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  چکیده

-کسب تسهیل رشد و تضمین بقاءي به منظور ابزار 1پذیريمقیاسوکارنوپا بوده و رشد شرط الزم براي بقاء کسب
با وجود هاي کارآفرینانه است. تیممانند  تحت تاثیر عوامل متعددي نوپاوکارکسبپذیري باشد. مقیاسمینوپا وکارهاي

هاي پیشین به این عامل توجه نوپا، در پژوهشوکارهايپذیري کسبهاي کارآفرینانه در رشد و مقیاسنقش قابل توجه تیم
هاي کارآفرینانه بر اساس متفیرهاي تنوع و روند تیمی به بررسی تاثیر تیمحاضر پژوهش  ه است. بر این اساسچندانی نشد

شود که عبارتند از سن، جنسیت و پیشینه شناختی را شامل میپردازد. متغیرهاي مرتبط با تنوع تیم، عوامل جمعیتمی
این  .گیرندتیم، تعهد تیم، سایز تیم و تمامیت تیم را در بر می عملکردي و متغیرهاي روند تیمی، جامعیت شناختی در سطح

ها همبستگی است. ابزار گردآوري داده -ها توصیفیپژوهش از منظر هدف کاربردي بوده و روش گردآوري داده
از  تصادفیگیري با روش نمونه کار نوپا واقع در استان تهرانوکسب 90میان مدیران که  باشدمی ساختهپرسشنامه محقق

 تجزیه و تحلیل گردید. آلفاي SmartPLS3هاي با استفاده از نرم افزارتوزیع شد. داده 1399اردیبهشت لغایت تیر 
بوده و روایی و پایایی  5/0و مقدار میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  7/0ها باالتر از کرونباخ براي تمامی سازه

موثر است و نتایج نشان  نوپاوکار کسبپذیري ها تیم کارآفرینانه با ابعاد پنجگانه بر مقیاسهها تأیید شد. بر اساس یافتسازه
شناختی به ترتیب باالترین و تمامیت تیم کمترین ضریب مسیر و جامعیتشناختی جمعیتهاي  دهد که ویژگیمی

  دارند. وکارنوپاکسبپذیري  تأثیرگذاري را بر مقیاس
  
    يرپذیاسیمق م،یروند ت ،یشناختتیجامع م،یتنوع ت ت،یتعهد، تمام :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 DeSantola and( نمایندوکارها ایفا میهاي کارآفرینانه نقش مهمی را در موفقیت کسبتیم

Gulati, 2017.( 1دستال و گالتی)رشـد بـاال  بـا   وکارهـاي موفـق  که کسب دهندنشان می) 2017، 
که در حوزه  استروزي توسط یک تیم کارآفرینانه راه اندازي شده اند. نکته حائز اهمیت این 

هایی که نیازمند مهارتهاي متنوع بوده و همچنین فناوري اطالعات، به دلیل اهمیت انجام فعالیت
 هاي مورد نیاز امکـان پـذیر نیسـت،   به این دلیل که برخورداري کارآفرین منفرد از همه مهارت

باشد که در این حالت امکان کار به شکل تیم کارآفرینانه بسیار متداول میوشکل گیري کسب
ایجاد یک کسب وکار موفق و داراي رشد، توسط بیش از یک فرد کـارآفرین فـراهم خواهـد    

هـاي آنهـا از جملـه تجربـه، دانـش،      هاي کارآفرینانه از ویژگـی  شد. در این حالت عملکرد تیم
هـا و تنـوع و   انگیـزه  ،هـوش، قـدرت یـادگیري، مقاصـد     تمییـز،  هـا، قـدرت  اییها، توانـ مهارت

 همکـاران  و3زهـرا  (Picken, 2018).گـردد ها حاصـل مـی  موجود در این ویژگی 2هايناهمگونی
کنند؛ اول اینکه چـه نـوعی از   می اشارهاین موضوعات به عنوان یک شکاف نظري  به )2006(

کمـک   وکـار نوپـا  کسـب پـذیر شـدن یـک    شغلی به مقیـاس ها، آموزش و تجربیات پیش زمینه
هــاي شــناختی، رفتــاري و رونــد تیمــی بــراي گــذار یــک  نمایــد. و در درجــه دوم ویژگــی مــی

هـاي   هاي شغلی جدید در شرکتفرصت مقیاسیا  کار با رشد نماییوکسببه  کار نوپا و کسب
یـن شـکاف نظـري بـر     تأسیس شده چیست؟ بر این اساس پژوهش حاضر به منظـور پـر کـردن ا   

 پـذیري و تـأثیر آن بـر مقیـاس    وکارهـاي نوپـا  کسـب هـاي  متغیرهاي تنوع و روند تیمـی در تـیم  
کند که تنوع در ترکیب تیم متمرکز است. این مقاله با مرور ادبیات استدالل می وکار نوپاکسب

ت شـناختی تـیم کـ        ه منجـر بـه   به اندازه روند تیم که شامل تعهد تیم، سـایز تـیم و رونـد جامعیـ
 شهپـژو گردد، مهم است. به طور خاص، ایـن  استفاده از معیارهاي متنوع در تصمیم گیري می

تأثیرات متغیرهاي تنوع تیمی را که عوامل جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت و تجـارب را در  
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ـ ، تعهـد، سـایز و تمام   1گیرد و متغیرهاي روند تیمی از نظر جامعیت شـناختی بر می ر بـ  2ت تـیم ی
بر این اساس هدف اصـلی ایـن    .دهدمیرا مورد بررسی قرار وکار نوپاکسبپذیري یک مقیاس

پذیري ی بر مقیاسمیتنوع و روند ت يرهایبر اساس متف نانهیکارآفر هايمیت ریتاث یبررسپژوهش 
  باشد.می کار نوپا بر اساس آزمون پنج فرضیه مطرح شدهوکسب

  پژوهشبر مبانی نظري و پیشینه  يمرور
  3يرپذیاسیمق

ســاله در جســتجوي یــک مــدل  5کوچــک حــداکثر  وکــار کســب کیــ وکــار نوپــاکســب
از سوي دیگر  .)Zakjo, 2017( باشدیا محصول یا خدمات نوآورانه می 4پذیروکار مقیاس کسب
شود که محصول و بازار مناسب خود را به عنوان شرکتی تعریف می 5کار با رشد نماییوکسب

