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کارهاي فعال در  و هاي ساختاري تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب تأثیر ویژگی
  محیط و شبکه کارآفرینانه  صنعت فناوري اطالعات: تبیین جایگاه

 
  2رضا محمدکاظمی -1کامبیز طالبی
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  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران استاد .1
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  چکیده

کار توسط  و تشکیل کسب است. وکار در صنعت فناوري اطالعات گذار کسب ترین نهاد بنیان تیم کارآفرینانه، رایج
تأثیر  توافق چندانی در مورد حال، در زمینه فناوري اطالعات دارد. با این آن کارآفرینانه، آثار مثبتی در نتایج عملکرد تیم

وکار وجود ندارد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردي بوده و از  هاي ساختاري تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب ویژگی
ساخته و با روش تصادفی ساده،  نامه محقق ها با استفاده از ابزار پرسش است. داده همبستگی-ها توصیفی داده منظر گردآوري

شدند،  می اندازي و اداره طور تیمی راه کار فعال در صنعت فناوري اطالعات در شهر تهران که به و نفر ازمدیران کسب 98از 
ها  سازه ابی معادالت ساختاري انجام یافته است. آلفاي کرونباخ براي تمامیی ها با رویکرد مدل داده و تحلیل گردآوري شده

شد. دلیل تناقضات  تأیید ها و روایی و پایایی سازه بوده 5/0و مقدار میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  7/0باالتر از 
است. براساس نتایج، اندازه و تنوع تیم  کار و وکار تأثیر ساختار تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب پیشین، عدم تبیین ساز

پذیرد، از طریق ایجاد دسترسی باالتر به منابع ناشی از شبکه کارآفرینانه  تأثیر می زمان که از پویایی محیط هم کارآفرینانه
 تأثیر قرار کار را تحت و است، عملکرد کسب تر و تنوع بیشتر تیم کارآفرینانه تري که خود معلول اندازه بزرگ گسترده

  دهد. می
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  مقدمه
ــیوه  ــارآفرینی، ش ــه در آن   ک ــت ک ــیدن اس ــراي اندیش ــه و    اي ب ــافات نوآوران ــلۀ اکتش فاص

بـه   بـراي بسـیاري از کارآفرینـان   این کـار   حال، . با اینشود می ها برطرفبرداري از فرصت بهره
برخی از  .)Darling, Keefe, & Nicols, 2006( پذیر نیستتنهایی و بدون حضور دیگران امکان

رسند و بدون آن هرگز یک کسبمی "کارآفرین شدن"به جایگاه  تنها در متن یک تیم ،افراد
انـدازي   هـاي پویـا، راه    در محـیط  .)Kleemann, 2011(کـرد کار انفرادي را پیگیـري نخواهنـد   و

 ,Chowdhury) شـود  هاي کارآفرینانه و نه فرد واحـد، انجـام مـی    وسیله تیم  اغلب به کار و کسب

محور، از جمله فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات، بـیش از      فناوريوکارهاي  کسبدر بین  .(2005
 Dautzenberg, 2012; Dautzenberg)شوند می اندازيتوسط تیم کارآفرینانه راهها  آندرصد 60

& Reger, 2009). بـا   و فعـالیتی جمعـی   صـورت  بـه  کـار  و اندازي کسـب راه ،پژوهش ادبیات در
هاي کارآفرینانه و همچنین ادارة بنگاهی که  برداري از فرصتتالش در راستاي شناسایی و بهره

تیم کارآفرینانه گروهی . شود.  شناخته میعنوان تیم کارآفرینانه با  گیرد، منظور شکل میبه این 
 هـاي مکمـل   کـه مهـارت  اسـت   )Cooney, 2005; Gao & Zhang, 2012( "ک نفـر بـیش از یـ  "

 دارنـد،  کـاري را کـه در آن منـافع مـالی     و کسـب  با همکـاري یکـدیگر  ، )Lechler, 2001داشته
اســتراتژیک هــاي  و ســایر تصــمیم )Cachon, 1990(هکــرد و اداره )Smith, 2007(انــدازي  راه

   .)Collewaert, 2012(کنند می کار را اتخاذ و مربوط به کسب
ــب  راه ــدازي کس ــردي     و ان ــت عملک ــایج مثب ــا نت ــراه ب ــه، هم ــیم کارآفرینان ــب ت ــار در قال  ک
 ,Doutriaux, 1992; Ensley, Carland, & Carland, 1998; Haleblian & Finkelstein(اسـت 

، کارهـاي داراي رشـد سـریع    و درصد از کسـب 80که  است داده نشان ،)1993(رینولدز .)1993
. در مطالعات داخلی نیز وجود تـیم  )Reynolds, 1993(اند هشد اندازي ط تیم کارآفرینانه راهتوس

ه است(سـلیمانی،  شـد  معرفـی وکـار   کسـب  هاي آن، از جمله عوامـل پیشـران در یـک    و پویایی
سـاز   ها و سازوکارهایی کـه زمینـه   ). بنابراین شناسایی ویژگی1395زاده و خوراکیان،  قلی حسین

