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 چکیده
باشند و ناهمگونی وکارهاي صنعت فناوري اطالعات میکسبکارآفرینانه ازجمله عوامـل پیشـران در تیم هاي

باشد و آثار مثبتی در نتایج میوکار صاحبان کسب براي فرصت ترینحال بزرگدرعین و چالش ترینها، بزرگتیم
حال در زمینه فناوري اطالعات تحقیق چندانی در ارتباط با نحوه تأثیر انواع وکارها دارد، بااینعملکرد کسب

نشده است، بنابراین، با توجه به اهمیـت موضوع، در وکارها انجامهاي کارآفرینانه بر عملکرد کسبهاي تیماهمگونین
هاي کارآفرینانه پرداختیم و سپس به بررسی تأثیرات انواع این این پژوهش ابتدا به نوع شناسی ناهمگونی تیم

وکارهاي صنعت فناوري اطالعات و نقش تعدیل گري کسب ها (اطالعاتی، اجتماعی و ارزشی) بر عملکردناهمگونی
ارتباط پرداخته شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردي و برحسب روش گردآوري رهبري مشارکتی دراین

نفر از رهبران  100باشد که بین گیري پرسشنامه محقق ساخته میهمبستگی است. ابزار اندازه -اطالعات از نوع  توصیفی
شدند، اندازي و اداره میطور تیمی راهکه به 1399فعال در صنعت فناوري اطالعات شهر تهران در سال وکارهاي کسب

افزار هاي حاصل از این پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و نرمگیري تصادفی ساده آزمون شده است. دادهبا روش نمونه
PLS 3 Smart و مقدار میانگین واریانس  7/0ها باالتر از می سازهوتحلیل گردید. آلفاي کرونباخ براي تماتجزیه
ها، از بر اساس نتایج پژوهش در بین تمامی این سازه .ها تأیید شدبوده و روایی و پایایی سازه 5/0شده باالتر از استخراج
ی سنی) از بین هاي ناهمگونی اجتماعی (ناهمگونهاي ناهمگونی اطالعاتی (ناهمگونی تحصیلی) از بین مؤلفهبین مؤلفه

وکارهاي هاي ناهمگونی ارزشی (ناهمگونی اعتقادي) باالترین ضریب مسیر تأثیرگذاري را بر روي عملکرد کسبمؤلفه
هاي حاصل از بررسی نقش تعدیل گري رهبري مشارکتی نیز مؤید اثرات حوزه فناوري اطالعات دارند، همچنین یافته

 تعدیلی مثبت این متغیر است.
 

 هاي کارآفرینانهرهبري مشارکتی، عملکردکسب وکارها، ناهمگونی تیم کلیدي:هاي واژه
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Abstract 
The purpose of this article is to provide a model for the formation of an academic 

accelerator with a psychological readiness approach. In this study, by using a mixed method, 
first the data were analyzed by in-depth content analysis by in-depth interviews with 
university administrators and selected accelerators, 12 of whom were purposefully selected. 
Then the results of the qualitative section in the form of a questionnaire were given to 28 
university accelerator employees who were selected based on Krejcie and Morgan table and 
the data of the quantitative section were analyzed by structural equation method and partial 
least squares algorithm. The findings of the qualitative section included 5 dimensions 
(changing the university culture towards acceleration, feeling the need to form an accelerator, 
individual capabilities, accelerator services, and the role of government in launching 
accelerators), 11 components and 67 indicators. The quantitative findings indicated a strong fit 
of the measurement model, structural and general. The results of the present study showed that 
the feeling of the need to form accelerators has an effect on the change of university culture 
towards acceleration and the role of government in the formation of accelerators and the 
change of university culture towards acceleration has a direct effect on individual capabilities. 
But the role of government in the formation of accelerators does not have a direct impact on 
individual capabilities, and individual capabilities also have a direct impact on accelerator 
services. 
 
Keywords: University Accelerator, Psychological Preparation, Entrepreneurship, University 
Acceleration Culture, Accelerator Services.. 
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  مقدمه
ها، اغلب تصور یک شخص کارآفرین را بـه   هاي کارآفرینی و استفاده از آن کشف فرصت

ي کـارآفرینی در   عالرغم این باور عمـومی، محققـان حیطـه   ) Cooney, 2005(کند  ذهن القا می
هـا   ي تـیم  وسیله وکارهاي جدید معموالً به گیري کسب اند که شکل اتفاق نظر رسیده این مورد به
و  )Kleemann., 2011(نـه توسـط اشـخاص کـارآفرین      )Klotz et al., 2013(شـود   انجـام مـی  

 ,.Kamm et al(هسـتند   نکـارآفری اشـخاص  تر از  ها موفق وکارهاي ایجادشده توسط تیم کسب

وکارها نیز به دنبال کسـب مزیـت رقـابتی از     از طرفی با افزایش رقابت در بازارها، کسب )1990
هــاي کارآفرینانـه داراي دانــش و   خـود بـا ســازماندهی تـیم    1هـاي درونــی  طریـق بهبـود قابلیــت  

 اطالعـات نیـز،   . در حوزه فناوري)Boeneker & Delmar, 2018باشند ( می 2هاي متنوع تخصص

 کـه  و همچنـین بـه دلیـل ایـن     بـوده  متنـوع  هـاي  مستلزم مهارت که هایی فعالیت انجام لزوم بر بنا

 گیـري  شـکل  باشـد،  نمـی  میسر واحد درآن ها مهارت آن تمامی از منفرد کارآفرین برخورداري

باشد که در این حالت امکان ایجـاد یـک    می متداول بسیار کارآفرینانه تیم شکل به وکار کسب
شـود   هـا فـراهم مـی    بـراي آن  فـرد کـارآفرین  وکار نوآورانه و داراي رشد، بیش از یـک   کسب

)Kamm et al., 1990( تجربه،  ار و خصوصیات آنها نیز از ساخت که عملکرد این تیم) ها ازجمله
موجـود در ایـن    3هـاي  هـا) و نـاهمگونی   هـا، هـوش، مقاصـد و انگیـزه     ها، توانایی دانش، مهارت

هـاي کارآفرینانـه    اگرچـه سـاختار تـیم    )Boeneker, 2017(شـود   ها ناشـی مـی   ساختار و ویژگی
مینـه بـر ورودي و خروجـی    تر موردمطالعه قرارگرفته است، اما اکثر آثار موجود در ایـن ز  پیش