مشخص کرده و کشش قابل توجه بازار را توسط معیارهاي مناسب با آن به اثبات رسانده است. 
وکـار  به عنوان یک شـرکت رشـدگرا کـه قـبالً مـدل کسـب       وکار با رشد نمایی کسببنابراین 

ت بـازار و  یسب موقعشود. این شرکت به دنبال کپذیر را آزمایش کرده است، درك میمقیاس
کـه بـه آن    وکـار نوپـا  کسـب  گذاري براي تأمین مالی بیشتر اسـت. پتانسـیل رشـد   توسعه سرمایه

توانـد آن را بـه   گردد و میشود، در همان مراحل ابتدایی در آن تعبیه میپذیري گفته میمقیاس
 ,Zakjo( نمایـد یک شرکت با رشد باال تبدیل نماید که درآمد بـاال را بـا هزینـه انـدك تجربـه      

-تعریف مـی  "سهولت تغییر سیستم یا مؤلفه بسته به نوع مشکل"پذیري به عنوان مقیاس). 2017
توانـد بـا   این سیسـتم مـی   الف) باشد:پذیر داراي سه ویژگی اساسی میشود. یک سیستم مقیاس

هـا را در  دهتوانـد مقـادیر بیشـتري از دا   این سیستم میب) باال رفتن تعداد کاربران سازگار شود. 
 ,Nski( کنـد این سیستم از نظر فنی آسان است و با راندمان معقول کار مـی  ج) خود جاي دهد.

وکار به صورت تیمی بر ها بیان شده است که شکل گیري کسبدر بسیاري از پژوهش .)2016
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-یها به این نکته اشـاره مـ  آنآن در آینده موثر است.  مقیاس گذاريپذیري و در نتیجه مقیاس
پذیري را از همان ابتـدا نداشـته باشـد،    کنند که در صورتی که یک شرکت نوپا ویژگی مقیاس

تواند انجام بدهـد و حتـی ممکـن اسـت بقـاء آن تحـت       گذاري در آینده را به سختی میمقیاس
مـوثر هسـتند کـه یکـی از      وکار نوپاکسبپذیري یک مقیاسعوامل بسیاري بر تاثیر قرار گیرد. 

 .)DeSantola and Gulati, 2017(عوامل سرمایه انسانی و تیم است مهمترین این

 تیم کارآفرینانه
توان به عنوان مجموعـه اي از دو یـا چنـد نفـر کـه داراي منـافع مـالی        تیم کارآفرینانه را می

 ,Cooney(گردند تعریف نمودوکار میمعنادار بوده و وارد فعالیت مشارکتی براي توسعه کسب

توانند به می 2وکار با رشد نماییو تیم کسب ) مدیریت2017(1وجبر اساس دیدگاه زاک .)2005
 توان به عنوانهاي متفاوتی است که میطور منظم رشد شرکت را تسریع نمایند، این شامل جنبه

-ها ساخت تیم کسـب از آنها نام برد. یکی از این جنبه 3گذاريمقیاسداخلی موثر بر  هايعامل
-پذیر نمودن یک کسبه منظور مقیاسب )Zajko, 2017(پذیري آن است منظور مقیاسوکار به 
بایست کارهاي زیادي توسط تیم کارآفرینانه انجام شود، زیرا آنها اساس یک شرکت وکار می

)، فرایند نـوآوري کارآفرینانـه را بـر اسـاس چهـار      2017(4کنیپ دهند.پذیر را تشکیل میمقیاس
. هر یک از این مراحل توسط 5، گذار، مقیاس گذاري و خروجنوپا :گیردیدر نظر م زیر مرحله
که تیم کارآفرینانه با آن روبرو هستند تعریف شده است. اگرچه دستیابی به مفهوم ی هایچالش

پـذیر  ضروري است، ایجاد پایه و اساس یک شرکت مقیـاس  نوپا وکار در مرحلهدرست کسب
ازه مهم است و در نهایت ممکن است تأثیر بیشـتري بـر موفقیـت    در دوره انتقال نیز به همان اند

وکارها بـا رشـد   کسببر این اساس  .)Picken, 2017(داشته باشد وکار نوپاکسب ونچر نسبت به
وکـار   اي کـه بـه دنبـال یـک مـدل کسـب       هاي کارآفرینانـه  شوند؛ تیماینگونه تعریف می 6نمایی
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هـایی باشـند کـه از بـه وجـود آمـدن هـر         اند تا اولـین  آمدهنوآور و قابل توسعه هستند،  گردهم 
مند و متخصص و  تیمی عالقمند، دغدغه تواند جذب یک هم شوند. فرصت می فرصتی مطلع می
 ). Stevens, 2016(ي امکانات رشد توسط یک شتابدهنده باشد گذاري یا ارائه یا پیشنهاد سرمایه

  مپذیر و ترکیب تیارتباط میان ساختار مقیاس
بسـیار منعطـف و تخـت اسـت زیـرا ایـن نـوع        هاي کارآفرینانه معمـوالً سـاختار    شرکتدر 
 سـاختار کـافی،   عـدم وجـود  رسد. با ایـن حـال،   از نظر کارآفرینان راحت تر به نظر می ساختار

مـدیریت  ). Eisenhardt, 2013زمانبر و دشـوار خواهـد بـود(   ها این شرکت ها برايانجام فعالیت
از آنجـایی کـه    .هاي مدیریت عالی چالش برانگیز و مهـم اسـت  ختار براي تیممیزان و سطح سا

هـاي ارشـد   کننـد، تـیم  بینی فعالیت مـی غالباً در بازارهاي غیرقابل پیش انههاي کارآفرین شرکت
اي به میزان سـاختار داشـته باشـند همچنـین بـر روي بداهـه       مدیریتی آنها معموالً باید توجه ویژه

عی تمرکز کنند و به طور مداوم از اشتباهات خـود بیاموزنـد و بـه سـرعت از     سازي در زمان واق
بـه عبـارت دیگـر، یـک تـأثیر        .)Davis and Bingham. 2009( هاي ناموفق خارج شوندفرصت

 Davis andوجود دارد( وکارهایشانکسبهاي مدیریت عالی و بازار تیم میانتعاملی بسیار قوي 

Bingham. 2009(. ویژگی سازمانی است  "پذیري سازمانیمقیاس"چه ذکر گردید، بر اساس آن
هــاي ســازمان"دهــد. در اصــطالح رایــج ، کــه بــه آن امکــان رشــد ســریع و ســودآوري را مــی

