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 دهیچک
ر طریق مرو هادی ازمدل های استراتژیک پیشنهدف این مقاله بررسی کارآفرینی سازمانی و رابطه بین کارآفرینی سازمانی و 

کند.  بررسی می ها را ادبیات تحقیق است. این مقاله رویکرد استراتژیک برای افزایش عملکرد خالقانه درون سازمانی در شرکت

ه. رینانارآفمحیط ک برای استفاده در جستجوی متون شناسایی شدند: کارآفرینی شرکتی، عملکرد نواوری و کلمات کلیدیابتدا 

تشارات وارد و انار هارسپس، چندین پایگاه داده الکترونیکی موجود در کتابخانه الکترونیکی دانشگاه، از جمله مجله کسب و ک

شش پیامد  رفتند.گدانشگاه شیکاگو، و همچنین مجالت، کتاب ها، گوگل اسکالر و دیگر منابع سازمانی مورد استفاده قرار 

در یک  زمان نوپاق یک سامشارکت در رفتار نوآورانه، تمرکز فعالیت های اقتصادی کارآفرینی از طرینوآورانه، تشویق افراد به 

مان از دیدن ساز راد بهشرکت، کمک به افراد نوآور برای رسیدن به پتانسیل کامل خود، پاداش به کارآفرینان شرکتی، تشویق اف

ت رور ادبیامراساس بی سازمانی است. این مطالعه اکتشافی است و چشم انداز گسترده تر و آموزش کارکنان در مورد کارآفرین

وان کتی به عنینی شرتحقیق انجام شده است. مطالعات بیشتری با استفاده از تحقیقات تجربی برای بررسی این که چرا کارآفر

ی رویکردها ه سازیبا پیادرویکرد استراتژیک برای عملکرد نوآوری درون سازمانی در نظر گرفته شده است، مورد نیاز است. 

را نسبت  یت خوداستراتژیک، مدیران شرکتی متخصص می توانند مقاصد کارآفرینانه خود را برای شرکت لحاظ کنند و مسئول

جی می خرو –د فراین –به سهامداران از نظر سایز اهداف کسب و کار و توسعه انجام دهند.این تحقیق یک چارچوب ورودی 

حقیق در تاورد این و دست رج از شرکت را به حداقل و عملکرد خالقانه درونی را به حداکثر می رساند. ارزشسازد که ادغام با خا

 نظر گرفتن کارآفرینی سازمانی به عنوان یک رویکرد استراتژیک برای عملکرد نوآوری درونی است.

 

 عملکرد نوآوری، کارآفرینی شرکتی، محیط کارآفرینانه.  واژگان کلیدی:
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 مهمقد
دن انتظارات رای برآورند و بتاریخ بارها و بارها ثابت کرده است که کسب و کار ها باید بتوانند به سرعت نوآوری کنند، تغییر کن

وآوری ید قدرت نند، بایک بازار به سرعت در حال تغییر، تغییر کنند. شرکت ها برای اینکه به سرعت خود را با شرایط وفق ده

نیاز به  (.Lee & Pati, 2017در این مسیر نیز باید از قدرت خالقیت کارکنان خود بهره ببرند)خود را افزایش دهند و 

 ین شرایط،استند. کارآفرینی سازمانی واضح است، به خصوص با توجه به شرایط اضطراری که شرکت ها امروزه با آن مواجه ه

 ی اعتمادیبد، حس سریع تعداد رقبای جدید و توانمن بهره وری و پتانسیل رشد یک شرکت را تهدید می کنند و شامل افزایش

 به روش های مرسوم مدیریت شرکت، کوچک سازی شرکت های بزرگ و مهاجرت مخترعان و افراد کلیدی می شوند

(Kuratko et al., 2015 ; Miles & Covin, 2002برای به حداقل رساندن تاثیر شرایط ذکر شده، این مقا .) له به بررسی

د کنند رشد اتخا ابی بههای نوآورانه خاصی می پردازد که شرکت ها می توانند برای ورود به بازار های جدید و دستی استراتژی

(Zahra,2015 .)از دست  ،یود تورمکار رک نیصورت انجام ا نیا ریدر غ راینوآورانه مهم است ز یهایاستراتژ نیاز ا یرویپ

نوآورانه  یها یراتژاست نیا نینابرا (.Kuratko, 2013) کند یم جادین کامل را ادادن پرسنل و خطر منسوخ و از رده خارج شد

نند؟ با ک یازس ادهیشرکت پ طیرا در مح کیاستراتژ یکردهایتوانند رو یچگونه م رانیرسند؟ و مد یخاص چگونه به نظر م

 یه طراحمقال نیهدف ا ق،یتحق اتیدبجامع ا یبررس کیدر  یمنتشر شده قبل قاتیتحق یابیو ارز یساز کپارچهی ،یسازمانده

 درون یآوررد نوها و عملک یاستراتژ نیرابطه ب ییشرکت و شناسا نانهیرفتار کارآفر شیافزا یبرا کیاستراتژ یکردهایرو

را کنند. ا را اجه یاستراتژ نیدارند تا ا تیکند که شرکت ها مسئول یمقاله استدالل م نیات. اول، شرکت اس کی یسازمان

 کی لیپتانس یل توجهبه طور قاب یشرکت ینیگسترش بازار هستند، اما کارآفر یبرا یدیمف یادغام شرکتها ابزار سازماناگرچه 

 ینیکارآفر (.Sebora & Threerapatvong, 2010د )ده یم شیافزا ریپذ سکیرا با رفتار فعاالنه و ر تیموفق یشرکت برا

 بخشد بهبود ندیراف محصول/ نیو تحول آفر نیادیبن یها ینوآور یمعرف بارا  یاقتصاد یورتواند بهره یم نیهمچن یشرکت

(Carree & Thurik, 2003 ،دوم .)ند کن یتنها به شرکت ها کمک منه کیاستراتژ یکردهایدهد که رو یمطالعه نشان م نیا

 دیرکت ها باشکه  کندیادعا ممقاله  نیکنند. سوم، ا یم تیتقو زیآنها را ن یو سودآور یتا خالق تر شوند بلکه رشد سازمان

دانند که ب دیا بامجازات کارکنان، شرکت ه یجا. به رندیپذ یگروه دگاهیو چه از د یفرد دگاهیبتوانند شکست را چه از د

