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تحلیل ترکیب تیم های کارآفرین در نوآفرین ها 
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چکیده

ازآنجاکه تیم های کارآفرین یکی از ارکان اصلی موفقیت در نوآفرین ها هستند، انجام تحلیلی جامع جهت شناخت 

عوامل ترکیب تیم کارآفرین برای کمک به شناخت ترکیب  مناسب تیم ها در اکوسیستم نوآفرینی کشور الزم و ضروری 

به نظر می رسد. بنابراین این پژوهش باهدف ارائه تحلیلی جامع برای ترکیب تیم های کارآفرین در نوآفرین ها انجام شده 

از  با استخراج 58 عنوان مقاله  از مرور نظام مند و روش تحقیق کاربردی و توصیفی فراترکیب  با استفاده  است و 

پژوهش های منتشر شده در پایگاه های مختلف علمی بین سال های 1990 تا 2019 در زمینه ترکیب تیم های کارآفرین 

در نوآفرین ها، تحلیل جامعی برای ترکیب این تیم ها ارائه داده است. نتایج این تحلیل شامل 4 مقوله اصلی، 10 مفهوم و 

36 کد است که چهار مقوله اصلی عبارتست از: همگنی- ناهمگنی ویژگی های اعضای تیم، ویژگی های جمعی اعضای 

تیم، ساختار تیم و جابجایی اعضای تیم. نتایج این پژوهش داللت هایی برای ذینفعان و فعاالن اکوسیستم نوآفرینی در 

ایران به ویژه در زمینه ارزیابی تیم های موفق توسط سرمایه گذاران خطرپذیر دارد. عالوه بر این تیم های نوآفرین نیز 

می توانند از یافته های این پژوهش برای تشکیل ترکیب مناسب تیم های خود استفاده کنند.
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1-مقدمه
شرایط اقتصادی، محدودیت های فرصت های شغلی و مشوق های مختلف، جوانان کشور را به 
سمت کارآفرینی سوق داده است و به همین دلیل همه ساله گروهی از افراد، شرکت هایی چند نفره 
تحت عنوان »شرکت های دانش بنیان« و »نوآفرین« تأسیس می کنند. این شرکت ها نقشی اساسی در 
اقتصاد دنیای امروز بازی می کند. اما باوجود برخی موفقیت ها، بیشتر این شرکت ها قبل از اینکه از 
توانمندی هایشان بهره ببرند، شکست می خورند. پژوهش ها نشان می دهد تیم های کارآفرین نسبت 

به کارآفرینان فردی بهتر می توانند با چالش های مربوط به این نوع از شرکت ها مواجه شوند. تیم های 
کارآفرین عامل اصلی ایجاد نوآفرین ها هستند. پژوهش ها نشان می دهند 40 درصد نوآفرین ها در 
طول سال اول شکست می خورند و بیش از 60 درصد این شکست ها به مشکالت تیم های کارآفرین 

.(Mol, Khapova, & Elfring, 2015; Visintin & Pittino, 2014) مربوط می شود
برای مواجهه با چالش های ناگهانی و یادگیری شیوه مدیریت در یک حوزه ناشناخته، تیم های کارآفرین 
با چیزی روبرو هستندکه استینچکمب )1965( آن را مصائب تازگی نامید. ماهیت متمایز مشکالتی که 
نوآفرین ها با آن مواجه هستند مستلزم شیوه متفاوت مدیریت آن ها نسبت به شرکت های باسابقه است. بنابراین 
شکل گیری، ترکیب و نحوه فعالیت تیم کارآفرین می تواند اثری عمیق بر بقا و رشد نوآفرین ها داشته باشد 
.(Ensley, Pearson, & Amason, 2002; Schjoedt, Monsen, Pearson, Barnett, & Chrisman, 2013(

است،  انجام شده  کمی  پژوهش های  امروز  به  تا  کارآفرین  تیم های  ترکیب  مورد  در  اگرچه 
ترکیب تیم و اثرش در پژوهش های تیم های مدیریت ارشد به وفور موردمطالعه قرارگرفته است 
که  می شود  فکر  این  تقویت  باعث  موضوع  این   .(Knight et al., 1999; Nordqvist, 2005)

درک ترکیب تیم برای موفقیت نوآفرین ها مهم است زیرا که ترکیب تیم مدیریت ارشد بر نتایج 
سازمانی مؤثر است. از طرف دیگر تیم های کارآفرین با تیم های مدیریت ارشد در شرکت های 
تیم مدیریت ارشد  اثر ترکیب  ادبیات نشان می دهد که  باسابقه متفاوت هستند. مرور  بزرگ و 
در طول زمان ثابت نیست، اما این اثر زمانی شدیدتر است، که تیم ها کوچک و در مراحل اولیه 

.(Jin et al., 2017) شکل گیری هستند
بنا بر آنچه گفته شد می توان به نقش و اهمیت تیم های کارآفرین در موفقیت نوآفرین ها پی برد. 
عالوه بر این ازآنجاکه اکثر مدل های عملکردی تیم نشان از اهمیت نقش ترکیب در تعیین عملکرد 
تیم دارد (Cohen & Bailey, 1997; Robbins & Judge, 2013; Stewart, 2006) و با توجه به نبود 
تحلیلی جامع برای ترکیب تیم های کارآفرین، بررسی و تحلیل تمامی عوامل مربوط به ترکیب این 
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تیم ها برای اکوسیستم نوآفرینی کشور الزم و ضروری به نظر می رسد. به ویژه نتایج این پژوهش 
می تواند به انتخاب بهترین تیم ها جهت سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خطرپذیر کمک کند. 
سرمایه گذاری خطرپذیر گونه خاصی از تأمین مالی است که با نیازمندی های کسب وکارهای نوپا 
و فناوری محور کاماًل تناسب دارد و مشکل این شرکت ها را که به دلیل آینده نامشخص و ریسک 
باال، سابقه کم، درآمد منفی و غیره شانس کمتری برای دریافت تسهیالت از منابع مالی معمول را 
دارند، با مشارکت در سهام حل می کند )حیدری و محمدی، 1396(. عالوه بر این این الگو می تواند 
در شناخت خود تیم ها از ترکیب موفق خود کاربرد داشته باشد و درنتیجه باعث بهبود تیم سازی 

در نوآفرین ها شود.

2-مبانی نظری پژوهش
نوآفرین )استارتاپ( که در فارسی از آن با عنوان شرکت یا تیم نوپا یاد می کنند درواقع به سازمانی 
موقت گفته می شود که تاریخچه چندانی ندارد و در جستجوی مدل کسب وکاری گسترش پذیر، 
تکرارپذیر و سودده است. به عبارت دیگر می توان گفت که نوآفرین ها ایده های ریسک پذیر دارند 
که مدل کسب وکارشان مشخص نیست و بازار هدفشان نیز فرضی است. نوآفرین ها می تواند در 
هر حوزه ای ایجاد شود، ولی اغلب به شرکت هایی گفته می شود که رشد سریعی دارند و در زمینه 
فناوری فعالیت می کنند. از نظر بلنک و دورف )2012( نوآفرین سازمانی است که در جستجوی 

مدل کسب وکاری تکرارپذیر و مقیاس پذیر است )گودرزی و همکاران،1397(. 
نوآفرین ها در سطح دنیا بیشتر به صورت تیم های کارآفرین فعالیت خود را آغاز می کنند. یک تیم 
کارآفرین از دو یا چند فرد تشکیل شده که باهم یک کسب وکار را ایجاد می کنند و فعاالنه در آن 
شرکت می کنند و در آن منافع مالی برابر دارند (Watson, Ponthieu, & Critelli, 1995). در مقایسه 
با کارآفرینان فردی، تیم های کارآفرین می توانند منابع بیشتری جذب کنند و دیدگاه ها و ایده ها و 
توانایی های گسترده تری داشته باشند. این تیم ها نه تنها برای اعضایشان مهم هستند بلکه اثر زیادی 
بر عملکرد دارند. مطالعات زیادی این موضوع را تأیید کرده اند که نوآفرین های موفق اغلب توسط 

.(Vyakarnam & Handelberg, 2005) تیم ها به وجود می آیند
ابرمایر )1981( به این نتیجه رسید که تنها 30 درصد شرکت هایی که فردی تأسیس شدند، به 
فروش سالیانه 6 میلیون دالر رسیده اند درحالی که نزدیک به 70 درصد شرکت های تیم محور به این 
سطح رسیده اند. کام  و همکاران )1990( به این نتیجه رسیدند که 56 شرکت از 100 شرکت برتر 
توسط تیم های نوآفرین اداره می شدند و باالترین گردش مالی را داشتند و نسبت به نوآفرین های 
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فرد محور بازار موفق تری داشتند. مطالعات براکاو )1993( نشان می دهد که در آمریکا از 306 شرکت 
خصوصی برتری که بین سال های 1985 تا 1987 آغاز به کار کرده اند تقریباً دو سومشان توسط تیم ها 

.(Vyakarnam & Handelberg, 2005; Watson, Ponthieu, & Critelli, 1995) ایجاد شده بودند
 نوآفرین های تیمی در دوره نوآفرینی می توانند بر مبنای ویژگی هایشان از نوآفرین های فردی 
متفاوت عمل کنند. چندین ویژگی مهم از نوآفرین های تیمی وجود دارد که آن را از نوآفرین های 
فردی متمایز می کند. نوآفرین های تیمی منابع و شایستگی های بیشتری در اختیار دارد. ازنظر منابع 
مالی و انسانی آن ها اغلب با یک سرمایه بزرگ و قابل توجه و پرسنل بیشتر کار را شروع می کنند. 
کارآفرینان نوآفرین های تیمی معموالً سطح باالتری از تحصیالت دارند و تجربه مدیریتی بیشتری 
دارند. کارآفرینان نوآفرین های تیمی نسبت به نوآفرین های فردی بلند پروازتر هستند، زیرا آن ها 
اغلب برای رشد گردش مالی، سرمایه گذاری زیاد و داشتن طرح کسب وکار بیشتر تالش می کنند. 
نوآفرین های تیمی در خروجی ها نیز متمایز هستند، آن ها گردش مالی بیشتری در سال های بعد از 
دوره نوآفرینی دارند. به طور خالصه نوآفرین های تیمی با اندازه بزرگ تر با اشتیاق و تعهد بیشتری 

.(Stam & Schutjens, 2004) کار را شروع می کنند
عوامل متعددی بر عملکرد تیم های کارآفرین اثرگذار است. ازنظر اسچودت و کاروس )2009( 
عملکرد تیم های کارآفرین به محیط بیرونی، ترکیب تیم و فرایندهای تیم بستگی دارد. آیزنهارت و 
اسچونهون )1990( به این نتیجه دست یافتند که محیط اثر قابل توجهی بر عملکرد نوآفرین ها دارد. 
عالوه بر اثر مستقیم محیط بر عملکرد نوآفرین ها، محیط بر عملکرد آن ها به صورت غیرمستقیم نیز اثر 
می گذارد. انواع محیط خارجی اعم از باثبات یا متالطم بر عملکرد نوآفرین ها به صورت غیرمستقیم 
اثر می گذارد. در محیط های باثبات یک تیم ناهمگن عملکرد ضعیف تری دارد. در محیط متالطم یک 
تیم کارآفرین ناهمگن عملکرد بهتری دارد زیرا تیم کارآفرین ناهمگن با در نظر گرفتن گزینه های 
بیشتر تصمیم جامع تری می گیرد. بنابراین همگنی و ناهمگنی تیم های کارآفرین بر نحوه پاسخگویی 
.(Schjoedt & Kraus, 2009) به محیط اثرگذار است و این به نوبه خود بر عملکرد تیم اثرگذار است
یکی دیگر از فاکتورهای اثرگذار بر عملکرد تیم کارآفرین، فرایندهای تیم است. کوهن و بایلی )1997( بر 
این باورند که فرایندهای تیم شامل تعارض و ارتباطات است. ازآنجاکه قدرت و سیاست هر دو جنبه های مهم 
تعارض و ارتباطات است، آن ها این دو عامل را هم در فرایندهای تیم کارآفرین در نظر می گیرند. بر اساس 
مدل های عملکردی تیم(Cohen & Bailey, 1997; Robbins & Judge, 2013; Stewart, 2006)  ترکیب 
تیم کارآفرین مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد تیم اثر می گذارد در حالیکه فرایندهای تیم رابطه غیرمستقیم را 