توانند در این مسیر بسرعت بزرگ شوند و درآمد کسب کنند یا حـداقل پـول   می "1پذیر مقیاس
مسـتقل مـورد نظـر ایـن پـژوهش شـامل       متفیرهـاي  . )Bergin, 2001زیادي را از دسـت ندهنـد (  

ت    از نظر عدمجمعیت شناختی  هايویژگی شـناختی و  تجانس جمعیـت شـناختی، تعهـد، جامعیـ
باشد. در حالی که دانشمندان معتقدند تنوع تیمی در هر دو نوع تحقیـق دانشـگاهی   سایز تیم می

کمی بر روي آن ات و عملی موضوعی مهم است و تأثیر مهمی بر عملکرد شرکت دارد، تحقیق
که بـه منظـور    دهندنشان می )2007( 2بکمن و همکاران .)Chowdhury, 2005(انجام شده است

بایست عـالوه بـر   هاي کارآفرینانه و عملکرد شرکت میدرك بهتر از رابطه بین مشخصات تیم
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ــوع تیمــی (ویژگــی  ــز   بررســی متغیارهــاي تن ــد تیمــی نی ــه متغیرهــاي رون هــاي دموگرافیــک) ب
بر این اساس این پژوهش به هر دو گروه ایـن دو متغیرهـا بـه    . )Beckman et) al, 2007پرداخت

پردازد. متغیرهاي مسـتقل ایـن پـژوهش شـامل     پذیري میعنوان متغیرهاي مستقل موثر بر مقیاس
ت  تعهـد و  شـناختی: جمعیتهاي ویژگیالف)  باشند:موارد زیر می در بررسـی  : شـناختی جامعیـ

هـاي افـراد پرداختـه شـود، بـر      بیشتر از آنکه به سـاختار نقـش   1گذاريمقیاس درتاثیر نقش تیم 
 (,DeSantola and Gulati گـردد کنند تمرکز میها را ایفا میپیشینه و تجربیات افرادي که نقش

هاي کارآفرینانه و در پژوهش خود بر تنوع جمعیت شناختی در تیم )2005( 2چودوري. 2017)
تـأثیرات متغیرهـاي تنـوع جمعیـت      ويتیم متمرکز است. به طـور خـاص،   تأثیر آن بر اثربخشی 

ت          شناختی را از نظر سن، جنسـیت و زمینـه عملکـردي و متغیرهـاي رونـد تیمـی از نظـر جامعیـ
 )2005(کنـد. چـودوري   شناختی سطح تیم و تعهد تیم بر اثربخشی تیم کارآفرینانه بررسی مـی 

شان تعهد باالیی نسـبت بـه   ین آنهایی هستند که اعضاهاي کارآمد کارآفریدهد که تیمنشان می
هاي متنوع در مورد مسائل و مشـکالت،  پردازند که از دیدگاهتیم دارند و به توسعه فرایندي می

هـاي پیچیـده   گیريها براي تصمیمحلو معیارهاي مختلف به منظور ارزیابی راه ها انواع راه حل
: تیم اندازهعدم تجانس جمعیت شناختی و ب) .)Chowdhury, 2005کند(و نوآورانه استفاده می

) در پژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید هـر چقـدر اعضـاء تـیم از نظـر سـن،            2005چودوري(
 شــودتــر مــیشتــر باشــند، تــیم پویــاتر و اثــربخ جنســیت، تخصــص و ســابقه عمکــردي متــوع 

)Chowdhury, 2005( . 3بکمن)دسترسی گسـترده   دهد کهدر پژوهش خود نشان مینیز ) 2007
ها (تنـوع  پیشین در سایر شرکت کار هاي مختلف از طریق سابقهوابستگی به اطالعات به واسطه

) سـازگار بـا   2007( 4پژوهش بکمن (Beckman, 2007).عملکردي)، با نتایج مثبتی همراه است
هـاي  ینـه بـا زم  هـاي مـدیریت عـالی و رده پـایین    تیمدهد که هر دو گروه تحقیقات قبلی، نشان می

تر بـه  هاي کم تنوع و کم تجربهتوانند سریعتر از تیمعملکردي متنوع و سرمایه انسانی مرتبط می

                                                        
1 scalingup 
2 Sanjib Chowdhury 
3Beckman 
4 Beckman 
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) در پژوهش 2013( 1زنهارتیر این راستا آد (Beckman, 2007).نقاط عطف کارآفرینی برسند
هاي بزرگ و متنوع (از نظر سن، تجربه و تخصـص) بـا سـابقه همکـاري     دهد تیمخود نشان می

وکار در بازارهاي با مشترك احتمال موفقیت بیشتري دارند. این تاثیر به ویژه هنگامی که کسب
هـاي مـدیریت عـالی بـا انـدازه      شود بسیار زیاد است. بر این اسـاس تـیم  رشد باال راه اندازي می

 شوند. عملکرد بـا رشـد  گیري تعداد بنیانگذاران، تجربه مدیریتی و سابقه همکاري ، ارزیابی می
هـاي  درآمد سالیانه ارزیابی شـده و اسـتراتژي از نظـر میـزان درگیـر بـودن شـرکت بـا نـوآوري         

این پژوهش به پیروي از کار چودوري  .)Eisenhardt, 2013پیشرفته مورد ارزیابی قرار گرفت (
) بـه منظـور انــدازه گیـري تنــوع جمعیـت شـناختی اعضــاء تـیم، ســن، جنسـیت، ســابقه        2005(

در نظر گرفت. اندازه تیم به  را وکارصیالت و سابقه راه اندازي کسبحعملکردي، تخصص، ت
عنوان متغیر مستقل دیگر این مطالعه در نظر گرفته شد. انـدازه تـیم مشـارکت کننـده بـه عنـوان       

: تعهـد تـیم  ج) تعداد کل شرکاي فعال در تیم که سهامداران شرکت هستند، اندازه گیـري شـد.  
 تعریف عملکردي اهداف از اي مجموعه با از افراد اندکی تعداد عنوان به سازمانی بافت در تیم

هسـتند،   پاسـخگو  آن بـه  نسـبت  که خاص و آنچه یک هدف به نسبت تعهد داراي که شودمی
-در حالی که در تیم مـدیریتی، اعضـا در جایگـاه    ).(Harvey, Millett, &Smith, 1998باشندمی

