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چکیده
ازآنجاکه تیمهای کارآفرین یکی از ارکان اصلی موفقیت در نوآفرینها هستند ،انجام تحلیلی جامع جهت شناخت
ب مناسب تیمها در اکوسیستم نوآفرینی کشور الزم و ضروری
عوامل ترکیب تیم کارآفرین برای کمک به شناخت ترکی 
به نظر میرسد .بنابراین این پژوهش باهدف ارائه تحلیلی جامع برای ترکیب تیمهای کارآفرین در نوآفرینها انجامشده

پژوهشهای منتشر شده در پایگاههای مختلف علمی بین سالهای  1990تا  2019در زمینه ترکیب تیمهای کارآفرین
در نوآفرینها ،تحلیل جامعی برای ترکیب این تیمها ارائه داده است .نتایج این تحلیل شامل  4مقوله اصلی 10 ،مفهوم و
 36کد است که چهار مقوله اصلی عبارتست از :همگنی -ناهمگنی ویژگیهای اعضای تیم ،ویژگیهای جمعی اعضای
تیم ،ساختار تیم و جابجایی اعضای تیم .نتایج این پژوهش داللتهایی برای ذینفعان و فعاالن اکوسیستم نوآفرینی در
ایران بهویژه در زمینه ارزیابی تیمهای موفق توسط سرمایهگذاران خطرپذیر دارد .عالوه بر این تیمهای نوآفرین نیز
میتوانند از یافتههای این پژوهش برای تشکیل ترکیب مناسب تیمهای خود استفاده کنند.
واژگان کلیدی :تیم کارآفرین ،تیم نوآفرین ،نوآفرین ،ترکیب تیم ،فراترکیب
 -1عضو هیئت علمی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 -2عضو هیئت علمی ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 -3عضو هیئت علمی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 -*4دانشجوی دکتری ،مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران /.نویسنده
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است و با استفاده از مرور نظاممند و روش تحقیق کاربردی و توصیفی فراترکیب با استخراج  58عنوان مقاله از
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-1مقدمه

شرایط اقتصادی ،محدودیتهای فرصتهای شغلی و مشوقهای مختلف ،جوانان کشور را به

سمت کارآفرینی سوق داده است و به همین دلیل همهساله گروهی از افراد ،شرکتهایی چند نفره
تحت عنوان «شرکتهای دانشبنیان» و «نوآفرین» تأسیس میکنند .این شرکتها نقشی اساسی در
اقتصاد دنیای امروز بازی میکند .اما باوجود برخی موفقیتها ،بیشتر این شرکتها قبل از اینکه از
توانمندیهایشان بهره ببرند ،شکست میخورند .پژوهشها نشان میدهد تیمهای کارآفرین نسبت
به کارآفرینان فردی بهتر میتوانند با چالشهای مربوط به این نوع از شرکتها مواجه شوند .تیمهای
کارآفرین عامل اصلی ایجاد نوآفرینها هستند .پژوهشها نشان میدهند  40درصد نوآفرینها در
طول سال اول شکست میخورند و بیش از  60درصد این شکستها به مشکالت تیمهای کارآفرین
مربوط میشود ).(Mol, Khapova, & Elfring, 2015; Visintin & Pittino, 2014
برای مواجهه با چالشهای ناگهانی و یادگیری شیوه مدیریت در یک حوزه ناشناخته ،تیمهای کارآفرین
با چیزی روبرو هستندکه استینچکمب ( )1965آن را مصائب تازگی نامید .ماهیت متمایز مشکالتی که
نوآفرینهاباآنمواجههستندمستلزمشیوهمتفاوتمدیریتآنهانسبتبهشرکتهایباسابقهاست.بنابراین
شکلگیری ،ترکیب و نحوه فعالیت تیم کارآفرین میتواند اثری عمیق بر بقا و رشد نوآفرینها داشته باشد
(.(Ensley, Pearson, & Amason, 2002; Schjoedt, Monsen, Pearson, Barnett, & Chrisman, 2013
اگرچه در مورد ترکیب تیمهای کارآفرین تا به امروز پژوهشهای کمی انجامشده است،
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) .(Knight et al., 1999; Nordqvist, 2005این موضوع باعث تقویت این فکر میشود که
درک ترکیب تیم برای موفقیت نوآفرینها مهم است زیرا که ترکیب تیم مدیریت ارشد بر نتایج
سازمانی مؤثر است .از طرف دیگر تیمهای کارآفرین با تیمهای مدیریت ارشد در شرکتهای
بزرگ و باسابقه متفاوت هستند .مرور ادبیات نشان میدهد که اثر ترکیب تیم مدیریت ارشد
در طول زمان ثابت نیست ،اما این اثر زمانی شدیدتر است ،که تیمها کوچک و در مراحل اولیه
شکلگیری هستند ).(Jin et al., 2017
بنا بر آنچه گفته شد میتوان به نقش و اهمیت تیمهای کارآفرین در موفقیت نوآفرینها پی برد.
عالوه بر این ازآنجاکه اکثر مدلهای عملکردی تیم نشان از اهمیت نقش ترکیب در تعیین عملکرد
تیم دارد ) (Cohen & Bailey, 1997; Robbins & Judge, 2013; Stewart, 2006و با توجه به نبود
تحلیلی جامع برای ترکیب تیمهای کارآفرین ،بررسی و تحلیل تمامی عوامل مربوط به ترکیب این

تیمها برای اکوسیستم نوآفرینی کشور الزم و ضروری به نظر میرسد .بهویژه نتایج این پژوهش
میتواند به انتخاب بهترین تیمها جهت سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران خطرپذیر کمک کند.
سرمایهگذاری خطرپذیر گونه خاصی از تأمین مالی است که با نیازمندیهای کسبوکارهای نوپا
و فناوری محور کام ً
ال تناسب دارد و مشکل این شرکتها 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 میکند (حیدری و محمدی .)1396 ،عالوه بر این این الگو میتواند
در شناخت خود تیمها از ترکیب موفق خود کاربرد داشته باشد و درنتیجه باعث بهبود تیم سازی
در نوآفرینها شود.

-2مبانی نظری پژوهش

نوآفرین (استارتاپ) که در فارسی از آن با عنوان شرکت یا تیم نوپا یاد میکنند درواقع به سازمانی

موقت گفته میشود که تاریخچه چندانی ندارد و در جستجوی مدل کسبوکاری گسترشپذیر،
تکرارپذیر و سودده است .بهعبارتدیگر میتوان گفت که نوآفرینها ایدههای ریسکپذیر دارند
که مدل کسبوکارشان مشخص نیست و بازار هدفشان نیز فرضی است .نوآفرینها میتواند در
هر حوزهای ایجاد شود ،ولی اغلب به شرکتهایی گفته میشود که رشد سریعی دارند و در زمینه
مدل کسبوکاری تکرارپذیر و مقیاسپذیر است (گودرزی و همکاران.)1397،
نوآفرینها در سطح دنیا بیشتر بهصورت تیمهای کارآفرین فعالیت خود را آغاز میکنند .یک تیم
کارآفرین از دو یا چند فرد تشکیلشده که باهم یک کسبوکار را ایجاد میکنند و فعاالنه در آن
شرکت میکنند و در آن منافع مالی برابر دارند ) .(Watson, Ponthieu, & Critelli, 1995در مقایسه
با کارآفرینان فردی ،تیمهای کارآفرین میتوانند منابع بیشتری جذب کنند و دیدگاهها و ایدهها و
تواناییهای گستردهتری داشته باشند .این تیمها نهتنها برای اعضایشان مهم هستند بلکه اثر زیادی
بر عملکرد دارند .مطالعات زیادی این موضوع را تأیید کردهاند که نوآفرینهای موفق اغلب توسط
تیمها به وجود میآیند ).(Vyakarnam & Handelberg, 2005
ابرمایر ( )1981به این نتیجه رسید که تنها  30درصد شرکتهایی که فردی تأسیس شدند ،به
فروش سالیانه  6میلیون دالر رسیدهاند درحالیکه نزدیک به  70درصد شرکتهای تیم محور به این
سطح رسیدهاند .کام و همکاران ( )1990به این نتیجه رسیدند که  56شرکت از  100شرکت برتر
توسط تیمهای نوآفرین اداره میشدند و باالترین گردش مالی را داشتند و نسبت به نوآفرینهای
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فرد محور بازار موفقتری داشتند .مطالعات براکاو ( )1993نشان میدهد که در آمریکا از  306شرکت

خصوصی برتری که بین سالهای  1985تا  1987آغاز به کار کردهاند تقریب ًا دو سومشان توسط تیمها
ایجاد شده بودند ).(Vyakarnam & Handelberg, 2005; Watson, Ponthieu, & Critelli, 1995
نوآفرینهای تیمی در دوره نوآفرینی میتوانند بر مبنای ویژگیهایشان از نوآفرینهای فردی
متفاوت عمل کنند .چندین ویژگی مهم از نوآفرینهای تیمی وجود دارد که آن را از نوآفرینهای
فردی متمایز میکند .نوآفرینهای تیمی منابع و شایستگیهای بیشتری در اختیار دارد .ازنظر منابع
مالی و انسانی آنها اغلب با یک سرمایه بزرگ و قابلتوجه و پرسنل بیشتر کار را شروع میکنند.
کارآفرینان نوآفرینهای تیمی معموالً سطح باالتری از تحصیالت دارند و تجربه مدیریتی بیشتری
دارند .کارآفرینان نوآفرینهای تیمی نسبت به نوآفرینهای فردی بلند پروازتر هستند ،زیرا آنها
اغلب برای رشد گردش مالی ،سرمایهگذاری زیاد و داشتن طرح کسبوکار بیشتر تالش میکنند.
نوآفرینهای تیمی در خروجیها نیز متمایز هستند ،آنها گردش مالی بیشتری در سالهای بعد از
دوره نوآفرینی دارند .بهطور خالصه نوآفرینهای تیمی با اندازه بزرگتر با اشتیاق و تعهد بیشتری
کار را شروع میکنند ).(Stam & Schutjens, 2004
عوامل متعددی بر عملکرد تیمهای کارآفرین اثرگذار است .ازنظر اسچودت و کاروس ()2009
عملکرد تیمهای کارآفرین به محیط بیرونی ،ترکیب تیم و فرایندهای تیم بستگی دارد .آیزنهارت و
اسچونهون ( )1990به این نتیجه دست یافتند که محیط اثر قابلتوجهی بر عملکرد نوآفرینها دارد.
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میگذارد .انواع محیط خارجی اعم از باثبات یا متالطم بر عملکرد نوآفرینها بهصورت غیرمستقیم
اثر میگذارد .در محیطهای باثبات یک تیم ناهمگن عملکرد ضعیفتری دارد .در محیط متالطم یک
تیم کارآفرین ناهمگن عملکرد بهتری دارد زیرا تیم کارآفرین ناهمگن با در نظر گرفتن گزینههای
بیشتر تصمیم جامعتری میگیرد .بنابراین همگنی و ناهمگنی تیمهای کارآفرین بر نحوه پاسخگویی
به محیط اثرگذار است و این بهنوبه خود بر عملکرد تیم اثرگذار است ).(Schjoedt & Kraus, 2009
یکی دیگر از فاکتورهای اثرگذار بر عملکرد تیم کارآفرین ،فرایندهای تیم است .کوهن و بایلی ( )1997بر
این باورند که فرایندهای تیم شامل تعارض و ارتباطات است .ازآنجاکه قدرت و سیاست هر دو جنبههای مهم
تعارض و ارتباطات است ،آنها این دو عامل را هم در فرایندهای تیم کارآفرین در نظر میگیرند .بر اساس
مدلهای عملکردی تیم) (Cohen & Bailey, 1997; Robbins & Judge, 2013; Stewart, 2006ترکیب
تیم کارآفرین مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد تیم اثر میگذارد در حالیکه فرایندهای تیم رابطه غیرمستقیم را
میانجی میکند ).(Schjoedt & Kraus,2009