گـذاري   هـاي بنیـان   هاي کارآفرینانه در مقایسه بـا سـایر شـکل    بهتر براي تیم نتایج عملکردروز ب
تنـوع تجـارب   انـدازه و   هـاي سـاختاري تـیم ماننـد     ، اهمیـت دارد. ویژگـی  شوند می کار و کسب
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بـا   ).Eisenhardt & Schoonhoven, 1990( اسـت  مرتبطکار  و کسب يبا رشد باال م،یت ياعضا
روز آثار متفاوت تنـوع  سبب بتواند  می هاي متفاوتی که یاد شده و زمینه تأثیر اروک ساز حال، این

  ، مورد توجه قرار نگرفته است. شود کار و تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب
صـورت   آن یآتـ  ایـ  یمنظـور ارتقـاء منـابع فعلـ     بـه افزوده شدن عضو جدید به ساختار تیم، 

‐Forbes, Borchert, Zellmer(شـود  ایج مثبـت عملکـرد  سـبب نتـ  تواند  می گیرد و در نهایت می

Bruhn, & Sapienza, 2006( .   دلیـل   سرمایه شبکه، دسترسی به منابع موجود نـزد دیگـران را بـه
بـازده   طریـق بـه ایـن   فـراهم آورده و   (Chantarat & Barrett, 2012, p. 302)وکار اجتماعی ساز

حال، نتایج مطالعات در این حوزه تا حـدودي    اینبا  .(Huggins, 2010) آوردبار می اقتصادي به
کارهـاي فعـال    و در زمینه کسب کارآفرینانه تیم اندازه از ناشی منفی نتایجویژه  به؛ متناقض است

در  .(Chowdhury, 2005; Tiwana & McLean, 2003)شود دیده می در حوزه فناوري اطالعات
 عنـوان نهادهـاي   هـاي کارآفرینانـه بـه    ویژگی تـیم مطالعات بر  زمان همحوزه فناوري اطالعات، 

 & Clarysse( دهنـد  محیط خارجی واکنش نشان مـی  که به کنند می تاکید 1دهنده سازمان -خود

Moray, 2004(.     ـ  بنابراین، دخیل دانستن زمینه محیطـی فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات روز در ب
پـژوهش   نیسـت.  دور از ذهـن  نیـز  کـار  و آثار متفاوت ساختار تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب

بـر   يتـأثیر  چـه  نانـه یکارآفر میتـ  يسـاختار  يها یژگیوکه:  شود پرسش آغاز می حاضر، با این
و شـبکه   طیمحـ  رابطـه  ایـن  در دارد؟ اطالعات يدر صنعت فناور فعال يکارها و عملکرد کسب

  ؟کنند می چه نقشی ایفا نانهیکارآفر

                                                        
1 Self-Organizing  
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  پژوهش   نهیشیپمروري برمبانی نظري و 

  تیم کارآفرینانه
 جینتـا دارند،  مشتركی هدف که افراد از يا مجموعه :از است عبارت تیم ،سازمانی  در زمینه

ی اجتمـاع  نهـاد  کیـ  راهـا   آن گـران ید هـم  و خودشـان  هـم  است، وابسته گریکدی به آنانکار 
حـال، تـیم    ایـن بـا  . )Devine, 2002( کنند یم تیفعال "موجود" سازمان کی بافت در و دانند یم

کار دارد.  و هاي شناخته شده در ادبیات مدیریت و کسب ماهیتی متفاوت از سایر تیم کارآفرینانه
 ,Cachon, 1990; Cole, 1959; Collewaert, 2012; Cooney( ترین منـابع  رارجاعپ براساس مرور

2005; Fletcher, Melin, & Gimeno, 2012; Santos, Morris, Caetano, & Costa, 2016; Saud, 
Breitenecker, & Schwarz, 2014; Smith, 2007; Supachaturat, Pichyangkura, 
Chandrachai, & Pentrakoon, 2015; Tuten & Ascigil, 2010; Zolin, Kautonen, & 

Kuckertz, 2008(، اي با دو یا بیش از دو نفر عضو که  مجموعه :تیم کارآفرینانه عبارت است از
 حصول هدفی مشترك و کارآفرینانه بـا یکـدیگر همکـاري    براي کار و ین مراحل کسباز نخست

هـاي   کـار داشـته و در تصـمیم    و در کسـب  مکمـل و سـهم مالکیـت   1. ایـن افـراد آوردة  کنند می
عنوان نهاد اجتمـاعی   به ،راهبردي مشارکت دارند. اعضا، هم توسط خود و هم از سوي دیگران

  ند.شو متمایز و مشخص شناخته می

  کار و ساختار تیم کارآفرینانه و عملکرد کسب
کـار نوپـا بـوده و     و اي مطلوب از افراد، عامل اساسی در موفقیت یک کسـب  ایجاد مجموعه

)Kakarika, 2013( تـأثیر  نیـز تحـت   کـار  و گذاران بـه مشـارکت در کسـب    حتی تصمیم سرمایه 
هــاي سـاختاري تــیم   . ویژگـی )Vogel et al., 2014(گیـرد  سـاختار تـیم کارآفرینانــه قـرار مــی   

 ,Levie, de Borst, & Practice, 2017; Levie( انـدازه تـیم کارآفرینانـه   : عبارتنـد از  کارآفرینانه

