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Abstract 
In today's world, technological advances and the complexity of the 

environment have created a highly competitive environment in which 

companies are constantly faced with dramatic market changes and the 

emergence of a variety of business opportunities. In such an environment, 

adapting to innovations and changes is essential for companies to achieve 

sustainable business success. International corporate entrepreneurship 

activities can increase the company's ability to recognize and take advantage 

of international market opportunities ahead of its competitors. This research 

is applied in terms of purpose and exploratory mixed method (qualitative-

quantitative). The statistical population includes 17 people in the qualitative 

section by snowball method and 389 people in the quantitative section by 

random sampling. Data collection tools in the qualitative part are interviews 

and in the quantitative part are questionnaires. The method of data analysis 

in the qualitative part includes coding in the initial coding step, open coding 

and axial coding, and in the quantitative part is confirmatory factor analysis 

and structural equations using SPSS and Amos software. The research 
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findings in the qualitative section show that five categories of factors affect 

the entrepreneurship of an international company, which are international 

factors, national factors, individual, organizational and industry 

characteristics. In total, in this qualitative section, 6 main categories, 23 sub-

categories and 87 concepts were identified. The results of the quantitative 

section show that these factors affect 74% of the achievements of 

international corporate entrepreneurship and organizational, international, 

individual and national factors and industry characteristics have the most to 

the least impact on international corporate entrepreneurship, respectively. 

Keywords: Corporate Entrepreneurship, International Entrepreneurship, 

International Corporate Entrepreneurship, Iran Communication Industry. 
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 رانیتلفن همراه ا یاپراتورها یالملل نیب یشرکت ینیمدل کارآفر

   یمیابراه نیجمال الد
واحد  یدانشگاه آزاد اسالم ،یالملل نیب ینیکارآفر ،یدکتر یدانشجو

 .رانیا ن،یقزو ن،یقزو
  

   یزیمحمد عز
دانشگاه  ،ینیدانشکده کارآفر ،ینیتوسعه کارآفر یگروه آموزش اریدانش

 .رانیتهران، تهران، ا
 

   یپورمهد ونیکتا
واحد تهران جنوب،  ی، دانشگاه آزاد اسالمیدولت تیریگروه  مد اریاستاد

 .رانیتهران،  ا

 چکیده
مداوم با تغییرات زیادی  طور به ها شرکتدر دنیای امروز و به سبب پیشرفت فناوری و پیچیدگی اقتصاد، 

های  امری ضروری است. فعالیت ها شرکتو تحوالت برای  ها ینوآور. در چنین محیطی انطباق با اند مواجه

های بازارهای  برداری از فرصت تواند توانایی شرکت در شناخت و بهره المللی می کارآفرینی شرکتی بین

و از نظر روش آمیخته اکتشافی  کاربردی از نظر هدف پژوهش المللی را پیش از رقبا افزایش دهد. این بین

کمی،  نفر با روش گلوله برفی و در بخش 71جامعه آماری در بخش کیفی شامل کمی( است.  - )کیفی

ها در بخش کیفی، مصاحبه و در تصادفی است. ابزار گردآوری داده گیری نفر به روش نمونه 983شامل 

گام کدگذاری  ها در بخش کیفی شامل کدگذاری در سهبخش کمی پرسشنامه است. روش تحلیل داده

افزار ی و معادالت ساختاری با استفاده از نرمتاییدکمی تحلیل عاملی  محوری و در بخشاولیه، باز و 

SPSS  وAmos دهد که پنج دسته عوامل بر  های پژوهش در بخش کیفی نشان می. یافتهباشد یم

و  ی، عوامل ملی، فردی، سازمانیالملل نیبالمللی اثرگذارند که عبارتند از عوامل  کارآفرینی شرکتی بین

مفهوم  81و مقوله فرعی  39مقوله اصلی،  6ی صنعت. در مجموع در این پژوهش در بخش کیفی ها یژگیو

درصد بر دستاوردهای کارآفرینی شرکتی  17دهد که این عوامل شناسایی شد. نتایج بخش کمی نشان می
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ی صنعت بیشترین تا ها یگژیوی، فردی و ملی و الملل نیبی اثرگذارند و به ترتیب عوامل سازمانی، الملل نیب

 .ی دارندالملل نیبکمترین اثرگذاری را بر کارآفرینی شرکتی 

صنعت  ،یالملل نیب یشرکت ینیکارآفر ،یالملل نیب ینیکارآفر ،یشرکت ینیکارآفر :ها واژهکلید

  ..رانیارتباطات ا



 213 |  و همکاران یمیابراه؛ رانیتلفن همراه ا یاپراتورها یالملل نیب یشرکت ینیمدل کارآفر

 مقدمه

 ها فرصتمداوم با تغییرات چشمگیر بازار و ظهور انواع  طور به ها شرکتدر عصر کنونی 

جهت دستیابی به  ها شرکتو تحول برای  ها ینوآور. در چنین محیطی انطباق با اند مواجه

(. تحقیقات نشان Missel & Mainela, 2017موفقیت تجاری پایدار امری ضروری است )

کارآفرینی شرکتی  .است دهد که کارآفرینی شرکتی، ابزار مؤثری برای نوسازی می

گذاری  پذیری، پیشگامی، نوسازی راهبردی و سرمایه دربرگیرنده نوآوری، مخاطره

ی اصول کارآفرینی در ریکارگ به نی؛ بنابرا(Abosede et al., 2018پذیر است ) مخاطره

 & Misselها جهت اطمینان از رشد درازمدت و پایدار امری حیاتی است ) شرکت

Mainela, 2017.) ( شامل نوآوری، نوسازی راهبردی و 7331) 7به عقیده زهرا

او نوآوری به معنای تعهد سازمان به  زعم بهشرکتی است.  پذیر مخاطره گذاری سرمایه

های سازمانی جدید است.  ی تولید جدید و روشندهایفرامعرفی محصوالت جدید، 

راهبردی به خلق ثروت جدید و نوسازی  وکار کسبپذیر به ایجاد  گذاری مخاطره سرمایه

(. نتایج مطالعات Abosede et al., 2018جدید از طریق ترکیب جدید منابع اشاره دارد )

 شرکت عملکرد با مثبت طور به راهبردی کارآفرینی و شرکتی کارآفرینی که دهدمی نشان

ایران، توسعه  درحال شرایط کنند که در( بیان می3237) 3ضیائی و صادقی. هستند مرتبط

 به دستیابی برای راهبردی و کارآفرینی شرکتی کارآفرینی از مالی فناوری های شرکت

های کارآفرینی شرکتی منجر به ارتقاء عملکرد و نوسازی  کنند. فعالیت می استفاده عملکرد

