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علّیت ،اثرسازی و عملکرد کسب و کار :یک رویکرد فازی
غالمحسین حسینی نیا -1علی داوری -2وجیه باقرصاد -3ترانه فرخ منش
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 .1دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 .2استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 .3عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفهای
 .4دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت1399/10/99/11/18 :
تاریخ پذیرش1400/1/21 :
چکیده
اثرسازی و علّیت به عنوان دو منطق بنیادی تصمیم گیری از حوزه های پژوهشی رو به رشد در حوزه کارآفرینی است.
هدف این مقاله بررسی تاثیر علّیت و ابعاد اثرسازی (آزمایشگری ،زیان قابل تحمل ،انعطاف پذیری و پیش تعهدات) بر
عملکرد کسب و کار با رویکرد فازی است .در این پژوهش عالوه بر بررسی علّی شروط الزم و کافی ،در شکل گیری
عملکرد کسب و کار ،ترکیبات موثر علّیت و ابعاد اثرسازی در شکل گیری عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته
است .این پژوهش از منظر هدف کاربردی است و دادهها به روش ،توصیفی -همبستگی گردآوری شده است .جامعه
آماری پژوهش ،بر اساس آمار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران شامل  170کسب وکار استارتاپی در سال  1399در شهر
تهران است که بیش از سه سال فعالیت دارند .بر اساس فرمول کوکران نمونه آماری  118محاسبه شد که به روش نمونه
گیری تصافی 120 ،نمونه گردآوری شده و با نرمافزارهای fsQCA3و  SPSS24تجزیه و تحلیل شده است .بر اساس
یافتهها ،از میان علیت و ابعاد مختلف اثرسازی ،یک بعد از شروط الزم و پنج بعد نیز از شروط کافی برای عملکرد کسب و
کار است .در نهایت دو نوع مسیر علی پیچیده و مرکب احصا شد ،که هرکدام از آنها چهار ترکیب مختلف از علیت و ابعاد
اثر سازی را در جهت عملکرد کسب و کار معرفی کرده است.
واژههای کلیدی :اثرسازی ،امکان گرایی ،تصمیم گیری کارآفرینانه ،علّیت ،عملکرد ،هدف گرایی
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مقدمه
کارآفرینان هنگام شروع یک کسب و کار جدید ،بایدد تصدمیماتی بگیرندد کده برعملکدرد
شرکت تاثیر مدیگدذارد .درک اینکده چگونده کارآفریندان اطالعدات را پدردازش ،اسدتدالل و
تصمیم گیری میکنند و تصمیمات آنها چگونه بر عملکرد تأثیر میگدذارد ،در پدژوهشهدای
کدارآفرینی اهمیدت یافتده اسدت (Ruiz-Jiménez, Ruiz-Arroyo, & del Mar Fuentes-Fuentes,

) .2020کسب و کارها برای عملکرد موفق نیازمند رویکردهای خالقانده مدیباشدند.یکی از ایدن
رویکردهددای خالقاندده ،نظری ده اثرسددازی در تحقیقددات کددارآفرینی اسددت

(Pacho & Mushi,

).2020این رویکردهای نوین برای تبیین کنشهدا و منطدق زیربندایی رفتارکارافرینانده در بحد
تصددمیم گیددری کددارآفرینی مطددرد شددده انددد

& (Beckman, Eisenhardt, Kotha, Meyer,

).Rajagopalan, 2012
مدل سنتی تصمیم گیری کارآفربنانه تا حد زیادی از تفکر اقتصادی و تفکر مبتنی بر عرضده
و تقاضا کمک گرفته است ،تا فرصتهدا کشدف و ارزیدابی شدوند

(Shane & Venkataraman,

) .2000در مدل سنتی تصمیم گیدری درمدورد بهرهبدرداری از فرصدت ،کدارآفرین بدا جسدتجوی
منابع دست به کنش میزند تا شرکتی را تاسیس و محصول یدا خددمت را بدرای بهدرهگیدری از
فرصت شناسایی شده تولید کند .در نقطده مقابدل در رویکردهدای نظدری ندوین بدرای توصدیف
کنش کارآفرینانه به اثرسازی ) (Sarasvathy, 2001و بریکوالژ 1کارآفرینانه

(Baker & Nelson,

) 2005اشاره میگردد که تحت شرایط خاص،کارآفرینان مسیرهای مختلف را بدرای شناسدایی
و بهرهگیری از فرصتها انتخاب میکنند.

علّیت (هدف گرایی) و اثرسازی (علت گرایی) به عندوان دو منطدق بنیدادی تصدمیم گیدری
شناخته میشوند که کارآفرینان از آنها برای شکل دهی استراتژی مقابله با عدم اطمینان اسدتفاده
میکنند) (Yu, Tao, Tao, Xia, & Li, 2018محیط نامطمئن برنامه ریزی و تکنیکهای پیشبینی

 1سرهم بندی /ترکیب خالق
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را ناکارآمد میکند و کارآفرینان را ملزم میکند تا آنچه میتوانند را با ابزارهای موجود انجدام
دهند .در واقع کارآفرینان را ملزم میکند تا از اثرسازی به عنوان مکمل علّیدت گرایدی اسدتفاده
کنند .باید توجه داشت در حالی که علیت و اثرسازی از نظر مفهومی از هم متمایز هستند ،بسدته
به زمینه تصمیمات و کنشهای انجام شده ،میتوانند همزمان رخ داده و با هم همپوشانی داشدته
باشند).(Vanderstraeten, Hermans, van Witteloostuijn, & Dejardin, 2020
منطق اثرسازی مبتنی بر ابزار است که در آن ابزارهدا (کدنشهدا) معلدوم فدر

مدیشدوند و

اهداف بر اساس این ابزارها بوجود میآیند ،در حالی که منطق علّی مبتندی بدر اهدداف اسدت و
درآن ابزارها توسط اهداف تعیین میشوند .علّیت به پیش بینی آینده و تعیین اهدداف و برنامده-
هدای شدرکتهدا مربدوط مدیشدود و ممکدن اسدت توسدط مقتضدیات ندامطلوب تهدیدد شدود
)2001

.

