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  چکیده

سازماندهی «وکار جدید، مطالعات این حوزه بر رفتار کارآفرین یا همان  عنوان خالق کسب با توصیف کارآفرین به
و تنها چند مطالعه معدود به   پرداخته شوند. مطالعات بسیاري در این حوزه به فرآیند کارآفرینی متمرکز می» جدیدسازمان 

اند. این  شود، اشاره کرده وکار جدید توسط کارآفرینان ساخته می عنوان آنچه در ابتداي مسیر خلق کسب سازمان به پیش
ها را چیزي بیشتر از یک الگوي  هاي یک سازمان را ندارند، آن هنوز ویژگیها  سازمان مطالعات با تأکید بر اینکه پیش

اکتشافی،  –دانند. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردي است. همچنین با استفاده از رویکرد آمیخته  تصادفی نمی
نفر از  5ي دلفی (با حضور ها وکارهاي اینترنتی استان تهران اجرا شده است. بخش کیفی با استفاده از روش در جامعه کسب

ها از دید خبرگان انجام  تفسیري، با هدف استخراج روابط میان فعالیت -سازي ساختاري خبرگان)، مدیریت تعاملی و مدل
مورد و با استفاده از  124اي با حجم  در بخش کمی با هدف تأیید روابط استخراج شده در بخش کیفی، براساس نمونه شد.

 جادیا ها عبارتند از: ها شناسایی شد. این فعالیت سازمان و روابط میان آن دهنده پیش عالیت کلیدي تشکیلف 10تحلیل مسیر، 
ارزش  میبازار، تنظ يازهاین ییشناسا ،یملأت يریادگی ،يساز یفروش، تخصص يانداز پول هوشمند، راه نیمأت م،یت
رود کارآفرینان  هایی که انتظار می ی؛ فعالیتو توسعه ساختار سازمان یمنافع احتمال میمشترك، تسه تیهو جادیا ،يشنهادیپ

  وکار جدید انجام دهند. براي سازماندهی کسب
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  مقدمه
خلـق  « عنـوان  بـه آن  ، تعریـف کـارآفرینی ي  هـا از پدیـده   پـردازي  تـرین مفهـوم   یکی از رایج

رفتــار  عنـوان  بـه از منظــر ایـن رویکـرد، کـارآفرینی    اسـت.  » 1اي) جدیـد  (مخـاطره  وکـار  کسـب 
(همـاهنگی   2رفتاري که با سازماندهی؛ شود توصیف می )Gartner & Carter, 2003(کارآفرین 

یابـد و   جدیـد بـروز مـی    وکـار  کسـب یـک   ، هـا)  ها (سیستم ها، ساختارها و نظام و بنانهادن روال
 ،. در سـازماندهی »)Gartner & Carter, 2003(اسـت » سـازمان جدیـد  «محصول یا خروجـی آن  

بـرداري از   کند با ایجاد یک سازمان (بنگاه) جدید، اقدامات الزم براي بهره کارآفرین تالش می
  خود را سامان دهد. وکار کسبي  فرصت و عملیاتی کردن ایده

ایـن حـوزه، مطالعـات انـدکی بـه        پژوهشـی  هـاي  سـؤال با وجود گسـتردگی موضـوعات و   
انـد. ایـن شـکاف     هـا پرداختـه   سازمان و ارتباط میان آن ي پیش دهنده هاي شکل شناسایی فعالیت

براي ایجاد سازمانِ بنگاه جدید چـه  «کارآفرینان در مورد اینکه  سؤالدر پاسخ به ویژه نظري به 
  کند.   ، خودنمایی می»دنبال کنندباید  هایی را فعالیت

تصادفی  دهی وجود دارد بیش از یک الگوي صرفاً آنچه در مرحله ابتدایی سازمان که با آن 
. کـاتز و  )Katz & Gartner, 1988(یک سـازمان قابـل شناسـایی نیسـت      عنوان بهاست، اما هنوز 

تـوان بـه نـوزادي تـازه      سازمان را می پیشنامند.  سازمان می گارتنر این موجودیت جدید را پیش
 یک انسان بـالغ  عنوان به را هاي الزم هنوز بسیاري از توانمندي هرچندمتولد شده تشبیه کرد که 

هـاي آینـده را بـا خـود      ها و نـاتوانی  ها، توانمندي ها، شکست ي موفقیت همه بذر اما قطعاً ندارد،
کند منابع   سازمان، تالش می با سازماندهی پیش. کارآفرین )Delmar & Davidsson, 2005(دارد 

  ي خود را فراهم آورد.  سازي ایده و امکان پیاده کردکردهموردنیاز خود را بسیج 
سـازمان و روابـط میـان     دهنـده پـیش   تشـکیل  هـاي  شناسـایی فعالیـت  هدف از این پـژوهش،  

بــه مطالعـات خلــق   بـر اینکـه   هـا عــالوه  هـا و روابــط میـان آن   شناسـایی ایــن فعالیـت  هاسـت.   آن
وجود آیـد، بـه    سازمان به جدید کمک خواهد کرد تا درك عملیاتی بهتري از پیش وکار کسب

                                                        
  ترجمه خواهد شد.» وکار جدید خلق کسب«که از این پس  New Venture Creationاي براي عبارت 		ترجمه .1

2. Organizing 
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هـاي ایجـاد    گـام  نخستین عنوان بهتري از آنچه  کارآفرینان نیز کمک خواهد کرد تصویر شفاف
  انجام دهند، داشته باشند. باید جدید و سازماندهی آن وکار کسب

 و پیشینه تحقیقمروري بر مبانی نظري 
ها و مطالعات تیم تحقیق، مبانی نظـري زیربنـایی ایـن تحقیـق در دو حـوزه       به بررسی باتوجه

ادبیات مرتبط با سازماندهی بنگـاه جدیـد در ادبیـات کـارآفرینی؛     شود:  ئه میمجزا قابل ارا نسبتاً
  هاي سازمان.  ادبیات مرتبط با طراحی و ایجاد سازمان در تئوري

 هاي کارآفرینی یات مرتبط با موضوع تحقیق در پژوهشبخش اول: ادب
 ;Gartner, 1985(» اي) جدیـد  (مخـاطره  وکـار  کسـب خلـق  « عنـوان  بـه رویکرد کـارآفرینی  

