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Abstract
Implementing an open innovation process in firms requires a capable 
entrepreneurial team because of its various problems and challenges. 
However, there has been little research on the impact of entrepreneurial 
teams on open innovation. The purpose of this study is to investigate the 
impact of personal and social characteristics of the entrepreneurship team on 
open innovation in Tehran information technology firms. In this quantitative 
research, a researcher-made questionnaire based on the literature review has 
been used for the analysis of the variables. The statistical population of the 
study was 3616 information technology firms in Tehran (10848 people in 
the form of entrepreneurial teams with an average of 3 people) of which 375 
were selected as the sample. Findings showed that the personal and social 
characteristics of the entrepreneurial team have a significant and positive 
effect on open innovation. Entrepreneurial motivations have a mediating 
role in the relationship between personal and social characteristics of the 
entrepreneurship and open innovation team. Entrepreneurial motivation 
also moderates the relationship between the personal characteristics of the 
entrepreneurial team and open innovation, but it does not moderate the 
relationship between the social characteristics of the entrepreneurial team 
and open innovation.
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چکیده
پیاده سازى فرایند نوآورى باز در شرکت ها به دلیل دشوارى و چالش هاى آن، نیازمند یک تیم کارآفرینى 
توانمند است. بااین حال پژوهش هاى اندکى پیرامون تأثیر تیم کارآفرینى بر نوآورى باز انجام شده است. 
هدف پژوهش حاضر بررســى تأثیر ویژگى هاى شــخصیتى و اجتماعى تیــم کارآفرینى بر نوآورى باز 
در شــرکت هاى فناورى اطالعات شهر تهران اســت. در این پژوهش کّمى جهت سنجش متغیرهاى 
موردمطالعه از پرسشنامه محقق ســاخته مبتنى بر پیشینه استفاده شده است. جامعه آمارى پژوهش 
3616 شرکت رایانه اى استان تهران (10848 نفر در قالب تیم هاى کارآفرینانه با میانگین 3 نفر) بود که 
375 نمونه از آن ها انتخاب شد. یافته هاى پژوهش نشان داد که ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم 
کارآفرینــى بر نوآورى باز تأثیر معنادار و مثبت دارد. همچنین گرایش کارآفرینانه داراى نقش میانجى 
در رابطه ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم کارآفرینى و نوآورى باز مى باشد. انگیزه کارآفرینى نیز 
رابطه میان ویژگى هاى شــخصیتى تیم کارآفرینى و نوآورى باز را تعدیل مى کند، اما این متغیر رابطه 

میان ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى و نوآورى باز را تعدیل نمى نماید.

کلمــات کلیدي: نوآورى باز، تیم کارآفرینى، ویژگى هاى شــخصیتى و اجتماعى، گرایش کارآفرینانه، 
انگیزه کارآفرینى.
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مقدمه
کارآفرینى، شیوه اى براى اندیشیدن است که در آن خأل میان اکتشافات نوآورانه و بهره بردارى از فرصت ها 
برطرف مى شود. نوآورى براى بسیارى از کارآفرینان به تنهایى و بدون حضور دیگران امکان پذیر نیست 
(دارلینگ1 و همکاران، 2006)؛ بنابراین شناســایى ویژگى ها و سازوکارهایى که زمینه ساز بروز نتایج 
عملکردى بهتر براى تیم هاى کارآفرینانه مى شود حائز اهمیت است. ویژگى هاى ساختارى نظیر اندازه و 
تنوع تجارب اعضاى تیم بر نوآورى باز در شرکت هاى فناورى اطالعات اثرگذار است اما سازوکار مذکور 
و همچنین آثار متفاوت تنوع در تیم کارآفرینانه بر عملکرد کســب وکار موردتوجه قرار نگرفته اســت 
(کالریس و موراى2، 2004). ازاین رو، مؤثر دانستن زمینه محیطى فناورى اطالعات و ارتباطات در بروز 
آثار متفاوت ساختار و ویژگى هاى تیم کارآفرینانه بر عملکرد نوآورى باز در شرکت هاى فناورى اطالعات 
دور از ذهن نیست. براساس مطالعات پیرامون نحوه شکل گیرى ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم 
کارآفرینى، ویژگى هاى شــخصیتى و اجتماعى افراد به طور ناگهانى و یا تصادفى شکل نمى گیرد، بلکه 
محصول تعدادى از عوامل است که هر فرد را از دیگرى متمایز مى سازد. درواقع ویژگى هاى شخصیتى 
و اجتماعى خصوصیات بادوام و قابل پیش بینى رفتار افراد هستند که نشان دهنده چرایى بروز رفتارهاى 
گوناگون ایشان در موقعیت هاى مشابه هستند. با توجه به این ویژگى ها، تیم کارآفرینى مى توانند بدون 
احساس تهدید یا ناراحتى به طور اثربخش با شرایط و اطالعات مبهم، ناقص، غیرقطعى، سازمان نیافته و 
غیرشفاف روبه رو شوند و ضمن رفع ابهامات، آن ها را به نفع خود تغییر دهند (اکبرى3 و همکاران، 2018).
ضرورت و اهمیت توجه به ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم کارآفرینى باعث اقبال سازمان ها 
و پژوهشگران به این مفهوم شده است. از طرفى نوآورى باز که رویکردى جدید در راهبردهاى نوآورى 
شرکت هاى فناورى اطالعات است در عملکرد ســازمان هاى فناورى محور موردتوجه قرار گرفته است 
(کرنل4، 2012). ازاین رو نوآورى باز به عنوان یک اصل حیاتى براى سازمان هاى فناورى اطالعات قلمداد 
مى شــود، به گونه اى که یکى از عوامل کلیدى در بقاى شــرکت هاى فناورى اطالعات، ارتقاى پیوسته 
عملکرد نوآورى باز ســازمان ها مى باشد (بریس5، 2004). براساس تعاریف جدید، منابع دانش و انتقال 
فناورى مى تواند در خارج از مرزهاى شــرکت باشــد. تغییر سریع فناورى و افزایش پیچیدگى فناورى 
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توجه به «نوآورى باز» را براى شــرکت ها ضرورى ساخته است (آریگو1، 2018). نوآورى باز ابرانگاره اى 
است که در آن یک شــرکت مى تواند از ایده هاى خارجى و داخلى استفاده کند. نوآورى باز همچنین 
به معناى خلق و اشــاعه ایده در درون و برون ســازمان و پذیرش ایده هاى جدید در سراسر صنعت و 
کســب وکار مى باشــد. این مدل نه تنها به توســعه ایده ها کمک مى کند، بلکه در آن ایده هاى نوآورانه 
بیشــترى براى استفاده شرکت هاى دیگر نیز خلق مى شود (شــافرز2 و همکاران، 2011). ازاین رو باید 
گفت که پیاده ســازى فرایند نوآورى باز در شــرکت ها فعالیتى دشوار است که بسیارى از شرکت ها در 
انجام آن موفق نبوده اند (منصف و اسماعیل3، 2012). عوامل بسیارى بر انجام موفقیت آمیز فعالیت هاى 
نوآورى باز در شــرکت ها دخیل هستند و دراین راســتا تأثیر تیم هاى کارآفرینى بر نوآورى باز یکى از 
عواملى اســت که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. ازآنجایى که تیم هاى کارآفرینى از افرادى با 
ویژگى هاى مختلف تشکیل شــده اند این تیم ها ممکن است داراى تأثیرات متفاوتى بر عملکرد نوآورى 
باز در شرکت باشــند (ندوبیسى و آگروال4، 2014). دراین راســتا در پژوهش هاى داخلى درخصوص 
ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم هاى کارآفرینى، تیم ها به عنوان یکى از مهم ترین عوامل پیشرفت 
کسب وکارها شناخته شــده اند؛ بنابراین انجام پژوهشى پیرامون شناسایى ویژگى هاى تیم کارآفرینى 
به منظور افزایش عملکرد مطلوب ضرورى است (اکبرى و همکاران، 2018). باتوجه به اهمیت تیم هاى 
کارآفرینى و نوآورى باز از یک ســو و کلیدى بودن جایگاه شــرکت هاى فناورى اطالعات از سوى دیگر، 
این پژوهش با هدف بررســى تأثیر ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم کارآفرینى بر نوآورى باز در 
شــرکت هاى فناورى اطالعات شهر تهران انجام شده اســت. دراین راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ 
به ســؤال پژوهشى زیر است: «آیا ویژگى هاى شــخصیتى و اجتماعى تیم کارآفرینى بر نوآورى باز در 
شرکت هاى فناورى اطالعات شهر تهران تأثیرگذار است؟» چگونگی نهادینه کردن ویژگى هاى شخصیتى 
و اجتماعى، خالقیت، نوآوري و هماهنگ کردن آن با اهداف شرکت هاى فناورى اطالعات جهت تدوین 
و اجراي راهبردهاى رقابتی مؤثر در این شــرکت ها، مسئله اى حائز اهمیت است؛ بنابراین در پژوهش 
حاضر تالش میشود با سنجش ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى و نوآورى باز در شرکتهاى فناورى 
اطالعات، راهکارهایى براى بهبود ابعاد مختلف متغیرهاى مذکور و افزایش رقابت پذیرى شــرکت هاى 
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فناورى اطالعات ارائه شود.

