفك واسآفشیٌی فٌاٍساًِ
ًْفتِ است.)Prodan,2007( .
الصهست دس اداهِ تفاٍت هیاى ًَآٍسی فٌاٍساًِ (وِ هثٌای واسآفشیٌی فٌاٍساًِ است) ٍ ًَآٍسی غیش
فٌاٍساًِ سا هطاّذُ ًوایین.

همایشملیایدههایکارآفرینیوفرصتهایجدیدکسبوکار

 -2مرور ادبيات
دس ایٌجا تشای تؼشیف تشخی هثاحث اغلی همالِ الصهست اتتذا تؼاسیفی اص واسآفشیٌاى فٌاٍس،
واسآفشیٌی فٌاٍاسًِ ٍ هْاستْای هذیشیتی سا اسائِ دّین.
 -1-2مهارتهای مدیریتي:
اص هْوتشیي ٍیژگیّای جْاى اهشٍص ،تغییشات گستشدُ ،افضایص پیچیذگیّا ٍ سلاتتّاست.
ساصهاىّای اهشٍصی دس هحیغی پیچیذُ ٍ دس ػیي حال پَیا فؼالیت هیوٌٌذ ( & Worhington
)Britton, 2006
دس دًیای اهشٍص ،فٌاٍسی تأثیش ضذیذی تش التػادّا ٍ جَاهغ گزاضتِ داسدMenzel et al, ( .
 ،)2007ایي دس حالی است وِ ضشایظ پیچیذُ ٍ پَیای هحیظ اهشٍصی ،اّویت تِ واسگیشی فٌاٍسیّای
ًَیي ٍ واسآهذ دس ساصهاًْا سا اًىاسًاپزیش هیًوایذ.)Zahra & Nielsen, 2002, P. 377( .
هوىي است گفتِ ضَد هَلفِ ّای هْاست هذیشیتی واسآفشیٌاى فٌاٍس غشیضی است ٍ ًوی تَاًذ
آهَصش دادُ ضَد ،دسحالی وِ واسآفشیٌاى فٌاٍس هی تَاًیذ تغَس فضایٌذُای هْاست ّای هذیشیتی،
ػوذتا اص عشیك آهَصش هذیشیتی تِ دست آٍسًذ )oakey, 2003:680( .تا ٍجَد ایي هْاست ّای
وسة ٍ واس ،واسآفشیٌی فٌاٍساًِ هَثشٌّ ،گاهی وِ تؼادل تِ دست آٍسد ،سثة هی ضَد تسیاسی اص
ضشوتْای داسای فٌاٍسی پیطشفتِ ٍ پیطشٍ اداهِ حیات دٌّذ(Cooper, 1970; Oakey, 1995 .
)& oakey, 2003:680
صهاًی وِ هحمماى دست تِ تجاسیساصی هیصًٌذ ،تایذ هْاستّای تاصاسیاتی ٍ سٍاتظ هیاىفشدی سا فشا
گیشًذ .ایي دس حالی است وِ تٌْا تشخی اص هحمماى تشای هذیشیت چٌیي تغییشاتی هجْض ّستٌذ ٍ
تٌاتشایي تسیاسی اص فشغتّای جذیذ دس دسٍى ساصهاىّای داًطگاّی تالی هیهاًٌذ (تیس1983 ،؛
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َّلوي ٍ ّوىاساى ،)2007 ،اٍاوی هؼتمذ است تَسؼِ هْاست ّای هذیشیتی یه هىول لذستوٌذ ٍ
اسصضوٌذی است وِ هی تَاًذ تخػع فٌی سا صهاًی وِ دس صهیٌِ وسة ٍ واس تىاس سفتِ تاضذ سا تثثیت
ًوَدُ ،دس جائیىِ آًْا هی تَاًٌذ تِ عَس هتَسظ هْاستْای فٌی سا هتؼادل وٌٌذ ،تِ احتوال صیاد
خَداًذیطی سا واّص ،پزیشش اص هٌاتغ خاسجی سا افضایص ٍ دس ًتیجِ هٌجش تِ حػَل هَفمیت تْتش هی
ضَد)oakey, 2003:687( .
 -3کارآفرین فناور
واسآفشیي فٌأٍس تِ ػٌَاى یه واتالیضٍس ولیذی دس سًٍذ ضىل گیشی ٍ سضذ غٌؼتی (ساسَل ٍ
 )1982 Zegveldتِ ًظش هی آیذ .هؼوَال ضشٍع هَفك آهیض یه وسة ٍواس تَسظ تیص اص یه
واسآفشیي فٌاٍس ایجاد هی ضَد (وَپش ٍ تشًٍَ  ،1977وَپش  1986روش ضذُ دس Birley ٍ Nicolaou
 ،)1707 :b2003واسآفشیٌاى فٌاٍس لػذ داسًذ تا تا ضٌاسایی ٍ تْشُتشداسی اص ساُحلّای هثتٌی تش
فٌاٍسی ،تِ ایجاد ٍ وسة اسصش التػادی دست تضًٌذ ، (Petti,2009) .واسآفشیي فٌاٍس داسای یىسشی
ًیاصّا اص جولِ استمالل دس جْت آصادی ٍ وٌتشل ضخػی ٍ ًیاص تِ ثشٍت هؼشفی ضذُ ٍ داسای تَاًایی
هذیشیتی ٍ سّثشی تشای یه تٌگاُ فٌاٍس هحَس هی تاضذ( oakey,2005 ( .
واس آفشیٌاى فٌاٍس (فشدی ٍ ساصهاًی) دس ّستِ هشوضی تَسؼِ واسآفشیٌی فٌاٍساًِ ساصهاًی لشاس داسًذ.
ایي اهش اص عشیك استماء فؼالیت ّای ًَآٍساًِ دس ضشوت ّای هَجَد ٍ ایجاد ضشوت ّای فٌاٍس جذیذ
غَست هی پزیشد( .حجاصی ٍ پاوشاد)1390 ،
 -4کارآفرینی فناورانه
واسآفشیٌی فٌاٍساًِ واستشد ًَآٍساًِ ػلن ٍ داًص فٌی تَسظ یه فشد یا گشٍّی اص افشاد است وِ وسة
ٍ واسی سا ایجاد ٍ هذیشیت هی وٌٌذ ٍ سیسىْای هالی آى سا تِ ػْذُ هی گیشًذ تا تِ اّذاف ٍ چطن
اًذاصّایطاى دست یاتٌذ .هٌْذسیي اص ًظش فٌی داسای هْاستْای تاالیی دس ایي ساستا ّستٌذ ٍلی اغلة اص
هْاستْای وسة ٍ واس ٍ تفىش واسآفشیٌاًِ ووی تشخَسداسًذ (.)Prodan,2007
اص ًظش آًتًَیىس ٍ پشٍداى )2008( 1هجوَػِ سفتاسّا ،الذاهات ٍ ساّثشدّایی هی تاضذ وِ تاػث
حشوت سٍتِ جلَ سًٍذّای تاصاس هی ضَد ٍ هثتٌی تش ضٌاسایی پتاًسیل ّایی تا سغَح تاال ،تجاسیساصی
فشغ ت ّای تِ ضذت فٌاٍس ،تسیج هٌاتغ ٍ هذیشیت سشیغ سضذّ ،وشاُ تا هخاعشُ تا ّذف تْشُ تشداسی اص
فشغت ّا تِ هٌظَس خلك اسصش هیتاضذ .ضیي ٍ ًٍىاتشاهاىً )2003( 2یض فشآیٌذّایی وِ عی آًْا
واسآفشیٌاى ،هٌاتغ ساصهاًی ٍ ساهاًِّای فٌی ٍ ساّثشدّا سا تشای دستیاتی تِ فشغتّا دس ساصهاىّای
واسآفشیي تِ واس هیگیشًذ ،سا هغشح ًوَدُاًذ.