Gartner & Carter, 2003; Katz & Gartner, 1988; Timmons & Spinelli Jr., 2008(، 
  مبناي نظري پژوهش حاضر قرار گرفته است.عنوان به

سـازماندهی (همـاهنگی   «رویکرد، کارآفرینی همان رفتار کارآفرین است که با  از منظر این
یابـد و   جدیـد بـروز مـی    وکـار  کسـب هـا) یـک    هـا (سیسـتم   ها، ساختارها و نظام و بنانهادن روال

  . »)Gartner & Carter, 2003(است» سازمان جدید«محصول یا خروجی آن همان 

  
  جدید وکار کسبکلی خلق  فرآیند. 1شکل 

 & Bhave, 1994; Bygrave, 2002; Cornelissen(ي بـه کـارآفرینی   فرآینـد رویکردهـاي  

Clarke, 2010; Gartner, 1985; Parker, 2006(  هـا   اي از ایـن پـژوهش   زیر مجموعه عنوان بهنیز
 وکـار  کسـب خلـق   فرآینـد ي از کارآفرینی، فرآیندهاي  اغلب مدل براساسقابل بررسی هستند. 

رشـد   فرآینـد آغاز شده و تا استقرار بنگاه و آغـاز   وکار کسبي  ي یک ایدهگیر شکل جدید با
 وکـار  کسـب تولـد یـک    فرآینـد  فرآیند«این  ،دیگر بیان. به (Salamzadeh, 2015)یابد  ادامه می

ي  یند کارآفرینی را شـامل سـه مرحلـه   آتوان فر ) است. به این صورت میBhave, 1994» (جدید
  .3اندازي و پس از راه 2اندازي ، هنگام راه1اندازي راهقبل از کرد: کلیدي توصیف 

                                                        
1. Pre-Launch 
2. Launch 
3 Post-Launch 

پس از راه اندازياندازيراهپیش از راه اندازي
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هـا پیرامـون سـازماندهی بنگـاه      آنچه موردتوجه پژوهش حاضر و البته نقطه تمرکز پـژوهش 
تـوان آن را   اي کـه مـی   مرحلـه  ؛اسـت » وکـار  کسبآغاز «یا » اندازي راه«ي  جدید است، مرحله

   کردکرد.) مطرح Davidsson, 2005»(1ظهور فرآیند« عنوان به
  ظهور سازمان: سازمان درحالِ پیش

) 1988بـار توسـط کـاتز و گـارتنر(     نخستین 3»ظهور سازمان درحالِ«یا  2»سازمان پیش«مفهوم 
یـک چـارچوب    عنـوان  بـه ي کـارآفرین و   سـازي ایـده   ها با هدف پیـاده  سازمان مطرح شد. پیش

» انـدازي  راه«ي  انه، در مرحلـه برداري از فرصت کارآفرین ) براي بهرهShane, 2004هدف (-ابزار
اما چیزي بـیش از   ،سازمان اگرچه هنوز یک سازمان نیست شوند. پیش سازي می طراحی و پیاده

 : اول،)Katz & Gartner, 1988(یـک الگــوي تصــادفی اسـت و چهــار ویژگــی اساســی دارد   
انـد؛   شـده  توسط کارآفرین و تـیمش ایجـاد   وکار کسبي  سازي ایده با هدف پیاده که 4عامدانه

مشخصـی اسـت کـه     6سـوم، مـرز  د؛ گیـر  هـا را در اختیـار مـی    آن  سـازمان  کـه پـیش   5دوم، منابع
-کـه در قالـب تعـامالت و بـده     7هـا  و چهـارم مبادلـه    کند؛  سازمان با محیط خود ایجاد می پیش

دهنـد.   هـاي سـازمان رخ مـی    مـرز  از هاي سازمان با افراد یا با عوامل بیـرون  هاي داخل مرز بستان
است کـه هـر چهـار مـورد مطـرح شـده         نشان داده ،)2008و همکاران ( 8پژوهش تجربی براش

سازمان و تبدیل شـدن آن   گیري و ماندگاري پیش سازمان، براي شکل هاي پیش ویژگی عنوان به
 ،))Reynolds & Miller, 1992انجامـد (  طـول مـی   حدود سه سال بـه  به یک سازمان (که معموالً

  .الزم هستند

  هاي سازمان بخش دوم: ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق در تئوري
ئـه  ي نظـري ارا  در سه حـوزه  ،هاي سازمان هاي مرتبط با این تحقیق در حوزه تئوري پژوهش

                                                        
1 Process of Emergence 
2 Preorganization 
3 Emerging Organization 
4 Intentional 
5 Resources 
6 Boundaries 
7 Exchange 
8 Brush 
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  .3بندي سازمان و پیکر 2ها ي عمر سازمان ، دوره1سازمان  طراحی اند: شده
هـاي   مـدیران (اغلـب در سـازمان   کارهـایی بـه    راهئـه  ي طراحی سازمان، بـا هـدف ارا   حوزه

، توسـعه یافتـه اسـت.    )Galbraith, 2012(هـاي موجـود    بزرگ) براي ایجاد تغییرات در سـازمان 
، (Churchill, 1997; Galbraith, 2007; Nadler & Tushman, 1988)هاي طراحـی سـازمان    مدل

تغییرات سازمانی کنند  مختلف یک سازمان، تالش می يمدلی براي شناخت اجزائه بر ارا عالوه
  . )Stanford, 2005(کنند مند توصیف و مدیریت  صورت نظام ها را به براي پشتیبانی از استراتژي

 )1996, 1987, 1983( 5تحقیقـات میلـر   براسـاس کـه  » 4پیکربنـدي سـازمان  «حوزه مطالعاتی 
هبري، عوامل ر  کنش چهار دسته حاصل از برهم و مطرح شده است، بنگاه را موجودیتی پیچیده

از   شناسـی  سـنخ ئه و اغلب براي ارا )Miller, 1987(کند  ساختار، استراتژي و محیط توصیف می
 ,Harms, Kraus, & Reschke(هـاي جدیـد کارآفرینانـه اسـتفاده شـده اسـت        ها و بنگاه سازمان

2007; Miller, 1983( .  
ي سـازمان   مبناي اسـتعاره گرایی و بر  کارکرد  که در پارادایم نیز هاي دوره عمر سازمان مدل