 Sarasvathy,اثرسازی بر کنترل آینده با استفاده از ابزارهای موجدود و فعلدی و همچندین

اهرم سازی(بهره گیری) از مقتضیات تأکید دارد .به عبارت دیگدر منطدق اثرسدازی یدک سدری
ابتکارات برای تصمیم گیری با شرایط عدم اطمینان محیطدی اسدت و شدامل راهبردهدایی بدرای
ترکیب ابزارهای دردسترس با اقتضائات پیش بینی نشده بدرای ایجداد تعهدد در سدهامداران مدی
باشد(قیصری ،طالبی و ایمانی پور.)1393،
علی رغم اهمیت دیددگاههدای تصدمیم گیدری کارآفرینانده ،بررسدی تداثیر ایدن مددلهدا بدر
متغیرهای مختلف از جمله عملکرد کمتر مورد توجده قرارگرفتده اسدت .بدرای م دال علدی رغدم
اهمیت رابطه بین تصمیم گیری مبتنی بر علیت و عملکرد ،درادبیدات کدارآفرینی کمتدر بده ایدن
رابطده توجده شدده اسدت)Shirokova, & Morris, 2017

 .(Laskovaia,بدا ایدن حدال برخدی از

مطالعات در تحقیقات استراتژیک و برنامه ریزی که علیت را به عنوان یک منطق تصمیم گیری
منطقی تحلیل میکنند ،این رابطه را تاکید نمدوده اندد.

(Kristinsson, Candi, & Sæmundsson,

).2016; Laskovaia et al., 2017
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر علّیت ،اثرسازی بر عملکدرد کسدب و کدار اسدت و بدر
اساس رویکردهای فازی دو سوال مطرد شده اسدت" :علیدت و ابعداد اثرسدازی ،شدرط الزم یدا
شرط کافی برای عملکرد کسب و کار است؟"و "ترکیب کدامیک از ابعاد اثر سدازی و علیدت
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بر عملکرد کسب و کار موثر است؟"کده بده کمدک تئدوریهدای اثرسدازی و همچندین تحلیدل
قطعی-فازی ،سواالت تحقیق پاسخ داده شد.
در این مقاله ابتدا مرور ادبیات و پیشینه تحقیق در حوزههای مرتبط شامل علیت ،اثرسازی و
عملکرد کسب و کار بیان شده است و در ادامده روش شناسدی تحقیدق و یافتدههدای پدژوهش و
نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شدده اسدت .ایدن پدژوهش نشدان مدیدهدکده یدک بعدد از ابعداد
اثرسازی از شروط الزم و پنج بعد از آنها از شروط کافی بدرای عملکدرد کسدب و کارهدا مدی-
باشند .در نهایت دو نوع مسیر علدی پیچیدده و مرکدب احصدا شدد ،کده هرکددام از آنهدا چهدار
ترکیب مختلف از علیت و ابعاد اثر سازی را در جهت عملکرد کسب و کار معرفی میکنند.
مروری برمبانی نظری و پیشینه پژوهش
به زعم ساراسواتی) (2001کارآفرینان با برنامههای مکتدوب نمدیتوانندد آیندده را پدیش بیندی
کنند و بنابراین کارآفرینان باتجربه با رویکردی اثرساز تالش میکنند بدا کدنشگدری آیندده را
کنترل نمایند .با ابن حال رویکرد علّی هم یکی از روشهای اصلی تصدمیم گیدری کارآفرینانده
است .بر این اساس در ادامه این بخش این دو رویکرد و تاثیر آنهدا بدر عملکدرد کسدب و کدار
مرور میگردد.
اثرسازی و علّیت

در دو دهه میالدی گذشته پژوهشهای اثرسازی در حال توسعه است و به عنوان یک تغییدر
پارادایمی مهم در درک تصدمیم گیدری و رفتدار کارآفرینانده شدناخته شدده اسدت

& (Galkina

) .Atkova, 2020; Grégoire & Cherchem, 2019اثرسازی به عنوان یک استراتژی نوظهور برای
مواجهه با شرایط نامطمئن است) ،(Blauth, Mauer, & Brettel, 2014وضدعیتی کده آیندده ادامده
گذشته نیست.اثرسازی نوعی منطق کارآفرینی است که از یک فرایند پویا و تعاملی برای ایجاد
مصنوعات جدید پیروی میکند) .(Hauser, Eggers, & Güldenberg, 2019نظریه اثرسازی بیدان
میکند در شرایط عدم اطمیندان ،کارآفریندان منطدق تصدمیم گیدری متفداوت بدا منطدق قددیمی
عقالیی تر را بکار میگیرند) . (Fisher, 2012در این رویکرد اهداف در طول زمدان تغییدر مدی-
کنند و گاهی اوقات تصادفی شکل مدیگیرندد و بده جدای تمرکدز بدر اهدداف ،کارآفریندان بدر
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 .(Sarasvathy,این نظریه بر این فر

استوار است که

تا آنجا که بتوانیم آینده را کنترل کنیم و نیازی بده پدیش بیندی آیندده ندداریم .منطدق اثرسدازی،
منطق مکمل رویکردهای علّی در تصمیم گیری است
) .2016علّیت گرایی بر این فر

(Read, Sarasvathy, Dew, & Wiltbank,

استوار است که تا آنجا که بتوانیم آینده را پیش بیندی کندیم،

علّیت به عنوان منطق مسلط در متون کارآفرینی ،به لحاظ نظری از رویکردهای تصدمیم گیدری
منطقی نئوکالسیک ناشی میشدود در حدالی کده بنیدانهدای اثرسدازی در علدوم شدناختی اسدت
) .(Chandler, DeTienne, McKelvie, & Mumford, 2011منطق علّیت نوعی منطدق پدیش بیندی
است که در آن آینده ادامده گذشدته اسدت و یدک رویکدرد سدازگار بدا شدرایط محیطدی اسدت
).(Karami, Wooliscroft, & Mcneill, 2019با توجه به فر

