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 مقدمه

 و ها سازمان. است ناپذیرارکان ها سازمان در ارآمدک و نو یها یفناور کارگیری به تیاهم

 در موقع به و مؤثر کارگیری به با تا نندک استفاده خود یخارج و یداخل منابع از دیبا  ها تکشر

 (,Zahra & Nielsen ابندی دست بهتر یرقابت یاه تیمز به د،یجد یها یفناور یساز یتجار

 شود نمی منجر عملکرد بهبود و انتظار مورد هبازد به ،ها سازمان برخی در فناوری اما ،2002)

(Devang et al., 2003). اجتماعی بافت در واقعی ای پدیده تحلیل حاضر پژوهش اصلی مایة بن 

 بافت در بینی پیش و الگوبرداری برای تمهیدی موفق، یفرایند بنیاد داده تبیین با تا است

 .شود گرفته درنظر عمومی و بزرگ های سازمان اجتماعی

 علمی جوامع با ارتباط برقراری و رواج در بلندی گام کارآفرینی های پژوهش امروزه

 ددار زیادی اهمیت اجتماعی بافت به توجه میان این در ،(Zahra et al., 2014) است برداشته
Bjørnskov & Foss, 2013; Cabral et al., 2013; Foss et al., 2013; Sarasvathy &) 

(Venkataraman, 2011 .نقش قالب در کارآفرینی حوزة اخیر های پژوهش در اهمیت این 

 (,.Rauch et al است بوده تأکید مورد کارآفرینی های پژوهش پیشرفت در واقعی اتفاقات

 و تغییرات با مواجهه در که هستند واقعی اجتماعی های بافت این جملة از ها سازمان .2014)

 .ندا گریبان به دست مسائلی با رانهفناو تغییرات ویژه به

 دال که شود می مشاهده نیز کشور بزرگ های سازمان در ،فناوری با ههمواج در ناکارآمدی

 در کشور بزرگ های مانساز ناکارآمدی زمینة در .است فناوری با همواجه در مسئله وجود بر

 هدفمندی و عمیق مطالعات باید ،نوآورانه اقدامات قالب در نوین های فناوری با مواجهه

 بتوان و شود منجر بینی پیش و تبیین برای الزم شرایط تمهید و پردازی نظریه به تا پذیرد صورت

 مقصود این به نیل ایبر .کرد سازماندهی آینده در آمده دستبه دانش مبنای بر را اقدامات این

 ،اند کرده کسب را توفیقاتی بعضاً یا نشدند مواجه شکست با حداقل که هاییفرایند است الزم

 مواجهة نحوة بهبود برای را سیاستی های توصیه ها آن براساس بتوان تا ندشو واکاوی

 .ردک استحصال مطلوب ةنوآوران اقدامات قالب در نوین های فناوری با بزرگ های سازمان

 است شاپرک به موسوم کشور پرداخت الکترونیک شبکة و شرکت ایجاد موارد این از یکی

 مرکزی بانک فناورانة اقدامات جدیدترین از یکی کشور الکترونیک بانکداری حوزة در که
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 یفرایند عنوان به آن رخداد فرایند واکاوی بر متکی حاضر پژوهش و 1شود می محسوب

 هدف با ،بنیاد داده پردازی نظریه روش با فرایند این واکاوی .است سازمانی فناورانة و کارآفرینانه

 تبیین با تا گرفت صورت فناوری با عمومی و بزرگ های سازمان مواجهة موفق موارد از یکی تحلیل

 های سازمان) مشابه موارد در بینی پیش و الگوبرداری برای الزم شرایط آن، های مقوله یفرایند

 ناکارآمدی عالج درصدد آمده،دستبه دانش مبنای بر بتوان و شود مهیا( یعموم و بزرگ

  .برآمد آینده در نوین های فناوری با مواجهة در کشور عمومی و بزرگ های سازمان

 بر مبتنی سازمان، در فناورانه ینیکارآفر فرایند واکاوی» پژوهش نیا هدف ،بیترتنیا هب

 با. است «کشور الکترونیک بانکداری نظام در شاپرک ادرخد فرایند در بنیاد داده پژوهشی

 از آن فرایند تبیین و درک باید مسئله، وجود و مذکور فرایند زمینة در شناخت نبود به توجه

 از ها داده استحصال با تا گیرد صورت 3آن از بهتری فهم ایجاد و 2نظری یچارچوب طریق

 کارآفرینی فرایند حاضر پژوهش درنتیجه، .شود ایجاد 4جدیدی نظری فهم واقعی، های بافت

 ظرفیت ایجاد و اشاره مورد فرایند تبیین برای عمومی بزرگ های سازمان در را فناورانه

 کارآفرینی فرایند واکاوی بر مبتنی حاضر پژوهش ینوآور. است هردک واکاوی بینی پیش

 سازمان در( شود می حمطر بنیان دانش های شرکت در مفهومی عنوان به عرفاً که) فناورانه

 پژوهش در. است تولیدی و خصوصی نه و خدماتی و عمومی حالدرعین و بزرگ شدة تثبیت

 بزرگ، ،شده تثبیت سازمانی در فناورانه کارآفرینی موضوع حیطة در بنیاد داده ای نظریه حاضر،

 مفهوم ،مربوطه ادبیات در شده مطالعه موارد که حالیدر است، شده ارائه خدماتی و عمومی

 ،همچنین. اند کرده مطرح تولیدی و خصوصی کوچک، های شرکت در اغلب را کارآفرینی

                                                                                                                                                  
 در که اقدام این. کرد اقدام کشور الکترونیک بانکداری فضای در جدید شبکة استقرار برای ،1390-1389 سال حدود از مرکزی بانک. 1

 های مؤلفه و درونی و بیرونی اثرگذار عوامل و گسترده ابعاد دلیل به است، نموده رخ بازار ساختارهای تغییر و جدید شرکت یک ایجاد قالب
 که است توجه مورد نظر این از فرایند این ویژه به. است فراوان پژوهشی ابعاد حاوی و مهم الکترونیک، پرداخت فناوری کارگیری به از متأثر

 تغییرات با نوآورانه، اقدامی درواقع آن ایجاد و است بوده جدید های فناوری با عمومی و بزرگ سازمان یک مواجهة محصول شاپرک
 نظام در عمومی فرهنگ است توانسته شاپرک. است بوده ابهامات با همراه البته و کشور الکترونیک پرداخت فرایندهای در اساسی

 . است گذاشته تأثیر وجوه پرداخت موضوع در کشور وکار کسب فضای بر شاپرک ایجاد هک جایی تا دهد تغییر را ها پرداخت

 (.103: 1389)هومن،  است بررسی مورد پدیدة درک برای رسمی چارچوبی کردن فراهم معنای به بنیاد داده نظریة روش در نظریه یک ایجاد. 2