 از آن باشند. یریادگیاست و قادر به  یخالقانه و نوآور جهیاز نت یشکست بخش

لکرد و عم کیاستراتژ یکردهایرو نیشده و روابط ب یجهان صنعتدر  یشرکت ینیکارآفر تیاهم یبررس قیتحق نیهدف از ا

ل ا به حداقر یرونیب یکند که ادغام با شرکت ها یم شنهادیرا پ یچارچوب مفهوم کیمقاله  نینوآورانه داخل شرکت ها است. ا

 یم بحث قرار ا موردر یزدهعملکرد ها و با نیروابط ب قیتحق نیکند. ا یم تمرکز یداخل یرساند و بر بهبود عملکرد نوآور یم

ر د بحث قراا مورر یعملکرد ها بازده نیروابط ب قیتحق نیکند. ا یتمرکز م یداخل یکند که عملکرد نوآور یدهد و مشخص م

ن به عنوا کیاستراتژ یکردهایروکه  یو هنگام افتیخواهد  شیافزا یداخل یکند که عملکرد نوآور یو مشخص م دهدیم

 کیکه  ینگامه ن،یراخواهند داشت. بناب نانهیبه نشان دادن رفتار کارآفر یشتریب لیند کارمندان تماشو یساز ادهیپ یورود

 مهم است: ریز یاست درکه سواالت پژوهش کیچارچوب استراتژ جیشرکت به دنبال به دست آوردن نتا

 : چه عوامل کلیدی در افزایش عملکرد نوآوری داخلی ضروری هستند؟ 1سوال 

 ست؟یشرکت چ نانهیو رفتار کارآفر کیچارچوب استراتژ نیبطه برا:  2سوال 

 ؟بگذارند ریتاث ندهیبر توسعه کسب و کار در آ توانندیو چگونه م ستیچ کیاستراتژ یکردهایرو یاحتمال یامدهایپ:  3سوال 

: کندیم ییموتور را شناسا یمورد استفاده در جستجو یدیاز کلمات کل یمقاله ابتدا تعداد نیا ،ینظر نهیشیپ کی جادیا یبرا

مقاله  نیپردازد. در ا یم یدیکلمات کل نیا اتیمقاله در مورد جزئ نی. سپس اینیکارآفر طیو مح ینوآور ،یشرکت ینیکارآفر

کل مورد  کیبه عنوان  یسازمان ینیآن بر کارآفر راتیو تاث فیتعار ،یسازمان ینیکارآفر فهومبر آن است تا با استفاده از م یسع
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داده  یها گاهی. پاکندیرا مشخص م قیتحق اتیجستجو در ادب یمقاله منابع مورد استفاده برا نیا ت،ی. در نهاردیقرار گ یسبرر

مورد استفاده قرار گرفته اند.  قیتحق نیا یمختلف برا یشگاهدان یکیالکترون یاز کتابخانه ها یاریموجود در بس یکیالکترون

مجالت، کتاب ها، گوگل اسکالر و  نیو همچن کاگویب و کار هاروارد و انتشارات دانشگاه ششامل مجله کس یداده ا گاهیپا نیچن

 است. یمنابع سازمان گرید

 یستجوجکه از  یعاتبا اطال رد،یگ یمقاله مورد استفاده قرار م نیو اساس ا هیبه عنوان پا( Kuratko, 2009تحقیق کوراتکو )

 سیلعه مورد. مطارا فراهم کن کیمرتبط با چارچوب استراتژ یها یها و خروج یمتون مشخص شده تا اطالعات مربوط به ورود

 یکردهایرو نیدهد و بر روابط ب ینشان م شتریرا ب یداخل ینوآور( اهمیت عملکرد Morris et al. , 2010) و همکاران

( قوانینی را مورد Morris et al. , 2010) و همکاران سیموربه عنوان مثال،  منتج از آنها استوار است. جیما و نتا کیاستراتژ

کشف  یابر یزاربا جادیما در ارتباط هستند، مانند ا کیمختلف در چارچوب استراتژ یها یکه با ورود دهندیقرار مبحث 

 شدن. دهیشن یبرا دیجد یصداها قیاستعداد و تشو

 

 پیشینه نظری
 کارآفرینی شرکتی

 Amore et al. , 2013 ; Bai et al. , 2016 ; Huse etان بیان شده است )کارآفرینی شرکتی توسط بسیاری از محقق مفهوم

al. , 2005 ; Sharma &Chrisman, 2007 ; Moris et al. , 2010 ; Tian & Wang, 2014) ( هوس و همکارانHuse 

et al. , 2005) شرکتی می پردازند. از  به بررسی ویژگی های محیط کسب و کار مدرن و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد نواوری

است و  یشبکه ساز تیقابل جهینت یکه عملکرد نوآوراستدالل می کنند  (Bai et al. , 2016دیدگاه دیگر، بای و همکاران )

 نیاز مهمتر یکیاست  یضرور ینوآور یدارد که برا یالملل نیبر ارائه دانش کسب و کار ب یمثبت ریتاث یشبکه ساز تیقابل

و  هیتجز یکارکنان را برا ییشود که توانا یم افتی یسازمان یریادگی یندهایدر فرآ یشرکت نانهیکارآفررفتار  یمشارکتها

که  ییهایحال استراتژ نیبا ا(. Zahra, 2015 ; Zahra et al. , 1999) کندیم تیتقو دیمحصوالت جد نیبازار و تدو لیتحل

 ،ینوآور یها میت جادیا ،مثبت یقیتشو ستمیس کیرتند از توسعه دهند عبا شیشرکت را افزا نانهیرفتار کارآفر توانندیم

 لیو تسه یسازمان یکاهش مرزها،یشرکت نانیکارآفر یبرا یداخل هیارائه سرما ،ینیکارآفر طیمح کیو پرورش  تیحما

 یعنی) یرباشد نوآو یشرکت ینیکار آفر یشرکت دارا کیکنند که اگر  یم انیب. (Han & Park, 2017) تیریمد یبانیپشت

کند  یم فایرا ا ینقش یشرکت ینیدهد در مجموع کارآفر ی( رخ میو نوآور دیجد یسازمان تجار شیدایتحول شرکت موجود پ

 یشرکت ینیکارآفر نیبنابرا(. Han & Park, 2017) ردیگ یرا در بر م دهیسه پد نیتازه وارد باشد که ا کیمحرک از  نیتا اول

  شود. یم لیتبد تیقوع خالقو یبرا یبخشبه نقش مهم الهام

 نیدبستند خود ه یو توسعه توسعه ا یبه اهداف تجار دنیشرکت ها نسبت به سهامداران خود پاسخگو بوده و مسئول رس