Hart, & Gaklis, 2015; Schjoedt & Kraus, 2009(    سـن،  و تنوع موجود در سطح تـیم از نظـر
و  و ..) یابیــروش، بازار(فــ يکــار، تجربـه کــارکرد  و کســب يانـداز  تجربـه صــنعت، تجربــه راه 

عنـوان   اغلـب بـه   تنوع تیم کارآفرینانه، ).Bjørnåli, Erikson, & Knockaert, 2011( التیتحص
                                                        

1 Contribution 
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ساز کسب خالقیت و نوآوري بـاالتر بـوده و بـا نتـایج      زمینه که در نظر گرفته شده مثبت یعامل
همـراه اسـت    کـار  و هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و شـناختی بـراي کسـب       در حوزه عملکردمثبت 

)Mazra, 2017(. براساس انـدازه بـزرگ   یک تیم بنیان) تـر، سـابقه همکـاري پیشـین      گذار قوي
 & Eisenhardt(برخــوردار اسـت  کـار   و رشـد بــاالي کسـب   ، ازبیشـتر و تنـوع ســوابق بیشـتر)   

Schoonhoven, 1990(. کـار   و مثبـت بـر عملکـرد کسـب     تـأثیر  تنوع تـیم کارآفرینانـه،   همچنین
مثبـت تنـوع تـیم     تـأثیر  انـد  حـال، برخـی مطالعـات نتوانسـته     با این. )Jin et al., 2017( گذارد می

 طور تجربی مورد پشتیبانی قرار دهند. آلمر و همکـاران  کار را به و کارآفرینانه بر عملکرد کسب
مثبـت بـر عملکـرد     تـأثیر  کـار  و گـذار کسـب   که اگرچه اندازه تـیم بنیـان   اند داده )، نشان2008(

سـن، تجربـه صـنعت و تجربـه رهبـري) بـر       نظر  (از تنوع تیم کارآفرینانه دارد، تأثیرکار  و کسب
تنـوع   .)Almer-Jarz, Schwarz, & Breitenecker, 2008(نیسـت  کـار معنـادار    و عملکرد کسـب 

اي بـا   رابطـه  در برخـی مطالعـات  نیـز   کارکردي و تجربه صنعت در بین اعضاي تیم کارآفرینانه
 برخـی از مطالعـات  این در حالی اسـت کـه    .)Bjørnåli, 2009(اشته استکار ند و رشد کسب

کـار دسـت    و بـر عملکـرد کسـب    هـاي سـاختاري تـیم کارآفرینانـه     منفـی ویژگـی   تـأثیر  حتی به
 (Ramasubbu, Mithas, Krishnan, & Kemerer, 2008; Tiwana & McLean, 2003)انـد  یافتـه 

(Chaganti, Watts, Chaganti, & Zimmerman-Treichel, 2008; Chowdhury, 2005).   دلیـل
سـاختار تـیم    تـأثیر  کـار  و عدم شناخت کافی در مورد سـاز به  این سطح از تناقض را شاید بتوان

وکاري که تنـوع تـیم    ساز )، معتقدند2015زو و روسینی(مربوط دانست. کارآفرینانه بر عملکرد 
گذارد، هم نظـري و هـم تجربـی، هنـوز مـورد       می ثیرتأ بر عملکرد تیم کارآفرینانه آن از طریق

تا اینجا، با توجه به آثار متنـوع سـاختار تـیم     .)Zhou & Rosini, 2015(آزمون قرار نگرفته است
طـور   به(مثبت، خنثی و منفی)  طور عام و تنوع نتایج باالتر کار به و کارآفرینانه بر عملکرد کسب

فرضیه اول اند،  لیت خود را بر فناوري اطالعات قرار دادهزمینه فعا مطالعاتی که عمدتاً در خاص
  :شود می به شکل زیر مطرحو  دار طور غیرجهت پژوهش حاضر به

هـاي سـاختاري تـیم     کارهاي فعال در حوزة فناوري اطالعات، ویژگـی  و در کسب .1فرضیه 
  . دهد می قرار تأثیر کار را تحت و کارآفرینانه، عملکرد کسب
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  کار و ساختار تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکار تأثیر ساز
 Bin(عنوان نتایج قابل سـنجش در میـزان حصـول اهـداف سـازمانی      کار به و عملکرد کسب

Ahmad & Mushraf, 2011(    نفعـان   هـاي ذي  یا توانایی عملیاتی براي بـرآورده سـاختن خواسـته
 تـأثیر  راء متناقض در زمینه. با وجود آشده است. تعریف  )Smith & Reece, 1999(کار و کسب

ساختار تـیم کارآفرینانـه بـر     تأثیر وکار سازد کار، بای و ساختار تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب
رو، الزم است دالیل تغییر در ساختار تیم کارآفرینانـه   . از اینشود کار مشخص و عملکرد کسب

. بـدیهی اسـت کـه    شـوند  مشخصکنند،  ایجاد میکار را  و که تغییرات بعدي در عملکرد کسب
احتمـال زیـادي بـراي افـزایش     یافته و اندازه تیم کارآفرینانه با افزوده شدن عضو جدید افزایش 