نمایند، اعضاي تیم کارآفرینانه نسبت بـه یکـدیگر و   هاي تعیین شده توسط رهبر تیم فعالیت می
.  (Tihula, Huovinen, & Fink, 2009)وکـار تعهـد مشـترك دارنـد    همینطـور بـه آینـده کسـب    

از اختالالتـی اسـت کـه منجربـه     ، 4تعهـد  و نداشـتن  3عدم اعتماددهد ) نشان می2006(2لنسیونی
منظـور از  ) 2015( 5تیتزنبا  و اسـم از دیدگاه کا .)Lencioni, 2006(شودشکست کار تیمی می

تعهد، تعهد باالیی است که اعضا در تیم بر اساس فضاي اعتماد و وفـاداري کـه در تـیم حـاکم     
در این پژوهش به پیروي از  .)Katzenbach and Smith, 2015( داست، به یکدیگر و به تیم دارن

زاري شامل سه مـورد اسـتفاده شـده    ببه منظور اندازه گیري تعهد از ا).2005چودوري(پژوهش 

                                                        
1 Eisenhardt 
2 Lencioni 
3 Absence of Trust 
4 Lack of Commitment 
5 Katzenbach and Smith 
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. میزانی که احساس عالقه دارند مـدت زمـان طـوالنی    2. میزان احساس وفاداري اعضا. 1است: 
هـر کـارآفرین تـیم     بر این اساس. . میزانی که به تیم احساس اعتماد دارند3در یک تیم بمانند.  

از بسیار باال  تـا  بسـیار پـایین    خود را در هر یک از این موارد بر اساس یک مقیاس پنج امتیازي 
کـار گروهـی بـا     دهند که: مطالعات نشان میدر سطح تیم 1 شناختیجامعیت د) .کندارزیابی می

دهداین فعل و تري قرار میهاي وسیعپیشینه تحصیلی متنوع، افراد را در معرض دانش و دیدگاه
هـاي جدیـدي از   تواننـد ترکیـب  مـی هاي خالق منجـر گـردد و   توانند به ایجاد ایدهانفعاالت می

ت شـناختی    ). Harrison) and Klein, 2007دانش، خالقیت و نوآوري را تحریک نماید جامعیـ
باشد. به هاي پیچیده و نوآورانه مهم میتیم یک متغیر در سطح تیم است که براي تصمیم گیري

موجود در ارتباط با اثر بخشی گیري این مولفه از ابزاري که از طریق مطالعه ادبیات منظوراندازه
ت    . چهار موردي کـه بـراي جمـع آوري داده   2تیم تهیه شد، استفاده گردید هـا در مـورد جامعیـ

شناختی سطح تیم مورد استفاده قرار گرفت عباررت است از؛ میـزان گسـتردگی دیـدگاه یـک     
هـاي  میزان ایـده  هاي بالقوه براي بررسی یک مسئله وتیم در مورد مسئله موجود، تعداد راه حل
جامعیت شناختی منجر به جامعیـت در  هاي ممکن. حلنوآورانه و تنوع معیارها براي ارزیابی راه

هاي متنـوع در مـورد مسـائل،    شود که در آنها از دیدگاهتصمیم گیري  و توسعه فرایندهایی می
هاي راي تصمیم گیريها بهاي بالقوه و معیارهاي مختلف به منظور ارزیابی راه حلحلانواع راه

بر این اساس کارآفرینان باید به طور جمعـی یـک سیسـتم     گردد.پیچیده و نوآورانه استفاده می
هـاي  تیمی توافق شده را تدوین نمایند. که در نتیجه آن هر یک از اعضا نقطـه نظـرات و گزینـه   

تنوع و سـنجش آنهـا   م يکردهایها و رومتنوع را پیشنهاد داده و همچنین تشویق به مقایسه گزینه
  ). Chowdhury, 2005(شوند 

  چارچوب نظري پژوهش:
هـا و فرصـیات ایـن پـژوهش،     در این پژوهش با توجـه بـه بررسـی ادبیـات موضـوع، سـوال      

وکار به عنوان متغیر وابسته انتخاب گردید و عوامل مرتبط با رونـد و تنـوع   پذیري کسبمقیاس

                                                        
1 Cognitive comprehensiveness 
2 Miller et al., 1998;Simons et al., 1999 
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  ند.تیمی به عنوان متغیرهاي مستقل انتخاب شد
  
  
  
  

  

  پژوهش نظريمدل . 1شکل 
  

   فرضیه هاي پژوهش ارایه می شود؛ چارچوب نظري،بر اساس 
 يریپـذ اسیـ بـر مق  نهیشـ یو پ تیاز نظـر سـن، جنسـ    هامیت کیدموگراف يهایژگی: و1هیفرض

  .مثبت دارد ریتاث وکار نوپا کسب
  .مثبت دارد ریتاث وکار نوپا کسب يریپذاسیبر مق می: تعهد ت2 هیفرض
  .مثبت دارد ریتاث وکار نوپا کسب يریپذاسیبر مق میدر سطح ت یشناخت تی: جامع3 هیفرض
 .مثبت دارد ریتاث وکار نوپا کسب يریپذاسیبر مق می: اندازه ت4 هیفرض
  مثبت دارد. ریتاث وکار نوپا کسب يریپذاسیبر مق میت تی: تمام5 هیفرض

  شناسیروش
هـا از نـوع    تحقیق حاضر بر مبناي هدف از نوع کاربردي اسـت و از لحـاظ گـردآوري داده   

با توجه به این که در مطالعه حاضر، متغیرهاي مورد بررسـی از نـوع    .همبستگی است -توصیفی
از  ،باشـد اندازه تیم) و یا قابل تبدیل به حالـت کمـی مـی    جمعیت شناختی وهاي کمی (ویژگی

گردد. ابزار گردآوري اطالعات در پژوهش روش کمی به منظور انجام این پژوهش استفاده می
) در قالب ابزار 1اي لیکرت است که جدول ( قیاس پنج گزینهي استاندارد با محاضر، پرسشنامه

، صـاحبان و مـدیران   پـژوهش سنجش متغیرهاي تحقیق تشـریح گردیـده اسـت. جامعـه آمـاري      
کــه بــا روش واقــع در اســتان تهــران فناورانــه  1کارهــاي نوپــايوکســبهــاي کارآفرینانــه  تــیم