ــد ( اعضــاي آن متمرکزشــده  ;Forbes, Borchert, Zellmer-Bruhn, & Sapienza, 2006ان

Chandler, Honig, & Wiklund, 2005; Ucbasaran, Lockett, Wright, & Westhead, 2003   (
انـد   دههـا بـا مشـکالتی مواجـه شـ      و در راستاي پرداختن به انواع تنوع و نـاهمگونی در ایـن تـیم   

)Forbes et al., 2006( ها،  ها و تیم هاي پیش روي سازمان ترین چالش که یکی از مهم درصورتی
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نوبـه خـود    هاي گوناگون باهم متفاوت بوده کـه ایـن امـر بـه     مواجهه با افرادي است که از جنبه
هـاي   تـیم ها در این زمینه نشان داده اسـت کـه    شود، مطالعه پژوهش منجر به تنوع نیروي کار می

دارنـد و   1هـاي متجـانس   ها و اطالعات متنوع و اثربخش بیشتري نسـبت بـه تـیم    ناهمگن توانایی
هاي متنوع و ناهمگن از تعارضات بیشـتري برخـوردار باشـند امـا بـازهم       اگرچه ممکن است تیم

 ,Ucbasaran, Lockett, Wright, & Westheadعملکرد بهتري دارنـد (  2هاي همگن نسبت به تیم

2003; Zhou, Vredenburgh, & Rogoff, 2015; Muñoz-Bullon, Sanchez-Bueno, & Vos-
Saz, 2015توانـد منجـر بـه بهبـود      هاي کارآفرینانه لزوماً نمـی  وجود تفاوت و تنوع در تیم ) بااین

وکـار گـردد، چراکـه وجـود      کیفیت کار تیمی و دستیابی به اهداف تیم و بهبود عملکرد کسب
توانـد منجـر بـه معـایبی همچـون افـزایش تضـاد، افـزایش          دیریت صـحیح مـی  تنوع تیم بدون مـ 

هـاي کارآفرینانـه    تنـوع تـیم  ). Zhou et al., 2015(هاي آموزشی و کاهش ارتباطات شود  هزینه
خوبی مدیریت شود فرصت را براي خالقیـت   تواند مفید باشد و هم مضر که اگر تنوع به هم می

د، از طرف دیگر اگر مدیریت مناسبی نداشته باشـد احتمـال   کن و نوآوري اعضاي تیم ایجاد می
 Klotz(رود که اعضاي تیم ناراضی شوند و هویت اهداف سازمانی و تیمی از بین برود  کلی می

et al., 2013(، هـاي کارآفرینانـه سـبک     هاي نوین مدیریت تنوع و ناهمگونی تـیم  یکی از شیوه
ي بـین تنـوع و    دهنـده  عنـوان عامـل ارتبـاط    که بـه  )Zhou et al., 2015(است  3رهبري مشارکتی

تواند بر فرآینـدها و عملکـرد    شود و می هاي کارآفرینانه و عملکرد تیم فرض می ناهمگونی تیم
) Ensley et al., 2003ها، باورها و رفتـار اعضـاي تـیم تأثیرگـذار باشـد (      تیمی و همچنین نگرش

هـاي   ها در حـل تـنش   ه حاکم باشد، توانایی آنوقتی رهبري مشارکتی بر اعضاي تیم کارآفرینان
شـود کـه ایـن موضـوع      هـا بیشـتر مـی    برداري از فرصـت  به وجود آمده در فرآیند کشف و بهره

 ,Boeneker & Delmarدهـد  (  توانایی سازمان را در ارائـه یـک اسـتراتژي جـامع، افـزایش مـی      

هـاي   بین ناهمگونی تیم   رابطه کنند، اگرچه وجود ) بیان می2014( 4میاالچه و همکاران). 2018
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 ,.Mihalache et al( شـده اسـت    رهبري مشارکتی توسط برخـی محققـان مطـرح    کارآفرینانه و

صورت تجربی مورد ارزیابی قرار نگرفته اسـت از طرفـی    )، اما تأثیر و زمینه این ارتباط به 2014
شده است اما تحقیقات و  دههاي کارآفرینانه مشاه هرچند، چندین نوع تنوع و ناهمگونی در تیم

اي را دربـر داشـته اسـت     کننـده  شده توسط نویسندگان مختلف، نتایج گمـراه  هاي انجام آزمایش
)Ruef et al., 2003(ي  ؛ از سوي دیگر نتایج مختلفی در این تحقیقات دخیل بوده است که ارائه

ر آن بر عملکرد و رشـد  هاي کارآفرین و تأثی ي واحد در مورد تنوع و ناهمگونی تیم یک نظریه
سـازد و بایـد سـازوکارهاي دقیـق تاثیرگـذاري انـواع نـاهمگونی بـر          ها را دشـوارتر مـی   شرکت

به همین دلیل در این تحقیق بـا  ) Klotz et al., 2013(عملکردهاي نهایی موردبررسی قرار گیرد 
آفرینانـه و  هـاي کار  هـاي تـیم   توجه به اهمیت موضوع به بررسـی ارتبـاط بـین انـواع نـاهمگونی     

شـود   شود و همچنین بررسـی مـی   وکارهاي صنعت فناوري اطالعات پرداخته می عملکرد کسب
 کند؟ که متغیر رهبري مشارکتی چگونه در درك این رابطه به ما کمک می

  مروري برمبانی نظري و پیشینه پژوهش
متشکل از صورت گروهی  کنند را به وکار جدید ایجاد می هایی که یک کسب محققان، تیم

 & ,Cooney, 2005; Chowdury, 2005; Zhou, Vredenburgh( کننـد  دو نفر یا بیشتر تعریف می

Rogoff, 2015; Blatt, 2009; Fern, Cardinal, & O´Neill, 2012; Kamm, Shuman, Seeger, & 
Nurick, 1990 (کنـد، در   ها و اشـخاص کـارآفرین تفـاوت ایجـاد مـی      که همین مفهوم میان تیم

هـا، منـافع و    هـا، مسـئولیت   گیـري  ي تصـمیم  ها دو یا چند شخص شرکت دارند کـه در همـه   یمت
 )Zhou, Vredenburgh, & Rogoff, 2015; Davidsson & Honig, 2003( سـودها سـهیم هسـتند   