مبانى نظرى و پیشینه پژوهش
پژوهش هاى بسیارى در زمینه نوآورى باز و تیم هاى کارآفرینى در شرکت هاى فناورى اطالعات انجام 
شــده اند، ولى تأثیر ویژگى هاى شــخصیتى و اجتماعى تیم کارآفرینى بر نوآورى باز در شــرکت هاى 
فناورى اطالعات کمتر موردبررســى قرار گرفته اســت. گارتنر1 و همکاران (1994) در پژوهش خود 
تحت عنوان «خالقیت تیم کارآفرینانه: پیشــبرد نوآورى از ایده پردازى تا اجرا»، تعریف تیم کارآفرینى 
را گسترش مى دهند تا افرادى را تحت پوشش قرار دهند که تأثیرى مستقیم بر انتخاب راهبرد نوآورى 
باز دارند. ایشان همچنین کار تیمى و خالقیت را به عنوان جوهره کارآفرینى و یکى از عوامل کلیدى و 
رمز پیشرفت و حتى بقاى سازمان هاى نوین معرفى مى کنند. براین اساس جامعه جهانى امروز پیوسته 
دچار تحول و دستخوش دگرگونى است و بسیارى از مصادیق فناورى در دنیاى امروز، ناشى از تسلسل 
زنجیره وار مجموعه اى از خالقیت ها و نوآورى هاى گروهى نوع بشر طى تاریخ مى باشد که روندى تکاملى 
را طى کرده اســت و به موجودیت کنونى دســت یافته است. امروزه شرکت هاى فناور درصورت ضعف 
در خالقیت و نوآوري و درنتیجه عدم استقرار شیوه هاى اجراي راهبردهاى رقابتى به منظور بهبود روند 

نوآوري، مجبور به ترك عرصه مى شوند و یا حداقل توانى براي اعمال نفوذ نخواهند داشت.
جانســن2 و همــکاران (2006) در پژوهش خود تحت عنوان «بررســى نقــش مدیریت دانش و 
شــبکه هاى اجتماعى بر فرایند کارآفرینى و نوآورى شرکت ها» به توصیف ابرانگاره نوآوري باز، مسیر 
جریان دانش ممکن و درجه مشارکت تحقیق و توسعه شرکت ها پرداختند. براین اساس چارچوب هاى 
مدیریت مؤثر دانش مى بایست چشم اندازى گسترده از دانش خارجی به شرکت ها ارائه نمایند تا امکان 
افزایش ظرفیت جذب دانش و درنهایت تبدیل محصوالت و خدمات نوآور به سود عملیاتى فراهم شود. 
ازطرف دیگر متغیر ویژگی هاي شخصیتی مجموعه اى از عوامل نظیر برخوردارى از مرکز کنترل درونى، 
تحمل ابهام، ریســک پذیرى، خالقیت و نوآورى، استقالل طلبى و نیاز به موفقیت را توصیف مى نماید 
که زمینه ســاز توسعه ایده ها، فرآیندها، روش ها و خدمات نوینى در شرکت ها مى شود و بر اثربخشى و 

ثمربخشى آن ها مى افزاید.
بنابراین باید گفت که ویژگى هاى تیم کارآفرینى بر کلیه فعالیت هاى اجتماعى ازجمله شرکت هاى 

1 . Gartner
2 . Jansen



فصلنامه مدیریت توسعه فناورى/ دوره نهم/ شماره 3 / پاییز 1400 78

فناورى اطالعات تأثیر مى گذارد و در بســیارى از آن ها زمینه ســاز تحوالت اساســى شده است. ازاین رو 
پژوهش حاضر در راستاى ارتقاى پژوهش هاى پیشین انجام شده است؛ البته این پژوهش از نقطه نظر نحوه 
بررســى ویژگى هاى تیم کارآفرینى در بستر شرکت هاى فناورى اطالعات با پژوهش هاى مذکور متفاوت 

است چراکه به بررسى تأثیر ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم کارآفرینى بر نوآورى باز مى پردازد.