ها  کنند توصیفی از چگونگی رشد و تکامل سازمان اند، تالش می شده ئهبه مثابه موجود زنده ارا
و همکـاران   7، مـدل گرینـر، مـدل فلـپس    )1969( 6ینمتزاسـت اي (مـدل   هاي مرحلـه  در قالب مدل

اي مبنایی این رهیافـت  ه اجماعی بر سازه ،دهد ها نشان می دهند. تحلیل این مدلئه ارا ،))2007(
 & Levie(موجـود نیسـت    ]رشـد [اي  هـاي مرحلـه   یید تجربی نیز براي تئـوري أوجود نداشته و ت

Lichtenstein, 2010(.  
هـاي   توجـه بـه ایجـاد سـازمان جدیـد در حـوزه تئـوري        عـدم  ،تـوان گفـت   به این ترتیب می

مطـرح  هـا   سـازمان  پـیش در مـورد  هـایی کـه    سـؤال سازمان، سبب شده است تا پاسخ دقیقـی بـه   
 د. موجود نباششوند،  می

                                                        
1 Organization Design 
2 Organization Life Cycle 
3 Organizational Configuration 
4 Organizational Configuration 
5 Miller 
6 Steinmetz 
7 Phelps 
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 شناسی   روش
هـا، باتوجـه بـه     پژوهش حاضر از نظر هدف، کـاربردي بـوده و از دیـدگاه گـردآوري داده    

آمیخته است که در بخـش   داراي رویکرد پژوهشکاري متغیرها، توصیفی استاست.  دست عدم
و در  ،تفسـیري  -سـازي سـاختاري   لمدیریت تعـاملی و مـد  ، دلفی هاي کیفی با استفاده از روش

یید مدل مستخرج از بخش کیفی) انجـام شـده   أی با استفاده از تحلیل مسیر (با هدف تبخش کم
وکار در سـطح شـهر    در بخش اول کیفی، شامل خبرگان کسباین تحقیق آماري جامعه  است.

وکـار بـوده    بنفـر از خبرگـان کسـ    5(دلفـی) شـامل    نمونه در بخش اول کیفی اند و تهران بوده
وکـار و خبرگـان دانشـگاهی     شامل خبرگان کسـب  در مرحله دوم کیفی، جامعه پژوهشاست. 

نفـر از خبرگـان    3تفسـیري   -بوده است که در جلسه مدیریت تعاملی و مـدل سـازي سـاختاري   
بودند کـه   يافراد وکار کسبخبرگان وکار حضور یافتند.  نفر از خبرگان کسب 2دانشگاهی و 

 یکی عنوان بهناموفق)،  ای(موفق و  نترنتیبر ا یمبتن وکار کسبچند  ای کی يانداز راه فرآینددر 
 عنـوان  بـه بودنـد کـه    يافـراد  نیـز  یخبرگـان دانشـگاه   داشتند. تیفعال يانداز راه میت ياز اعضا

 ایـ در قالـب کتـاب    تألیفـاتی  و کردنـد  یمـ  تیفعال ینیرگر در حوزه کارآف پژوهش ایمدرس و 
نامه باز بوده است که  ابزار گردآوري در بخش اول کیفی، پرسش ها داشتند. حوزه نیمقاله در ا

طی دو مرحله پس از استخراج مفاهیم، به آنان عودت داده شد و نتایج دریافت شده در مرحلـه  
) برمبنـاي  IMي مـدیریت تعـاملی (   جلسـه سوم، نهایی تلقی شدند. در مرحله دوم بخش کیفـی،  

سـازماندهی   عنـوان  بـه هـایی کـه    هدف استخراج فهرست نهـایی فعالیـت   اسمی و با  روش گروه
هاي بـاز (مبتنـی    داده ها با استفاده از سؤال پرسشبرگزار شد.  ،جدید مطرح هستند وکار کسب

کننـدگان در جلسـه، در نـرم افـزار      هـا از طـرف شـرکت    بندي آن بر نتایج بخش اول) و اولویت
بـراي اعتبارسـنجی وارد فـاز     از ایـن طریـق،   ناسایی شـده پس از آن روابط ش شد. مربوطه انجام

  سوم(کمی) شد شد. 
هاي اینترنتی استان تهران وکار در بخش کمی، جامعه آماري مطالعه حاضر را مدیران کسب

ساخته براساس نتایج بخـش   نامه محقق ها نیز با استفاده از پرسش اند. گردآوري داده تشکیل داده
 قانون سرانگشتی محاسبه حجـم نمونـه در روش معـادالت سـاختاري     سکیفی، انجام شد. براسا

و در حالـت  مورد  50حداقل  ،در مدل حجم نمونه شاخص 10وجود  به باتوجه، )1384(هومن، 
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 400از حـدود   و قابـل اسـتفاده   نامـه کامـل   پرسـش  124مورد نیاز بـود کـه    یکصدبهینه بیش از 
  اده قرار گرفت. و مورد استف بازگشتارسال شده،  نامه پرسش

هـاي بـاز در هـر دو مرحلـه کیفـی، بـه تأییـد خبرگـان          نامـه  روایی صوري و محتواي پرسش
هاي کیفی نیز از رویکرد توافـق وزنـی بـین دو     نامه براي ارزیابی پایایی پرسش دانشگاهی رسید.

بـود کـه بـاالتر از     85/0کدگذار استفاده شد. ضریب پایـایی حاصـل در بخـش کیفـی برابـر بـا       
نامه برابـر   است. در بخش کمی نیز، ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسش )7/0حداقل قابل قبول(

 )1998( عنوان حداقل قابـل قبولمـوس و همکـاران    به 6/0بوده است که باالتر از مقدار 937/0با 
تـن از خبرگـان دانشـگاهی     6نامه براسـاس نظـر    است. ارزیابی روایی صوري و محتواي پرسش

  شد: ) انجام1ل زیر (شکل جدو به

  نامه پرسش ارزیابی روایی صوري و محتواي .1جدول
ارزیاب 

6 
ارزیاب 

5  
ارزیاب 

4  
ارزیاب 

3  
ارزیاب 

2  
ارزیاب 

  شاخص ارزیابی روایی  1
  ها و گویه ها انشاء سؤال  4  4  4  5  4 5
  ها با مدل مقدماتی انطباق گویه  5  5  5  4  5  4
  تحقیق ها با محورهاي انطباق گویه  4  4  3  5  5  4
  ها براي پوشش دادن به اهداف تحقیق ها یا گویه سؤالکفایت   4  4  4  5  4  5
  ها نیاز به حذف و اضافه گویه  5  5  5  4  3  5

  میانگین امتیازات  4.4  4.4  4.2  4.6  4.2  4.6
   میانگین 4.4

  روایی 0.88
 

ی بـراي اسـتخراج     ها تحلیل داده در بخش کیفی با استفاده از کدگذاري باز و در بخش کمـ
شاخص هاي بـرازش  شد.  افزار لیزرل نرمنیز قوت روابط، از رویکرد تحلیل مسیر و  معناداري و

  مدل نیز با استفاده از همین رویکرد استخراج شد.