وکار جدیدشان را توسط  کند کسب شود و به آنها کمک می ها می آمیز سازمان موفقیت

بهبود بخشیده و جریان درآمدی افزایش یابد  ندهایفرات و نوآوری در محصوالت، خدما

(Abosede et al., 2018 .) از رشد  ییخود، سهم باال ندهیبا رشد فزاارتباطات ایران صنعت

 انهیامر در منطقه خاورم نیتوسعه را بر عهده داشته و ا درحال یکشورهادر  یاقتصاد

زده  رقم اینقاط دن ریرا نسبت به سا یبهتر طشرای ،خدمات تر نیینفوذ پا بضریبه  باتوجه
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ارتباطات و "با عنوان  7نفورمایا شرکت تحقیقاتی بر اساس گزارش(. 7931)احمدی،  است

که توسط  "3276ی در سال الملل نیبی ها شاخصفناوری اطالعات در ایران از منظر 

به  3278سال  یتهاتا ان 3لیموبا یمجاز یبازار اپراتورها( منتشر شده است، 7931احمدی )

 3273سال  یتا انتها نیبا تعداد مشترک سهیمقا دررسد که  مشترک می ونیلیم 312 بیش از

 یمجاز یاپراتورها نیدهد. تعداد مشترک را نشان می یا ندهیرشد فزاون، یلیم 771 زانیبه م

خواهد بود.  لیموبا نی% کل مشترک 9 بای، تقر3278 لسا یدر سراسر جهان تا انتها لیموبا

همچنان در حال گسترش  لیموبا یمجاز یاپراتورها  حوزه فعالیت، بر اساس این گزارش

فعالیت زیادی در سطح   همچنین فرصت در حال خلق است. یرینظ یب یها و فرصت بوده

بوده و موجب رشد تولید ناخالص  سودآورالمللی برای ایران وجود دارد که بسیار  بین

تبع آن  در صنعت ارتباطات و به یالملل نیب یدر عمل کارآفرینی شرکت خواهد شد. 9داخلی

است، زیرا فقدان چنین چارچوبی برای مناسب چارچوبی  ازمندیدر صنعت تلفن همراه ن

و اقدامات  ها یزیر برنامهی در این صنعت منجر به استمرار الملل نیبکارآفرینی شرکتی 

الملل خواهد شد.  ارآفرینی شرکتی در سطح بینهمگرا در حوزه کی و غیرا حوزهپراکنده، 

 سؤالی در حوزه ارتباطات الملل نیبلذا با عنایت به فقدان یک مدل کارآفرینی شرکتی 

المللی صنعت ارتباطات در  اصلی این پژوهش آن است که مدل کارآفرینی شرکتی بین

 اپراتورهای تلفن همراه ایران چیست؟

 پیشینه پژوهش -2

 داخلیتحقیقات  -2-1

 معادله ساختاری عوامل مؤثر بر به در یک پژوهش( 7988آقاجانی )

ای برای پرداخت. مطالعه ای دیگر کارآفرینی شرکتی را شیوه شرکتی کارآفرینی فرآیند

(. میرفخرالدینی و 7932کند )بندریان، معرفی می سازی دستاوردهای فناورانهتجاری
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پرداختند. ( به بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی 7937همکاران )

داری ها به طور معناحاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت اثر نشان دادیک پژوهش نتایج 

( نتیجه گرفتند 7981زیودار )(. ایمانی پور و 7933)سعیدیان و همکاران،  مثبت بوده است

در  گرایش به کارآفرینی شرکتی دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد است.که 

های کوچک و متوسط یک مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه

(. جمالی و همکاران  7932، شاکری و زارع احمدآبادی ایران مورد تایید قرار گرفت )

نی شرکتی با استفاده از ( به شناسایی و سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر کارآفری7931)

نتایج پژوهش ابراهیمی و  تکنیک دیمتل در شرکت های تعاونی استان بوشهر پرداختند.

 است. نشان از تأثیر مثبت قابلیتهای پویا بر کارآفرینی شرکتی داشته( 7933همکاران )

 تحقیقات خارجی-2-2

با اصطالحات مختلفی همچون کارآفرینی  7ادبیات موضوعی از کارآفرینی شرکتی در

تعاریف فراوانی از  سه دهه گذشتهدر شود.  یاد می 9وکار شرکتیو کسب 3سازمانی درون

های مجموع فعالیت عنوان به. کارآفرینی شرکتی است شده کارآفرینی شرکتی ارائه

 ,Sakhdari et al) شود یمی و نوسازی راهبردی تعریف گذار هیسرمانوآوری، 

 یکوچک و متوسط برا یهاابزار مهم شرکت ک(. یBurgers & Covin, 2016؛2020

 یندیعنوان فرا به(. Sakhdari et al, 2020) به عملکرد باالتر نسبت به رقباست یابیدست

تنها به  و نه افتد یداخل اتفاق م در شرکت نظر از اندازهکه صرف شود یم فیتعر

، دیمانند توسعه محصوالت جد ی نوآورانهها تیفعال ریسابه بلکه منجر  دیوکار جد کسب

 دیجد یهامدل یو حت یترقاب ی، راهبردهاجراییا یهاکی، تکنها یخدمات، فناور

( آن را 3278) 7موریس (. کوراتکو وMartín-Rojas et al, 2020) شودیم وکار کسب

توانند این طریق میاز  شرکت درکه افراد  دانندمینگرش راهبردی  ایرفتار  کیعنوان  به
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ها از و افزایش فرصت شرکتهای شایستگیگسترش دامنه  جهترا  یدیجد یهاتیفعال

 :است از از کارآفرینی شرکتی عبارت (7337) 7تعریف زهراطریق نوآوری انجام دهند. 

