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در  نوآوری های اکوسیستم در را خارجی منابع ها آپ استارت چگونه
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 :چکیده

سخت است، به خصوص برای استارتاپ هایی که در آن شرکت  حوزهنوآوری به منابع زیادی نیاز دارد که یافتن آنها در یک 

در  یمشکالتها برای غلبه بر چنین آپهستند. استارتروبرو محدودیت منابع سرمایه گذاری های جوان با و معموال دارند 

رای تجزیه ببهره مند شوند. بنابراین، ما  آنهامنابع  تا از کنندتکیه می اکوسیستم نوآوریعامالن به  ،طول چرخه عمر خود

جاد، ها در طول مراحل ایآپاکوسیستم نوآوری توسط استارت عامالنو استفاده از منابع  اتحادو تحلیل چگونگی ساختار، 

ای از استارت آپ ه نوعرا اتخاذ می کنیم. برای این منظور، ما ده  مدیریت منابع دیدگاه یک، توسعه و بازار استارت آپ ها

د که ای ما نشان می دهیافته ه انجام داده ایم و  اکوسیستم نوآوری عامالنبا  ای  مصاحبه را بررسی کرده و حتی تولیدی

ی رو و استارت آپ ها برپیروز است غیربازارگرا  عامالنتعامل با  ایجاد استارتاپ و چالش های رشد آن ،در هنگامدر طول 

رحله توسعه، تعامالت متعادل بازار و غیربازار که این تمرکز شامل: تعامل در م تمرکز می کنندمنابع اجتماعی نوآوری و 

 امالنعسرانجام، تعامل با  ی باشد وو استارت آپ ها بر ترکیب نوآوری، منابع اجتماعی و سازمانی  مالنو همچنین عا است

را در اختیار دارند، اما ماهیت متفاوتی و منابع اجتماعی ها همچنان نوآوری آپبازارمحور در فاز بازار غالب است و استارت

تارتاپ اس و اینکه چگونه کندمی بیاندر طول چرخه عمر خود ها را آپتهای ما چگونگی تغییر نیازهای استاردارند. یافته

وآوری به های ناکوسیستم نوآوری تأثیر می گذارد. بر اساس یافته ها، ما در مورد اینکه چگونه اکوسیستمتعامالت بر ها 

 اینکه استارت آپ و دهندمی برداری را توسعه اکتشاف و بهرههای استراتژی  کرده و بحث کنند ها کمک میآپاستارت

 صحبت می کنیم. ها در هر مرحله از چرخه عمر چه قابلیت هایی را توسعه می دهند

 مقدمه:-1

های ویژه به این دلیل که اغلب مسئول توسعه نوآوریها در بازار دارند، بهها نقشی کلیدی در معرفی فناوریآپاستارت

تریلیون  2.2، استارت آپ ها 2112تا  2112در سطح جهانی، از سال  .شوندمنجر به رشد اقتصادی میو بنیادی هستند 

ها به دلیل ماهیت پیچیده و غیرخطی آپهای نوآور، استارتبا این وجود، مانند سایر شرکت .دالر ارزش اقتصادی داشته اند

به عنوان سرمایه گذاری های نوپای فناوری،  .استارت آپ ها صورت مجزا نیستندفرآیند نوآوری، قادر به توسعه نوآوری به

های اندازه و منابع محدودیت .خارجی برای بهبود قابلیت های نوآوری خود وابسته هستند عامالنتا حد زیادی به 

شت های داخلی را پکند کاستیها کمک میبه آن وکند مختلف می عامالنها، آنها را مستعد ایجاد روابط قوی با آپاستارت

 .آفرینی مشترک ایجاد کنندبگذارند و ارزش سر
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های این اکوسیستمدهند و گسترش خود را مرزهای را ایجاد می کنند  بنابراین، استارت آپ ها اکوسیستم های نوآوری

از نظر  .کند تا نوآوری کنند و با موفقیت به بازار برسندها کمک میآپکنند که به استارتنوآوری منابعی را فراهم می

تحت یک شبکه اجتماعی  عامالن شود که در آن اطالق می یوکارهای نوآوری به محیط کسبمفهومی، اکوسیستم

 .در تعامل هستند عاملچندیا  عاملیک  ،چندالیه برای ایجاد ارزش برای نوآوری

لق خارجی بر خ عامالنبیان کردند که مفهوم اکوسیستم های نوآوری به درک چگونگی تأثیر  2111آدنر و کاپور در سال 

را افزایش   اکوسیستم های نوآوری می توانند احتمال خطاها را کاهش دهند، موفقیت توسعه محصول .ارزش کمک می کند

ها در هم آمیخته است، آپهای نوآوری ذاتاً با استارتدر واقع، مفهوم اکوسیستم .دهند و زمان ورود به بازار را کاهش دهند

 و کنندانی پشتیبآنها وکار طلبد که از مدل کسبرا می عامالنیها، ولوژیکی باال و محیط ناپایدار آنزیرا پیکربندی تکن

گیرد، را در بر می عامالنسایر  کهها دهندهها، مراکز رشد، شتابدانشگاه همانندهای نوآوری چنین حمایتی در اکوسیستم

به طور خاص،  و کنندها را برای نوآوری فراهم میآپامل استارتهای نوآوری، پتانسیل کیعنی اکوسیستم د.شویافت می

 ای و افزودن ارزش سیستمیای سر و کار دارند که نیازمند دانش میان رشتههای پیچیدهحلهای تولیدی با راهآپاستارت

 .شوندهای نوآوری یافت میهستند که معموالً در اکوسیستم

م اکوسیستم و مدیریت داخلی منابع اکوسیست عامالنا حد زیادی به توسعه روابط با آپ تاز این رو، موفقیت یک استارت

های کارآفرینی خطرناک است و عوامل خارجی تا حد گذاریهایی که ایجاد سرمایهویژه در محیطاین امر به .بستگی دارد

در اکوسیستم های نوآوری،  .میت داردکنند، مانند اقتصادهای در حال توسعه، اهها دخالت میزیادی در موفقیت نوآوری

 .در نظر بگیرند که باید مدیریت شوند استارت آپ ها باید منابع خارجی را به عنوان منابعی

ه به تنهایی منجر ب است، واجد شرایط عامالن اجراییپر از که نوآوری  بمبارانبنابراین، احاطه شدن توسط یک فضای 

 سازی چنینهای نوآوری و هماهنگها برای مدیریت منابع اکوسیستمآپاستارت یعنی توانایی .مزیت رقابتی نمی شود

 .کندهای نوآوری تعیین میها را برای استخراج ارزش از اکوسیستمها، توانایی آنپویایی

ییر می تغ نیز اکوسیستم های نوآوری عامالناستارت آپ ها بالغ می شوند، منابع نوآوری و همچنین  هرچقدربا این وجود، 

به این معنا که استارت آپ ها در طول هر مرحله رشد به مجموعه های مختلفی از منابع متکی هستند و با مجموعه  .کنند

این منجر به ایجاد قابلیت های مختلف برای هر  کهبرای دسترسی و استفاده از چنین منابعی تعامل دارند عامالنمعینی از 

های نوآوری را در مراحل ها و اکوسیستمآپهایی که رابطه بین استارتجود، مکانیسمبا این و .مرحله چرخه حیات می شود

 بررسی " یکی از معدود تحقیقاتی که به موضوع مشابهی پرداخته است، .انددهند ناشناخته باقی ماندهمختلف تشکیل می

 بوده است. "هاآپرا بر فرآیند نوآوری استارت مراکز رشدتأثیر منابع 

ه بهای نوآوری اکوسیستم عامالنسازی تعامالت با را برای مدیریت منابع و هماهنگ هاآپاست توانایی استارتممکن 

های نوآوری گیری پیوندهای اکوسیستمفقدان رویکرد ساختارمندتر برای درک اینکه چگونه منابع منجر به شکل دلیل،

تواند آنها را در طول چرخه آپ میاکوسیستم و منابع آنها و اینکه چگونه استارت عامالنشناخت  .شود، به خطر بیندازدمی

اکوسیستم نوآوری بر فرآیند نوآوری خود آگاه  عامالنها را از نحوه تأثیرگذاری آپتواند استارتعمر خود به کار گیرد، می

ها از منابع آپدر واقع، اگر استارت .شودابع های استراتژیک بهتر در رابطه با مشارکت و کسب منکند و منجر به تصمیم

هایی عالیتها برای فهای نوآوری آگاه نباشند، ممکن است برای توسعه منابع داخلی و وقف تالشقابل مدیریت اکوسیستم

 .ف کنندمنحر خود استارتاپ ها را از فعالیت های اصلیتمرکز باعث شود  و که در حیطه تخصص آنها نیست، تالش کنند
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پردازد تا های نوآوری و پویایی منابع آنها میهای تولیدی در اکوسیستمآپبا توجه به این موضوع، این مقاله به استارت

ک های منابع داخلی کمها برای غلبه بر محدودیتآپتوانند به استارتهای نوآوری میروشن کند که چگونه اکوسیستم

ستم اکوسی عامالنها چگونه منابع استارتاپ»یت تحقیق خود استفاده کردیم: بنابراین، ما از سوال زیر برای هدا .کنند