 (.49: 1389 فرد، یی)دانا شود حاصل ها پدیده از بهتری فهم ها آن مدد به که است هایی نظریه ساخت بنیاد، داده نظریة پژوهش عمومی هدف. 3

 (.5: 1389 فرد، یی)دانا است متعهد ها داده از جدید نظری فهم ظهور ایجاد به بنیاد داده روش در سازی نظریه. 4
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 فناوری برمبتنی کارآفرینانه رخداد یک از بنیاد داده ای نظریه استحصال دلیلبه حاضر پژوهش

 . است نوآورانه ،عمومی و بزرگ سازمانی در

به شاپرک رخداد فرایند :شود می بیان زیر صورت به پژوهش اصلی پرسش ،اساسبراین

  است؟ بوده چگونه بزرگ سازمانی در فناورانه کارآفرینی یک عنوان

 ارائه پژوهش روش سپس ،شود می تحلیل و بررسی موضوع نظری مبانی ابتدا ،درادامه

 بخش رد. گیرد می صورت پژوهش های یافته قالب در شاپرک واکاوی آن از پس و شود می

 .شود می ارائه آن با متناظر سیاستی های توصیه و پژوهش از برآمده بنیاد داده نظریة ،گیری نتیجه

 

 پژوهش نةیشیپو  ینظر یمبانبر  یمرور
 جلب خود به گذشته از بیش را کارآفرینی اندیشمندان توجه اخیر های سال در فناورانه کارآفرینی

 انجام فناورانه ارآفرینیک موضوع مختلف های جنبه در هایی پژوهش ،حاضردرحال .است کرده

 که است شده ارائه فناورانه کارآفرینی برای مختلفی تعاریف ،رواین از. (Zhou, 2013) دگیر می

 ژانگ و پنگ :است پدیده این مختلف زوایای از یمعتنابه های گزاره و مفاهیم متضمن هریک

 کارآفرینی را ها اوریفن یبرا یبازار فرصت اوشک و برداری بهره شف،ک فرایند و روش( 2008)

 است یموضوع فناورانه ینیارآفرک کند می تأکید( 2008) هسو ،حال این با. اند کرده تعریف فناورانه

 آن شناخت یبرا و است گرفته تئنش «ینیارآفرک» و «فناورانه ینوآور» یپژوهش ةحوز دو از هک

 کارآفرینی کند می بیان( 2009) پتی. شود اتخاذ دهیپد بریمبتن و ای رشته بین یدگاهید است الزم

 د،یجد یها تشافکا با فناورانه یها فرصت خلق یحت و نو یها یفناور شناخت فرایند به فناورانه

 و محصوالت ةارائ با ها فرصت از یبردار بهره تیدرنها و ها یفناور و ازهاین نیب ارتباط جادیا

 پروژه یک در گذاری سرمایه را انهفناور کارآفرینی نیز( 2012) بلتی. شود می اطالق خدمات

 با تنگاتنگ طوربه که شوند می کارگرفته به مشخصی ناهمگن منابع و افراد آن در که داند می

 یکی در. کنند ایجاد شرکت یک برای را جدیدی ارزش تا ندا عجین فناورانه و علمی های پیشرفت

 هدف با 1زنی گمانه برمبتنی اقدام کی در شدنعجین( 2013) ژو شده،  ارائه فیتعار ترینجدید از

 .است کرده تعریف فناورانه کارآفرینی را جدید فنی دانش واسطةبه خدمات و کاالها خلق

                                                                                                                                                  
1. Speculative 
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 عنوانبه ویژه صورتبه «سازمان در فناورانه کارآفرینی» کارآفرینی، حوزة ادبیات در اما

 در فناورانه ینیارآفرک یها تیفعال. است بوده پژوهشگران توجه مورد بکر و جدید یموضوع

 و ردکعمل در طور همین و شرفتهیپ یاقتصادها در فناورانه یها ینوآور صورتبه ویژه به ها سازمان

 یها تیفعال با مرتبط پدیده این. کند می یباز یاساس نقش توسعهدرحال یاقتصادها ینوساز

 دکن می تأکید یفناور برمبتنی ینوآور و توسعه رب دگاهید نیا. ردیگ یم صورت فناورانه و انهنوآور

 نیا  .(Antoncic & Prodan, 2008) است خدمت ةارائ و دیتول دیجد یها هیرو و ها روش شامل و

 ،نجایدرا. دانست مرتبط( فرایند در ینوآور) محور یفناور یها ینوآور با بیشتر توان یم را حوزه

 یبرا هک است یابزارآالت و ها مهارت ،ییراچ دانش ،یفن و ینظر دانش کارگیری به یمعن به یفناور

 زات،یتجه افراد، مواد، ،یفناور درنتیجه،. رود یم ارک به خدمات و محصوالت به ها یورود لیتبد

 .(Burgelman & Rosenbloom, 1997) ردیگ یدربرم زین را یکیزیف یهافرایند و ها هیرو

 ای فرد یک آن یط هک است زمانسا یک درون یفرایند سازمان، در فناورانه ینیارآفرک

 بنگاه یک تیریمد و جادیا به انهفناور ینوآور و توسعه ،پژوهش با فناور نیارآفرک گروه

 یها مهارت از کمتر اما ،نددار ییباال یفن دانش معموالً فناور نانیارآفرک. دپرداز یم

 یها هکشب از ادهاستف با دیبا گروه ،لکمش نیا حل یبرا. مندند بهره یتیریمد و ارکو سبک

 نزلم .(Antoncic & Prodan, 2008) آورد گرد زین را گرید الزم یها تخصص با یافراد موجود،

 نانیارآفرک به ها آن لیتبد و مهندسان اختیار در یفناور موضوع به( 2007) ارانکهم و

 تیخالق از غلبا ها سازمان در دارند اعتقاد و کنند می تأکید ویژه یطیشرا از استفاده با یسازمان

 یچگونگ حیتشر ،پژوهش نیا نگارش از ها آن هدف. شود می غفلت یفرد های مهارت و

 بزرگ های سازمان در یسازمان نانیارآفرک به توسعه و پژوهش حوزة در فعال مهندسان لیتبد

 درحال بزرگ های سازمان در مهندسان هک است مشهود اروپا در حداقل معتقدند ها آن .است

  .هستند یسازمان نانیارآفرک به دنش تبدیل

 در هایی سیاست و راهبردها را ها سازمان در فناورانه ینیارآفرک( 2008) ارانکهم و پنگ

 یفناور های فرصت یجوو جست و برداری بهره شف،ک برای افتهیاستقرار های سازمان درون

 ژانگ و پنگ .(Peng et al., 2008) دانند می ینیارآفرک شفک و ییشناسا دگاهید بر مبتنی

 یرقابت تیمز حفظ یبرا مهم یراهبرد به ها سازمان در فناورانه ینیارآفرک معتقدند( 2008)
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 ییشناسا و شفک دگاهید از. است شده لیتبد امروز یرقابت شدت به طیمح در هابنگاه داریپا