 ,Cooney, 2005; Gao & Zhang( است "بـیش از یـک نفـر"بنابراین، تیم کارآفرینانه، گروهی 

وکـاري   با همکـاري یکـدیگر کسـب  ،)Lechler, 2001( داشته 1هاي مکمـل کـه مهارت )2012
ـــد، راه    ـــافع مـــالی دارن ـــه در آن من ـــرده) Smith, 2007(انــدازي  را ک و ســــایر  و اداره کـ

 ,Collewaert,  2012; Ensley( کنند وکار را اتخاذ می هاي اســتراتژیک مربوط به کسب تصمیم
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Pearson, & Pearce,2003( 1رینولدز )وکارهـاي   درصد از کسب 80) نشان داده است که 1993
وکـار در   انـدازي کسـب   انـد و راه  انـدازي شـده   داراي رشـد سـریع، توسط تـیم کارآفرینانـه راه  

قالــب تــیم کارآفرینانــه، همــراه بــا نتــایج مثبــت عملکـــردي اســت (طـالبی و همکـاران،     
وکارهـا   ها در کسـب  فرینانه، تنوع و ناهمگونی ویژگی اصلی تیمهاي کارآ ). در نظریه تیم1398

هـا میـان اعضـاي تـیم اشـاره دارد کـه        هـا و تفـاوت   اي از شـباهت  شده است و به درجه شناسایی
تنــوع و نـاهمگونی، هــم     )Martin et al., 2013( شـوند  بندي مـی  اعضاي تیم بر اساس آن طبقه

هـاي   نی مانند سـن، جنسـیت و قومیـت و هـم تفـاوت     هاي آشـکار و مشاهده کرد شـامل تفاوت
ها و شیوة  پنهان و ضمنی ماننـد تحصـیالت، پیشینۀ عملکردي، سابقۀ سازمانی، شخصیت، ارزش

هـاي مختلـف    درواقع ناهمگونی شامل ترکیبی از ویژگـی  )Zhou et al., 2015( شود زندگی می
دانـش قبلـی اعضـا را نیـز شـامل      است که خصوصیات فردي یا اجتماعی اعضاي تیم و تجربه و 

  .)Klotz et al., 2013( شود می
  وکار کسب عملکردهاي کارآفرینانه و  تیم  ناهمگونی
هـاي کارآفرینانـه    هاي تـیم  شده در زمینه انواع ناهمگونی ترین نوع شناسی هاي انجام از مهم

هـاي   هـاي تـیم   نـاهمگونی ) اشاره کرد که انـواع  1999( 2بندي جین و همکاران توان به دسته می
و نـاهمگونی   4، نـاهمگونی اجتمـاعی  3کارآفرینانه را در سه بخش مجزاي، ناهمگونی اطالعاتی

ها و تحقیقاتی کـه در زمینـه ارتبـاط     اند. در زیر به تشریح این ناهمگونی شناسایی کرده 5ارزشی
  شود. شده است اشاره می وکار انجام ها با عملکرد کسب آن

، نـوع و منبـع   6زمینه ها، بیانگر تفاوت در پیش این دسته از ناهمگونی تیم اتی:ناهمگونی اطالع
) از 1999( 7مک گراث و همکـاران ) Jehn et al., 1999( تجارت و اطالعات اعضاي تیم است

                                                        
1 Reynolds 
2 Jehn et al 
3 Information heterogeneity 
4 Social heterogeneity 
5 Value heterogeneity 
6 Background 
7 McGrath et al 
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هـا   اند و معتقدند که تـیم  این نوع ناهمگونی تحت عنوان تنوع دانش، مهارت و توانایی یادکرده
گیـري،   تـر در حـل مسـئله و تصـمیم     اننـد بـا کسـب اطالعـات بیشـتر و غنـی      تو ها می در سازمان

 ,.Zhou et al( شـود  هـا مـی   هاي بهتري را انتخاب کنند که منجر به افزایش عملکـرد تـیم   گزینه

نــاهمگونی ســوابق ، 1نـاهمگونی اطالعــاتی شـامل ســه دســته (نـاهمگونی تجربــه کـاري    ) 2015
باشــد و بــه تنــوع در دانــش و آگــاهی   مــی) 3کــارآفرینیهــاي  و نــاهمگونی تجربــه 2تحصــیلی

 & Davidsson( ها مطالعه و چه از طریـق تجربـه   شده توسط کارآفرینان چه از طریق سال کسب

Honig, 2003(ي تحصیلی (رشته تحصیلی یا تعداد سنوات تحصیل)، تجربه کاري،  ، مانند سابقه
 Martin( ي کارآفرینی اشـاره دارد  رزمینهها د تجربه کارآفرینی قبلی و یا تحصیالت و آموزش

et al., 2013(. ویژه نـاهمگونی اطالعـاتی   هاي کارآفرین، به ناهمگونی تیم )Jehn et al., 1999 (
 ,Ucbasaran( هاي کارآفرین شده است که بر عملکرد تیم عنوان یکی از عوامل مهمی شناخته به

Lockett, Wright, & Westhead, 2003; Zhou, Vredenburgh, & Rogoff, 2015; Muñoz-
Bullon, Sanchez-Bueno, & Vos-Saz, 2015 (  کننـد مـؤثر    و عملکرد شرکتی که تأسـیس مـی

کنـد کـه نـاهمگونی اطالعـاتی      که این ذهنیت را ایجـاد مـی   )Visintin & Pittino, 2014( است
 Jin etاعضاي تیم است (و ناهمگونی میان  تر از، دیگر انواع تنوع هاي کارآفرینانه مهم براي تیم

al., 2017هـاي موجـود در ارتبـاط بـا      شده و دیدگاه ). در همـین راسـتا با توجه به مطالب مطرح
  شود: هاي زیر مطرح می وکار، فرض هاي ناهمگونی اطالعاتی و عملکرد کسب مؤلفه

هــاي کارآفرینانــه تــاثیر مثبــت و معنــاداري برعملکــرد  نــاهمگونی تحصــیلی تــیم :1فرضــیه 
  وکارهاي فعال در صنعت فناوري اطالعات شهر تهران دارد. کسب

هاي کارآفرینانه تـاثیر مثبـت و معنـاداري بـر عملکـرد       ناهمگونی تجربه کاري تیم :2فرضیه 
  وکارهاي فعال در صنعت فناوري اطالعات شهر تهران دارد. کسب