 ریـ ت تیـ لغا بهشـت یاز ارد در دسترس نمونه به عنوان حجم نمونه 90گیري نصادفی تعداد  نمونه
                                                        

1 startup 

 ها از نظر سن و پیشینههاي جمعیت شناختی تیمویژگی
 تعهد تیم

 پذیرمقیاس وکارکسب جامعیت شناختی در سطح تیم

 اندازه تیم

 تمامیت تیم
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  انتخاب شدند. 1399 ماه سال
  پژوهشابزار سنجش متغیرهاي . 1جدول 

  منبع  شاخص سنجش  متغیر

هاي  ویژگی
 شناختیجمعیت

ها از نظر سن  تیم
 و پیشینه

)DD(  

  سن

(Chowdhury, 2005) 

  میزان تحصیالت
  جایگاه در تیم

  سابفه کار حرفه اي
  سابفه کار مدیریتی

  وکار کسبسابقه و زمینه فعالیت 
  شما وکار کسبسابقه فعالیت 

  تعداد اعضاي تیم در شروع به کار   )TSاندازه تیم (
(Eisenhardt, 2013) تعداد اعضاي تیم در حال حاضر  

تمامیت تیم 
)Tcomplet(  

وکار، فردي خاص و هاي کلیدي کسببراي کدامیک از جایگاه
  متمایز وجود دارد؟

(Beckman, Burton, & 
O'Reilly, 2007) Originally 

by: (Roure and Keeley, 
1990) 

تعهد تیم 
)Tcommit(  

  وکار وفاداري زیادي دارند؟افراد تیم به کسب
(Chowdhury, 2005) (they 

used: Shapiro and Kirkman, 
1999; Mowday et al., 1979) 

  بمانم وکار کسبسال آینده در این  5برنامه ام این است که تا 
  اعتماد دارم وکار کسببه اعضاي تیم 

شناختی  یتجامع
در سطح تیم 

)TLCC(  

گردیم، نظرهاي متنوع کاري رو به رو میهنگامی که با یک مساله 
  گردد اي از سوي اعضاي تیم، براي حل آن مطرح می و خالقانه

(Chowdhury, 2005) (They 
used: Miller et al., 1998; 

Simons et al., 1999). 

مساله کاري رو به رو میشویم، اعضاي تیم براي هنگامی که با یک 
  روندیافتن راه حلها سراغ آموزشها و منابع مختلف می

  وکار ما تنوع تخصصهاي مختلف وجود دارددر تیم کسب
هاي ممکن براي مسائل پیش حلمعیارهاي متنوعی براي ارزیابی راه

  رو در اختیار داریم

  
قابلیت 

پذیري  مقیاس
)FS(  

به  وکار کسباگر در یک سال آینده، حجم محصول(کاال/خدمت) 
بیش از سه برابر مقدار فعلی برسد، ساختار فعلی جوابگوي این 

  حجم تولید خواهد بود.

(Bergin, 2001). 
(Lafou, Mathieu, Pois, & 
Alochet, 2015) (originally 

from Koren (2010). 
(Giachetti, Nuñez, Arteta, & 

Truex III, 2004) 

به  وکار کسباگر در یک سال آینده، حجم محصول(کاال/خدمت) 
بیش از سه برابر مقدار فعلی برسد، فرایندهاي فعلی جوابگوي این 

  حجم تولید خواهند بود.
اگر دریک سال آینده، حجم تقاضا براي محصول(کاال/خدمت) 

قادر به  وکار کسببه بیش از سه برابر مقدار فعلی برسد،  وکار کسب
  پاسخگویی به آن خواهد بود.

اگر در یک سال آینده، حجم تقاضا براي محصول(کاال/خدمت) 
براي  وکار کسببه بیش از سه برابر مقدار فعلی برسد،  وکار کسب

  هاي غیرمنطقی نخواهد شد.پاسخگویی به آن متحمل هزینه
ما براي افزایش ناگهانی تولیدات  وکار کسببازنگري فرآیندهاي 

  آن هزینه زیادي نخواهد داشت.
تواند ساختار خود را براي کمی می ما با هزینه وکار کسب

برابر تقاضاي فعلی  4 تا 3برداري از تقاضاهایی درحد  بهره
  بازطراحی نماید.
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بـا رویکـرد روش    1سازي معادالت ساختاريهاي پرسشنامه از تکنیک مدل براي تحلیل داده
استفاده شده است. ابتدا با استفاده   Smart PLS3 افزار ) و نرمPLS-SEM(2حداقل مربعات  جزئی

با  3به اعتباریابی از ابزار پژوهش پرداخته شده است. اعتباریابی Smart PLS3افزار استفاده از نرم
صـورت   و ضـرایب بـار عـاملی     AVE ،CR4آلفـاي کرونبـاخ،    هایی همچوناستفاده از شاخص

  )، نشان داده شده است:2گرفته شده است. نتایج به دست آمده از اعتباریابی در جدول (

  نتایج مربوط به اعتباریابی مدل .2جدول 
 روایی همگرا پایایی ترکیبی آلفاي کرونباخ گویه ها متغیرها

 میت
آفر

کار
ی

 5نانه

 9 یشناخت-تیجمع يها یژگیو

89/0  

85/0 5/0 
 657/0 85/0 3 میتعهد ت

 538/0 82/0 4 میدر سطح ت یشناخت - تیجامع
 741/0 85/0 2 میاندازه ت

 00/1 00/1 1 میت تیتمام
 58/0 84/0 78/0 6 يریپذ اسیمققابلیت 

  

با همبستگی بــین  AVE و واگرا (مقایسه جذر 6AVE)هاي روایی همگرا ( پرسشنامه به روش
شــد. بــراي ســنجش پایــایی، از دو روش ضــریب      هــا) ســنجش    متغیرها یا خــرده مقیــاس  

تأییدي عالوه بر شـاخص بـار    -آلفـاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. در تحلیـل عـاملی
  باشـد  96/1ز شــود کــه مقــدار ایــن آمــاره بایــد بزرگتـر ا       هـم محاسـبه مــی t عاملی، آمـاره

از آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبـی، نشـان    ضرایب به دست آمده ).1394(داوري و رضازاده، 
بـه   7/0 زیـرا بیشـتر از  دهد که ابزار پژوهش حاضـر از اعتباریـابی مناسـبی برخـوردار اسـت.      می