 برای وجودم سازمان درون در یروش و راهبرد را یسازمان فناورانة ینیارآفرک توان می فرصت

 (,Peng & Zhang ردک فیتعر ها یفناور یبرا یبازار یها فرصت اوشک و یبرداربهره شف،ک

 گرایش ثیرأت بر ،ایران بانکداری صنعت موردی ةمطالع با پژوهشی در همچنین. 2008)

 شده تأکید رقابتی مزیت به آنها تبدیل برای هابانک دردسترس منابع بر سازمانی کارآفرینانة

 داللت تجاری هایبانک در سازمانی کارآفرینانة گرایش جایگاه اهمیت بر کهطوریبه ،ستا

 (1394 همکاران، و حیدری) کند می جلب حوزه این به را ارشد مدیران ویژة توجه و دارد

 در فناورانه کارآفرینی اقدام یک رخداد فرایند پژوهش، روش ارائة از پس و درادامه

 .شود می واکاوی بزرگ سازمانی

 

 پژوهش وشر
و  گلیزر سوی از شده ارائه یروش رویکرد عنوان بهرا  1بنیاد داده پردازی نظریه حاضر، پژوهش

 و فناورانه کارآفرینی ةحیط در پژوهش این یموضوع قلمرو .است گرفته کار بهاشتراس 

 زیمرک بانک مشخص صورتبه و بانکی ةحوز در یانکم قلمرو و است سازمانی کارآفرینی

 یزمان قلمرو ،حاضر ةمطالع در طولی نگاه به توجه با. است عمومی و بزرگ یسازمان عنوان به

 و ایجاد طریق از کشور بازار در الکترونیک پرداخت فناوری آفرینی نقش با متناسب پژوهش

  .است شاپرک رخداد ةعقب بررسی انضمام به تاکنون 1389 سال حدود از شاپرک تثبیت

 یجادا قالب در سازمانی ةفناوران و کارآفرینانه فرایند یک واکاوی بر کیمت حاضر پژوهش

. است بازار ساختارهای تغییر و شاپرک به موسوم کشور پرداخت الکترونیک ةکشب شرکت

 انیم رابطه یبرقرار و ها مقوله صیتشخ به ها، داده یگردآور منظم یها وهیش از استفاده با درنتیجه

 کارآفرینی رخداد فرایند برای نیییتب و است پرداخته بنیاد داده پردازیهینظر روش با ها مقوله نیا

 از هاداده لیتحل مراحل از استفاده بر بنیادداده نظریة. است داده ارائه بزرگ های سازمان در فناورانه

 . (Strauss & Corbin, 1998) دارد تأکید یانتخاب ای ینشیگز و یمحور باز، یکدگذار قیطر

 ةمشاهد زین و افتهیساختار نیمه و قیعم مصاحبة ابزار از حاضر پژوهش اصلی ةمرحل رد
                                                                                                                                                  
1. Grounded Theory 
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 صورت یدیلک مطلعان از نفر بیست با مصاحبه فرایند. شد استفاده 1مستندات و مدارک اسناد،

 مورد فناوری کارگیری به و مواجهه فرایند و مسئله ابعاد با ریدرگ افراد از لکمتش که گرفت

 براساس شوندگان مصاحبه و بود هدفمند صورتبه یریگنمونه 2.اند بوده ازمانس در مطالعه

 فرایند ینظر اشباع تا مصاحبه و یریگنمونه است ذکر شایان .دشدن انتخاب پژوهش اهداف

 و ها نگرش ،ها ارزش درونی ساختار دربارة تا کرد دایپ ادامه لیتحل و هیتجز تشاف،کا

. (Strauss & Corbin, 1998) شود تعمق است، داشته ارتباط هشپژو موضوع با که هایی هتجرب

 مدل تا پذیرفت صورت انتخابی و محوری باز، کدگذاری مرحله سه براساس نیز ها داده تحلیل

 .آید حاصل آن روشی مراحل دادن انجام از پس نهایی

 به ها مقوله و ها گزاره بندی دسته ها، کدگذاری مراحل ،پژوهش نتایج یبخشراعتبا منظور به

 دادن انجام با و شد ارائه بودند، شده انتخاب پژوهش یاثنا در که کلیدی مطلعان منتخبان

 و شاپرک عالی مدیران حضور با یاجلسه در ،همچنین. آمد دست به نهایی نتایج اصالحات،

 . شود شکوفا نهایی مدل تا دش اعمال مدل در ها آن یاهنظر و دش ارائه مدل مرکزی، بانک

 

 پژوهش یها یافته
 در تغییرات یفرایند و تاریخی ثبت و مدارک و اسناد مشاهدة نیز و ها مصاحبه دادن انجام با

 قالب در ای مقوله های گزاره فنی بندی طبقه با. شد تجمیع الزم های داده کشور، پرداخت نظام

 درادامه که شد شکوفا متعاقب های نگاره قالب در نظریه روایت مقدمات کدگذاری، مرحلة سه

 . است شده ارائه «شاپرک رخداد فرایند و شاپرک بر اثرگذار های زمینه عقبه،» ةپهن سه قالب در

 شاپرک رخداد از پیش اتفاقات برخی نقش هش،پژو دادن انجام اثنای در: شاپرک ةعقب

 وانعن با ها داده تجمیع حاصل .شد واکاوی نظر دقت با موضوع این درنتیجه،. کرد خودنمایی

 فناوری نقش بر مبتنی ادوار این بندی طبقه. شد احصا زمانی ةدور چهار قالب در و شاپرک ةبعق

                                                                                                                                                  
 بانک ذیل های دستگاه بین های نامه کشور، الکترونیک پرداخت زمینة در تباراع و پول شورای مصوبات شاپرک، رسمی های گزارش. 1

 مستندات و مکتوبات شده، چاپ ساختاری و اقتصادی های تحلیل...(، و شاپرک انفورماتیک، خدمات و ملی های شرکت)مانند  مرکزی
 و... . درگیر های سازمان اسناد مراکز

 خدمات و انفورماتیک ملی شرکت شاپرک، مرکزی، بانک در کشور الکترونیک پرداخت منظا ارشد مدیران از اغلب افراد این. 2
 .اند بوده مرتبط خصوصی های بخش نیز و انفورماتیک
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 الکترونیک پرداخت ةگستر در مرکزی بانک عملکردی فرایند در فناوری مواجهة های زمینه و

 .شود می ارائه مذکور ةعقب 1 ةنگار رد 1.شود می ارائه بار اولین برای که است کشور در

 
 شاپرک ةعقب. 1 رةنگا

2باز کدهای محوری گذاریکد انتخابی کدگذاری
 باز کدهای ردیف 

 (Bc) عقبه

( 1357-1350) بانکی اتوماسیون کورسوی اول؛ دورة

 Bc1 

 i
i

Bc
14

1
1

 6 تا 1 

 (1368-1357) ماندن زنده بر تالش دوم؛ دورة

 Bc2 

 i
i

Bc
14

2
1

 10 تا 7 

 (1379-1369) جهش برای خیزی سوم؛ دورة

 Bc3 

 i
i

Bc
14

3
1

 24 تا 11 

 (1390-1380) فناورانه جهش چهارم؛ دورة Bc4 


 i
i

Bc
14

4
1

 38 تا 25 

 