ابرانگاره نوآورى
اکثر سازمان ها نوآوري را مزیتی رقابتی و مدیریت نوآوري را امري اجتناب ناپذیــر مى داننــد و حتی 
صاحب نظــران معتقدند که نوآوري رمز بقاي سازمان است. اگرچــه برخی از سازمان ها بحث مدیریت 
نوآوري را به صــورت درون سازمانی دنبال می کنند، عده اي از صاحب نظــران و سازمان ها به صــورت 
فراسازمانی به این موضوع می نگرند (ســبن1 و همــکاران، 1999). همچنین نوآورى به جنبههاي فنی 
محدود نمی شود و دربرگیرنده جنبه هاي سازمانی نیز مى باشد (کاچون2، 1990). نوآورى در کارآفرینى 
فراینــد خلق مفهومى جدید اســت که ارزش قابل توجهى براى فرد، ســازمان، صنعت و جامعه ایجاد 
مى نماید. نوآوربودن یکى از ویژگى هایى است که سازمان و فرد کارآفرین براى بقا در عصر رقابتى امروز 
به آن نیاز دارند. امروزه کلید موفقیت کارآفرینى یافتن روش هایى خالقانه است که بتوانند با به کارگیرى 
فناورى هاى جدید یا مدل هاى جدید کسب وکار یا بازاریابى، واکنش و پاسخگویى سریع تر و کم هزینه تر 
به خواسته ها و نیازهاى بشر را امکان پذیر نمایند. یک کارآفرین نوآور در انتظار سرمایه گذارى و یا ایجاد 
شغل از طرف دیگران نیست چراکه فرصت ها را به درستى شناسایى مى کند، با به کارگیرى سرمایه هاى 
راکد و ســازمان دهى و مدیریت مناســب منابع، ایده هاى جدید خود را عملى مى نماید و به جایگاهى 

کلیدى در تولید و اشتغال مولد دست مى یابد (فوربس3 و همکاران، 2006).
براســاس ابرانگاره نوآورى باز، شرکت مى تواند و مى بایست از ایده ها و مسیرهاى داخلى و خارجى 
به بازار - به عنوان وســیله اى براى سرعت بخشــى و بهبود فناورى و نوآورى محصول - استفاده نماید. 
این مدل بر ضرورت رهاسازى ایده ها براى خروج از شرکت با هدف درآمدزایى بیشتر و همچنین ورود 
ایده هاى نوآورانه (از جنس محصول و یا مدل کسب وکار) به شرکت تأکید مى کند. البته برقرارى توازن 
بین این دو و همچنین یافتن سازوکارهاى مناسب براى چنین شرایطى بسیار دشوار است چراکه اگر 
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مدیرى از نوآورى هاى پرخطر پشــتیبانى کند و آن نوآورى شکست بخورد، آینده شغلى وى به شدت 
آسیب مى بیند (داودى1 و همکاران، 2016؛ لیو و هوانگ2، 2015). همچنین این رویکرد به کسب وکارها 
پیشنهاد مى دهد که از ایده ها و فناورى هاى بیرونى بیشتر بهره ببرند و به دیگر شرکت ها نیز اجازه دهند 
تا از ایده هاى نوآورانه آن ها بهره مند شوند تا بدین طریق بتواند ریسک ها و هزینه ها را مدیریت کنند و 
روند پیشرفت هاى فنى خود را تسهیل نمایند (مازرا3، 2017). شایان ذکر است که نوآورى باز، به معناى 
کنارنهادن نوآورى درون شــرکتى نبوده و تنها بر نگاهى توأمان به درون و بیرون ســازمان تأکید دارد. 
دراین راستا اگرچه ایده ها همچنان مى توانند از دل فعالیت هاى تحقیق و توسعه شرکت پدید آیند، اما 

ممکن است که در مراحل مختلف، برخى از آن ها نیز به محیط بیرون نشت نمایند.

 فرضیه هاى پژوهش

الف. ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم کارآفرینى و نوآورى باز
براســاس نظریه انتخاب شغلى، انتخاب شغلى فرد متأثر از ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى او است. 
پژوهشــگران پیشین همچنین ارتباط مثبتى میان ویژگى هاى شــخصیتى، اجتماعى و نوآورى افراد 
یافته اند (ژانگ4 و همکاران، 2018). در مفاهیم ســازمانى، تیم عبارت است از مجموعه اى از افراد که 
هدفى مشترك دارند، نتایج کار آنان به یکدیگر وابسته است، توسط خود و دیگران تحت عنوان نهادى 
اجتماعى تعریف مى شــوند و در بافت سازمانى مشخص فعالیت مى نمایند. بااین حال، تیم کارآفرینانه 
ماهیتى متفاوت از ســایر تیم هاي شناخته شده در پیشــینه مدیریت و کسب وکار دارد و عبارت است 
از مجموعه اي با حداقل دو عضو که از نخســتین مراحل کســب وکار براي حصول هدفى مشــترك و 
کارآفرینانه با یکدیگر همکاري مى نمایند. این افراد مکمل یکدیگر در قالب اعضاى تیم مى باشند، سهم 
مالکیتى مشخصى در کسب وکار دارند و در تصمیم هاي راهبردي مشارکت مى نمایند. باید توجه داشت 
که فعالیت هاي کارآفرینانه درون ســازمان ها به واسطه تیمى با ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى آغاز 
و تداوم مى یابد؛ درنتیجه سازمان می تواند باتوجه به فعالیت اعضاي خود نوآور، فعال و خطرپذیر باشد 
(احمدى5 و همکاران، 2019). شــرکت ها همچنین مى توانند از ایده ها، فناورى ها و شــیوه هاى خارج 
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از شــرکت براى دستیابى به بازار و درنتیجه پیشــرفت پروژه هاى نوآورى استفاده کنند (هیویزینگ1، 
2011) و مسیرهاى متعددى نظیر زنجیره تأمین، اتحادهاى راهبردى، شبکه ها و یادگیرى دوجانبه و 
اکتشــافى را ادغام نمایند (ون دوراند و دمن2، 2011). صنایعى که از فناورى هاى پیشرفته برخوردارند 
به روش هاى نوآورى باز و به اشتراك گذارى اشتیاق بیشترى دارند و پیشرفت هاى چشم گیرى را تجربه 
مى نمایند (بیگلیاردى3 و همکاران، 2012). از مهم ترین ویژگى هاى نوآورى باز مى توان به بهره بردارى 
از ایده هاى خارجى در کنار ایده هاى داخلى و دستیابى به بازار و تجارى سازى خارجى و داخلى اشاره 