در کنار دیگر عوامل ،ترکیب تیم بهعنوان فاکتوری کلیدی تشخیص دادهشده است که بر
عملکرد تیم مؤثر است .ترکیب تیم نهتنها معرف تواناییها ،مهارتها ،تجارب و نقشهای تیم
است ،بلکه بیانگر این موضوع است که آیا ترکیب قابلیتهای افراد بهعنوان یک کل منجر به
نتایج عملکردی باالتر میشود و آیا این ترکیب همافزاست یا خیر .پیشینه پژوهش بر عواملی
مانند ویژگیهای جمعی اعضا ،ناهمگنی اعضا و اندازه تیم بهعنوان دستهبندیهای مربوط به
ترکیب تیم اشاره دارد ).(Schjoedt & Kraus,2009
ترکیب تیم به ویژگیهای جمعی اعضایش اشاره دارد .کوپر و دیلی ( )1997بر این باورند که
یک تیم کارآفرین اثربخشتر خواهد شد اگر تجربه ،دانش ،مهارتها و تواناییهای تیم متوازن
باشد .در موقعیتهایی که شامل مشکالت جدید است ،مانند ایجاد نوآفرین جدید و یا در محیط
متالطم ،ترکیب تیمی ناهمگن به عملکرد بهتر تیم منجر میشود .در حالیکه تیمهای همگن در
مواجه با وظایف روتین بسیار اثربخشتر هستند .این تجزیهوتحلیلهای محیطی نشان میدهد
که ترکیب تیمهای کارآفرین پیشبینی کنندهای مهم برای تیمهای کارآفرین و عملکرد نوآفرین
است ).(Cohen & Bailey, 1997
ترکیب تیم ،مهارت ،توانایی و ویژگیهایی است که اعضا با خودشان به تیم میآورند .تعداد
زیادی از پژوهشها ،تواناییها و ویژگیهای فردی را به عملکرد فردی مربوط میدانند .در یک
با عملکرد افراد در تیم رابطه دارد .بااینوجود این شواهد این موضوع را تضمین نمیکند که تیمهای
متشکل از افراد با عملکرد باال بهعنوان یک واحد جمعی هم عملکرد بهتری دارند).(Stewart, 2006
پرسش مهم برای تیمها این است که آیا ترکیب ویژگیها و تواناییهای افراد ،عملکرد یک تیم
بهعنوان یک کل را بهبود میبخشد یا خیر؟ این پرسش درباره مربوط کردن تواناییها و ویژگیهای

فردی به عملکرد جمعی اخیرا ً توجه زیادی به خود جلب کرده است .استورات ( )2006ترکیب تیم
را به سه بخش اندازه تیم ،ویژگیهای جمعی اعضا و ناهمگنی اعضا تقسیم میکند ).(Stewart, 2006
یافتههای مربوط بهاندازه تیم متفاوت است .برخی یافتهها نشان میدهد که تیمهای بزرگ دچار
عدم هماهنگی هستند و برخی دیگر تیمهای بزرگ را مؤثرتر میدانند .ازنظر برخی ،مزایای تیم
بزرگ به ماهیت تیم و محیط آن بستگی دارد .ازنظر آنها تیمهای بزرگتر قادر هستند منابعی مانند
زمان ،انرژی ،پول و تخصص را به دست بیاورند این منابع برای انجام وظایف سخت در محیطهای
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 تیمهای دارای وظایف سخت در محیطهای عدم قطعیت،
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پژوهش فرا تحلیلی ،مونت و همکاران ( )1998به این نتیجه دست یافتند که ویژگیهای شخصیتی
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مهمتر است ).(Stewart, 2006
ویژگیهای جمعی اعضا :پژوهشهای ترکیب تیم به تفاوتهایی فردی احتیاج دارند تا جایی
که در تشکیل سازه سطح تیمی ظهور پیدا میکند و به نوبه خود به عملکرد جمعی مربوط میشود.
یک نوع از ظهور وقتی اتفاق می افتد که ویژگیهای فردی به مدل خطی با هم ترکیب میشوند تا
جایی که میانگین یا مجموع ویژگیهای فردی سازه سطح تیم را میسازد .این تجمع بر این فرض
استوار است که ویژگیها و تواناییهای مطلوب افراد ،تیم را به یک منبع استعداد مجهز میکند و
استعدادهای بیشتر همیشه بهتر است .مطالعات ویژه در مورد این دیدگاه بر سنجش سطوح توانایی
و مهارت ،ویژگیهای شخصیتی اعضا و پیشینه و تجربیات افراد تمرکز دارد).(Stewart, 2006

-3روش پژوهش

از آنجاییکه هدف اصلی پژوهش ارائه تحلیلی جامع از ترکیب تیمهایکارآفرین در نوآفرینهاست
لذا بر اساس هدف ،این پژوهش کاربردی است .عالوه بر این ،پژوهش حاضر جزء تحقیقات
توصیفی محسوب میشود زیرا برای انجام آن به جمعآوری اطالعات و بررسی جنبههای مختلف
نتایج تحلیل ترکیب تیمهای کارآفرین پرداختهشده است .برای انجام تحلیل از روش کیفی فراترکیب
استفادهشده است .فراترکیب ،یکی از انواع فرامطالعه است که با مرور نظاممند منابع برای پیدا کردن،
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موضوع خاص به رشته تحریر درآمدهاند (نوروزی و هکاران .)1397،آنچنانکه در روش فرا
ترکیب معمول است با مرور نظاممند ادبیات پژوهش ،کار شناسایی مؤلفههای ترکیب تیم کارآفرین
انجام میگیرد .گامهای دنبال شده در روش فراترکیب بر اساس مدل هفت مرحلهای سندلوسکی و
بارسو ( )2006انجام میشود این هفت مرحله عبارتست از :تنظیم پرسش پژوهش ،مرور نظاممند
ادبیات ،جستجو و انتخاب متون مناسب ،استخراج اطالعات متون ،تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای
کیفی ،کنترل کیفیت ،ارائه یافتهها ).(Sandelowski & Barroso, 2006
 -3-1مرحله اول :تنظیم پرسشهای پژوهش
بــرای تنظیــم پرســش پژوهــش از پارامترهــای چــه چیــزی ( ،)Whatچــه کســی یــا جامعــه
موردمطالعــه ( ،)Whoمحــدوه زمانــی ( )Whenو چــه روشــی ( )Howطبــق جــدول ()1
استفادهشــده اســت.

جدول( :)1تنظیم پرسشهای پژوهش

پارامترهای پرسشی
چه چیزی
چه جامعهای
چه زمانی
چه روشی

What
Who

When
How

پاسخ پرسش
تحلیل ترکیب تیم کارآفرین در نوآفرینها
پایگاه دادههای مربوط به پژوهش
1990-2019
فراترکیب

 -3-2مرحله دوم :بررسی نظاممند ادبیات
در این بخش ابتدا برای اجرای یک جستجوی جامع و تکرارپذیر ،پیشینه پژوهش بهدقت
موردمطالعه قرار گرفت و پس از بررسی دقیق متون و با توجه به پرسش پژوهش و مطالعه ادبیات
موضوع ،واژههای کلیدی مربوط به پژوهش انتخاب شد .در مقاالت مختلف مربوط به پیشینه
پژوهش ،بخشهای چکیده ،فرضیات ،مدلها و واژههای کلیدی بهدقت مطالعه شد و عواملی که
مربوط به ترکیب تیم بود بهعنوان واژه کلیدی انتخاب شد .سپس برای تکرارپذیری و جامعیت بیشتر
تمامی مترادفها و سرنامها استخراج شد و فرمول جستجو( که در بخش بعدی قابل مشاهده است)
استخراج شد .واژه همگنی و ناهمگنی و مترادفهایشان به این دلیل انتخابشده است که در مقاالت
مربوط به ترکیب تیمهای کارآفرین ناهمگنی یک عامل بسیار مهم است و اغلب مقاالت بهجای واژه
ترکیب ،این عامل را بهعنوان یکی زیرمجموعههای ترکیب را در نظر گرفتهاند .در ادبیات کارآفرینی
خطرپذیر و تیمهای مؤسس و در گاهی از موارد تیم مدیریت ارشد ،که همگی اینها در کلیدواژهها
ن مترادفهای گوناگونی دارد که تمامی این مترادفها
لحاظ شده است .عالوه بر این واژه نوآفری 
لحاظ شده است ،مانند کارآفرین و خطرپذیر .در برخی از مقاالت نیز بهجای کلمه ترکیب از ویژگی
تیم استفادهشده 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 بهعنوان پایگاههای جستجو انتخابشده است.
 -3-3مرحله سوم :جستوجو و انتخاب مقالههای مناسب
در این بخش تمامی کلیدواژهها به همراه مترادفها مانند مترادفهای کلمه "شرکت" و شکلهای
مختلف امال و سرنامها مانند کلمه "تیم مدیریت ارشد"با استفاده از عملگرهای منطقی که در آن
کلیدواژههای مربوط به تیم و ترکیب آن با عملگر "و" از کلیدواژههای مربوط به "شرکت " از هم
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تفکیک شدند و با ورودیهای تمامی مقاالت اعم از مطالعه موردی ،مروری و کنفرانسی ،چاپ شده
در تمامی مجالت درحوزههای مدیرت و اقتصاد و علوم اجتماعی به زبان انگلیسی بین سالهای
 1990تا  2019جستجو شد و نتایج در نرمافزار اند نوت ذخیره شد .بعد از حذف مقاالت تکراری
در نهایت  3106منبع مورد غربالگری قرار گرفت .در مرحله اول تمامی مقاالت بر اساس عنوان
مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بیربط بودن عنوان با موضوع 2586 ،مقاله حذف شدند و
تعداد  520مقاله باقیمانده مورد غربالگری مجدد قرار گرفت .مقاالت باقیمانده در مرحله دوم
بر اساس چکیده مورد بررسی قرار گرفت که در بین آنها مقاالتی که به جنبههای تیم سازی و یا
ترکیب تیم در شرکتهای تثبیتشده و یا سایر موضوعات مربوط به تیم غیر از ترکیب پرداخته
بودند حذف شدند که تعداد آنها  243عنوان است .در مرحله سوم مقاالت باقیمانده بر اساس
محتوا موردبررسی قرار گرفت و با بررسی دقیق پیشینه و فرضیات پژوهش  218مقاله نیز در این
مرحله حذف شد .ازجمله دالیل حذف ،مروری بودن مقاالت و اشاره به ترکیب تیم نوآفرین و
ناهمگنی و همگنی آن بهصورت کلی و بدون پرداختن به عوامل مربوط به ترکیب بود .درنهایت
در این مرحله از غربالگری تعداد 58مقاله مورد تأیید قرار گرفت .الگوریتم مربوط به فیلتر مقالهها
در شکل ()1نمایش دادهشده است و شکل ( )2پراکنش مقاالت منتخب بر اساس سال را نشان
میدهد.در شکل  2پراکندگی مقاالت در سالهای مختلف مورد نمایش قرار گرفته است و در بین
سالهای منتخب این پژوهش 5 ،درصد مقاالت مربوط به سالهای  1990تا  10 ،200درصد مقاالت
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مربوط به سالهای  2001تا  32 ،2005درصد مقاالت مربوط به سالهای  2006تا  24 ،2010درصد
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مقاالت مربوط به سالهای  2011تا  2015و در نهایت  29درصد مقاالت مربوط به سالهای 2016
تا  2019است.
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