 بانکی ةشبک نظام از ثرأمت سویک از شاپرک ایجاد فرایند :شاپرک بر اثرگذار های زمینه

 متقابل ثرأت و ثیرأت این و هستند کشور بانکی ةشبک بازیگران درواقع آن اصلی بازیگران و است

 با پرداخت موضوع وثیق ارتباط دلیلبه ،دیگر سوی از تاباند؛ برمی را شاپرک و بانکی ةشبک

 اصلی ةنزمی وکار کسب محیط ،اقتصادی تعامالت بر حاکم فضای و اقتصادی های بنگاه

 2 ةنگار در که است پذیرفته تأثیر نیز آن از و بوده مؤثر شاپرک فرایند بر که است دیگری

 . شود می ارائه هریک به مربوط های گزاره با همراه
 

 شاپرک های زمینه. 2 ةنگار
 باز کدهای ردیف باز کدهای محوری گذاریکد انتخابی کدگذاری

 زمینه

(Ctx) 

 (CtxBn) بانکی ةشبک
 Bnii

Ctx1
 41 تا 39 3

 (CtxBE) وکار کسب محیط
 BEii

Ctx1
 47 تا 42  6

                                                                                                                                                  
خارج از ظرف پژوهش  ها آن ارائة که است مفصلی پشتیبان های داده بر مشتمل ها، نگاره در شده ارائه ای مقوله های گزاره از هریک. 1

 ارائه است. صورت لزوم قابلحاضر است و در

 پژوهش در باز کدهای متن درج از بخش این در اختیار، در محدود ظرفیت و شاپرک رخداد فرایند باز کدهای زیاد حجم دلیل به. 2
 .است ارائه قابل باز کدهای متن است ذکر شایان. است شده اجتناب
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 این در آن، بر مؤثر های زمینه و شاپرک ایجاد ةعقب در مداقه با: شاپرک رخداد فرایند

 شایان تغییرات که فناوری برمبتنی ةکارآفرینان اقدام یک عنوانبه شاپرک رخداد فرایند بخش

 عامالن بین تعامالت در یرتغی موجب و است کرده ایجاد بازار در ملی سطح در توجهی

 احصا ای مقوله ةگزار 92 اکتشاف، این فرایند در. شود می واکاوی است، دهش بازار اقتصادی

 3 ةنگار شرحبه مقوله  دسته هفت در تعداد این و شدند بندی طبقه مقوله 32 قالب در که شد

  .شدند بندی دسته
 

 داد شاپرک. فرایند رخ3نگارة 
 باز یکدها فیرد باز کدهای محوری گذاریکد انتخابی کدگذاری

 ندهایشایپ

(Ant) 

 (AntNd) ازهاین
 Ndii

Ant
12

1
 59 تا 48 

 (AntEx)پختگی
 Exii

Ant
5
 64 تا 60  1

 (AntBl)فناوری به یعال مدیریت اعتقاد
 Blii

Ant
2
1

 66 تا 65 

 (AntEn)  اکیان داستان
 Bnii

Ant
1

1
  67 

 (AntToS) ساختار بر فناوری علی تقدم
 ToSii

Ant
1

1
  68 

 اقدامات شپی

(PrAc) 

 (PrAcOS) مطلوب نةیگز انتخاب
 OSii

PrAc
4
1

 72 تا 69 
 (PrAcDs) شاپرک یطراح

 DSii
PrAc

6
1

 78 تا 73  

 جدید ساختارسازی

(NS) 

 (NSNB) دیجد شرکت کی یانداز راه
 NBii

NS
5
1

 83 تا 79  
 در شاپرک یاجرا و شرکت تیتثب: اول فاز دادنانجام

 (NSP1) یکیزیف یها انهیپا بخش
 P ii

NS
4

11
 87 تا 84  

 های درگاه اجرای و سهام توزیع: دوم فاز دادن انجام
 (NSP2) اینترنتی

 P ii
NS

2
21

 89 تا 88  

و اجرا در تلفن همراه  سازی بهینه: سوم فاز دادن انجام
(NSP3) 

 P ii
NS

2
31

 91 تا 90  

 وکار کسب مدل
(BzM) 

  (BzMC) وکار کسب مدل  اصالح
Rii

BzM
1

1
  92 

 (BzMR) وکار کسب مدل تدوین الزامات
Rii

BzM
4
1

 96 تا 93 
  (BzMW) کارمزد

Wii
BzM

5
1

 101 تا 97 
 (BzMM)( وکار کسب مدل با بازی) هاPSP بازاریابی

Mii
BzM

3
1

 104 تا 102 

 عمومی سازی متقاعد
(Cv) 

  (CvAg) ها بنگاه در فرهنگ رسوب
Agii

Cv
1

1
  105 

 (CvBn) ها بانک سهامداری
BNii

Cv
1

1
  106 

 PSPs(CvPSP)  ها پذیرنده اقناع
PSPii

Cv
1

1
  107 

 (CvCs) مشتریان اقناع
CSii

Cv
1

1
  108 

 (CvM) ها رسانه تصویرپردازی
Mii

Cv
1

1
  109 

 بانکی کارت حیات ادامة ضامن شاپرک، ظارتن تنظیم و نظارت
RiRg

i

3
1

 112 تا 110 
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 داد شاپرک. فرایند رخ3نگارة 
 باز یکدها فیرد باز کدهای محوری گذاریکد انتخابی کدگذاری
  (RgR) (Rg) مقررات

 (RgQ) کیفیت ارتقای به معطوف کنترل و نظارت
OiRg

i

3
1

 115 تا 113  
∑ (RgF) هاPSP عمل نوع برای چارچوب تدوین 𝑅𝑔𝐹𝑖

4
𝑖=1  116 119 تا 

∑ (RgU) چتری یک 𝑅𝑔𝑈𝑖
2
𝑖=1  120 121 تا 

 (Cn) پیامدها

 (CnP) کشور پرداخت شبکة عملکرد بهبود
Fii

Rg
2
1

 123 تا 122 

 (CnS) مردم به خدمات ارائة در بهبود
Sii

Cn
5
1

 128 تا 124  

 (CnM) ها PSP بر نظارت و مدیریت
Mii

Cn
2
1

 130 تا 129  

 (CnMD) بازار توسعة
MDii

Cn
3
1

 133 تا 131  

 (CnSF) بومی امنیتی الزامات چارچوب تدوین
SFii

Cn
3
1

 136 تا 134  

 (CneBC)فناورانه  بانکداری توسعة یبرا ظرفی
eBCii

Cn
1

1
  137 

 (CnNB) یدجد برندسازی
NBii

Cn
1

1
  138 

 (CnBED)وکار کسب محیط بهبود
BEDii

Cn
1

1
  139 

 