ها از طریق  وکار جدید در شرکت یک فعالیت رسمی یا غیررسمی برای ایجاد کسب"

 3فورد و بیدن فولراستاپ (.Kuratko, 2018) "فرایند و توسعه بازار نوآوری در محصول و

د: کارآفرینی درون شرکتی، که نکن سه نوع کارآفرینی شرکتی را مشخص می( 7337)

های  گردد، تحول و نوسازی سازمان وکار سازمانی تعریف می عنوان بخشی از کسب به

شده است  ( ارائه7397) 9شومپیترموجود و تغییر قواعد رقابت در صنعت، که توسط 

(Dushnitsky & Birkinshaw, 2016مورو .)( اولین کسی بود که از اصطالح 7388) 7

اولین کسانی هستند  1دوگال و اویاتمک حال نیباااستفاده کرد.  "المللیکارآفرینی بین"

اند ه کرده( اشار3277) 6اند. الیت و موراسکه در این زمینه تحقیقات تجربی انجام داده

بر ایجاد و انجام تجارت متمرکز است بلکه هدف  تنها نهالملل که مطالعات کارآفرینی بین

تایید نیز ( 3229) 1یاناکیو پالکوئ تراتوسیمیدسازی است. المللیاصلی آن انجام فرایند بین

-بینی در کارآفرینی برداربهره ییها، داشتن توانافرصت ییکه عالوه بر شناسا اندکرده

اند ( بیان کرده3228) 8و تاتو سیلوا-دا-(. مرلرCastro et al., 2020المللی ضروری است )

کارآفرینی . های تجاری فراتر از مرزهای ملی استالمللی انجام فعالیتکه کارآفرینی بین

ی ترکیبی از نوآوری، پیشگامی و جستجوی رفتارهایی فراتر از مرزهای ملی جهت الملل نیب

آن  (3232) 3(. فالریس و همکارانCastro & et al, 2020رزش در سازمان است )ایجاد ا

در  دیتجد یهاها و راهبردراهبردی از فرصت یبردار ، بهرهینوآور رویکردهایشامل  را

 72یاناکیو پالکوا تراتوسیمید نا بر عقیدهبداند. می رقابت یالملل نیعرصه تجارت ب
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مرتبط با  ای ی، شخصیتوجه داشته باشند که استفاده از منابع مال دیبا نانی(، کارآفر3229)

 بر(. Castro & et al, 2020) است یتجارت ضرور کیکردن  یالمللنیب یزمان برا

توجه داشته باشند که  دیبا نانی(، کارآفر3229) یاناکیو پالکوا تراتوسیمید اساس تعریف

وکار کسب کیکردن  یالمللنیب یزمان برامرتبط با  ای ی، شخصیاستفاده از منابع مال

عنوان ادغام ی با ا مطالعه( 3271) 7مانسن و باس (.Castro & et al, 2020) است یضرور

منتشر نمودند. جهانشاهی و کارآفرینی شرکتی و توسعه سازمان از طریق یادگیری و رهبری 

 لیوتحل هیتجز( در یک مطالعه به بررسی راهبرد کارآفرینی شرکتی و 3278) 3همکاران

( در مطالعه خود به تحقیقات 3273) 9های مدیریت ارشد پرداختند. دمیرکان و همکارانتیم

های بازارهای نوظهور پرداختند. های آینده کارآفرینی شرکتی شرکتگیریفعلی و جهت

ی را صنایع غذایی حالل الملل نیبینی شرکتی کارآفر( 3273) 7اکبری و همکاران

های تولیدی ( به کارآفرینی شرکتی و عملکرد شرکت3278) 1قرار دادند. از موردمطالعه

( به بررسی نقش مدیریت منابع انسانی در 3273) 6پرداخته است. سالم زاده و همکاران

( به کارآفرینی 3271) 1کارآفرینی شرکتی در دانشگاه تهران پرداختند. نالدی و همکاران

 8متوسط پرداختند. وانگ و همکارانوهای کوچک المللی در میان شرکت شرکتی بین

های  های مدیرعامل و مکانیسم المللی، انگیزه های کارآفرینی شرکتی بین ( به محرک3271)

 7332های کارآفرینی شرکتی از سال اند. در این تحقیق مدلنظارت مدیرعامل اشاره داشته

الملل نیز تا سال الملل و کارآفرینی شرکتی بینهایی کارآفرینی بینو همچنین مدل 3232تا 

 مورد بررسی قرار گرفت.  3232

شده اما در مورد  ارائههای متعددی دهد که در این حوزه مدلنتایج نشان می

 که دهد یمها نشان بررسی مدلها بسیار محدود است. ی مدلالملل نیبکارآفرینی شرکتی 
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سازمان، مدیریت ارشد و اکثر آنها در کارآفرینی شرکتی سه سطح  لیوتحل هیتجزسطح 

فردی و اجتماعی بررسی کرده  نظر ازنقطهمحیط است و تنها یک مدل این موضوع را 

باشد. همچنین بر اساس مطالعات این پژوهش می 7این موضوع نقطه نوآوری ؛ لذااست

 موردتوجهپذیری و بازسازی راهبردی برای کارآفرینی اطرهانجام شده سه بعد نوآوری، مخ

ها به نقش محیط و روابط میان کشورها پرداخته شده قرار گرفته است. در بیشتر پژوهش

المللی بر محورهای تمرکز مطالعات کارآفرینی شرکتی و نیز کارآفرینی بین به باتوجهاست. 

ی که تلفیقی از الملل نیبتوان استدالل کرد که در کارآفرینی شرکتی ، میمذکور

ی و ملی(، فرد، سازمان با الملل نیبعوامل ) المللی است ابعاد محیطکارآفرینی شرکتی و بین

حایز اهمیت هستند. از طرفی تا زمان انجام  موردمطالعههای صنعت ویژگی درنظرگرفتن

 نی؛ بنابرات ارتباطات و مخابرات مشاهده نگردیداین پژوهش یک مدل ترکیبی در صنع

المللی در صنعت ارتباطات در ی کارآفرینی شرکتی بینها مؤلفهاین پژوهش به دنبال یافتن 

 های صنعت است.چهار بعد محیطی، فردی، سازمانی و ویژگی

 ی تحقیقشناس روش-1

شده است.   و در آن از روش آمیخته استفاده ای بودهتوسعه این پژوهش یک پژوهش

آماری در بخش کیفی شامل جامعه است. کیفی و کمی  بخشجامعه آماری شامل دو 

 1، معاونین، مدیران ارشد در صنعت ارتباطات با حداقل سانیرئاساتید دانشگاهی مطلع، 

، ها ل کفایت دادهبر مبنای اص، اند؛ لذا شدهسال سابقه است که با روش گلوله برفی انتخاب 

 مصاحبه، به علت 71پس از انجام  که یطور به د؛برای مصاحبه انتخاب شدن نفر 71 تعداد

مشخصات نمونه  تر نبود.شوندگان نیازی به مصاحبه بیش تکراری شدن اطالعات مصاحبه

 .است مشاهده قابل 7آماری بخش کیفی در جدول 
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 شونده( مصاحبه های تحقیق در بخش کیفی )افراد . نمونه1جدول 