.(Schjoedt & Kraus,2009) میانجی می کند
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بر  که  است  داده شده  تشخیص  کلیدی  فاکتوری  به عنوان  تیم  ترکیب  عوامل،  دیگر  کنار  در 
عملکرد تیم مؤثر است.  ترکیب تیم نه تنها معرف توانایی ها،  مهارت ها،  تجارب و نقش های تیم 
است،  بلکه بیانگر این موضوع است که آیا ترکیب قابلیت های افراد به عنوان یک کل منجر به 
نتایج عملکردی باالتر می شود و آیا این ترکیب هم افزاست یا خیر. پیشینه پژوهش بر عواملی 
به  به عنوان دسته بندی های مربوط  تیم  اندازه  اعضا و  ناهمگنی  اعضا،  مانند ویژگی های جمعی 

.(Schjoedt & Kraus,2009) ترکیب تیم اشاره دارد
ترکیب تیم به ویژگی های جمعی اعضایش اشاره دارد. کوپر و دیلی )1997( بر این باورند که 
یک تیم کارآفرین اثربخش تر خواهد شد اگر تجربه، دانش، مهارت ها و توانایی های تیم متوازن 
باشد. در موقعیت هایی که شامل مشکالت جدید است، مانند ایجاد نوآفرین جدید و یا در محیط 
متالطم، ترکیب تیمی ناهمگن به عملکرد بهتر تیم منجر می شود. در حالیکه تیم های همگن در 
مواجه با وظایف روتین بسیار اثربخش تر هستند. این تجزیه وتحلیل های محیطی نشان می دهد 
که ترکیب تیم های کارآفرین پیش بینی کننده ای مهم برای تیم های کارآفرین و عملکرد نوآفرین 

.(Cohen & Bailey, 1997) است
ترکیب تیم، مهارت، توانایی و ویژگی هایی است که اعضا با خودشان به تیم می آورند. تعداد 
زیادی از پژوهش ها، توانایی ها و ویژگی های فردی را به عملکرد فردی مربوط می دانند. در یک 
پژوهش فرا تحلیلی، مونت و همکاران )1998( به این نتیجه دست یافتند که ویژگی های شخصیتی 
با عملکرد افراد در تیم رابطه دارد. بااین وجود این شواهد این موضوع را تضمین نمی کند که تیم های 
.(Stewart, 2006)متشکل از افراد با عملکرد باال به عنوان یک واحد جمعی هم عملکرد بهتری دارند
 پرسش مهم برای تیم ها این است که آیا ترکیب ویژگی ها و توانایی های افراد، عملکرد یک تیم 
به عنوان یک کل را بهبود می بخشد یا خیر؟ این پرسش درباره مربوط کردن توانایی ها و ویژگی های 
فردی به عملکرد جمعی اخیراً توجه زیادی به خود جلب کرده است. استورات )2006( ترکیب تیم 
.(Stewart, 2006) را به سه بخش اندازه تیم، ویژگی های جمعی اعضا و ناهمگنی اعضا تقسیم می کند
یافته های مربوط به اندازه تیم متفاوت است. برخی یافته ها نشان می دهد که تیم های بزرگ دچار 
عدم هماهنگی هستند و برخی دیگر تیم های بزرگ را مؤثرتر می دانند. ازنظر برخی، مزایای تیم 
بزرگ به ماهیت تیم و محیط آن بستگی دارد. ازنظر آن ها تیم های بزرگتر قادر هستند منابعی مانند 
زمان، انرژی، پول و تخصص را به دست بیاورند این منابع برای انجام وظایف سخت در محیط های 
عدم قطعیت مفید است. این بعد از ترکیب تیم به دنبال این است که آیا اندازه تیم به عملکرد گروه 
مربوط است و آیا افزایش اندازه تیم برای تیم های دارای وظایف سخت در محیط های عدم قطعیت، 
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.(Stewart, 2006) مهم تر است

ویژگی های جمعی اعضا: پژوهش های ترکیب تیم به تفاوت هایی فردی احتیاج دارند تا جایی 

که در تشکیل سازه سطح تیمی ظهور پیدا می کند و به نوبه خود به عملکرد جمعی مربوط می شود. 

یک نوع از ظهور وقتی اتفاق می افتد که ویژگی های فردی به مدل خطی با هم ترکیب می شوند تا 

جایی که میانگین یا مجموع ویژگی های فردی سازه سطح تیم را می سازد. این تجمع بر این فرض 

استوار است که ویژگی ها و توانایی های مطلوب افراد، تیم را به یک منبع استعداد مجهز می کند و 

استعدادهای بیشتر همیشه بهتر است. مطالعات ویژه در مورد این دیدگاه بر سنجش سطوح توانایی 

.(Stewart, 2006)و مهارت، ویژگی های شخصیتی اعضا و پیشینه و تجربیات افراد تمرکز دارد

۳-روش پژوهش
از آنجایی که هدف اصلی پژوهش ارائه تحلیلی جامع از ترکیب تیم هایکارآفرین در نوآفرین هاست 

این، پژوهش حاضر جزء تحقیقات  بر  این پژوهش کاربردی است. عالوه  لذا بر اساس هدف، 

توصیفی محسوب می شود زیرا برای انجام آن به جمع آوری اطالعات و بررسی جنبه های مختلف 

نتایج تحلیل ترکیب تیم های کارآفرین پرداخته شده است. برای انجام تحلیل از روش کیفی فراترکیب 

استفاده شده است. فراترکیب، یکی از انواع فرامطالعه است که با مرور نظام مند منابع برای پیدا کردن، 

ارزشیابی، ترکیب و در صورت نیاز، جمع بندی آماری، به تحقیقاتی می پردازد که قباًل پیرامون یک 

فرا  در روش  آن چنان که  هکاران،1397(.  و  )نوروزی  درآمده اند  تحریر  رشته  به  موضوع خاص 

ترکیب معمول است با مرور نظام مند ادبیات پژوهش، کار شناسایی مؤلفه های ترکیب تیم کارآفرین 

انجام می گیرد. گام های دنبال شده در روش فراترکیب بر اساس مدل هفت مرحله ای سندلوسکی و 

بارسو )2006( انجام می شود این هفت مرحله عبارتست از: تنظیم پرسش پژوهش، مرور نظام مند 

ادبیات، جستجو و انتخاب متون مناسب، استخراج اطالعات متون، تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های 

.(Sandelowski & Barroso, 2006) کیفی، کنترل کیفیت، ارائه یافته ها

1-۳- مرحله اول: تنظیم پرسش های پژوهش
بــرای تنظیــم پرســش پژوهــش از پارامترهــای چــه چیــزی )What(، چــه کســی یــا جامعــه 
موردمطالعــه )Who(، محــدوه زمانــی )When( و چــه روشــی )How( طبــق جــدول )1( 

استفاده شــده اســت.
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جدول)1(: تنظیم پرسش های پژوهش

2-۳- مرحله دوم: بررسی نظام مند ادبیات
به دقت  پژوهش  پیشینه  تکرارپذیر،  و  اجرای یک جستجوی جامع  برای  ابتدا  بخش  این  در 
موردمطالعه قرار گرفت و پس از بررسی دقیق متون و با توجه به پرسش پژوهش و مطالعه ادبیات 
پیشینه  به  انتخاب شد. در مقاالت مختلف مربوط  به پژوهش  موضوع، واژه های کلیدی مربوط 
پژوهش، بخش های چکیده، فرضیات، مدل ها و واژه های کلیدی به دقت مطالعه شد و عواملی که 
مربوط به ترکیب تیم بود به عنوان واژه کلیدی انتخاب شد. سپس برای تکرارپذیری و جامعیت بیشتر 
تمامی مترادف ها و سرنام ها استخراج شد و فرمول جستجو) که در بخش بعدی قابل مشاهده است( 
استخراج شد. واژه همگنی و ناهمگنی و مترادف هایشان به این دلیل انتخاب شده است که در مقاالت 
مربوط به ترکیب تیم های کارآفرین ناهمگنی یک عامل بسیار مهم است و اغلب مقاالت به جای واژه 
ترکیب، این عامل را به عنوان یکی زیرمجموعه های ترکیب را در نظر گرفته اند. در ادبیات کارآفرینی 
تیم های  نوآفرین،  تیم های  از جمله  به کاربرده می شود  کارآفرین  تیم های  برای  واژه های مختلفی 
خطرپذیر و تیم های مؤسس و در گاهی از موارد تیم مدیریت ارشد، که همگی این ها در کلیدواژه ها 
لحاظ شده است. عالوه بر این واژه نوآفرین  مترادف های گوناگونی دارد که تمامی این مترادف ها 
لحاظ شده است، مانند کارآفرین و خطرپذیر. در برخی از مقاالت نیز به جای کلمه ترکیب از ویژگی 
تیم استفاده شده که این کلمه نیز لحاظ شده است. تمامی این واژگان کلیدی برای حفظ جامعیت 
و تکرارپذیری پژوهش در جستجو استفاده و پایگاه اسکوپوس، وب آو ساینس به دلیل جامعیت 

بیشتر، طبق نظر خبرگان به عنوان پایگاه های جستجو انتخاب شده است.

۳-۳- مرحله سوم: جست وجو و انتخاب مقاله های مناسب
در این بخش تمامی کلیدواژه ها به همراه مترادف ها مانند مترادف های کلمه "شرکت" و شکل های 
مختلف امال و سرنام ها مانند کلمه "تیم مدیریت ارشد"با استفاده از عملگرهای منطقی  که در آن 
کلیدواژه های مربوط به تیم و ترکیب آن با عملگر "و" از کلیدواژه های مربوط به "شرکت " از هم 

 پاسخ پرسش پرسشی پارامترهای
 هایندر نوآفر ینکارآفر یمت یبترک تحلیل What چیزیچه 
 مربوط به پژوهش هایداده پایگاه Who ایجامعهچه 

 When 1990-2019 زمانیچه 
 فراترکیب How روشیچه 
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تفکیک شدند و با ورودی های تمامی مقاالت اعم از مطالعه موردی، مروری و کنفرانسی، چاپ شده 
در تمامی مجالت درحوزه های مدیرت و اقتصاد و علوم اجتماعی به زبان انگلیسی بین سال های 
1990 تا 2019 جستجو شد و نتایج در نرم افزار اند نوت ذخیره شد. بعد از حذف مقاالت تکراری 
در نهایت 3106 منبع مورد غربالگری قرار گرفت. در مرحله اول تمامی مقاالت بر اساس عنوان 
مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بی ربط بودن عنوان با موضوع، 2586 مقاله حذف شدند و 
تعداد 520 مقاله باقی مانده مورد غربال گری مجدد قرار گرفت. مقاالت باقی مانده در مرحله دوم 
بر اساس چکیده مورد بررسی قرار گرفت که در بین آن ها مقاالتی که به جنبه های تیم سازی و یا 
ترکیب تیم در شرکت های تثبیت شده و یا سایر موضوعات مربوط به تیم غیر از ترکیب پرداخته 
بودند حذف شدند که تعداد آن ها 243 عنوان است. در مرحله سوم مقاالت باقی مانده بر اساس 
محتوا موردبررسی قرار گرفت و با بررسی دقیق پیشینه و فرضیات پژوهش 218 مقاله نیز در این 
مرحله حذف شد. ازجمله دالیل حذف، مروری بودن مقاالت و اشاره به ترکیب تیم نوآفرین و 
ناهمگنی و همگنی آن به صورت کلی و بدون پرداختن به عوامل مربوط به ترکیب بود. درنهایت 
در این مرحله از غربالگری تعداد58 مقاله مورد تأیید قرار گرفت. الگوریتم مربوط به فیلتر مقاله ها 
در شکل )1(نمایش داده شده است و شکل )2( پراکنش مقاالت منتخب بر اساس سال را نشان 
می دهد.در شکل 2 پراکندگی مقاالت در سال های مختلف مورد نمایش قرار گرفته است و در بین 
سال های منتخب این پژوهش، 5 درصد مقاالت مربوط به سال های 1990 تا 200، 10 درصد مقاالت 
مربوط به سال های 2001 تا 2005، 32 درصد مقاالت مربوط به سال های 2006 تا 2010، 24 درصد 
مقاالت مربوط به سال های 2011 تا 2015 و در نهایت 29 درصد مقاالت مربوط به سال های 2016 