 مرحلة در ای مقوله گزارة 139 درمجموع هامصاحبه از: شاپرک رخداد فرایند مدل

 مرحلة در ت،یدرنها که زد جوانه یمحور یدگذارک مرحلة در مقوله 38 و باز یدگذارک

  .شدند بندی دسته مقوله  دسته نه قالب در یانتخاب یدگذارک

 توسط «مقررات تنظیم» گزارة کارگیری به تواتر هک شد حاصل جهینت نیا پژوهش یاثنا در

 بیش معناداری صورتبه ،مضمون به قریب یا مستقیم صورت به ،ها مصاحبه در کلیدی مطلعان

 پرداخت نظام رگوالتوری در شاپرک ماهوی نقش دلیلبه نیز و رواین از .هاست گزاره سایر از

 تأکید. شد انتخاب اصلی ةمقول برای نامزدی عنوانبه «مقررات تنظیم» کشور، الکترونیک

 فرض شاپرک، با مرتبط موضوعات سایر با آن ارتباط ترسیم و شاپرک نظارتی نقش بر مطلعان

 ةمجموع ،درواقع. کرد تقویت را فرایند اصلی ةمقول عنوانبه «مقررات تنظیم» انتخاب

 رویکرد با هستند فرایند های دستهمقوله از که جدید اختارسازیس و اقدامات پیش پیشایندها،

 حتی و دگرفتن انجام کشور الکترونیک پرداخت نظام در رگوالتوری برای ساختاری ایجاد

 های بخش متقاعدسازی. است شده طراحی گزاره همین براساس شاپرک وکارکسب مدل

 ،فرایند پیامدهای نهایتدر و است ودهب شاپرک نظارتی نظام تحقق در تسهیل برای نیز ربط ذی

 ادامة
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 در مقررات تنظیم اینکه به توجه با درنتیجه،. است بوده شاپرک رگوالتوری نقش از حاصل

 عنوانبه مذکور ةمقول ناچار به ،است کرده مرتبط خود به را ها مقوله سایر شاپرک رخداد فرایند

 .شد انتخاب اصلی ةمقول

 ،ها مقوله بین روابط شکوفاشدن و اصلی لةمقو تعیین ،ها لهمقو ای مرحلهسه بندی دسته با

 برمبتنی اتودها این. شد ترسیم مطالعه مورد فرایند واکاوی از برآمده مدل لیةاو اتودهای

 مورد فرایند در پژوهشگران های دیدگاه تلفیق و تعمیق و ها مقوله نیب روابط شدن مشخص

 .شود می ارائه 1 شکل در مدل این .یافت ظهور اولیه کلی مدل ،درنهایت. بود مطالعه

 

 
  شاپرک رخداد فرایند بنیاد داده مدل. 1 لکش

 

 نظریه روایت و ایجنت
 شاپرک فرایند واکاوی از زده جوانه بنیاد داده ةنظری قالب در باال مدل ابتدا ،بخش این در

 موارد این از هریک در. شود می واکاوی یکبه یک مدل های مقوله سپس ،دوش می روایت

  .است هگرفت انجام مرتبط علمی ادبیات با تطبیقی

 
∑ Ctxi
2
i=1  =زمینه(Ctx) 

 
 
 

∑ یبانک شبکة CtxBni
3
i=1 

 وکارکسب طیمح
∑ CtxBEi
6
i=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∑ Bci
4
i=1  =عقبه (Bc) 

 

  اول؛ دورة

 ونیاتوماس یکورسو
∑ یبانک Bc1i

6
i=1 

 دوم؛ دورة

 ماندنزنده بر تالش 
∑ Bc2i
4
i=1 

  سوم؛ دورة

 جهش یبرا یزیخ
∑ Bc3i
14
i=1  

  چهارم؛ دورة

 فناورانه جهش
∑ Bc4i
14
i=1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شاپرک

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاپرک

 تنظیم
 (Rg)مقررات

∑ Rgi
4
i=1  

اقداماتپیش
(PrAc) 

∑ PrAci
2
i=1  

 (Cn)پیامدها

∑ Cni
8
i=1  

وکارکسبمدل
(BzM) 

∑ BzMi
4
i=1 

 سازیمتقاعد
 (Cv)عمومی

∑ Cvi
5
i=1   

 ساختارسازی
 (NS)جدید

∑ NSi
4
i=1   

∑ Anti
5
i=1  =

 (Ant)پیشایندها

∑ ازهاین AntNdi
12
i=1 

∑ یپختگ AntExi
5
i=1 

 به یعال تیریمد اعتقاد
∑ یفناور AntBli

2
i=1 

 اکیان یماجرا
∑ AntEni
1
i=1 

 ساختار بر فناوری علی تقدم
∑ AntToSi
1
i=1 
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 دولتی و بزرگ سازمان گیری بهره نیکوی پیامدهای: شاپرک بنیاد داده ةنظری روایت

 این ابتدا. است وابسته ها آن بین ارتباط نوع لحاظ با زیر متعدد عوامل  دسته به مطالعه، مورد

. است دوانده ریشه آن کاری فضای در طوالنی های سال در که است یا عقبه تأثیر تحت فرایند

 مدنظر رخداد فرایند درادامه، .زیید می آن در سازمان که است اهتمام مورد هایی زمینه سپس

 برای عزم از پس. نمایند می رخ فرایند علی موجبات عنوان به آن در پیشایندها که گیرد می قرار

 مدل. انجامد می جدید ساختارسازی به که پذیرد می صورت ماتیاقدا پیش عملیات، به ورود

 آن با همزمان. گیرد می شکل و شود می طراحی آن سازوکار قلب عنوانبه سازمان وکار کسب

 ةهم و دگیر می انجام متقاعدسازی فرایند قالب در نیاز مورد فرهنگی -سیاسی ماتااقد الجرم

 مقررات تنظیم و نظارت حاضر ةمطالع در که ،فرایند لیاص ةمقول ةبهین رخداد برای موارد این

 .شوند می شکوفا پیامدها ،اصلی لةمقو به نیل با. شوند می بسیج است،

 فضای در طوالنی های سال در که است پشتیبانی عوامل تأثیر تحت شاپرک رخداد فرایند :عقبه

 عقبة عنوان به ،1390 تا 1350 یها سال از دوره، چهار قالب در و است یافته قوام کشور بانکداری

 تأکید مورد سازمانی، یفرایند مطالعات در سازمان تاریخچة به توجه .است شده ارائه شاپرک

 که دارد فرهنگی اساس یک سازمان هر کند می بیان 1کئوگ. است بوده سازمان علم اندیشمندان