شکل ( :)1الگوریتم انتخاب مقاله نهایی

تعداد منابع یافت شده3106 :
تعداد مقالههای رد شده با عنوان2586:
تعداد مقالههای برای بررسی چکیده520 :
مقالههای رد شده با چکیده243:
تعداد مقالههای برای بررسی محتوای کامل277:
مقالههای رد شده با محتوا218:
کل مقالههای نهایی58 :
555959595959
شکل ( :)2پراکنش مقاالت نهایی بر اساس سال انتشار

بعد از مطالعه مقاالت منتخب و نهایی شده 43 ،عامل (کد) شناسایی شد و در نهایت بر اساس
نام نویسندگان در جدول  1خالصه شد .در این مرحله فرضیات و مدلهای مقالههای منتخب
موردبررسی قرار گرفت و متغیرهای مستقل مربوط به ترکیب تیم که بر عملکرد اثرگذار بودند
بهعنوان کد شناساییشده در نظر گرفته شد (قابلمشاهده در جدول(.))2
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 -4-3مرحله چهارم :استخراج نتایج
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جدول( :)2طبقهبندی کدهای شناساییشده
پژوهشگران

کد شناساییشده
ناهمگنی شرکتهای سابق
ناهمگنی پیش زمینه عملکردی

بکمن17و همکاران ( ،)2007بکمن ()2006
ژاو و همکارن ( ،)2015بکمن و همکاران ( ،)2007چاودهوری( ،)200518آسپپپنلون 19و همکاران
( ،)2005بکمن و بارتون( ،)200820بوکر و ویلتب نک( ،)200521دای22و هم کاران ( ،)2019ایکسپپپو
و 23همکپپارن ( ،)2017زیمرمپپان( )200824سپپپپاهپپای 25و همکپپاران ( ،)2016لنوگ26و همکپپاران
( ،)2013کای27و هم کاران ( ،)2013آ ماسپپپون28و هم کاران ( ،)2006زهرا و ویکلو ن (،)201029
کنونکارت و یوسپپپباسپپپاران( ،)201130کریسپپپرنرر ر و لرنر( )201231جولیان و همکاران(،)200932
لی ( ،)2008همیلسکی و انسلی( ،)200733یوسباساران و همکاران ()2003

ناهمگنی نوع تحصیالت

34

انسپپپلی و همکاران ( ،)1998ایکسپپپو و همکاران ( ،)2017تیزدبار و مارگولیس( ،)2017ژاو و
همکاران ( ،)2015وگل35و همکاران ( ،)2014آماسپپپون و همکاران ( ،)2006چن لر و همکاران
( )2005زیمرمان ( ،)2008هنکه و لوثره( ،)200736زهرا و ویکلون ( ،،)2010همیل سکی و ان سلی
( ،)2007جولیان و همکاران ()2009

ناهمگنی سطح تحصیالت

ژاو و همکاران ( ،)2015همیلسکی و انسلس ()2007
37

چاودهوری ( ،)2005ایک سو و همکاران ( ،)2017و( ،)2011جولیانو همکاران ( ،)2009آما سون

ناهمگنی سن

و همکاران ()2006
استفنز38و همکاران ()2012

همگنی سن

چاودهوری ( ،)2005وگل و همکاران ( ،)2014واسپپپیلسپپپکو39و همکاران ( ،)2015مزرا(،)201740

ناهمگنی جنسیت

دای و همکاران ()2019
استفنز و همکاران ( ،)2012باکس41و همکاران ()2018

همگنی جنسیت
ناهمگنی تجربه صنعت

ایزنراردت و اسرونرون ( ،)1990چن لر و همکاران ()2005

ناهمگنی تجربه رهبری

وگل و همکاران ( ،)2014تیس و همکاران ()2017

ناهمگنی ملیت
ناهمگنی سابقه خ مت

جولیان و همکاران ( ،)2009وگل و همکاران ( ،)2014چن لر و همکاران ()2005
42
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ناهمگنی تجربه کارآ رینی
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ناهمگنی تجربه کار
میانگین سالهای مربوط به تحصیالت
تع اد ا راد تحصیلکرده
میانگین سنی
میانگین سالهای تجربه کاری

جولیان و همکاران ( ،)2009واسیلسکو و همکاران ( ،)2015ایکسو و همکاران ()2017
یوسباساران و همکاران ()2003
و ()2011
کلمبو و گریلی( ،)200543سینها و اوسیوسکی()201844
انگلن و نوسرلر()201745
سینها و اسیوسکی ( ،)2018یوسباساران و همکاران ()2003
46

کلمبو و گریلی ( ،)2005آ سنولن و همکاران ( ،)2005ا ستوکی( ،)2016سینها و او سیو سکی
( ،)2018و ( )2011او و میستوهاشی(،)201347

مجموع تع اد سالهای تجربه کاری

انگلن و نوسرلر ( ،)2017مک گی48و همکاران ( ،)1995مانورو 49همکاران ()2017

میانگین تع اد نوآ رینهای قبلی راهان ازی

سینها و اوسیوسکی ( ،)2018تیس و همکاران( ،)201650او و میستوهاشی ()2013

ش ه توسط اعضای تی
تع اد ا رادی که در راهان ازی نوآ رینها

52

51

لری و دی واقن( ،)2009استوکی ( ،)2016انگلن و نوسرلر ( ،)2017شو و سیمونز()2017

درگیر بودهان
53

54

تع اد نوآ رینهایی که ا راد تی

دلمار و شین( ،)2006ه سو( ،)2007کری سرنرو ر و لرنر ( ،)2012ا ستفنز و همکاران (،)2012

در تأسیس آنها شرکت داشتهان

تزابار و مارگولیس ()2017

تع اد سالهایی که ا راد تی

شتی و سون ارام()201955

در راهان ازی یک نوآ رین بودهان .
تع اد کل سالهای تجربه در صنعت

دلمار و شپپین ( ،)2006لری و دی واقن ( ،)2009شپپتی و سپپون ارام ( ،)2019شپپو و سپپیمونز
(،)2017

درصد افرادی که تجربه صنعت مربوطه را

استوکی ()2016

دارند
میانگین سالهایی که اعضای تیم
در صنعت مربوطه کار کردهاند.

تعداد اعضای با تجربه مشترک قبلی

پاتز لت56و هم کاران ( ،)2008بوکر و ویلتب نک ( ،)2005کلمبود و گریلی ( ،)2005سیییین ها و
اوسیوسکی ( ،)2018او و میستوهاشی (،)2013
57

بکمن ( ،)2006بکمن و هم کاران ( ،)2007لری و دی واقن ( ،)2009ژ نگ( ،)2012لنوگ و
همکاران ( ،)2013پیرز58و همکاران ( ،)2019ایزنهاردت و اسچونهون ()1990

میانگین سالهای سابقه خدمت
مجموع سالهای سابقه خدمت
میزان شخصیت وظیفه مدار

کر()200659
لی()200860
ژاو و همکاران ()2015

(وجدان گرایی و گشودگی در برابر
تجربه)
میزان شخصیت رابطه مدار

ژاو و همکاران ()2015

(برونگرایی ،سازگاری و ثبات هیجانی)
ناهمگنی شخصیت وظیفه مدار

ژاو و همکاران ()2015

(وجدان گرایی و گشودگی در برابر
تجربه)
ناهمگنی شخصیت رابطه مدار

ژاو و همکاران ()2015

(برونگرایی ،سازگاری و ثبات عاطفی)
میانگین  5عامل شخصیت

دای و همکاران ()2019

ناهمگنی نیاز به دستیافت داری

نپ61و همکاران ()2015

داشتن روابط زوجی

برانون62و همکاران ()2013

داشتن روابط خانوادگی

برانون و همکاران ( ،)2013یوسباساران و همکاران ()2003

تمرکز مالکیت در تیم

لری و دی واقن ()2009

وجود مدیرعامل در تیم

لری و دی واقن ()2009

اندازه تیم

ایزنهاردت و اسچونهون ( ،)1990آلمرجارز63و همکاران ()2008
آماسون و همکاران ( ،)2006فدریکو و همکاران ( ،)2009چندلر و همکاران ( ،)2005یوسباساران
و همکاران ()2003

ورود و خروج عضو به /از تیم

بکمن و همکاران ( ،)2007چندلر و همکاران ()2005
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در این قسمت از کدهای استخراجشده در مرحله قبل تفسیری یکپارچه و جدید ارائه میشود.
7
8

برای رسیدن به تفسیر یکپارچه الزم است که کدهای مشابه در دستهبندیهای جدید قرار گیرند
9
0

و از کنار هم قرار گرفتن آنها مفاهیم جدید به وجود آید .دستهبندی مفاهیم مشابه نیز مقولهها را
1
2
3

ایجاد میکند .بر اساس تحلیلهای صورت گرفته ،با کمک روش تحلیل محتوا روی  58مقاله نهایی
4

تحلیل ترکیب تیمهای کارآفرین در نوآفرینها با استفاده از روش فراترکیب

سینها و او سیو سکی ( ،)2018لی و لیاو ( ،)2010درچ سلر( ،)201964شتی و سوندارم (،)2019