 ."کنند؟نوآوری را در طول چرخه عمر خود برای توسعه نوآوری مدیریت می

های نوآوری در دسترس هستند و تحلیل ن و منابعی است که معموالً در اکوسیستمعامالبه طور خاص، هدف ما توصیف  

در  .ندکنها چنین منابع اکوسیستم نوآوری را در طول مراحل چرخه حیات خود مدیریت میآپاستارتکنیم که چگونه می

 .نهایت، ما قابلیت های به دست آمده از منابع هر فاز چرخه حیات را تحت دیدگاه تئوری مدیریت منابع توصیف می کنیم

 افزاری و خدماتی متفاوتهای نرمآپها با استارتحل آنکنیم، زیرا توسعه راههای تولیدی تمرکز میآپما بر روی استارت

های ذاتی به طور خاص، ویژگی .کنندگان و سایر بازیگران دارندتر با تامیناست و نیاز به تعامل بیشتر و نزدیک

تر، و هزینهکمتر و سازی سریعهای بسیار باز، نمونهفرمافزاری مانند ناملموس بودن، پلتهای خدماتی و نرمآپاستارت

عالوه بر این،  .کندهای تولیدی میآپهای نوآوری را متفاوت از استارتها با اکوسیستمهای اولیه بازار، تعامل آنآزمایش

رود عنوان واسطه در روابط تولیدکننده با مشتری عمل کنند و انتظار میتوانند بهافزاری میهای خدماتی و نرمآپاستارت

 .پویایی اشتراک منابع اکوسیستم نوآوری آنها را تغییر دهدکه این ماهیت 

بع و تحقیق به مدیریت منا شایانی نظری های تولیدی استوار است، کمکآپاستارتتجربی این مقاله که بر مبنای واقعیت 

 ;Hitt et al., 2016b) توسط که  ما بر این فرض تحقیق .کندهای نوآوری ارائه میها و اکوسیستمآپدر مورد استارت

Sirmon et al., 2007)  اند ارزش توترکیب منابع داخلی با منابع خارجی موجود می، که است استوارپیشنهاد شده است

فاقد پیشرفت هایی تئوری مدیریت منابع با این وجود، تا کنون،  .های منابع فردی فراتر رودایجاد کند و از مجموع ارزش

بنابراین، تحقیق و چارچوب مفهومی ما تالشی  .پزشکان اجازه می دهد آن را عملیاتی کنندبوده است که به محققان و 

ئوری مدیریت ی تهای نوآوری با استفاده از مبانی نظرها در اکوسیستمبرای تحلیل تجربی پویایی مدیریت منابع شرکت

 .منابع استیکپارچه سازی با عملیاتی کردن اقدامات آن در ساختار،  منابع 

با این وجود،  .کنندهای نوآوری حمایت میاز مزایای تعامل فعال با اکوسیستم Adner (2016) تاکنون، مطالعاتی مانند

د ارائه کننهای نوآوری استفاده میها از تعامالت اکوسیستممطالعات اندکی شواهد تجربی در مورد اینکه چگونه شرکت

با این حساب، (.  (2020) (، و بنیتز و همکاران2112، رینولدز و اویگون )(2112و همکاران ) Clarysse مانند) اندکرده

و منابع از  عامالنها پس از ادغام ( را با روشن کردن اینکه کدام منابع توسط شرکت2121وی و همکاران ) پیشنهاداتما 

 و Nambisan )تکیه بر کارعالوه بر این، با  .بریمشوند، پیش میها مدیریت میهای نوآوری توسط شرکتاکوسیستم

Baron (2013)  )نوآوری  هایها و اکوسیستمآپکنیم که پویایی اشتراک منابع بین استارتما این نظریه را مطرح می

دهند که های ما شواهدی را ارائه میرا توسعه دهند، و یافته طرفه خودهای دوکند تا ویژگیها کمک میآپبه استارت

 .کنندهای نوآوری استفاده میاکوسیستم عامالناز منابع  هاآپچگونه استارت

 به عنوان مثال، در های نوآوری متمرکز بوده استتنها بر مراحل چرخه حیات اکوسیستم در تحقیقات انجام شده،تا کنون، 

ها در آپاز چگونگی تغییر چرخه حیات استارت(  (2020) و همکاران Kahle ( و2112و همکاران ) Feng مقاالت)

به عبارت دیگر، تحقیقات قبلی بر دیدگاه اکوسیستم های نوآوری به عنوان ذینفع صحبتی نشده است. تعامل آنها با نوآوری 

ی اما برای روشن کردن مزایای استارت آپ هایی که منابع را با اکوسیستم ه . اما در این مقالهاست بودهاصلی متمرکز 

گاه خود از ننوآوری مبادله می کنند و اینکه چگونه منابع خارجی را برای غلبه بر کمبود منابع داخلی هماهنگ می کنند،
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های نوآوری بر چرخه این تمرکز متفاوت به درک تأثیر اکوسیستم .شرکت های استارتآپی موضوع را بررسی می کنیم.

، یک شکاف در مورد چگونگی تغییر چرخه عمر استارت آپ ها در نحوه عالوه بر این .کندها کمک میآپحیات استارت

(، و ما قصد داریم برای پر کردن 2112رفتار و بهره مندی از اکوسیستم های نوآوری باقی می ماند )تسوجیموتو و همکاران، 

 .هایی ارائه کنیمراهکارچنین شکافی 

بع اکوسیستم های نوآوری در طول مراحل مختلف چرخه حیات از این رو، با ارائه شواهدی مبنی بر نحوه مدیریت منا

این امر  .مدیریت استارتاپ اضافه می کنیم اطالعاتاکوسیستم های نوآوری، به  عامالناستارتاپ ها و نحوه تغییر نقش 

قشی آن ناکوسیستم نوآوری در فرآیند نوآوری  عامالنبه درک این نکته کمک می کند که از دیدگاه استارتاپ ها، همه 

بر این اساس،  .بستگی دارد آنهابه بلوغ چرخه عمر استارتاپ و منابع ارائه شده توسط  عامالناساسی ندارند و اهمیت 

که باید در هر مرحله از چرخه حیات پرورش داده شوند، آگاه باشند و تالش  عامالنتوانند از روابط با آپ میمدیران استارت

توانند بدانند که کدام ها میآپهای ما، استارتبر اساس یافته .کنند تا بیشترین ارزش را از چنین روابطی به دست آورند

 .های نوآوری استخراج کردتوان از اکوسیستممنابع را باید به دست آورد یا توسعه داد و کدام منابع را می

 پیش زمینه نظری-2

 اکوسیستم های نوآوری.2-1

توانند در ها همیشه آن را در اختیار ندارند یا نمیآپتبدیل یک اختراع به نوآوری مستلزم دانش و منابعی است که استارت

شوند که فراتر از متوسل می عامالنها به انبوهی از آپبر این اساس، استارت .(2111داخل توسعه دهند )ادنر و کاپور، 

 و مراکز شتابندهندهکنندگان، مشتریان، تأمین عامالن شامل:( و 2112شبکه زنجیره تأمین خود هستند )گومز و همکاران، 

این مفهوم را اکوسیستم های نوآوری نامیده اند و (.  2112؛ تسوجیموتو و همکاران2111شوند )ادنر و کاپور، ها میدانشگاه

( و سایر محققان 2111پیشنهاد شده است و توسط آدنر و کاپور ) "اکوسیستم های تجاری"( به عنوان 1223توسط مور )

 .(2112توضیح داده شده است )گومز و همکاران، 

در  ای مجموعه "ا این گونه تعریف می کنند: ( اکوسیستم های نوآوری ر2121از نظر مفهومی، گرنستراند و هولگرسون )

، فعالیت ها، و مصنوعات، و نهادها و روابط، از جمله روابط مکمل و جایگزین، که برای عملکرد عامالن شامل: حال تکامل

 " .نوآورانه مهم هستند

 Walrave et) درا از طریق نوآوری ها پیشنهاد می کنن آن، تحویل و تخصیص ارزش اکوسیستم های نوآوری ایجاد

al., 2018).  ؛ روترمل و دیدز، 2113)ایرلند و همکاران،  اتحادیه هامتفاوت از روابط زنجیره تامین قبلی یا تشکیالت

و منابع خارجی تکیه کنند، زیرا پیوندهای ساختار یافته  عامالن(، به شرکت ها اجازه می دهد تا به میزان بیشتری بر 2112

خلق ارزش را فعال می کند و پتانسیل رشد را برای نوآوری ها و  های نوآوری شکل گرفته استدر اکوسیستم به خوبی 

 .فراهم می کند

 (:2112دهند )تسوجیموتو و همکاران، های نوآوری را تشکیل میچهار جریان اصلی اساس نظری اکوسیستم

 شناسی صنعتیبوم 

 وکاراکوسیستم کسب 

  مدیریت پلت فرم 
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  املیعدیدگاه شبکه چند 

( بر 2112های نوآوری پیشنهاد شده توسط )تسوجیموتو و همکاران، اکوسیستم عاملیاز دیدگاه شبکه چند  دراین مقاله ما

 عاملندین با توجه به اینکه چ عاملیکنیم. با توجه به گستردگی آن، دیدگاه شبکه چند اساس وسعت و عمق آن استفاده می