Antoncic and Prodan
Shane and Venkataraman
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همَلِ اغلی فشآیٌذ واسآفشیٌی ساصهاًی فٌاٍساًِ وطف ٍ خلك فشغت ّای فٌاٍساًِ است وِ هٌثؼث
اص ضشایظ ػلّی ضاهل دیذُ تاًی ٍ اًتخاب فٌاٍسی ٍ تحلیل سًٍذ ًیاصّاست ٍ تش اساس ساّثشدّای اسصیاتی
ٍ تْشُ تشداسی اص فشغت ّای فٌاسٍاًِ تِ اسصش ّای جذیذ هثتٌی تش فٌاٍسی تِ ػٌَاى پیاهذ فشآیٌذ
هٌجش هی ضَد .اص سَی دیگش ضشایظ صهیٌِ ای ّوچَى فشٌّگ ،ساختاس ٍ هذیشیت ٍ لَاًیي ٍ ّوچٌیي
ضشایظ هحیغی اص جولِ دٍلت ،هشاوض تحمیماتی ٍ هطاٍساى دس ایي فشآیٌذ هؤثشًذ (سضَاًی ،یذاللْی
فاسسی ٍ ٍاحذ ٍحذت واس 1390؛).
عوامل موفقيت كارآفرینان فناور ()h.s.kamarudin & s.sajilan, 2013
فناوری