. معیـار روایـی   )1398(باقرصاد و همکـاران،   شودو پایا بودن ابزار پژوهش تایید می آمددست 
بـا توجـه بـه    . دهـد د را نشـان مـی  هاي خو)، میزان همبستگی یک سازه با شاخصAVEهمگرا (

و مناسـب   اسـت و در نتیجـه روایـی همگـراي     5/0ها باالتر از همه سازه AVE)، 2نتایج جدول(

                                                        
1 Structural Equation Modeling (SEM) 
2 Partial Least Squares 
3 Validation 
4 Alpha, AVE, CR (Composite Reliability) 
5 Entrepreneurial Team 
6 Average Variance Extracted 
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اعتباریابی مـدل، بارهـاي   براي  براي سنجش ضرایب بار عاملی شود.تایید می بودن برازش مدل
و  گـردد حـدف مـی   ویـه آن گ، در غیـر اینصـورت   باشـد  4/0ها باید بـاالتر از  عاملی همه گویه
)، نشـان داده شـده   3ضـرایب در جـدول (  این  . نتایج به دست آمده ازشودمیمجدداً مدل اجرا 

  بوده و نیازي به حذف سواالت نیست.  4/0ها همگی باالتر از است. بارهاي عاملی گویه

 نتایج مربوط به ضرایب بار عاملی . 3جدول 
 شماره عامل  شماره سوال  یبار عامل یبضر شماره عامل سوال  یبار عامل یبضر

887/0  10  4 645/0  1 

1 

834/0  11  621/0  2  
00/1  12  5 701/0  3  

714/0  20 

6 

559/0 4 
721/0  21 666/0  5 
694/0  22 718/0  6 
721/0  23 627/0  7 
676/0 24  648/0  8 
634/0 25 516/0 9 

 عوامل:
  شناختیهاي جمعیتویژگی

 تعهد تیم
 شناختی در سطح تیم  - جامعیت

 اندازه تیم
 تمامیت تیم

 پذیري قابلیت مقیاس

0.847 13 
2 786/0  14  

799/0  15  
775/0  16  

3  751/0  17 
750/0  18 
655/0  19 

  هایافته
  الف) توصیف جمعیت شناختی

درصـد از   73دهندگان در زمینه جنسـیت نشـان داد کـه     شناختی پاسخ نتایج آماري جمعیت
درصـد   64اند. در زمینـه تحصـیالت،   درصد را زنان تشکیل داده 27دهندگان را مردان و پاسخ

درصـد نیـز داراي مـدرك     24درصـد داراي مـدرك دکتـرا و بـاالتر و      12کارشناسی ارشـد،  
 24، وکـار نوپـا   کسـب دهنـده شـامل رهبـر و مـدیرعامل     درصد افراد پاسخ 39اند. لیسانس بوده

وکار  کسبدرصد معاون و مدیر اجرایی  37، و وکار نوپا کسبهاي مستقر در  یمدرصد عضو ت
اند تا بیست سال داشته دهاي به میزان دهنده داراي سابقه کار حرفهاند. بیشتر افراد پاسخبوده نوپا
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-درصـد از افـراد پاسـخ    27درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصـاص داده بودنـد.    21که با 
روابـط  ب) مـدل سـاختاري:   انـد.  سال را داشـته  10داراي سابقه کار مدیریتی بیش از  دهنده نیز

بررسـی شـد کـه در دو حالـت اعـداد       PLSدر روش  1میان متغیرها با استفاده از مدل سـاختاري 
هـاي پـژوهش از    معناداري و ضرایب مسیر نتایج درج شده اسـت. در ابتـدا، بـراي تأییـد فرضـیه     

دهـد  را نشان مـی  tاستفاده شد که خروجی حاصل ضرایب  PLSافزار  رمن نگیفرمان بوت استرپ
باشند، بیـانگر معنـادار بـودن     -96/1+ و کمتر از 96/1بیشتر از  در بازه t). وقتی مقادیر 1(شکل 

شـود،  گونه که در شکل زیر مشاهده مـی  است. همان پژوهشهاي  متغیرها و متعاقباً تأیید فرضیه
هـاي تحقیـق    هستند که مبین پـذیرش فرضـیه   96/1تحقیق همگی باالي  بین متغیرهاي tضرایب 

  باشند.می

  
  معناداري tترسیم مدل در حالت ضرایب  .2شکل 

  

                                                        
1 Structural Model 
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بعد از بررسی ضرایب معناداري، رابطه علت و معلـولی بـین متغیرهـا بـا اسـتفاده از ضـرایب       
باشـد کـه   بر یکدیگر مـی  دهنده میزان درصد تاثیر متغیرهامسیر سنجیده شد. ضرایب مسیر نشان

  .نشان داده شده است 3شماره نتایج آن در شکل 

  مدل در حالت ضرایب مسیرترسیم  .3شکل   
  

تأییـدي بـراي بررسـی اعتبــار     -بخشـی از تحلیـل عـاملی   : تحلیل متغیرها و اعتبارسنجی آنها
ریـانس  شـود، ضـرایب میـانگین وا   مالحظه می 2مـدل اسـت. همـانطـور کـه در جـدول شماره 

در سـطح قابـل قبـولی هسـتند. درصـد واریـانس       T  و آمارهC ضریب مسـیر احصا شده و مقادیر
تجمعی هم قابل قبول اسـت. بنـابراین ابعاد اصلی مدل معنادار است. همچنـین در بخـش پایـایی    

 .دارد و قابـل قبـول اسـت    7/0نیز ضـریب آلفـاي کرونبـاخ و ضـریب پایایی، ترکیبی بـاالتر از  
 نیبــ  GOF)، شـاخص 2005ارزیابی برازش کلی مدل براسـاس دیـدگاه تننهـاوس و همکـاران(    

تـوان   مـی را  GOFمناسب مدل هستند.  تیفینشانگر ک کیبه  کینزد ریاست. مقاد کیصفر تا 
مــدل توســط    یبـدسـت آورد. بــرازش کلــ   R2 اشتراك و نیانگیم یهندس نیانگیبا محاسبه م