کنند مشخص می شود. عالوه بر این، این دیدگاه مفاهیم سه جریان تحقیقاتی  در فرآیند نوآوری شرکت ها مشارکت می

پیشنهاد شده توسط )آدنر و کاپور،  عامالندیگر را در بر می گیرد و پیشرفت می دهد. این فراتر از مجموعه محدودتر 

وآوری اکوسیستم های ن عاملی زنجیره تامین متمرکز شده اند. عمق چشم انداز شبکه چند عامالن( است که عمدتاً بر 2111

ا در منابع مختلف در اکوسیستم های نوآوری ر عامالنهمچنین مکانیسم هایی را برای تجزیه و تحلیل پویایی ارتباط بین 

 .طول چرخه عمر شرکت ها نگهداری می کنند، فراهم می کند

بازارمحور و غیر بازارگرا تقسیم  عامل دو دسته  توان بهها را میآپهای نوآوری استارتدر اکوسیستم عامالنبه طور خاص، 

  .(2112)رینولدز و اویگان،  شود

(، 2112های دیگر )رینولدز و اویگان، آپکنندگان، استارتهای تجاری از اکوسیستم مانند تامینبازارگرا شرکت عامالن

د افزایند )ماننسازی نوآوری به آن ارزش میهستند که پس از تجاری نیز کسانیها مکمل .ها هستندها و مکملدهندهشتاب

های فرآیندهای غیربازارگرا واسطه عامالندر مقابل،  .(2111ها و فروشندگان افزودنی( )آدنر و کاپور، ها، تعمیرگاهنمایندگی

 .تندهای تجاری هسهای دولتی و انجمن، سازمانشتابدهنده هاها، نوآوری مانند دانشگاه

مفهوم اکوسیستم های نوآوری تا حدی با سیستم های منطقه ای، بخشی و ملی نوآوری مرتبط است و هدف آن روشن 

؛ گرنستراند و هولگرسون، 2112ست )فاگربرگ و همکاران، آنهاو در نظر گرفتن متعدد  عامالنکردن وابستگی های متقابل 

2121).  

ر حالی گذاری است، ده اقتصاد نوآوری مرتبط است و معموالً با هدف سیاستبیشتر به حوز« های نوآوریسیستم»مفاهیم 

عنوان توان بههای نوآوری را میبنابراین، اکوسیستم .وکار مرتبط استبیشتر به استراتژی کسب« اکوسیستم»که مفاهیم 

ی اصل عاملآپ( یک استارت )در مطالعه ما،ی نوپا مورد استفاده قرار داد، جایی که شرکت ها ساختاری در سطح شرکت

 .(2020 ؛ گرنستراند و هولگرسون،2111برد )آدنر و کاپور، سود میآن های نوآوری است و از تعامالت اکوسیستم

ود به پردازند که محدهایی میمتفاوت هستند زیرا به سیستم« های نوآوریسیستم»های نوآوری با مفاهیم اکوسیستم

تعامالت شرکت ها در اکوسیستم های نوآوری توسط  .(2121نیستند )گرانستراند و هولگرسون، های تکنولوژیکی نوآوری

مرزهای جغرافیایی محدود نمی شود، در حالی که سیستم های نوآوری منطقه ای و ملی با موقعیت جغرافیایی )و مرزها( 

ها متفاوت هستند، زیرا این سیستم لیمحهای نوآوری های نوآوری با سیستماز سوی دیگر، اکوسیستم .مشخص می شوند

های نوآوری خود را بر اساس نیازها، در ها پیکربندی اکوسیستمآپدر عوض، استارت. شوندمشخص می محلیبا مرزهای 

 .(2113؛ پریم و همکاران، 2111کنند )آدنر و کاپور، دهند و هماهنگ میمنابع شکل می عامالندسترس بودن بازیگران و 

های نوآوری تحلیل های نوآوری و رابطه آنها با اکوسیستمها را در مفاهیم سیستم( تفاوت2121د و هولگرسون )گرنستران

 .کنندمی

طبق نتایج  .با توجه به مفاهیم اکوسیستم های تجاری و کارآفرینی، اکوسیستم های نوآوری تفاوت های مفهومی دارند

کز متمره دانش اکوسیستم در ابتدا بر مفهوم اکوسیستم کسب و کار حوز ، (2018) بدست آمده توسط گومز و همکاران

اکوسیستم های تجاری بر یک شرکت فردی  . (2112تا  1223( پیشنهاد شد )دوره از 1223همانطور که توسط )مور، شد 

کسب و  بنابراین، اکوسیستم های .اقتصادی تصور می شود فضایو محیط آن متمرکز هستند و اکوسیستم به عنوان یک 
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کار محیطی هستند که باید توسط شرکت ها مورد نظارت و واکنش قرار گیرند، زیرا چنین محیطی می تواند بر قابلیت های 

وکار ممکن است در مواقعی های نوآوری و اکوسیستم کسباگرچه مفاهیم اکوسیستم .پویا و مزیت رقابتی آنها تأثیر بگذارد

ارزش جدید یا یک نوآوری  ایجاد (، اکوسیستم های نوآوری پیشنهاد2112و همکاران،  با هم همپوشانی داشته باشند )گومز

 .باالدست و پایین دست حمایت می کنند تمرکز می کنند عامالن که ازخاص 

م ست. در حالی که مفهوآنها و یکپارچگی عامالناز این رو، تمرکز اصلی اکوسیستم های کسب و کار، جذب ارزش، مکان 

و مزایا و چالش هایی که از چنین ادغامی ناشی می  عامالناکوسیستم های نوآوری فراتر رفته و بر ایجاد ارزش مشترک با 

، های اجتماعی، سیاسیهای کارآفرینی جنبهاکوسیستم( و این در حالیست که 2112شود تمرکز می کند )گومز و همکاران، 

و و کند. به گفته کاوالها حمایت میگذاریکنند که از توسعه سرمایهدر یک منطقه ترکیب می اقتصادی و فرهنگی را

 های کارآفرینی عبارتند از:های اصلی اکوسیستم(، جنبه2112همکاران. )

  ها،و مؤلفه عامالنپیچیدگی تعامالت بین 

 های جدید گذاریایجاد سرمایه 

 محدوده جغرافیاییهای خاص ویژگی  

های دو جنبه آخر به طور گسترده ای با آنچه که اکوسیستم های نوآوری را مشخص می کند متفاوت است. اکوسیستم

برای ایجاد ارزش مشترک برای یک نوآوری یا یک پیشنهاد ارزش تمرکز دارند، در حالی که  عامالننوآوری بر حمایت 

(. همچنین، 2112های جدید است )اشپیگل، ذاریگهای کارآفرینی هدفشان حمایت از توسعه سرمایهاکوسیستم

 شوند )واحد تجزیه و تحلیل یک منطقه است( )کاوالو ومحدود می ییجغرافیا منطقه های کارآفرینی توسط یکاکوسیستم

 کنند )واحد تحلیل یکشده تمرکز میو منابع تشکیل عامالنهای نوآوری بر (، در حالی که اکوسیستم2112همکاران، 

 است(. شرکت 

 چرخه عمر رشد استارتاپ.2.2

کند که آپ به سه مرحله اصلی چرخه عمر رشد اشاره میهای استارتگذاریبه طور خاص، تحقیقات در مورد سرمایه

 گیرند، پذیر تحت آن قرار میوکار نوپای تا یک شرکت مقیاسها از یک ایده کسبآپاستارت

 ایجاد 

  توسعه 

 بازار 

(، این مراحل 2112مرزی فازهای تقسیم ممکن است مبهم یا نه چندان مشخص باشند )پیکن، های اگرچه محدودیت

دهد. چرخه عمر ممکن است کند و آنچه در پیش است ارائه میآپ در حین رشد دنبال میای از مسیری را که استارتنقشه

تجربه کنند  چند باردهند و باید یک مرحله را خود را تغییر می مدل تجاری ها خطی نباشد، زیرا آنها گاهیآپبرای استارت

کنند که پس از برخی از نویسندگان استدالل می .(Peralta et al., 2020) وکار به بلوغ برسدتا محصول و کسب

 رآپ دیگر معتبشوند و وضعیت آنها به عنوان استارتمی« مرحله بلوغ»یا « خروج از بازار»ها وارد آپمرحله بازار، استارت

کست اصلی خریداری می شوند یا حتی ش عامالنبنابراین، آنها یا تبدیل به شرکت های معتبر می شوند یا توسط . نیست

آپ است و از این رو، در این مقاله به آن پرداخته فراتر از مفهوم رشد استارت« خروج از بازار»می خورند. این مرحله 

 .شودنمی
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ایجاد، استارت آپ ها  مرحله در طول .عمر رشد استارت آپ ها، مرحله ایجاد است اولین مرحله از سه مرحله اصلی چرخه

عالوه بر این، تحقیقات بازار معموالً برای درک  .پیشنهادی را برای توسعه بر اساس درک فرصت های بازار ایده می دهند

های مالی، در مرحله ایجاد، با توجه به جنبه( Paschen 2017 )اندازه بازار و رفتار مصرف کننده انجام می شود