 جنسیت سابقه سال سن حوزه فعالیت سمت تحصیالت کد

I1 دکتری 
 دانشجوی دکتری کارآفرینی

  
 مرد 1 92 خبره دانشگاهی

I2 دکتری 
 دانشجوی دکتری کارآفرینی

  
 زن 6 91 خبره دانشگاهی

I3 دکتری 
اداره ارتباطات  سیرئ

 بازاریابی
 مرد 6 77 همراه اول

I4 مرد 1 71 همراه اول همراه اول البرز رکلیمد دکتری 

I5 زن 6 72 همراه اول مسئول تحقیقات بازار دکتری 

I6 مرد 1 79 همراه اول اداره مالی سیرئ دکتری 

I7 مرد 77 19 همراه اول اداره نگهداری سیرئ دکتری 

I8 زن 6 79 رایتل اداره بازاریابی سیرئ دکتری 

I9 اداره سیرئ کارشناس ارشد 
اول کیفیت نقش 

 ارتباطات
 مرد 1 99

I10 مرد 1 97 ایرانسل امور رگالتوری سیرئ کارشناس ارشد 

I11 مرد 6 91 همراه اول مشتریان رکلیمد دکتری 

I12 مرد 1 92 همراه اول سبد محصول رکلیمد کارشناس ارشد 

I13 مرد 1 73 دانشگاه پژوهش مسئول دکتری 

I14 
 مرد 1 79 دانشگاه مسئول تحقیقات و توسعه دکتری

I15 
 مرد 8 79 شرکت مخابرات الملل روابط بین دکتری

I16 
 مرد 1 91 همراه اول اداره سبد و محصول سیرئ کارشناس ارشد

I17 
 مرد 6 79 همراه اول گذاری مدیرکل سرمایه کارشناس ارشد

ارشد در ، معاونین، مدیران ارشد و کارشناسان سانیرئدر بخش کمی، جامعه آماری را  

دهند که شامل مدیران ارشد و صنعت ارتباطات در بخش تلفن همراه ایران تشکیل می

حجم نمونه طبق فرمول باشند. شرکت همراه اول و ایرانسل میکارشناسان ارشد در 

 تصادفی گیری نمونهبر اساس روش  ،21/2ی خطا زانی، با م(7913ی و آذر، مؤمن) کوکران

تعداد نفر حجم نمونه،  186برای  مجموع درفاده گردید که گذاری استبدون جای ساده
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 983پرسشنامه بازگشت که  936 توزیع وپرسشنامه  722د شد. تعدا نیینفر تع 362حجم 

  استفاده بود. ها قابل مورد آن

 های تحقیق  یافته -0

 پایایی و روایی -7-7

و خبرگان  دیپژوهش از نظرات ارزشمند اسات یفیبخش ک ییاز روا نانیحصول اطم یبرا

دو  نیب ییایاز روش پا ییایمحاسبه پا گردید وحوزه خبره و مطلع بودند استفاده  نیدر اکه 

از  یکیدو کدگذار، از  یدرون موضوعقی . در مصاحبه با روش توافحاصل شدکدگذار 

در پژوهش مشارکت  هیعنوان کدگذار ثانو درخواست شد تا به یآشنا به کدگذار دیاسات

کرده و  ی، تعداد سه مصاحبه را کدگذاررهمکا نیبه همراه ا پژوهشگر هکند در ادام

را محاسبه  رود یبه کار م لیتحل ییایعنوان شاخص پا که به یدرصد توافق درون موضوع

درصد بدست آمد که  3/11به محاسبات  حاصل از دو کدگذار باتوجهیی ایکرد که پا

در بخش کمی پژوهش  .است تاییدو مورد  مناسب ییایپا نیبنابرا ؛صد استدر 62باالتر از 

 کرونباخ آلفای یبضر و جهت سنجش پایایی از نظر خبرگان محتوا از ییسنجش روا یبرا

اعتبار سؤاالت پرسشنامه  ومحاسبه استفاده شد که  7اس اس یافزار اس پنرم از استفاده با

دهد که میزان این شاخص برای تمام متغیرهای مدل می نتایج نشانمورد تایید قرار گرفت. 

 منظور به. باشد یم تاییدبوده لذا پایایی پرسشنامه مورد  1/2باالی حد استاندارد 

و  رگذاریتأثی اصلی و ها شاخصهشناسایی ها، در بخش کیفی برای  داده لیوتحل هیتجز

ل کدگذاری باز، محوری ( شام7338) 3از روش اشتراوس و کوربین ها آنتحلیل محتوای 

از  ها لفهومو تعیین اهمیت هریک از  تاییدو ترکیبی استفاده شد و در بخش کمی برای 

 استفاده شد.  "آموس"و  "اس پی اس اس" افزار نرمی با کمک تاییدتحلیل عاملی 
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 تحلیل بخش کیفی تحقیق-0-2

های کیفی حاصل از مصاحبه با خبرگان، در قالب جداولی به طورکلی در این بخش داده به

، ملی، سازمانی، فردی، مرتبط با صنعت و  المللیی اصلی، عوامل بینها مقولهتفکیک 

المللی در صنعت ارتباطات ایران، تلخیص،  دستاوردهای سازمان در کارآفرینی شرکتی بین

 عرضه و تحلیل شده است. 

المللی در صنعت ارتباطات  بر کارآفرینی شرکتی بین مؤثر  المللی . کدگذاری عوامل بین2جدول

 ایران

 مفاهیم قوله فرعیم شونده کد مصاحبه فراوانی

51 

 

I1, I2, I3, I4,I5,I6, 

I7, I8, I10, I11, I12, 

I14, I15, I16 
 

سیاست های بهبود 

 فعالیت در محیط

 کسب و کار

 بین المللی

 یروزآور لزوم بهی، الملل نیهای ب ایجاد بسترهای ثبت پتنت

های  کاهش محدودیت، الملل نیبدر سطح  وکار قوانین کسب

 وکار فضای کسب فعالیت در ای در خصوص نامه آیین

و  ارتقای محصوالت، وجود سیاست حمایتی الملل نیب

، الملل نیبدر بازار عرضه  به محصوالت قابل خدمات

یک  یانداز راه یچگونگ یقانونالعات اط یساز شفاف

پذیری  توسعه رقابت، الملل نیبشرکت ارتباطاتی در سطح 

 فناورانه یالملل نیب محصوالت

51 

 