بــر  عــالوه کارهــا و تنــوع ناشــی از ایــن تغییــر، وجــود دارد. از دیــدگاه مبتنــی بــر منــابع، کســب 
منابع موجود نزد  کارها و اي از منابع مولد هستند. کسب برخورداري از ویژگی اجرایی، مجموعه

فروش و کسب سـود بـه کـار    ، براي تولید ،که قابل حصول از محیط هستند را هایی  خود، یا آن
 سازي و رشـد)،  (تشکیل، تجاري کار در هر سه فاز فعالیت و کسب .)Penrose, 2009( گیرند  می

 .)Kock & Galkina, 2008(به ترتیب با بسیج منابع، اکتساب منابع و توسعه منـابع سـروکار دارد  
گیـرد. تـیم    دلیل ارتقاء منابع موجود یا آتی صورت مـی  ورود عضو جدید به تیم کارآفرینانه، به

و عضـو جدیـد را بـراي حـل آن وارد      هکـرد  موجـود در منـابع را شناسـایی   مسئله کارآفرینانه، 
نـابع موردنیـاز بـراي    تـابعی از م  کارآفرینانه   ساختار تیم .)Forbes et al., 2006(کند  می مجموعه

 را سـبب  و دسترسی بـاالتر بـه منـابع، آثـار آتـیِ عملکـرد       است تر مطلوب کسب نتایج عملکرد
 عـاملی بـا   )، دسترسی باالتر به منـابع مـالی را  1999ویکالند( .)Kropp & Zolin, 2005( شود می

رشد چنین . هم)Wiklund, 1999(ه استکرد کار شناسایی و گذاري مثبت بر عملکرد کسبتأثیر
بـرداري از    محـدودیت بهـره  آن، کار منوط به دسترسی به منابع بوده و عدم دسترسی بـه   و کسب

 & Delmar(تبع آن کاهش سطح عملکرد را در بر خواهـد داشـت   کارآفرینانه و به هاي فرصت

Shane, 2003(. آورد. سـرمایه   تیم کارآفرینانه، امکان جذب منـابع را فـراهم مـی    1سرمایه شبکۀ
وکـار اجتمـاعی    کـه بـا سـاز    منابع مولد موجود نزد دیگـران  دسترسی به« :عبارت است از بکهش

                                                        
1 Network Capital 
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گـذاري   سرمایه شبکه، شامل سرمایه. (Chantarat & Barrett, 2012, p. 302)» شوند می حاصل
ایجـاد بـازده اقتصـادي را     براي منابع موردنیاز به که دسترسی الزم است "روابط" بر یک بنگاه
کاالهـا و خـدمات، اطالعـات و حتـی      شـامل تواننـد   می . منابع(Huggins, 2010)آورد فراهم می

آورنـدة چنـین    اي که فـراهم  . شبکه(Vancea & Boso, 2015)حمایت عاطفی و حس تعلق باشند
 ,Galkina)شـود  مـی  کار با عنوان شبکه کارآفرینانـه شـناخته   و اي باشد، در ادبیات کسب سرمایه

خیزنـد)، برقـراري سـطح     (که از ساختار تـیم برمـی   کلید غلبه بر موانع ناشی از تعامالت .(2013
عـد  دو ب. (Egea, 2006)اسـت   (سرمایه شـبکه، یـا شـبکه کارآفرینانـه)     مطلوب سرمایه اجتماعی

کـار   و مثبـت بـر عملکـرد کسـب     تـأثیر  ،2اي عـد رابطـه  و ب 1عد شـناختی شامل ب ،سرمایه اجتماعی
پیوسـتن بـه    بـراي  اي، گـام ضـروري   . ایجاد چنین سـرمایه (Schenkel & Garrison, 2009)دارند

ــه  شــبکه  کــار و هــا و توســعه کســب  فعالیــتگــر  تســهیلو  ســاز، پشــتیبان هــایی اســت کــه زمین
 Prajapati)با رشد فـروش  . اندازة شبکه کارآفرینانه(Drakopoulou & Anderson, 2007)هستند

& Biswas, 2011)نــابع، اطالعــات و ســرمایه انســانی ، دســتیابی بــه م(Weijs-Perrée, Appel-

Meulenbroek, de Vries, & Romme, 2016) سو منابع الزم  این شبکه از یکدارد.  ارتباط مثبت
مستقیم بر عملکـرد دارد.   از سوي دیگر تأثیرکار را فراهم آورده و  و براي ارتقاء عملکرد کسب

 ،رو اند. از ایـن  منابع بیان شده تأمین هایی در جهت عنوان فعالیت تغییرات اندازه و تنوع تیم نیز به
نیـز وجـود دارد.   کـار   و گرانه شبکه بر عملکـرد کسـب   میانجی تأثیرمستقیم، انتظار  تأثیر بر عالوه

  :شود می دوم و سوم پژوهش به شکل زیر بیان هاي بنابراین فرضیه
کارهاي فعال در حـوزه   و ارآفرینانه کسب. ساختار تیم کارآفرینانه، ساختار شبکه ک2فرضیه 

  .دهد می قرار تأثیر فناوري اطالعات را تحت
کارهـاي فعـال در حـوزه فنـاوري      و ساختار شـبکه کارآفرینانـه، ، عملکـرد کسـب     .3فرضیه 