ها اغلب رسمی آپدر این مرحله، استارتو  گذاری نیاز دارندبه سرمایه برای تأمین مالی تحقیق و توسعهها بیشتر آپاستارت

 .داز ساختار غیررسمی باشن« نمایش یک نفره»نیستند و ممکن است همچنان یک 

سازند و نمونه را می مدل تجاری روند، زمانی که یک نسخه ساختارمندتر ازه توسعه میها به مرحلآپپس از آن، استارت

 این مرحله توسط. کنندسازند و به طور مکرر آزمایش و اصالح میاولیه را در بازار از طریق حداقل محصوالت بادوام می

(Paschen, 2017) "نامگذاری شده است زیرا زمانی است که اعتبار محصول و بازار اتفاق می  "راه اندازی "مرحله

بنابراین، کارآفرینان برای مقابله همزمان با تصمیمات استراتژیک و مدیریت فرآیند عملیاتی به چالش کشیده می  .افتد

 ,Picken) .کی و تکنولوژیکی می پردازدند که این مرحله به ایجاد سازمان و ساخت ساختار فیزیناستدالل می کو  شوند

2017).  
ها در این آپتمرکز استارت .(2112در نهایت، در مرحله بازار، فناوری استارتاپ در حال تجاری سازی است )فوکوگاوا، 

سترش گوکار، تنوع بخشیدن به پیشنهادات و ای قوی از مشتریان، نفوذ به بازار، افزایش مقیاس کسبمرحله، ایجاد مجموعه

فروش و رشد سهم روی بیان می کند که در این مرحله، استارت آپ ها بر  (Paschen, 2017) گذاری استسرمایه

چالش های موجود در این مرحله به  .بازار و سودآوری ثابت تمرکز می کنند تا بازدهی را برای سرمایه گذاران فراهم کنند

استارت  مدل تجاری بنابراین، این مرحله زمانی است که .مربوط می شود ایجاد رهبری بازار و دستیابی به مقیاس رقابتی

 توسعه می یابد پآ

 مدیریت منابع استارت آپ ها. 2.3

؛ ایرلند 1221به منابعی نیاز دارند )بارنی، برای توسعه مزیت رقابتی به عنوان سرمایه گذاری های تجاری، استارت آپ ها 

 شامل: (، منابع2112؛ سیرمون و همکاران، 2113؛ ایرلند و همکاران، 1221)بارنی،  بر اساس تعاریف .(2113و همکاران، 

دارایی ها، قابلیت ها، ویژگی ها، اطالعات و دانش هستند که اجرای استراتژی ها را برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار ممکن 

سازی منابعی است که منجر به توسعه و تجاری مجموعهبه طور خاص، مفهوم نوآوری مربوط به استقرار  .می سازند

 (.L¨ofsten ،2112 ؛2113ایرلند و همکاران، ) شودمحصوالت یا خدمات جدید یا بهبود یافته می

منابع مالی،  شامل:مزیت رقابتی پیشنهاد شده است. برخی از گسترده ترین منابع  به عنوانمنابع در چندین مقاله نظری 

مانی، فیزیکی و نوآوری هستند. منابع مالی شامل منابع پولی شرکت ها برای اجرای استراتژی ها یا انسانی، اجتماعی، ساز

ر، گذاران خطرپذیهای سرمایهگذاریها، منابع مالی معموالً از سرمایهآپکسب و انباشت منابع دیگر می شود. در استارت

است.  ند. یکی دیگر از منابع مورد استناد گسترده منابع انسانیآیهای مالکان میها یا سرمایهدهندهاعضای خانواده، شتاب

( بیان می کند که منابع انسانی به آموزش، تجربه، هوش و بینش تیمی از کارکنان و مدیران می پردازد، زیرا 1221بارنی )

یان می کند. در تراتژی را بآنها مسئول میزبانی بیشتر دانش و مهارت های شرکت هستند. بنابراین، منابع انسانی استقرار اس

بنابراین، منابع نوآوری   حالی که منابع نوآوری به شرکت ها اجازه می دهد محصوالت و فرآیندهای جدید را توسعه دهند

برداری ها برای توسعه محصوالت، فرآیندها و خدمات جدید )یا بهبودیافته( برای بهرهها و فرآیندهایی هستند که شرکتروال

 .(Sok and O'Cass, 2011) .دهندانجام میاز بازار 
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ساختار شرکت و نحوه کنترل، برنامه ریزی و  اعم از ( استدالل می کنند که منابع سازمانی2112( و لوفستن )1221بارنی )

ین ا و)همچنین به عنوان منابع تجاری شناخته می شود( رسمی و غیر رسمی هستند هماهنگی آن سیستم ها و فرآیندها 

آدنر، )خارجی منابع را به اشتراک می گذارند، مرتبط است عامالنکه  اکوسیستم های نوآوری به ویژه در زمینه هایمنبع 

فن آوری های فیزیکی مورد استفاده یک شرکت و همچنین آن فیزیکی (، منابع 1221در نهایت به گفته بارنی ) (.2112

مرکز آپ ممکن است در آن قرار گیرد یک ها، کارخانه استارتآپاستارت اکوسیستم نوآوریدر .هستند کارخانه و تجهیزات

یا تجهیزات مورد استفاده برای نمونه سازی پروژه ها ممکن است متعلق به آن باشد برای مثال، آزمایشگاه یک  شتابدهنده

 .دانشگاه

نجر به تقرار منابع به طور مؤثر مها برای اسهای شرکتمنابع فقط دارای ارزش بالقوه هستند و شایستگی در مقاله ای دیگر

به عبارت دیگر، نحوه مدیریت منابع داخلی و خارجی  .(Sok and O'Cass, 2011) شودتوسعه مزیت رقابتی می

توسط شرکت ها، ارزش واقعی آن منابع و اینکه آیا آنها برای تبدیل شدن به قابلیت ها به کار گرفته می شوند یا خیر را 

را  (RMT) مدیریت منابع تئوری (2112و همکاران،  Sirmonو در ادامه ) (2113ند و همکاران، تعیین می کند )ایرل

( و به عنوان فرآیندهایی تعریف می 1221بارنی است )بارنی،  RBV تئوری مدیریت منابع توسعه ای از .پیشنهاد کردند

ندی می ب دستهمنابع را برای ایجاد قابلیت ها و  شود که از طریق آن شرکت ها پورتفولیوی منابع خود را ساختار می دهند

( به 2112سیرمون و همکاران. )رویکرد کنند و از چنین قابلیت هایی برای ایجاد و حفظ ارزش استفاده می کنند. بنابراین 

ت مدیری ( است. تئوری مدیریت منابع بر نیاز به دستیابی و1222( و پنروز )1221مدیریت منابع مطابق با ایده های بارنی )

منابع شرکت ها تاکید می کند و مبانی نظری را برای درک چگونگی ارتباط منابع با مزیت رقابتی شرکت ها فراهم می 

 (.Sirmon et al., 2007 ؛Hitt et al., 2016b ) کند

 تئوری مدیریت منابع با سه فرآیند مشخص می شود:

 ساختار منابع 

 بندی منابع  دسته 

 منابع اهرم  

منابع شامل اکتساب، انباشت و واگذاری است که در آن شرکت ها منابعی را به دست می آورند تا به صورت دسته ساختار  

مالکیت دارد و یا از این رو، سبد منابع یک شرکت مجموعه ای از تمام منابعی است که  .بندی شده و اهرمی استفاده شوند

منابع به نحوه مدیریت منابع  دسته بندیدر مرحله بعد،  .(2113کاران، کنترل می کند یا به آنها دسترسی دارد )ایرلند و هم

فرآیندهای فرعی تئوری مدیریت منابع، اقداماتی هستند که توسط  .توسط شرکت ها از طریق فرآیندهای فرعی اشاره دارد

 را می توان به عنوان پایهبه این ترتیب، فرآیندهای فرعی تئوری مدیریت منابع  .شرکت برای اعمال منابع انجام می شود

در نهایت، اهرم منابع به فرآیندهای بسیج، هماهنگی و استقرار قابلیت ها در  .های خرد بسته بندی منابع تفسیر کرد

اهرم منابع به بهره برداری از قابلیت برای ایجاد ارزش و حفظ مزیت  .فرآیندها و استراتژی های شرکت ها می پردازد

 .رقابتی می پردازد

ها مدیریت باید برای تکمیل منابع داخلی آن عامالنمنابع مختلف ارائه شده توسط  ،هاآپهای نوآوری استارتر اکوسیستمد

ر ها از آنها برای نوآوری و غلبه بآپهای نوآوری منابع خارجی را در اختیار دارند و استارتیعنی بازیگران اکوسیستم. شوند

عالوه بر این، محدود کردن یک شرکت به سبد منابع داخلی موجود، انتخاب های استراتژیک  .کنندکمبود منابع استفاده می

توانند مجموعه منابعی را که باید به کار گرفته شوند و امکانات های نوآوری میاز این رو، اکوسیستم .آن را محدود می کند
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نمونه ای از منابع خارجی الزم برای نوآوری استارت  .(2113)ایرلند و همکاران،  دهند.ها را گسترش آپاستراتژیک استارت