انتخابشده در مجموع  4مقوله و  10مفهوم و  36کد برای ترکیب تیم کارآفرین در نوآفرینها
کشف و برچسبگذاری شد .نتایج حاصل از این تجزیهوتحلیل در جدول ( )3قابلمشاهده است.
مقوله  :1همگنی -ناهمگنی ویژگیهای ترکیب تیم

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

5
5
5
5
6
6
6
6
6
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عوامل است .این عوامل در یک دسته کلی به نام ویژگیهای در برگیرنده همگنی و ناهمگنی قرار
میگیرد ازآنجاکه همگنی و ناهمگنی در ترکیب تیم دو سر یک طیف هستند ،بنابراین قرار دادن آنها
در یک دسته منطقی به نظر میرسد .بعضی مقاالت همگنی عوامل را سنجیدهاند و برخی مقاالت
ناهمگنی عوامل را و در مجموع عمده مطالعات هم حول این دو عامل انجامشده است و بنابراین
بهصورت یک مقوله کلی در نظر گرفتهشده است در زیر به توضیح مفاهیم این مقوله میپردازیم:
تجربه تیم :این مفهوم مربوط به عواملی است که سابقه اعضای تیم را نشان میدهد و به
این موضوع میپردازد که سوابق اعضای تیم در شغلها ،صنایع مختلف،شرکتهای سابق ،تجربه
مدیریت و رهبری در تیم چه میزان همگنی و یا ناهمگنی دارد و یا افراد در تیم از لحاظ تعداد
سالهای خدمت چه میزان همگن یا ناهمگن هستند.
جمعیت شناختی تیم :این مفهوم ویژگیهای افراد را ازنظر ویژگیهای جمعیت شناختی مانند
سن ،تحصیالت و جنسیت موردبررسی قرار میدهد 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  5عامل بزرگ شخصیت ۶۵و نیاز به دستیافت داری ۶۶است.
مقوله  :2ویژگیهای جمعی اعضای تیم

عالوه بر همگنی یا ناهمگنی ترکیب اعضای تیم ،جمع برخی ویژگیها و میانگین آنها در تیم
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 1400

یکی از مقولههای سنجش ترکیب تیم است که این مقوله به مفاهیم زیر تقسیمشده است.
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تجربه تیم :میزان سالهای داشتن تجربه کار مشترک و یا تجربه راهاندازی نوآفرین ،سابقه
خدمت ،تجربه سابقه کار پیشین و تجربه صنعت و سابقه خدمت اعضای تیم میتواند یکی از عوامل
سنجش ترکیب تیم کارآفرین باشد.
جمعیت شناختی تیم :منظور میانگین ویژگیهای جمعیت شناختی مثل تحصیالت و سن است.
شخصیت تیم :میانگین میزان متغیرهای مربوط به  5عامل بزرگ شخصیت یکی از عوامل
سنجش ترکیب تیم است.
مقوله  :3ویژگیهای ساختاری

عالوه بر عواملی که مربوط به همگنی یا ناهمگنی و ویژگیهای جمعی اعضای تیم در تجربه،
شخصیت و ویژگیهای جمعیت شناختی است عوامل دیگری نیز وجود دارد که مربوط به ساختار
تیم میشود و وجود یا عدم وجود برخی از روابط در تیم و اندازه تیم را نشان میدهد .این مقوله
شامل مفاهیم زیر است:

روابط زیستی :به معنی وجود یا عدم وجود روابط خانوادگی یا زوجی در بین اعضای تیم است.
روابط قدرت :منظور میزان مالکیت اعضای تیم و وجود و عدم موجود مدیرعامل در بین
اعضای تیم است.
اندازه تیم :به تعداد اعضای تیم اشاره دارد.
مقوله  :4جابجایی اعضای تیم :با توجه به رشد تیمهای کارآفرین در مراحل مختلف و تغییرات
زیاد در آنها تعداد افرادی که از تیم خارج میشوند و یا به تیم وارد میشوند بهعنوان عامل
جابجایی و یکی از عوامل ترکیب تیم نوآفرین در نظر گرفتهشده است.
جدول ( :)3نتایج تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتههای پژوهش (کد ،مفهوم ،مقوله)
مقولهها

مفاهیم

کدها
شرکتهای سابق
سابقه خدمت
پیشزمینه عملکردی

تجربه تیم

تجربه رهبری
تجربه صنعت
تجربه کارآفرینی

ویژگیهای همگنی -ناهمگنی ترکیب تیم

تجربه سابقه کار پیشین

تعریف :منظور ویژگیهای فردی (تجربه ،جمعیت شناختی و شخصیت)
است که یکسان بودن و یا متنوع بودن آنها موردبررسی قرار میگیرد.
یعنی در تیمهای مختلف اندازهگیری میشود که آیا افراد ازنظر ویژگیهای
مختلف به هم شباهت دارند و یا متفاوت هستند بدینصورت میزان

سن
جمعیت شناختی

جنسیت

تیم

تحصیالت
ملیت

همگنی یا ناهمگنی به دست میآید.

وجدان گرایی
گشودگی در برابر تجربه
شخصیت تیم

برونگرایی
سازگاری
ثبات عاطفی
نیاز به دستیافت داری
تجربه سابقه کار پیشین
تجربه راهاندازی نوآفرین

تجربه تیم
ویژگیهای جمعی ترکیب تیم

یکسان بودن یا متفاوت بودن ویژگیها میزان آنها نیز در تیم اهمیت دارد

جمعیت شناختی

سن

تیم

تحصیالت
وجدان گرایی

این میزان با میانگین و یا جمع تعداد سنجیده میشود.

گشودگی در برابر تجربه
شخصیت تیم

برونگرایی
سازگاری
ثبات عاطفی

ویژگیهای ساختاری ترکیب تیم
تعریف :مفاهیم و کدهای این بخش مربوط به نوع روابط موجود در تیم
و اندازه تیم است که با توجه به ماهیتشان تحت عنوان ساختار نامگرفتهاند.
ساختار تیم نشاندهنده نوع روابط موجود در تیم و میزان کوچکی یا
بزرگی تیم است و عاملی است که بهجای ویژگیهای فردی ویژگیهای
بین فردی موجود در تیم را در نظر میگیرد.
جابجایی اعضای تیم
تعریف :منظور ورود و خروج اعضای تیم در طول مراحل رشد نوآفرین
است یعنی تعداد افرادی که در مراحل مختلف خارج و به تیم وارد

روابط زیستی
روابط قدرت
اندازه تیم

روابط زوجی
روابط خانوادگی
تمرکز مالکیت در تیم
جاگرفتن مدیرعامل در تیم
اندازه تیم
ورود عضو به تیم

جابجایی اعضای
تیم

خروج عضو از تیم

میشوند.

 -۳-۶مرحله ششم :کنترل کیفیت
برای کنترل کیفیت کدگذاری و مفهوم بندی در مرحله قبل از ضریب توافق کاپا استفاده میشود
(کوهن .)1960،زمانی که قصد داریم میزان توافق بین دو رتبه دهنده را بسنجیم ،از شاخص کاپا
استفاده میکنیم .شاخص کاپا تنها برای متغیرهایی مورد استفاده قرار میگیرد که همسطح سنجش
آنها یکی باشد و هم تعداد طبقات آنها با یکدیگر برابر باشد .بدین منظور فهرست کدها در اختیار

تحلیل ترکیب تیمهای کارآفرین در نوآفرینها با استفاده از روش فراترکیب

تعریف :منظور ویژگیهای فردی است که میانگین و یا مجموع آنها
(تجربه ،جمعیت شناختی ،شخصیت ) در نظر گرفته میشود .عالوه بر

تجربه صنعت
تجربه کار مشترک
سابقه خدمت اعضای تیم
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خبره دیگر قرار گرفت تا میزان توافق در مورد نحوه دستهبندی 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 نرمافزار  SPSSمحاسبه شد .مقدار شاخص کاپا که به کاپای کوهن
معروف است ،بین  0تا  1نوسان دارد .هر چه مقدار این سنجه به عدد  1نزدیکتر باشد ،نشان
میدهد که توافق بیشتری بین رتبه دهندگان وجود دارد.
با توجه به اینکه مقدار بدست آمده ضریب کوهن ( 0/801نزدیک به عدد  )1و سطح معناداری
کمتر از  0/05میباشد ،میتوان گفت توافق باالیی بین پاسخدهندگان وجود دارد .توافق دو پژوهشگر
بر روی  7مقوله ایجاد شد و پژوهشگر دوم  8مقوله را شناسایی کرد .نتایج مربوط به شاخص کاپا
در جدول ()4قابلمشاهده است.
جدول( :)4نتایج مربوط به سنجش شاخص کاپا(کوهن)1960،

عدد معناداری

.۰۰۰

تقریب

۱۳.۴۴۶

انحراف استاندارد

.۰۷۰

مقدار

.۸۰۱
۳۴

کاپا

مقدار توافق
تعداد موارد معتبر

 -۳-۷مرحله هفتم :یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش حاکی از تحلیل فراترکیبی ترکیب تیمهای کارآفرین است که شامل  4مقوله،
 10مفهوم و  36کد است (جدول ( ))3که مقولهها عبارتست از همگنی-ناهمگنی ترکیب تیم،
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 1400

ویژگیهای جمعی تیم ،ساختار تیم و جابجایی اعضای تیم .همانطور که در قسمت پیشینه پژوهش
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گفته شد ،بیشتر پژوهشهایی که در مورد ترکیب تیم انجامشده است در تیمهای کاری بهصورت
کلی (نه لزوم ًا تیم کارآفرین) انجامشده است .ازآنجاکه ترکیب تیم در نوآفرینها موضوع جدیدی
است که موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است و نوآفرینها ویژگیهای مختص به خود را دارند و
با شرکتهای تثبیتشده متفاوت هستند نیاز است که ترکیب این تیمها بهصورت ویژه موردبررسی
قرار گیرد .در ادامه اجزای بهدستآمده از تحلیل و نتایج مقاالت منتخب در هر چهار مقوله
موردبررسی قرارگرفته است.