  ها یافته
اي  ل با روش دلفی فهرست اولیهمرحله اساسی انجام شد. در مرحله او چهاراین پژوهش در 

) فهرسـت اولیـه   IMها تهیه شد. در مرحله دوم، با استفاده از روش مـدیریت تعـاملی (   از فعالیت
عنوان فعالیت کلیـدي سـازماندهی سـازمان جدیـد نهـایی       10تر قرار گرفته و  مورد بررسی دقیق
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ثیر ایـن  أسـاختار تـ  ، )ISMتفسـیري ( -سـازي سـاختاري    شد. در مرحله سوم، با اسـتفاده از مـدل  
ی تحلیل مسـیر،  ، با استفاده از روش کمنیز در مرحله چهارم .ها بر یکدیگر استخراج شد فعالیت

  یید شد.أمدل نهایی ت

  شناختی الف) توصیف جمعیت
سـال   10و حـد اکثـر    3نفر خبره، بـا حـداقل    5در مرحله اول، روش دلفی با استفاده از نظر 

نفـر دکتـراي    2مدرك کارشناسی ارشد و  نفر از این افراد 3کار رفت.  بهاي  سابقه فعالیت حرفه
وکـار   کسـب  7و حـداکثر   1اندازي حـداقل   سابقه راه وکارهاي اینترنتی و کسب مرتبط با حوزه

نفر  ISM 5و  IMکنندگان در جلسات  اینترنتی را در سوابق خود داشتند. در مرحله دوم، شرکت
 10و  6وکار. خبرگان دانشـگاهی   نفر از خبرگان کسب 3نشگاهی و نفر از خبرگان دا 2بودند؛ 

هـا نیـز    وکارهاي اینترنتـی داشـتند. یکـی از آن    هاي مرتبط با کسب سال سابقه پژوهش در حوزه
وکـار نیـز    خبرگـان کسـب   داشـت.  وکار اینترنتـی  اندازي و شکست یک کسب تجربیاتی در راه

ــا ســابقه حــداقل   ــه راه  10و حــداکثر  5شــامل ســه نفــر ب ــدازي و اداره  ســال فعالیــت در زمین ان
  داشتند.   حوزهاین و سمت اجرایی و مدیریتی در  وکارهاي اینترنتی بودند کسب

  هاي کیفی ب) تحلیل یافته
  ها با استفاده از روش دلفی تهیه فهرست اولیه فعالیت

هاي کارآفرینان در مرحله  اي از فعالیت در این بخش با استفاده از تکنیک دلفی فهرست اولیه
نفر از  5پس از شناسایی  ،تهیه شد. براي اجراي این بخش از پژوهش وکار کسبسازماندهی 

سؤال ها ارسال شد.  کلیدي براي آنسؤالسؤال اي حاوي یک  نامه پرسش وکار، کسبخبرگان 
که باید در را هایی  از فعالیت فهرستی اگر بخواهیم به یک کارآفرین«به این صورت طرح شد: 

ها چه  دهیم، به عقیده شما این فعالیت ارائه وکار جدید انجام دهد ي اولیه ایجاد کسب مرحله
سؤال نامه و با هدف اطمینان از برداشت و درك یکسان از این  پیش از ارسال پرسش »هستند؟
احتمالی ها و ابهامات  به پرسشسؤالتلفنی  يگوو گفت در یک(رفع ابهام استنباطی)،  پرسش
هاي وکار کسبکید شد که این پژوهش در مورد أت کنندگان پاسخ داده شد. ضمناً شرکت

  شود. اینترنتی انجام می
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  جدید وکار کسبهاي سازماندهی  فهرست اولیه فعالیت. 2 جدول
  مراجع  توصیف  عنوان فعالیت  ردیف

1  
 

 برندسازي (برند بیرونی)
جدید وکار  ساخت تصویر (هویت و خوشنامی) کسب

  در بازار
(Rode & Vallaster, 

2005) 
(Bresciani & Eppler, 

2010) 

 تولید و طراحی و استقرار فرآیندهاي موردنیاز براي وکار طراحی فرآیندهاي کسب 2
  ارائه محصوالت/خدمات به مشتریان

(Bhave, 1994) 
(Blank & Dorf, 2012) 

(Sallos, Yoruk, & 
García-Pérez, 2017) 

ایجاد مشارکت و اتحادهایی با عوامل بیرونی  هاي بیرونی مشارکتایجاد  3
 (Osterwalder, 2010)  ها وکار براي کاهش ریسک کسب

هاي  وکار از طریق فروش سهام یا راه تأمین مالی کسب  تأمین سرمایه 4
 (Drover et al., 2017) دیگر

5 
هاي مدیریت  ایجاد سیستم

 ,Kates & Galbraith)  هاي مدیریت منابع انسانی سیستمسازي  طراحی و پیاده منابع انسانی
2007) 

 ,Delmar & Shane) بخشی ایجاد یک شخصیت حقوقی براي مشروعیت ایجاد شخصیت حقوقی 6
2004) 

 شناسایی نیازهاي بازار 7
وکار  گذاران کسب هاي بنیان تأیید و اعتباربخشی به ایده

مختلف  هاي نسبت به نیازهاي مشتریان از طریق روش
  سازي و بازخورد آزمون، نمونه

(Osterwalder, 2010) 
(Blank & Dorf, 2012) 

 (Katz & Gartner, 1988) تأمین فضاي فیزیکی و تجهیزات دفتر کار  اندازي دفتر کار راه 8
(Delmar & Shane, 

2004) 

  طراحی ساختار سازمانی 9
هاي افراد در  هاي مختلف و جایگاه تعریف نقش

دهی  رسمی سازمان و تعیین چگونگی گزارشساختار 
 هاي شغلی و ارتباطات جایگاه

(Sine, Mitsuhashi, & 
Kirsch, 2006) 