تا 2019 است.
فرمول جستجو:

 (team composition” OR “team characteristic” OR “team diversity” OR “team 

homogeneity” OR “team heterogeneity” OR “TMT composition” OR “TMT diversity” 

OR “TMT homogeneity” OR “TMT heterogeneity” OR “TMT characteristic*” OR “top 

management team” OR “ top management team characteristic*” OR “top management 

team composition” OR “ top management team diversity” OR “top management team 

homogeneity” OR “top management team heterogeneity” OR “TMT” OR team*) AND 

(startup* OR venture* OR “entrepreneurial firm*” OR “entrepreneurial company” OR 

“entrepreneurial organization” OR “entrepreneurial corporation” OR “entrepreneurial 

enterprise” OR “entrepreneurial association”
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شکل )1(: الگوریتم انتخاب مقاله نهایی

شکل )2(: پراکنش مقاالت نهایی بر اساس سال انتشار

۳-4- مرحله چهارم: استخراج نتایج

بعد از مطالعه مقاالت منتخب و نهایی شده، 43 عامل )کد( شناسایی شد و در نهایت بر اساس 

نام نویسندگان در جدول 1 خالصه شد. در این مرحله فرضیات و مدل های مقاله های منتخب 

موردبررسی قرار گرفت و متغیرهای مستقل مربوط به ترکیب تیم که بر عملکرد اثرگذار بودند 

به عنوان کد شناسایی شده در نظر گرفته شد )قابل مشاهده در جدول)2((. 

 

 3106تعداد منابع یافت شده: 
 

 520ی برای بررسی چکیده: هامقالهتعداد 
 

 277های برای بررسی محتوای کامل:تعداد مقاله
 

 58های نهایی: کل مقاله
555959595959 

 2586رد شده با عنوان: هایتعداد مقاله
 

 243های رد شده با چکیده:مقاله
 

 218محتوا:های رد شده با مقاله
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جدول)2(: طبقه بندی کدهای شناسایی شده 
 پژوهشگران شدهشناسایی کد
 (2006(، بکمن )2007و همکاران ) 17بکمن سابق هایکتشر ناهمگنی
و همکاران  19(، آسپپپنلون 2005)18چاودهوری(، 2007(، بکمن و همکاران )2015ژاو و همکارن ) عملکردی زمینه پیش ناهمگنی

بارتون2005) نک(، بوکر و 2008)20(، بکمن و  کاران ) 22دای(، 2005)21ویلتب  یکسپپپو(، ا2019و هم
و همکپپاران  26(، لنوگ2016و همکپپاران ) 25سپپپپاهپپای ( 2008)24زیمرمپپان(، 2017و همکپپارن )23
کاران ) 27کای(، 2013) ماسپپپون2013و هم کاران ) 28(، آ ن (، زهرا و 2006و هم (، 2010)29ویکلو

(، 2009)32و همکاران جولیان( 2012)31و لرنر کریسپپپرنرر ر(، 2011)30یوسپپپباسپپپارانکنونکارت و 
 (2003و همکاران ) یوسباساران(، 2007)33انسلیو  همیلسکی(، 2008) لی

(، ژاو و 2017)34مارگولیسو  تیزدبار(، 2017و همکاران ) ایکسپپپو(، 1998و همکاران ) انسپپپلی تحصیالتنوع  ناهمگنی
(، چن لر و همکاران 2006(، آماسپپپون و همکاران )2014و همکاران ) 35(، وگل2015همکاران )

سکی(،، 2010) ویکلون (، زهرا و 2007)36(، هنکه و لوثره2008) زیمرمان( 2005) سلیو  همیل  ان
 (2009و همکاران ) جولیان(، 2007)

 (2007و انسلس ) همیلسکی(، 2015ژاو و همکاران ) تحصیالتسطح  ناهمگنی
سو(، 2005) چاودهوری سن ناهمگنی سون 2009همکاران ) جولیانو(، 2011)37(،  و2017و همکاران ) ایک (، آما

 (2006و همکاران )
 (2012و همکاران ) 38استفنز سن همگنی
(، 2017)40(، مزرا2015و همکاران ) 39واسپپپیلسپپپکو(، 2014(، وگل و همکاران )2005) چاودهوری جنسیت ناهمگنی

 (2019و همکاران ) دای
 (2018و همکاران ) 41(، باکس2012استفنز و همکاران ) جنسیت همگنی
 (2005(، چن لر و همکاران )1990و اسرونرون ) ایزنراردت تجربه صنعت ناهمگنی
 (2017و همکاران ) تیس(، 2014وگل و همکاران ) رهبریتجربه  ناهمگنی

 (2005(، چن لر و همکاران )2014(، وگل و همکاران )2009و همکاران ) جولیان ملیت ناهمگنی
 (2017و همکاران ) ایکسو(، 2015و همکاران ) واسیلسکو(، 2009و همکاران ) جولیان 42سابقه خ مت ناهمگنی
 (2003و همکاران ) یوسباساران کارآ رینیتجربه  ناهمگنی

 (2011 و ) تجربه کار ناهمگنی
 (2018)44اوسیوسکیو  هاسین(، 2005)43گریلیکلمبو و  تحصیالتمربوط به  یهاسال میانگین

 (2017)45انگلن و نوسرلر تحصیلکردهتع اد ا راد 
 (2003و همکاران ) یوسباساران(، 2018) اسیوسکیو  هاسین سنی میانگین

سنولن  و همکاران )2005) گریلیکلمبو و  کاریتجربه  هایسال میانگین ستوکی(، 2005(، آ سکیو  هاسین(، 2016)46ا سیو  او
 (،2013)47میستوهاشی( او و 2011(،  و )2018)

 (2017و همکاران )49(، مانور1995و همکاران ) 48گی(، مک 2017انگلن و نوسرلر ) کاریتجربه  یهاسالمجموع تع اد 
 یان ازراه یقبل هایینتع اد نوآ ر میانگین

 ی ت یش ه توسط اعضا
 (2013) میستوهاشی(، او و 2016)50و همکاران تیس(، 2018) اوسیوسکیو  هاسین

 هایننوآ ر یان ازکه در راه یتع اد ا راد
 ان بوده یردرگ

 (2017)52سیمونز(، شو و 2017(، انگلن و نوسرلر )2016) استوکی(، 2009)51واقن دیو  لری

 ی تکه ا راد  هایینوآ رینتع اد 
 ان ها شرکت داشتهآن یسدر تأس

سو2006)53شیندلمار و  سرنرو ر(، 2007)54(، ه ستفنز و همکاران )2012و لرنر ) کری (، 2012(، ا
 (2017) مارگولیستزابار و 

 تی که ا راد  ییهاسالتع اد 
 ان .بوده نوآ رین یک یان ازدر راه

 (2019)55و سون ارام شتی

 سپپیمونز(، شپپو و 2019و سپپون ارام ) شپپتی(، 2009واقن ) دیو  لری(، 2006) شپپیندلمار و  تجربه در صنعت یهاسالتع اد کل 
(2017،) 
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5-۳- مرحله پنجم: تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های کیفی

در این قسمت از کدهای استخراج شده در مرحله قبل تفسیری یکپارچه و جدید ارائه می شود. 
برای رسیدن به تفسیر یکپارچه الزم است که کدهای مشابه در دسته بندی های جدید قرار گیرند 

و از کنار هم قرار گرفتن آن ها مفاهیم جدید به وجود آید. دسته بندی مفاهیم مشابه نیز مقوله ها را 
ایجاد می کند. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، با کمک روش تحلیل محتوا روی 58 مقاله نهایی 
انتخاب شده در مجموع 4 مقوله و 10 مفهوم و 36 کد برای ترکیب تیم کارآفرین در نوآفرین ها 
کشف و برچسب گذاری شد. نتایج حاصل از این تجزیه وتحلیل در جدول )3( قابل مشاهده است.

مقوله 1: همگنی- ناهمگنی ویژگی های ترکیب تیم

در کدهای مستخرج شده دو دسته کلی دیده می شود که مربوط به همگنی و یا ناهمگنی بعضی 

که تجربه صنعت مربوطه را  افرادیدرصد 
 دارند

 (2016) استوکی

 تیم اعضایکه  ییهاسال میانگین
 اند.در صنعت مربوطه کار کرده

لت کاران ) 56پاتز ن(، بوکر و 2008و هم و  هاسیییین(، 2005) گریلی(، کلمبود و 2005) کویلتب
 (،2013) میستوهاشی(، او و 2018) اوسیوسکی

کاران )2006بکمن ) قبلیبا تجربه مشترک  اعضایتعداد  نگ2009واقن ) دیو  لری(، 2007(، بکمن و هم (، لنوگ و 2012)57(، ژ
 (1990و اسچونهون ) ایزنهاردت(، 2019و همکاران ) 58پیرز(، 2013همکاران )

 (2006)59کر سابقه خدمت یهاسال میانگین
 (2008)60لی سابقه خدمت یهاسالمجموع 
 مدار وظیفه شخصیت میزان
در برابر  گشودگیو  گرایی)وجدان 

 تجربه(

 (2015ژاو و همکاران )

 رابطه مدار شخصیت میزان
 (هیجانیو ثبات  سازگاری یی،)برونگرا

 (2015ژاو و همکاران )

 مدار وظیفه شخصیت ناهمگنی
در برابر  گشودگیو  گرایی)وجدان 

 تجربه(

 (2015ژاو و همکاران )

 رابطه مدار شخصیت ناهمگنی
 (عاطفیو ثبات  سازگاری برونگرایی،)

 (2015ژاو و همکاران )

 (2019و همکاران ) دای شخصیتعامل  5 میانگین
 (1520و همکاران ) 61نپ داری دستیافتبه  نیاز ناهمگنی

 (2013و همکاران ) 62برانون زوجیداشتن روابط 
 (2003و همکاران ) یوسباساران(، 2013برانون و همکاران ) خانوادگیداشتن روابط 

 (2009واقن ) دیو  لری تیمدر  مالکیتتمرکز 
 (2009واقن ) دیو  لری تیمدر  مدیرعاملوجود 

 (2008و همکاران ) 63(، آلمرجارز1990و اسچونهون ) ایزنهاردت تیماندازه 
سکیو  هاسین سیو سلر2010) لیاوو  لی(، 2018) او سوندارم ) شتی(، 2019)64(، درچ (، 2019و 

 یوسباساران(، 2005(، چندلر و همکاران )2009و همکاران ) فدریکو(، 2006آماسون و همکاران )
 (2003و همکاران )