  .دهد می قرار تأثیر اطالعات را تحت

                                                        
1 Cognitive 
2 Relational 
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دود منابع و تفاوت باتوجه به ماهیت مح کار نبوده و و دسترسی به منابع، تابعی از اراده کسب
کـار   و آیـد. محـیط کسـب    کار، سطوح مختلفی از دسترسی به منابع پدید مـی  و هاي کسب محیط

هـاي پویـا و    محـیط در آورد.  هـاي موردنیـاز بنگـاه را فـراهم مـی      جایی است که منابع و مهارت
ان نیـز توسـعه   کارها، منابع انسانی و سـایر منـابع الزم بـراي آنـ     و ، با توسعه کسب1تر توسعه یافته

نـرخ تغییـر در رقابـت،    کـه   کـار پویـا، محیطـی اسـت     و محـیط کسـب  . )Porter, 1990(یابـد  می
 ,Wilhelm, Schlömer, & Maurer( سـت باال در آن ترجیحـات مشـتریان و تغییـرات فنـاوري    

بینی عوامل  . در چنین محیطی، عدم ثبات، نرخ باالي تغییرات محیطی و عدم قابلیت پیش)2015
یــافتگی محــیط  ســطح توســعه رود انتظــار مــی ،رو . از ایــن)Şener, 2012(محیطــی وجــود دارد

هـاي   گـذارده و رابطـه تعـاملی بـا ویژگـی      تـأثیر  کـار بـه منـابع    و کار، بر دسترسی کسب و کسب
  رو: باشد. از اینداشته ساختاري تیم در جذب منابع براي ایجاد نتایج عملکردي باالتر 

فعـال در   کارهاي و هاي کارآفرینانه را در کسب . سطح پویایی محیطی، ساختار تیم4فرضیه 
   .دهد می قرار تأثیر تحت حوزة فناوري اطالعات

  
  
  
  
  

  . چارچوب نظري پژوهش1شکل

  شناسی   روش
عـدم  بـه  ها، بـا توجـه    کاربردي و از منظر شیوة گردآوري داده ،تحقیق حاضر از نظر هدف

. اسـت  همبسـتگی -اي توصـیفی  مطالعـه  ،)1387، يحجـاز  و بازرگان، سرمددستکاري متغیرها (

                                                        
1 Innovation-Driven 

 وکارعملکرد کسب ساختار تیم کارآفرینانه

 ساختار شبکه

 پویایی محیطی 
 

 1فرضیه 

 2فرضیه 

 4فرضیه 

 3فرضیه 
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کارهـاي   و فعـال در کسـب   هـاي کارآفرینانـه   در تیم 1جامعه آماري پژوهش را کارآفرینان رهبر
اسـت   يفـرد  ،رهبر نیکارآفردهند.  تشکیل میکوچک و متوسط فناوري اطالعات شهر تهران 

اسـت کـه    يفـرد  يوکنـد.   یمـ  تأمین را زده و کارکرد اثربخش آن را میت يندازا راه ۀکه جرق
کـارآفرین رهبـر،   . )Harper, 2008( انـد  شـده  کپارچـه ی اش مختلـف فرصـت، در ذهـن    ياجـزا 

محــوري در تــیم  فــردSmith, 2007( ،(هکــرد جــو بــراي اعضــاي آتــی تــیم را آغــاز و جســت
مرتبط بـا کارکردهـاي   هاي  پرسش گویی به و باالترین آمادگی را براي پاسخاست کارآفرینانه 

 ۀمطالعـ  نیدر چنـد  رهبـر  نیوجود کارآفر. (Merz, Schroeter, & Witt, 2010)کار دارد و کسب
 ;Ensley, Carland, & Carland, 2000; Ensley, Carland, Carland, & Banks, 1999(خارجی

Timmons & Spinelli, 1994) قـرار   یبانیپشـت  مـورد  زیـ ن )1397(غفوري و همکـاران،  و داخلی
کـه داراي اختیـار اخـذ     کار توسط بیش از یک نفـر  و اندازي و اداره آتی کسب راه .تگرفته اس

 کـار از تـیم کارآفرینانـه    و کار باشند، معیار برخورداري کسب و تصمیمات راهبردي براي کسب
 سـاخته الکترونیکـی گـردآوري    نامه محقق با استفاده از پرسش ي پوهشها هداددر ادامه، . است

کارهـا توسـط تـیم     و درصد از این کسـب 90که  کردمشخص نیز نامه  . توزیع پایلوت پرسششد
بـا اسـتفاده از    کـار  و کسـب  2156، ه بودند. باتوجه بـه جامعـه آمـاري   شد اندازي کارآفرینانه راه

عنوان حجـم نمونـه    کار به و کسب 131و  ،)Daniel, 1999(ري از جامعه محدود گی فرمول نمونه
  ه است:شد . فرمول و محاسبات مربوطه در زیر ارائهشد مشخص

  
. سـنجش مفـاهیم بـه    شد فراهمنیز نامه قابل استفاده  پرسش 98حال امکان دسترسی به  با این