بازاریابي

•ًشم افضاسی ٍ سخت افضاسی

•تشفیغ ٍ تاصاسیاتی

• ویفیت هَاد

•ضثىِ ّا ٍ ّوىاساى

•هالىیت فىشی )(IP

• تٌَع

مدیریتي
• هحل وسة ٍواس
• ائتالف هتخػػاى

كارآفریني
• هْاستْای واسآفشیٌاًِ  /تَاًایی فٌی
وسة ٍواس
•حوایتْای دٍلتی
•دستیاتی تِ هٌاتغ هالی

 -5روش تحقيق
ًَیسٌذگاى دس ایي تحمیك اص هجوَػِ ای اص هغالؼات پیطیي داخلی ٍ خاسجی تِ ّوشاُ ًظشسٌجی
اص تشخی اساتیذ واسآفشیٌی تا تخػ ع واسآفشیٌی فٌاٍساًِ ٍ هذیشیت ساّثشدی استفادُ ًوَدُ اًذ .هجوَػا
دس تْیِ همالِ اص دٍ ضیَُ وتاتخاًِ ای ٍ تحمیمات هیذاًی استفادُ ضذُ است وِ دس تخص هٌاتغ تِ آًْا
اضاسُ ضذُ است.
 -6بررسی و تحليل یافتهها:
دس اداهِ اتتذا الصم است جذٍلی اص تؼاسیف هختلف دسخػَظ واسآفشیٌی فٌاٍساًِ ساصهاًی اص دیذگاُ هحمميیي
هختلف ٍ ّوسَیی آى تا هذیشیت ساّثشدی وِ هی تَاًذ هثیي ساّثشدی هٌاسة تشای ساصهاى تاضذ سا اسائِ دّین.
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محققين

h.s.kamarudi
n & s.sajilan,
2013: 8

ابعاد یا تعریف
دس ایي تحمیك واسآفشیٌاى فٌاٍس داسای 4
ٍیژگی هی تاضٌذ :فٌاٍسی ،تاصاسیاتی (ضاهل :تشفیغ
ٍ تاصاسیاتی
ضثىِ ّا ٍ ّوىاساى ،تٌَع) هذیشیتی (ضاهل:
هحل وسة ٍواس ٍ ائتالف هتخػػاى( واسآفشیٌی
(هْاستْای واسآفشیٌاًِ  /تَاًایی فٌی وسة ٍواس -
حوایتْای دٍلتی ،دستیاتی تِ هٌاتغ هالی )

مهارتهای مدیریت
اشاره شده

تاصاسیاتی – تَاًایی دس
ایجاد ائتالف وسة ٍواس –
هْاستْای واسآفشیٌاًِ –
تاهیي هالی)

ػَاهل هَثش تش واسآفشیٌی فٌاٍساًِ دس ضش وت
ّای ًَپا سا ػَاهلی ّوچَى ساّثشد ،تاصاسیاتی،
تاهیي هالی ،هذیشیت ،هحػَل ٍ فٌاٍسی ٍ
واسآفشیي داًستِ اًذ.

تذٍیي ساّثشد ،تاصاسیاتی،
تاهیي هالی،

Petti,2009

واسآفشیٌی فٌاٍساًِ داسای سِ هَلفِ هی تاضذ
 -1هَلفِ ّای هحیغی  -2هَلفِ ّای واسآفشیٌاًِ
 -3هَلفِ ّای هذیشیتی ضاهل :ایجاد وسة ٍواس ٍ
گستشش واستشدّای فٌاٍسی

ایجاد وسة ٍواس ٍ
گستشش واستشدّای فٌاٍسی

& Petti
Zhang,2011 a

دس ایي هذل اص واسآفشیٌی فٌاٍساًِ ػالٍُ تش ٍیژ
گی ّای ضثىِ ّای خاسجی ٍ ػَاهل ًْادی تِ
ػَاهل داخلی ًیض اضاسُ ضذُ وِ دس تخص ػَاهل
داخلی تِ هذیشیت داًص ،هذیشیت تغییش ،تَدجِ
تٌذی سشهایِ ٍ ،جستجَی فشغت اضاسُ ضذُ
است.