I1, I2, I3, I4, I5, 

I6, I7, I8, I9 , 
I12, I13, I14, 

I16, I17 

 

 یها تیمحدود

 سیاسی

ی ها میتحر یها تیمحدودوجود ارتباطات سیاسی، کاستن 

ارتباطات مسائل قانونی جهت سیاسی، کاستن موانع 

 المللی بین

51 

I1, I2, I3, I4, I5, 

I6, I7, I8, I9 , 
I10, I11, I12, 

I13, I14, I15, I17 

 مخاطرات و

ی ها یمتینامال

 وکار کسبمحیط 

 یالملل نیب

ی، الملل نیبی مناقشات مربوط به قراردادها ،ی نرخ ارزثبات یب

، عدم قطعیت و کنندگان مصرفتفاوت در عادات خرید 

 وکار کسبابهام، پویایی محیط 

51 

I1, I2, I3, I4, I5, 

I6, I7, I8, I9 , 
I10, I11, I12, 

I13, I14, I15,I16, 

I17 

عوامل جغرافیایی و 

 یشناخت تیجمع

فاصله مکانی و زمانی با کشور مقصد، فاصله روانی با کشور 

 ی فرهنگی، تفاوت زبانیها تفاوتمقصد، 
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عوامل  عنوان بهجز  78بُعد و  7ها و مفاهیم کلیدی، سازی مصاحبهپس از خالصه

 المللی در صنعت ارتباطات ایران استخراج شد.بر کارآفرینی شرکتی بین مؤثری الملل نیب

 المللی در صنعت ارتباطات ایران بر کارآفرینی شرکتی بین مؤثرکدگذاری عوامل ملی . 1جدول 

 شونده کد مصاحبه فراوانی
قوله م

 فرعی
 مفاهیم

51 

 

I1, I2, I3, I4,I5,I6, I7, 

I8, I9, I10, I11, I12, 

I13, I14, I15, I16, I17 
 

 قوانین و

مقررات 

 دولتی

از اقتصاد دولتی به اقتصاد  یدولت نیو قوان ها استیتغییر س

سهولت ارائه مجوزها و در صنعت ارتباطات،  خصوصی

ی خصوصی در ها فعالیت شرکت ازیموردن یها نامه اجازه

ارتباطات  نیقوانصنعت ارتباطات، بروز رسانی و تسهیل 

 رادیویی

71 

 

I1, I2, I3, I4, I5, I6, 

I7, I8, I9 , I10, I13, 

I14, I15, I16, I17 

ی ها تیحما

 دولتی

جهت گسترش  های حمایتی از جانب دولت سیاست

ی مالیاتی، در اختیار ها مشوقکارآفرینی در صنعت ارتباطات، 

ی دولتی ها وامگذاشتن یارانه برای خرید تجهیزات، اعطای 

 با نرخ بهره کم

76 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, 

I7, I8, I9 , I10, I11, 

I12, I13, I14, I15, I16 

اعطای 

استقالل 

 سازمانی

استقالل در انتخاب مدیریت، استقالل در انتخاب اعضای 

در انتخاب سرپرستان استانی  هیئت مدیریت، استقالل

 واحدهای سازمانی

بر  مؤثرعوامل ملی  عنوان بهجز  72بُعد و  9ها و مفاهیم کلیدی، پس از تخلیص مصاحبه

 المللی در صنعت ارتباطات ایران استخراج شد.کارآفرینی شرکتی بین

المللی در صنعت ارتباطات  بر کارآفرینی شرکتی بین مؤثر. کدگذاری عوامل سازمانی 0جدول 

 ایران

 مفاهیم قوله فرعیم شونده کد مصاحبه فراوانی

51 

 

I1, I2, I4,I5,I6, I8, I9, 

I10, I11, I12, I13, I14, 

I15, I16, 

گرایش به 

 یساز یالملل نیب

رقابت، داشتن  حضور درگرایش به توسعه سازمان، 

 الملل نیبدر سطح  وکار کسببرنامه و مدل 

51 
 

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I8, I9 , I10, I11, I12, 

I13, I14, I15, I16, I17 

 منابع رقابتی سازمان
ی و ورود بند زمان ،سازمان داخلی یها یتوانمند

 ظرفیت جذب، ها، عمل به برنامهبه بازار،  موقع به



 233 |  و همکاران یمیابراه؛ رانیتلفن همراه ا یاپراتورها یالملل نیب یشرکت ینیمدل کارآفر

 مفاهیم قوله فرعیم شونده کد مصاحبه فراوانی

 منابع مالی قدرتمند نیروی انسانی توانمند،

51 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I8, I9 , I10, I11, I12, 

I13, I14, I15, I16 

وجود ارتباطات و 

 یالملل نیبپیوندهای 

 یها مذاکرهتوانمندی در  گرها، با واسطه ارتباط

 ،صنعت ارتباطات جهانی از بازار شناخت ،یالملل نیب

 یالملل نیارتباطات ب یها تیاستفاده از ظرف

51 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8, 

I9 , I10, I11, , I13, I14, 

I15, I16, I17 

 یریپذ انعطاف

 سازمانی

 انطباق با ،الملل نیانطباق با بازار ب ،توانایی تغییر

 شرایط مختلف

51 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I8, I10, I11, I12, I13, 

I14, I16, I17 

 سوابق تجربی

 سازمان

داشتن سابقه حضور و فعالیت در بازارهای منطقه و 

، یادگیری از تجارب قبلی، آشنایی نسبی با الملل نیب

 بازار جهانی در حیطه صنعت ارتباطات

51 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8, 

I9 , I10, I11, I12, I13, 

I14, I15, I16, I17 

 توسعه فرهنگ

 یادگیری و خالقیت

، توسعه کارآفرینیو تقویت فرهنگ نوآوری 

فرهنگ یادگیری از تجارب موفق و ارائه خالقیت، 

تجربه  کسبیادگیری شناخت رقبا و توسعه فرهنگ 

، توسعه فرهنگ شناخت و یادگیری از از آنان

 برتر در صنعت ارتباطات شگامانیپکارآفرینان و 

51 
I1, I2, I3, I5, I6, I7, I8, 

I9 , I10, I11, I12, I13, 

I14, I15, I16, I17 

شبکه سازی و 

ارتباطات بین 

 سازمانی

همکاری بین سازمانی، جلسات مشترک بین اعضای 

ی استراتژیک جامع و ها برنامه، تدوین ها سازمان

ی همکار، هماهنگی میان ها شرکتکالن در 

 ی مشترکریگ میتصمسازمانی، 

عوامل سازمانی  عنوان بهجز  38بُعد و  1ها و مفاهیم کلیدی، پس از خالصه کردن مصاحبه

 المللی در صنعت ارتباطات ایران استخراج شد.بر کارآفرینی شرکتی بین مؤثر

 المللی در صنعت ارتباطات ایران ی شرکتی بیننیکارآفر بر مؤثر. کدگذاری عوامل فردی 5جدول 