 :شودیمحاسبه م ریبا استفاده از روش ز GOF اریمع

GOF= 푐표푚 × 푅   = √0.818 × 0.692	= 0.752 
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مقـدار میـانگین مقــادیر اســت. هرچــه    R2 نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و
هاي درونزاي مدل بیشتر باشد، نشان دهنده برازش بهتر مـدل اســت. وتــزلس و   سازه R2میزان 
را بــه عنــوان مقــادیر ضــعیف، متوســط و       36/0و 25/0، 01/0)، سه مقدار 2009( انهمکار

نشـان از   GOF بـراي  752/0انـد. در پـژوهش حاضـر، مقـدار       معرفـی کـرده   GOF قـوي بـراي 
دو خروجی بسـیار  : هاآزمون فرضیه ).1394زاده، برازش کلی و قوي مدل دارد (داوري و رضا

یا بارهاي عاملی است. در  C)(و ضـرایب مسـیر T)مقدار آماره تـی(SmartPLS افزارمهم در نرم
، بارعـاملی بـین تمــام ســؤاالت پرسشـنامه و متغیرهـاي     3این پژوهش مطابق بـا جـدول شـماره

بوده و به ایـن معناسـت کـه سـازه بـه کـار رفتـه، بـه خـوبی متغیـر مکنـون             4/0مکنون بیشتر از 
ت. از طرفـی، مقــدار آمــاره تــی نیــز مــالك تأییـد یـا رد فرضـیات         مـوردنظر را سـنجیده اس

 99و 95 بیشــتر باشــد، فرضــیه در ســطوح     58/2و  96/1است. اگر این مقـدار بـه ترتیـب از     
شود. همچنین اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر مکنون مسـتقل و متغیـر مکنـون   درصد تأیید می

یـر مسـتقل شـاهد افـزایش در متغیــر وابســته خــواهیم بـود و         وابسته مثبت باشد، با افـزایش متغ 
برعکس. اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر مستقل و وابسته منفی باشد، با افـزایش متغیر مسـتقل  

هـاي  ) ویژگـی 4(جـدول شـماره  ها نشـان داد شاهد کاهش متغیر وابسـته خـواهیم بـود. بررسی
ت شـناختی در سـطح تـیم،        ها از نظر سن، جنسیتدموگرافیک تیم و پیشینه، تعهـد تـیم، جامعیـ

دارند و  وکار نوپا کسبپذیري اندازه تیم و تمامیت تیم تأثیر مثبتی و معناداري بر قابلیت مقیاس
و  جمعیـت شــناختی هــاي درصــد مـورد تأییــد اسـت. همچنــین ویژگـی    99فرضـیات در سـطح   

پـذیري  طـه مسـتقیم را بـر قابلیـت مقیـاس     جامعیت شناختی در سطح تیم به ترتیب قوي ترین راب
نشـان داده شـده    4هاي تحقیق به صورت خالصه در جدول نتایج فرضیه دارند. وکار نوپا کسب
  . است

  پژوهشهاي  نتیجه آزمون فرضیه. 4 جدول
ضرایب   tمقدار  هافرضیه

 مسیر
نتیجه 
  آزمون

  تایید  515/0  50/13  د.مثبت دار ریتاث وکار نوپا کسب يریپذاسیبر مق نهیشیها ازنظر سن و پمیت کیدموگراف يهایژگیو :1فرضیه
  تایید  20/0  81/4  تاثیر مثبت دارد. وکار نوپا کسبپذیري : تغهد اعضاي تیم بر مقیاس2فرضیه 

  تایید  44/0  43/11  تاثیر مثبت دارد. وکار نوپا کسبپذیري بر مقیاس میجامعیت شناختی در سطح ت: 3فرضیه 
  تایید  10/0  89/2  مثبت دارد. ریتاث وکار نوپا کسب يریپذاسیبر مق اندازه تیم: 4 هیفرض

  تایید  08/0  22/2  تاثیر مثبت دارد. وکار نوپا کسبپذیري بر مقیاس میت : تمامیت5فرضیه 

com
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  بحث و نتیجه گیري
در کمک به توسعه اقتصادي دارند، بـراي   وکارهاي نوپاکسببا توجه به اهمیت باالیی که 

کار دشواري  2گذاريمقیاس  .نمایند 1بایست سد مراحل اولیه را بشکنند و مقیاساین منظور می
). موضوعات Zajko, 2017(است 3وکاردشواري است، سختی آن احتماالً بیشتر از شروع کسب

-و عواملی که بـر آن اثـر مـی    وکار نوپاکسبیک 4يرپذیمقیاسمهم در این ارتباط عبارتند از 
گـذاري  مقیـاس آمـادگی الزم بـه منظـور     وکـار نوپـا  کسـب گذارند. زیرا در صورتی کـه یـک   

به منظور بقاء بـراي آن دشـوار و یـا حتـی      گذاريمقیاسنداشته باشد، امکان پذیري) را (مقیاس
امـل تیمـی   به بررسی عو حاضر . در این راستا پژوهش(Beckman, 2007) غیرممکن خواهد بود

ت    شـناختی جمعیتیعنی عوامل  وکار نوپاکسبپذیري یک  مقیاسموثر بر  تعهـد تـیم، جامعیـ ،
شناختی، سایز و تمامیت تیم پرداخت. براي این منظور این سـه عامـل را بـر اسـاس فاکتورهـاي      

) بـه آزمـون   1ه (مندرج در جـدول مگیري و بر اساس سواالت پرسشنامستخرج از ادبیات اندازه
 پـذیري مقیاس بر پنجگانه ابعاد با کارآفرینانه تیم ها یافته اساس برات پیشنهادي پرداخت. فرضی

. بر این اساس هر پنج عامل شامل عوامـل دموگرافیـک، تعهـد تـیم،     است موثر وکار نوپاکسب
نتـایج  مـوثر هسـتند.    وکارهاي نوپـا کسب پذیريشناختی، سایز و تمامیت تیم بر مقیاسجامعیت

ت  جمعیـت شـناختی  هـاي  دهـد کـه ویژگـی   پژوهش نشان میاین  شـناختی بـه ترتیـب    و جامعیـ
 پیشــین  مطالعـات  دارد. وکار نوپاکسبپذیري بیشترین و تمامیت تیم کمترین تاثیر را بر مقیاس

) 2016( 5را مدنظر قرار دادند به عنـوان مثـال جـین    عوامـل ایـن نیـز زمینـه ایـن در شـده انجـام
 تـراکم  سـایز،  که عبارتند از کارآفرینانه تیم ترکیب يمشخصه سه خود به تحلیل اثردر تحقیق 