 (2005چندلر و همکاران )(، 2007بکمن و همکاران ) تیمورود و خروج عضو به/ از 
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عوامل است. این عوامل در یک دسته کلی به نام ویژگی های در برگیرنده همگنی و ناهمگنی قرار 
می گیرد ازآنجاکه همگنی و ناهمگنی در ترکیب تیم دو سر یک طیف هستند، بنابراین قرار دادن آن ها 
در یک دسته منطقی به نظر می رسد. بعضی مقاالت همگنی عوامل را سنجیده اند و برخی مقاالت 
ناهمگنی عوامل را و در مجموع عمده مطالعات هم حول این دو عامل انجام شده است و بنابراین 

به صورت یک مقوله کلی در نظر گرفته شده است در زیر به توضیح مفاهیم این مقوله می پردازیم:
 تجربه تیم: این مفهوم مربوط به عواملی است که سابقه اعضای تیم را نشان می دهد و به 
این موضوع می پردازد که سوابق اعضای تیم در شغل ها، صنایع مختلف،شرکت های سابق، تجربه 
مدیریت و رهبری در تیم چه میزان همگنی و یا ناهمگنی دارد و یا افراد در تیم از لحاظ تعداد 

سال های خدمت چه میزان همگن یا ناهمگن هستند.
جمعیت شناختی تیم: این مفهوم ویژگی های افراد را ازنظر ویژگی های جمعیت شناختی مانند 
سن، تحصیالت و جنسیت موردبررسی قرار می دهد و میزان همگنی یا ناهمگنی این عوامل در 

ترکیب تیم کارآفرین مهم است.
شخصیت تیم: منظور میزان همگنی یا ناهمگنی شخصیت تیم در عواملی مانند متغیرهای مربوط 

به 5 عامل بزرگ شخصیت65 و نیاز به دستیافت داری66 است.
مقوله 2: ویژگی های جمعی اعضای تیم

عالوه بر همگنی یا ناهمگنی ترکیب اعضای تیم، جمع برخی ویژگی ها و میانگین آن ها در تیم 
یکی از مقوله های سنجش ترکیب تیم است که این مقوله به مفاهیم زیر تقسیم شده است.

نوآفرین، سابقه  راه اندازی  تجربه  یا  و  کار مشترک  تجربه  داشتن  میزان سال های  تیم:  تجربه 
خدمت، تجربه سابقه کار پیشین و تجربه صنعت و سابقه خدمت اعضای تیم می تواند یکی از عوامل 

سنجش ترکیب تیم کارآفرین باشد.
جمعیت شناختی تیم: منظور میانگین ویژگی های جمعیت شناختی مثل تحصیالت و سن است.
از عوامل  یکی  بزرگ شخصیت  عامل  به 5  مربوط  متغیرهای  میزان  میانگین  تیم:  شخصیت 

سنجش ترکیب تیم است.
مقوله ۳: ویژگی های ساختاری

عالوه بر عواملی که مربوط به همگنی یا ناهمگنی و ویژگی های جمعی اعضای تیم در تجربه، 
شخصیت و ویژگی های جمعیت شناختی است عوامل دیگری نیز وجود دارد که مربوط به ساختار 
تیم می شود و وجود یا عدم وجود برخی از روابط در تیم و اندازه تیم را نشان می دهد. این مقوله 

شامل مفاهیم زیر است:
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روابط زیستی: به معنی وجود یا عدم وجود روابط خانوادگی یا زوجی در بین اعضای تیم است.
بین  تیم و وجود و عدم موجود مدیرعامل در  اعضای  مالکیت  میزان  منظور  روابط قدرت: 

اعضای تیم است.
اندازه تیم: به تعداد اعضای تیم اشاره دارد.

مقوله 4: جابجایی اعضای تیم: با توجه به رشد تیم های کارآفرین در مراحل مختلف و تغییرات 

به عنوان عامل  تیم وارد می شوند  به  یا  و  تیم خارج می شوند  از  افرادی که  تعداد  آن ها  زیاد در 

جابجایی و یکی از عوامل ترکیب تیم نوآفرین در نظر گرفته شده است.
جدول )3(: نتایج تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های پژوهش )کد، مفهوم، مقوله(

6-۳- مرحله ششم: کنترل کیفیت
برای کنترل کیفیت کدگذاری و مفهوم بندی در مرحله قبل از ضریب توافق کاپا استفاده می شود 
)کوهن،1960(. زمانی که قصد داریم میزان توافق بین دو رتبه دهنده را بسنجیم، از شاخص کاپا 
استفاده می کنیم. شاخص کاپا تنها برای متغیرهایی مورد استفاده قرار می گیرد که هم سطح سنجش 
آن ها یکی باشد و هم تعداد طبقات آن ها با یکدیگر برابر باشد. بدین منظور فهرست کدها در اختیار 

 کدها مفاهیم هامقوله

 یمت یبترک یناهمگن -یهمگن هایویژگی
( یتو شخص یشناخت یت)تجربه، جمع فردی هایویژگیمنظور  :تعریف

. گیردمیقرار  یها موردبررسمتنوع بودن آن یابودن و  یکساناست که 
 هایویژگیافراد ازنظر  یاکه آ شودمی یریگمختلف اندازه هایتیمدر  یعنی

 یزانصورت منیمتفاوت هستند بد یامختلف به هم شباهت دارند و 
 .آیدمیبه دست  یناهمگن یا یهمگن

 تیمتجربه 

 سابق یهاشرکت

 سابقه خدمت
 ینه عملکردیزمشیپ

 رهبریتجربه 
 تجربه صنعت

 کارآفرینیتجربه 
 پیشینتجربه سابقه کار 

 شناختی جمعیت
 تیم

 سن
 جنسیت

 تحصیالت
 ملیت

 تیم شخصیت

 گراییوجدان 
 در برابر تجربه گشودگی

 برونگرایی
 سازگاری

 عاطفیثبات 
 داری دستیافتبه  نیاز

 یمت یبترک یجمع هایویژگی
ها مجموع آن یاو  یانگیناست که م یفرد هایویژگی: منظور تعریف

. عالوه بر شودمی( در نظر گرفته یتشخص ختی،شنا جمعیت)تجربه، 
دارد  یتاهم یمدر ت یزها نآن یزانم هاویژگیمتفاوت بودن  یابودن  یکسان

 .شودمی یدهجمع تعداد سنج یاو  یانگینبا م یزانم ینا

 تیمتجربه 

 پیشینتجربه سابقه کار 
 یننوآفر یاندازتجربه راه

 تجربه صنعت
 تجربه کار مشترک

 تیم اعضایسابقه خدمت 
 شناختی جمعیت
 متی

 سن
 تحصیالت

 تیم شخصیت

 گراییوجدان 
 در برابر تجربه گشودگی

 برونگرایی
 سازگاری

 عاطفیثبات 
 یمت یبترک یساختار هایویژگی
 یمبخش مربوط به نوع روابط موجود در ت ینا یو کدها یم: مفاهتعریف

اند. گرفتهتحت عنوان ساختار نام یتشاناست که با توجه به ماه یمو اندازه ت
ا ی یکوچک یزانو م یمدهنده نوع روابط موجود در تنشان یمساختار ت

 هایویژگی یفرد هایویژگی یجااست که به یاست و عامل یمت یبزرگ
 .گیردمیرا در نظر  یمموجود در ت یفرد ینب

 زیستیروابط 
 زوجیروابط 
 خانوادگیروابط 

 روابط قدرت
 تیمدر  مالکیتتمرکز 

 تیمدر  مدیرعاملجاگرفتن 

 تیماندازه  تیماندازه 

 تیم اعضای جابجایی
 نوآفریندر طول مراحل رشد  یمت یمنظور ورود و خروج اعضا :تعریف
وارد  یمکه در مراحل مختلف خارج و به ت یتعداد افراد یعنیاست 

 .شوندمی

 اعضای جابجایی
 تیم

 تیمورود عضو به 

 تیمخروج عضو از 
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خبره دیگر قرار گرفت تا میزان توافق در مورد نحوه دسته بندی کدها در قالب مفاهیم، موردبررسی 
قرار بگیرد و ضریب کاپا برای درجه توافق در خصوص میزان اشتراک در کدهای استخراجی 
توسط پژوهشگران، با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد. مقدار شاخص کاپا که به کاپای کوهن 
معروف است، بین 0 تا 1 نوسان دارد. هر چه مقدار این سنجه به عدد 1 نزدیک تر باشد، نشان 

می دهد که توافق بیشتری بین رتبه دهندگان وجود دارد. 
با توجه به اینکه مقدار بدست آمده ضریب کوهن 0/801 )نزدیک به عدد 1( و سطح معناداری 
کمتر از 0/05 می باشد، می توان گفت توافق باالیی بین پاسخ دهندگان وجود دارد. توافق دو پژوهشگر 
بر روی 7 مقوله ایجاد شد و پژوهشگر دوم 8 مقوله را شناسایی کرد. نتایج مربوط به شاخص کاپا 

در جدول )4(قابل مشاهده است.
جدول)4(: نتایج مربوط به سنجش شاخص کاپا)کوهن،1960(

۷-۳- مرحله هفتم: یافته های پژوهش
یافته های پژوهش حاکی از تحلیل فراترکیبی ترکیب تیم های کارآفرین است که شامل 4 مقوله، 
10 مفهوم و 36 کد است )جدول )3(( که مقوله ها عبارتست از همگنی-ناهمگنی ترکیب تیم، 
ویژگی های جمعی تیم، ساختار تیم و جابجایی اعضای تیم. همان طور که در قسمت پیشینه پژوهش 
گفته شد، بیشتر پژوهش هایی که در مورد ترکیب تیم انجام شده است در تیم های کاری به صورت 
کلی )نه لزوماً تیم کارآفرین( انجام شده است. ازآنجاکه ترکیب تیم در نوآفرین ها موضوع جدیدی 
است که موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است و نوآفرین ها ویژگی های مختص به خود را دارند و 
با شرکت های تثبیت شده متفاوت هستند نیاز است که ترکیب این تیم ها به صورت ویژه موردبررسی 
مقوله  چهار  هر  در  منتخب  مقاالت  نتایج  و  تحلیل  از  به دست آمده  اجزای  ادامه  در  گیرد.  قرار 

موردبررسی قرارگرفته است.

4- تجزیه و تحلیل یافته ها
یافته های پژوهش، یعنی مقوله ها، مفاهیم و کدهای مربوط به جدول )3( به تفصیل  ادامه  در 
موردبررسی قرارگرفته است. یکی از نقاط ضعف پژوهش های انجام شده در حوزه ترکیب تیم های 
کارآفرین که کالتز و همکاران )2014( نیز بر آن تاکید داشته اند این است که الزم است که در 

معناداریعدد  تقریب انحراف استاندارد مقدار   
.۸۰۱ کاپا مقدار توافق  ۰۷۰.  ۱۳.۴۴۶ ۰۰۰.  

    ۳۴ تعداد موارد معتبر
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مطالعه نوآفرین ها مراحل مختلف چرخه عمر در نظر گرفته شود که در اکثر پژوهش ها این مهم 
دیده نشده است. نوآفرین های چندین مرحله رشد دارند که هر مرحله عملکرد و ترکیب مخصوص 
به خود را دارد. ازآنجاکه عملکرد نوآفرین ها در مراحل رشد متفاوت است، پژوهشگر با توجه به 
عامل عملکرد در نظر گرفته شده پی به مرحله رشد برده و به تجزیه وتحلیل یافته ها پرداخته و نتایج 

پژوهش ها را مورد مقایسه قرار داده است.