ت و معنـاداري بـر   هـاي کارآفرینانـه تـاثیر مثبـ     نـاهمگونی تجربـه کـارآفرینی تـیم     :3فرضیه 

                                                        
1 Heterogeneity of work experience 
2 Heterogeneity of educational background 
3 Heterogeneity of entrepreneurial experience 
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  وکارهاي فعال در صنعت فناوري اطالعات شهر تهران دارد. عملکرد کسب
هاي آشـکار بـین اعضـاي تـیم      ها، به تفاوت این دسته از ناهمگونی تیم: ناهمگونی اجتماعی

هـاي منفـی نـاهمگونی     ها بر جنبه اشاره دارد، درگذشته پژوهش) 1مانند (سن، جنسیت و قومیت
داشتند و معتقد بودند که همسانی سـن اعضاي تیم، سبب فهـم مشـترك و سـهولت    سنی تأکید 

 آورد شــود، درنتیجـــه ارتبـــاط مثبتــی بـــا پیامــدهاي تــیم بــه وجــود مــی  هــا مــی روابـط بــین آن 
)Boeneker & Delmar, 2018 ( هـا بــر تـأثیرات مثبـت تنـوع سـن        تـازگی پـژوهش   در مقابل بـه

هـاي   منـدي از اعضـایی بـا، سـن     دهـد بهـره   مد که نشان میمتمرکز شدند و شواهدي به دست آ
شـود کـه ایـن ویژگــی کیفیـت       هـا و تجـارب مختلـف مـی     آوري دیـدگاه  متفاوت، سبب جمع

 Carson et( شـود  تصمیمات را افزایش خواهد داد و باعث افزایش انسجام تیم کارآفرینانه مـی 

al., 2007 (گونی سـنی، درگذشـته بــه تنــوع و     هاي اجراشده قبلی دربارة نـاهم  همانند پژوهش
هـاي ناشـی از آن اشـاره     ها و تبعـیض  نظمی ناهمگونی جنسـیتی دیـد منفـی داشتند و بیشتر به بی

جـنس دارنـد    داد مدیران گرایش به کار با زیردستان هـم  هاي بسـیاري نشان می شد، پژوهش می
)Ruef, Aldrich, & Carter, 2003; Chowdury, 2005.( برخی از تحقیقات جدید بیان  در مقابـل

هایی دارنـد کـه همگـی     هایی که ازنظر جنسیتی متعادل هستند، مزیت بیشتري از تیم کنند تیم می
هاي مشـابه جنسـیتی    هاي متنوع جنسیتی نسبت به تیم مـرد یا همگی زن هستند و عملکرد در تیم

یتی نیز برخی بر این باورنـد  . در ارتباط با، تنوع قوم)Boeneker & Delmar, 2018( تر است قوي
کند و بـه تضــاد و   دیگران برخورد می هاي هاي نـژادي و قـومیتی بـا باورها و ارزش که تفاوت

گـذارد در مقابـل برخـی از     انجامد و درنهایـت بـر اثربخشی تـیم تـأثیر منفـی مـی     نارضـایتی می
کننـد،   رهاي دیگـر ارائه مـی هایی که خدماتشان را به کشـو تحقیقات جدید معتقدند که سازمان

براي کسب مزیت رقابتی باید از نیروهایی بومی با همان نـژاد و قومیـت کشـور هـدف اسـتفاده      
وجود، تأثیر این نوع تنـوع و نـاهمگونی همیشـه مـورد اهمیـت نبـوده اسـت و زیـاد          بااین، کنند

 ) وChowdury, 2005; Chandler, Honig, & Wiklund, 2005( موردتوجـه قـرار نگرفتـه اسـت    
                                                        

1 nationality 
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در همــین  ، )Boeneker, 2017ها خواستار تحقیقات بیشـتر اسـت (   بحث در مورد نحوه تأثیر آن
هـاي نـاهمگونی    هاي موجود در ارتبـاط بـا مؤلفـه    شده و دیدگاه راسـتا با توجه به مطالب مطرح

  شود: هاي زیر مطرح می وکار فرض اجتماعی و عملکرد کسب
ــیه  ــیم  :4فرض ــاهمگونی ســنی ت ــر عملکــرد   هــا ن ــاداري ب ــت و معن ــاثیر مثب ــه ت ي کارآفرینان

  وکارهاي فعال در صنعت فناوري اطالعات شهر تهران دارد. کسب
هـاي کارآفرینانـه تـاثیر مثبـت و معنـاداري بـر عملکــرد        نـاهمگونی جنسـیتی تـیم    :5فرضـیه  

  وکارهاي فعال در صنعت فناوري اطالعات شهر تهران دارد. کسب
هــاي کارآفرینانــه تــاثیر مثبــت و معنــاداري بــر عملکــرد  یتی تــیمنــاهمگونی قــوم :6فرضــیه 

  وکارهاي فعال در صنعت فناوري اطالعات شهر تهران دارد. کسب
بیانگر ذهنیت و نگرش متفـاوت اعضـاي تـیم در مـورد وظـایف اصـلی،        ناهمگونی ارزشی:

 ,.Boeneker et al( باشد هاي تیم و تفاوت در اعتقادات اعضاي تیم می اهداف، مقاصد یا رسالت

کننـد   هـاي کـارآفرین تحقیـق مـی     ناهمگونی ارزشی از سوي تحقیقاتی که بر روي تـیم ). 2018
) براي اینکه یـک تـیم،   1999ي جین و همکاران ( تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است. به گفته

پایین باشد، عملکردي مؤثر داشته باشد باید داراي ناهمگونی اطالعاتی باال و ناهمگونی ارزشی 
هاي کارآفرینانه  هاي تیم اند تأثیر مثبت انواع ناهمگونی ها نتوانسته حال، بسیاري از پژوهش این با
صورت تجربی موردسنجش  وکارها را به جمله ناهمگونی ارزشی را بر رشد و عملکرد کسب از

هـاي موجـود در    شده و دیـدگاه  و پشتیبانی قرار دهند، در همـین راسـتا با توجه به مطالب مطرح
  شود: هاي زیر مطرح می وکار فرض هاي ناهمگونی ارزشی و عملکرد کسب ارتباط با مؤلفه