 مفاهیم قوله فرعیم شونده کد مصاحبه فراوانی

51 

 

I1, I2, I3, I4, I5, I6, 

I7, I8, I9, I10, I11, 

I12, I13, I14, I15, I16, 

I17 

 یالملل نیبتجارب 
داشتن پیشینه شغلی در صنعت ارتباطات، داشتن تجربه 

 الملل نیبی و فنی در سطح ا حرفه
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 مفاهیم قوله فرعیم شونده کد مصاحبه فراوانی

51 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, 

I7, I8, I10, I11, I12, 

I13, I14, I15, I17 

 یریپذ مخاطره
نگاه مثبت به  ،یریپذ حمل ریسک، تمایل به مخاطرهت

 ی، تحمل عدم اطمینان و ابهامریپذ مخاطره

51 
I1, I2, I3, I5, I6, I7, 

I8, I9, I10, I12, I13, 
I14, I16, I17 

ی ها یستگیشا

محوری و منحصر 

 بفرد

ی ها سبک، داشتن کارآفرینیو روحیه  ییتواناداشتن 

ی ها مهارتی، توانایی یادگیری، داشتن تیو حمارهبری 

فنی خاص، توانایی انجام کار گروهی و تیمی، پیشگامی، 

 ازیموردنی سرمایه آور جمعتوانایی مدیریت منابع مالی و 

و فرشتگان  گذران هیسرمااز طریق بخش دولتی، 

 و.... وکار کسب

عوامل فردی  عنوان بهجز  79بُعد و  9ها و مفاهیم کلیدی، سازی مصاحبهپس از خالصه

 ی در صنعت ارتباطات ایران استخراج شد.الملل نیبنی شرکتی بر کارآفری مؤثر

 المللی در صنعت ارتباطات ایران ی شرکتی بیننیکارآفر بر مؤثرکدگذاری عوامل مرتبط  .5جدول 

 شونده کد مصاحبه فراوانی
قوله م

 فرعی
 مفاهیم

51 

 

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I8, I9, I10, I11, I12, I13, 
I14, I15, I16, I17 

میزان تجانس 

 کیتکنولوژ

 صنعت

و  مبدأدر کشور  مورداستفادهمیزان قرابت تکنولوژِی 

و مقصد  مبدأمقصد، سطح آگاهی کاربران در دو کشور 

از تکنولوژی موجود، امکان بکار گیری و توسعه 

 ی خدماتی در بستر تکنولوژی مقصدها سیسرو

51 
I1, I2, I3, I5, I6, I7, I8, 

I9, I10, I11, I12, I13, 
I14, I15, I16, I17 

 سرعت رشد
 یسطح رشد فناور، مقصدو  مبدأ رشد صنعت در کشور

 ، فراگیری صنعت در جهانیمقصدو  در کشور مبدأ

51 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 

I9, I10, I11, I12, I14, 

I15, I16, I17 

ی اعتمادساز

و امنیت در 

 صنعت

، درستی و جهانی یطیمح ستیرعایت استانداردهای ز

و ایجاد  بودن دردسترسمحرمانگی در صنعت ارتباط، 

تداوم در ارائه خدمات جلوگیری از قطع خدمات و 

 ها ییداراتخریب 

عوامل مرتبط با  عنوان بهجز  72بُعد و  9ها و مفاهیم کلیدی، پس از چکیده کردن مصاحبه

 ارتباطات ایران استخراج شد.المللی در صنعت بر کارآفرینی شرکتی بین مؤثرصنعت 
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المللی در صنعت ارتباطات  کدگذاری دستاوردهای سازمان حاصل کارآفرینی شرکتی بین. 7جدول 

 ایران

 مفاهیم قوله فرعیم شونده کد مصاحبه فراوانی

51 

 

I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, 

I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, 

I16, I17 

خلق ارزش 

 دیجد

 ثبت اختراعات، خدمات بهتر، محصول نوآور

 دیجد

51 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, 

I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, 

I16, I17 

توسعه سازمان 

 )شرکت(

 یشنهادهایپرشد عملکرد سازمان، افزایش 

 الملل نیبهمکاری در سطح 

51 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8, I9, 

I10, I11, I12, I13, I14, I15, 

I16, I17 

و  رشیپذ

 تیمقبول

 شرکت یاجتماع

المللی در صنعت ارتباطات، افزایش  کسب اعتبار بین

درصد پذیرش از سوی مشتریان، افزایش تمایل 

 گذاری به سرمایه گذاران هیسرما

دستاوردهای سازمان  عنوان بهجز  8بُعد و  9ها و مفاهیم کلیدی، پس از بررسی مصاحبه

 لیتحلالمللی در صنعت ارتباطات ایران شناسایی شد. فرایند حاصل کارآفرینی شرکتی بین

المللی، ملی، سازمانی و فردی شامل عوامل بین شود می  منجر  ینظر  مدل  خلق  به  که  ها داده 

 . شوند یمبر کارآفرینی شرکتی است که منجر به دستاوردهای سازمانی  مؤثرو صنعت 

 یالملل نیبعوامل، تعداد ابعاد و تعداد اجزا شناسایی شده مدل کارآفرینی شرکتی  .3جدول 

 شاخص مؤلفه بعد

 79 9 ی در صنعت ارتباطات ایرانالملل نیببر کارآفرینی شرکتی  مؤثرعوامل فردی 

 38 1 ی در صنعت ارتباطات ایرانالملل نیببر کارآفرینی شرکتی  مؤثرعوامل سازمانی 

 72 9 ی در صنعت ارتباطات ایرانالملل نیببر کارآفرینی شرکتی  مؤثرعوامل ملی 

 78 7 ی در صنعت ارتباطات ایرانالملل نیببر کارآفرینی شرکتی  مؤثری الملل نیبعوامل 

 72 9 ی در صنعت ارتباطات ایرانالملل نیببر کارآفرینی شرکتی  مؤثرعوامل مرتبط با صنعت 

 8 9 ی در صنعت ارتباطات ایرانالملل نیبدستاوردهای سازمان حاصل کارآفرینی شرکتی 
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 تحلیل بخش کمی تحقیق-0-2

)آزمون های نرمال بودن  منظور اثبات یا رد فرضیات تحقیق از آزمون در آمار استنباطی به

استفاده یابی معادالت ساختاری مدلی و عاملی تایید لیتحل(، 7اسمیرنوف-کولموگراف

منظور آزمون فرضیات،  قبل از آزمون فرضیات تحقیق برای انتخاب نوع آماره بهشده است. 