هذیشیت داًص ،هذیشیت
تغییش ،تَدجِ تٌذی سشهایِ،
ٍ جستجَی فشغت

& Petti
Zhang,2011b

دس ایي همالِ ػَاهل هَثش تش واسآفشیٌی فٌاٍساًِ
دس  3تخص ساصهاًیًْ ،ادی ٍ ضثىِ ّای خاسجی
اضاسُ ضذُ وِ دس ػَاهل دسٍى ساصهاًی تِ هَاسدی
ّوچَى دیذُ تاى فٌاٍسی ،هذیشیت تحمیك ٍ
تَسؼِ ،وطف فشغت ،هذیشیت داًص ،تْشُتشدای اص
فشغتْایی فٌاٍساًِ تَسظ هذیشیت تٌگاُ التػادی
هی پشداصد.

دیذُ تاى فٌاٍسی،
هذیشیت تحمیك ٍ تَسؼِ،
وطف فشغت ،هذیشیت
داًص ،تْشُتشدای اص
فشغتْایی فٌاٍساًِ

واسآفشیي فٌاٍس داسای یىسشی ًیاصّا اص جولِ
استمالل دس جْت آصادی ٍ وٌتشل ضخػی ٍ ًیاص تِ

تاصاسیاتی ،حساتذاسی،
تذٍیي ساّثشد ٍ هذیشیت

chorev,
alistaire and
Anderson, 2006
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oakey,
2003:681

& Petti
Zhang - 2011

ثشٍت ٍ ّوچٌیي داسای تَاًایی هذیشیتی (ّوچَى
تاصاسیاتی ،حساتذاسی ،تذٍیي ساّثشد ٍ هذیشیت
ًیشٍی اًساًی) ٍ سّثشی (تین ّای تحمیك ٍ
تَسؼِ ،پزیشش هْاستْای وسة ٍواس ،تَسؼِ سٍ تِ
جلَ تَسؼِ هحػَل) تشای یه واسآفشیي فٌاٍس هی
تاضذ.
تِ ػٌَاى اتضاسی وِ جَاًة فٌی ٍ تجاسی
ًَآٍسی فٌاٍساًِ گشد ّن آهذُ ٍ تش هؤلفِّای
واسآفشیٌاًِ آًْا توشوض هیضَد.

ًیشٍی اًساًی ٍ -سّثشی
تین ّای تحمیك ٍ تَسؼِ،
هْاستْای وسة ٍواس ،تَسؼِ
سٍ تِ جلَ تَسؼِ هحػَل

وطف ٍ تْشُ تشداسی اص
فشغت ّای فٌاٍساًِ تاصاس

وطف ٍ تْشُ تشداسی اص فشغت ّای فٌاٍساًِ
تاصاس
همَلِ ی اغلی فشآیٌذ واسآفشیٌی ساصهاًی
فٌاٍساًِ وطف ٍ خلك فشغت فٌاٍساًِ هٌثؼث اص
ضشایظ ػلّی ضاهل دیذُ تاًی ٍ اًتخاب فٌاٍسی ٍ
تحلیل سًٍذ ًیاصّا است.

تجلیل سًٍٍذ ًیاصّا

Prodan,2007

دس ایي هذل وِ تػَست جاهغ اسائِ ضذُ
واسآفشیي فٌاٍس ،داًطگاّْا ،ضشوتْا ٍ ساصهاًْا،
سشهایِ ،هطتشیاى ٍ تاصاس ،دٍلت ٍ هطاٍساى وِ اص
جولِ هْاستْای اضاسُ ضذُ تشای واسآفشیي فٌاٍس
هی تَاى تِ هَاسد ّوچَى تحمیك ٍ تَسؼِ ،تجاسی
ساصی ٍ تاصاسیاتی اضاسُ ًوَد.

تحمیك ٍ تَسؼِ ،تجاسی
ساصی ٍ تاصاسیاتی

& Antoncinc
Prodan - 2008

هجوَػِ سفتاسّا ،الذاهات ٍ استشاتژی ّایی
هی تاضذ وِ تاػث حشوت سٍتِ جلَ سًٍذّای تاصاس
هی ضَد ٍ هثتٌی تش ضٌاسایی پتاًسیل ّایی تا
سغَح تاال ،تجاسی ساصی فشغت ّای تِ ضذت
فٌاٍس ،تسیج هٌاتغ ٍ هذیشیت سشیغ سضذّ ،وشاُ تا
هخاعشُ تا ّذف تْشُ تشداسی اص فشغت ّا تِ
هٌظَس خلك اسصش هی تاش