هــاي کارآفرینانــه تــاثیر منفــی و معنــاداري بــر عملکــرد  نــاهمگونی نگرشــی تــیم :7فرضــیه 
  وکارهاي فعال در صنعت فناوري اطالعات شهر تهران دارد. کسب

کارآفرینانـه  تـاثیر منفـی و معنـاداري بـر عملکـرد        هـاي  نـاهمگونی اعتقـادي تـیم    :8فرضیه 
  وکارهاي فعال در صنعت فناوري اطالعات شهر تهران دارد. کسب

  رهبري مشارکتی
هاي رهبري کـه موجـب    ترین عامل در عملکرد سازمان است، یکی از سبک رهبـــري مهم
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مشـارکتی   شـود سـبک رهبـري    افزایش مشارکت بیشتر کارکنان در جهت اثربخشی سازمان می
رهبري مشارکتی فرآیند تعاملی و پویـایی اسـت کـه میـان     ). Bird & Schjoedt, 2009( باشد می

دهد و هر یک از اعضا بر دیگري در مسیر رسیدن به اهداف  اعضاي یک تیم یا سازمان رخ می
آیـد کـه    و زمـانی بـه وجـود مـی     )Boeneker & Delmar, 2018گذارند ( تیم و سازمان تأثیر می

ها و یـا   هاي رهبري، مسئولیت شده باشند، نقش جاي اینکه کارها توسط یک رهبر واحد تعیین به
ایـن موضـوع   ، شـده باشـد   شـده یـا توزیـع    عملکردها در میان اعضاي تـیم بـه اشـتراك گذاشـته    

توجهی عملکـرد تـیم و    طور قابل دهنده تاثیرمتقابل تعامالت در بین اعضاي تیم است که به نشان
 1. ژو و همکـاران )Carson et al., 2007( شود بخشد و باعث انسجام تیم می هبود میسازمان را ب

اند که ناهمگونی عملکردي (ناهمگونی در تجربه کاري) تأثیر مثبتی بر عملکرد  ) دریافته2015(
گذارد و همچنین تأثیر مثبت  گذارد و رهبري مشارکتی نیز تأثیر مثبتی بر عملکرد تیم می تیم می

وجـود نحـوه تـأثیر رهبـري      بـااین  )Zhou et al., 2015کنـد (  ی عملکردي را تقویت میناهمگون
مشارکتی بر ناهمگونی تیمـی توسـط محققـان موردبررسـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیـز در نتـایج          

برداري  محققان معتقدند که اداره و بهره وجود ندارد. ها هیچ سرنخی در این مورد تحقیقات آن
ها نیازمند توجه به دو نکته مهم است، ابتدا سازه تنوع (ناهمگونی) نیازمنـد   تیمهاي  از ناهمگونی

، دوم شـناخت  باشد می شناخت دقیق ابعاد مختلف آن و نحوه تأثیرشان بر ستاده و خروجی تیم
متغیرهاي که در رابطه میان تنوع (ناهمگونی) تیم و ستاده تیم، نقش تعـدیل گـر و میـانجی ایفـا     

لذا در رابطه با نکته دوم، در تحقیـق حاضـر و بـا توجـه بـه      ) Bloom & Michel, 2002( کنند می
  شده است: شده فرض زیر مطرح مطالب مطرح

هـاي کارآفرینانـه و عملکـرد     هـاي تـیم   رهبري مشـارکتی، رابطـه میـان نـاهمگونی    : 9فرضیه 
  کند. وکار را تعدیل می کسب

  چارچوب نظري پژوهش
بندي  هاي کارآفرینانه، از طبقه هاي تیم انواع ناهمگونی در این پژوهش براي مشخص کردن

                                                        
1 Zhou et al 
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شـده اسـت. از نـاهمگونی اطالعـاتی، متغیرهـاي (نـاهمگونی        ) اسـتفاده 1999جین و همکاران (
تحصیالتی، تجربه کاري و تجربه کارآفرینی) و از ناهمگونی اجتماعی، متغیرهـاي (نـاهمگونی   

رزشی، متغیرهاي (ناهمگونی نگرشی و اعتقادي) سنی، جنسیتی و قومیتی) و از طبق ناهمگونی ا
اند. بدین ترتیب پژوهش حاضر هشت متغیر مستقل دارد.همچنین با توجه به بررسی  شده انتخاب

عنـوان   وکـار بـه   هاي عملکرد کسب هاي ایـن پـژوهش، مؤلفه ها و فرضیه ادبیات موضوع، سؤال
کـه نقـش بسـزایی در انسـجام تیمـی دارد       اند و متغیر رهبري مشارکتی شده متغیر وابسته انتخاب

)Boeneker & Delmar, 2018 (هــاي تــیم  عنــوان تعــدیل گــر رابطــه بــین انــواع نــاهمگونی بــه
  شده است. وکار در نظر گرفته کارآفرینانه و عملکرد کسب

 . مدل نظري پژوهش 1شکل 
  

  
 

  شناسی   روش
همبسـتگی  -توصـیفی این پژوهش برحسب هدف کاربردي و برحسب گردآوري اطالعات 

منظـور دسـتیابی بـه     باشد و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بـوده اسـت. بـه    می
اهداف پژوهش، ابتدا مبانی نظري مطالعه شد و مدل مفهومی و پرسشنامه اولیـه تـدوین شـد. در    

 جامعه آمارياي لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) تهیه شد.  گزینه 5اي با مقیاس  ادامه پرسشنامه

وکارهـاي فعـال در صـنعت فنـاوري اطالعـات شـهر تهـران در سـال          این پژوهش رهبران کسب
 شــده، رهبرکسـب وکــار  شـدند در نظــر گرفتـه   انـدازي و اداره مــی  طـور تیمــی راه  کـه بــه  1399



 1401بهار ، 1 شمارة ،15 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ                                                            132

(کارآفرین رهبر) یک فرد محوري در تیم کارآفرینانه است که جرقـه راه انـدازي تـیم را زده،    
ي اعضـاي آتـی تـیم را آغـاز کـرده و بـاالترین آمـادگی را بـراي پاسـخ گـویی بـه            جستجو برا

)، روش 1398هــاي مــرتبط بــا کارکردهــاي کســب وکــار را دارد(طــالبی و همکــاران،  پرســش
پرسشـنامه توزیـع شـد؛     100گیري این پـژوهش تصـادفی سـاده اسـت، درمجمـوع تعـداد        نمونه