کرد (چسبرو4، 2003).
ویاکارنم5 و همکاران (1999) معتقدند که خالقیت یکى از عواملى است که به تیم هاى کارآفرین 
موفق کمک مى کند. صاحب نظران با این دیدگاه آمابیل6 (2011) موافق اند که تیم ها در تولید ایده هاى 
خالقانه و باکیفیت بهتر از افراد عمل مى کنند. این امر باعث شــده است که پژوهشگران به این نتیجه 
برســند که دانش موجود درخصوص چگونگى عملکرد خالق تیم ها کماکان محدود اســت (جورج7، 
2007) و اثرات کامل تعامالت گروهى در مطالعات تجربى به خوبى بررســى نشــده اند (کورتزبرگ و 

آمابیل8، 2001). باتوجه به آنچه بیان شد، دو فرضیه اول پژوهش به صورت زیر شکل گرفت:

فرضیه اول: ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى بر نوآورى باز تأثیر مثبت دارد.
فرضیه دوم: ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى بر نوآورى باز تأثیر مثبت دارد.

ب. ویژگى هاى تیم کارآفرینى، نوآورى باز و گرایش کارآفرینانه
باتوجه بــه ترکیب منابع مختلف در رویکرد نوآورى باز، مى توان انتظار داشــت که محصوالت جدید با 
سرعت بیشــترى به بازار مصرف انتقال مى یابند. نوآورى باز شامل ســه فرایند اصلى است که شامل 
فرایندهاى خارج به داخل، داخل به خارج و دوطرفه مى باشد. در فرایند خارج به داخل، بهره بردارى از 
علم و دانش مشــتریان و سایر منابع بیرونى مدنظر است تا بدین طریق قدرت نوآورى افزایش یابد. در 
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فرایند داخل به خارج، بهره بردارى از دانش ســازمان از بیرون صورت مى پذیرد و منبع درآمد سازمان 
براى مثال از فروش ایده هاى داخلى انجام مى پذیرد. نهایتاً در فرایند دوطرفه، عوامل داخلى و خارجى 
به مشــارکت در فرایند نوآورى مى پردازند (گســمن و انکل1، 2004). بین نوآورى باز واردشــونده و 
خارج شــونده ارتباط مثبت و معنادارى وجود دارد. باتوجه به هم خانواده بودن نوآورى هاى مذکور، این 

ارتباط توجیه منطقى دارد و هریک از این ابعاد بر دیگرى اثر مى گذارند (اکبرى و همکاران، 2018).
مطالعات پیشــین در پاســخ به ســؤال چرایى توانایى برخى از تیم هاى کارآفرینى در توسعه کار 
گروهى به منظور موفقیت در کارآفرینى نشــان داده اند که ویژگى هاى شــخصیتى و اجتماعى اعضاى 
تیم کارآفرینى، عامل مؤثرى اســت که بر عملکرد کارآفرینى آنان تأثیر مى گذارد (مازوال2 و همکاران، 
2012). همچنین براســاس پژوهش هاى پیشــین گرایش کارآفرینانه از عوامل بسیار حیاتى در ایجاد 
فضاى نوآورانه در بنگاه مى باشــد که زمینه ساز افزایش قابلیت یادگیرى در تیم ها نیز مى شود (وانگ3، 
2008). دراین راســتا گرایش کارآفرینى باال مى تواند اجراى فرآیندهاى نوآورى باز را تســهیل نماید 
(لیوتنر4 و همکاران، 2014). براین اساس سازمان هایى که داراى گرایش کارآفرینى زیاد هستند، به طور 
فعال محیط کار خود را جستجو مى کنند و به دنبال منابع کافى دانش هستند؛ منابعى که به آن ها اجازه 
مى دهنــد مجموعه فرصت هاى فناورانه موجود را تعمیــق نمایند (جو5 و همکاران، 2013). همچنین 
براساس مطالعات پیشین حوزه نوآورى باز، جستجوى منابع دانش خارجى مى تواند این فرصت را براى 
سازمان ها ایجاد نماید که دانش داخلى خود را نیز بهبود ببخشند (جلونیک6، 2015)؛ بنابراین مى توان 
گفت ویژگى هاى تیم کارآفرینى از طریق متغیر میانجى گرایش کارآفرینانه بر نوآورى باز تأثیر مثبت 

دارد.

فرضیه ســوم: ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى از طریق متغیر میانجى گرایش کارآفرینانه بر 
نوآورى باز تأثیر مثبت دارد.

فرضیه چهارم: ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى از طریق متغیر میانجى گرایش کارآفرینانه بر 
نوآورى باز تأثیر مثبت دارد.

1 . Gassmann & Enkel
2 . Mazzola
3 . Wang
4 . Leutner
5 . Ju
6 . Jelonek



فصلنامه مدیریت توسعه فناورى/ دوره نهم/ شماره 3 / پاییز 1400 82

ج. ویژگى هاى تیم کارآفرینى، نوآورى باز و انگیزه کارآفرینى
کارآفرین مى بایســت خصوصیاتى داشــته باشــد که وى را به سوى موفقیت ســوق دهند. تمایل به 
ریسک پذیرى، تحمل ابهام، استقالل، سرسختى و مهارت هاى انگیزشى خوب نمونه ِهایى از ویژگى هاى 
مذکور است. تجزیه وتحلیل انگیزه هایى که افراد را به ایجاد یا راه اندازى مشاغل ترغیب مى کند، اساس 
یکى از جریان هاى پژوهش در زمینه کارآفرینى اســت که بیشترین توجه پژوهشگران را به خود جلب 
کرده اســت. انگیزه هاى کارآفرینى گام هاى الزم براى تبدیل شدن افراد به کارآفرین است. پژوهشگران 
مطالعات مختلفى درخصوص انگیزه هاى کارآفرینى انجام داده اند و با عوامل متعددى مواجه شــده اند 
که زمینه ســاز ایجاد انگیزه براى کارآفرینى مى شــوند (گیل و گنش1، 2007). انگیزه کارآفرینى یکى 
از تأثیرگذارتریــن ویژگى هاى هر فرد اســت که در تیــم کارآفرینى به کار مى آیــد و بهره ورى کار را 
افزایش مى دهد (جمل2 و همکاران، 2012). دراین راســتا با افزایش انگیزه کارآفرینى تیم، فعالیت هاى 
نوآورانه در تیم بهبود مى یابد؛ بنابراین مى توان گفت انگیزه کارآفرینى نقشى تعدیل گر در رابطه میان 
ویژگى هاى تیم کارآفرینى و نوآورى باز دارد. انگیزه کارآفرینانه زمینه ســاز افزایش اشــتیاق نسبت به 
انجام فعالیت هاى خالقانه مى شــود. این اشــتیاق براى ابداع، تأسیس و توسعه مى باشد و براین اساس 
اشــتیاق نسبت به فعالیت هاى خالقانه - که منجر به ابداعات جدید مى شوند - در کارآفرینان مشهود 

است (کاردون3 و همکاران، 2009).