آینده قابل پیش بینی ،این منطق بدا

اهداف از پیش تعیین شده و بازده مورد انتظدار آغداز مدیشدود & (Berends, Jelinek, Reymen,

) .Stultiëns, 2014بنابراین ،کارآفرینان دارای انگیزههای خطی ،تصمیم گیدری علّدی را تدرجیح
میدهند ).(Gabrielsson & Politis, 2011
علّیت برای انتخاب بین ابزارهای ممکن بدرای تحقدق اهدداف از پدیش تعیدین شدده و درک
رقابدت در بدازار بده تحلیدل روندد بدازار متکدی اسدت

(Dew, Read, Sarasvathy, & Wiltbank,

) .2008این روش مستلزم جستجوی سیستماتیک فرصتها با تکیه بر برنامههای کسب و کدار و
بازاریابی است ) .(Chandler et al., 2011منطق اثرسازی رویکرد عملگرایانه را با در نظر گرفتن
این که جهان از طریق کنش انسانی قابل ساختن اسدت در پدیش مدیگیدرد).(Read et al., 2016
نظریه اثرسازی بر مفهوم عقالنیت سایمون ،1موازنه مارچ 2بین اکتشاف و بهدره بدرداری ،مفهدوم
شکل دهی استراتژی مینتزبرگ 3؛ و فرایندد وضدع ویدک2001) 4

 (Sarasvathy,بندا نهداده شدده

است.
1 Simon
2 March
3 Mintzberg
4 Weick
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ساراسواتی) (2001بیان میکند که کارآفرینی و ایجاد کسدب و کدار جدیدد بدا ابزارشدروع
میشود نه تعیین هدف نهایی ،یعنی کارآفرینان به جای اینکه بر هدف نهایی از پیش تعیین شده
متمرکز باشند ،با تمرکز بر منابع تحت کنترل خود تصمیمات کارآفرینانه اتخاذ میکنند و مدی-
پرسند من کیستم؟ (هویت کارآفرین) چه چیزی میدانم؟ (مبنای دانش کارآفرین) و چه کسی
را میشناسم(شبکه) که فرصتها را آشکار کند؟ این ابزارها یا منابع موجود و بهدره بدرداری از
آنها عوامل محرک ظهور ایدههای کسب و کار یا تعیین هدف کارآفرینانه هستند (Chandler et

).al., 2011
ابعاد اثرسازی

اثرسازی ،سازه ای ترکیبی است که از چهار زیربعد مرتبط تشکیل شده است :آزمایشگری،
زیان قابل تحمل ،انعطاف پذیری و پیش تعهدات ) .(Chandler et al., 2011; Fisher, 2012ایدن
ابعاد توسدط چنددلر و همکداران) (2011بدر اسداس پدژوهش اصدلی نظریده اثرسدازی کده توسدط
ساراسواتی ارائه شده است .به طور کلی ،اثرسازی بدر آزمدایشهدای کوتداه مددت ،زیدان قابدل
تحمددل ،پ دیش تعهدددات بددرای کنتددرل آینددده ای غیرقابددل پ دیش بین دی و همچن دین بهددره گی دری
ازاقتضائات محیطی با انعطاف پذیری متمرکدز اسدت چنددلر و همکداران) (2011اثرسدازی را بده
عنوان یک منطق مهم تصمیم گیری برای مقابله با عدم قطعیت معرفی میکنند کده بده کسدب و
کارها این امکان میدهد تا با منابع در دسدت ،فرصدتهدای محصدوالت ،خددمات و بازارهدای
جدید را در جهت ایجاد ثروت کشف و ایجاد کنند.
اصل آزمایشگری به این واقعیت اشاره دارد که کارآفریندان بدرای شناسدایی فرصدتهدای
کسب و کار پنهان در یک محیط غیرقابل پیشبینی بده آزمایشدات کوتداه مددت و یدک سدری
آزمون و خطا تکیه مدیکنندد).(Chandler et al., 2011; P. Gabrielsson & Gabrielsson, 2013
آزمایشگری به کارآفرینان کمک میکند تا با رویکردهای مختلف ،منابع و مدلهای کسدب و
کار را برای بهره بدرداری از فرصدتهدای زودگدذر امتحدان کنندد .در واقدع ،مدیتدوان فرآیندد
کارآفرینی را یک سری آزمایشات قابل تحمدل بدرای انجدام وظدایف تصدور نمدود (Chandler,

).Detienne, & Mumford, 2007
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اصل زیان قابل تحمل بیان میدارد که تصمیم گیرندگان آنچه قادر به خطر انداختن آن
هستند را تخمدین مدیزنندد ) .(Dew, Read, Sarasvathy, & Wiltbank, 2009زیدان قابدل تحمدل
احتمال اینکه کسب و کار از ضررهای ناشی از شکست سرمایه گذاری آسیب ببیند ،را کداهش
میدهدد–(Sarasvathy, Kumar, York, & Bhagavatula, 2014; Smolka, Verheul, Burmeister

)Lamp, & Heugens, 2016

اصل انعطاف پذیری ،به بهره برداری از اقتضائات محیطی و تمرکز بدر عددم پایبنددی بده
قوانین رسمی و برنامه ریزی ،پاسخ انعطاف پذیر به اقدامات رقبدا و سدایر تغییدرات عمدده،برای
اسدتفاده از فرصدتهدای احتمدالی اشداره دارد