 نیاول تیمز و یصادبه ارزش اقت یابیدست ندیفرا یهایو نوآور کیاستراتژ یکردهایرو یهمسو ساز یبرا دیمنظور شرکت ها با

 نیده از ابه دست آم یایها مزا یحال تمرکز صرف بر خروج نیبا ا(. Zadek, 2004) تمرکز کنند ندیفرآ نیبودن در ا

ا درک ر کیاتژاستر یکردهایاز رو کیبه طور کامل هر  دیبا یدیکل رانیو مد نانیکارآفر ستین یکاف کیچارچوب استراتژ

 یداخل یرد نوآورعملک دننک جادیا یساز ادهیپ ندیفرا کی را روشن کنند و یسازمان ینیها و کارآفر یاستراتژ نیکنند، روابط ب

 .شرکت را به حداکثر برساند

 کیرا به عنوان  یشرکت ینیمحققان کارآفر یاست برخ افتهیدر طول چند دهه گذشته تکامل  یسازمان ینیکارآفر فیتعر

 کنند. یم فیتعر یمجموعه از نوآور ریمفهوم ز کیآن را به عنوان  گرید یکه برخ یکنند در حال یم فیمفهوم گسترده تعر

که به  رندیگ یدر نظر م یرا به عنوان اصطالح یشرکت ینیکند که اگر محققان کارآفر یادعا م( Kuratko, 2009کوراتکو )
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 .کنند یو تعهدات منابع را لحاظ م یضمانت سازمان ینوآور جیبه نتا یابیاشاره دارد که به منظور دست ینیکارآفر یها تیفعال

اصطالح را به  نیکه ا کنندیارائه م یسازمان ینیاز کارآفر یدیکل فیتعر کی (Vanacker et al. , 2017)کر و همکاران ناوا

 ینوآور قیشده از طر سیتاس یدر شرکتها دیجد یکسب و کارها جادیبا هدف ا یرسم ریغ ای یرسم یها تیعنوان فعال

است در شرکت در  استممکن  یرسم ریغ ای یرسم یها تیفعال نیکنند ا یم فیتوسعه بازار توص نیو همچن ندیمحصول فرآ

 . آن است یشرکت و ارتقاء عملکرد مال یرقابت گاهیکه هدف مشترک ارتقاء جا یتا زمان فتدیمختلف اتفاق ب یبخش ها

 , .Morris et al) و همکاران سیبا عمل در ارتباط است طبق نظر مور یبه طور گسترده ا یشرکت ینیکارآفر نیعالوه بر ا

 یگذار هیحوزه اول سرما کیاستراتژ ینیو کارآفر یشرکت یریپذ سکیاست ر زیشامل دو حوزه متما یشرکت ینیکارآفر (2010

سهام  یگذارهیسرما قیاز طر دیجد یاز کتب کسب و کارها هایی بخش یا دیجد یشرکت افزودن کسب و کار ها سکیپر ر

 یا و یمشارکت یتعاون یشرکت داخل سکیاجرا کرد ر یزسا ادهیسه روش پ قیاز طر انتویرا م شرکتی یریپذ سکیاست ر

در توسعه و انجام  کیو استراتژ ینیکار آفر یها دگاهید کیاستراتژ ینیحوزه کارآفر نیدوم (Morris et al. , 2010) یخارج

 زین کیاستراتژ ینیشرکت کارآفر یریپذسکیهمانند ر( Hitt et al. , 2001) خلق ثروت است یشده برا یاقدامات طراح

مدل  یو بازساز یسازمان ینوساز ،مجدد دامنه فیتعر ،داریپا یایاح ،کیاستراتژ ینوساز: دارد یمختلف یساز ادهیپ یها نهیزم

 .(Morris et al. , 2010)کسب و کار

 

 نانهیکارآفر طیمح

 یعمل هایمبرای قد یاجتماع یروان یکیزیف یمنطقه ا طیرا به عنوان مح نانهیکارآفر طیمح (Grundsten, 2004)گرونشتن 

 .Landstrom et al) ستروم و همکارانارائه شده توسط مطالعه الند یکند چارچوب چهار بعد یم فیتعر ینیکارآفر یبرا هیاول

به  ترسیدس، دانشگاه ها یکنزدی ،کنندگان نیبه تام دسترسی جمله از ی،ژگیو نیبا چند ینیکارآفر طیمح کی( 2016 ,

 یژگیو نیا .کندیم فیرا توص هیبا تجربه در دسترس بودن سرما نانکارآفری حضور، ماهر یکار فن یرونیا، بازار ه ای انیمشتر

 که، قرار گرفت لیو تحل هیدر مورد تجز( Martinez-Fierro et al. ,2016)به طور جامع توسط  ینیکارآفر یها طیمح یها

وجود  یها و عملکرد نوآور یژگیو نیا نیب یرابطه ا ایکردند که آ یدادند و بررس صیتشخ را ینیکارآفر طیمح یها یژگوی

 .ریخ ایدارد 

(Bird & Schjoedt, 2017( و )Miles & Covin, 2002 )ان رفتار آنکه در کارمند یدهند که برا ینشان م نیعالوه بر ا

 کتشرن، یر ابنند. عالوه کاطالعات را فراهم  یو به اشتراک گذارپرورش آنها  یتهایفعال دبای ها شرکت، ابدی شیافزا ینیکارآفر

 کند بلکه نها کمکآکامل  لیسبه پتان یابیکنند که نه تنها به کارمندان اخالق در دست جادیا ینیکارآفر طیمح کی دبای ها

رک دبر  دیبا نانهیر کارآفررفتا جیترو یکاهش دهد. هرگونه تالش برا زیشغل آنها و خرج آنها از شرکت را ن رییاحتمال تغ

 یپروژه ها زمان وبه افراد سا تیریتعهد مد تیبر اهم دیتاک یدرک برا نیا رازی، تمرکز کند ینیکارآفر طیکارکنان از مح

 است. یاتیحنوآورانه 

 & Zahra)شرکت است. کیو کارمندان  رانمدی، موسسان نبی آزاد ارتباط، ینیکارآفر طیمح کیداشتن  یذات تیمز کی

Filatotchev, 2004) جهیکنند و در نت یم جادیا یو مشارکت یتیحما های شبکه، انیکارکنان و کارفرما نیب یتعامل اجتماع 