و روش تحلیـل مسـیر اسـتفاده شـد. در       PLS 3 Smartارافز ها از نرم وتحلیل داده منظور تجزیه به
گیري ارزیابی شد، براي تعیین روایی پرسشـنامه   هاي اندازه مرحله اول، ابتدا پایایی و روایی مدل

و  (AVE)شـده   به روش تعیین شـاخص میـانگین واریـانس اسـتخراج     1از روش روایی تشخیصی
دهد که متغیرهاي پژوهش از روایی  نشان می )2) و (1شده است. جدول ( استفاده 2اروایی واگر

  شده است.  استفاده AVEمنظور سنجش روایی واگرا از شاخص باشد. به مناسبی برخوردار می
  

 . ارزیابی کلی اعتبار مدل 1جدول 
 آلفاي کرونباخ پایایی مرکب AVE شاخص

 (Alpha>0./7) (CR>0./7) (AVE>0./5) معیار پذیرش
 90/0 87/0 58/0 ناهمگونی تحصیلی

 86/0 84/0 61/0 ناهمگونی تجربه کاري
 82/0 89/0 63/0 ناهمگونی تجربه کارآفرینی

 82/0 79/0 72/0 ناهمگونی سنی
 72/0 80/0 58/0 ناهمگونی جنسیتی
 89/0 92/0 71/0 ناهمگونی قومیتی
 77/0 76/0 59/0 ناهمگونی نگرشی
 90/0 95/0 87/0 ناهمگونی اعتقادي

 79/0 82/0 62/0 فروشرشد 
 76/0 79/0 70/0 سودآوري

 79/0 81/0 61/0 رشد سهم بازار
 78/0 74/0 63/0 رضایت مشتري
 86/0 89/0 74/0 رهبري مشارکتی

هـا   شده براي هریک از سـازه  نتایج روایی همگرا نشان داده جذر میانگین واریانس استخراج
باشد، بنابراین پرسشنامه داراي اعتبار  دیگر بیشتر میهاي  در مقایسه با همبستگی آن سازه با سازه

و آلفاي کرونبـاخ   CR(3باشد، همچنین براي سنجش پایایی از ضرایب پایایی مرکب ( کافی می

                                                        
1 Discriminant Validity 
2 Convergent Validity 
3Composite Reliability/ 
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نامـه پـژوهش    ) بیـانگر پایـایی پرسـش   1شده در جـدول (  شده است که ضرایب مشخص استفاده
  باشد. می

/. بـاالتر اسـت لـذا    5هـا از میـزان    تمامی سـازه  آید، روایی طور که از جدول فوق برمی همان
هاي هر سـازه، سـازه اصـلی را     ها از روایی برخوردار هستند به عبارتی مجموع معرف تمامی آن
هـا مـورد تأکیـد قـرار      /. باالتر بوده لـذا پایـایی آن  7ها از میزان  کند، مقدار پایایی سازه تبیین می

هـا از تحلیـل مســیر و    داده و تحلیـل  جزیـه جهـت ت  هـم چنـین در مطالعـه حاضـر     .گیـرد  مـی 
  .بهره گرفته شده است Smart PLS3افزار نرم

  

 . مقایسه ضرایب همبستگی و جذر میانگین واریانس استخراج شده 2جدول 
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            88/0 تحصیلی ناهمگونی
           92/0 77/0 ناهمگونی تجربه کاري
          91/0 78/0 75/0 ناهمگونی کارآفرینی

          75/0 64/0 59/0 57/0 ناهمگونی سنی
         89/0 74/0 65/0 73/0 76/0 ناهمگونی جنسیتی
        69/0 45/0 44/0 49/0 51/0 52/0 ناهمگونی قومیتی
       78/0 66/0 68/0 61/0 67/0 59/0 55/0 ناهمگونی نگرشی
      80/0 75/0 59/0 63/0 59/0 68/0 63/0 86/0 ناهمگونی اعتقادي

     82/0 79/0 77/0 61/0 66/0 58/0 69/0 57/0 85/0 رشد فروش
    79/0 69/0 67/0 69/0 68/0 65/0 61/0 66/0 61/0 54/0 سودآوري

   68/0 49/0 44/0 42/0 48/0 45/0 42/0 46/0 49/0 48/0 54/0 رشد سهم بازار
  82/0 59/0 72/0 74/0 63/0 57/0 59/0 61/0 57/0 67/0 69/0 81/0 رضایت مشتري

 /.81 59/0 56/0 71/0 75/0 59/0 58/0 63/0 62/0 59/0 69/0 67/0 82/0 رهبري مشارکتی

  ها یافته
  الف) توصیف جمعیت شناختی

شناخت بهتر، متغیرهاي جمعیت شناختی فردي (جنسیت، تحصـیالت) و متغیرهـاي   منظور  به
هـاي   ) ویژگـی 3وکـار) جـدول (   جمعیت شناختی سازمانی (سـابقه کـار، سـابقه رهبـري کسـب     

  .دهد کننده در ایـن مطالعـه را نشـان می جمعیت شناختی افراد شرکت
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 . آمار توصیفی متغیرهاي جمعیت شناختی  3جدول 
 درصد فراوانی گروه متغیر

 جنسیت
 70 70 مرد
 30 30 زن

 تحصیالت
 36 36 کارشناسی

 37 37 کارشناسی ارشد
 27 27 دکتري

 سابقه کار

 25 25 5کمتر از 
 26 26 10تا  6

 21 21 20تا  11
 28 28 20باالي 

 وکار سابقه رهبري کسب

 32 32 سال و کمتر 2
 49 49 سال 6تا  2
 12 12 سال 12تا  6

 7 7 سال 12باالتر از 

  ب) توصیف شاخص ها  
طـور کـه نتـایج ایـن     در جدول زیر میانگین مقادیرشاخص هاي پژوهش آمـده سـت. همـان   

دیگـر از جنبـۀ    بیـان  اسـت. بـه   4دهد، میانگین متغیرهاي اصلی نزدیک بـه عـدد   جدول نشان می
هـا حـداقل    هسـتند؛ زیـرا همـۀ آن   شده از اهمیت باالیی برخـوردار   توصیفی، متغیرهاي شناسایی

تـر   نزدیک هاي موافق و کامالً موافق در مقیاس لیکرتبوده و به گزینه 5از  8/3داراي میانگین 
  هستند.