(Chandler et al., 2011; Read, Song, & Smit,

) .2009انعطاف پذیری به شرکتهای جدید کمدک مدیکندد تدا از فرصدتهدای محیطدی بدرای
رشد شرکت خود استفاده کنند و سعی میکنند با انعطاف منابع را ترکیب و ایده را بده فرصدت
تبدیل کنند).(Peng, Liu, Jiao, Feng, & Zheng, 2020
اصل پیش تعهدات به "تأکیدد بدر تعهددات قبلدی و اتحادهدای اسدتراتژیک بدرای کنتدرل
آیندهای غیرقابدل پدیش بیندی" اشداره دارد) .(Chandler et al., 2011اسدتفاده از پدیش تعهدد بده
کارآفرینان اثرساز اجازه میدهد تا در کسب و کار جدید با سهامداران (به عنوان م دال سدرمایه
گذاران خطر پذیر) مشارکت نمدوده و اتحداد اسدتراتژیک برقدرار کنندد

.(Sarasvathy & Dew,

)2008

عملکرد کسب و کار ،اثرسازی و علّیت

ونکاتارامن و رمنوجام (1986) 1اذعان دارند که عملکدرد شدرکت را مدیتدوان بدا اسدتفاده از
عملکرد مالی و عملکرد عملیاتی (غیرمالی) یا هر دو اندازهگیدری نمدود .بدا پیدروی از پدژوهش
ونکاترامن و رمنجام عملکرد شرکت در اک ر پژوهشهدای کدارافرینی سدازه ای چندبعددی در
نظر گرفته شده اسدت)(Chenhall & Langfield-Smith, 2007; Murphy, Trailer, & Hill, 1996

حوزه شاخصهای عملکرد مالی بایسدتی عدواملی مانندد رشدد فدروش ،رشدد خدالص درآمدد و
بازگشت سرمایه ،سودآوری را بررسی کرد و عملکرد غیرمدالی موفقیدت عملیداتی مانندد بقدا و
1 Venkatraman & Ramanujam
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موفقیدت درک شدده انددازه گیدری مدیگدردد

& (Mayer-Haug, Read, Brinckmann, Dew,

).Grichnik, 2013
اینگونه اذعان میشود منطق اثرسازی منجر به عملکرد بهتر میشدود ریشده ایدن اسدتدالل در
روانشناسی تصمیم گیرندگان متخصدص نهفتده اسدت .کارآفریندان خبدره الگوهدای منحصدر بده

فردی در ذهن دارند و از طریق عمدل آگاهانده تواندایی تشدخیص و توسدعه الگوهدای جدیدد را
دارند این کارآفرینان در شرایط نامشخص با اسدتفاده از تصدمیم گیدری ابتکداری از طریدق ایدن
الگوها بهتر عمل میکنند).(Karami et al., 2019
مطالعات پیشین وجود رابطه م بت بین اثر سازی و عملکرد کسب و کارهای جدید را تاییدد
میکند (Cai, Guo, Fei, & Liu, 2017; Deligianni, Voudouris, & Lioukas, 2017; Smolka et

) .al., 2016در مطالعه ای نشان داده شده است که رویکردهای بازاریابی کارآفرینانه با تکیده بدر
اثرسازی منجر به عملکرد برتر در شدرکتهدا شدده اسدت
)2012

& (Sullivan Mort, Weerawardena,

 .Liesch,استفاده از اصول اثرسازی شامل آزمایشگری ،زیان قابل تحمل ،پیش تعهددات

و انعطاف پذیری بر عملکرد تاثیر دارد ) .(Ruiz-Jiménez et al., 2020همچنین برخی مطالعدات
در تحقیقات استراتژیک و برنامه ریزی که علّیت را به عنوان یک منطق تصدمیم گیدری منطقدی
تحلیل میکنند ،این رابطده را تاکیدد نمدوده اندد.

(Kristinsson et al., 2016; Laskovaia et al.,

) .2017برنامه ریزی کسب و کار میتواند به طرق مختلف بر عملکرد کسب و کار تأثیر م بدت
بگذارد .برنامه ریزی با تعیین اهدافی که دستیابی به آنها منوط به برنامههای از پیش تعیدین شدده
و تجزیه و تحلیل دقیق است ،کنشها را هدایت مینماید).(Smolka et al., 2016
روش شناسی
هدف این پژوهش ،تبیین (رابطه علی) اسدت و از منظدر مخاطدب مدورد اسدتفاده ،ابعداد ایدن
پژوهش کاربردی است (نیومن .)1393،روش تحقیق این پژوهش از نوع توصدیفی -همبسدتگی
است .رویکرد پژوهش بر مطالعات تطبیقی متعدد در حوزه علّیت ،اثرسازی و عملکرد کسب و
کار استوار است .این پژوهش با رویکرد فازی به ارزیابی علدی شدروط الزم و کدافی در شدکل
گیری عملکرد کسب و کار میپردازد .از این رو در بررسدی علّیدت عملکدرد کسدب و کدار بدا
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توجه به قابلیتهای روش فازی در بررسی شروط منفرد علی الزم و کافی و علّیدتهدا ترکیبدی،
از روش تحلیل مجموعههای فازی استفاده شده است .زیرا رویکدرد مجموعده فدازی ،مبتندی بدر
اصل زیرمجموعه یا به اصطالد روابط بین مجموعههای فازی است.
بر اساس رویکرد فازی این تحقیق دو سوال اصلی تحقیق عبارتند از " )1 :علّیت ،آزمدایش،
زیان قابل تحمل ،انعطاف پذیری و پیش تعهدات شرط الزم یا شرط کافی برای عملکرد کسب
و کارها است؟" " )2ترکیب کدامیک از متغیرهای علّیت ،آزمایش ،زیان قابل تحمل ،انعطداف
پذیری و پیش تعهدات بر عملکرد کسب و کار موثر است؟"
ابزار گردآوری اطالعدات ایدن پدژوهش ،پرسشدنامه اسدتاندارد علیدت و اثرسدازی چنددلر و
همکاران( )2011و با مقیاس  5گزیندهای لیکدرت اسدت کده در اک در تحقیقدات کمّدی علّیدت و
اثرسازی کارآفرینانه استفاده میگدردد .بدرای بررسدی روایدی محتدوایی پرسشدنامه و ارزیدابی و
بومی سازی سؤال های مطرد شده با موضدوع تحقیدق و تواندایی سدنجش سدازه هدای تحقیدق و
نحوه جمله بندی ها و ارزیابی پرسشنامه ،محتوا و بومی سازی سواالت به تایید اساتید خبره ایدن
حوزه رسید .ضمن اینکه از شاخص های پایایی و روایی در پژوهش استفاده شده اسدت .جامعده
آماری پژوهش ،بر اساس آمار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران شامل  170کسب اسدتارتاپی
در شهر تهران است که در سال  ،1399حداقل سه سال فعالیدت دارندد .حجدم نمونده بدر اسداس
فرمول کوکران محاسبه شد.
=