فرضیه پنجم: انگیزه کارآفرینى نقشى تعدیل گر در رابطه میان ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى 
و نوآورى باز دارد.

فرضیه ششم: انگیزه کارآفرینى نقشى تعدیل گر در رابطه میان ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى 
و نوآورى باز دارد.

در پژوهش حاضر باتوجه به مبانى نظرى، نوآورى باز در پنج بُعد فرآیندهاى درونى و مشــارکت ها، 
برون سپارى تحقیق و توسعه، مشــارکت مشترى، مشارکت کارکنان و سرمایه گذارى و همچنین تیم 
کارآفرینى در دو بُعد اجتماعى و شخصیتى درنظر گرفته شده اند. براین اساس باتوجه به اینکه پژوهش 
حاضر به بررسى تأثیر ویژگى هاى تیم بر نوآورى باز پرداخته است، در بررسى نوآورى باز ابعادى نظیر 
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مشــارکت ها و تحقیق وتوســعه و در تیم کارآفرینى خالقیت و برونگرایى موردبررسى قرار گرفته اند تا 
 بدین طریق ارتباط یا عدم ارتباط میان این مؤلفه ها به بهترین شکل ممکن مشخص شود.

شکل 1: مدل مفهومى پژوهش

روش پژوهش
پژوهــش حاضر از حیث هدف کاربردي، از حیث نحوه گردآوري داده ها توصیفی (غیرآزمایشــی) و از 
حیث روش انجام پیمایشــی است چراکه به دنبال بررسى تأثیر ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم 
کارآفرینى بر نوآورى باز در شــرکت هاى فناورى اطالعات شــهر تهران است. براین اساس در پژوهش 
حاضر با رویکردى کّمى، داده هاى به دســت آمده با به کارگیرى روش معادالت ساختارى تجزیه وتحلیل 
شده اند و در ادامه جهت بررسى تأثیر متغیر میانجى از آزمون سوبل1 استفاده شده است. جامعه آمارى 
پژوهش حاضر کلیه اعضاى تیم هاى کارآفرینى در شرکت هاى فناورى اطالعات شهر تهران است. تعداد 
شرکت هاى فناورى اطالعات در شــهر تهران براساس آمار سازمان نظام صنفى رایانه اى استان تهران 
3616 شــرکت فناورى اطالعات مى باشد که براســاس آمار تعداد کارکنان هر شرکت داراى تیم هاى 
کارآفرینى با میانگین 3 نفر مى باشــند و درمجموع داراى 10848 نفر را شــامل مى شــوند (غفورى2 
و همکاران، 2014). حداقل حجم نمونه براســاس جدول کرجســی و مــورگان3 (1970) 375 نفر 
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مى باشد (اکبرى، 2018).

جدول 1: ساختار پرسشنامه1

منبعتعداد سؤاالتابعادمتغیر

نوآورى باز

6فرآیندهاى درونى و مشارکت ها

رنگوس و اسالوك (2017)

6برون سپارى تحقیق و توسعه

3مشارکت مشترى

4مشارکت کارکنان

3سرمایه گذارى

تیم کارآفرینى
10ویژگى هاى اجتماعى

گوندرى1 و همکاران (2018)
اومرى و بوجلئبن2 (2018)
تودارو و استریپ3 (2018)

ویژگى هاى شخصیتى (برون گرا - 
فرخ4 و همکاران (2017)14خالق - وظیفه شناس - سازگار)

مورگسان و جایاویلو5 (2017)

مخدوم6 و همکاران (2019)5---گرایش کارآفرینانه

تورمینا و الئو7 (2007)8---انگیزه کارآفرینى

گردآوري داده ها با تکیه بر پرسشــنامه اى انجام شد که روایى و پایایى آن در پژوهش هاى پیشین 
(رنگوس و اسالوك28، 2017) موردتأیید قرار گرفته بود. براین اساس 400 پرسشنامه به صورت حضوري 
و غیرحضورى در جامعه موردپژوهش توزیع و جمع آوري شــد. در این گام به پاسخ دهندگان اطمینان 
داده شــد که محرمانگى اسامى و سازمان ایشان حفظ مى شــود. از 400 پرسشنامه توزیع شده، 385 
پرسشــنامه بازگردانده شد و براین اساس 375 مورد تکمیل شــده در تحلیل مورداستفاده قرار گرفت. 
1 . Gundry
2 . Omri & Boujelbene
3 . Todaro & stripe
4 . Farokh
5 . Murugesan & Jayavelu
6 . Makhdoom
7 . Taormina & Lao
8 . Rangus & Slavec
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گویه هاى پرسشــنامه براساس پیشینه پژوهشى تنظیم شد و شــامل 59 سؤال پنج گزینه اى با طیف 
لیکرت به شــرح جدول 1 بود. روایى صورى این پرسشــنامه به تأیید پنج تن از متخصصان این حوزه 
رسید و پایایى آن نیز با آزمون آلفاى کرونباخ و ضرایب پایایى مرکب موردبررسى قرار گرفت. براین اساس 
مقادیر آلفاى کرونباخ و ضرایب پایایى براى کلیه متغیرها بیشتر از 0/7 بود و درنتیجه قابلیت اطمینان 

پرسشنامه تأیید شد.