Blanco -2007

ضٌاخت فٌاٍسیّای ًَیي ٍ حتی خلك
فشغتّای فٌاٍساًِ تا اوتطافّای جذیذ ،ایجاد
استثاط تیي ًیاصّای تاصاس ٍ ایي فٌاٍسیّا
تْشُتشداسی اص فشغتّا تا اسائِ هحػَالت ٍ خذهات
تجاسی

سضَاًی  ،یذاللْی
فاسسی ٍ ٍاحذ ٍحذت
واس1387

تسیج هٌاتغ ٍ هذیشیت
سشیغ سضذ
هذیشتی سیسه – تجاسی
ساصی

هذیشیت تاصاس – تجاسی
ساصی
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& Shane
Venkataraman2003

فشآیٌذّایی وِ عی آًْا واسآفشیٌاى ،هٌاتغ
ساصهاًی ٍ ساهاًِّای فٌی ٍ ساّثشدّا سا تشای
دستیاتی تِ فشغتّا دس ساصهاىّای واسآفشیي تِ
واس هیگیشًذ.

burgelman at
el, 1996: 6

دس هذل تشگلوي ٍ ّوىاساى واسآفشیٌی فٌاٍساًِ
سا دس وٌاس ًَآٍسی فٌاٍساًِ دیذُاًذ ٍ دس دٍ تؼذ
تجاسی ٍ فٌی آًشا تشسسی ًوَدُاًذ ،تؼذ فٌی ضاهل
پژٍّص ،تَسؼِ ،اختشاع/وطف فٌاٍسی جذیذ ٍ
اغالح هحػَالت است ٍ تؼذ تجاسی ًیض ضاهل
لاتلیتْای هذیشیتی ،تَسؼِ تاصاس ،تَسؼِ
هحػَل/فشآیٌذ است.

هذیشیت هٌاتغ –
هذیشیت ساّثشدی – هذیشیت
فٌی

لاتلیتْای هذیشیتی،
تَسؼِ تاصاس ،تَسؼِ
هحػَل/فشآیٌذ

 -7نتيجه گيري
تِ هٌظَس ضٌاسایی ٍ استفادُ اص فشغتّای حاغل اص ًَآٍسی پیَستِ ،الصم است واسآفشیٌاى تِ عيَس
فضایٌذُ ای دس گفتگَ تِ صتاى فٌاٍسی هْياست داضيتِ تاضيٌذ .الثتيِ هٌظيَس هيا ایيي ًیسيت ويِ توياهی
واسآفشیٌاى تایذ افشادی فٌی تاضٌذ .تلىِ هٌظَس ایي است وِ آًْا تایذ تتَاًٌذ ًمص هتشجن سا هیياى ایيي
صتاى ٍ صتاًی وِ افشاد تِ عَس هؼوَل تِ آى صتاى غحثت هیوٌٌذ ٍ آى سا هیفْوٌذ ،ایفا وٌٌذ .هغالؼيات
هشتثظ تا ًَآٍسی ثاتت وشدُ است وِ تخص تضسگی اص فشغيتْای جذیيذ تجياسی ،حاغيل تشویية ًيَیي
تغییشات فٌاٍساًِ ی ًسثتا تٌیادیي تا ًیاصّای ًَظَْس هَجَد دس جاٍیژُ تاصاسّيایی (جياگیشی دس تياصاسی)
است وِ ًسثتا ًاضٌاختِ ٍ حاضیِ ای ّستٌذ .واسآفشیٌاى هَفك آًْایی خَاٌّذ تَد وِ تتَاًٌيذ پتاًسيیل
فٌاٍسی سا تا ًیاصّای جذیذ هػشفوٌٌذگاى ،تغثیك دٌّذ ٍ تؼثیش دٍتاسُای تشای فٌاٍسی اسایِ دٌّذ ويِ
هتٌاسة تا هٌافغ هخاعثاى تیطتشی تاضذ .تٌاتشایي ،هْن ًیست وِ پیطیٌِی ایي واسآفشیٌاى فٌيی تاضيذ
یا ًثاضذ ،تلىِ هْن ایي است وِ آًاى تِ عَس فؼال دس گفتگَی هستوش هیاى خلك وٌٌيذگاى (هثتىيشاى)
ساُحلّای جذیذ ٍ تَلیذوٌٌذگاى هطىالت جذیذ ،هطاسوت ًوایٌذ.
تش اساس یافتِ ّای فَق هذل ًظشی هْاستْای هذیشیتی هَسد ًیاص واسآفشیٌاى فٌاٍس اسائِ هی ضَد.
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