 یم قیتشو ینه تنها کارکنان را به نوآور ینیکارآفر طیمح کی داشتن، نیبخشد. عالوه بر ا یرا ارتقا م یداخل یعملکرد نوآور

 ینکارآفری، نیکند. بنابرا یم قتشوی، است یاتیشرکت ح تیموفق یکه برا ینیکارآفر تینذه کیکند بلکه آنها را به توسعه 

 یها یکسب و کار با نامعلوم یها طیکسب و کار در مح کی زیآم تیاست که منجر به عملکرد موفق یدیاز عناصر کل یکی

 (.Cho & Lee, 2018) شد خواهد اریبس
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 نوآوری و خالقیت

 تیرمدی٫یرا با توجه به ساختار سازمان یبوده است؛محققان در چند دهه گذشته نوآور یاریبس قاتیموضوع تحق ینوآور 

 Baregheh et al. , 2009 ; Hitt et al. , 2012 ; Huang & Li, 2017) اندقرار داده یمورد بررس یرفاه اقتصاد کیاستراتژ

; Wang et al. , 2005) ( دامانپورDamanpour, 1991) دیخدمات جد ایمحصول  کیتواند  یم یکه نوآورکند  یادعا م ،

را به  ینوآور( Van de Ven, 2017)  حال نیسازمان باشد. در هم یمربوط به اعضا دیبرنامه جد کی ای ییاجرا ستمیس کی

در  گرانیکند که با گذشت زمان در معامالت و مذاکرات با د یم فیتعر یتوسط افراد دیجد یها دهیا یعنوان توسعه و اجرا

است  یا لهیوسو  ینیعملکرد خاص کارآفر ینوآور( Drucker, 2002) گفته طبق، نیهستند. عالوه بر ا ینظام سازمان کی

 بخشد. یشرکت ارتقا م یثروت برا جادیا یمنابع موجود را برا ای کندیم جادیثروت ا دیتول دیمنابع جد ای نیکه کارآفر

(Donkor et al, 2018 )به  ازیکه ن افتندیمطالعه کردند و در یو عملکرد مال کاستراتژی اهداف، ینوآور تیدر ارتباط با قابل

 , .Kim et al) وجود دارد. کیاهداف استراتژ یابیدر کاربرد و ارز یشتریب تیبلند مدت اهم یدر چشم انداز ها ینوآور

 یخالقانه برا یها یاستراتژ جادیاو  یتیحما یاستهایدر س اتیبا جزئ یضرورت وجود روش شناس یرا برا یمیمفاه( 2018

و حفظ  داریحفظ رقابت پا ینوآورانه برا یسازمان یها یدهند که استراتژ یکنند. آنها نشان م یم انیب سکیپرر هیاقدامات اول

 دارند. یبا نوآور یرابطه مثبت و مهم کیاستراتژ اهداف رو نیهستند. از ا یاتیسهم از بازار ح

 وجود دارد:  یکند که پنج نوع نوآور یادعا م( Rogers, 1998نوآوری، ) به جای یک توصیف واحد از

 محصول موجود؛ کیدر  یفیک رییتغ کی ای دیمحصول جد کی ی( معرف1)

 موجود؛ ندیدر فرآ ی( نوآور2)

 د؛یبازار جد کی جادی( ا3)

 و، نهادها یمواد خام برا نیمانند تام دیجد ی( بهبود و توسعه منابع ورود۴)

 .یدر سازمان صنعت راتیی( تغ۵)

 یبرا باشد. وجود داشته تیو خالق ینوآور تیدر ماه یمعتقد است که ممکن است تفاوت( Rogers, 1998عالوه بر این  )

 کرد. فیوصت وستهیپ آهسته و راتییبا تغ ندهیفزا ینوآور کی ای کالیراد ینوآور کیتوان به عنوان  یرا م ینوآور کی، مثال

 یاقتصاد یورهرهببر بازار و  یقابل توجه راتیاست تاث ینوآور ینوع نیاست. ا هیاول یها شرفتیروع پش کالیراد ینوآور

 اینند ک جادیا دیجد رهایبازا، دهند رییساختار بازار را تغ توانندیم نیهمچن کالیراد یها یشرکتها در آن بازار دارد. نوآور

 یاه بازارهبخدمات  ایمحصول  کی کیستماتیبه تکامل س ندهیفزا ینوآور، گرید یمحصوالت موجود را منسوخ کنند.از سو

کت هستند که شر کیدر  ینمونه ا یرسم یها ستمیو س یمال نتامی، ساختار( Dent, 1990) بزرگتر اشاره دارد ای دتریجد

 (.Kuratko, 2009) کمک کنند ندهیو فزا یجیتدر ینوآور یساز ادهیتوانند به پ یم

 

 تیم های نوآوری

(. Kuratko, 2009) شده اند یطراح دیجد یها یهستند که به منظور خلق نوآور یداخل شرکت یها میت ینوآور یها میت

 تیو به رسم تیمحبوب رونای از، اندشناخته شده کمیو  ستیدر قرن ب یوربهره شرفتیبه عنوان عامل پ ینوآور یها میت

(. به گفته Kratzer et al. , 2006 ; Pearce & Ensley, 2004)است شیدر حال افزا یدانشگاه اتیشناختن آن در ادب

 طور به و خاص خود را دارند تیریخودمختار هستند. آنها بود جرم مد مهیکامالً ن ینوآور یمهایت( Kuratko, 2009کوراتکو )

 کی یبخش ها ریلب از ساها اغ میت نای، گسترده آزاد هستند. در واقع یدر چهارچوب دستورالعمل ها یریگمیتصم یبرا کلی

 یشرکت ها م تیرمدی در متخصصان . ظاهراًشوندمی جدا، روزمره شرکت دارند یها اتیکه در عمل ییآنها ژهوی به شرکت

 نیکنند. با ا یرجلوگی، نوآورانه را سرکوب کنند یها تیفعال توانندیکه م ییها ندیواحد در فرا نیشدن ا ریخواهند از درگ
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 تیدر نها و در سازمان بزرگتر ادغام خواهد شد ینوآور می، تاست زیآم تیموفق میت نای عملکرد که شود بتثا بعدها اگر حال

 (.Ireland et al. , 2006) خواهد کرد افتیسازمان در کیاعضا  گریهمان رفتار را با د

بلکه در  تیریقط در بخش مدنه ف ینیکه تفکر کارآفر افتدری( Reich, 2002، ) در شرکت ها ینیتوسعه کارآفر یدر بررس