=118

≈

0/5×0/5×1/962×170
0/5×1/962+0/042×170

=

×0/5

بر این اساس حجم نمونه 118محاسبه شد .در نهایدت  120پرسشدنامه (از هدر کسدب و کدار
یک پرسشنامه) گردآوری شده است .نمونهها بر اسداس روش نمونده گیدری تصدادفی انتخداب
شده اند .سنجش پایایی با نرم افزار  SPSS24و تحلیل رابطده علدی متغیرهدای علّیدت ،آزمدایش-
گری ،زیان قابل تحمل ،انعطداف پدذیری و پدیش تعهددات بدا عملکدرد کسدب و کدار از روش
مجموعههای فازی و نرم افزار  fsQCA3استفاده شده است تا کیفیت تحلیل افزایش یابد.
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جدول  .1اعتبار سنجی و پایایی متغیرها
ابعاد مدل
آلفای کرونباخ

آزمایشگری
0/71

اثرسازی
زیان قابل تحمل انعطاف پذیری
0/70
0/87

پیش تعهدات
0/72

عملکرد کسب
علیت
و کار
0/89
0/71

همچنین طبق جدول شماره  ،2ماتریس همبستگی برای هریک از مجموعهها مشخص شد.
جدول .2ماتریس همبستگی هریک از متغیرها
علّیت
آزمایشگری
زیان قابل تحمل
انعطاف پذیری
پیش تعهدات
عملکرد کسب و کار

علّیت

آزمایشگری

1/00
**0/281
-0/134
**0/414
**0/442
**0/276

1/00
0/110
**0/368
**0/275
0/164

زیان قابل
تحمل

1/00
0/052
0/077
-0/023

انعطاف
پذیری

1/00
**0/407
**0/288

پیش
تعهدات

1/00
0/179

عملکرد
کسب و کار

1/00

در تحلیل مجموعههای فازی ،رابطه بین مجموعهها و زیرمجموعه بودن مدورد توجده اسدت.
رابطه زیرمجموعه بیانگر ارتبداط علدی بدا سدایر پیوندهاسدت (باقرصداد و همکداران .)1398 ،بده
عبارتی ،زیر مجموعه ناتمامی از عوامل متغیر مستقل است که منجر به متغیر وابسته مدیشدود .در
مجموعه کالسیک عضویت عنصری در یک مجموعه قطعی است و یا قطعی نیست (دو ارزشی
صفر و یک) ،اما در مجموعههای فازی ،عضویت قطعی نیست و یک عنصری کم و بیش عضو
است و به جای قطعیت عضویت ،درجه ای از عضدویت وجدود دارد (Kraus, Ribeiro-Soriano,

) .& Schüssler, 2018لذا عضویت یک عنصر در مجموعده بدا عددمقطعیدت همدراه اسدت و هدر
عضو از صفر(عدم عضویت) تا یک (عضویت کامدل) درجده عضدویت دارد و عضدو مجموعده
محسوب میشود.
نکته مهم در بررسی شروط الزم و کافی مجموعههای فازی ،ارزیابی قوت زیرمجموعهگدی
فازی است که با دو شاخص سازگاری و پوشش مطرد میگدردد(

(Ragin, Strand, Rubinson,

 .)Drass, & Davey, 2008و شاخص پوشش نشان میدهد که مجموعهی پیامد یا معلول توسدط
هر علت یا ترکیبی از عوامل پوشانده مدیشدود و شداخص سدازگاری نشدان مدیدهدد کده یدک
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مجموعه چقدر زیرمجموعه دیگری است .یعندی شداخص پوشدش اهمیدت تجربدی علدل تحدت
مطالعه و شاخص سازگاری اهمیت نظری رابطه مجموعهای را بیان مدیکندد(.)Ragin et al 2008
برای پذیرش فرضیه الزم است که سازگاری بزرگتر یا مساوی  0/75باشد.
در این پدژوهش از ندرم افدزار  fsQCAاسدتفاده شدده اسدت زیدرا از یدک رویکدرد نظدری
مجموعه ای برای بررسی ترکیبات احتمالی فازی از فاکتورهدای ورودی در مشداهدات اسدتفاده
میکند .در پژوهشهای فازی دقت سنجش ،مبتنی بر ارزیابی دقیق عضویت در مجموعههای
فازی است .این مهم با واسنجش 1امکانپذیر شده است ( .)Ragin et al 2008بنابراین توجه بده
دانش محتوایی و استفاده از مالکها یا معیارهدای بیروندی دارای اهمیدت اسدت .زیدرا موفقیدت
تحلیل فازی بستگی به دقت در ساخت واسنج مجموعههای فازی دارد و اولین گام در تجزیده و
تحلیل واسنج یا کالیبراسیون است .یعنی تبدیل متغیرها بده نمدرات عضدویت تعیدین شدده اسدت.
تعیین درجه عضویت موردها در مجموعه فازی و یا تبددیل متغیدر بده مجموعده و تعریدف دقیدق
مجموعه از عوامل اصلی ایدن تحلیدل اسدت .مطدابق جددول شدماره ،3در ایدن پدژوهش ،مقددار
تفسیری برای هر یک از مجموعههای علّیت ،آزمایشگری ،زیان قابل تحمل ،انعطاف پدذیری،
پیشتعهد ،و عملکرد کارآفرینی ،سه آستانه کمترین ،2بیشترین 3و میدانگین 4محاسدبه شدد و در
نهایت واسنج میزان عضویت هریک از موارد بر اساس روش مستقیم رگین ( )2014در هر یک
از مجموعهها محاسبه شد و دادهها بر این اساس واسنج شد.
جدول  .3مقدار تفسیری برای هر یک از مجموعهها
علّیت
نام متغیر
انحراف معیار 0/633
2/000
کمترین
3/940
میانگین