خارجی )اکوسیستم های نوآوری( می آید و باید توسط استارت آپ مدیریت  عامالنآپ ها، منابع مالی است که بیشتر از 

 (Fukugawa, 2018) .شود تا استراتژی خود را به کار گیرد

 در اکوسیستم های نوآوریچارچوب مفهومی برای مدیریت منابع استارتاپ ها .2.2

رابطه استارتاپ ها با اکوسیستم های نوآوری و اینکه چگونه اکوسیستم های  است از هدف ما ترسیم تصویری گسترده تر

 در تالشیم تا بنابراین، ما بر اساس تئوری مدیریت منابع  .نوآوری منابعی را برای نوآوری استارت آپ ها فراهم می کند

 دهند تا بر کمبود ذاتی منابع داخلی الزمهای نوآوری را شکل میاکوسیستم ،هاآپچگونه استارت سازی کنیم کهتئوری

ها و ایجاد چگونه آنها منابع اکوسیستم نوآوری را برای ایجاد قابلیت و (Fukugawa, 2018) کنند برای نوآوری غلبه

 منابع بیشتر به فرآیندهای داخلی شرکت می پردازداگرچه تئوری مدیریت  .کنندارزش در طول چرخه عمر خود مدیریت می

 .(2112؛ سیرمون و همکاران، 2112شدت تحت تأثیر شرایط محیطی شرکت قرار می گیرد )کارنز و همکاران،  اما به

کند شود، نقش کلیدی در دسترسی و استقرار منابع ایفا میبنابراین، شرایط محیطی که تحت آن یک شرکت تأسیس می

 .(2112)آدنر، 

است.  شرکت ها یبر نوآور یخارج عامالن متاثر از ینوآور یها ستمیاکوس که فرضاین منابع مطابق با  تیریمد یتئور

 یهاستمیچگونه منابع اکوس نکهیا ییشناسا یرا برا ییهاسمیبا هم، مکان ینوآور یهاستمیمنابع و اکوس تیریمد یتئور

 ن،ی. بنابرانندکیفراهم م کنند،یم تیریرا مد یمنابع نیچن هاآپاستارتو چگونه  گذارندیم ریها تأثشرکت یبر نوآور ینوآور

 ر د یخارجو هم منابع  یها را هم در مورد منابع داخلآپاستارت تیریتا مد میدهیمنابع را گسترش م تیریمد هیما نظر

 تایکه مراحل چرخه ح میکنیو فرض م میکنیرا اضافه م اتیما عامل چرخه ح ن،ی. عالوه بر اردیدر بر بگرا دسترس 

عامل مختلف ت عامالنجستجو کنند و با  ینوآور یهاستمیرا از اکوس یتا منابع مختلف کندیها را وادار مها آنآپاستارت

 .داشته باشند

( از 1221شده توسط )بارنی، پیشنهاد  RBV رود که اصولهای نوآوری، انتظار میعالوه بر این، تحت دیدگاه اکوسیستم

منابع شکل بگیرد )گرانسترند و هولگرسون،  دسته بندیها در طول آپطریق فرآیندهای فرعی مدیریت منابع استارت

یم های نوآوری ایجاد و تنظاکوسیستم عامالنآپ با بنابراین، روابطی که توسط استارت .(2111؛ سیرمون و همکاران، 2121

 .(Fukugawa, 2018)   کندشده است، منابع را نادر، ارزشمند، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزین توصیف می

ا اهداف آن ب یسازهمگام یو اعمال نفوذ سبد منابع برا دسته بندیساختار،  یتیریمنابع به اقدامات مد تیریمد یتئور

 نهیر زممنابع د تیریمد ییایپو بیترک یبرا یچارچوب مفهوم کی. بر اساس آن، ما شودیا مربوط مهشرکت کیاستراتژ

 یساختاربندمنابع ) تیریمد یتئور ندیمنظور، ما از سه فرآ نیا ی. برامیکنیم شنهادیپ ینوآور یهاستمیاکوس قاتیتحق

( و آنها 2112. )میکنیاند، استفاده مشده شنهادیو همکاران پ رمونی( همانطور که توسط سیسازو اهرم دسته بندیمنابع، 

 یم.کن یممرتبط  خهمراحل مختلف چر برای ،عاملیشبکه چند  دگاهیاز د ینوآور یها ستمیرا به چشم انداز اکوس

کیل ها را تشآپاستارتهای نوآوری را که اکوسیستمعامالنی بنابراین، برای هر مرحله چرخه حیات )ایجاد، توسعه و بازار(، 

های قبلی، بر اساس مشارکت .کنیمدهند )ساختار منابع( ترسیم میها قرار میآپدهند و منابعی را که در اختیار استارتمی

تحت تعریف  .کنیمها تحلیل میآپمنابع فیزیکی، انسانی، سازمانی، اجتماعی، مالی و نوآوری را برای نوآوری استارت

( پیشنهاد شده است، چگونگی ترکیب چنین منابعی تحت 2121نوآوری که توسط )گرانستراند و هولگرسون، های اکوسیستم
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ازی منابع( سمنابع )اهرم دسته بندیهای حاصل از در نهایت، قابلیتو  کنیمفرآیندهای فرعی مدیریت منابع را تحلیل می

 .کنیمرا تحلیل می

 روش تحقیق-3

استقرایی مربوط به چرخه حیات استارت آپ ها، اکوسیستم های نوآوری و تئوری مدیریت  هدف این تحقیق ایجاد تئوری

های تولیدی در طول مراحل آپبنابراین، هدف ما ارائه یک مبنای تجربی برای مشاهده منظم واقعیت استارت .منابع است

 .(2112اذ کردیم )ووس و همکاران، برای این منظور، ما یک رویکرد مطالعه موردی تجربی را اتخ .چرخه عمرشان است

مطالعه موردی در ساختار نظریه برای تعریف اصطالحات و متغیرها و تنظیم رابطه آنها مناسب است )ایزنهارت و گرابنر، 

همچنین، مطالعه موردی منبع مناسبی برای ساخت نظریه مبتنی بر مشاهده واقعیت یک پدیده برای ایجاد ارتباط  .(2112

از این رو، موارد متعدد راه اندازی را به دنبال دستورالعمل های  .(2112ا و بازیگران است )ووس و همکاران، بین متغیره

 .( همانطور که در ادامه توضیح داده شد، مطالعه کردیم2111( و )بارات و همکاران، 2112)ووس و همکاران، 

 انتخاب مطالعه موردی.3.1

( توصیه شده است، ما یک رویکرد نمونه گیری نظری را اتخاذ کردیم. ما در 2112، همانطور که توسط )ایزنهارت و گرابنر

 دارای مجموعه های تولیدیکردیم. سیستم ملی نوآوری انتخاب ابتدا جمعیت را به عنوان استارت آپ های تولیدی 

آپ ی اخیر و ایجاد استارتهای نوآورویژه به دلیل سیاستکند، بههای مهمی است که انتخاب مورد را توجیه میویژگی

(، پایگاه داده ای را توسعه دادیم که شامل بیش 2112بنابراین، مشابه )آیاال و همکاران،  .برای بهبود ظرفیت نوآوری کشور 

از صد استارت آپ تولیدی بود که در اکوسیستم های نوآوری خود فعال بودند. پایگاه داده بخشی از یک پروژه تحقیقاتی 

های ستمها در اکوسیآپآپ است. برای تأیید اینکه استارتبرداری از سیستم نوآوری ملی استارتام برای نقشهدر حال انج

نوآوری فردی خود فعال هستند )واحد تجزیه و تحلیل در سطح شرکت(، از طریق ایمیل یا تلفن با آنها تماس گرفتیم، آنها 

اکوسیستم نوآوری خود و تمایل آنها  عامالندر مورد تعامل آنها با  را در مورد تحقیقات خود مطلع کردیم و سؤاالت کلی

(. پس از آن، برای 2112به در تحقیقات ما شرکت کنید بنابراین، روش نمونه گیری ما بر اساس راحتی است )اتیکان، 

از ها )وکار آنه کسبآوری اطالعات دربارها و جمعآپهای آنالین استارتتجزیه و تحلیل کفایت پرونده، به دنبال طرح

آپی را انتخاب کردیم که در های اجتماعی تجاری( بودیم. در نهایت، ما ده مورد استارتسایت و شبکهطریق وب

 .توانند اطالعات مورد بررسی را ارائه دهند های نوآوری خود فعال هستند و میاکوسیستم

مرحله چرخه حیات انتخاب کردیم تا موارد گذشته نگر و بالدرنگ را  (، ما موارد را از هر2112در ادامه )آیزنهارت و گرابنر، 

انتخاب کردیم. (  F و C مورد)آوری داده بودندترکیب کنیم. بنابراین، ما دو استارتاپ را که در مرحله ایجاد در مرحله جمع

، D ،E ،G ارائه می دهد و مواردکه همچنین اطالعاتی در مورد مرحله ایجاد آنها ( B و A مورد) دو مورد در مرحله توسعه

H ،I و J  که در فاز بازار بودند، که برای همه فازها پاسخ دادند. ما مرحله چرخه عمر راه اندازی را با پرسیدن سؤاالتی بر