(Delmar & Shane, 
2004) 

 ,Alvarez & Barney)  ساختار رسمی یا غیررسمی سهام ساختار تسهیم منافع احتمالی 10
2005) 

 اندازي فروش راه 11
تالش براي فروش  تعریف نخستین گروه از مشتریان و

 ها محصوالت و خدمات به آن
(Bhave, 1994)b 

(Blank & Dorf, 2012) 

 ایجاد هویت مشترك 12
 

ي هویت مشترك؛ ایجاد برند داخلی  تعریف و مراوده
 در سازمان

(Fisher, Bigley, & 
Steensma, 2012) 

(Kumar & Meister, 
2016) 

  ریزي راهبردي برنامه 13
وکار و تعیین  انداز کسب چشمتعریف مأمورریت و 

سازي  ها و برنامه عملیاتی براي پیاده استراتژي
 ها استراتژي

(Mintzberg, Ahlstrand, 
& Lampel, 1998) 

داري تیم  شناسایی و انتخاب افراد براي ایجاد و نگه  ایجاد تیم 14
 مؤسس و تیم اجرایی

(Klotz, Hmieleski, 
Bradley, & Busenitz, 

2014) 

 استقرار فناوري 15
افزارها،  ها، نرم ها (روش سازي فناوري توسعه و پیاده

 افزارها و...) براي تولید سخت
(Bhave, 1994; Nadler 

& Tushman, 1988) 

بنـدي   دسـته ( نتـایج  هـا، بـا کدگـذاري    ها و دریافت پاسخ نامه پس از ارسال دور اول پرسش
هـاي کالمـی    گویـه  ،فعالیـت تهیـه شـد. بـراي مثـال      15فهرسـتی شـامل    ،)مفاهیم نزدیک به هم

که توسط دو نفر از » هیاول انمشتری با شدن گوو گفت وارد«و همچنین » انیمشتر نیاول شناسایی«
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بنـدي شـدند. پـس از آن     دسـته » انـدازي فـروش   راه«عنوان با  ،کنندگان ذکر شده بودند شرکت
بـدون  که  ها ارسال شد ذ نظر مجدد خبرگان براي آنفهرست حاصل از کدگذاري با هدف اخ

 عنـوان  بـه  هـا  سازي فهرست اولیه فعالیـت  براي نهاییسرانجام کردند.  تأیید تغییرات جدي آن را
نتایج حاصل از تکنیـک دلفـی و همچنـین مـرور      براساس )،IMورودي جلسه مدیریت تعاملی (

جدیـد، تعریفـی از هـر یـک از      وکـار  کسـب ادبیات مرتبط با هر عنوان فعالیت در حوزه ایجـاد  
  شد. ارائه ها فعالیت

  جدید وکار کسبهاي سازماندهی  فهرست فعالیت. 3 جدول
مجموع  ها فعالیت ردیف

  امتیازها
  17  عنوان تیم فنی یا تیم مدیریتی به ایجاد تیم: گردآوري افراد مورد نیاز 1
2 

گذاري که  مدیریت و پیشرفت کار کمک کند. سرمایهتأمین مالی از طریقی که به  تأمین پول هوشمند:
 وکار جدید را داشته باشد. حوصله و توان همراهی با یک ایده و کسب

14  
  9  اندازي فروش: شناسایی و برقراري ارتباط با نخستین دسته از مشتریان راه 3
4 

همچنین استقرار ها و  هاي موردنیاز براي ایجاد زیرساخت تأمین دانش و مهارت سازي: تخصصی
  9  کنند. ارائه ارزش به مشتري را مقدور می فرآیندهایی که تولید کاال/خدمت و

5 
تأملی: فرآیندهایی که امکان تعامل نزدیک با مشتري و بازار براي دریافت بازخورد و همچنین  یادگیري

 کند. فراهم میوکار را با هدف تحلیل و یادگیري (اقدام اصالحی)  امکان تحلیل تجارب داخل کسب
8  

  5 ها، با هدف بهبود ارزش پیشنهادي. تر مشتریان و نیازها آن شناسایی نیازهاي بازار: درك دقیق 6
7 

هاي تیم  آموخته براساس بازخوردها و درس تنظیم ارزش پیشنهادي: تغییر و بهبود مستمر ارزش پیشنهادي
  5 از بازار

8 
وکار درون تیم  برداشت واحد و جذاب از برند کسبایجاد هویت مشترك: تعریف و تحکیم یک 

  3 کارآفرین

9 
تسهیم منافع احتمالی: شفاف کردن ساختار سهام یا هر روش دیگر تسهیم منافع و یا ضررهاي احتمالی 

 وکار. حاصل از کسب
3  

10 
هدف شفاف توسعه ساختار سازمانی: طراحی و استقرار ساختار تقسیم کار و ارتباطات رسمی سازمان با 

 گیري فرآیندهاي تصمیم هاي رسمی و همچنین کردن نظام
2  

  ) IMبرگزاري جلسه مدیریت تعاملی (  
هـا اضـافه    ي جدید به فهرست اولیه فعالیت سه ایده ،اجراي جلسه مدیریت تعاملی فرآینددر 

تنظـیم ارزش  «و » هـاي انگیزشـی   طراحـی سیسـتم  «، »تـأملی  یـادگیري «شـامل  هـا   شد. ایـن ایـده  
» تنظـیم ارزش پیشـنهادي  «و » تـأملی  یـادگیري «هـا دو فعالیـت    بودند، که از میان آن» پیشنهادي

نهـــایی داشـــتند. فعالیـــت  فهرســـتبـــراي حضـــور در را امتیــاز کـــافی (بـــیش از دو امتیـــاز)  
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» وکـار  کسـب هاي فرآینـد طراحـی  «و » استقرار فناوري«از ترکیب دو فعالیت » سازي تخصصی«
» پـول هوشـمند   تـأمین  «بـه  » مالی تأمین «فعالیت  آورده شد.نهایی نیز  گرفته و در ترکیب شکل

 شـد. در نهایـت پـس از مباحثـات و     ارائـه  تـري از ایـن فعالیـت    تغییر نام یافـت و تعریـف دقیـق   
  ها نهایی شد. فهرست فعالیت کشید، ساعت طول 4گیري که حدود  رأي