  

 هاي پژوهش  . توصیف مقادیر شاخص4جدول 
 انحراف معیار میانگین شاخص ها

 311/0 941/3 ناهمگونی تحصیلی
 412/0 990/3 ناهمگونی تجربه کاري

 342/0 201/4 ناهمگونی تجربه کارآفرینی
 421/0 991/3 ناهمگونی سنی

 323/0 622/3 ناهمگونی جنسیتی
 411/0 121/4 ناهمگونی قومیتی
 592/0 601/3 ناهمگونی نگرشی
 581/0 732/3 ناهمگونی اعتقادي

 621/0 631/3 رشد فروش
 421/0 911/3 سودآوري

 349/0 712/3 رشد سهم بازار
 623/0 991/3 مشتريرضایت 
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  ج) آزمون فرضیه ها
و  1گیري به کمـک معیارهـاي روایـی و پایـایی (در جـدول       هاي اندازه پس از ارزیابی مدل

هاي تحقیق توسط تحلیل مسیر انجام شـد و بـا توجـه بـه نتـایج       )، در این قسمت آزمون فرضیه2
  اند. شده پذیرفته% 95)، همه فرضیات پژوهش در سطح اطمینان 5شده در جدول ( ارائه

 هاي پژوهش   . آزمون فرضیه5جدول 
 نتیجه آزمون آماره آزمون ضریب  فرضیه

هاي کارآفرینانه  تاثیر مثبت  ناهمگونی اطالعاتی تیم
 وکار دارد. و معناداري بر عملکرد کسب

 پذیرش 020/2 937/0 ناهمگونی تحصیلی

 پذیرش فرض

 پذیرش 095/2 892/0 ناهمگونی تجربه کاري
 پذیرش 880/2 /.932 ناهمگونی تجربه کارآفرینی

هاي کارآفرینانه تاثیر مثبت  ناهمگونی اجتماعی تیم
 وکار دارد. و معناداري بر عملکرد کسب

 پذیرش 296/2 /.954 ناهمگونی سنی
 پذیرش 930/2 /.899 ناهمگونی جنسیتی
 پذیرش 230/2 /.841 ناهمگونی قومیتی

هاي کارآفرینانه تاثیر  منفی و  ارزشی تیمناهمگونی 
 وکار دارد. معناداري بر عملکرد کسب

 پذیرش -148/2 - /.810 ناهمگونی نگرشی
 پذیرش -941/2 - /.954 ناهمگونی اعتقادي

  

کلیــه ابعــاد نــاهمگونی % 95 در ضــریب اطمینــان  )،5شــده در جــدول ( بـر طبــق نتــایج ارائــه 
نـاهمگونی  )، t>1.96 , B=0/937کارآفرینانـه، یعنـی نـاهمگونی تحصـیلی (    هـاي   اطالعـاتی تـیم  
معنـادار  ) t>1/96 , B=0/932و ناهمگونی تجربه کارآفرینی ( )t>1/96 , B=0/892تجربه کاري (

 تحلیل اساس بر باشند. همچنین وکار داراي رابطه مثبت و معناداري می بوده و با عملکرد کسب

 ابعـاد نـاهمگونی اطالعـاتی، نـاهمگونی تحصـیلی بیشـترین همبسـتگی        بـین  از شـده  انجـام  مسیر
ــس   937/0( ــاتی دارد، پ ــاهمگونی اطالع ــی ن ــون یعن ــر مکن ــا متغی ــه  ) را ب ــاهمگونی تجرب ازآن ن

) در 892/0) دوم را به خود اختصاص داده است، ناهمگونی تجربـه کـاري (  932/0کارآفرینی (
هــاي نــاهمگونی  وکــار از بــین مؤلفــه کســب اولویــت ســوم قــرار دارد. بــه عبــارتی در عملکــرد

تـرین عامـل اسـت، عـالوه بـر ایـن کلیـه ابعـاد نـاهمگونی           اطالعاتی، ناهمگونی تحصـیلی مهـم  
نـاهمگونی جنسـیتی   ) t>1.96 , B=0/954هاي کارآفرینانه یعنـی نـاهمگونی سـنی (    اجتماعی تیم

)t>1.96 , B=0/899) و ناهمگونی قومیتی (t>1/96 , B=0/841معنادار  ٪95یب اطمینان ) در ضر
هـاي   باشند. بر طبق نتایج، مؤلفه وکار می بوده و داراي رابطه مثبت و معناداري با عملکرد کسب

انــد از:  وکــار بــه ترتیــب اولویــت عبــارت نــاهمگونی اجتمــاعی تأثیرگــذار بــر عملکــرد کســب
). همچنـین  0.841/.) و نـاهمگونی قـومیتی (  899/.)، نـاهمگونی جنسـیتی (  954ناهمگونی سنی (
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) و نــاهمگونی t>1/96 , B=0/810کلیـه ابعــاد نـاهمگونی ارزشــی یعنــی  نـاهمگونی نگرشــی (   
ــا عملکــرد   t>1/96 , B=0/954اعتقــادي ( ــاداري ب ــوده و داراي رابطــه منفــی و معن ــادار ب ) معن

وکار به  باشند. بر طبق نتایج، ابعاد ناهمگونی ارزشی تأثیرگذار بر عملکرد کسب وکار می کسب
  ).810/0) و ناهمگونی نگرشی (954/0اند از: ناهمگونی اعتقادي ( تیب اولویت عبارتتر

  

 بارهاي عاملی مدل اثرات تعدیلی (مدل نهایی پژوهش) . 2شکل 
  

  
 

  بررسی اثر تعدیل گري رهبري اشتراکی
 معناداري گیري، اندازه هاي مدل پایایی و روایی از اطمینان از پس، تعدیلی اثر بررسی براي

و درنهایت اثرات تعـدیلی   )t>1/96( ها معنادار هستند شود که همه آن عاملی بررسی می بارهاي
طـور   ) همـان 2کنیم (شکل را وارد کرده و ضریب مسیر و معناداري بارهاي عاملی را بررسی می

هـاي کارآفرینانـه *رهبـري مشـارکتی بـا       شود ضریب مسـیر رابطـه نـاهمگونی تـیم     که دیده می
   ) است.t =4/855(و معنادار  )B=0/492مثبت (% 95وکار در سطح  لکرد کسبعم

  ارزیابی برازش کلی مدل
ضـرب میـانگین شـاخص تجمعـی میـانگین       نیکویی برازش کلی مدل از طریق جذر حاصـل 

محاسـبات   (GOF=√communality). آیـد  ها به دست مـی  توان دوم ضرایب همبستگی بین سازه
  زیر مشاهده نمود. توان در فرمول آن را می
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بـه ترتیـب معیـار کوچـک،      36/0و  25/0، 1/0) مقـادیر  2009همکـاران (  و ولتـز  نظـر  طبق

در این پژوهش بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار       دهند متوسط و بزرگی را از نیکویی برازش نشان می
GOF  توان گفـت کـه    باشد بنابراین می می 36/0تر از  شده است که بزرگ محاسبه 70/0برابر با

  مدل درمجموع داراي برازش مناسب است.