یافته ها
 ویژگى هاى جمعیت شناختى پاسخ دهندگان به شرح جدول 2 است

 جدول 2: ویژگى هاى پاسخ دهندگان

درصد فراوانىفراوانى تجمعىفراوانىویژگى هاى پاسخ دهندگان

جنسیت
7/79---299مرد

3/20---26زن

سن

1331131/30کمتر از 25 سال

252243377/59 الى 30 سال

31383751/10 الى 35 سال

تحصیالت

9/29---112کارشناسى

60---225کارشناسى ارشد

1/10---38دکترى

سابقه کارى

1111116/29کمتر از 1 سال

12263373/60 الى 5 سال

6383751/10 الى 10 سال

یافته هاى مربوط به تحلیل عاملى تأییدى سازه هاى پرسشنامه
همان گونه که پیش تر اشاره شــد، در پژوهش حاضر از متغیرهاى نوآورى باز، ویژگى هاى کارآفرینى، 
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انگیزه کارآفرینى و گرایش کارآفرینى استفاده شد که درمجموع شامل 59 سؤال در طیف پنج گزینه اى 
لیکرت بودند. باتوجه به نتایج، بارهاى عاملی در کلیه موارد بیشــتر از 0/5 بود که مبین همبســتگی 

قابل قبول متغیرهاي پنهان و متغیرهاي قابل مشاهده بود. 

آزمون پایایى شاخص و روایى همگرا
بــا توجه به خروجــی نرم افزار ایموس1 (جدول 4)، مقدار پایایى ترکیبــى و آلفاى کرونباخ براى کلیه 
ســازه ها بیشتر از 0/7 بود که مبین مناســب بودن پایایى شاخص2 بود. همچنین مقدار روایى همگرا3 
براى کلیه سازه ها بیشتر از 0/5 بود؛ درنتیجه کلیه متغیرهاى مدل داراى روایى همگراى مناسب بودند.

جدول 4: پایایى شاخص

روایى همگراآلفاى کرونباخپایایى شاخصسازه ها

0/8940/9120/532ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى

0/9120/9420/544نوآورى باز

0/8920/9020/573ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى

0/9210/8320/556گرایش کارآفرینانه

آزمون روایى واگرا
با توجه به مدل معادالت ســاختارى (جدول 5)، جذر روایى همگراى هر ســازه (مقادیر قطر اصلى) از 
ضرایب همبســتگى آن سازه با سازه هاى دیگر (مقادیر هم سطر و هم ستون) بیشتر شده است که این 

مطلب حاکى از قابل قبول بودن روایى واگراى سازه ها مى باشد.

1 . Amos
2 . Composite Reliability (CR)
3 . Average Variance Extracted (AVE)
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جدول 5: روایى همگرا

سازه ها
ویژگى هاى 

شخصیتى تیم 
کارآفرینى

نوآورى باز
ویژگى هاى 

اجتماعى تیم 
کارآفرینى

گرایش 
کارآفرینانه

ویژگى هاى شخصیتى 
0/729تیم کارآفرینى

0/6600/738نوآورى باز

ویژگى هاى اجتماعى 
0/5940/2860/757تیم کارآفرینى

0/6420/7580/7950/746گرایش کارآفرینى

آزمون فرضیه هاى پژوهش
پس از برازش مدل اندازه گیرى، مدل معادالت ســاختارى (شــکل 2 و 3) آزمون شــد و براین اساس 

فرضیات در سطح اطمینان 99% تأیید شدند.

 

شکل 2: مدل ساختارى جهت بررسى نقش متغیر تعدیل گر انگیزه کارآفرینى در رابطه بین 

ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى و نوآورى باز
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شکل 3: مدل ساختارى جهت بررسى نقش متغیر تعدیل گر انگیزه کارآفرینى در رابطه بین 

ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى و نوآورى باز

براین اساس در جدول 6 نتیجه بررسى فرضیات ارائه شده است.

جدول 6: نتیجه بررسى فرضیه ها در مدل معادالت ساختارى1

ضریب معنادارى فرضیه
تى ولیو1

ضریب 
مسیر بتا2

5/4300/262ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى بر نوآورى باز تأثیر مثبت دارد.

3/6980/267ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى بر نوآورى باز تأثیر مثبت دارد.

ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى از طریق متغیر میانجى گرایش 
3/4760/122کارآفرینانه بر نوآورى باز تأثیر مثبت دارد.

ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى از طریق متغیر میانجى گرایش 
3/6560/329کارآفرینانه بر نوآورى باز تأثیر مثبت دارد.

انگیزه کارآفرینى نقش تعدیل گر در رابطه بین ویژگى هاى شخصیتى تیم 
0/9660/12کارآفرینى و نوآورى باز دارد.

انگیزه کارآفرینى نقش تعدیل گر در رابطه بین ویژگى هاى اجتماعى تیم 
1/0250/03کارآفرینى و نوآورى باز دارد

1 . T-value
2 . β
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بحث و نتیجه گیرى
هدف پژوهش حاضر، شناســایى تأثیر ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم کارآفرینانه بر نوآورى باز 
شرکت هاى فناورى اطالعات شهر تهران و سازوکارهاى این تأثیر است. به طورخاص فرضیه اول پژوهش 
حاضر بیان مى کند که ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى بر نوآورى باز تأثیر مثبت دارد. براى بررسى 
این فرضیه از ضریب معنادارى مسیر موجود در مدل - شامل سازه ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى 
به عنوان متغیر برون زا و نوآورى باز به عنوان متغیر درون زا - استفاده شده است. نتایج حاصل از ضریب 
مسیر بین این دو متغیر، نشان مى دهد که ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى 26% از تغییرات متغیر 
نوآورى باز را تبیین مى نماید؛ بنابراین فرضیه اول درراستاى نتایج مطالعات پى1 و همکاران (2020)، 
مخدوم و همکاران (2019) تأیید مى شــود. براساس یافته هاى پژوهش حاضر، ویژگى هاى شخصیتى 
نظیر خالقیت، وظیفه شناسى، برون گرایى و سازگارى اعضاى تیم کارآفرینى، تأثیرى مثبت بر عملکرد 
نوآورى باز شرکت هاى فناورى اطالعات دارد. عالوه بر تأثیر مستقیم بیان شده، نوآورى باز بیشترین تأثیر 
غیرمستقیم را نیز از ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم کارآفرینانه مى پذیرد؛ بنابراین انتظار مى رود 
که بنیان گذارانى با ویژگى هاى شخصیتى متناسب تر بتوانند در کسب وکارهاى فناوري اطالعات نتایج 
عملکرد نوآورى هاى باز بهتري داشته باشــند. شرکت هاي فناورى اطالعات براي بقا در صحنه رقابت 
نیازمند نوآوري مداوم در فرایندهاي خود هستند تا بتوانند به نیازهاي روزافزون محیطی پاسخ دهند. 
نوآوري باز بر اهمیت توســعه فناورى بااســتفاده از منابع داخلى و خارجی تأکید دارد و این نکته نقطه 
تمایز نوآورى باز از ابرانگاره سنتی نوآوري بسته است. نوآوري باز - به عنوان محرك هاى اصلی پیشرفت، 
موفقیت و ایجاد مزیت رقابتی شرکت هاى فناورى اطالعات - از ویژگى هاى شخصیتى و اجتماعى تیم 
کارآفرینى تأثیر مى پذیرد. براین اســاس تیم کارآفرینى براساس ویژگى هاى فردى خود موقعیت هاي 
کسب وکارى را انتخاب و تفسیر مى کنند تا بدین طریق تحول را تسریع نمایند. دراین راستا اعضاى تیم 
کارآفرینى محیط هایی را جستجو مى کنند که فرصت هایی را براي سودبردن از نیازها و نقاط قوت تیمى 