1-4- همگنی - ناهمگنی در ترکیب تیم کارآفرین
 نوآفرین ها بیش از شرکت های با سابقه به تفاوت های فردی نیاز دارند. نوآفرین ها با محیط 
متالطمی مواجه است که نیاز به پاسخگویی سریع نسبت به محیط دارد. هرچه میزان تنوع در 
تجارب گذشته تیم و تحصیالت تیم بیشتر باشد میزان خالقیت در تیم و در نتیجه پاسخگویی تیم 
در شرایط متالطم بیشتر است. در این پژوهش مقاالت مختلف در زمینه اثر همگنی-ناهمگنی عوامل 
مختلف موردبررسی قرار گرفتند و هرکدام از آن ها این اثر را بر روی عوامل مختلف سنجیده اند. 
همگنی-ناهمگنی شامل سه مفهوم جمعیت شناختی، تجربه و شخصیت است که نتایج مربوط به 

هر دسته در ادامه به تفصیل موردبررسی قرارگرفته است.
سن،  مانند  شناختی  جمعیت  متغیرهای  ناهمگنی  که  می دهد  نشان  پژوهش ها  بیشتر 
مثبت  اثر  تیمی  انسجام  و  سرمایه  جذب  نوآفرین،  بقای  جنسیت،  و  نوآوری  بر  تحصیالت 
دارد (Tzabbar & Margolis,2017; Zahra & Wiklund,2010;Amason et al, 2006). اما مطالعه 
باکس و همکاران )2018( اثر همگنی جنسیت بر بقای نوآفرین را منفی می داند این مطالعات نشان 
می دهد که افراد با تحصیالت متفاوت برای عملکرد تیم ها مفید هستند و ازآنجاکه تیم های نوآفرین 
با چالش های متعدد روبرو هستند وجود دانش های مختلف در تیم می تواند برای حل مشکالت 
راهگشا باشد و افراد با سنین مختلف نیز رویکردهای مختلفی نسبت به حل مسائل دارند و می توانند 
باعث نوآوری و بقای تیم باشند. ناهمگنی جنسیت نیز تیم را به ویژگی های مردانه و زنانه مختلف 
مجهز می کند که هر یک از ویژگی ها می تواند نقشی مؤثر بر بقای تیم داشته باشد و تاب آوری 
نوآفرین را در برابر مشکالت افزایش دهد و باعث بقای نوآفرین شود. از طرفی استفنز و همکاران 
)2018( همگنی جنسیت و همگنی سن را در بلندمدت باعث کاهش سوددهی می دانند و این نشان 
می دهد که تیم های نوآفرین به ناهمگنی بیش از همگنی نیاز دارند از طرفی مطالعه انسلی و همکاران 
)1995( نیز رابطه ناهمگنی تحصیالت و درآمد را معکوس می داند و این تناقض نشان می دهد که 
اگرچه ناهمگنی تحصیالت باعث نوآوری و بقای نوآفرین می شود ولی زمانی که محصول نوآفرین 
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وارد بازار می شود و به مراحل باالتر رشد و درنتیجه کسب درآمد می رسد، ابهامات محیطی کاهش 
می یابد و نوآفرین در بازار شناخته می شود، نیاز است که افراد همگنی بیشتری داشته باشند. ناهمگنی 

در این شرایط ممکن است بیشتر از کمک به عملکرد بهتر، به تعارض منجر شود. 
بیشتر پژوهش ها نشان می دهد که ناهمگنی تجارب افراد تیم در خارج و داخل تیم بر نوآوری، 
 (Dai et al,2019; بقای تیم، جذب سرمایه، بهره وری و انسجام تیمی و رشد فروش اثر مثبت دارد
 Tzabba & Margolis,2017; Zahra & Wiklund,2010; Amason et al,2006; Aspelund et

(;al,2005; Voget et al,2014. تنها مطالعه انسلی و همکاران )1998( است که رابطه ناهمگنی و 

پیش زمینه عملکردی را معکوس می داند در توضیح این تناقض همان طور که در بخش ناهمگنی 
جمعیت شناختی نیز توضیح داده شد ازآنجاکه رسیدن به درآمد مربوط به سال های باالتر رشد 
نوآفرین است و مربوط به مراحلی است که نوآفرین به ثبات و ساختارمندی بیشتری رسیده است 
به نظر می رسد که نیاز به همگنی در تجربه های پیشین بیشتر باشد تا ناهمگنی. زیرا ناهمگنی در 
شرکت های ساختارمند و باثبات بیشتر امکان بروز تعارض های غیرسازنده را بیشتر می کند ولی 
در نوآفرین های تازه تأسیس باعث کمک به حل چالش های محیطی می شود )انسلی و همکاران، 

 .)1998
راه اندازی  تجربه  ازنظر  تیم  افراد  هرچقدر  گفت  باید  مذکور  پژوهش های  سایر  درمورد  اما 
باشند برای  ناهمگن تر  از هم متفاوت و  نوآفرین ها، تجربه رهبری، تجربه پیش زمینه عملکردی 
نوآفرین ها که در محیط های پیچیده و در شرایط ابهام کار می کنند مفیدتر خواهد بود و عالوه بر این 
اثر ناهمگنی سابقه خدمت )که مربوط به سال های خدمت درون نوآفرین است( نیز بر انسجام تیمی 
و بهره وری تیمی مثبت ارزیابی شده است و این نشان می دهد که هر چه از رشد نوآفرین ها می گذرد 
نیاز است که افرادی جدید به تیم وارد شوند و افرادی که در مراحل قبل عضو تیم بوده اند از تیم 
خارج شوند تا ناهمگنی سابقه خدمت در تیم بیشتر و درنتیجه بهره وری و انسجام تیمی باالتر رود.
انجام شده است رابطه  تیم  بر عملکرد  تیم  ناهمگنی شخصیت  اثر  پژوهش هایی که در زمینه 
ناهمگنی نیاز به دستیافت داری را با کارایی تیم معکوس، اثر ناهمگنی شخصیت رابطه مدار را بر 
رشد کارکنان مثبت، در حالیکه رابطه ناهمگنی شخصیت وظیفه مدار با رشد کارکنان را معکوس 
می داند (Zhou et al, 2015). ازآنجاکه تیم های کارآفرین همه به دنبال کسب موفقیت هستند و نیاز 
به حل چالش های متعددی دارند، به نظر می رسد افراد با نیاز به دستیافت داری کمتر باعث گرفتن 
انرژی سایرین و احتماالً بروز پدیده سواری مجانی67 در نتیجه کاهش کارایی تیم شوند و نیاز است 
که افراد تیم ازلحاظ نیاز به دستیافت داری همگن تر باشند تا بتوانند با مشکالت متعدد نوآفرین 
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به خوبی روبرو شوند. از طرفی ناهمگنی شخصیت رابطه مدار در تیم های کارآفرین باعث می شود 
که افراد بتوانند نقش های موردنیاز تیم را به خوبی بازی کنند. این نقش ها شخصیت های متفاوت 
می طلبد و همگنی شخصیت باعث می شود که تمامی نقش های تیم نتواند به خوبی ایفا شود بنابراین 

نیاز است که افراد ازلحاظ شخصیت های برونگرایی، سازگاری و ثبات عاطفی ناهمگن باشند. 
از طرفی به دلیل اینکه در تیم ها سواری مجانی اتفاق نیفتد نیاز است که وجدان گرایی افراد به هم 
نزدیک باشد و نیاز است که افراد ازلحاظ گشودگی در برابر تجربه تفاوت های زیادی باهم نداشته 
باشند زیرا تیم های نوآفرین نیاز به نوآوری دارند و الزم است که همه افراد برای ارائه راه حل های 

خالقانه ویژگی های الزم را داشته باشند.

2-4- ویژگی های جمعی اعضا در ترکیب تیم کارآفرین
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ترکیب تیم ویژگی های جمعی تیم است. ویژگی های جمعی شامل 
سه مفهوم جمعیت شناختی، تجارب و شخصیت است که در ادامه مقاالت مربوط به هر مفهوم 

موردبررسی قرارگرفته است.
معدود مطالعه ای که در زمینه اثر ویژگی های جمعی جمعیت شناختی تیم بر عملکرد نوآفرین 
انجام شده است مطالعه سینها و اسویسکی )2018( و کلمبو و گریلی )2005( است. سین ها و اسویلسکی 
)2018( نشان داده اند که میانگین تحصیالت باال بر گردش مالی اثر مثبت ولی رابطه میانگین سنی باال با 
گردش مالی معکوس است. کلمبو و گریلی )2005( اثر میانگین سال های تحصیالت باال بر رشد تعداد 
کارکنان را مثبت می داند. این مطالعات نشان می دهد که هر چه میانگین سال های تحصیالت باالتر باشد 
موفقیت تیم بیشتر است. دلیل این موفقیت می تواند به ماهیت فنّاوری محور بودن،ابهام محیطی و نوآور 
بودن نوآفرین مربوط باشد که می طلبد که افراد با تحصیالت باال وارد تیم شوند و باعث پیشبرد اهداف 
تیم و افزایش گردش مالی و رشد کارکنان شوند. از طرفی میانگین سنی باالتر عاملی منفی در رشد 
گردش مالی است و این نشان می دهد که تیم های کارآفرین به افرادی با سنین پایین تر با دیدگاه هایی 

نوین تر و به روزتر برای پیشرفت نیاز دارد.
مطالعـات زیـادی در زمینـه اثـر جمعـی تجربـه اعضـای تیـم بـر عملکـرد تیـم انجام شـده 
اسـت و ایـن اثـر را بـر عواملـی چـون جـذب سـرمایه خطرپذیـر، بقـای، نـوآوری، صـادرات، 
تعـداد کارکنـان و راه انـدازی موفـق کسـب وکار سـنجیده اند و بیشـتر آن هـا ایـن اثـر را مثبـت 
 Shetty & Sundaram,2019; Leary & DeVaughn,2009; Hsu,2007;(کرده انـد ارزیابـی 
بیـن  از   ).Sinha&Osiyevskyy,2018; Engelen & Nuscheler,2017; Thiess et al,2016;)



ت نوآوري / سال دهم، شماره سوم، پاییز 1400
صلنامه علمي مدیری

ف

132

پژوهش هـای انجام شـده در ایـن حـوزه دو مطالعـه ایـن اثـر را معکوس به دسـت آورده اسـت 
یکـی مطالعـه پیـرز و همـکاران )2019( اسـت کـه رابطـه افـراد باتجربـه مشـترک قبلـی را بـر 
عرضـه عمومـی شـدن معکـوس به دسـت آورده اسـت و دیگری مطالعـه کر )2006( اسـت که 
رابطـه سـال های سـابقه خدمت بر بازگشـت دارایـی را معکـوس ارزیابی کرده اسـت. مطالعاتی 
کـه اثـر تجربـه بـر عملکـرد نوآفریـن را مثبت بـه دسـت آورده اند تجاربـی همچـون راه اندازی 
نوآفریـن، تجربـه صنعـت و تجربه کار مشـترک قبلی را موردبررسـی قـرار داده انـد. مثبت بودن 
اثـر ایـن عوامـل بـر عملکـرد نوآفریـن در سـال های اولیه نشـان می دهد که بـا توجه بـه متمایز 
بـودن ماهیـت نوآفرین هـا نسـبت بـه سـایر شـرکت های کوچـک و بـی سـاختار بـودن آن هـا، 
تجربـه راه انـدازی نوآفریـن و تجربـه صنعـت مربوطـه هرچقـدر باالتر باشـد بسـیار می تواند به 
درک ماهیـت نوآفریـن جدیـد کمـک کنـد و باعـث عملکـرد بهتـر می شـود. در مورد اثـر افراد 
باتجربـه مشـترک همان طـور کـه گفتـه شـد این عامـل بـر عواملـی از عملکـرد نوآفریـن مانند 
رشـد فـروش، جـذب سـرمایه و نـوآوری اثـر مثبـت دارد و بـر عرضه عمومـی اثر منفـی دارد. 
این نتایج نشان می دهد که چون عرضه عمومی شدن از مراحل آخر رشد است و افراد تیم به 
بلوغ بیشتری رسیده اند، این تجربه مشترک قبلی ممکن است باعث دیدگاه های مشترک و در نتیجه 
عارضه گروه اندیشی شود. ولی در مراحل اولیه رشد که نیاز به جذب سرمایه و نوآوری است از 
این حیث مهم است که این تجربه مشترک باعث انسجام تیمی و باعث فهم مشترک افراد و ایجاد 
همدلی بیشتر و در نتیجه موفقیت نوآفرین می شود. اثر منفی سال های سابقه خدمت بر بازگشت 
دارایی نیز نشان می دهد که نوآفرین ها نیاز به تغییرات در ترکیب تیمشان دارند و هرچه افراد جدید 
باسابقه خدمت پایین تر به تیم اضافه شوند میانگین سابقه خدمت کاهش و تجربیات جدیدی به تیم 

انتقال می یابد و درنتیجه باعث عملکرد بهتر تیم می شود.
در مورد اثر ویژگی های جمعی شخصیت بر عملکرد مطالعه دای و همکاران )2019( اثر میانگین 
5 عامل شخصیت به جز ثبات عاطفی را بر رشد فروش مؤثر می داند و این نشان می دهد که تیم های 
کارآفرین به ویژگی های گشودگی در برابر تجربه، وجدان گرایی، برونگرایی و سازگاری نیاز دارند 
و باال بودن هر یک از این ویژگی ها به ویژه ویژگی های وجدان گرایی و گشودگی در برابر تجربه 
که مربوط به انجام مؤثرتر وظایف می شود و ویژگی وظیفه مدار نام دارد، می تواند به عملکرد بهتر 

تیم منجر شود.