 تمـام  که دهدمی نشان پژوهش این هاي پردازد. یافتهمی جدید ونچر عملکرد بر ناهمگنی تیم و
 امـا  اسـت،  مرتبط جدید ونچر عملکرد با مثبت صورت به کارآفرینانه تیم ترکیب هايمشخصه

 را اثـر  کارآفرینیانـه بیشـترین   تـیم  هاي تـراکم مشخصه. دارند تفاوت تأثیرگذاري قدرت نظر از

                                                        
1 scale 
2 Scaling-up 
3 starting-up 
4 scalability 
5 Linlin Jin 
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. دارد قـرار  کارآفرینانـه  تـیم  هـاي مشخصه ناهمگنیِ و کارآفرینانه تیم اندازه آن از پس و دارد،
 و دانـش  تجربـه،  تحصـیالت،  نظر از بیشتر انسانیِ ي سرمایه که دهدمی نشان پژوهش این نتایج

 .)Jin et al., 2016بود ( خواهد سودآور جدید ونچر براي زیاد احتمال به کارآفرینی تیم مهارت
) بـر ایـن موضـوع کـه سـرمایه انسـانی       2016در این ارتباط پژوهش حاضر به پشتیبانی از جـین( 

وکـار نوپـا تـاثیر مثبـت دارد     هاي موردد نظر پژوهش) بـر عملکـرد کسـب   باالتر(بر اساس مولفه
 از را شـناختی جمعیـت  متغیرهـاي  تـأثیر  ) نیز در پژوهش خود2005(1ودورينماید. چتاکید می

 تـیم  سـطح  شناختیجامعیت نظر از تیمی روند متغیرهاي و عملکردي پیشینه و جنسیت سن، نظر
 نشـان  تحقیـق  ایـن  هايیافته .مورد بررسی قرار می دهد کارآفرینانه تیم اثربخشی بر تیم تعهد و

 تیمـی  رونـد  متغیرهاي که حالی در نیست، مهم کارآفرینانه تیم اثربخشی براي تنوع که دهدمی
تنـوع تیمـی بـا     کـه  دهـد مـی  نشـان  همچنین ها یافته. دهندمی قرار تأثیر تحت را تیم مثبت تأثیر

گـه  در حالی)، Cooney, 2005(است  تیمی بر اثربخشی تیم موثرروند هاي واسطه سایر مشخصه
 پــذیري یــکبــر مقیــاس تنهــاییبــه شــد متغیرهــاي تنــوع تیمـی  در پـژوهش حاضــر نشــان داده  

 افـزودن  دهد کهدر این ارتباط پژوهش مرتبط دیگر نشان میتأثیر مثبت دارند.  وکار نوپا کسب
 ورودي و وابسـتگی  تنـوع  قبلـی،  مـدیریت  تجربه عملکردي، که شامل ناهمگنی تجربه و دانش

 کمـک  سـهام  اولیـه  عرضـه  و پـذیر مخاطره گذارسرمایه جذب در شرکت که به باشدها میتیم
) عملکرد ونچر جدید را در 2007پژوهش بکمن و همکاران ( ).Beckman et al, 2007(کندمی

پـذیري   گیرد، در حالیکه پژوهش حاضر عملکرد را در قالب مقیـاس قالب موارد فوق درنظر می
  گیرد. شین در نظر میهاي پیهاي برگزفته از پژوهشکار نوپا بر اساس مولفهوکسب

هـاي  پـژوهش : الـف)  دیـ نمایمزیر موارد  یرا دعوت به بررس ندهیآ قاتیپژوهش، تحق نیا
 قیـ توف ،يریپـذ سـک یر اق،یاشـت  زه،یـ ماننـد انگ ي (فـرد  يهایژگیو ریساتوانند بر روي آتی می

 متمرکـز   نیـز  گیـري تفکـر و تصـمیم   سـبک  و شخصـیت  و )رهیـ و غ يشبکه ساز ییتوانا ،یطلب
 اسـت  فـردي  هايویژگی سایر و شناختیجمعیت هايویژگی از متاثر عملکرد تنوع زیرا باشند،

)Cooney, 2005( تحقیقـات  ب)وکار نوپا موثر باشند. کسب کی يریپذمقیاسبر  توانندکه می 
                                                        

1 Chowdhury 
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 بـر  عـالوه  پردازنـد، مـی  وکـار نوپـا  کسـب  یـک  موفقیت بر مطالعه تاثیر به که کارآفرینی آینده
 تنـوع  زیـرا  شـوند،  متمرکـز  نیـز  تفکـر  سـبک  و شخصـیت  بـر  شـناختی، جمعیت عوامل بررسی

انجام یک مطالعه  است. فردي هايویژگی سایر و شناختیجمعیت هايویژگی از متاثر عملکرد
-بـر مقیـاس   هاي مربـوط بـه انهـا   مولفه تأثیربررسی شدت تنوع و اثربخشی تیم و  بر رويجامع 

گـردد بـه آن   دیگر از زمینه هاي تحقیقاتی است کـه پیشـنهاد مـی   وکار نوپا؛ یکی کسبپذیري 
 بـا  1گـذاري بـه مقیـاس   نوپـا ج) بررسی موانعی که کارآفرینان در گذار از مرحله  پرداخته شود.

تواند بـه  هاي کارآفرین میروبرو هستند و پرداختن به این موضوع که کدامیک از ویژگی آنها
گـذاري کمـک   به مرحلـه مقیـاس   وکار نوپاکسبذار یک هاي مرتبط با گآمدن بر چالش فائق

متمرکز شوند که تعهـد را  اي توانند بر روي روند تیمینمایند. ه) از سوي دیگر پژوهشگران می
هـاي  تـیم از سـوي دیگـر بـه     د.گـرد گیـري تـیم مـی   کند و باعث جامعیـت در تصـمیم  ایجاد می

بر ایـن  تعهد تیم ایجاد نمایند.  ا براي بهبودفضاي اعتماد و وفاداري ر شودپیشنهاد میکارآفرین 
تیمی را تدوین نمایند که اطمینان حاصـل   بایست یک سیستم توافق شده، کارآفرینان میاساس

  دهد.میهاي مختلف را پیشنهاد گزینه و هاشود که هر یک از اعضاء رویکردها، دیدگاه
  

   

                                                        
1 Scale-up 
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