  تفسیري -سازي ساختاري برگزاري جلسه مدل
افزار مخصوص برگزاري این جلسات  و به کمک نرم IMدر این جلسه که پس از جلسه 

، »باالیی بر ..... دارد؟ تأثیرآیا ..... «که  سؤال ) هدایت شد، با طرح این ساختارISMافزار  (نرم
  ها بر یکدیگر استخراج شد. مدل ارتباطی فعالیت

  

  ISMها بر یکدیگر حاصل از جلسه  فعالیتساختار اثرگذاري . 2شکل 

  هاي کمی ج ) تحلیل یافته
  هاي برازش مدل شاخص
دهنده  مقایسه ارائه شده که نشان برايهاي برازش مدل و مقادیر مبنا  زیر، شاخصجدول در 

 ،بر همین اساس روابط نهایی حاصل از تحلیل و اصالح مـدل  است.وضعیت بسیار مناسب مدل 
  بود. هدخوا ارائه قابل
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  هاي برازش مدل شاخص. 4جدول 
  وضعیت  مقدار مبنا  مقدار حاصل براي مدل  شاخص  ردیف

  بسیار خوب  3کمتر از   1.23  کاي دو/درجه آزادي  1
2  RMSEA 0.044   بسیار خوب  درصد 5کمتر از  
3  GFI 0.95   بسیار خوب  درصد 90باالتر از  
4  AGFI 0.9   بسیار خوب  درصد 90باالتر از  
5  NNFI 0.99   بسیار خوب  درصد 90باالتر از  
6  CFI 0.99   بسیار خوب  درصد 90باالتر از  
  

. مقـادیر داخـل پرانتـز، مقـادیر     دهـد  زیر، مدل نهـایی حاصـل از تحلیـل را نشـان مـی     نمودار 
  اند:   بحرانی براي ضرایب مسیر مشخص شده

  
  مقادیر بحرانیضرایب مسیر و  –کامل در وضعیت نهایی مدل مسیر . 3شکل 

  

  .فوق خالصه شده استنمودارهاي ، روابط ارائه شده در 5شماره جدول در 

  گیري نتیجهبحث و 
لحـاظ کـاربردي    بـه  ،سـازمان  جدید یا همان ایجاد پـیش  وکار کسبهاي سازماندهی  فعالیت

تشـکیل  «کـه   سؤال پاسخ روشنی به این ،براي کارآفرینان و محققان روشن نیست. به بیان دیگر
داده نشده  »ها چه ارتباطی با هم دارند؟ شود و این فعالیت هایی می ل چه فعالیتسازمان شام پیش

ها (چگـونگی) و بیـنش نظـري کـه از      ها (چیستی) و ارتباط میان آن استخراج این فعالیت است.
  .(Whetten, 1989)دهند  مشارکت نظري این تحقیق را شکل میید، آ دست می نتایج تحقیق ب
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  آزمون مدل خالصه نتایج. 5جدول 
  نتیجه  ضریب مسیر Tمقدار بحرانی   متغیر وابسته  متغیر مستقل  ردیف

  تأیید    24/0  28/4  سازي تخصصی  تیم سازي  1
  تأیید   20/0  19/3  سازي تخصصی  راه اندازي فروش  2
  تأیید   38/0  68/5  سازي تخصصی  تأملی یادگیري  3
  تأیید   /.21  56/2  ایجاد هویت مشترك  1سازي تیم  4
  تأیید   38/0   00/5  توسعه ساختار سازمانی  راه اندازي فروش  5
  تأیید   89/0  49/6  شناسایی نیازهاي بازار  سازي تخصصی  6
  تأیید   38/0  50/4  تسهیم منافع احتمالی  سازي تخصصی  7
  رد  07/0  74/0  تأمین پول هوشمند   شناسایی نیازهاي بازار  8
  رد  12/0  045/1  ایجاد هویت مشترك  شناسایی نیازهاي بازار  9
  تأیید   42/0  27/6  تنظیم ارزش پیشنهادي  شناسایی نیازهاي بازار  10
  تأیید   22/0  65/2  توسعه ساختار سازمانی  تسهیم منافع احتمالی  11
  تأیید   19/0  21/2  تأمین پول هوشمند   تسهیم منافع احتمالی  12
  رد  00/0  02/0  توسعه ساختار سازمانی  تأمین پول هوشمند   13
  تأیید   22/0  65/2  توسعه ساختار سازمانی  ایجاد هویت مشترك  14
  رد  18/0  92/1  توسعه ساختار سازمانی  تنظیم ارزش پیشنهادي  15

گروهی متشـکل از افـرادي اسـت    « ،نوپا) وکار کسبگذار و یا تیم  تیم کارآفرین (تیم بنیان
جدیـد   وکار کسبگیري استراتژیک و اجراي عملیات اجرایی  ها تصمیم که مسئولیت اصلی آن

، سه مشخصه ترکیب تیم (2017). براساس فراتحلیل جین و همکاران (Klotz et al., 2014)»است
ــیم      ــرد ت ــر عملک ــیم) ب ــدازه ت ــاهمگنی و ان ــراکم، ن ــارآفرینی (ت ــبک ــار کس ــأثیر وک ــد.  ت دارن

تـرین فعالیـت    اصلی عنوان به بر ایجاد تیم ،کنندگان جلسه مدیریت تعاملی در این مطالعه شرکت
 براسـاس  کردنـد.  تأکیـد  هـاي اینترنتـی،  وکار کسـب هاي تشـکیل سـازمان جدیـد در    فرآیند در

تواند در میـزان جلـب    می تأثیر دارد. این تأثیرسازي  سازي بر فعالیت تخصصی ها تیم نظرات آن
عد (چه در ب وکار کسبهاي مورد نیاز  هاي موردنیاز و همچنین کیفیت استقرار فناوري تخصص

سازي بر ایجـاد   تیم تأثیر ی مدل،خود نمایی کند. اما تحلیل کم ،افزاري) افزاري و چه سخت نرم
گیـري و   تواند بیـانگر اهمیـت افـراد تـیم بـر شـکل       هویت مشترك را نیز نشان داده است که می