در اختیار آنان قرار مى دهد.
براســاس فرضیه دوم، ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى بر نــوآورى باز تأثیر مثبت دارد. براى 
بررســى این فرضیه از ضریب معنادارى مسیر موجود در مدل - شامل سازه ویژگى هاى اجتماعى تیم 
کارآفرینى به عنوان متغیر برون زا و نوآورى باز به عنوان متغیر درون زا - استفاده شده است. با توجه به 

1 . Pay
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نتایج به دســت آمده، ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى 27% از تغییرات متغیر نوآورى باز را تبیین 
مى نماید؛ بنابراین فرضیه دوم تأیید مى شود. نتایج این بخش هم راستا با نتایج تحقیقات پى و همکاران 
(2020)، چن و لو1 (2018) اســت. درنتیجه تیمى زمینه هاى نوآورى باز را در کسب وکار خود فراهم 

مى نمایند که داراى ویژگى هاى مطلوب اجتماعى نظیر مشارکت و ارتباطات مى باشند.
براســاس فرضیه ســوم، گرایش کارآفرینانه نقش میانجى را در رابطه ویژگى هاى شخصیتى تیم 
کارآفرینى و نوآورى ایفا مى کند. جهت بررسى تأثیر متغیر میانجى گر گرایش کارآفرینانه در رابطه میان 
ویژگى هاى شــخصیتى تیم کارآفرینى و نوآورى باز از آزمون ســوبل استفاده مى شود. نتایج حاصل از 
این آزمون نشان داد که تأثیر متغیر میانجى گرایش کارآفرینانه در رابطه میان ویژگى هاى شخصیتى 
تیم کارآفرینى و نوآورى باز معنادار اســت. همچنین باتوجه به ضریب استاندارد این مسیر (0/0181)، 
مى توان نتیجه گرفت که ویژگى هاى شــخصیتى تیم کارآفرینــى 2% از تغییرات متغیر نوآورى باز را 
از طریق متغیر میانجى گرایش کارآفرینانه تبیین مى نماید؛ بنابراین فرضیه ســوم درراســتاى نتایج 
مطالعات مخدوم و همکاران (2019) و یون2 (2018) تأیید مى شــود. پژوهش هاى پیشــین نشــان 
می دهد که ویژگى هاى شخصیتى نظیر جسارت و خطرپذیري مدیران، تمایل آن ها به پیشگام بودن و 
استقبال از چالش ها و کار گروهی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد، چراکه دارابودن این ویژگی ها شرط 

تحقق بخشی به تغییر و تحول در سازمان ها مى باشد.
براســاس فرضیه چهارم، گرایــش کارآفرینانه نقش میانجى در رابطــه ویژگى هاى اجتماعى تیم 
کارآفرینى و نوآورى باز ایفا مى نماید. جهت بررســى تأثیر متغیر میانجى گرایش کارآفرینانه در رابطه 
میان ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى و نوآورى باز از آزمون ســوبل استفاده مى شود. براین اساس 
تأثیــر متغیر میانجى گرایش کارآفرینانه در رابطه میان ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى و نوآورى 
باز معنادار اســت. همچنین باتوجه به ضریب استاندارد این مسیر (0/068)، مى توان نتیجه گرفت که 
ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى 7% از تغییرات متغیر نوآورى باز را از طریق متغیر میانجى گرایش 
کارآفرینانه تبیین مى نماید؛ بنابراین فرضیه چهارم تأیید مى شــود. نتایج این بخش هم راستا با نتایج 
پژوهش یون (2018) اســت. براین اســاس نوآورى باز تنها به واحد تحقیق و توسعه محدود نمى شود؛ 
بلکه ویژگى بارز نوآورى باز، مشارکت هاى بین وظیفه اى در سرتاسر شرکت ها در مراحل مختلف نوآورى 

1 . Chen & Lu
2 . Yoon
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است. از طرف دیگر نوآورى باز با تأکید بر ازبین بردن مرزهاى سازمان و دخیل کردن عوامل ارزش آفرین 
خارج از سازمان، احتمال موفقیت و توسعه سازمانى را باال مى برد و ریسک ناشى از خطرات ویژگى هاى 
اجتماعى تیم کارآفرینى سرمایه گذار را کاهش مى دهد. ازاین رو به دلیل اهمیت کارآفرینی در عملکرد 
شرکت، گرایش کارآفرینانه می تواند معیار مهمی در الگوى سازمان دهى شرکت در جهت بهره برداري 
از فرصت هاي بازار باشــد. به بیان دیگر توســعه کارآفرینانه به اعضاي ســازمان درراستاى مشارکت در 

فعالیت هاي دانشی نیاز دارد.
براســاس فرضیه پنجم، انگیــزه کارآفرینى رابطه میان ویژگى هاى شــخصیتى تیم کارآفرینى و 
نوآورى باز را تعدیل مى کند. این فرضیه با بررســى ضریب مســیر بین متغیر (ویژگى هاى شخصیتى 
تیم کارآفرینى * انگیزه کارآفرینى) و نوآورى باز موردآزمون قرار گرفت. باتوجه به نتایج، ضریب مسیر 
بین متغیر (ویژگى هاى شــخصیتى تیم کارآفرینى * انگیزه کارآفرینى) و نوآورى باز معنادار مى باشد. 
براســاس ویژگى هاى شخصیتى تیم کارآفرینى باید گفت که آن ها براساس رؤیاى خود پیش مى روند 
و درنتیجه منصرف کردن آن ها از حرکت در مســیر بسیار سخت است. همچنین با دشوارشدن پروژه، 
انگیزه  و تالش آن ها نیز بیشتر مى شود. براین اساس مزیت الگوى ویژگى هاى شخصیتى مذکور، امکان 
حفظ انگیزه تیمى اعضا مى باشد. بنابراین فرضیه پنجم در راستاى پژوهش سانتوس و کادون1 (2019) 