  گیري بحث و نتیجه
ــأثیر انــواع نــاهمگونی      ــدف پــژوهش حاضــر، ت ــیم کارآفرینانــه بــر عملکــرد      ه هــاي ت

 هـاي  وکارهاي حوزه فناوري اطالعات با نقش تعدیل گري رهبري مشارکتی است. یافته کسب

تـأثیر مثبـت و    و نـاهمگونی اجتمـاعی   ي نـاهمگونی اطالعـاتی  هـا  مؤلفـه  کـه  داد نشان پژوهش
تـأثیر   وکارهاي حوزه فناوري اطالعـات دارد و نـاهمگونی ارزشـی    معناداري بر عملکرد کسب

 کلـی  مـدل  وکارهاي این حوزه دارد ، معیار نیکویی برازش منفی و معناداري بر عملکرد کسب
)GOF ایـن  تأییدکننـده  نیـز  باشـد  مـی  36/0تـر از   شده است و بـزرگ  محاسبه70/0) که برابر با 

)، ژو 1999مک گـراث و همکـاران (  هاي محققانی همچون  ها با پژوهش است. این یافته مطلب
باشد که از ناهمگونی اطالعاتی تحت عنوان تنوع دانش، مهـارت   ) همسو می2015و همکاران (

تواننـد بـا کسـب اطالعـات بیشـتر و       ها مـی  ها در سازمان اند و معتقدند که تیم و توانایی یادکرده
هاي بهتـري را انتخـاب کننـد کـه منجـر بـه افـزایش         گیري گزینه تر در حل مسئله و تصمیم غنی

عـالوه بـر ایـن، یافتـه هـاي      . )McGrath et al,1999, Zhou et al.2015( شـود  ها مـی  عملکرد تیم
) 2018مانند بونکر و دلمـار ( هاي محققانی  مرتبط با ناهمگونی اجتماعی و ارزشی نیز با پژوهش

هایی که ازنظر جنسـیتی متعـادل هسـتند، مزیـت بیشـتري از       کنند، تیم باشد که بیان می همسو می
هاي متنوع جنسیتی نسـبت   هایی دارند که همگی مـرد یا همگی زن هستند و عملکرد در تیم تیم

ها  ته دیگري که در این یافته. نک)Boeneker et al., 2018تر است ( هاي مشابه جنسیتی قوي به تیم
/.) از بـین  937ها، ناهمگونی تحصیلی با میزان ( وجود دارد این است که در بین تمامی این سازه

هـاي نـاهمگونی    /.) از بین مؤلفـه 954هاي ناهمگونی اجتماعی و ناهمگونی سنی با میزان ( مؤلفه
هـاي نـاهمگونی ارزشـی بـاالترین      /.) از بین مؤلفـه 953اجتماعی و ناهمگونی اعتقادي با میزان (
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وکارهاي صنعت فنـاوري اطالعـات دارنـد.     ضریب مسیر تأثیرگذاري را بر روي عملکرد کسب
هاي کارآفرینانه *رهبري مشـارکتی بـا عملکـرد     ضریب مسیر رابطه ناهمگونی تیمعالوه بر این 

هـا مؤیـد    یافتـه ایـن   کـه بـود   )t =4/855(و معنادار  )B=0/492مثبت ( ٪95وکار در سطح  کسب
رهبـري،   هـاي  و ایـن بـدان معناسـت کـه هرچقـدر نقـش       اثرات تعدیلی مثبت ایـن متغیـر اسـت   

تواند عملکرد تیم و  ها و یا عملکردها در میان اعضاي تیم به اشتراك گذاشته شود می مسئولیت
  سازمان را بهبود بخشد.

  ها و پیشنهادهاي پژوهش محدودیت
کـه تحقیـق درزمـانی     بودن آن است. به دلیل ایـن  1مقطعیهاي تحقیق حاضر،  از محدودیت

صورت قطعـی بـراي    ها تعمیم داد و به توان نتایج آن را به همه زمان شده است، نمی خاص انجام
شود در آینده براي شناسایی روابط بـین متغیرهـا، تحقیقـات     همه شرایط دانست، لذا پیشنهاد می

دهنـده ایـن موضـوع     ) نشـان R2افـزار (مقـادیر    جی نرمنتایج خرو طولی نیز انجام گردد. همچنین
طور کامل تغییرات مربوط به متغیرهاي نهـایی را تبیـین    اند به هست که متغیرهاي مستقل نتوانسته

هــاي آتــی، موضـوعاتی همچــون شخصــیت، ویژگــی   کننـد، بــه همــین منظــور، بـراي پــژوهش  
ر افــزایش ســطح عملکــرد هــا د دمــوگرافیکی رهبــر و اعضــاي تــیم، فرهنــگ تیمــی و اثــر آن 

در بخش پیشنهادهاي کـاربردي نیـز،   شود.  صورت کمی یا کیفی پیشنهاد می وکارها را به کسب
با توجه به تأثیر مثبت ناهمگونی هاي تیم کارآفرینانه (سن، جنسیت، تجـارب، تحصـیالت و...)   

، شـود  وکارهاي کوچـک و متوسط صـنعت فنـاوري اطالعـات، پیشـنهاد مـی      بر عملکرد کسب
وکارها، تنوع و ناهمگونی ها در تیم هـاي کارآفرینانـه مـدنظر قـرار      اندازي این کسب هنگام راه

    گیرد.  

                                                        
1 Cross sectional 
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