 تأکید 2سیلورمن .(Keogh, 2003: 33) است زمان طول در آن های داستان و تاریخچه کنندة منعکس

 شود، نمی درک نیز سازمان های فعالیت نشود، درک سازمان های داستان و تاریخچه اگر کند می

 . (Silverman, 2007: 38) دهد می ارتباط سازمان گذشتة به را ما هافرایند تاریخچة زیرا

 در. است گسترش به رو سازمانی های تحلیل در سرایی داستان رویکرد کاربرد :ها زمینه

 و ها فرض پیش و دشو می توجه سازمانی فرایند یک رخداد بستر و زمینه به ،رویکرد این

به .(Brown, et al., 2005: 174) شود می تلقی مهم مطالعه مورد فرایند رخداد های زمینه

 هبود اندیشمندان تأکید مورد ها پژوهش دادن انجام در مطالعه مورد بافت به توجه ،طورکلی

 (,Bjørnskov, Foss, 2013; Cabral et al., 2013; Foss et al., 2013; Sarasvathyاست

(Venkataraman, 2011 .که بود اثرگذار شاپرک فرایند بر اصلی زمینة دو حاضر، پژوهش در 

                                                                                                                                                  
1. Keogh 
2. Silverman 
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 هاوکار کسب .بانکی شبکة محیط و عمومی وکار کسب محیط: فتپذیر می اثر نیز آن از ،تبعبه

 هایفعالیت حتی و ها تصمیم محیط این و ندباش داشته تعامل خود پیرامون با دنناگزیر

 سازی پیاده و طراحی در . (Worthington & Britton, 2009)دهد می شکل را هاوکار کسب

 نظام بر حاکم غیررسمی و رسمی هایفرایند و تعامالت مشخص، صورت به شاپرک فرایند

 .است شده کاویوا کشور وکار کسب محیط در پرداخت

 ةپدید یک بنیاد داده روش با دارند تأکید( 2002) کوربین و اشتراس :شاپرک فرایند

 سازمان تولیت در جدید شرکت یک ایجاد فرایند ،حاضر پژوهش در. شود می واکاوی واقعی

 بازار در بنیادی تغییرات ،فرایند این رخداد با. است شده تحلیل مرکزی بانک عمومی و بزرگ

 فرایند محتوای البته و تغییرات این .است نموده رخ وکار کسب محیط و الکترونیک ختپردا

  1.است داشته نیاز بهتر فهم به شاپرک رخداد

 که است کارآفرینی های پژوهش حوزة در واقعی یاتفاق از برآمده ،حاصل های همقول دسته

 این. (Rauch et al., 2014) است اهتمام مورد گذشته از بیش کارآفرینی حوزة علمی دنیای در

 :شوند می مطرح زیر در مقوالت دسته

 قالب در ها سازمان در کارآفرینی پیشایندهای( 2009) همکاران و ایرلند نظر از :پیشایندها

. است شده تقسیم بیرونی شرایط و سازمان اعضای فردی ةکارآفرینان شناخت کلی دستة دو

 شناخت ةزمر در حاضر پژوهش در فناوری به یعال مدیریت اعتقاد و پختگی های مقوله

 تقدم و نیازها های مقوله و گیرد می قرار( 2009) همکاران و ایرلند مدل در افراد ةکارآفرینان

 مدل در فناوری تغییر و بازار موضوع رقابت، شدت با شاپرک، در ساختار بر فناوری یلع

 و بومی ای لهمقو عنوان به انیاک داستان ةمقول لیکن. شود می نگاشت( 2009) رانهمکا و ایرلند

  .است شده واکاوی اختصاصی

 فناورانه کارآفرینی فرایند ییابتدا مراحل کنند می تأکید( 2007) همکاران و منزل: اقدامات پیش

                                                                                                                                                  
 بهترینداشته باشد،  یازمورد مطالعه، به فهم بهتر ن پدیدة که مواقعی در بنیاد داده روش دارند دتأکی( 2003) نور ری و سن کریستن. 1

 کارآفرینی حتی و  (Zahra, 2007)کارآفرینی مطالعات در کیفی پژوهش های روش از استفاده بر طورکلی به و دارد را اثربخشی
 در بنیاد داده پردازی نظریه بر مشخص صورت به( 2014) یتهو الپ سپالیر که ییشده است؛ تا جا تأکید (Stewart, 2011) فناورانه

 .اند کرده تأکید کارآفرینی مطالعات
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 این. است اداری و مدیریت جنس از بیشتر بعدی مراحل اما ،هاست یفناور با یردرگ و فناورانه بیشتر

 و «مطلوب ةگزین انتخاب» اولیه مراحل در که است مشاهدهقابل نیز شاپرک ندفرای در موضوع

 .است شده بندی دسته اقدامات پیش قالب در که بوده فناورانه جنس از «شاپرک طراحی»

 سازمان یک در کارآفرینی که دارند تأکید( 2009) همکاران و ایرلند :جدید اختارسازیس

 وحوضبه شاپرک رخداد در موضوع این. است متفاوت و زیستی ساختاری داشتن نیازمند

 اهداف برای را جدیدی سازمانی ساختار ،شاپرک طراحی با مرکزی بانک. شود می مشاهده

 .کرد سازی پیاده خود

 رویکرد سه در را وکار کسب مدل تعاریف( 2010) همکاران و کوجاال: وکار کسب مدل

 است، مشاهدهقابل حاضر پژوهش در آنچه. اهبردیر و عملیاتی اقتصادی، :اند کرده بندی دسته

 های ارزش ایجاد بر تأکید برعالوه که شود می داده تطبیق راهبردی و عملیاتی رویکرد با بیشتر

 داده قرار هدف را کشور الکترونیک پرداخت بازار بهبود های فرصت رشد و ایجاد ،جدید

 یک پاسخ اصلی هستة را وکار کسب مدل خود پژوهش در( 2013) همکاران و لیتائو. است

 و بازار به مرکزی بانک پاسخ درواقع شاپرک وکار کسب مدل .کنند می معرفی بازار به سازمان

 نقش که کارمزد موضوع همچنین،. است بوده پرداخت نظام بهبود برای آن ةفناوران انتظارات

به( 2013) هافلیگر و فولر -بادن تعریف در دارد شاپرک وکار کسب مدل تکمیل در کلیدی

 1.است نگاشت قابل خوبی

 توافق طورکلیبه را عمومی افکار( 1: 2011) همکاران و کومبز مک :عمومی سازی متقاعد

 مؤثر های گروه و نهادها تمام به توجه و اجتماع مسائل زمینة در مختلف های گروه جمعی

 شاپرک کاری اهداف ترین یاصل از ها بنگاه در الکترونیک پرداخت فرهنگ رسوب. دانند می

 صورت مطلوبی نحوبه عمومی متقاعدسازی فرایند تا بود عمومی سازی فرهنگ ةعرص در

 . پذیرد

 الکترونیک پرداخت های نظام در کارمزد موضوع مسئولیت: مقررات تنظیم و نظارت

 و نویتد مسئولیت شاپرک فنی، و منطقی ضرورت به البته و است رگوالتور با دنیا پیشرفتة
                                                                                                                                                  

درآمد  یانبا ارائة ارزش به مشتر حال ینو درع کند یآنها را برآورده م یازن ینو تأم یاناست که ارتباط با مشتر یستمیوکار س کسب مدل. 1
 .(Baden-Fuller & Haefiger, 2013) کند یم ینسازمان را تأم
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 رخداد فرایند در مقررات تنظیم موضوع اهمیت ،اساس براین .دارد عهده به را کارمزدها وضع