  . انجام یافته است 1شماره  شرح جدول
است. در بخش اول، تحلیـل   شدهبا رویکرد کمی و در دو بخش اصلی انجام ها  داده تحلیل

افـزار   ورود بـه مـدل، بـا اسـتفاده از نـرم     هـا بـراي    پرسـش  شناختی و تجمیع هاي جمعیت ویژگی

                                                        
1 Lead Entrepreneur 
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و هـا   سازه تحلیل براي 23 2افزار ایموس  از نرم نیز ه است. در بخش دومشد انجام 1اس اس پی اس
  استفاده شده است.  وب نظري،روابط بیان شده در چارچ

  سنجش متغیرها .1جدول 
عنوان سازه   ردیف

  منبع  تعریف عملیاتی و سنجش  ابعاد فرعی  اصلی

1  
هاي  ویژگی

ساختاري تیم 
  کارآفرینانه

  اندازه تیم
کار که  و گذار کسب مقیاس عددي (نسبتی): تعداد افراد بنیان

زمان داراي سهم مالکیت و وظیفه مدیریت در  هم
 کاراند.  و کسب

(Levie, de Borst, & 
Practice, 2017; Levie, 
Hart, & Gaklis, 2015; 

Schjoedt & Kraus, 2009)  

  تنوع سطح تیم
  

سن، تجربه صنعت، دهندگان از میزان تنوع،  ارزیابی پاسخ
کار، تجربه کارکردي (فروش،  و اندازي کسب تجربه راه

  امتیازي) 5بازاریابی و ..) و تحصیالت ( طیف لیکرت 
)Bjørnåli, Erikson, & 

Knockaert, 2011( 

 کار و عملکرد کسب  2

گذاري،  مرکب از: رشد فروش، رشد سهم بازار، بازده سرمایه
، رضایت مشتري، رشد و 3هاي عملیاتی سودآوري، هزینه

امتیازدهی براساس ارزیابی  –یادگیري، رضایت اعضا 
 -ترین رقیب ها در مقایسه با نزدیک اي شاخص مقایسه

  نگرشی

)Kaplan & Norton, 
2007; C.-H. Wang, 

Chang, Shen, & Change, 
2015( 

3  
شبکه 

کارآفرینانه 
  تیم

  اندازه شبکه
ها)  نهادهاي (افراد و سازمانکار و  و تعداد روابط بین کسب

موجود در شبکه اجتماعی آنان که منبع دریافت اطالعات 
 کار هستند. و الزم براي کسب

)Wang, 2006( 
شدت یا تراکم روابط موجود بین اعضاي شبکه کارآفرینانه   4تراکم شبکه

 بر/ تعداد روابط ممکن

  5قوت روابط
دخیل کردن عواطف در بسامد تعامالت اعضاي شبکه، میزان 

روابط، سطح اعتماد و قابلیت اتکا، سطح روابط دوجانبه بین 
 اعضاي شبکه

کار و سایر اعضاي  و زمان برقراري رابطه موجود بین کسب  6دوام روابط
 شبکه

  پویایی محیطی  4

. ساختار رقابت (نیاز/عدم نیاز به تغییر در راهبردهاي 1
  بازاریابی)

  محصوالت صنعت (کوتاه یا طوالنی بودن). طول عمر 2
  بینی) هاي رقبا (قابلیت پیش . فعالیت3

  ها) بینی تغییرات آن . تقاضا و ذائقه مشتري (قابلیت پیش4
  بینی آن) . فناوري تولید (قابلیت پیش5

)Miller & Dröge, 1986(  

                                                        
1 SPSS 
2 AMOS 23 

  طور معکوس کُدگذاري شد. به 3
4 Density  
5 Tie strength 
6 Duration 
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  ها یافته
  شناختی توصیف جمعیت

شناختی افراد شـرکت کننـده در ایـن مطالعـه را نشـان       هاي جمعیت ، ویژگی2شماره جدول 
    .دهد یم

  کنندگان هاي جمعیت شناختی شرکت ویژگی. 2جدول 
  درصد معتبر  درصد  فراوانی  ها گروه شناختی شاخص جمعیت
  8/90  8/90  89  مرد  جنسیت

  2/9  2/9  9 زن

  سن

  1/2  2  2  سال و کمتر 25
  6/18  4/18  18 سال 30تا  25
  6/20  4/20  20 سال 35تا  30
  2/41  8/40  40 سال 40تا  35

  5/17  3/17  17 سال 40باالتر از 
  -  1  1 گویی عدم پاسخ

 تحصیالت
  4/20  4/20  20  کارشناسی

  2/62  2/62  61 کارشناسی ارشد
  3/17  3/17  17 دکترا 

  سابقه کار

  6/27  6/27  27  سال و کمتر 5
  7/32  7/32  32 سال 10تا  5

  3/16  3/16  16 سال 15تا  10
  3/16  3/16  16 سال 20تا  15

  1/7  1/7  7 سال 20باالتر از 

  کار و سابقه تصدي کسب
  7/35  7/35  35  سال و کمتر 1

  8/39  8/39  39 سال 5تا  1
  15/3  3/15  15 سال 10تا  5

  2/9  2/9  9 سال 10باالتر از 
  100  100  98 مجموع

  