۳-4- ویژگی های ساختاری ترکیب تیم کارآفرین
مقاالت مربوط به ساختار تیم در قالب سه مفهوم روابط زیستی و خانوادگی، روابط قدرت 
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تیم  از روابط زیستی وجود زوج در  منظور  قرارگرفته است.  ادامه موردبررسی  تیم در  اندازه  و 
یک  مشترک  زندگی  دارای  زوج های  که  زمانی  است.  تیم  یک  در  خانواده  اعضای  وجود  یا  و 
کسب وکار را آغاز می کنند، آن ها هم در زندگی خانوادگی شریک می شوند و هم در زندگی کاری. 
زوج ها برای تصمیم گیری در مورد نقش ها و اینکه میزان زمانی که در خانه بمانند یا در محل کار 
انعطاف پذیری دارند و همین باعث می شود که نقش ها و ساختارهای کاری انطباق پذیر تری داشته 
باشند. تیم های شامل والدین و فرزندان با تفاوت های نسل مواجه هستند. نسل قدیمی تر از دادن 

قدرت تصمیم گیری به نسل جدید ممانعت می کند. 
است  مرسوم  تعارض  این کسب وکارها  در  نشان می دهد  پژوهش های کسب وکار خانوادگی 
به ویژه زمانی که شامل نسل های مختلف باشد این تفاوت نسل باعث تفاوت سن و تجربه در 
روابط فرزند و والدین می شود. عالوه بر این تفاوت بین نسل ها باعث ایجاد تعارض در ارزش ها 
و نگرش ها به ویژه در عادت های کاری می شود. از دیگر انواع روابط زیستی که ممکن است در 
تیم های نوآفرین وجود داشته باشد تیم های متشکل از خواهر و بردارهاست. بااین وجود رقابت 
خواهر و برادرها که مدت ها قبل از ایجاد نوآفرین به وجود آمده است، باعث ایجاد تعارض و 
درنتیجه اثرات منفی بر موفقیت نوآفرین است. (Branon et al, 2013). مطالعه براتون و همکاران 
)2013( روابط زوجی موجود در تیم را بر اولین فروش مؤثر می داند و این نتیجه برای تیم های با 

روابط خانوادگی برعکس است.
یک از عوامل مربوط به روابط قدرت ساختار مالکیت است که می تواند متمرکز یا غیرمتمرکز 
باشد. در مقابل ساختار مالکیت متمرکز، مالکیت غیرمتمرکز فرصت هر فرد برای تحمیل خواسته ها 
را محدود می کند و اعضای تیم مؤسس عالقه یکسان برای توسعه استراتژی ها برای موفقیت دارند. 
برای نوآفرین ها تمرکز بر اهداف کوتاه مدت ارزشمند است زیرا مهم ترین هدف نوآفرین تبدیل شدن 
به یک کسب وکار تثبیت شده است. در چنین شرایطی مالکیت غیرمتمرکز نسبت به مالکیت متمرکز 
مؤثرتر است.. برای نوآفرین ها تمرکز بر اهداف کوتاه مدت ارزشمند است زیرا مهم ترین هدف 
غیرمتمرکز  مالکیت  در چنین شرایطی  است.  تثبیت شده  به یک کسب وکار  تبدیل شدن  نوآفرین 
نسبت به مالکیت متمرکز مؤثرتر است(.leary & Devaughn,2009) عالوه بر این مطالعه لری و 
دی واقن )2009( نشان می دهد وجود مدیرعامل بر راه اندازی موفق نوآفرین اثر دارد این مطالعه 
نشان می دهد که درست است که نوآفرین ها لزوماً شرکت نیستند و به صورت رسمی مدیرعامل 
ندارند ولی نیاز است که به صورت غیررسمی فردی به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در تیم ها وجود 
داشته باشد. ازنظر لری و دی واقن )2009( تیم های مؤسس دارای مدیرعامل نسبت به تیم هایی که 
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قصد دارند بعداً مدیرعامل تعیین کنند، در راه اندازی کسب وکار موفق تر هستند. این دو محقق وجود 
یک مدیرعامل همیشگی در تیم مؤسس را به جای مدیرعامل موقت بر راه اندازی موفق مؤثر می دانند 

.(leary & Devaughn,2009)

مطالعاتـی کـه در زمینـه سـاختار تیـم انجام شـده اسـت اثـر انـدازه تیـم را برجذب سـرمایه و 
گـردش مالـی و گرایـش کارآفرینـی، رشـد کارکنـان و نـوآوری و رشـد فـروش مثبـت ارزیابـی 
Shetty & Sundaram,2019;Leary) & DeVaughn,2009;Li &Liao,2010;Almer- کرده انـد 

(Jarz,2008;Amason et al,2008 نتایـج ایـن مطالعـات کـه عملکـرد نوآفرین هـا را از جنبه هـای 

مختلـف موردبررسـی قـرار داده اسـت اهمیـت کار تیمی در نوآفرین ها را نشـان می دهد و نشـان 
می دهـد کـه تیم هـای چنـد نفـره عملکردشـان از تیم های دو نفـره به مراتـب بهتر اسـت و وجود 

افـراد بیشـتر در تیـم اهمیت بیشـتری بـرای نوآفرین هـا دارد.

4-4- جابجایی اعضای تیم کارآفرین
نوآفرین ها  توسعه  مراحل  در  که  می کند  پیشنهاد  نوآفرین ها  توسعه  مراحل  به  مربوط  ادبیات 
تقاضاهای قابل توجهی برای تغییر در قابلیت ها و شایستگی های اعضای تیم مدیریت ایجاد می کند. 
پژوهش های پیشین نشان می دهد که در سازمان های با اهداف عملکردی مشخص، ترک اعضای تیم 
مفیدتر خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که مراحل توسعه بر روابط بین جابجایی و عملکرد اثرگذار 
باشد. پویایی مربوط به اضافه شدن افراد تیم با پویایی مربوط به ترک اعضای تیم متفاوت است. 
گروه های جدید تشکیل شده بیشتر غیررسمی و با انسجام ضمنی عمل می کنند تا قوانین و اهداف 
مشخص و آشکار. بنابراین حتی در مراحل اولیه یک تیم، اضافه شدن افراد می تواند مخرب باشد اما 
این مخرب بودن با رشد سازمان افزایش می یابد. اضافه شدن عضو جدید به اجتماعی شدن و سازگار 
شدن قابل توجهی توسط اعضای موجود و اعضای جدید نیاز دارد. هم افراد جدید و هم افراد موجود 

.Chandler et al,) 2005) در تیم باید در مورد اهداف و نقش های مورد انتظار توجیه باشند
 مقاالت منتخب در این پژوهش اثر جابجایی اعضای تیم را بر متغیرهایی مانند جذب سرمایه و 
رشد فروش در نظر گرفته است. ازنظر بکمن و همکاران )2007( اضافه شدن اعضا به تیم مدیریت 
به جذب سرمایه و عرضه  تیم،  از  نوآفرین و خارج شدن مؤسس  باالتر رشد  ارشد در مراحل 
عمومی شدن کمک می کند ولی خروج اعضای تیم مدیریت ارشد احتمال عرضه عمومی شدن را 
کاهش می دهد. در مطالعه چندلر و همکاران )2005( ترک عضو جدید از نوآفرین های تازه تأسیس 
و نوآفرین های 5 ساله اثر مثبتی بر رشد فروش ندارد. از طرفی اضافه شدن عضو به تیم بر رشد 
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فروش نوآفرین های تازه تأسیس اثر منفی دارد، ولی اضافه شدن عضو به نوآفرین های 5 ساله اثر 
منفی ندارد. این دو مطالعه نشان می دهد که خروج عضو در مراحل اولیه رشد به ضرر تیم است ولی 
خروج عضو در به ویژه خروج اعضای مؤسس از تیم در مراحل باالتر برای عملکرد تیم مفید است. 
ولی خروج عضوهایی که در مراحل باالتر اضافه شده اند، احتمال عرضه عمومی شدن نوآفرین را 
کاهش می دهد. این مطالعات نشان می دهد که اعضای تیم مؤسس که در مراحل اولیه به تیم کمک 
می کنند لزوماً برای مراحل بعدی برای تیم مفید نیستند و الزم است که از تیم خارج شوند و افراد 

جدید به تیم وارد شوند که باعث افزایش عملکرد تیم در مراحل باالتر شوند.

5- جمع بندی
هفت  فراترکیب  روش  از  استفاده  با  کارآفرین  تیم های  ترکیب  تحلیل  باهدف  پژوهش  این 
اصلی همگنی- مقوله  به چهار  نهایت  در  و  انجام شد   )2006( بارسو  و  مرحله ای سندلوسکی 
ناهمگنی ویژگی های ترکیب تیم، ویژگی های جمعی ترکیب تیم، ساختار تیم و جابجایی اعضای 

تیم رسیده است.
از منظر نوآوری و دانش افزایی، این پژوهش اولین تحلیل جامع ترکیب تیم های کارآفرین را 
با استفاده از روش فراترکیب ارائه داده است. عالوه بر این ازآنجاکه سرمایه گذاری در اکوسیستم 
نوآفرینی در ایران از موضوعات روز و موردتوجه دولت و حاکمیت است و باعث حفظ سرمایه ها 
در کشور و رشد کارآفرینی می شود، این پژوهش از منظر پرداختن به یکی از عوامل مهم اثرگذار بر 

موفقیت نوآفرین ها نیز دارای اهمیت به سزایی است.
جایگاه کاربردی این پژوهش کمک به انتخاب و تشکیل هر چه بهتر تیم های کارآفرین است 
ازآنجاکه تیم های کارآفرین ازجمله عوامل مهم توسعه  نوآفرین ها هستند و از طرفی اکوسیستم  
نوآفرینی در چند سال اخیر در کشور موردتوجه بسیار قرارگرفته است و سرمایه گذاران زیادی 
سرمایه های خود را به سمت تیم های کارآفرین سوق داده اند، به نظر می رسد عوامل اثرگذار بر 
عملکرد تیم نیز فاکتور بسیار مهمی برای رشد این اکوسیستم باشد. ترکیب تیم از اصلی ترین عوامل 
اثرگذار بر موفقیت تیم است و یکی از شاخص هایی است که سرمایه گذاران برای انتخاب تیم ها 
در نظر می گیرند. به ویژه برای سرمایه گذاران که با دقت زیادی به گزینش تیم ها می پردازند، توجه به 
مقوله ها، مؤلفه ها و کدهای حاصل از تحلیل ترکیب تیم های کارآفرین در این پژوهش می تواند برای 