( و بررسی اینکه آیا موافق هستند یا خیر، برآورد کردیم. موارد انتخاب شده از بخش های 2.2اساس پیشینه نظری )بخش 

دو ه کف تولیدی هستند تا اطمینان حاصل شود که نتایج به یک بخش صنعتی خاص محدود نمی شود. ما مواردی را مختل

 .منطقه صنعتی و نوآور کشور هستند، انتخاب کردیم

 شماره پرونده نوع استارت اپ

 A محصوالت سالمت

 B کشاورزی
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 شماره پرونده نوع استارت اپ

 C موتور الکتریکی

 D حوزه انرژی

 E چاپ سه بعدی

 F دادهاستخراج 
 G ماشین

 H حوزه انرژی

 I بیوتکنولوژی

 J تجهیزات موتور

 

( از اکوسیستم های نوآوری به عنوان ساختارهای 2121( و )گرانستراند و هولگرسون، 2111ما از تعریف )آدنر و کاپور، 

های نوآوری اکوسیستمبنابراین، ما در نظر داریم که  .مراجعه کنید( 2.1گسترده شرکت استفاده می کنیم )به بخش 

ل آپ مهم هستند و توسط آن قابها و منابعی هستند که برای عملکرد نوآورانه یک استارتای از بازیگران، فعالیتمجموعه

از این رو، واحد تحلیل ما استارتاپ است و ما اکوسیستم نوآوری را که آن را احاطه کرده است، مطالعه  .دسترسی هستند

ر اکوسیستم که د عامالن شوندگان بالقوه دیگری را از ها خواسته شد تا مصاحبهآپاس، از استارتبر این اس .می کنیم

ر مورد تماس گرفتیم و از آنها د عامالن، ما با سایر و بر این اساس کنند معرفیهای اکوسیستمی شرکت داشتند، فعالیت

  .ها و نحوه مدیریت منابع اکوسیستم نوآوری در طول چرخه عمرشان سؤال کردیمآپتعامل آنها با استارت

 روش ها و ابزار جمع آوری داده ها.3.2

منابع  .ستدد ابه دست آوردن تصویری جامع از اکوسیستم های نوآوری استارتاپی مستلزم استفاده از منابع اطالعاتی متع

عنوان منبع اصلی بنابراین، به .(2112متعدد همچنین قابلیت اطمینان تجزیه و تحلیل داده ها را افزایش می دهند )یین، 

ها انجام دادیم که به چرخه حیات آپگذاران استارتای با مدیران عامل و بنیانیافتهساختهای نیمهپروتکل، مصاحبه

ما  .پروتکل به عنوان مواد تکمیلی ارائه شده است .پردازدمی 2.3شده در بخش می تعیینآپ و چارچوب مفهواستارت

 .در دور اول از قبل آزمایش کردیم B و A پروتکل را با موارد

ما  .این پیش آزمون همچنین به ما این امکان را داد که این دو مورد را در حین انتقال از مرحله توسعه به بازار دنبال کنیم

 و A ،B ماه از مصاحبه اولیه، دوباره با مدیران عامل مورد 12را نیز دنبال کردیم. بنابراین، پس از گذشت تقریباً  E مورد

E برای افزایش قابلیت اطمینان، با دو مدیر  .مصاحبه کردیم تا بفهمیم چگونه آنها از مراحل توسعه به بازار تکامل یافته اند

برای سایر موارد، فقط یک نفر در سطح  .مصاحبه کردیم( J و A ،E ،G ،H ) امکان پذیر بوداز پنج استارت آپ که در آن 

 .مصاحبه با استارتاپ ها انجام دادیم 12در مجموع  .مدیریت عالی بود و یا سایر اطالعات در دسترس نبودند

گلوله برفی  شد. با پیروی از رویکرداکوسیستم استفاده  عامالنیک پروتکل اقتباس شده برای مصاحبه با پاسخ دهندگان از 

 عاملها در تعامل بود، و هر های نوآوری که با آنرا از اکوسیستم عامالنی(، هر استارتاپ 2121مشابه )بنیتز و همکاران، 

های نوآوری را توصیه کرد. سیزده مصاحبه با بازیگران اکوسیستم های نوآوری انجام شد. جدید دیگر بازیگران اکوسیستم

دهنده و افزایش مجموعه مصاحبه در این پژوهش جمع آوری شد. برای جلوگیری از تعصب پاسخ 31ز این رو، در مجموع ا

های آنالین، های اجتماعی، ارائهها، شبکهدهندههای شتابسایتها در وبآپهای استارتها را با بررسی نمایهاطالعات، داده



18 
 

 0011،تابستان2، شماره 1دوره  ،فصلنامه مدیران مبتکر

 کردیم. برای موارد دسته بندیآپ )برای سه مورد( شده در استارتعات موردی انجامهای داخلی، و مقاالت علمی مطالارائه

A و E استارت آپ ها برای مشاهده مکان و جمع آوری داده ها انجام دادیم.  زیرساخت، ما همچنین بازدیدهای در محل از

ناد و شواهدی از تعامل خود با استارتاپ اکوسیستم، ما همچنین از پاسخ دهندگان خواستیم ارائه ها، اس عامالنبرای سایر 

برای جمع آوری داده ها بازدید کردیم. در  شتابدهندهها و اکوسیستم های نوآوری ارائه دهند. ما همچنین از امکانات یک 

 .این بازدید، با مدیران عامل و مربیان استارت آپ ها صحبت کردیم

اطالعات، ما یک طرح کلی از پروتکل تحقیق را برای مصاحبه شوندگان ارسال کردیم تا بتوانند مطالب  محرمانگیبه دلیل 

 .و اطالعاتی را برای حمایت از اظهارات خود جمع آوری کنند 

 صحت اطالعات و اعتبار آنها.3.3

بیرونی. ما  اعتبارونی و ، اعتبار درداده صحت: (2113)یین، در تحقیق موردی بر اساس سه بعد تعریف می شود صحت

آوری گذاری مطالعه و جمعاعتبار سازه را از طرق مختلف مورد بررسی قرار دادیم. در ابتدا، ما یک چارچوب مفهومی برای پایه

ها ایجاد کردیم. ما همچنین مطالعه خود را به شرکت کنندگان معرفی کردیم و مفهومی از اکوسیستم ها و منابع نوآوری داده

ای جلوگیری از تصورات نادرست به آنها ارائه کردیم. عالوه بر این، از چهار منبع اطالعاتی مختلف استفاده شد: را بر

 های نیمه ساختاریافته با نمایندگانآپ، مصاحبهگذاران استارتهای نیمه ساختاریافته با مدیران عامل و بنیانمصاحبه

لیل اسناد. ما اعتبار خارجی را در طول طراحی تحقیق با انجام مطالعات و تح محلیهای نوآوری، در بازدیدهای اکوسیستم

(. عالوه بر این، ما هم در درون و هم بین تجزیه و تحلیل 2113موردی متعدد به دنبال منطق تکرار بررسی کردیم )یین، 

واسته شد توضیح دهند که کدام شوندگان خها، از مصاحبهآوری دادهموردی انجام دادیم. برای اعتبار داخلی، در طول جمع

ها برای ایجاد یک رابطه علت و معلولی آپدر هر مرحله چرخه حیات شرکت کردند و چگونه بر نوآوری استارت عامالن

(. پس از مصاحبه، شرکت کنندگان را در جریان قرار دادیم و از آنها خواستیم سوء 2112تأثیر گذاشتند )ووس و همکاران، 

را اصالح کنند. در طول تجزیه و تحلیل داده ها، ما یک تجزیه و تحلیل سری زمانی برای هر مورد انجام  تفاهمات احتمالی

 .( مطابقت دادیم2112دادیم و الگوهای ایجاد شده را مطابق با )ووس و همکاران، 

طالعه موردی برای در نهایت، برای قابلیت اطمینان، یک پایگاه داده مطالعه موردی ایجاد کردیم و از یک پروتکل م

ما همچنین برای هر استارتاپ گزارشی از یافته های خود را برای اعتبارسنجی ارسال  .ها استفاده کردیمآوری دادهجمع

با توجه به قابلیت اطمینان اینترکد، به جای  .همچنین، روش کدگذاری به طور مستقل توسط نویسندگان انجام شد .کردیم

های کدنویسی را در پس از آن، تفاوت ادامه دادیم واستفاده از یک اندازه گیری کمی، ما با تجزیه و تحلیل های مستقل 

آپ در یک مصاحبه جلسات مورد بحث قرار دادیم و در صورت امکان، کدگذاری خود را از مصاحبه اولیه با یک استارت

 .طرفانه برسیمدهنده دیگری مورد بحث قرار دادیم تا به یک درک مشترک و کدنویسی بیدی با پاسخبع

قابلیت  .های قابلیت تمایز پرداختیم( در مورد قابلیت اطمینان، به چالش2113های )توصیه .با پیروی از کمبل و همکاران

ده های کدگذاری پیچیآسانی و بدون ابهام در طرحبندی محتوای متنی به تفکیک به توانایی کدگذاران برای دسته

بنابراین،  .(2013) .برای کاهش پیچیدگی کدگذاری این فرآیند، از توصیه های کمبل و همکاران پیروی کردیم .پردازدمی