 -4تجزیه و تحلیل یافتهها

در ادامه یافتههای پژوهش ،یعنی مقولهها ،مفاهیم و کدهای مربوط به جدول ( )3بهتفصیل

موردبررسی قرارگرفته است .یکی از نقاط ضعف پژوهشهای انجامشده در حوزه ترکیب تیمهای
کارآفرین که کالتز و همکاران ( )2014نیز بر آن تاکید داشتهاند این است که الزم است که در

مطالعه نوآفرینها مراحل مختلف چرخه عمر در نظر گرفته شود که در اکثر پژوهشها این مهم
دیده نشده است .نوآفرینهای چندین مرحله رشد دارند که هر مرحله عملکرد و ترکیب مخصوص
به خود را دارد .ازآنجاکه عملکرد نوآفرینها در مراحل رشد متفاوت است ،پژوهشگر با توجه به
عامل عملکرد در نظر گرفتهشده پی به مرحله رشد برده و به تجزیهوتحلیل یافتهها پرداخته و نتایج
پژوهشها را مورد مقایسه قرار داده است.
 -۴-۱همگنی  -ناهمگنی در ترکیب تیم کارآفرین
نوآفرینها بیش از شرکتهای با سابقه به تفاوتهای فردی نیاز دارند .نوآفرینها 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 آنها این اثر را بر روی عوامل مختلف سنجیدهاند.
همگنی-ناهمگنی شامل سه مفهوم جمعیت شناختی ،تجربه و شخصیت است که نتایج مربوط به
هر دسته در ادامه بهتفصیل موردبررسی قرارگرفته است.
بیشتر پژوهشها نشان میدهد که ناهمگنی متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن،
دارد ) .(Tzabbar & Margolis,2017; Zahra & Wiklund,2010;Amason et al, 2006اما مطالعه
باکس و همکاران ( )2018اثر همگنی جنسیت بر بقای نوآفرین را منفی میداند این مطالعات نشان
میدهد که افراد با تحصیالت متفاوت برای عملکرد تیمها مفید هستند و ازآنجاکه تیمهای نوآفرین
با چالشهای متعدد روبرو هستند وجود دانشهای مختلف در تیم میتواند برای حل مشکالت
راهگشا باشد و افراد با سنین مختلف نیز رویکردهای مختلفی نسبت به حل مسائل دارند و میتوانند
باعث نوآوری و بقای تیم باشند .ناهمگنی جنسیت نیز تیم را به ویژگیهای مردانه و زنانه مختلف
مجهز میکند که هر یک از ویژگیها میتواند نقشی مؤثر بر بقای تیم داشته باشد و تابآوری
نوآفرین را در برابر مشکالت افزایش دهد و باعث بقای نوآفرین شود .از طرفی استفنز و همکاران
( )2018همگنی جنسیت و همگنی سن را در بلندمدت باعث کاهش سوددهی میدانند و این نشان
میدهد که تیمهای نوآفرین به ناهمگنی بیش از همگنی نیاز دارند از طرفی مطالعه انسلی و همکاران
( )1995نیز رابطه ناهمگنی تحصیالت و درآمد را معکوس میداند و این تناقض نشان میدهد که
اگرچه ناهمگنی تحصیالت باعث نوآوری و بقای نوآفرین میشود ولی زمانی که محصول نوآفرین

تحلیل ترکیب تیمهای کارآفرین در نوآفرینها با استفاده از روش فراترکیب
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وارد بازار میشود و به مراحل باالتر رشد و درنتیجه کسب درآمد میرسد ،ابهامات محیطی کاهش
مییابد و نوآفرین در بازار شناخته میشود ،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 پژوهشها نشان میدهد که ناهمگنی تجارب افراد تیم در خارج و داخل تیم بر نوآوری،
بقای تیم ،جذب سرمایه ،بهرهوری و انسجام تیمی و رشد فروش اثر مثبت دارد ;(Dai et al,2019
Tzabba & Margolis,2017; Zahra & Wiklund,2010; Amason et al,2006; Aspelund et

); .al,2005; Voget et al,2014تنها مطالعه انسلی و همکاران ( )1998است که رابطه ناهمگنی و
پیشزمینه عملکردی را معکوس میداند در توضیح این تناقض همانطور که در بخش ناهمگنی
جمعیت شناختی نیز توضیح داده شد ازآنجاکه رسیدن به درآمد مربوط به سالهای باالتر رشد
نوآفرین است و مربوط به مراحلی است که نوآفرین به ثبات و ساختارمندی بیشتری رسیده است
به نظر میرسد که نیاز به همگنی در تجربههای پیشین بیشتر باشد تا ناهمگنی .زیرا ناهمگنی در
شرکتهای ساختارمند و باثبات بیشتر امکان بروز تعارضهای غیرسازنده را بیشتر میکند ولی
در نوآفرینهای تازه تأسیس باعث کمک به حل چالشهای محیطی میشود (انسلی و همکاران،
.)1998
اما درمورد سایر پژوهشهای مذکور باید گفت هرچقدر افراد تیم ازنظر تجربه راهاندازی
نوآفرینها ،تجربه رهبری ،تجربه پیشزمینه عملکردی از هم متفاوت و ناهمگنتر باشند برای
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اثر ناهمگنی سابقه خدمت (که مربوط به سالهای خدمت درون نوآفرین است) نیز بر انسجام تیمی
و بهرهوری تیمی مثبت ارزیابیشده است و این نشان میدهد که هر چه از رشد نوآفرینها میگذرد
نیاز است که افرادی جدید به تیم وارد شوند و افرادی که در مراحل قبل عضو تیم بودهاند از تیم
خارج شوند تا ناهمگنی سابقه خدمت در تیم بیشتر و درنتیجه بهرهوری و انسجام تیمی باالتر رود.
پژوهشهایی که در زمینه اثر ناهمگنی شخصیت تیم بر عملکرد تیم انجامشده است رابطه
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
میداند ) .(Zhou et al, 2015ازآنجاکه تیمهای کارآفرین همه به دنبال کسب موفقیت هستند و نیاز
به حل چالشهای متعددی دارند ،به نظر میرسد افراد با نیاز به دستیافت داری کمتر باعث گرفتن
انرژی سایرین و احتماالً بروز پدیده سواری مجانی ۶۷در نتیجه کاهش کارایی تیم شوند و نیاز است

که افراد تیم ازلحاظ نیاز به دستیافت داری همگنتر باشند تا بتوانند با مشکالت متعدد نوآفرین

بهخوبی روبرو شوند .از طرفی ناهمگنی شخصیت رابطه مدار در تیمهای کارآفرین باعث میشود
که افراد بتوانند نقشهای موردنیاز تیم را بهخوبی بازی کنند .این نقشها شخصیتهای متفاوت
میطلبد و همگنی شخصیت باعث میشود که تمامی نقشهای تیم نتواند بهخوبی ایفا شود بنابراین
نیاز است که افراد ازلحاظ شخصیتهای برونگرایی ،سازگاری و ثبات عاطفی ناهمگن باشند.
از طرفی به دلیل اینکه در تیمها سواری مجانی اتفاق نیفتد نیاز است که وجدان گرایی افراد به هم
نزدیک باشد و نیاز است که افراد ازلحاظ گشودگی در برابر تجربه تفاوتهای زیادی باهم نداشته
باشند زیرا تیمهای نوآفرین نیاز به نوآوری دارند و الزم است که همه افراد برای ارائه راهحلهای
خالقانه ویژگیهای الزم را داشته باشند.
 -۴-۲ویژگیهای جمعی اعضا در ترکیب تیم کارآفرین
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ترکیب تیم ویژگیهای جمعی تیم است .ویژگیهای جمعی شامل
سه مفهوم جمعیت شناختی ،تجارب و شخصیت است که در ادامه مقاالت مربوط به هر مفهوم
موردبررسی قرارگرفته است.
معدود مطالعهای که در زمینه اثر ویژگیهای جمعی جمعیت شناختی تیم بر عملکرد نوآفرین
انجامشده است مطالعه سینها و اسویسکی ( )2018و کلمبو و گریلی ( )2005است .سینها و اسویلسکی
گردش مالی معکوس است .کلمبو و گریلی ( )2005اثر میانگین سالهای تحصیالت باال بر رشد تعداد
کارکنان را مثبت میداند .این مطالعات نشان میدهد که هر چه میانگین سالهای تحصیالت باالتر باشد
موفقیت تیم بیشتر است .دلیل این موفقیت میتواند به ماهیت فنّاوری محور بودن،ابهام محیطی و نوآور
بودن نوآفرین مربوط باشد که میطلبد 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 میدهد که تیمهای کارآفرین به افرادی با سنین پایینتر با دیدگاههایی
نوینتر و به روزتر برای پیشرفت نیاز دارد.
مطالعـات زیـادی در زمینـه اثـر جمعـی تجربـه اعضـای تیـم بـر عملکـرد تیـم انجامشـده
اسـت و ایـن اثـر را بـر عواملـی چـون جـذب سـرمایه خطرپذیـر ،بقـای ،نـوآوری ،صـادرات،
تعـداد کارکنـان و راهانـدازی موفـق کسـبوکار سـنجیدهاند و بیشـتر آنهـا ایـن اثـر را مثبـت
ارزیابـی

کردهانـد(;Shetty & Sundaram,2019; Leary & DeVaughn,2009; Hsu,2007

); ).Sinha&Osiyevskyy,2018; Engelen & Nuscheler,2017; Thiess et al,2016از بیـن
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پژوهشهـای انجامشـده در ایـن حـوزه دو مطالعـه ایـن اثـر را معکوس به دسـت آورده اسـت
یکـی مطالعـه پیـرز و همـکاران ( )2019اسـت کـه رابطـه افـراد باتجربـه مشـترک قبلـی را بـر
عرضـه عمومـی شـدن معکـوس به دسـت آورده اسـت و دیگری مطالعـه کر ( )2006اسـت که
رابطـه سـالهای سـابقه خدمت بر بازگشـت دارایـی را معکـوس ارزیابی کرده اسـت .مطالعاتی
کـه اثـر تجربـه بـر عملکـرد نوآفریـن را مثبت بـه دسـت آوردهاند تجاربـی همچـون راهاندازی
نوآفریـن ،تجربـه صنعـت و تجربه کار مشـترک قبلی را موردبررسـی قـرار دادهانـد .مثبت بودن
اثـر ایـن عوامـل بـر عملکـرد نوآفریـن در سـالهای اولیه نشـان میدهد که بـا توجه بـه متمایز
بـودن ماهیـت نوآفرینهـا نسـبت بـه سـایر شـرکتهای کوچـک و بـی سـاختار بـودن آنهـا،
تجربـه راهانـدازی نوآفریـن و تجربـه صنعـت مربوطـه هرچقـدر باالتر باشـد بسـیار میتواند به
درک ماهیـت نوآفریـن جدیـد کمـک کنـد و باعـث عملکـرد بهتـر میشـود .در مورد اثـر افراد
باتجربـه مشـترک همانطـور 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 میدهد که چون عرضه عمومی شدن از مراحل آخر رشد است و افراد تیم به
بلوغ بیشتری رسیدهاند ،این تجربه مشترک قبلی ممکن است باعث دیدگاههای 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
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دارایی نیز نشان میدهد که نوآفرینها نیاز به تغییرات در ترکیب تیمشان دارند و هرچه افراد جدید
باسابقه خدمت پایینتر به تیم اضافه شوند میانگین سابقه خدمت کاهش و تجربیات جدیدی به تیم
انتقال مییابد و درنتیجه باعث عملکرد بهتر تیم میشود.
در مورد اثر ویژگیهای جمعی شخصیت بر عملکرد مطالعه دای و همکاران ( )2019اثر میانگین
 5عامل شخصیت به جز ثبات عاطفی را بر رشد فروش مؤثر میداند و این نشان میدهد که تیمهای
کارآفرین به ویژگیهای گشودگی در برابر تجربه ،وجدان گرایی ،برونگرایی و سازگاری نیاز دارند
و باال بودن هر یک از این ویژگیها بهویژه ویژگیهای وجدان گرایی و گشودگی در برابر تجربه
که مربوط به انجام مؤثرتر وظایف میشود و ویژگی وظیفه مدار نام دارد ،میتواند به عملکرد بهتر
تیم منجر شود.
 -۴-۳ویژگیهای ساختاری ترکیب تیم کارآفرین
مقاالت مربوط به ساختار تیم در قالب سه مفهوم روابط زیستی و خانوادگی ،روابط قدرت