ري هویت مشترك در درون تیم باشد. تس  
                                                        

  اند. هاي آماري دار، روابطی هستند که در مدل اصلی مفروض نشده اما محصول جنبی تحلیل موارد خط. 1
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دقیـق چیـزي    ارائه بر بازارگرایی و تالش براي ،(2012 ;2003)آثار بلنک مانند  این پژوهش
هـاي  وکار کسـب کند و نقش کلیدي در ایجـاد و اداره موفـق    می ، تأکیدکه مشتري می خواهد

هـایی اسـت کـه     انـدازي فـروش در ایـن مطالعـه، شـامل همـه فعالیـت        اینترنتی دارد. فعالیـت راه 
ایجـاد ارتبـاط بـا مشـتري و انجـام اولـین        ،ک شدن بـه بـازار  براي نزدی باید هاي نوپاوکار کسب

  ). 1396 ی،بهزاد صادق و ی،زارع ي،سخدرفروش در برنامه خود قرار دهند (
بـر تـوان    ،جدید وکار کسباي سازماندهی  هاي پایه یکی از فعالیت عنوان به تأملی یادگیري

هـاي اجرایـی تـیم     و نتایج فعالیـت  هاي بازار از طریق توجه به بازخوردها پاسخ سریع به خواسته
 و یا آثاري که بر (Ries, 2011)» 1نوپاي ناب«دارد. مطالعات دیگري همچون  تأکید وکار کسب
 ,Blank, 2003; Blank & Dorf, 2012; Cooper)توسعه محصـول جدیـد تمرکـز دارنـد      فرآیند

  دارند.  تأکید نیز بر این نکته (2017
 یـادگیري و  سازي تیم، اندازي فروش ژوهش، سه فعالیت راهمدل نهایی حاصل از پ براساس 

ــأملی، ــه ت ــوان ب ــیش  فعالیــت عن ــایی پ ــاي مبن ــق    ه ــتند کــه از طری ــأثیرســازمان مطــرح هس ــر  ت ب
 تـأثیر هـا نیـز    سازي، ایجاد هویت مشترك و توسعه ساختار سازمانی بـر سـایر فعالیـت    تخصصی

  دارند.
 ,Bhave) وکـار  کسـب سـتقرار فنـاوري   سازي کـه از ترکیـب دو فعالیـت ا    فعالیت تخصصی

تشکیل شـده اسـت، بـر     (Sallos et al., 2017) وکار کسبهاي عملیاتی فرآیند و طراحی (1994
از طریـق افـراد تـیم متمرکـز اسـت. اسـتقرار فنـاوري         وکار کسبهاي عملیاتی  ایجاد زیرساخت

افزاري و  عد سختاینترنتی و در هر دو ب وکار کسبهایی است که براي یک  شامل همه فعالیت
 سـازند. طراحـی   را مقـدور مـی   وکـار  کسـب محصـول و یـا خـدمات     ارائـه  تولیـد و  ،افزاري نرم

هاي عملیاتی و همچنـین جریـان اطالعـاتی سـازمان را شـکل      فرآیند نیز وکار کسبهاي فرآیند
توانـد   ایـن فعالیـت مـی   سازي بر توان و دانـش اعضـاي تـیم،     به تکیه تخصصی باتوجه دهند. می

. (Alvarez & Barney, 2005)بین اعضا تیم باشد  وکار کسبمبنایی براي چگونگی توزیع منافع 
سازي و یـا تـوان ایجـاد و     فعالیت تخصصی ،دهد طور که مدل نهایی این پژوهش نشان می همان

                                                        
1 Lean Start-up 
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مـدل اسـت.    هـر سـه فعالیـت مبنـایی     تأثیر تحت وکار، کسبهاي مورد نیاز  کارگیري فناوري به
 دلیـل  اي کـه بـه   انسـانی و یـادگیري   سازي از طریق توان فنی و تخصصی سـرمایه  یادگیري و تیم

 شــوند، بــر ایــن فعالیــت  بازخوردهــاي ناشــی از فــروش حاصــل مــی  براســاس توســعه فنــاوري
بـه جایگـاه    باتوجـه  هـاي اینترنتـی  وکار کسـب هاي بخش کیفـی، در   یافته براساس ند.گذارتأثیر

شـامل   سـازي کـه   ، فعالیـت تخصصـی  وکـار  کسـب کلیدي و حیاتی استفاده از فناوري در هسته 
هـاي   افـزاري و همچنـین متـدولوژي    افزاري و نـرم  ي سخت ها شناسایی، توسعه و استقرار فناوري

دارد.  وکار کسبکلیدي در امکان فعالیت، رشد و موفقیت ه است، جایگا وکار کسبموردنیاز 
بر شناسایی بازارها و همچنین چگونگی تسهیم منافع  را ی نیز اثر این فعالیتهاي بخش کم یافته

 کرده است. تأیید وکار کسباحتمالی 
هاي مربوط بـه   فعالیتتمام  ،میان اعضاي تیم وکار کسبفعالیت ایجاد هویت مشترك براي 

 تأثیردهد. این تصویر  میان اعضاي تیم را پوشش می وکار کسبخلق یک تصویر ذهنی دقیق از 
 دارد وکـار  کسـب نفعـان   در بـین همـه ذي   آناي بر فرهنگ تیم و همچنین مشـروعیت   گسترده

(Fisher et al., 2012; Kumar & Meister, 2016; Navis & Glynn, 2011) خبرگــان .
شناسـایی بـازار    تأثیرگیري هویت واحد را تحت  شکل ،کننده در جلسه مدیریت تعاملی شرکت

 ،یهاي بخش کم این در حالی است که یافتهکردند. بر توسعه ساختار سازمانی توصیف  مؤثرو 
 تأییـد  سازي نشان داده و اثر آن بر توسعه سـاختار سـازمانی را   تیم تأثیرهویت مشترك را تحت 

    کند. می
به بازار و تـالش بـراي درك    وکار کسبمتضمن توجه تیم » شناسایی نیازهاي بازار«فعالیت 

جدیـد در افـزایش    وکـار  کسـب بـه   ،تر نیازهاي واقعی بازار است. درك بهتر بازار هتر و عمیقب
 ;Blank & Dorf, 2012)کنـد   گــویی و پیشـنهاد ارزش بهتــر بــه مشـتریان، کمــک مــی   پاسـخ 