انتخاب بهتر تیم های کارآفرین کاربرد قابل توجهی داشته باشد.
به عنوان پیشنهاد برای پژوهش های آتی، ازآنجاکه عوامل این تحلیل در سطح دنیا و در کشورهای 
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مختلف موردبررسی قرارگرفته است بررسی مقوله های به دست آمده از این پژوهش در ایران و اثر 
عوامل آن بر موفقیت نوآفرین ها می تواند موضوع پژوهش های آتی باشد.  پیشنهاد دیگر این پژوهش 
بررسی عوامل مربوط به همگنی و ناهمگنی ترکیب تیم در تیم های کارآفرین است که به عنوان 
مهم ترین عامل در بیشتر پژوهش ها بر آن تأکید شده است. بسیار مهم است که این عوامل در طول 
مراحل رشد موردبررسی قرار بگیرد و مشخص شود که چه عواملی در چه مراحلی ازلحاظ همگنی 
یا ناهمگنی اهمیت دارند. ویژگی های جمعی افراد تیم نیز می تواند موضوع پژوهشی جداگانه باشد و 
ازآنجاکه شخصیت اعضای تیم در پژوهش های کمتری بررسی شده است می توان بر عامل شخصیت 
به ویژه تأکید داشت. در بخش ساختار پژوهش های بسیار محدودی انجام شده است به ویژه در حوزه 
تمرکز مالکیت و وجود مدیرعامل که می تواند موضوع جذابی برای پژوهشگران باشد و ازآنجاکه 
یکی از دغدغه های تیم های نوآفرین نحوه تقسیم سهام در بین افراد تیم است این عامل نیز می تواند 
موضوعی قابل توجه برای پژوهش باشد. در زمینه جابجایی اعضای تیم نیز پژوهش های محدودی 
انجام شده است که می تواند از جدیدترین موضوعات مربوط به ترکیب در تیم های کارآفرین باشد 
و بررسی شود که ورود و خروج اعضای تیم چه نتایجی می تواند بر عملکرد این تیم ها داشته باشد. 
ازآنجاکه این پژوهش صرفاً به بررسی انواع مقاالت در سال های 1990 تا 2019 پرداخته است 
انجام شده  پایان نامه های  بررسی کتاب ها و  به عدم  این پژوهش می توان  ازجمله محدودیت های 
در حوزه ترکیب تیم های کارآفرین و در بازه زمانی بیشتر اشاره کرد. از دیگر محدودیت های این 
پژوهش استفاده از دو پایگاه اصلی وب او ساینس و اسکوپوس است که به دلیل داشتن جامعیت در 
حوزه های مختلف علمی موردبررسی قرارگرفته است و از بررسی سایر پایگاه های علمی صرف نظر 

شده است.
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پیوست: 
معرفی مختصر 58 مقاله منتخب پژوهش

 یموردبررس نمونه نویسنده نام
 از تعریف

 تیم عملکرد
 کلی نتیجه

 پارک در نوآفرین 300 (2019) همکاران و دای

 چین فناوری

 زمینهیشپ یناهمگن ینرابطه ب یتجنس یرابطه مثبت دارد و ناهمگن یبا نوآور یتجنس یناهمگن نوآوری

حضور کارکنان زن  ینرابطه ب یتجنس یو ناهمگن کندمیمثبت  یلرا تعد یو نوآور یعملکرد

 .کندمیمثبت  یلرا تعد یو نوآور

 مثبتی اثر تیم اعضای تجربه برابر در گشودگی گرایی، وجدان یری،پذتطابق برونگرایی، میانگین فروش رشد ینچ رد نوآفرین 156 (2019) همکاران و دای

 .ندارد وجود مثبت رابطه فروش رشد و عاطفی ثبات بین ولی دارد فروش رشد بر

 عمومی عرضه آمریکایی نوآفرین 124 (2019) همکارانو  یرزپ

 شدن

 شدن کمتر است. یباشد ارزش عرضه عموم یشترهر چه تجربه مشترک ب

 یهسرما جذب هند در نوآفرین 156 (2019) سوندرام و شتی

 یرخطرپذ

تجربه در  یهاسالو تعداد کل  اندبوده یننوآفر یک یاندازدر راه یمکه افراد ت ییهاسالتعداد 

 رابطه مثبت دارد. یرخطرپذ یهسرما ینبا جذب اول ،صنعت

 همکاراندرچسلر و 

(2019) 

 دیجیتال نوآفرین 190

 آمریکا در محور

به  المللیینب توجه

 یمت

 .کندمی یلرا تعد یمبه ت المللیینو توجه ب یمت یمهاجرت اعضا ینرابطه ب یماندازه ت

 یهسرما جذب آمریکا در نوآفرین 168 (2019) همکارانمانور و 

 یرخطرپذ

 هاییطفرصت مثبت و در مح یدارا هاییطرا در مح یتجربه کار یزانم گذارانیهسرما

 .کنندیم یابیارز یمنف یدآمیزتهد

 اوسیوسکی و هاسین

(2018) 

 در نوآفرین 1291

 کانادای

تجربه صنعت با  یانگینو م هاینتعداد نوآفر یانگینو م یالتمربوط به تحص یهاسال یانگینم مالی گردش

رابطه مثبت وجود دارد.  یو گردش مال یماندازه ت ینندارد و ب یرابطه معنادار یگردش مال

 دارد. یمنف اثر یبر گردش مال یسن یانگینم

 در نوآفرین 2967 (2018) همکاران و باکس

 سوئیس

که تمام اعضا زن  هایینوآفرینسازمان رابطه معنادار وجود ندارد.  یو بقا یتجنس یهمگن بین نوآفرین بقای

 دارند. یکمتر یبقا هانوآفرین یرهستند نسبت به سا

 همکارانو  یکسوا

(2017) 

 عمومی عرضه یندرچ یننوآفر 355

 شدن

 ینب یوجود دارد. ول یشدن رابطه منف یعموم عرضهو  یعملکرد زمینهیشپ یناهمگن ینب

سن و  یناهمگن ینب یشدن رابطه مثبت وجود دارد. ول یعموم عرضهو  یالتتحص یناهمگن

شدن  عمومی عرضهسابقه خدمت و  یناهمگن ینوجود دارد و ب یشدن رابطه منف یعموم عرضه

 رابطه معنادار وجود ندارد.
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 نویسنده نام

 
 یموردبررس نمونه

 از تعریف

 تیم عملکرد

 
 کلی نتیجه

 
 مارگولیس و تزابار

(2017) 

 هحوز نوآفرین 578

 آمریکا در یوتکنولوژیب

بر  اندداشته شرکتها آن تأسیسدر  یمکه افراد ت هایینوآفرینو تعداد  یالتتحص یناهمگن نوآوری

 مثبت دارد. تأثیر ینوآور

 معناداری رابطه نوآفرین بقای با ملیت ناهمگنی ولی دارد اثرمثبت عملکرد بر جنسیت ناهمگنی نوآفرین بقای کامرون در نوآفرین 174 (2017) مزرا

 .ندارد

 آمریکایی نوآفرین 374 (2017) نوسچلز و انگلن

 تک هایحوزه در

 افرادیتعداد  ینب یوجود ندارد. ول یو تعداد کارکنان رابطه معنادار کردهیلتعداد افراد تحص بین کارکنان تعداد

 .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه کارکنان تعداد و اندبوده درگیر نوآفرین یاندازراه در که

 یاندازتجربه راه یو رابطه منف شودمیکم  سازییبوم یشبا افزا یاثر مثبت تجربه صنعت بر بقا نوآفرین بقای آمریکایی نوآفرین 3140 (2017) سیمونز و شو

 .شودنمی یشترب سازییبوم یشها با افزاآن یبر بقا یننوآفر

 مثبت دارد. یربر درآمد در مرحله رشد تأث یتجربه رهبر یو ناهمگن یننوآفر یاندازراه تجربه درآمد آمریکا در نوآفرین 519 (2016) همکارانو  یست

در  یننوآفر 7112 (2016) استوکی

 یسسوئ

که تجربه صنعت  یو درصد افراد اندبوده یردرگ یننوآفر یاندازکه در راه یتعداد افراد ینب صادرات

 اثر دارند. نوآفرینمربوطه را دارند بر صادرات 

 همکاران و ساهایم

(2016) 

 وجود دارد. یرابطه منف یهو جذب سرما یعملکرد زمینهیشپ یناهمگن ینب سرمایه جذب آمریکا در نوآفرین 175

در مرکز  یننوآفر 200 (2015) همکاران و ژاو

در شرق  یرشد فنّاور

 ینچ

 یننوآفر درباعث رشد کارکنان  یممدار در ت یفهوظ یتشخص یینپا یسطح باال با ناهمگن کارکنان رشد

است بر رشد کارکنان  یینکه سطح آن پا یمدار زمان یفهوظ یتشخص یباال ی. ناهمگنشودمی

رابطه مدار، اما نه سطح آن، با رشد کارکنان رابطه مثبت  یتشخص یدارد. ناهمگن یاثر منف

 دارد.

 یت،تمرکز مالک یت،مل یناهمگن یت،جنس یناهمگن ،سن یناهمگن اثر مروری، مقاله یک در - - (2015) روسینی و ژاو

 .داندمی مثبت عملکرد بر یعملکرد زمینهیشپ ناهمگنی یالت،تحص یناهمگن

 همکاران و واسیلسکو

(2015) 

 رابطه مثبت و معنادار دارد. یمت یورسابقه خدمت با بهره یو ناهمگن یتجنس یناهمگن یمت یوربهره امریکا در نوآفرین 816

 اثر ندارد. یو بر اثربخش یاثر منف ییبر کارا یدار یافتبه دست یازن یناهمگن اثربخشی و کارایی اتریش در نوآفرین 153 (2015) همکاران و نپ

 هایتیم در فرد 2894 (2014) همکاران و وگل

 آلمان در نوآفرین

بر جذب  یتمل یو ناهمگن یتجربه رهبر یناهمگن یت،جنس یناهمگن یالت،تحص یناهمگن سرمایه جذب

 مثبت دارد. تأثیر یهسرما
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 نویسنده نام

 
 یموردبررس نمونه

 از تعریف

 تیم عملکرد

 
 کلی نتیجه

 
 در نوآفرین 400 (2013) همکاران و لنوگ

 اولیه مراحل در سنگاپور

 سرمایه که رشد

 اندکرده جذب خطرپذیر

 انسجام و تمایز

 منابع ارزش

 انسانی

و  یو انسجام ارزش منابع انسان یزبا تما یباتجربه مشترک قبل یتعداد اعضا یناهمگن ینب

 رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. هاارزش ینا یزبا تما یعملکرد زمینهیشپ یناهمگن

 یتعارض احساس چین در نوآفرین 527 (2013) همکاران و کای

 یشناخت

رابطه معنادار و مثبت  یمدر ت یو شناخت یو تعارض احساس یعملکرد زمینهیشپ یناهمگن ینب

 وجود دارد.