 فیتعر ریزصورت  عبارت را به نیکند و ا یم ییشناسا یجمع ینیرا به عنوان کارآفر دهیپد نیااو .شودیسراسر شرکت پخش م

 : کند یم

زرگتر از ب یزیچ ینوآور یبرا یجمع تیظرف نیا شوند؛ یگروه ادغام م کیدر  یفرد های مهارت، یجمع ینیدر کارآفر

 مورد در، کند یمختلف کار م یکردهایگروه با مشکالت و رو نای که همانطور، شود. با گذشت زمان یآن م یهامجموعه بخش 

 یزچی چه، دهتر عمل کننبکمک کنند تا  گریکدیتوانند به  یکه چگونه م رندیگیم ادی. آنها رندیگ یم ادی گریکدی یها توانایی

 به کننده شرکت هر، دبهره ببرن گریکدینحو از تجربه  نیتوانند به بهتر می چگونه و، پروژه خاص کمک کنند کیتوانند به  یم

 کوچک یق هاانطبا نیا یاشبکه  جهی. نتکندیو هموار م عیاست که تکامل را تسر یکوچک ماتتنظی دنبال به مداوم طور

  .است جلو سمت به آن دادن سوق، دهدیقرار م ریکه سازمان را تحت تأث اسیمق

. ابندی یدست م یمعج ینیکارآفر یبه اهداف اصل ینوآور یها میکه ت مکنی اضافه که است مهم، باال فیفتن تعربا در نظر گر

 فاده کنندافراد است ادهایاستعد از، یتا بدون از دست دادن حس کار گروه دهندیفرصت را م نیها ابه شرکت ینوآور یهامیت

(Kuratko, 2009.) 

 

 

 روش تحقیق

 
 ،ینیرکار آف طیح،میشرکت ینیم؛کارآفریکرد ییجستجو در متون شناسا یرا برا یدیاز ابتدا کلمات کل ما ق،یتحق نیا یبرا

 یکیالکترون یاطالعات یهاگاهیپا هیم؛کلیکرد ییجستجو شناسا یداده را برا یهاگاهیما پا . دوم،ینوآور یهامیو ت ینوآور

سکالر و منابع کتابخانه گوگل ا نیو همچن منابع کتابها و مجالت، شامل ،کاگویش شگاهدان یکیاز جمله کتابخانه الکترون موجود،

 مورد استفاده قرار گرفتند. نیآنال یا

نبه و ا در هر جر کیاستراتژ یها دکریرو دیشرکت ها با - یداخل نانهینرخ رفتار کارآفر شیافزا - مطلوب جیبه نتا یابیدست یبرا

چهارچوب  کی رد،ک لیو تحل هیتجز یبه راحت توانیرا نم کیکرده استراتژ یرو ۶ کنند. از آن جا که اثرات بیعملکرد ترک

 که ک،یاتژوب استرچارچ کی باشد. در واقع، دیتواند مف یکند م یم یها را بررس یجو خرو ندیفرآ ها، یکه ورود کیاستراتژ

 ،ینوان ورودعبه  یداخل یکرد نوآورعمل شیافزا یبرا کیاستراتژ کردیرو ۶با  شرح داده شده است، لیبه تفص 1در شکل 

 کیستماتیس یها یعنوان خروج هاثرات سودمند بر شرکت ب و ند،یبه عنوان فرا کیاستراتژ یکردهایرو نیا یو اجرا انطباق

رد بر عملک یمثبت ریثتا کیاستراتژ یکردهایباور است که رو نیمطالعه بر ا نیما ارائه دهد. ا قاتیاز تحق یروشن ریتواند تصو یم

 کنند. یم فایا یرونق اقتصاد کیرا در تحر یشرکت داشته و نقش موثر فعال کی یداخل ینوآور

 کیا در ه یرودوکه  یاما در صورت احساس کرد، یدر هر شرکت باًیتوان تقر یرا م یشنهادیپ یها یاستراتژ یایاگرچه مزا

 اشد،بود داشته وج نهنایو رفتار کارآفر کیاستراتژ یهاکردیرو نیب یکه ارتباط روشن رندیمورد استفاده قرار گ یتیحما طیمح

ه ط هستند کم مرتبهبه  یبلکه به گونه ا ستندین یها متقابالً انحصار ین،خروجیا. عالوه بر دیاثرات به حداکثر خواهد رس

 ند.کتفاده سابه طور همزمان  یو کنترل نوآور تیهدا یها برا یاز استراتژ یبیترک ایشرکت بتواند از تمام  تیریمد

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 

 

 یافته ها

 
 روابط بین استراتژی ها و کارآفرینی سازمانی

 یورد بررسم ریر زکنند د ینوآورانه عمل م یها یکه به عنوان ورود کیاستراتژ کردیرو شش ک،یارچوب استراتژبا توجه به چ

 :رندیگ یقرار م

تا به  اهند شدخو قیتشو نانه،آنهایرفتار کارآفر یبا پاداش دادن به کارمندان برا مثبت: یقیتشو ستمیس کیتوسعه  یبرا

د اش ارائه دهنبرعملکرد برجسته پاد دیموفق با یمعتقدند که سازمانها(. Gogia & Soni, 2017) شرکت کمک کنند تیموفق

 کیرا تحر یورهبت بهرمث یقیتشو ستمیس کیدارند. توسعه  ریپذ سکیدارد که فکر و رفتار ر هیتک یافراد یبرا ینیکارآفر رایز

 .کندیرفتار نوآوران را منتقل م تیاهم کندیم

مکن است مشرکت  تیریاست. مد دیجد یها دهیا دی،تولینوآور یهامیت یبرا یاصل تمرکز ی:نوآور یها میحفظ ت یبرا

 یجهانت ش تجارنقاط قوت در بخ جادیا یو توسعه محصول،برا ،فروشیابیمختلف، مانند بازار یها نهیکارمندان را از زم

 یاوسعه به جتو  قیحقتمرکز بر ت ینوآور یها میت یایاز مزا یکی. نداستخدام ک رشد دارند، لیکه پتانس ییسازمان و حوزه ها

 کیبه  هیشب ارین بساست،و رفتار آ ینیکارآفر دهیا کی یپرورش و اجرا میت نیا یاصل تیروزانه است. مسئول نیاقدامات روت