آزمایشگری
0/727
1/750
3/606

زیان قابل تحمل انعطاف پذیری
0/624
1/006
2/500
1/000
4/047
3/772

پیشتعهدات
0/952
1/000
3/733

عملکرد
0/739
1/500
3/568

1 Calibration
2 Minimum
3 Maximum
4 Mean
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بیشترین

5/000

5/000

5/000

5/000

5/000

5/000

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی

فراوانی و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در جدول شماره  ،4مشدخص شدده
است.
جدول  . 4درصد فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
ویژگی های جمعیت شناختی
زن
جنسیت
مرد
کارشناسی
کارشناسی ارشد
تحصیالت
دکتری
بین  25تا 29سال
بین  30تا  39سال
سن
بین  40تا  49سال
باالی  50سال

فراوانی
26
94
74
37
9
43
40
26
11

22%
78%
61%
31%
8%
36%
33%
22%
9%

ب) تحلیل علی مفرد (روابط زیرمجموعه ای فازی)

جهت تحلیل علی مفرد ،شروط مدوثر در افدزایش عملکدرد کسدب و کدار بدا تحلیدل فدازی
بررسی شد و شروط موثر و نوع شرط مشخص شد .به این ترتیب نوع شرط الزم یا شرط کدافی
مشخص شد(شاخصهای ضرورت 1و کفایت 2مشخص شد) .شاخص ضرورت (یا شدرط الزم)
نشان میدهد که نتیجه زیر مجموعه شرط است (معلول زیر مجموعه علت است) و در شداخص
کفایت (یا شرط کافی) نشان میدهد کده شدرط زیرمجموعده نتیجده اسدت (علدت زیرمجموعده
معلول است) .این موارد با استفاده از پالتهای نرم افزار  fsQCAبدست آمده است.

1 Necessity
2 Sufficiency
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در هر یک از نمودارهای خروجی پالتهای نرم افزار  ،fsQCAعدد بدردار افقدی عضدویت
در شرط علی  xو یا به عبارتی میدزان پوشدش را نشدان مدیدهدد؛ و عددد بدردار عمدودی میدزان
عضویت در پیامد yو یا میزان همسانی یا سازگاری را نشان میدهد .در ایدن پدژوهش مطدابق بدا
این خروجیها ،میزان پوشش یا عضویت در شرط علی  xدر متغیر «آزمدایشگدری» بدا ،0/722
بیشتر از همسانی یا سازگاری به میزان  0/705میباشد .لذا متغیر «آزمایشگری» از شررو

زز

برای عملکرد کسب و کار است .همچنین مطابق با خروجی پالتهای نرم افزار ،میزان همسانی
یا سازگاری و یا عضویت در شرط علی  ،yدر پنج متغیر «علّیت»« ،زیان قابل تحمدل»« ،انعطداف
پذیری» و «پیشتعهدات» به ترتیب بدا  0/731 ،0/684 ،0/757و  0/719بیشدتر از میدزان پوشدش
آنها به ترتیب با  0/727 ،0/627 ،0/742و  0/633است .لذا این چهار متغیر (علّیدت ،زیدان قابدل
تحمل ،انعطاف پذیری و پیش تعهدات) از شرو کافی برای عملکرد کسب و کار میباشند.
ج) تحلیل مسیرهای علی:
تحلیل مسیرهای علی به کمک الگوریتم جدول صددق(2011

 )Crilly,فدازی در سده مدورد

بررسی میشود )1 .شرایط علی مجموعه فازی )2 ،توزیع موارد و )3ارزیابی سدازگاری شدواهد
برای هر ترکیب علی .این تحلیل خود در دو مرحله انجام میگیرد.
در جدول شماره  ،5خالصه تحلیل مسیرهای علی در سه مرحله نشان داده شدده اسدت .ایدن
مراحل عبارتند از  )1 :احصا کل ترکیبهای علی .در این مرحلده ،بدا توجده بده تعدداد شدرطهدا
( ،)k=5تعداد کل ترکیبهای علی با رابطه  2kبرابدر بدا  32ترکیدب علدی یدا ردیدف اسدت)2 .
انتخاب یک آستانه فراوانی .در این مرحله ،آستانه فراوانی کمتر از  1انتخاب شدد کده تمدام 32
ترکیب دارای فراوانی بیشتر از  1بود  )3انتخاب یک آستانهی سازگاری جهدت متمدایز سداختن
ترکیبهای علی ،که زیرمجموعه پیامد مورد نظر هستند .اغلب ارائه دو تحلیل ،یکی با آسدتانه-
ی سازگاری نسبتا آسان گیرانه (حدود )0/8و دیگری با آسدتانه همسدانی سدخت گیرانه(حددود
 )0/9مفید است ( )Ragin et al., 2008که در این پژوهش دو آستانه سختگیرانه تر انتخاب شدده
است .ترکیبهایی کده دارای سدازگاری بیشدتر از  %80و فراواندی بیشدتراز یدک هسدتند بعندوان
آستانه سهل گیرانه انتخاب شدند ( 17ترکیدب) .همچندین ،ترکیدبهدایی کده دارای سدازگاری
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بیشتر از %90و فراوانی بیشدتراز یدک هسدتند بعندوان آسدتانه سدخت گیرانده انتخداب شددند (14
ترکیب).
جدول  .5تحلیل مسیرهای علی
مراحل تحلیل مسیر علی
مرحله اول :کل ترکیبهای علی جدول صدق
مرحله دوم :انتخاب آستانه فراوانی
سهلگیرانه ()0/80
مرحله سوم :انتخاب آستانهی
سازگاری
سختگیرانه()0/930