 ینو ا رسندمیفروش  ینبه اول هایمت یرزودتر از سا یروابط زوج یدارا ینکارآفر هاییمت فروش اولین آمریکا در نوآفرین 295 (2013) همکاران و برانون

 برعکس است. یبا روابط خانوادگ هاییمت یبرا یجهنت

 هاشی میستو و اوو

(2013) 

 نقطه به رسیدن ژاپن در یننوآفر 830

 عطف

 یمثبت دارد ول تأثیربه نقاط عطف  یدنبر رس یکار یهاسال یانگینتجربه صنعت مشترک و م

 وجود ندارد. ایرابطهبه نقطه عطف  یدنو رس یاندازتجربه راه ینب

 یلتعد یحافظه معامالت یستمبر فروش ساالنه توسط س یباتجربه مشترک قبل یاثر تعداد اعضا ساالنه فروش چینی نوآفرین 400 (2012) ژنگ

 .شودمی

بلندمدت رابطه  یافراد با سودده یننوآفر یاندازو تجربه راه یتجنس یو همگن یسن یهمگن سوددهی سوئد در نوآفرین 202 (2012) همکاران و استفنز

 مدت رابطه ندارد.کوتاه یبا سودده یدارد ول نفیمعنادار و م

 لچنرو  یسچنهرفرکر

(2012) 

 در اروپایی نوآفرین 54

 رشد اولیه مراحل

 زمینهیشپ یو ناهمگن اندداشته شرکتها آن تأسیسدر  یمکه افراد ت هاییینتعداد نوآفر فروش رشد

 با رشد فروش رابطه مثبت دارد. یمت یاعضا یعملکرد

 یوسباساران و کنوکارت

(2011) 

 حوزه هاینوآفرین 225

 آمریکا در باال فناوری

 ذینفعان حمایت

 خارجی

 .شودمی یشترب یخارج ینفعانذ یتیکمتر باشد نقش حما یعملکرد زمینهیشپ یهر چه ناهمگن

 .دارد مثبت اثر تیم اثربخشی بر کاری تجربه میانگین و ناهمگنی تیم اثربخشی آمریکایی نوآفرین 73 (2011) فو

محصول رابطه مثبت و  یو نوآور یالتتحص یو ناهمگن یعملکرد زمینهیشپ یناهمگن ینب محصول نوآوری آمریکا در نوآفرین 109 (2010) ویکولند و زهرا

 معنادار وجود دارد.

 یفنّاور یننوآفر 184 (2010) لیا و لی

 یکامحور در آمر

 رابطه مثبت وجود دارد. ینیکارآفر یشو گرا یماندازه ت ینب کارآفرینی گرایش

 حوزه نوآفرین 143 (2009) واقن دی و لری

 آمریکا در بانکی

موفق  یاندازراه

 یننوآفر

 

تجربه در  یهاسالتعداد کل  ،اند یربودهدرگ یننوآفر یاندازکه در راه یتعداد افراد ینب

رابطه معنادار و مثبت  ینموفق نوآفر یاندازبا راه یباتجربه مشترک قبل یصنعت و تعداد اعضا

 یکمتر است و جا گرفتن قو یمت یتباالتر احتمال موفق یتوجود دارد و هر چه تمرکز مالک

 موفق دارد. یاندازبر راه یادیاثر مثبت ز مؤسس یمدر ت یرعاملمد یک
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 نویسنده نام

 
 یموردبررس نمونه

 از تعریف

 تیم عملکرد

 
 کلی نتیجه

 
 همکاران و جولیان

(2009) 

رابطه مثبت و معنادار  یمسابقه خدمت با انسجام ت یو ناهمگن یتمل یسن، ناهمگن یناهمگن تیم انسجام تایلندی نوآفرین 829

 دارد.

 همکاران و فدریکو

(2009) 

 در نوآفرین 1209

 اروپای و التین آمریکای

 مدیترانه

 مثبت دارد. اثر هانوآفرینشدن  المللیینبر ب یماندازه ت شدن المللیینب

 همکاران و پاتزلت

(2008) 

 در آلمانی نوآفرین 99

 بیوتکنولوژی صنعت

 عمومی عرضه

 شدن

 یریتمد یمت یبا بازسازمانده یعملکرد زمینهیشپ یسابقه خدمت و ناهمگن یهاسالمجموع 

 دارد. یشدن رابطه منف عمومی عرضهارشد قبل از مرحله 

 

 یریتمد یمت یبا بازسازمانده یعملکرد زمینهیشپ یسابقه خدمت و ناهمگن یهاسالمجموع  تیم بازسازماندهی آمریکا در نوآفرین 156 (2008) لی

 دارد. یشدن رابطه منف عمومی عرضهارشد قبل از مرحله 

باال در  یفناور 170 (2008) بارتون و بکمن

 دره در مختلف یعصنا

 سلیکون

 عمومی عرضه

 شدن

 اثر مثبت دارد. یرخطرپذ یهشدن و جذب سرما IPOبر سرعت  یعملکرد زمینهیشپ یناهمگن

 همکارانآلمرجارز و 

(2008) 

 است. یشتررشد تعداد کارکنان ب یشترب مؤسس یمت یهر چه تعداد اعضا تیم اندازه اتریش در نوآفرین 729

 رابطه وجود دارد. یهسرما یشو افزا یالتتحص یسابقه خدمت و ناهمگن یناهمگن ینب سرمایه جذب آمریکا در نوآفرین 172 (2008) زیمرمان

 .دهدمی یشرا افزا یهجذب سرما اندداشتهها آن تأسیسدر  یمکه افراد ت هایینوآفرینتعداد  سرمایه جذب آمریکا در نوآفرین 149 (2007) هسو

 انسلیو  یلسکیهم

(2007) 

 در نوآفرین 1142

 آمریکا

 یو رهبر یعملکرد زمینهیشو پ یالتناهمگن ازلحاظ تحص هاییمت یبرا یدستور یرهبر رهبری سبک

 است. ترمناسبهمگن  هاییمت یتوانمندساز برا

 کانادایی نوآفرین 397 (2007) لوئچه و هنکه

 مختلف صنایع در

 یزیررابطه توسط برنامه ینا یندارد ول یممحصول اثر مستق یبر نوآور یالتتحص یناهمگن محصول نوآوری

 .شودمی یلتعد یکاستراتژ

 حوزه در نوآفرین 161 (2007) همکارانبکمن و 

 دره در باال فناوری

 صنایع در سیلیکون

 مختلف

 و سرمایه جذب

 عمومی عرضه

 شدن

 هاییماما در ت کندمیشدن کمک  یعموم عرضهو  یهبه جذب سرما مؤسس یمدر ت هاهمگنی

 یعملکرد زمینهیشپ یعامل ناهمگن اثر. کندمیکمک  یهبه جذب سرما هاتنوعارشد  یریتمد

ارشد و  یریتمد یمشد. اضافه شدن اعضا به ت یابیمثبت ارز یرخطرپذ یهبرجذب سرما یزن

 یخروج اعضا یول کندمیشدن کمک  یعموم عرضهو  یهبه جذب سرما مؤسسخارج شدن 

 .دهدمیشدن را کاهش  یعموم عرضهارشد احتمال  یریتمد یمت
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 رابطه مثبت دارد. یمت یبا بقا یالتتحص یناهمگن تیم بقای آمریکا در نوآفرین 51 (2006) همکاران و فو

 و فروش افزایش سوئدی نوآفرین 223 (2006) شین و دلمار

 بقای

تجربه  یهاسالو تعداد کل  اندداشته شرکتها آن تأسیسدر  یمکه افراد ت هایینوآفرینتعداد 

 .شودمی نوآفرین یفروش و بقا یشصنعت باعث افزا

 فناوری نوآفرین 170 (2006) بکمن

 در مختلف صنایع در باال

 سیلیکون دره

 اکتشافی رفتار

 استخراجی

اثر  یاستخراج یسابق بر رفتار اکتشاف هایناهمگنیو  یباتجربه مشترک قبل یتعداد اعضا

 مثبت دارد.

 همکاران و آماسون

(2006) 

 آمریکا در نوآفرین 174

 از سال 6 از بیشتر که

 باشد نگذشته عمرشان

با  یمسن و اندازه ت یناهمگن یالت،تحص یو، ناهمگن یعملکرد زمینهیشپ یناهمگن ینب نوآوری

 رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. ینوآور

 باال فناوری نوآفرین 77 (2006) کر

 پزشکی تجهیزات در

 آمریکا

 دارد. یرابطه منف ییسابقه خدمت با بازگشت دارا یهاسال یانگینم دارایی بازگشت

 یفنّاور یننوآفر 506 (2005) گریلی و کلمبو

 یتالیاییمحور ا

کار در صنعت  تجربه یهاسال یانگینوکار و مکسب یتو موفق یلتحص یهاسال یانگینم بین کارکنان تعداد

 مربوطه با رشد تعداد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.

 آمریکا در نوآفرین 79 (2005) چاودهوری

 که کامپیوتر صنعت در

 دارند سال 5 تا 2 بین

با تعهد  یرابطه معنادار یتجنس یسن و ناهمگن یناهمگن ی،عملکرد زمینهیشپ یناهمگن تیمی تعهد

 ندارد. یمیت
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 نویسنده نام

 
 یموردبررس نمونه

 از تعریف

 تیم عملکرد

 
 کلی نتیجه

 
 و سوئدی نوآفرین 408 (2005) همکاران و چندلر

 از که شرکت 124

 نوآفرینیشان دوره آخرین

 گذردمی سال 5

بر رشد فروش  یاثر مثبت ساله 5 هاینوآفرین و تأسیس تازه هاینوآفریناز  یدترک عضو جد فروش رشد

 یدارد ول یاثر منف تأسیس تازه هایینبر رشد فروش نوآفر یمندارد و اضافه شدن عضو به ت

و تجربه صنعت  یالتتحص یندارد. ناهمگن یساله اثر منف 5 هاینوآفریناضافه شدن عضو به 

 یبت دارد و ناهمگناثر مث یمبر ورود و خروج ت یمو اندازه ت دبر ورود عضو اثرمثبت دار

 ندارد. یمت ییبر جابجا یاثر یتو مل یتجنس

 صنعت هاینوآفرین 86 (2005) ویلتبنکبوکر و 

در دره  هادییمهن

 یلیکونس

 اعضای جابجایی

 تیم

کمتر و هر چه تجربه صنعت مشابه  یریتمد یمدر ت ییرتغ یشترب یهر چه تنوع تجربه عملکرد

 در آن کمتر ییراتباالتر تغ یمت

 همکارانآسپولند و 

(2005) 

 یفنّاور یننوآفر 130

 یناویمحور اسکاند

 مثبت دارد. تأثرسازمان  یبقا یهاسالبر  یعملکرد ینهزم یشپ یناهمگن نوآفرین بقای

 همکاران و یوسباساران

(2003) 

 خروج و ورود بریتانیا در نوآفرین 90

 تیم اعضای

بر ورود اعضا  یعملکرد زمینهیشپ یدارد، ناهمگن یرابطه منف یمت یبا ورود اعضا یمت اندازه

اثرمثبت دارد.  یمت یبرخروج اعضا ینیتجربه کارآفر یدارد. ناهمگن یفیاثر ضع یمبه ت

رابطه  یسن یانگیندارند. م یاثر منف یمت یبر خروج اعضا یبا روابط خانوادگ یهاشرکت

 ندارد. یمت یبا ورود و خروج اعضا یمعنادار

 دارند. یبا سطح درآمد رابطه منف یعملکرد زمینهیشپ یو ناهمگن ترناهمگن یالتتحص درآمد آمریکایی نوآفرین 88 (1998) ارانهمک و انسلی

 همکارانو  یمک گ

(1995) 

 آمریکایی نوآفرین 210

 باال فناوری

 است. یشتردارد ب یترباتجربه یرانکه مد ییدر ها یهمکار مدیران همکاری

 اسچونهونو  یزنهاردتا

(1990) 

صنعت  یننوآفر 92

 یکادر آمر هادییمهن

 یمت یندارد و هر چه تعداد اعضا یتجربه صنعت با رشد فروش رابطه معنادار یناهمگن فروش

بر رشد فروش اثر  یمشترک قبل یتعداد اعضا یاست. ول یشتررشد فروش ب یشترب مؤسس

 معنادار دارد.

 