 (.Kuratko, 2009) کسب و کار بزرگ تر قرار دارد کیکسب و کار کوچک است که در 

شرکت  طیدر مح ژهیو شتر،بهیب یداخل یبه عملکرد نوآور یابیگام مهم در دست کی :ینیکارآفر طیمح کیو پرورش  تیحما

 ,Brazeal. )کند یم لیرا تسه دیجد یها دهیاست که تبادل ا ینیکارآفر یها تیدر فعال ادیز یگذار هیسرما ،یامروز یها

توسعه  قیرشد را از طر ییاست که هدف نها یداخل ندیفرا کی یسازمان سازمان ینیکه کارآفر کندیم دیتاک( 1993

و  یها ممکن است بر عملکرد مشترک عوامل فرد سازمان ن،ی. بنابراردیگینوآورانه در برم یها یو فناور ندهایمحصوالت،فرا

 پاداش، ستمیساختار و س مانند ،یعوامل سازمان با ،یرفتار یریگرزش ها و جهت ا مانند ،یتمرکز کنند. عوامل فرد یسازمان

 (.Brazeal, 1993) ادغام خواهند شد یرفتار تیکارمند و ن کی یشغل ینگرش ها نییتع یبرا
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 ها: یورود

 شرکت: ینوآور یها یاستراتژ

 مثبت یقیتشو ستمیس کی( توسعه 1)

 رنوآو یها می( حفظ ت2)

 ینیکارآفر طیمح کی جادیو ا تی( حما3)

 یشرکت نانیکارآفر یبرا یداخل هی( فراهم کردن سرما۴)

 یسازمان ی( کاهش مرزها۵)

 ارشد تیریمد یبانیپشت لی( تسه۶)

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ها یخروج

 افراد به مشارکت در رفتار نوآورانه قی( تشو1)

 کیدر  سازمان نوپا کی قیاز طر ینیکار آفر یاقتصاد یها تی( تمرکز فعال2)

 شرکت.

 کامل خود. لیبه پتانس دنیرس ی( کمک به افراد نوآور برا3)

 یشرکت نانی( پاداش به کارآفر۴)

 سازمان از چشم انداز گسترده تر. دنیافراد به د قی( تشو۵)

 .یسازمان ینیوزش کارکنان در مورد کارآفر( آم۶)

 

 شرکت یدرون تیخالق شیافزا یبرا کی: چارچوب استراتژ۱شماره  ریتصو
 

 نانیارآفرک یبرا دیاست که با هیاز سرما ینوع خاص یداخل هیسرما :یشرکت نانیکارآفر یبرا یداخل هیفراهم کردن سرما

نوع  نیا اده کنند.ن استفاز آ به پول دارند، ازینوآورانه خود ن یها دهیا ردشبیپ یکنار گذاشته شود تا هر زمان که برا یشرکت

 یا زهیگعنوان ان به یلداخ هیدر نظر گرفت. سرما یشرکت نانیکارآفر یپاداش برا هیاز سرما یتوان به عنوان نوع یرا م هیسرما

 (.Kanter, 1994) کند یرفتار نوآورانه عمل م یبرا

شکستن  یبر رو دیها باکه شرکت کنندیم شنهادیچهار حوزه را پ( Byrne et al. , 2016) :یانسازم یکاهش مرزها یبرا

به  یمال یبا استفاده از مشوق ها ینیکارآفر تیفعال قیحوزه تشو نیرفتار نوآورانه تمرکز کنند. اول لیو تسه یسازمان یمرزها

تا  دیشرکت با رانیمد .تاس یمنابع انسان یهااستیب ساست. حوزه دوم کنترل مناس رانهیسختگ یها هیو رو نیقوان یجا

 رانیاوقات انتقال مد یبمانند. گاه یخود باق یهاگاهیدر جا بخش خاص بشناسانند، کی ایصنعت  کیکه خود را به  یزمان

ط قرار دهد. مختلف اما مرتب یهاآنها را در بخش تواندیشود،میشناخته م زین یشرکت که به عنوان چرخش انتخاب کیدرون 

 :ندآیفر

 در شرکت ها کیاستراتژ یها یورود یو اجرا انطباق
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تا شتاب و سرعت  بردینوآورانه زمان م یاز پروژه ها یاریبس است. ینیبه ابتکارات کارآفر مانیا شتندا تیحوزه سوم اهم

 یدرک کنند که شکست به ناچار خواهد داد و برا دیبا یدیکل رانیو مد یشرکت نانیو کارآفر به دست آورند، یشتریب شرفتیپ

 هیاست. هنگام تجز لیتحل یافراد به جا یبر رو یگذار هیسرما ییکنند. حوزه نها یرا فراهم م یلعا یریادگی یآنها فرصت ها

کننده به حال دلگرم نیانتقاد دوستانه و در ع کی. دیانتقاد کن یتیبه سبک حما شهیهم پروژه، کی شرفتیپ لیو تحل

 کنند. لیسودمندتر را تکم یلیحلخود ت کیخود را درک کنند و  یکند تا خطاها یکمک م یشرکت نانیکارآفر

 نیا ست.ا یاتیحکارکنان  انیدر م ینیارشد در توسعه مقاصد کارآفر تیریمد یبانیپشت ارشد: تیریمد یبانیپشت لیتسه یبرا

 ظرنتوجه به  ت. باسازمان اس یتمام اعضا یاز مجموعه نقشه ها یبخش ینیشود کارکنان باور کنند که کارآفر یباعث م تیحما

(Swink, 2000 )و قدرت  صیتشخ ،یمال یمانند پاداش ها ییها زهیارشد با استفاده از انگ تیریمد یبانیپشت یساز کپارچهی

 رد.دا یبستگ هم یالمو عملکرد  یطراح ،تیفیک بر زمان، یبا عملکرد بهتر مبتن کیاستراتژ یها وهیش گریدر کار با د اریاخت

 

 آنها جیرانه و نتانوآو یها یاجرا کردن استراتژ نیروابط ب

 ینیب شیو پ شرکت یرقابت تیمز شیافزا ،یاقتصاد یرا مانند اثبات بهره ور کیاستراتژ یکردهایاز محققان رو یاریبس اگرچه

 جود دارد.و یشرکت ینیکارآفر یبررس یبرا یادیهنوز مسائل ز مختلف به کار برده اند، یوهایسنار یبرا رفتار مصرف کننده،

(Kuratko, 2009 )ه جر به توسعفلسفه من نیا ،اول کند، یاشاره م یشرکت ینیفلسفه کارآفر کیتوسعه  یبرا تیبه سه مز