اد حله ایجما هر مورد را یک بار اگر در مرحله ایجاد بود، دو بار اگر در مرحله توسعه بود )یعنی کدگذاری اول فقط روی مر

اجرا .در فاز بازار بود )یک جلسه کدگذاری برای هر فاز( تمرکز داشت و دومی فقط روی مرحله توسعه بود( و سه بار اگر

 کردیم.
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کند و سوگیری یا خطاهای کدگذاری احتمالی این تکنیک رمزگذاری مجدد به کاهش تراکم شناختی کدگذارها کمک می 

 .دهدرا کاهش می

 

 تحلیل داده ها و تفسیرتجزیه و .3.2

 :(1222)باردین، تجزیه و تحلیل داده ها سه مرحله را طی کرد

 پیش تحلیل 

  تحلیل محتوا 

 اتفسیر داده ه 

ما همچنین  .ها از هر مورد در میان نویسندگان مورد بحث قرار گرفتهای مصاحبهتحلیل، رونوشتر طول پیشد 

 آوری کردیم و برای هربازدیدهای محل، اسناد و سایر منابع گرفته شده بود جمعها و هایی را که در طول مصاحبهیادداشت

این گزارش به تجزیه و تحلیل داده ها کمک کرد و برای افزایش قابلیت اطمینان  .مورد یک گزارش نهایی ایجاد کردیم

ما یک پروتکل کدگذاری تحقیق برای تجزیه و تحلیل محتوا،  .داده ها به صورت جداگانه برای شرکت کنندگان ارسال شد

ایجاد کردیم که توسط محققان در حین تجزیه و تحلیل هر مورد  2.2را بر اساس چارچوب مفهومی پیشنهاد شده در بخش 

 .این مکانیسم برای هر مرحله چرخه حیات تکرار شدو  دنبال شد

وتکل کدگذاری را برای هر مرحله چرخه حیات بنابراین، محققان به دقت هر مورد را مطالعه و تجزیه و تحلیل کردند و پر

و  ها استفاده شد و همچنین فراوانی، فرآیندهای فرعی و قابلیتعامالنهای کدگذاری برای شناسایی از تکنیک .پر کردند

 در هر عامالنبه عنوان مثال، برای هر مورد، ما تجزیه و تحلیل کردیم که کدام  .دهندگان را تحلیل کردیمتأکید پاسخ

سپس، ما تجزیه و تحلیل  .مرحله شرکت کردند و چه منابعی را برای استارت آپ فراهم کردند تا به ساختار منابع بپردازیم

بندی منابع( بندی منابع )برای تجزیه و تحلیل پویایی بستهدسته کردیم که کدام فرآیندهای فرعی توسط شرکت برای 

ادند بندی منابع توسعه د هایی را در هر مرحله با دستهها چه قابلیتآپرتسپس، بررسی کردیم که استا .استفاده شده است

در نهایت، برای تفسیر، ما تجزیه و تحلیل درون موردی و متقاطع را برای شناسایی  .سازی منابع بپردازیمتا به پویایی اهرم

عملی برای روایت تحلیلی ما مورد استفاده قرار بنابراین، مراحل چرخه حیات به عنوان دستورال .الگوها و تضادها انجام دادیم

 .خالصه می کنیم پیشنهادهاگرفت و ما نتایج خود را از طریق 

 .نتایج2

های پیدا کرده است. یافته ورودمفهوم اکوسیستم های نوآوری به تدریج در میان نظریه پردازان و دست اندرکاران نوآوری 

باالیی  آپ از اهمیتهای نوآوری به دلیل پویایی تبادل منابع برای نوآوری استارتدهنده این است که اکوسیستمما نشان

اکوسیستم اغلب یک تصمیم استراتژیک است، زیرا آنها ترجیح  عامالنها، تکیه بر منابع آپبرخوردار هستند. برای استارت

مشهود  A این امر در بیانیه رئیس بازرگانی و عملیات شرکتو  وکار اصلی خود تمرکز کنندمنابع مرتبط با کسب دهند برمی

ما هر چیزی را که می توانیم برون سپاری می کنیم و هر کاری که یک متخصص بهتر از ما انجام می دهد روند "است: 

قه بندی . بر اساس طب"، بر آنچه که بهترین انجام می دهیمما این است که همیشه بر کسب و کار اصلی خود تمرکز کنیم

غیربازارگرا که در اکوسیستم های نوآوری استارت آپ  عامالن(، ما دریافتیم که 2112ارائه شده توسط )رینولدز و اویگان، 

 کننده ها هستند.مشاوران و مربیان، انجمن های تجاری، و دولت و تنظیم  مراکز رشد ودانشگاه ها،  :ها شرکت می کنند

تامین کنندگان، شرکت های تحقیق و توسعه، رقبا و سایر شرکت ها از اکوسیستم های  :بازارگرا عامالندر حالی که 
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نوآوری، مشتریان، شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران، آژانس های تامین مالی، و مکمل ها هستند. همانطور که در بخش 

 .در سه بخش مربوط به مراحل چرخه حیات استارت آپ ها سازماندهی می کنیمارائه شده است، بخش نتایج را  2.2

 مرحله ایجاد.2.1

حلیل تجزیه و ت.نتایج مرحله ایجاد زمانی است که استارت آپ ها در مورد راه حلی که باید توسعه داده شود، ایده می گیرند

جاد نیاز وکار در مرحله ایو توسعه اولیه و ساختار کسبهای تحقیق ها برای تأمین مالی فعالیتآپدهد که استارتنشان می

در عین حال، منابع انسانی برای آموزش کارکنان و جذب کارورزان و کارآموزان موجود در دانشگاه ها و  به منابع مالی دارند

شورت ها برای جذب دانش فنی و تخصصی با اعضای هیئت علمی مآپعالوه بر این، استارت .جمع آوری شده است

سازد، نزدیکی بین دانشگاه و مرکز رشد و رویدادهای بندی منابع را ممکن میدسته  کههایی یکی از جنبه .کنندمی

 .شودمی بیان مراکز رشدها است که توسط دو نماینده کارآفرینانه آن

برای مثال،  .به ویژه برای استارتاپ ها مهم است شتابدهنده ه با توجه به ساختار تازه متولد شده آن، منابع فیزیکی 

همچنین،  .سازی و آزمایش اولیه را انجام دهنددهد نمونهها اجازه میآپهایی دارند که به استارتها زیرساختدانشگاه

مدل   پردازیدههای تجاری برای ای، مشاوران و مربیان، و انجمنمراکز رشدها منابع سازمانی را از آپدریافتیم که استارت

مورد دوم مخصوصاً برای بنیانگذاران استارتاپی که  .کنندآوری میوکار و مدیریت جمعو جذب دانش کسب تجاری خود

، مشاوران و مربیان آموزش و مشاوره برای توسعه مراکز رشددر این موارد،  .فاقد دانش مدیریت هستند بسیار مهم است

د حل را ارزیابی کننکنند تا پتانسیل بازار راهها کمک میآپهمچنین به استارت کز رشدمرا و  چنین دانشی ارائه می دهند

 .کنند تا برای پیشنهادات کمک مالی درخواست دهدآپ کمک میو به استارت

محصول  تمنابع نوآوری برای پشتیبانی از تحقیق و توسعه )با ارائه بینش در مورد طراحی، مواد، و غیره( و برای تعریف الزاما

ها و نقشه راه فناوری در حال توسعه آپبرای ساختار فرآیند نوآوری استارت مراکز رشداند. منابع نوآوری آوری شدهجمع

کمک گرفت تا فناوری چاپ سه بعدی  مراکز رشداز  ایجاد مرحله در حین Eاستارتاپ ای هستند. به عنوان مثال،مجموعه

خود  مدل تجاری خود را ترسیم کند، که به شرکت اجازه داد تا تکامل فناوری را شناسایی کند و آینده خود را برای ساخت

پیش بینی کند. در حالی که منابع نوآوری مشتریان مربوط به تعریف نیاز محصول، آزمایش نمونه اولیه و بینش محصول 

الزامات محصول را برای راه حل در دست توسعه با مشتریان خود تعریف کرده است تا محصول  F استارتاپ  نمونهاست. 