ارزیـابی مـدل   شـود:   سـاختاري، در دو بخـش انجـام مـی    یـابی معـادالت    تحلیل مدل با مدل
ارائـه   3شـماره  گیري در جدول  هاي کفایت مدل اندازه . شاخص2و مدل ساختاري1گیري اندازه

  .شده است

                                                        
1 Measurement Model 
2 Structural Model 
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 گیري ارزیابی مدل اندازه .3جدول 
  AVE2  1پایایی ترکیبی  آلفاي کرونباخ  مقدار بحرانی  بار عاملی  متغیر مشاهده شده سازه اصلی

  ساختار تیم

  -  749/0  تنوع تحصیالت

88/0  883/0  561/0  

  201/8  819/0 گري تنوع سابقه تصدي
 92/7  779/0 تنوع کارکردي

  856/5  604/0 تنوع تجارب
  753/6  69/0 تنوع سن

  016/8  808/0 اندازه تیم کارآفرینانه

 عملکرد

  -  853/0  رضایت اعضا

928/0  926/0  612/0  

  281/11  865/0 رشد و یادگیري
  169/10  819/0 رضایت مشتري

  044/8  704/0 هاي عملیاتی هزینه
  206/10  281/0 سودآوري

  875/7  693/0 گذاري بازده سرمایه
  019/8  702/0 رشد سهم بازار

  52/9  78/0 رشد فروش

 ساختار شبکه

  -  915/0  دوام روابط
  051/15  915/0 قوت روابط  821/0  948/0  947/0

  798/14  909/0 تراکم شبکه
  755/13  885/0 اندازه شبکه

 پویایی محیطی ادراك شده

  -  577/0  فناوري تولید

705/0  845/0  88/0  
  637/2  289/0 تقاضا و ذائقه مشتري

  351/6  915/0 هاي رقبا فعالیت
  293/6  893/0 طول عمر محصوالت 

  055/6  835/0 ساختار رقابت
  

 ,Fornell & Larcker( 5/0بـاالتر از  هـا   سـازه  میانگین واریانس اسـتخراج شـده بـراي تمـام    

هـا   سـازه  گیرد. شاخص آلفـاي کرونبـاخ بـراي    قرار می تأیید ها مورد بوده و روایی سازه )1981
 )Liu & Huang, 2015( 7/0 و پایـایی ترکیبـی نیـز بـاالتر از     )Karin et al., 2014( 7/0باالتر از 

، برابـر  3دو بر درجـه آزادي  گیرد. کاي قرار می تأیید نیز موردها  سازهپایایی است. به این ترتیب 
 گیـرد  و برازش کلی مدل مورد پشتیبانی قرار مـی  است 939/0 4و مقدار شاخص تناسب 47/1با 

                                                        
1 Composite reliability 
2 Average Variance Extracted (AVE) 
3 Chi-Square/Df 
4 CFI 
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)Vieira, 2011(. شـده  انجـام  ارائهها  هارزیابی آماري فرضی براي حلیل مدل ساختاريدر ادامه ت 
  است.

  ها  آزمون فرضیه .4جدول 
  نتیجه  خطاي استاندارد  مقدار بحرانی  ضریب مسیر  متغیر وابسته  متغیر مستقل فرضیه

  تأیید  075/0  954/3  296/0  عملکرد  ساختار تیم کارآفرینانه  1
  تأیید  086/0  558/5  479/0  شبکهساختار   ساختار تیم کارآفرینانه  2
  تأیید  075/0  882/7  591/0  عملکرد  ساختار شبکه  3
  تأیید  093/0  447/4  412/0  ساختار تیم کارآفرینانه  پویایی محیطی ادراك شده  4

GFI  =996/0 AGFI =962/0 X2/df =742/0 RMSEA =00/0  
  

کـار داشـته و فرضـیه اول     و مثبت و معنادار بر عملکـرد کسـب   تأثیر ساختار تیم کارآفرینانه،
ساختار تیم کارآفرینانه بر سـاختار شـبکه    تأثیر براین، پژوهش مورد پشتیبانی قرار گرفت. عالوه

فرضیه دوم پژوهش نیز مورد پشتیبانی قـرار   ،رو کارآفرینانه نیز مثبت و معنادار بوده است. از این
مثبـت بـر عملکـرد     تـأثیر  که ساختار شـبکه کارآفرینانـه،   کردشخص مهمچنین گیرد. نتایج  می

پویایی محیطی  تأثیر گیرد. در نهایت، کار داشته و فرضیه سوم نیز مورد پشتیبانی قرار می و کسب
 ).1(شکل  بر ساختار تیم کارآفرینانه نیز مثبت و معنادار شد

  
  
  
  
  

  هاي پژوهش  . نتایج نهایی تحلیل فرضیه2شکل 
  

  .است 5شماره همچنین، آثار غیرمستقیم متغیرها به شرح جدول 

  آثار غیرمستقیم .5جدول 
  سطح معناداري  اندازه تأثیر  اثر  ردیف

  002/0  116/0  وکار عملکرد کسب ساختار شبکه  ساختار تیم کارآفرینانه  پویایی محیطی   1
  010/0  122/0  وکار عملکرد کسبساختار تیم کارآفرینانه  پویایی محیطی   2
  000/0  283/0  وکار عملکرد کسبساختار شبکه  ساختار تیم کارآفرینانه   3