ب در انقال کیدوم  تیکند. مز یکمک م یرقابت تیبه رشد سازمان و کسب مز که شود،یم دیمحصوالت و خدمات جد

سفه که فل است نیسوم ا تینان است. مزکارک انیدر م ینیکارآفر تیذهن جیو ترو یکاهش موانع سازمان شرکت، تیریمد

ا رندان خود کارم نیو درخشان تر نیتا بهتر کندیو به شرکت کمک م دهدینوآوران را ارتقا م یمساعد برا یطیمح ینیکارآفر

 ۶مقاله  نیا در گذارند؟یم ریتاث یسازمان ینیچگونه بر کارآفر قایشده دق شنهادیپ کیاستراتژ یها یحفظ کند. اما ورود

 دهد. یرا شرح م یشرکت ینیآنها بر کارآفر راتیکرده به طور خالصه تاث ستیل ریحاصل را در ز یجخرو

 

ا در تکند  یم قیمثبت کارمندان را تشو یقیتشو ستمیس کی: توسعه مشارکت در رفتار نوآورانه یدادن به افراد برا زهیانگ

 از یریلوگو ج یدیلکبه حفظ افراد خالق  در کار و استقالل، اریاخت نیو همچن مثبت، قیرفتار نوآورانه مشارکت کنند. تشو

 (.Kuratko, 2009)ندک یدر رقابت کمک م یانسان هیاتالف سرما

 

 یبرا یقو لیپتانس کی ینوآور دارا یها میت شرکت: کیسازمان نوپا در درون  کی قیاز طر ینیکارآفر یها سکیتمرکز بر ر

 ایکه محصوالت  دهندیخالقانه را توسعه م یها ندیو فرا شرفتهیپ یها یتکنولوژ د،یش جدخالقانه آنها اغلب دان جینتا دیتول

با عملکرد باال  تیریمد -خود راهبر– که اغلب خود مدرن، یمینوع کار ت نیا قع،بخشند. در وا یخدمات شرکت را بهبود م

 Francis & Sandberg, 2000 ; Kratzer et) از شرکت ها باشد یاریبس یموثر برا اریبس یاستراتژ کیتواند  یم هستند،

al. , 2004.) 

 

است. داشتن  یاتیشرکت ح کی تیموفق یبرا ینیکار آفر طیمح کی کامل خود: لیبه پتانس دنیرس یکمک به افراد خالق برا

 بیپاداش ترک ساختار و یبا عوامل سازمان قیبه طور دق یفرد یزشیمحور منحصر به فرد،که در آن عوامل انگ دهیا یفضا نیا

از  میعظ تیحما کند. در واقع، تیتقو یاز کار را به طور قابل توجه تیرضاکارکنان و  یتواند تعهد سازمان یشوند،م یم

 ,Brazeal) خود کمک کند یواقع لیبه آنها در درک پتانس تیکند و در نها کیرا تحر ینیمقاصد کار آفر تواندیکارمندان م

1993.) 
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 هیسرما اقع،. در ودهد یم ینوآور یبرا یقو زهیانگ یشرکت نانیبه کارآفر یداخل هیسرما ی:شرکت نیکارآفر کیپاداش دادن به 

 لیند تماک یم افتیخود در یها ینوآور یرا برا یگرید یو معنو یمال یهاکه پاداش یکارمند متقابال سودمند است، یداخل

 (.Kuratko, 2009) د داشتخواه ندهیآ در ینیبه نشان دادن رفتار کارآفر یشتریب

ارج از شکالت خم دنید ینه تنها مانع افراد برا یسازمان یمرز ها :چشم انداز گسترده کیسازمان از  دنیافراد به د قیتشو

 نیا محدود به مندانکند. کار یم جادیا زیعملکرد را ن یمحدود و استانداردها فیبه شرح وظا یشود،بلکه وابستگ یشغل خود م

کرد لب به عملستند و اغهآنها محدود به اهداف کوتاه مدت  خالقانه خود را ندارند، یها دهیا یاجرا استقالل ،یازمانس یمرزها

مورد بحث  با تمرکز بر چهار حوزه (Hornsby et al. , 2009 ; Hornsby et al. , 2002) کنند یبلندمدت شرکت توجه نم

 چشم کیخود از  تا به سازمان و شغل شوندیم قیکارمندان تشو مرز ها، نیبردن ا نیو از ب( Byrne et al. , 2016)توسط

 انداز گسترده تر نگاه کنند.

به  یکس ینیکه کارآفر یبا آموزش آکادم (Raposo & Paco, 2011با توجه به نظر ) ی:نیآموزش کارمندان در مورد کارآفر

 یخاص ینگرش ها ارزش ها و اداره کند بلکه بر باورها، را یسازمان فرع ایکسب و کار  کیچگونه  ندیب یآموزش نم یسادگ

 یشتریب یایمزا تواند یم ینیهستند. آموزش کارکنان در مورد کارآفر نیکارآفر کی یاصل یها یژگیکند که از و یم دیتاک

ه تر نسبت ب آوراب ت ینگرش ها جیو ترو ینیکارآفر یمهارت ها کیتحر نوآورانه، یها یگذار هیانواع سرما گرید جیمانند ترو

 به همراه داشته باشد. سکیر

 

 مفاهیم
 خود یه ورهبود بهرباز آنجا که کسب و کارها به دنبال  از کسب و کارها است. یاریبس تیموفق یبرا یدیعامل کل کی یوآورن

ازمان س ینیرآفرکا یراتژالزم است تا چند است نیبنابرا خود را بهبود بخشند، ینوآور تیظرف دیبا هستند، داریرشد پا نیو تضم

 یورکه بهرهتند بلشرکت سودمند هس یعملکرد خالقانه داخل یها نه تنها برا یتراتژگونه اس نیکه ا نیاشاره شود مانند ا

 بخشد. یارتقا م زیآن را ن یرقابت تیو مز یابیبازار ییتوانا شرکت،

ممکن است  اریکنند،ز یرا بررس 1شده در شکل شنهادیپ کیاستراتژ یکردهایعوامل و جهات رو دیبا زین ندهیآ قاتیتحق

بر  ما کیراتژاست یکردهایت رودر مورد اثرا قیتحق راستا، نیمختلف وجود داشته باشد. در ا عیصنا ایها شرکت نیب ییهاتفاوت