 . یابد می افزایش شاپرک

 یسازمان جینتا را یسازمان ینیارآفرکراهبرد  یامدهایپ( 2009) همکاران و ایرلند: پیامدها

 با( 2003) ارانکدس و هم .دشون یم یسازمان ناش یکدر  نانهیارآفرک یهاتیفعال از هک دانند می

 ها آن. اند کرده یمدل معرف یخروج را یسازمان یریادگی ،یسازمان ینیارآفرک یبرا یمدلارائة 

. اندهکردمطرح  یتسابکو ا یرا در دو قسم تجرب یسازمان ینیارآفرکمنبعث از اتخاذ  یریادگی

 یامدهایازمان را از پس یو رفتار یمال یهامشخصه در رییتغ( 2005) ارانکهم و وکوراتک

و  رلندیا یبندطبقهتوجه به  با و موارد این. براساس اندردهک یدر سطح سازمان معرف ینیارآفرک

 رییتغ را ها سازمان در کارآفرینی اتخاذ پیامدهای ترینمهم توان می طورخالصهبه ،(2009) همکاران

 عملکرد ارتقای که کرد عنوان کردعمل و سازمانی یادگیری ،یرقابت یتوانمند ،یراهبرد گاهیجا

 پیامد عنوان به عملکرد ارتقای بر اندیشمندان تأکید از میزان این. دارد ها پژوهش در را تواتر بیشترین

 .کرد مالحظه شاپرک احصایی پیامدهای در توان می را سازمان در کارآفرینانه یاقدام
 

 عمومی بزرگ های  سازمان برای سیاستی های  توصیه
 آن انسانی منابع و دارند زیادی قدمت      ًمعموال  بزرگ های  سازمان: تاریخی پیشینة به توجه

. دارد وجود سازمان فضای در زیادی سازمانی خاطرات و اند زیسته هم کنار در ها سال

 ،سازمان ةگذشت با کارآفرینانه یاقدام قالب در جدید طرح هماهنگینا و عقبه این به یتوجه بی

 .بینجامد کارآفرینانه طرح ستشک به است ممکن

 شده تأکید هایی سازمان در جدید ساختارسازی بر تخصصی متون در: یدجد ساختارسازی

 و دنیا علمی ادبیات تحلیل با 1.دهند می انجام کارآفرینانه های  شاخص با هایی فعالیت که است

 با کارآفرینانه یداماق دادن انجام که دشو می حاصل سیاستی تیجةن این شاپرک، بةتجر واکاوی

 ساختار این. دارد نیاز جدید ساختار ایجاد به ناچار به بزرگ، های  سازمان در فناورانه رویکرد

 ایجاد و ساختار در تغییر معنی به بلکه ،نیست سازمان ةانداز افزایش معنایبه ضرورت به جدید

 . است نیز کار گردش جدید ةنحو

                                                                                                                                                  
1. Cornwall & Perlman, 1990; Muzyka et al., 1995 
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 و زات) است 1سازمان یک کار روش وکار کسب : مدلوکار کسبمدل  یبه طراح توجه

 و بزرگ سازمانی در کارآفرینانه اقدامی در جدید فناوری یک اینکه(. 2011 همکاران،

 چگونه جدید رویکرد در سازمان کار روش و شود اتخاذ یسناریوی چه با و چگونه عمومی،

   . است زمانسا در کارآفرینی مسیر از موفقیت به نیل در مسئله ترین مهم باشد،

 که بزرگ های  سازمان در نوآورانه طرح هر اجرای در :عمومی متقاعدسازی ضرورت

 اثرگذار های  گروه اقناع و ای رسانه مدیریت دارد، سازمان خارجی و پیرامونی محیط بر آثاری

 تکمیل منظوربه عمومی و بزرگ های  سازمان درنتیجه،. است ضروری امری سازمان کارکرد بر

 لحاظبه را شانپیرامون محیط دبای  خود ةفناوران و کارآفرینانه های  پروژه اجرای های  گام

 .دنکن مدیریت تبلیغی و خبری فضای و ایرسانه

 پذیرد می تأثیر پیرامونی های  زمینه از سازمانی ةکارآفرینان اقدام هر: ها زمینه تحلیل ضرورت

 سازمانی ةعقب و ها زمینه به توجه بحث، عموضو شرایط در. است آن در نزیست از ناگزیر و

 اجرای مسیر در بسزایی نقش سازمانی خاطرات و سازمان ةتاریخچ. است ضروری بسیار

 . دارد سازمان در فناورانه کارآفرینی

 پردازی نظریه روش با پژوهش این :آتی های پژوهش دادن انجام برای پیشنهادها

 موردی مطالعة روش مانند دیگر های روش از کهرتیدرصو درنتیجه، .گرفت انجام بنیاد داده

 هر های محدودیت از مطالعه مورد. آورد دست به را دیگری ابعاد توان می ،شود استفاده

 در موفق و بزرگ های سازمان در دیگری های پژوهش شود می پیشنهاد اما ،است پژوهشی

 این دادن انجام. شود داده یقتطب پژوهش این با آن نتایج و گیرد انجام فناوری با مواجهه

 ویژه به. تاباند برمی را موضوع از جدیدی ابعاد نیز خصوصی بزرگ های سازمان در پژوهش

 قانون 44 اصل اجرای به توجه با هک گیرد صورت هایی سازمان در پژوهش شود می پیشنهاد

  .ندا هشد جدا دولتی بدنة از اساسی

                                                                                                                                                  
1. Do Business 



  409  عمومی بزرگ های سازمان در فناورانه کارآفرینی مثابة به شاپرک

 

 منابع

 نییتب ،(1394) محمدرضا ،یزال و د،یحم دیس ،ینیخداداد حس ،داهللسا ج،یکردنائ ،یلع دیس ،یدریح
 ی: صنعت بانکداریمورد ةمطالع ؛یرقابت یها تیدر تحقق مز یسازمان نانهیکارآفر شیگرا گاهیجا

  .252-233(, 2)8 .ینیکارآفر توسعه هینشر. رانیا

 .تهران .سمت انتشارات. یپرداز هینظر یها یاستراتژ( 1389) حسن فرد، ییدانا

 .تهران. سمت انتشارات. یفیک پژوهش یعمل یراهنما( 1389) یدرعلیح هومن،

Antoncic B. & Prodan I. (2008). “Alliances, corporate technological 
entrepreneurship and firm performance: Testing a model on manufacturing 
firms”. Technovation. 