 وکارعملکرد کسب ساختار تیم کارآفرینانه

 شبکهساختار 

 پویایی محیطی 
 

296/0 

479/0 591/0 

412/0 
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  گیري بحث و نتیجه
کـار و   و کارآفرینانـه بـر عملکـرد کسـب     سـاختار تـیم  هدف مطالعه حاضـر، شناسـایی آثـار    

مثبـت   تأثیر که ساختار تیم کارآفرینانه، کردبوده است. نتایج مشخص  تأثیر وکار وقوع این ساز
 بیشترین تأثیروکار،  مستقیم بیان شده، عملکرد کسب تأثیر بر عالوهدارد. کار  و بر عملکرد کسب

بنـابراین انتظـار   گیـرد.   نیز از ساختار تیم کارآفرینانـه مـی  (از طریق ساختار شبکه) را  غیرمستقیم
 و تنـوع بـاالتر   ان بیشـتر گـذار  بنیـان  کارهایی که با و رود در صنعت فناوري اطالعات، کسب می

هـاي    یافته  کنند. نتایج بهتري کسباند،  هشد اندازي راه تحصیالت و مهارت ها) ،(سن، تجارب
گیـرد   خـوبی توسـط مطالعـات پیشـین مـورد پشـتیبانی قـرار مـی         بـه  ،عـد انـدازه تـیم   مذکور در ب

)Bjørnåli, 2009; Eisenhardt & Schoonhoven, 1990(منفـی و   ،هاي مثبت رغم وجود یافته . به
، در )Chowdhury, 2005; Ramasubbu et al., 2008(تنوع تیم بر عملکـرد   تأثیر خنثی در مورد

از  . سـاختار تـیم کارآفرینانـه   شـد  مثبت شناسـایی ، کار و تنوع بر عملکرد کسب تأثیر این مطالعه
گـذارد. مطالعـات    مـی  تأثیرکار  و طریق شبکه کارآفرینانه و تعیین ابعاد آن نیز بر عملکرد کسب

ــی   ــان م ــته نش ــراد، داد گذش ــه اف ــه      ب ــیم کارآفرینان ــی وارد ت ــا آت ــی ی ــابع فعل ــاء من ــل ارتق  دلی
 آورد خـود، نتـایج عملکـردي بـاالتر را پدیـد مـی       کـه بـه نوبـه    )Forbes et al., 2006(شـوند  می

)Delmar & Shane, 2003; Wiklund, 1999(. ،(رقابت و فناوري) مثبت بر ساختار  تأثیر پویایی
ایـن یافتـه نیـز مـورد پشـتیبانی ادبیـات       دارد.  هاي کارآفرینانه در صـنعت فنـاوري اطالعـات    تیم

بر ساختار تـیم کارآفرینانـه    تأثیر هم از طریق نیز، . پویایی محیطی)Porter, 1990(است پژوهش
مثبـت بـر عملکـرد     تـأثیر  بـر سـاختار شـبکه،    تـأثیر  بر ساختار تیم و به تبع آن دلیل تأثیر و هم به

  است. تر  در حالت اول قوي تأثیر دارد که اینوکار  کسب
ویـایی  پ تـأثیر  طور خالصـه، سـاختار تـیم کارآفرینانـه براسـاس انـدازه و تنـوع آن تحـت         به

کـرده و  محیطی، ساختار شبکه کارآفرینانه را براي تیم کارآفرینانه و منابع ناشی از آن را معـین  
  .شود منعکس میوکار  کسب در عملکرد نتیجه این اثر
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  پیشنهادات
کارهـاي کوچـک و    و مثبت اندازه و تنوع تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسـب  تأثیر باتوجه به

کارها، تعـداد نفـرات و    و  اندازي این کسب هنگام راهشود  می پیشنهادمتوسط فناوري اطالعات، 
 ها در تیم کارآفرینانه مد نظر قرار گیرد. مهارت تنوع کافی
وکارهـاي کوچـک و متوسـط حـوزه فنـاوري       مثبـت سـاختار شـبکه در کسـب     تأثیر نظر به

هـاي   و حفـظ شـبکه   با ایجـاد  وکارها در این کسبشود  پیشنهاد میها،  ناطالعات بر عملکرد آ
  .شود حاصلوکار  کسبوکار، دسترسی به منابع و بهبود عملکرد  قوي روابط بین کسب

وکارهـاي کوچـک و    غیرمستقیم و قوي پویایی محـیط بـر عملکـرد کسـب     تأثیر با توجه به
با اتخاذ رویکردهـاي مناسـب تحلیـل     شود متوسط فعال در حوزه فناوري اطالعات، پیشنهاد می

و ساختار تیم کارآفرینانه مناسب براي آن دست آمده  بهاز پویایی محیط  ین درستمحیط، تخمی
 ایجاد شود. 

کارهاي کوچک و متوسط فناوري اطالعات، از طریق ورود به  و در کسبشود  پیشنهاد می 
 . شود ایجادوکار  کسببازارهاي رقابتی، پویایی محیطی الزم براي بهبود عملکرد 
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