و اندازه تیم در ادامه موردبررسی قرارگرفته است .منظور از روابط زیستی وجود زوج در تیم
و یا وجود اعضای خانواده در یک تیم است .زمانی که زوجهای دارای زندگی مشترک یک
کسبوکار را آغاز میکنند ،آنها هم در زندگی خانوادگی شریک میشوند و هم در زندگی کاری.
زوجها برای تصمیمگیری در مورد نقشها و اینکه میزان زمانی که در خانه بمانند یا در محل کار
انعطافپذیری دارند و همین باعث میشود که نقشها و ساختارهای کاری انطباق پذیر تری داشته
باشند .تیمهای شامل والدین و فرزندان با تفاوتهای نسل مواجه هستند .نسل قدیمیتر از دادن
قدرت تصمیمگیری به نسل جدید ممانعت میکند.
پژوهشهای کسبوکار خانوادگی نشان میدهد در این کسبوکارها تعارض مرسوم است
بهویژه زمانی که شامل نسلهای مختلف باشد این تفاوت نسل باعث تفاوت سن و تجربه در
روابط فرزند و والدین میشود .عالوه بر این تفاوت بین نسلها باعث ایجاد تعارض در ارزشها
و نگرشها بهویژه در عادتهای کاری میشود .از دیگر انواع روابط زیستی که ممکن است در
تیمهای نوآفرین وجود داشته باشد تیمهای متشکل از خواهر و بردارهاست .بااینوجود رقابت
خواهر و برادرها که مدتها 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
( )2013روابط زوجی موجود در تیم را بر اولین فروش مؤثر میداند و این نتیجه برای تیمهای با
یک از عوامل مربوط به روابط قدرت ساختار مالکیت است که میتواند متمرکز یا غیرمتمرکز
باشد .در مقابل ساختار مالکیت متمرکز ،مالکیت غیرمتمرکز فرصت هر فرد برای تحمیل خواستهها
را محدود میکند و اعضای تیم مؤسس عالقه یکسان برای توسعه استراتژیها برای موفقیت دارند.
برای نوآفرینها تمرکز بر اهداف کوتاهمدت ارزشمند است زیرا مهمترین هدف نوآفرین تبدیلشدن
به یک کسبوکار تثبیتشده است .در چنین شرایطی مالکیت غیرمتمرکز نسبت به مالکیت متمرکز
مؤثرتر است ..برای نوآفرینها تمرکز بر اهداف کوتاهمدت ارزشمند است زیرا مهمترین هدف
نوآفرین تبدیلشدن به یک کسبوکار تثبیتشده است .در چنین شرایطی مالکیت غیرمتمرکز
نسبت به مالکیت متمرکز مؤثرتر است) (leary & Devaughn,2009.عالوه بر این مطالعه لری و
دی واقن ( )2009نشان میدهد وجود مدیرعامل بر راهاندازی موفق نوآفرین اثر دارد این مطالعه

نشان میدهد که درست است که نوآفرینها لزوم ًا شرکت نیستند و بهصورت رسمی مدیرعامل
ندارند ولی نیاز است که بهصورت غیررسمی فردی بهعنوان تصمیمگیرنده نهایی در تیمها وجود
داشته باشد .ازنظر لری و دی واقن ( )2009تیمهای مؤسس دارای مدیرعامل نسبت به تیمهایی که
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روابط خانوادگی برعکس است.
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قصد دارند بعدا ً مدیرعامل تعیین کنند ،در راهاندازی کسبوکار موفقتر هستند .این دو محقق وجود
یک مدیرعامل همیشگی در تیم مؤسس را بهجای مدیرعامل موقت بر راهاندازی موفق مؤثر میدانند
).(leary & Devaughn,2009
مطالعاتـی کـه در زمینـه سـاختار تیـم انجامشـده اسـت اثـر انـدازه تیـم را برجذب سـرمایه و
گـردش مالـی و گرایـش کارآفرینـی ،رشـد کارکنـان و نـوآوری و رشـد فـروش مثبـت ارزیابـی
کردهانـد

Shetty & Sundaram,2019;Leary) & DeVaughn,2009;Li &Liao,2010;Almer-

) Jarz,2008;Amason et al,2008نتایـج ایـن مطالعـات کـه عملکـرد نوآفرینهـا را از جنبههـای
مختلـف موردبررسـی قـرار داده اسـت اهمیـت کار تیمی در نوآفرینها را نشـان میدهد و نشـان
میدهـد کـه تیمهـای چنـد نفـره عملکردشـان از تیمهای دو نفـره بهمراتـب بهتر اسـت و وجود
افـراد بیشـتر در تیـم اهمیت بیشـتری بـرای نوآفرینهـا دارد.
 -4-4جابجایی اعضای تیم کارآفرین
ادبیات مربوط به مراحل توسعه نوآفرینها پیشنهاد میکند که در مراحل توسعه نوآفرینها
تقاضاهای قابلتوجهی برای تغییر در قابلیتها و شایستگیهای اعضای تیم مدیریت ایجاد میکند.
پژوهشهای پیشین نشان میدهد که در سازمانهای با اهداف عملکردی مشخص ،ترک اعضای تیم
مفیدتر خواهد بود .بنابراین انتظار میرود که مراحل توسعه بر روابط بین جابجایی و عملکرد اثرگذار
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 1400

باشد .پویایی مربوط بهاضافه شدن افراد تیم با پویایی مربوط به ترک اعضای تیم متفاوت است.
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گروههای جدید تشکیلشده بیشتر غیررسمی و با انسجام ضمنی عمل میکنند تا قوانین و اهداف
مشخص و آشکار .بنابراین حتی در مراحل اولیه یک تیم ،اضافه شدن افراد میتواند مخرب باشد اما
این مخرب بودن با رشد سازمان افزایش مییابد .اضافه شدن عضو جدید به اجتماعی شدن و سازگار
شدن قابلتوجهی توسط اعضای موجود و اعضای جدید نیاز دارد .هم افراد جدید و هم افراد موجود
در تیم باید در مورد اهداف و نقشهای مورد انتظار توجیه باشند ).Chandler et al,) 2005
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 ( )2007اضافه شدن اعضا به تیم مدیریت
ارشد در مراحل باالتر رشد نوآفرین و خارج شدن مؤسس از تیم ،به جذب سرمایه و عرضه
عمومی شدن کمک میکند ولی خروج اعضای تیم مدیریت ارشد احتمال عرضه عمومی شدن را
کاهش میدهد .در مطالعه چندلر و همکاران ( )2005ترک عضو جدید از نوآفرینهای تازه تأسیس
و نوآفرینهای  5ساله اثر مثبتی بر رشد فروش ندارد .از طرفی اضافه شدن عضو به تیم بر رشد

فروش نوآفرینهای تازه تأسیس اثر منفی دارد ،ولی اضافه شدن عضو به نوآفرینهای  5ساله اثر
منفی ندارد .این دو مطالعه نشان میدهد که خروج عضو در مراحل اولیه رشد به ضرر تیم است ولی
خروج عضو در بهویژه خروج اعضای مؤسس از تیم در مراحل باالتر برای عملکرد تیم مفید است.
ولی خروج عضوهایی که در مراحل باالتر اضافهشدهاند ،احتمال عرضه عمومی شدن نوآفرین را
کاهش میدهد .این مطالعات نشان میدهد که اعضای تیم مؤسس که در مراحل اولیه به تیم کمک
میکنند لزوم ًا 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.

 -5جمعبندی

این پژوهش باهدف تحلیل ترکیب تیمهای کارآفرین با استفاده از روش فراترکیب هفت

مرحلهای سندلوسکی و بارسو ( )2006انجام شد و در نهایت به چهار مقوله اصلی همگنی-
ناهمگنی ویژگیهای ترکیب تیم ،ویژگیهای جمعی ترکیب تیم ،ساختار تیم و جابجایی اعضای
تیم رسیده است.
از منظر نوآوری و دانشافزایی ،این پژوهش اولین تحلیل جامع ترکیب تیمهای کارآفرین را
با استفاده از روش فراترکیب ارائه داده است .عالوه بر این ازآنجاکه سرمایهگذاری در اکوسیستم
نوآفرینی در ایران از موضوعات روز و موردتوجه دولت و حاکمیت است و باعث حفظ سرمایهها
موفقیت نوآفرینها نیز دارای اهمیت بهسزایی است.
جایگاه کاربردی این پژوهش کمک به انتخاب و تشکیل هر چهبهتر تیمهای کارآفرین است
ازآنجاکه تیمهای کارآفرین ازجمله عوامل مهم توسع ه نوآفرینها هستند و از طرفی اکوسیستم
نوآفرینی در چند سال اخیر در کشور موردتوجه بسیار قرارگرفته است و سرمایهگذاران زیادی
سرمایههای خود را به سمت تیمهای کارآفرین سوق دادهاند ،به نظر میرسد عوامل اثرگذار بر
عملکرد تیم نیز فاکتور بسیار مهمی برای رشد این اکوسیستم باشد .ترکیب تیم از اصلیترین عوامل
اثرگذار بر موفقیت تیم است و یکی از شاخصهایی است که سرمایهگذاران برای انتخاب تیمها
در نظر میگیرند .بهویژه برای سرمایهگذاران که با دقت زیادی بهگزینش تیمها میپردازند ،توجه به
مقولهها ،مؤلفهها و کدهای حاصل از تحلیل ترکیب تیمهای کارآفرین در این پژوهش میتواند برای
انتخاب بهتر تیمهای کارآفرین کاربرد قابلتوجهی داشته باشد.
بهعنوان پیشنهاد برای پژوهشهای آتی ،ازآنجاکه عوامل این تحلیل در سطح دنیا و در کشورهای

تحلیل ترکیب تیمهای کارآفرین در نوآفرینها با استفاده از روش فراترکیب

در کشور و رشد کارآفرینی میشود ،این پژوهش از منظر پرداختن به یکی از عوامل مهم اثرگذار بر