Bailetti, T. (2012). “Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and 
Distinctive Aspects”. Technology Innovation Management Review. 5-12. 

Baden-Fuller, C., Haefiger, S. (2013). “Business Models and Technological 
Innovation”. Long Range Planning, 46 (6): 419-426. 

Bjørnskov C and Foss N (2013) “How strategic entrepreneurship and the 
institutional context drive economic growth”. Strategic Entrepreneurship 
Journal 7(1): 50–69. 

Brown, J. S., Denning, S., Groh, K., Prusak, L. (2005) Storytelling in 
organizations: How narratives and storytelling are transforming 21st century 
management, UK. 

Burgelman, R.A., Rosenbloom, R.S. (1997). Technology strategy: an 
evolutionary process perspective. In: Tushman, M.L., Anderson, P., 
Managing Strategic Innovation and Change. Oxford University Press. 

Cabral, S, Lazzarini, S and Furquim de Azevedo, P (2013) “Private 
entrepreneurs in public services: A longitudinal examination of outsourcing 
and statization of prisons”. Strategic Entrepreneurship Journal 7(1): 6–25. 

Christensen, C.M. & Raynor, M.E. (2003). The innovator’s solution: Creating 
and sustaining successful growth. Boston: Harvard Business School Press. 

Cornwall, J. & Perlman, B. (1990). Organizational entrepreneurship. 
Homewood, IL: Irwin. 

Dess, G.G., Ireland, R.D., Zahra, S.A., Floyd, S.W., Janney, J.J., & Lane, P.J. 
(2003). “Emerging issues incorporate entrepreneurship”. Journal of 
Management, 29(3), 351–378. 

Devang D. R., Mehta, P. (2003). “An Investigation of perceived financial 
performance of commercial printing firms for conducting B2C activities 



  410 1394پاییز ، 3 شماره ،8 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

using Web technology”. Journal of Industrial Technology. 19(2). 

Foss NJ, Lyngsie J and Zahra SA (2013) “The role of external knowledge 
sources and organizational design in the process of opportunity 
exploitation”. Strategic Management Journal 34(12): 1453–1471. 

Hlady-Rispal, M., Jouison-Laffitte, E. (2014). “Qualitative Research Methods 
and Epistemological Frameworks: A Review of Publication Trends in 
Entrepreneurship”. Journal of Small Business Management 52(4), pp. 594–
614.  

Hsu, D.H. (2008). Handbook of Technology and Innovation Management. 
Edited by Scott Shane. John Wiley & Sons, Ltd. PP 367-387. 

Keogh, D. (2003). Using narrative to develop healthier more effective 
organizations. Phd Thesis in Organization Development, Benedictine 
University. 

Kujala, S., Artto, K., Aaltonen, P., Turkulainen, V. (2013). “Business models in 
project-based firms – Towards a typology of solution-specific business 
models”. International Journal of Project Management, 28 (2): 96-106. 

Kuratko, D.F., Hornsby, J.S., & Bishop, J.W. (2005). “An examination of 
managers’ entrepreneurial actions and job satisfaction”. International 
Entrepreneurship and Management Journal, 1(3), 275–291. 

Leitão, A., Cunha, P., Valente, F., Marques, P. (2013): Roadmap for business 
models definition in manufacturing companies. Forty Sixth CIRP 
Conference on Manufacturing Systems, 7: 383-388. 

McCombs, M., Holbert, L., Kiousis, S., & Wanta, W. (2011). The news and 
public opinion: Media effects on civic life. Polity. 

Menzel C. M., Aaltio I. &Ulijn J. M. (2007). “On the way to creativity: 
Engineers as intrepreneurs in organizations”. Technovation, 27(12), 732-743. 

Muzyka, D., De Koning, A., & Churchill, N. (1995). On transformation and 
adaptation: Building the entrepreneurial corporation. European Management 
Journal, 13(4), 346–362. 

Peng, X., & Zhang, G. (2008). The moderating effect of governance form on the 
relationship between corporate technological entrepreneurship activities 
and corporate financial performance: An empirical study on chinese high-
tech firms.PICMET 2008 Proceedings, 27-31 July, Cape Town, South 
Africa. 

Peng, X., Ni X.,& Yao, C. (2008). “The influence of governance form on the 
utility of corporate technological entrepreneurship activities; An empirical 
studies on chinese bio-pharmaceutical Industry”. Proceedings of the 2008 
IEEE ICMIT, 576-581. 



  411  عمومی بزرگ های سازمان در فناورانه کارآفرینی مثابة به شاپرک

Petti C. (2009). Cases in Technological Entrepreneurship: Converting Ideas 
into Value, Edited by Claudio Petti. Edward Elgar. 

Rauch, A. Doorn, R. Hulsink, W. (2014). “A Qualitative Approach to Evidence-
Based Entrepreneurship: Theoretical Considerations and an Example 
InvolvingBusiness Clusters”. ENTREPRENEURSHIP THEORY and 
PRACTICE. DOI: 10.1111/etap.12093. 

Sarasvathy SD and Venkataraman S (2011) “Entrepreneurship as method: Open 
questions for an entrepreneurial future”. Entrepreneurship: Theory and 
Practice 35(1): 113–135. 

Silverman, L. L. (2007). “There are five sides to every story”. Communication 
World, 21 (15) , 38. 

Stewart, M. R., (2011), Technology Entrepreneurship: A Deliberation on 
Success and Failurein Technology Venturing toward a Grounded Theory of 
Dystechnia. A Dissertation submitted to The Faculty of The School of 
Business of The George Washington University for the degree of Doctor of 
Philosophy, directed by Elias G. Carayannis 

Strauss, A. and J. Corbin (1998); Basics of Qualitative Research; Grounded 
Theory Procedures and Techniques (2nd ed.), Thousand  Oaks, CA: Sage. 

Worthington, I., Britton, C. (2009). Business environment. Financial 
Times/Prentice Hall. 

Zahra, S. A., Wright, M. Abdelgawad S. G. (2014). “Contextualization and the 
advancement of entrepreneurship research”. International Small Business 
Journal DOI: 10.1177/0266242613519807 

Zahra, S.A., Nielsen, A.P., (2002). “Sources of capabilities, integration and 
technology commercialization”. Strategic Management Journal. 

Zhou, Z. (2013). Technology entrepreneurship : a process framework, den 
University dissertation.  Prof. Dr. B.R. Katzy (promotor). Leiden University 
dissertation. http://hdl.handle.net/1887/21707. 

Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). “The business model- recent 
developments and future research”. Journal of management, 37(4), 1019-
1042. 

 

http://hdl.handle.net/1887/21707