نتایج حاصل از تحلیل
2k = (25)= 32
 32ترکیب علی فراوانی باالتر از )0/100( 1
ارائه  17ترکیب علی
ارائه  14ترکیب علی

مطابق با خروجدی بدسدت آمدده 17 ،ندوع ترکیدب علدی ای سدهل گیرانده (بداالی  )0/80و
همچنین  14نوع ترکیب علیای سختگیرانه (باالی  )0/90احصا شد .درنتیجه ترکیبهای علدی-
ای که زیرمجموعه پیامدهای موردنظر هستند را از آنها که نیستند متمایز کرد.
د) تحلیل استاندارد جدول صدق:

در تحلیل استاندارد جدول صدق رگین سه نوع تحلیل استاندارد در تحلیلهای فدازی بدرای
مسیرهای علی معرفی کرده است :مرکب یا پیچیده 1کمتر از  ،0/75واسط یا میدانگین 2کمتدر از
0/8و ممسک یا صرفه جو 3کمتر از  .0/9در این پژوهش ،تحلیلها با توجه بده شدروط و نتیجده،
سختگیرانه انجام شده اند زیرا آستانهی سازگاری جهدت متمدایز سداختن ترکیدبهدای علدی در
زیرمجموعدده پیامددد مددورد نظددر 0/90 ،درنظددر گرفتدده شددد .نتیجدده نهددایی مسددیرهای علددی
عملکردکارآفرینی با تحلیدل اسدتاندارد پیچیدده و مرکدب بده ترتیدب در جدداول شدماره  6و 7
مشاهده میشود.
همانطور که در جدول شماره  6نشان داده شده اسدت ،چهدار مسدیر علدی پیچیدده اسدتخرا
شده است.؛ که  70درصد تغییرات متغیر عملکرد کسدب و کدار را پوشدش مدیدهدد .البتده ایدن
میزان پوشش با سازگاری 81درصدد نسدبت قابدل مالحظده ای اسدت .مسدیر اول بدا دو شدرط و
1 complex
2 intermediate
3 parsimonious
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مسیرهای دوم ،سوم و چهارم هر یک با سه شرط عملکدرد کسدب و کدار را پوشدش مدیدهندد.
مسیر اول دارای دو شرط وجود زیان قابل تحمل و وجود علّیت مدیباشدد .مسدیر دوم بدا شدرط
نبود انعطاف پذیری و وجود شروط آزمایشگری و پیش تعهدات اسدت .مسدیر سدوم بدا شدرط
نبود انعطاف پذیری و وجود شروط پیش تعهدات و زیان قابدل تحمدل اسدت .در نهایدت مسدیر
چهارم با شرط نبود انعطاف پذیری و وجود شروط آزمدایشگدری و علّیدت عملکدرد کسدب و
کار را پوشش میدهند.
جدول  .6نتیجه نهایی مسیرهای علی عملکرد کارآفرینی با تحلیل استاندارد پیچیده
پوشش خام

پوشش
منحصر به
فرد

سازگاری

سازگاری
کل

0501/
زیان قابل تحمل *علّیت
0/446
پیش تعهدات*~انعطاف پذیری*آزمایشگری
0/496
پیش تعهدات*~انعطاف پذیری*زیان قابل تحمل
0/482
~انعطاف پذیری*آزمایشگری*علّیت
~ :نفی منطقی

شاخص مسیر

0/112
0/010
0/048
0/022

0/838
0/892
0/886
0/886

0/818

پوشش کل

مسیر علی پیچیده

شاخص کل

0/706

جدول  .7نتیجه نهایی مسیرهای علی عملکرد کارآفرینی با تحلیل استاندارد مرکب
پوشش خام

پوشش
منحصر به
فرد

سازگاری

سازگاری
کل

0/511
علّیت*زیان قابل تحمل
0/482
~علّیت*آزمایشگری*انعطاف پذیری
0/496
~زیان قابل تحمل *انعطاف پذیری*پیش تعهدات
0/446
~آزمایشگری*انعطاف پذیری*پیش تعهدات
~  :نفی منطقی