135

مختلف موردبررسی قرارگرفته است بررسی مقولههای بهدستآمده از این پژوهش در ایران و اثر
عوامل آن بر موفقیت نوآفرینها میتواند موضوع پژوهشهای آتی باشد .پیشنهاد دیگر این پژوهش
بررسی عوامل مربوط به همگنی و ناهمگنی ترکیب تیم در تیمهای کارآفرین است که بهعنوان
مهمترین عامل در بیشتر پژوهشها 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 .ویژگیهای جمعی افراد تیم نیز میتواند موضوع پژوهشی جداگانه باشد و
ازآنجاکه شخصیت اعضای تیم در پژوهشهای کمتری بررسیشده است میتوان بر عامل شخصیت
بهویژه تأکید داشت .در بخش ساختار پژوهشهای بسیار محدودی انجامشده است بهویژه در حوزه
تمرکز مالکیت و وجود مدیرعامل که میتواند موضوع جذابی برای پژوهشگران باشد و ازآنجاکه
یکی از دغدغههای تیمهای نوآفرین نحوه تقسیم سهام در بین افراد تیم است این عامل نیز میتواند
موضوعی قابلتوجه برای پژوهش باشد .در زمینه جابجایی اعضای تیم نیز پژوهشهای محدودی
انجامشده است که میتواند از جدیدترین موضوعات مربوط به ترکیب در تیمهای کارآفرین باشد
و بررسی شود که ورود و خروج اعضای تیم چه نتایجی میتواند بر عملکرد این تیمها داشته باشد.
ازآنجاکه این پژوهش صرف ًا به بررسی انواع مقاالت در سالهای  1990تا  2019پرداخته است

ازجمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم بررسی کتابها و پایاننامههای انجامشده
در حوزه ترکیب تیمهای کارآفرین و در بازه زمانی بیشتر اشاره کرد .از دیگر محدودیتهای این
فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 1400

پژوهش استفاده از دو پایگاه اصلی وب او ساینس و اسکوپوس است که به دلیل داشتن جامعیت در
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حوزههای مختلف علمی موردبررسی قرارگرفته است و از بررسی سایر پایگاههای علمی صرفنظر
شده است.
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پیوست:

معرفی مختصر  58مقاله منتخب پژوهش
تعریف از
نام نویسنده

نمونه موردبررسی

دای و همکاران ()2019

 300نوآفرین در پارک

نتیجه کلی

عملکرد تیم
نوآوری

فناوری چین

ناهمگنی جنسیت با نوآوری رابطه مثبت دارد و ناهمگنی جنسیت رابطه بین ناهمگنی پیشزمینه
عملکردی و نوآوری را تعدیل مثبت میکند و ناهمگنی جنسیت رابطه بین حضور کارکنان زن
و نوآوری را تعدیل مثبت میکند.

دای و همکاران ()2019

 156نوآفرین در چین

رشد فروش

پیرز و همکاران ()2019

 124نوآفرین آمریکایی

عرضه عمومی

شتی و سوندرام ()2019

 156نوآفرین در هند

درچسلر و همکاران

 190نوآفرین دیجیتال

()2019

محور در آمریکا

تیم

مانور و همکاران ()2019

 168نوآفرین در آمریکا

جذب سرمایه

سینها و اوسیوسکی

 1291نوآفرین در

()2018

کانادای

باکس و همکاران ()2018

 2967نوآفرین در

میانگین برونگرایی ،تطابقپذیری ،وجدان گرایی ،گشودگی در برابر تجربه اعضای تیم اثر مثبتی
بر رشد فروش دارد ولی بین ثبات عاطفی و رشد فروش رابطه مثبت وجود ندارد.
هر چه تجربه مشترک بیشتر باشد ارزش عرضه عمومی شدن کمتر است.

شدن
جذب سرمایه
خطرپذیر

تعداد سالهایی که افراد تیم در راهاندازی یک نوآفرین بودهاند و تعداد کل سالهای تجربه در
صنعت ،با جذب اولین سرمایه خطرپذیر رابطه مثبت دارد.

توجه بینالمللی به اندازه تیم رابطه بین مهاجرت اعضای تیم و توجه بینالمللی به تیم را تعدیل میکند.
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سرمایهگذاران میزان تجربه کاری را در محیطهای دارای فرصت مثبت و در محیطهای

عرضه عمومی شدن رابطه منفی وجود دارد و بین ناهمگنی سابقه خدمت و عرضه عمومی شدن
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رابطه معنادار وجود ندارد.

خطرپذیر
گردش مالی

تهدیدآمیز منفی ارزیابی میکنند.
میانگین سالهای مربوط به تحصیالت و میانگین تعداد نوآفرینها و میانگین تجربه صنعت با
گردش مالی رابطه معناداری ندارد و بین اندازه تیم و گردش مالی رابطه مثبت وجود دارد.
میانگین سنی بر گردش مالی اثر منفی دارد.

بقای نوآفرین

سوئیس
ایکسو و همکاران
()2017

 355نوآفرین درچین

بین همگنی جنسیت و بقای سازمان رابطه معنادار وجود ندارد .نوآفرینهایی که تمام اعضا زن
هستند نسبت به سایر نوآفرینها بقای کمتری دارند.

عرضه عمومی

بین ناهمگنی پیشزمینه عملکردی و عرضه عمومی شدن رابطه منفی وجود دارد .ولی بین

شدن

ناهمگنی تحصیالت و عرضه عمومی شدن رابطه مثبت وجود دارد .ولی بین ناهمگنی سن و

تعریف از

نام نویسنده

نمونه موردبررسی

تزابار و مارگولیس

 578نوآفرین حوزه

()2017

بیوتکنولوژی در آمریکا

مزرا ()2017

 174نوآفرین در کامرون

بقای نوآفرین

انگلن و نوسچلز ()2017

 374نوآفرین آمریکایی

تعداد کارکنان

نتیجه کلی

عملکرد تیم
نوآوری

ناهمگنی تحصیالت و تعداد نوآفرینهایی که افراد تیم در تأسیس آنها شرکت داشتهاند بر
نوآوری تأثیر مثبت دارد.
ناهمگنی جنسیت بر عملکرد اثرمثبت دارد ولی ناهمگنی ملیت با بقای نوآفرین رابطه معناداری
ندارد.

در حوزههای تک

بین تعداد افراد تحصیلکرده و تعداد کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد .ولی بین تعداد افرادی
که در راهاندازی نوآفرین درگیر بودهاند و تعداد کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
اثر مثبت تجربه صنعت بر بقای با افزایش بومیسازی کم میشود و رابطه منفی تجربه راهاندازی

شو و سیمونز ()2017

 3140نوآفرین آمریکایی

بقای نوآفرین

تیس و همکاران ()2016

 519نوآفرین در آمریکا

درآمد

تجربه راهاندازی نوآفرین و ناهمگنی تجربه رهبری بر درآمد در مرحله رشد تأثیر مثبت دارد.

استوکی ()2016

 7112نوآفرین در

صادرات

بین تعداد افرادی که در راهاندازی نوآفرین درگیر بودهاند و درصد افرادی که تجربه صنعت

نوآفرین بر بقای آنها با افزایش بومیسازی بیشتر نمیشود.

سوئیس
ساهایم و همکاران

 175نوآفرین در آمریکا

مربوطه را دارند بر صادرات نوآفرین اثر دارند.
جذب سرمایه

بین ناهمگنی پیشزمینه عملکردی و جذب سرمایه رابطه منفی وجود دارد.

()2016

میشود .ناهمگنی باالی شخصیت وظیفه مدار زمانی که سطح آن پایین است بر رشد کارکنان

رشد فنّاوری در شرق

اثر منفی دارد .ناهمگنی شخصیت رابطه مدار ،اما نه سطح آن ،با رشد کارکنان رابطه مثبت

چین

دارد.
ژاو و روسینی ()2015

-

-

واسیلسکو و همکاران

 816نوآفرین در امریکا

بهرهوری تیم

در یک مقاله مروری ،اثر ناهمگنی سن ،ناهمگنی جنسیت ،ناهمگنی ملیت ،تمرکز مالکیت،
ناهمگنی تحصیالت ،ناهمگنی پیشزمینه عملکردی بر عملکرد مثبت میداند.
ناهمگنی جنسیت و ناهمگنی سابقه خدمت با بهرهوری تیم رابطه مثبت و معنادار دارد.

()2015
نپ و همکاران ()2015
وگل و همکاران ()2014

 153نوآفرین در اتریش کارایی و اثربخشی ناهمگنی نیاز به دستیافت داری بر کارایی اثر منفی و بر اثربخشی اثر ندارد.
 2894فرد در تیمهای
نوآفرین در آلمان

جذب سرمایه

ناهمگنی تحصیالت ،ناهمگنی جنسیت ،ناهمگنی تجربه رهبری و ناهمگنی ملیت بر جذب
سرمایه تأثیر مثبت دارد.
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ژاو و همکاران ()2015

 200نوآفرین در مرکز

رشد کارکنان

سطح باال با ناهمگنی پایین شخصیت وظیفه مدار در تیم باعث رشد کارکنان در نوآفرین
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تعریف از

نام نویسنده

نمونه موردبررسی

لنوگ و همکاران ()2013

 400نوآفرین در

تمایز و انسجام

سنگاپور در مراحل اولیه

ارزش منابع

رشد که سرمایه

انسانی

نتیجه کلی

عملکرد تیم

بین ناهمگنی تعداد اعضای باتجربه مشترک قبلی با تمایز و انسجام ارزش منابع انسانی و
ناهمگنی پیشزمینه عملکردی با تمایز این ارزشها رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

خطرپذیر جذب کردهاند
تعارض احساسی

کای و همکاران ()2013

 527نوآفرین در چین

برانون و همکاران ()2013

 295نوآفرین در آمریکا

اولین فروش

اوو و میستو هاشی

 830نوآفرین در ژاپن

رسیدن به نقطه

شناختی

بین ناهمگنی پیشزمینه عملکردی و تعارض احساسی و شناختی در تیم رابطه معنادار و مثبت
وجود دارد.
تیمهای کارآفرین دارای روابط زوجی زودتر از سایر تیمها به اولین فروش میرسند و این
نتیجه برای تیمهای با روابط خانوادگی برعکس است.