اسمیرنف مورد  -ها با استفاده از آزمون کولموگروف  الزم است فرض نرمال بودن داده

به دلیل اینکه سطح معناداری تمام متغیرهای  نتایج آزمونبه  باتوجه قرار گیرد. یبررس

+ و 36/7اسمیرنف بین  -صدم است و نیز مقدار آماره کولموگروف  1تر از  تحقیق بزرگ

 شود. قرار دارد، فرض صفر تایید و ادعای نرمال بودن توزیع متغیرها پذیرفته می -36/7

 (یگیری )تحلیل عاملی تایید های اندازه اعتبارسنجی مدل -0-2-1

، اطمینان یافتن از صححت  قیتحق یقبل از واردشدن به مرحله آزمون فرضیات و مدل مفهوم

. این کحار از طریحق تحلیحل    استزا ضروری زا و درونگیری متغیرهای برونهای اندازهمدل

 7/2متغیرها ححداقل دارای بارعحاملی بحاالی     اینکه به باتوجه .ردیگ یصورت م یعاملی تایید

اسحت   36/7االی هحای عحاملی بح    برای هر یک از بحار  3تیشده  مقادیر محاسبه نیهمچنبوده و 

مفحاهیم را در ایحن مرحلحه معتبحر      یریح گ توان همسحویی سحؤاالت پرسشحنامه بحرای انحدازه      می

از چند شاخص اسحتفاده   یالمللنی. برای ارزیابی برازندگی الگوی مدل سازه عوامل بدانست

  .که مورد قبول است. در خصوص سایر عوامل نیز نتایج مشابه است شود می

 تحقیق یها هیساختاری فرض مدل معادالت -0-2-2

و معادالت ساختاری را در حالت تخمین اولیه نشان  یتحلیل عاملی تایید  مدل 7شکل 

)مستقل( و  ی، ملی، صنعت، فرد و سازمانالملل نیبعوامل دهد. در این مدل متغیرهای  می

 باشند.  )وابسته( می دستاوردهای سازمان متغیر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kolmogorov-Smirnov Test 
2. The calculated values of T 
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 هیاول نیدر حالت تخم قیتحق یها هیفرض یمدل معادالت ساختار .1شکل 

دهد. این مدل درواقع تمامی  مدل را در حالت تخمین استاندارد نشان می 3شکل 

، آزمون t)بارهای عاملی( و معادالت ساختاری را با استفاده از آماره  یریگ معادالت اندازه

نادار است اگر % مع31کند. بر طبق این مدل، ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان  می

 + قرار گیرد.36/7تا  -36/7بازه  خارج tمقدار آمارة 
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 تحقیق در حالت تخمین استاندارد یها هیمدل معادالت ساختاری فرض .2شکل 

 تحقیق یها هیهای برازش مدل معادالت ساختاری فرض  شاخص -0-2-1

توان گفت  دهد، می نشان می 3شده در جدول  های برازندگی نوشته مشخصه هطور ک همان

 .استمدل تحقیق مورد تایید 

 های برازش مدل معادالت ساختاری تحقیق شاخص .9جدول 

 حد مجاز برآورد شده نام شاخص

 9کمتر از  2.566 (CMIN/DFکای دو بر درجه آزادی )

 8/2باالتر از  0.817 (GFIنیکویی برازش )

 8/2باالتر از  0.807 (AGFIشده ) لینیکویی برازش تعد

 7/2کمتر از  0.091 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

 3/2باالتر از  0.943 (CFI) افتهی لیبرازندگی تعد

 3/2باالتر از  0.918 (NFIبرازندگی نرم شده )

 3/2باالتر از  0.944 (IFIبرازندگی فزاینده )

 3/2باالتر از  0.922 (TLI) سیتوکر لوئ

 6/2باالتر از  0.808 (RFI) یبرازش نسبشاخص 
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 حد مجاز برآورد شده نام شاخص

 6/2باالتر از  0.764 (PCFIشاخص برازش تطبیقی مقتصد )

 6/2باالتر از  0.806 (PNFIشاخص برازش هنجار شده مقتصد )

 معادالت ساختاری  -0-2-0

 ی تحقیق در جدول بعدی آمده است.ها هیفرضضرایب مسیر در خصوص 

 های تحقیق برای پاسخ به فرضیه t-valueنتایج حاصل از ضرایب مسیر، مقدار آماره  .14جدول 

 فرضیه
 ریضریب مس

(β) 

نسبت 

 (tبحرانی )

 ضریب

تعیین 

(R
2) 

 نتیجه
 جهت

 تأثیر

 9.304 0.752 دستاوردهای سازمان ← یالملل نیبعوامل 

0.740 

 + تایید

 + تایید 7.225 0.665 دستاوردهای سازمان ← عوامل ملی

 + تایید 7.594 0.822 دستاوردهای سازمان ← عوامل سازمانی

 + تایید 8.276 0.734 دستاوردهای سازمان ← عوامل فردی

 + تایید 3.834 0.305 دستاوردهای سازمان ← عوامل مرتبط با صنعت

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01 

المللی صنعت ارتباطات در  نهایت به دست آمد مدل کارآفرینی شرکتی بینآنچه در 

 صورت به ریزدر شکل  که صنعت ارتباطات در اپراتورهای تلفن همراه ایران است

 شماتیک رسم شده است.
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 یالملل نیب. مدل پیشنهادی کارآفرینی شرکتی 1شکل 

 گیری  بحث و نتیجه
دسته عوامل اصلی  1ی به الملل نیبی کارآفرینی شرکتی ها مؤلفهپژوهش ابعاد و  نیدر ا

ی جزئ مؤلفه 13محوری و  مؤلفهدسته  32ی، ملی، فرد، سازمان و صنعت شامل الملل نیب

 ریتأثدرصد بر دستاوردهای سازمان در صنعت ارتباطات  17بندی شدند. این عوامل  دسته
مثبت و اثرگذاری دارند. برطبق نتایج بدست آمده از معادالت ساختاری به ترتیب عوامل 