Osterwalder, 2010) ; )هـاي بخـش کیفـی کـه بخـش       ). برمبناي یافته1396 ،احمدوند و ینداف
هـاي   بـه جایگـاه فنـاوري    باتوجـه  هاي اینترنتـی وکار کسبه است، در کرد تأیید ی نیز آن راکم
هـاي موردنیـاز    ها و فنـاوري فرآینـد خدمات به مشـتریان، الزم اسـت    ارائه فرآیند افزاري در نرم

سـازي و مسـتقر شـوند تـا      پیـاده  ،گیري ارزش پیشـنهادي  براي مشارکت بیشتر مشتریان در شکل
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  انجام شود. مؤثرترو تر  سریعشناسایی نیازهاي بازار 
از تعامل با  یناش يها يریادگی اعمال يبرا دیسازمان جد يها تالش ،يشنهادیپ ارزش میتنظ

 یاتیـ عمل ییگـو  در پاسـخ  وکـار  کسـب  تیـ موفق تیفعال نی. ادهد یرا پوشش م انیبازار و مشتر
فعالیت شناسایی نیاز بازار در کنـار تعریـف و تنظـیم ارزش     .کند یم نیتضم را انیمشتر به قیدق

 وکـار  کسـب انـدازي   هـاي پـیش از راه   فعالیت عنوان به باید هایی هستند که فعالیت نیز پیشنهادي
به طبیعت این دو فعالیت کـه نشـان از    باتوجه . در واقع(Bhave, 1994)د نکارآفرینان باشمدنظر 

هـاي   تر نیاز مشتریان و همچنین ایجاد تغییـر در ارزش  توجه و تمرکز بر بازار براي شناخت دقیق
ــراي هــم وکــار کســبپیشــنهادي  ــاي شــکل   ب ــاز مشــتریان دارد، مبن ــا نی ــري  خــوانی بیشــتر ب گی

در همه مراحـل عمـر   باید  یلدل) و به همین Blank & Dorf, 2012هاي سازمان هستند ( استراتژي
قرار گیرند.  نظر سازمان مد  

پول هوشـمند در   است.مالی  تأمین براي وکار کسبهاي  فعالیت ، شاملپول هوشمند تأمین 
را پوشـش   وکار کسبمالی  تأمین تنها سرمایه نه تأمین فرآیند ي بر این نکته است کهتأکید واقع
را نیـز از   وکـار  کسـب بـه تجربـه و مهـارت اجـراي      وکار کسبدهد، بلکه بخشی از نیاز تیم  می

 Drover et)کنـد   را بـرآورده مـی   وکار کسبگذار در امور  طریق میزان و شکل دخالت سرمایه

al., 2017) گیري سـاختار سـازمانی اسـت     پول هوشمند بر شکل تأمین تأثیر. این استدالل اساس
ی ایـن ارتبـاط   هاي بخش کم اما یافتهکه در مدل حاصل از بخش کیفی به آن اشاره شده است. 

 وکـار  کسـب ساختار سـهام   تأثیرپول هوشمند تحت  تأمین نکرده و نشان داده است که تأییدرا 
  سزایی بر ساختار سازمانی ندارد. به تأثیربوده و 

هـاي سـازماندهی سـازمان     تعـداد زیـادي از فعالیـت    تأثیرطراحی ساختار سازمانی که تحت 
همکـاران  کند. ساین و  کار و نحوه ارتباطات رسمی سازمان را توصیف میجدید است، تقسیم 

 بــه پــذیري بــاالتري کــه امکــان انعطــاف انــد ســاختارهاي پویــا و ارگانیــک داده ، نشــان(2006)
عمـل  مؤثرترهاي پویا و با میزان تغییرات زیـاد   ویژه در محیط د، بهنده هاي جدید میوکار کسب

بـه سـاختارهاي ارگانیـک،     ،هـاي جدیـد اغلـب بـراي موفقیـت      سـازمان  دلیلکنند. به همین  می
توسـعه سـاختار    ،هاي بخـش کیفـی پـژوهش    دارند. یافته نیاز منعطف و با سطوح پایین رسمیت
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پول هوشمند، ایجـاد هویـت مشـترك، تنظـیم ارزش      تأمین چهار فعالیت تأثیرسازمانی را تحت 
هـاي تسـهیم    فعالیت تأثیری تنها هاي بخش کم ا یافتهپیشنهادي و تسهیم منافع نشان داده است. ام

کرده و عالوه بر این دو فعالیت، توسعه ساختار سـازمانی   تأییدمنافع و ایجاد هویت مشترك را 
  اندازي فروش نشان داده است.  فعالیت راه تأثیررا تحت 

  پیشنهادها
هـا انجـام شـد.     سـازمان  دهنده پیش هاي تشکیل این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و فعالیت

جدیـد و   وکـار  کسـب توجه کارآفرینان به این ابعاد کمک خواهد کرد تا در ابتداي مسیر خلق 
ریـزي   هاي عملیاتی برنامه گام عنوان به بایدتري از آنچه  تصویر دقیق، سازماندهی سازمان جدید

، تـأملی  دگیريدهـد کـه سـه فعالیـت یـا      هـاي ایـن پـژوهش نشـان مـی      یافتـه  کنند، داشته باشند.
 طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر سـایر      هـایی هسـتند کـه بـه     فعالیت ،اندازي فروش سازي و راه تیم

هـاي مبنـایی ایجـاد     فعالیـت  عنـوان  بـه  تـوان  ها را مـی  این فعالیتاز این رو  .دارند تأثیر ها فعالیت
کارآفرینـان  بـه  تـوان   مـی  دلیـل هاي اینترنتی شناسایی کرد. به همین وکار کسبسازمان در  پیش

اینترنتـی جدیـد، توجـه عمیـق بـه       وکار کسبهاي سازماندهی  گام نخستین عنوان به توصیه کرد
پیشـنهاداتی   عنوان به را در دستور کار قرار دهند.ها  داشته و آناین سه فعالیت  مؤثرگیري  شکل

هـا از   فعالیـت ها بـر سـایر    تمرکز بر چگونگی اثر هر یک از این فعالیت ،هاي آتی براي پژوهش
هـاي   شناسایی شـاخص  ،تواند ارزشمند باشد. از سوي دیگر هاي آمیخته می طریق انجام پژوهش

تواند کمـک بسـیار    می ،ها همچنین عوامل کلیدي موفقیت هر یک از فعالیت وکلیدي عملکرد 
  جدید باشد. وکار کسببه کارآفرینان در مسیر ایجاد  مؤثري
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