 ایر کوچک اسب و کک کیدر  یاستراتژ یکردهایرو نیمثال، در اعمال ا یبود. برا دانواع مختلف شرکتها جالب توجه خواه یرو

 است، نیاگر چن ؟شرکت بزرگ متفاوت خواهد بود کیبا  سهیحاصل در مقا جیعملکرد و نتا ایآ محدود، تیشرکت با مسئول کی

 اده کنند؟استف خود نانهیعملکرد کارآفر شتریب کیتحر یبرا ییها یتوانند از چه استراتژ یانواع کسب و کار ها م ریسا

 یتلف ممخ جینتا نجا کهکنند. از آ یرا بررس کیارائه شده در چهارچوب استراتژ جینتا توانندیم ندهیآ قاتیتحق ن،یعالوه بر ا

 شود،یم ییاگراو نیکه منجر به ا یندیفرا یکه بررس میباور نیما بر ا خاص باشد، کیاستراتژ یورود کیتوانند منتج از 

ه ک کند، یم اشاره کیاستراتژ یها یها و خروج یورود نیبارتباط  یکپارچگیبه  ازیبه ن نیامر همچن نیا. خواهد بود ارزشمند

 یکثر مه حداشرکت را ب یدرون یکمک کند که عملکرد نوآور کیاستراتژ یکردهایرو یشرکت در اجرا تیریتواند به مد یم

 یهایرور فناب یدر صنعت مبتن یشرکتها یبر رو دتاًعم قیتحق نیدر ا یآنجا که متون مورد بررس از ت،یرساند. در نها

که  میا معتقدمارزشمند خواهد بود.  گرید عیشرکتها در صنا ینوآورانه برا یکردهایرو یبررس کند،یتمرکز م شرفتهیپ

که  نیهند و ااز خود نشان د یداخل ینسبت به نوآور یمتفاوت یمختلف ممکن است نگرش ها عیمتعلق به صنا یهاشرکت

 داشته باشند. گرید عیبر شرکت ها در صنا یمتفاوت راتیما ممکن است تاث کیاستراتژ یکردهایرو
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 بحث و نتیجه گیری
و  یبه هر دو بخش نظر یدرون یو عملکرد نوآور یشرکت ینیکارآفر یکردهایرو نیرابطه ب لیو تحل نهیهز دیبا قیتحق نیا اول،

توانند  یبه شرکت نم دیبخش جد کیم ادغا مانند ،ینوآور یبرا یخارج یها بدون استفاده از روش هاپردازد. شرکت یم یعمل

 یایتمرکز کنند. مزا یدرون یبر نوآور نکهیکارمندان را حفظ کنند مگر ا یریپذ سکیدر رفتار ر شروانهیپ تیفعال ،ینوآور

از  یاریرفتار نوآورانه در بس لیتسه ی( برایشرکت ینی)کارآفر ایمزا نیا رایز نوآورانه قابل توجه است، یها یاستفاده از استراتژ

( Sebora & Threerapatvong, 2010 ).است دهیبودن شرکت به اثبات رس یشناخته شده و حفظ رقابت یجهان یشرکت ها

 لیبه دل نیو همچن یرقابت تیو مز یداخل ینوآور یذات یایمزا لیاز موسسات از سراسر جهان به دل یاریبس اساس، نیبر ا

 & Tseng)شرکت داشته اند ینیبه کارآفر یادیابزارها باشد توجه ز نیاز ا یتواند ناش یکه م یاقتصاد یبهره ور شیافزا

Tseng, 2016 .)گرانیکه مطالعه ما به د میدواریام است. یشرکت ینیکارآفر دگاهید یاشتراک گذار قیتحق نیا گریدستاورد د 

کمک کند. به  یداخل یکرد نوآورعمل شیافزا یبرا دیجد کیاستراتژ یکردهایو توسعه رو یشرکت ینیکارآفر تیدر درک اهم

 یتمرکز بر رو یتواند از چهارچوب ما برا یم تیریالتر،مدبا یشرکت ینیعملکرد کارآفر جادیهدف ا وقفهیب یریگیپ یجا

نواوران است. با  یمساعد برا طیمح جادیو ا یشرکت ینیکارآفر فیتعر مقاله، نیا یها دگاهیهدف استفاده کند. د نیا اتیجزئ

 .میفراهم کرده ا ندهیآمطالعه و اقدامات  یرا برا یریمس ما ک،یاستراتژ یکردهایاعمال رو یخاص برا یندهایاف و فرآاهد انیب

 

 توصیه ها

 یآورلکرد نوعم شوند، یاستفاده م یبه عنوان ورود کیاستراتژ کردیشش رو یکه وقت میشو یمتوجه م ما ق،یتحق نیاز ا

ا رخود  نانهیمقاصد کارآفر توانندیشرکت م رانیمد ک،یاستراتژ یکردهایرو ی. با اجراابدی شیشرکت ها ممکن است افزا یداخل

د. فظ کننحاهداف کسب و کار و توسعه  ریبه سهامداران از نظر سا تخود را نسب تیشرکت تحقق بخشند و مسئول یبرا

و  تیحما خالق، یها میحفظ ت مثبت، یقیتشو ستمیس کینشان داده شده اند،توسعه  1نوآورانه،که در شکل یها کیتکن

 یبانیشتپ لیسهت و یسازمان یمرزها کاهش ،یشرکت نانیکارآفر یبرا یداخل هیکردن سرما فراهم ،ینیکارآفر طیمح کی جادیا

 کیتراتژاس یهاکردیرو نیا یریو به کارگ یریادگی یکند که شرکت ها برا یم هیمطالعه توص نیباشند. ا یارشد م تیریمد

. با رندیه دست بگبر عمل را دهد،ابتکا یم شیشرکت را افزا نانهیکه رفتار کارآفر یسازادهیپ یکل جهیت آوردن نتبه دس تاًینها

ارکت در افراد به مش قیخاص شامل تشو جینتا نیا کوچک و خاص است، جهینت نیشامل چند حاصل یکل جهینت حال، نیا

 یآور براافراد نو کمک به شرکت، کیسازمان نوپا در  کی قیاز طر ینیکار آفر یاقتصاد یها تیتمرکز فعال رفتار نوآورانه،

زش تر و آمو گسترده سازمان از چشم انداز دنیافراد به د قیتشو ،یشرکت نانیکامل خود،پاداش به کارآفر لیبه پتانس دنیرس

 است. یسازمان ینیکارکنان در مورد کارآفر
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