شاخص مسیر

0/112
0/022
0/048
0/010

0/838
0/886
0/886
0/892

0/818

پوشش کل

مسیر علی مرکب

شاخص کل

0/706

همچنین مطابق با جدول شماره  7چهدار مسدیر علدی مرکدب اسدتخرا شدده اسدت .در ایدن
تحلیل علی مرکب 70 ،درصد تغییرات متغیر عملکرد کسب و کار را پوشش میدهد که نسبت
قابل مالحظه ای است .مسیر اول با دو شرط و مسیرهای دوم ،سوم و چهارم هر یک با سه شرط
عملکرد کسب و کار را پوشش میدهند .مسیر اول دارای دو شرط وجود علّیت و وجدود زیدان
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قابل تحمل میباشد .مسیر دوم با شرط نبود علّیدت و وجدود شدروط آزمدایشگدری و انعطداف
پذیری است .مسیر سوم با شرط نبود زیان قابل تحمل و وجود شدروط انعطدافپدذیری و پدیش
تعهدات است .در نهایت مسیر چهارم با شرط نبود آزمدایشگدری و وجدود انعطداف پدذیری و
پیش تعهدات ،عملکرد کسب و کار را پوشش میدند
بحث و نتیجه گیری
فرآیند اثر سازی متکی بر منطق کنترل در مقابدل پدیش بیندی از طریدق اسدتفاده از ابزارهدای
موجود است تا بر محیط غیرقابل پیش بینی کنترل داشته باشند و ابزارهای موجود را بده اهدداف
جدید همگرا تبدیل نموده و فرصتهای جدید ایجاد کنند .برخی محققان با تأکید بدرکنش در
کارآفرینانه ،به جستجوی اهمیت تصمیم گیری کارآفربنانه بر عملکرد کسب و کار بوده اند .بر
این اساس رویکرد این پژوهش بر پایه مطالعات در حوزه علّیت ،اثرسازی و عملکدرد کسدب و
کار است.
در این پژوهش با رویکدرد فدازی بده ارزیدابی علّدی شدروط الزم و کدافی در شدکل گیدری
عملکرد کسب و کار پرداخته شد .جامعه آماری پژوهش ،کارآفریندان کسدب وکارهدای فعدال
در صنعت فناوری اطالعات است که بر اساس روش نمونه گیدری تصدادفی انتخداب شدده اندد.
متغیرهای پژوهش شامل علّیدت ،آزمدایشگدری ،زیدان قابدل تحمدل ،انعطداف پدذیری و پدیش
تعهدات هستند که تاثیر آنها بر عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرارگرفت .دادهها به کمک
پرسشنامه جمع آوری شد .تحلیل آنها بدا اسدتفاده از ندرم افزارهدای  SPSS26و  fsQCA3انجدام
شد .یافتههای تحقیق نشان داد که از پنج متغیدر مدورد بررسی(آزمایشدگری ،علّیدت ،زیدان قابدل
تحمل ،انعطاف پذیری و پدیش تعهددات) فقدط متغیدر آزمایشدگری شدرط الزم بدرای عملکدرد
کسب و کار است؛ و چهار متغیر دیگر شامل علّیت ،زیان قابل تحمل ،انعطداف پدذیری و پدیش
تعهدات همگی از شرط کافی بدرای عملکدرد کسدب و کدار اسدت .لدذا تقویدت آزمایشدگری،
علّیت ،زیان قابل تحمل ،انعطاف پذیری و پیش تعهدات بر افزایش عملکرد کسب و کار تداثیر
م بدت دارد کده مدورد تاییددتحقیقات پیشدین نیدز میباشدد

(Cai et al., 2017; Deligianni et al.,

)2017; Ruiz-Jiménez et al., 2020; Smolka et al., 2016
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در این پژوهش ،با تحلیل استاندارد از جدول صدق دو دسته مسیر علّدی در جهدت عملکدرد
کسب و کار احصا شد .این دو دسته تحلیل الدف و ب شدامل تحلیدل اسدتانداردهای مرکدب یدا
پیچیده و تحلیل واسط یا میانگین است .الف) نتایج مسدیر مرکدب یدا پیچیدده از اعلّیدت و ابعداد
اثرسازی ،چهار مسیر در جهت عملکرد کسب و کدار را نشدان داد .دسدتیابی بده هریدک از ایدن
مسیرها از اهداف پژوهش است .زیدرا مسدیرهای مرکدب یدا پیچیدده بدر واقعیدت منطبدق اسدت.
ترکیبدات ایدن مسدیرها عبارتندداز )1 :زیدان قابددل تحمدل  /علّیدت )2 .پدیش تعهددات~/انعطدداف
پذیری/آزمدایشگدری )3 .پدیش تعهددات~/انعطداف پدذیری/زیدان قابدل تحمدل~ )4 .انعطداف
پذیری/آزمایشگری/علّیت .ب) نتایج مسیر واسط یا میانگین ،از علّیت و ابعاد اثرسدازی ،چهدار
مسددیر در جهددت عملکددرد کسددب و کددار را نشددان داد .ترکیبددات ایددن مسددیرها عبارتنددد از)1 :
علّیت/زیان قابل تحمل )2 .علّیت/آزمایشگری/انعطاف پذیری~ )3 .زیان قابل تحمل /انعطداف
پذیری/پیش تعهدات~ )4 .آزمایشگری/انعطاف پذیری/پیش تعهدات.
هریک از مسیرهای استنتا شده ( مسیرهای پیچیده و واسط) ،برای افزایش عملکرد کسدب
و کار الزم است ،زیرا میتواند مورد استفاده در برنامههای کسب و کارهدا قدرار گیدرد .وجدود
هریک از عوامل مانند علّیت و اثر سازی مانند آزمایشگری ،زیان قابل تحمل ،انعطداف پدذیری
و پیش تعهدات بر عملکرد کارآفرینی تاثیر دارد .بر اساس یافتدههدای پدژوهش بده کارآفریندان
عالقمند به ارتقا عملکرد توصیه میشود که لزوماً نباید هم علّیت و هم تمام ابعاد اثر سازی (کده
شامل آزمایشگری ،زیان قابدل تحمدل ،انعطداف پدذیری و پدیش تعهددات مدیباشدد) را بطدور
همزمددان تقویددت کننددد ،بلکدده مددیتواننددد بددا تقویددت یکددی از مسددیرهای احصددا شددده ،عملکددرد
کارآفرینی مناسبی ایجاد نمود .با وجود اینکه این پژوهش نشان داد که متغیرهای علّیت و ابعداد
اثرسازی بر عملکرد کارآفرینی تاثیر م بت دارد اما شدت اثرگذاری هر یک ازمتغیرهای علّیدت
و ابعاد اثرسازی در شرایط مختلف متفاوت است .بر ایدن اسداس شناسدایی شددت تاثیرگدذاری
هریک از متغیرهای علّیت و ابعاد اثرسازی نیاز به تحقیق دارد .همچنین شناسایی و بررسی تداثیر
دیگر ابعاد تصمیم گیری کارآفرینانه بر عملکرد کارآفرینی مهم است .لذا پیشنهاد مدیشدود در
تحقیقات آینده سایر ابعاد تصمیم گیری کارآفرینانه نیز مورد پژوهش قرار دهد.
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