عطف

()2013
ژنگ ()2012

 400نوآفرین چینی

فروش ساالنه

استفنز و همکاران ()2012

 202نوآفرین در سوئد

سوددهی

کریسچنهرفر و لچنر

 54نوآفرین اروپایی در

رشد فروش

()2012

مراحل اولیه رشد

کنوکارت و یوسباساران

 225نوآفرینهای حوزه

حمایت ذینفعان

()2011

فناوری باال در آمریکا

خارجی

فو ()2011

 73نوآفرین آمریکایی

اثربخشی تیم

زهرا و ویکولند ()2010

 109نوآفرین در آمریکا

نوآوری محصول

لی و لیا ()2010

 184نوآفرین فنّاوری

گرایش کارآفرینی

تجربه صنعت مشترک و میانگین سالهای کاری بر رسیدن به نقاط عطف تأثیر مثبت دارد ولی
بین تجربه راهاندازی و رسیدن به نقطه عطف رابطهای وجود ندارد.
اثر تعداد اعضای باتجربه مشترک قبلی بر فروش ساالنه توسط سیستم حافظه معامالتی تعدیل
میشود.
همگنی سنی و همگنی جنسیت و تجربه راهاندازی نوآفرین افراد با سوددهی بلندمدت رابطه
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معنادار و منفی دارد ولی با سوددهی کوتاهمدت رابطه ندارد.
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تعداد نوآفرینهایی که افراد تیم در تأسیس آنها شرکت داشتهاند و ناهمگنی پیشزمینه
عملکردی اعضای تیم با رشد فروش رابطه مثبت دارد.
هر چه ناهمگنی پیشزمینه عملکردی کمتر باشد نقش حمایتی ذینفعان خارجی بیشتر میشود.

ناهمگنی و میانگین تجربه کاری بر اثربخشی تیم اثر مثبت دارد.
بین ناهمگنی پیشزمینه عملکردی و ناهمگنی تحصیالت و نوآوری محصول رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد.
بین اندازه تیم و گرایش کارآفرینی رابطه مثبت وجود دارد.

محور در آمریکا
لری و دی واقن ()2009

 143نوآفرین حوزه

راهاندازی موفق

بانکی در آمریکا

نوآفرین

بین تعداد افرادی که در راهاندازی نوآفرین درگیربوده اند ،تعداد کل سالهای تجربه در
صنعت و تعداد اعضای باتجربه مشترک قبلی با راهاندازی موفق نوآفرین رابطه معنادار و مثبت
وجود دارد و هر چه تمرکز مالکیت باالتر احتمال موفقیت تیم کمتر است و جا گرفتن قوی
یک مدیرعامل در تیم مؤسس اثر مثبت زیادی بر راهاندازی موفق دارد.

تعریف از

نام نویسنده

نمونه موردبررسی

جولیان و همکاران

 829نوآفرین تایلندی

نتیجه کلی

عملکرد تیم
انسجام تیم

()2009

ناهمگنی سن ،ناهمگنی ملیت و ناهمگنی سابقه خدمت با انسجام تیم رابطه مثبت و معنادار
دارد.

فدریکو و همکاران

 1209نوآفرین در

()2009

آمریکای التین و اروپای

بینالمللی شدن

اندازه تیم بر بینالمللی شدن نوآفرینها اثر مثبت دارد.

مدیترانه
پاتزلت و همکاران

 99نوآفرین آلمانی در

عرضه عمومی

()2008

صنعت بیوتکنولوژی

شدن

لی ()2008

 156نوآفرین در آمریکا

بکمن و بارتون ()2008

 170فناوری باال در

عرضه عمومی

صنایع مختلف در دره

شدن

مجموع سالهای سابقه خدمت و ناهمگنی پیشزمینه عملکردی با بازسازماندهی تیم مدیریت
ارشد قبل از مرحله عرضه عمومی شدن رابطه منفی دارد.

بازسازماندهی تیم مجموع سالهای سابقه خدمت و ناهمگنی پیشزمینه عملکردی با بازسازماندهی تیم مدیریت
ارشد قبل از مرحله عرضه عمومی شدن رابطه منفی دارد.
ناهمگنی پیشزمینه عملکردی بر سرعت  IPOشدن و جذب سرمایه خطرپذیر اثر مثبت دارد.

سلیکون
آلمرجارز و همکاران

 729نوآفرین در اتریش

اندازه تیم

هر چه تعداد اعضای تیم مؤسس بیشتر رشد تعداد کارکنان بیشتر است.

زیمرمان ()2008

 172نوآفرین در آمریکا

جذب سرمایه

بین ناهمگنی سابقه خدمت و ناهمگنی تحصیالت و افزایش سرمایه رابطه وجود دارد.

هسو ()2007

 149نوآفرین در آمریکا

جذب سرمایه

تعداد نوآفرینهایی که افراد تیم در تأسیس آنها داشتهاند جذب سرمایه را افزایش میدهد.

همیلسکی و انسلی

 1142نوآفرین در

سبک رهبری

رهبری دستوری برای تیمهای ناهمگن ازلحاظ تحصیالت و پیشزمینه عملکردی و رهبری

()2007

آمریکا

هنکه و لوئچه ()2007

 397نوآفرین کانادایی

توانمندساز برای تیمهای همگن مناسبتر است.
نوآوری محصول

در صنایع مختلف
بکمن و همکاران ()2007

ناهمگنی تحصیالت بر نوآوری محصول اثر مستقیم ندارد ولی این رابطه توسط برنامهریزی
استراتژیک تعدیل میشود.

 161نوآفرین در حوزه

جذب سرمایه و

همگنیها در تیم مؤسس به جذب سرمایه و عرضه عمومی شدن کمک میکند اما در تیمهای

فناوری باال در دره

عرضه عمومی

مدیریت ارشد تنوعها به جذب سرمایه کمک میکند .اثر عامل ناهمگنی پیشزمینه عملکردی

سیلیکون در صنایع

شدن

مختلف

نیز برجذب سرمایه خطرپذیر مثبت ارزیابی شد .اضافه شدن اعضا به تیم مدیریت ارشد و
خارج شدن مؤسس به جذب سرمایه و عرضه عمومی شدن کمک میکند ولی خروج اعضای
تیم مدیریت ارشد احتمال عرضه عمومی شدن را کاهش میدهد.

تحلیل ترکیب تیمهای کارآفرین در نوآفرینها با استفاده از روش فراترکیب

()2008
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تعریف از

نام نویسنده

نمونه موردبررسی

فو و همکاران ()2006

 51نوآفرین در آمریکا

دلمار و شین ()2006

 223نوآفرین سوئدی

بکمن ()2006

نتیجه کلی

عملکرد تیم
بقای تیم

ناهمگنی تحصیالت با بقای تیم رابطه مثبت دارد.

افزایش فروش و تعداد نوآفرینهایی که افراد تیم در تأسیس آنها شرکت داشتهاند و تعداد کل سالهای تجربه
بقای

صنعت باعث افزایش فروش و بقای نوآفرین میشود.

 170نوآفرین فناوری

رفتار اکتشافی

تعداد اعضای باتجربه مشترک قبلی و ناهمگنیهای سابق بر رفتار اکتشافی استخراجی اثر

باال در صنایع مختلف در

استخراجی

مثبت دارد.

دره سیلیکون
آماسون و همکاران

 174نوآفرین در آمریکا

()2006

که بیشتر از  6سال از

نوآوری

بین ناهمگنی پیشزمینه عملکردی و ،ناهمگنی تحصیالت ،ناهمگنی سن و اندازه تیم با
نوآوری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

عمرشان نگذشته باشد
کر ()2006

 77نوآفرین فناوری باال

بازگشت دارایی میانگین سالهای سابقه خدمت با بازگشت دارایی رابطه منفی دارد.

در تجهیزات پزشکی

فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 1400

آمریکا
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کلمبو و گریلی ()2005

 506نوآفرین فنّاوری

تعداد کارکنان

محور ایتالیایی
چاودهوری ()2005

 79نوآفرین در آمریکا
در صنعت کامپیوتر که
بین  2تا  5سال دارند

بین میانگین سالهای تحصیل و موفقیت کسبوکار و میانگین سالهای تجربه کار در صنعت
مربوطه با رشد تعداد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.

تعهد تیمی

ناهمگنی پیشزمینه عملکردی ،ناهمگنی سن و ناهمگنی جنسیت رابطه معناداری با تعهد
تیمی ندارد.

نام نویسنده

تعریف از
نمونه موردبررسی

چندلر و همکاران ( 408 )2005نوآفرین سوئدی و

نتیجه کلی

عملکرد تیم
رشد فروش

ترک عضو جدید از نوآفرینهای تازه تأسیس و نوآفرینهای  5ساله اثر مثبتی بر رشد فروش

 124شرکت که از

ندارد و اضافه شدن عضو به تیم بر رشد فروش نوآفرینهای تازه تأسیس اثر منفی دارد ولی

آخرین دوره نوآفرینیشان

اضافه شدن عضو به نوآفرینهای  5ساله اثر منفی ندارد .ناهمگنی تحصیالت و تجربه صنعت

 5سال میگذرد

بر ورود عضو اثرمثبت دارد و اندازه تیم بر ورود و خروج تیم اثر مثبت دارد و ناهمگنی
جنسیت و ملیت اثری بر جابجایی تیم ندارد.

بوکر و ویلتبنک ()2005

 86نوآفرینهای صنعت

جابجایی اعضای

هر چه تنوع تجربه عملکردی بیشتر تغییر در تیم مدیریت کمتر و هر چه تجربه صنعت مشابه

نیمههادی در دره

تیم

تیم باالتر تغییرات در آن کمتر

سیلیکون
آسپولند و همکاران

 130نوآفرین فنّاوری

()2005

محور اسکاندیناوی

یوسباساران و همکاران

 90نوآفرین در بریتانیا

بقای نوآفرین

ناهمگنی پیش زمینه عملکردی بر سالهای بقای سازمان تأثر مثبت دارد.

ورود و خروج

اندازه تیم با ورود اعضای تیم رابطه منفی دارد ،ناهمگنی پیشزمینه عملکردی بر ورود اعضا

()2003

اعضای تیم

به تیم اثر ضعیفی دارد .ناهمگنی تجربه کارآفرینی برخروج اعضای تیم اثرمثبت دارد.

انسلی و همکاران ( 88 )1998نوآفرین آمریکایی

درآمد

تحصیالت ناهمگنتر و ناهمگنی پیشزمینه عملکردی با سطح درآمد رابطه منفی دارند.

همکاری مدیران

همکاری در هایی که مدیران باتجربهتری دارد بیشتر است.

شرکتهای با روابط خانوادگی بر خروج اعضای تیم اثر منفی دارند .میانگین سنی رابطه

مک گی و همکاران

 210نوآفرین آمریکایی

()1995

فناوری باال

ایزنهاردت و اسچونهون

 92نوآفرین صنعت

()1990

نیمههادی در آمریکا

فروش

ناهمگنی تجربه صنعت با رشد فروش رابطه معناداری ندارد و هر چه تعداد اعضای تیم
مؤسس بیشتر رشد فروش بیشتر است .ولی تعداد اعضای مشترک قبلی بر رشد فروش اثر
معنادار دارد.

تحلیل ترکیب تیمهای کارآفرین در نوآفرینها با استفاده از روش فراترکیب

معناداری با ورود و خروج اعضای تیم ندارد.
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