تأیید مى شود.
براساس فرضیه ششم، انگیزه کارآفرینى رابطه میان ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى و نوآورى 
باز را تعدیل مى کند. این فرضیه با بررسى ضریب مسیر بین متغیر (ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى 
* انگیزه کارآفرینى) و نوآورى باز موردآزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج، ضریب مســیر بین متغیر 
(ویژگى هــاى اجتماعى تیم کارآفرینى * انگیزه کارآفرینى) و نوآورى باز معنادار نبود؛ بنابراین فرضیه 
ششــم موردتأیید قرار نگرفت. دراین راســتا یکى از مهم ترین ویژگى هاى نوآورى باز، تعامل با شرکاى 
بیرونى در فرایند نوآورى مى باشد؛ درنتیجه داشتن نگرش مثبت در جهت برون سپارى تحقیق و توسعه 
و مشــارکت در پیاده سازى نوآورى باز ضرورى است. عمده تمرکز مفهوم نوآورى باز بر عوامل محیطى 
زیست بوم نوآورى باز مى باشد چراکه شرکت هاى فناورى اطالعات تأثیر اندکى بر عوامل محیطى دارند. 
براین اساس عوامل مذکور فرصت ها یا محدودیت هایى را براى نوآورى باز ایجاد مى کنند و شرکت ها را 
به سمت توسعه نوآورى الزم براى حفظ موقعیت رقابتى ترغیب مى نمایند. دراین راستا مطالعه نظام مند 

1 . Santos & Cardon
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نیز مدیریت راهبردى را به عنوان عاملى کلیدى در به کارگیرى نوآورى باز مطرح کرده است. شایان ذکر 
است که نتایج این بخش هم راستا با نتایج پژوهش سانتوس و کادون (2019) بوده است.

از محدودیت هاى پژوهش نیز مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
پژوهش در میان اعضاى تیم هاى کارآفرینى در شرکت هاى فناورى اطالعات در شهر تهران انجام . 1

شده است و ممکن است در سایر استارتاپ ها نتایج متفاوتی حاصل شود.
به دلیل حساسیت موقعیت جامعه آماري، ممکن است که اعضاى نمونه آماري با محافظه کاري . 2

فراوان به سؤاالت پاسخ داده باشند و یا از ارائه پاسخ هاي دقیق خودداري کرده باشند.
برخى از پاســخ دهندگان درخصوص موضوعات مرتبط با متغیرهاي پژوهش شناخت محدودى . 3

داشتند.
پژوهش حاضر به صورت مقطعى انجام شده است؛ بنابراین، نتیجه گیرى درخصوص علّیت دشوار . 4

مى باشد.
على رغم تأیید 5 فرضیه پژوهش، کمــاکان نمى توان تفاوت هاى موجود در محیط هاى مختلف . 5

کارآفرینى را نادیده گرفت. البته در پژوهش حاضر سعى شده است که آثار ناشى از محیط هاى 
مختلف در پژوهش لحاظ شود.

براساس محدودیت هاى پژوهش، پیشنهاد مى شود که پژوهشگران در مطالعات آتى با به کارگیرى 
روش ها، جامعه هاى آمارى و موردهاى مطالعه متفاوت، به تعمیم پژوهش بپردازند. همچنین توجه به 
تحلیل هاى چندسطحى و به کارگیرى سطوح مختلف تحلیل (فرد، سازمان و غیره) نیز براى پژوهش هاى 

آتى مى تواند موردتوجه قرار گیرد.
بر مبناى نتایج فرضیــه اول پژوهش مبنى بر معنادارى رابطه ویژگى هاى فردى تیم کارآفرینى و 

نوآورى باز در شرکت هاى فناورى اطالعات، پیشنهادهاى کاربردى زیر ارائه مى شود:
فراهم سازى شرایطى که اعضاى تیم به راحتى بتوانند نظرات خود را بیان نمایند.- 1
استفاده از تجربیات گوناگون شخصیت هاى برجسته براى رفع موانع- 2
استفاده از افرادى با قدرت تخیل بسیار قوى براى مواجهه با شرایط فاقد قطعیت- 3

بر مبناى نتایج فرضیه دوم پژوهش مبنى بر معنادارى رابطه ویژگى هاى اجتماعى تیم کارآفرینى 
و نوآورى باز در شرکت هاى فناورى اطالعات، پیشنهادهاى زیر ارائه مى شود:
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تسهیل تعامالت میان تیم کارآفرینى و شرکت هاى فناورى اطالعات با تکیه بر رویکرد نوآورى باز- 1
تالش تیم کارآفرینى شرکت هاى فناورى اطالعات جهت ارائه راه حل هاى منحصربه فرد براى - 2

مشکالت
به کارگیرى راهکارهاى خالقانه پیشنهادى توسط تیم کارآفرینى- 3

بر مبناى نتایج فرضیه سوم پژوهش پیشنهادهاى زیر ارائه مى شود:
تقویت شجاعت و خطرپذیرى اعضاى تیم براى مقابله با چالش هاى پیش رو- 1
امتیازدهى به هوش و ابتکار عمل تیم کارآفرینى در شناسایى نیازها و خواسته هاى مشترى- 2
برخوردارى اعضاى تیم از سطح نوآورى بیشتر براى کسب دانش روزآمد پیشرفت ها- 3

بر مبناى نتایج فرضیه چهارم پژوهش پیشنهادهاى زیر ارائه مى شود:
افزایش تمایل و گرایش به شرکت در فعالیت هاى برنامه ریزى راهبردى- 1
ارتقاى توانایى اعضاى تیم جهت تحقق بخشى به دیدگاه هاى ایشان در حوزه تجارت- 2
تقویت توانایى اعضاى تیم در جهت شناسایى فرصت هاى جدید براى توسعه سازمانى- 3

بر مبناى نتایج فرضیه پنجم پیشنهادهاى زیر ارائه مى شود:
افزایش تمایل افراد به مالکیت کسب وکار- 1
افزایش تمایل افراد به بهره مندى از نتایج تالش هاى خود- 2

بر مبناى نتایج فرضیه ششم پیشنهادهاى زیر ارائه مى شود:
مشارکت مالى اعضاى تیم کارآفرینى در تعامل با شرکاى بیرونى در فرآیند توسعه فناورى نوین- 1
ترغیب شرکت ها به توسعه نوآورى الزم براى حفظ موقعیت رقابتى- 2
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