ی صنعت بیشترین ها یژگیوی، عوامل فردی و عوامل ملی و الملل نیبسازمانی، عوامل 
المللی دارند. برطبق نتایج بدست آمده از معادالت اثرگذاری را بر کارآفرینی شرکتی بین

و بعد  ریتأثبیشترین  833/2ایب مسیر، عوامل سازمانی با ضریب مسیر ی ضربر مبناساختاری 

و به ترتیب  197/2و سپس عوامل فردی با  113/2ی با ضریب مسیر الملل نیباز آن عوامل 
بیشترین تا کمترین اثرگذاری را بر  921/2های صنعت با و ویژگی 26661عوامل ملی با 

شده در حوزه  ارائههای عنایت به محدودیت مدل ی دارند. باالملل نیبکارآفرینی شرکتی 
دهد های اشاره شده نشان میی، مقایسه نتایج این تحقیق با مدلالملل نیبکارآفرینی شرکتی 
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دهد. این قرار می تاییدهای اشاره شده را مورد شده در این پژوهش مدل ارائهکه ابعاد 
(، مدل 3273) 7المللی یانگفرینی بینشده همچون مدل کارآ ارائههای های ابعاد مدلمدل

ی ارائه الملل نیب( و مدل یکپارچه کارآفرینی 3276) 3المللی زوچال و مگنانیکارآفرینی بین
. همچنین نتایج این تحقیق، جامع داد قرار تایید( را مورد 3223) 9شده توسط زهرا و جورج

نتایج حاصل  به باتوجهدهد. قرار می تایید( را نیز مورد 3276) 7کارآفرینی شرکتی سخدری

ی زیر ها شنهادیپشده  ارائهالمللی  های پژوهش مدل کارآفرینی شرکتی بین داده لیتحلاز 
ی محوری و تجربه باال و شناخت زیاد از ها یستگیشاانتصاب مدیران با -7: گردد یمبیان 

زمانی در عرصه ارتباطات استقالل سا منظور بهایجاد بسترهای الزم -3ی الملل نیببازارهای 
در  یگذار هییادگیری و توسعه آموزشی و سرما یها طراحی و اجرای برنامه-9ی الملل نیب

المللی  ی بینها عرصهموجود در های کارآفرینی  توسعه و افزایش توانایی تشخیص فرصت
ی همراه اول و ایرانسل در جهت کسب اعتماد و رضایت اپراتورهای ها شرکتعملکرد -7

برای  نیهمچنو ابهامات محیطی.  ها سکیرگذار و کاهش جذب سرمایه منظور بهمنطقه 

پذیری بیشحتر ایحن تحقیحق و محدل، الزم  : بحرای تعمیمگردد یمتحقیقات آینده نیز پیشنهاد 
رد آزمون قرار گیرد. همچنین در تحقیقات آینده اسحت کحه در صنایع و مناطق دیگر نیز مو

 ها سنجیده شود. ی آنریرپذیتأثی بیشتری مورد سنجش و آزمون قرار گیرد و ها مؤلفه

 تعارض منافع

 تعارض منافع وجود ندارد.
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 منابع 
اثرگذاری قابلیتهای پویا (، 7933ابراهیمی، جمال الدین، عزیزی، محمد و پورمهدی، کتایون )

نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار ، برکارآفرینی شرکتی در صنعت ارتباطات
 733- 777ح صفحات 77هشتم ح شماره سال  -هوشمند

ارتباطات و فناوری اطالعات در ایران از منظر شاخصهای بین المللی در سال (، 7931احمدی، محبوبه )
 آمار وی فنی اقتصادی، گروه ها یبررسی و نظارت راهبردی، دفتر زیر برنامه، معاونت 3276

فناوری اطالعات:  ی اطالعات، وزارت ارتباطات وو فناوراطالعات ارتباطات 
https://www.ict.gov.ir/fa/companies/about/communicationplanning/integ

zated/amar-  

 مطالعه) عملکرد و شرکتی کارآفرینی به گرایش رابطه بررسی(. 7981. )زیودار، م ، و.پور، ن ایمانی

 67 کارآفرینی توسعه(. تهران شهر در ایران بیمه سهامی شرکت فروش های نمایندگی: موردی

(3 6)77-97. 

(. شرکتی) مستقل کارآفرینی فرآیند بر موثر عوامل ساختاری معادله مدل تبیین(. 7988. )ح آقاجانی،

 . 11-62(6 7) 67 بازرگانی مدیریت های کاوش

 های سازمان فناورانه دستاوردهای سازی تجاری برای ای شیوه شرکتی کارآفرینی(. 7932. )ر بندریان،

 . 76-72(6 36) 61 فناوری رشد. مستقل فناوری و پژوهش

 بر مؤثر عوامل بین روابط سنجش و شناسایی(. 7931. )انصاری، ب ، و.محمدی، م ، و.جمالی، غ

 و تعاون. بوشهر استان تعاونی های شرکت در دیمتل تکنیک از استفاده با شرکتی کارآفرینی

 . 18-33(6 78) 1(6 تعاون) کشاورزی

 در شرکتی کارآفرینی بر سازمانی فرهنگ تاثیر بررسی(. 7932. )شاکری، ف ، و.احمدآبادی، ح زارع

 مدیریت(. یزد استان متوسط و کوچک های بنگاه6 مطالعه قلمرو) متوسط و کوچک های بنگاه
 . 63-17(6 39) 63 سازمانی فرهنگ

 شرکتی حاکمیت از نوین الگویی ارائه(. 7938. )اشرفی، م ، و.سمیعی، ر ، و.سعیدی، پ ، و.سعیدیان، م

 فناوری کنندگی تعدیل نقش و شرکتی کارآفرینی و اجتماعی مسئولیت: شرکتی عملکرد و

 .712-799(6 79) 77 (6حسابداری تحقیقات) حسابرسی و حسابداری تحقیقات. اطالعات

doi: 10.22034/iaar.2019.96990 
 ، جلد اول، انتشارت سمت.آمار و کاربرد آن در مدیریت(، 7913مومنی، منصور و آذر، عادل )

https://www.doi.org/10.22034/iaar.2019.96990
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 و شرکتی رینیکارآف رابطه بررسی(. 7937. )دشتکی، ع ، و.احمدآبادی، ح زارع ، و.میرفخرالدینی، س

(6 8) 67 بازرگانی مدیریت های کاوش. یزد کویر پیشگامان شرکت در سازمانی عملکرد تعالی

76-17. 
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