ها، مشاوران و مربیان، ها منابع اجتماعی را از دانشگاهآپرا با نیازهای بازار هماهنگ کند. همچنین دریافتیم که استارت

د های نوآوری خوه شبکه بازیگران خود و گسترش اکوسیستمها برای توسعکنندههای تجاری، دولت و تنظیمانجمن

و دانشگاه ها به استارتاپ شهرت خوبی می بخشد. این را می توان  مراکز رشدکنند. عالوه بر این، تعامل با آوری میجمع

دانشگاه برای  وآورد اولین مربیان را برای ما به ارمغان مراکز رشد مجموعه "نشان داد:  D استارتاپ در اظهارات مدیر عامل

 ".و توسعه اعتبار ما مهم بود دریچه کاریباز کردن 

مدل  یردازپدهیا یبرا ژهیبه و جاد،یها در مرحله اآپاستارت یبدون شک برا یو سازمان یکیزیف ،یانسان ،یاگرچه منابع مال

 و منابع ینوآور بیها بر ترکآپکه استارت دهدیما نشان م یهاافتهیو توسعه مهم هستند،  قیو بودجه تحق تجاری

منابع  و شوندیم تیریمحصول مد یو طراح یپردازدهیا یبرا ینوآور نابعتمرکز دارند. م ینوآور یهاستمیاز اکوس یاجتماع

 در مراحل که احتماالً شوندیم تیریمد ینوآور ستمیاکوس عامالن ریبه سا یو دسترس عامالنتوسعه شبکه  یبرا یاجتماع

 شود: یما منجر م شنهادیپ نیبه اول جینتا نیخواهند شد. ا ریآپ درگبا استارت یبعد
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ع و مناب عامالن. در مرحله ایجاد، استارت آپ ها بر ساختار و ترکیب منابع اجتماعی برای توسعه شبکه ای از 1 پیشنهاد

 .می کنندنوآوری برای ایده پردازی راه حل های محصول تمرکز 

دتاً ها عمآپدهد که استارتکنند نشان میهای نوآوری که در مرحله ایجاد شرکت میاکوسیستم عامالنهای ما از تحلیل

بازارمحور مشارکت کمی در  عامالندهند. در حالی که منابع و مربیان و مشاوران را ساختار می مراکز رشدمنابع دانشگاه، 

شوند. های تحقیق و توسعه ناشی میکنندگان، مشتریان و شرکتدهند و از تامینله نشان میبندی منابع در این مرحدسته 

رگرا به غیر بازا عامالنبازارگرا بیشتر مربوط به عالئم کد محصول و بهبود نمونه اولیه است. در حالی که  عامالنمنابع 

 :مرند. بنابراین، ما پیشنهاد دوم خود را پیشنهاد می کنینوآوری و منابع اجتماعی، انسانی، سازمانی، فیزیکی و مالی توجه دا

 ازارگراب غیر عامالن با تعامل محصول، توسعه برای دانش و تخصص آوری جمع به نیاز دلیل به ایجاد، مرحله در. 2 پیشنهاد

 .است ایده آل

به سمت توسعه قابلیت سنجش برای درک ها را آپاستفاده از منابع نوآوری، اجتماعی و سازمانی ، استارت ،در مرحله ایجاد

عالوه بر  .دهدسوق می یهای نوآوراکوسیستم عامالنای از احتمالی و توسعه شبکه مدل های تجاری اندازه بازار، کشف

این  .و به اشتراک گذاری منابع به استارت آپ ها اجازه می دهد تا قابلیت یادگیری را توسعه دهند عامالناین، کار با دیگر 

گیری از بهره که اکوسیستم های نوآوری می پردازد عامالنقابلیت به استعداد شرکت ها در جذب و به کارگیری دانش از 

ها و نحوه مدیریت دانش و روابط با دانشگاه، مرکز رشد، مشاوران آپاز منابع انسانی، نوآوری، اجتماعی و سازمانی استارت

 گزارش می دهد که استارت آپ از Dنمونه استارتاپ به عنوان مثال،د. شون ناشی میکنندگان و مشتریاو مربیان، تامین

چنین یادگیری با توسعه مداوم منابع  .مشاوران، تامین کنندگان، و دانشگاه ها آموخته است کناره هم قرار گرفتن جمعی از 

 .شدانسانی و کسب تجربه از طریق تعامالت در اکوسیستم های نوآوری امکان پذیر 

اکوسیستم های نوآوری برای تعریف الزامات و طراحی محصول، و همچنین ساختار فرآیند نوآوری، قابلیت عامالن تعامل با 

شود که در طول ها مربوط میآپها و تجربه استارتنوآوری استارت آپ ها را تقویت می کند. قابلیت نوآوری به مهارت

، استفاده از آیند. در نهایتشده )منابع سازمانی( به دست میساختار داخلی تشکیل فرآیند تحقیق و توسعه )منابع نوآوری( و

ها آپدهد. قابلیت چابکی به توانایی استارتها را به سمت چابکی سوق میآپمنابع سازمانی، اجتماعی و نوآوری، استارت

با تامین کنندگان و  A استارتاپمثال،  شود. به عنوانمربوط می مدل تجاری  های محصول ودر نوسان سریع بین ایده

دانشگاه ها تعامل داشت تا چندین پیکربندی محصول ممکن را آزمایش کند، داده ها را تجزیه و تحلیل کند و بهترین 

در ابتدا یک دستگاه قفل برای ایمن سازی   Jاستارتاپ تناسب را در چرخه های آزمایشی کوتاه پیدا کند. به طور مشابه،

را پیش برد و  مدل تجاری آپ ایده پیشنهاد وکنندگان و مشاوران، استارتها توسعه داد. بر اساس بینش تامیندوچرخه 

 بیان می شود:سوم  پیشنهادها، کمدها را بخرد. از این رو، تصمیم گرفت به جای ساخت قفسه

س، حهمچون  ییتوسعه قابلیت هارویکرد . در طول مرحله ایجاد، استارت آپ ها از منابع اکوسیستم نوآوری با 3پیشنهاد 

 .یادگیری، نوآوری و چابکی استفاده می کنند

 مرحله توسعه

را توسعه می  اولیه مدل تجاری مرحله توسعه به مرحله ای می پردازد که استارتاپ محصول را نمونه اولیه می کند و یک

د های تامین مالی برای تامین مالی فرآینگذاران و آژانسرمایهها، سدهندهها منابع مالی را از شتابآپبنابراین، استارت .دهد

 مسیرهایکنند و یافته میهای توسعهحلهمچنین، مشتریان شروع به خرید راه .کنندآوری میتحقیق و توسعه خود جمع

ی تامین مالی برای توسعه هاها منابع مالی را از آژانسآپعالوه بر این، استارت .کندآپ را ایجاد میاستارتدرآمد اولیه 
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ها برای ، مشاوران و مربیان، و شتاب دهندهمراکز رشددر مقابل، منابع انسانی از  .کنندمی دریافتیک ساختار تولیدی 

ها با جذب کارآموزان و آپمشابه مرحله ایجاد، استارت .شوندآوری میهای تجاری جمعآموزش کارکنان و توسعه مهارت

ها به ، کارآموزان و کارآموزان از دانشگاهJ و E نمونه استارتاپ هایدر  .کنندمی آمادهها، منابع انسانی را هکارآموزان دانشگا

 .آپ بهبود بخشدرا با آوردن دانش پیشرفته به استارت توسعه محصول های فنیشرکت کمک کردند تا جنبه

لویت بندی اوبرای آماده سازی ساختار تولیدی استارتاپ و از طریق در دسترس بودن امکانات،  مراکز رشدمنابع فیزیکی از 

 .منابعی را به اشتراک می گذارند تا امکان آزمایش محصول را فراهم کنند مراکز رشددر مرحله بعد، دانشگاه ها و  .شوندمی

ا نمونه اولیه را طراحی و آزمایش کند، در حالی که از سوی دیگر، رقبا و سایر شرکت ها به استارتاپ کمک می کنند ت

نمونه هایی از این (  B ،D ،I استارتاپی ) موارد .ارائه می دهند رادر بسترهای آزمایشی نمونه اولیه (B2B به ویژه)مشتریان

این  .ک شدندآنها با مشتریان بالقوه راه حل های خود برای انجام آزمایشات در فرآیندهای مشتری شری .موارد هستند

 .های ارزشمندی در مورد الزامات، ویژگی ها و عملکرد محصول ارائه کرد رویکردهایتعامل 

نکته مهم این است که در این مرحله، استارت آپ ها بر توسعه نمونه اولیه تمرکز می کنند تا به نسخه نهایی محصول 

های محصول، آزمایش و اعتبارسنجی نمونه تعریف نیازمندیبنابراین، منابع نوآوری برای  .برای بازار برسند )فاز بعدی(

کنندگان برای کدنویسی قطعات محصول و بهبود محصول بر عالوه بر این، منابع نوآوری تامین .شوندبندی میاولیه، دسته

کدنویسی  کنندگان برایمنابع نوآوری را از تامین G استارتاپبه عنوان مثال، .شان همراه استاساس دانش و تجربه

گان کنندتامین»دهد: آوری کرد، همانطور که در نقل قول مدیر عامل نشان میمحصول با توجه به ماهیت پیچیده آن جمع

ها منابع آپدر همین حال، استارت "بسیار مهم هستند آنها به ما کمک زیادی کردند، به ویژه در طول توسعه محصول

همچنین،  و پشتیبانی کنند توسعه محصول حل را به طور مشترک ثبت کنند و ازا راهکنند تآوری مینوآوری دانشگاه را جمع

 .مشاوران به استارت آپ ها کمک می کنند تا طراحی محصول را بهبود بخشند

غیربازاری و هم از  عامالنهم از  )های نوآوریاکوسیستم عامالنها منابع اجتماعی را از آپدر مرحله توسعه، استارت

به طور خاص، توسعه شبکه با مشتریان با هدف گسترش سبد و کنند آوری میبرای توسعه شبکه جمع(بازارگرا  عامالن

ها آپارتهای نوآوری به استبندی منابع اجتماعی اکوسیستمدسته سایر فرآیندهای فرعی مورد استفاده برای  .مشتریان است

عالوه بر این، منابع اجتماعی برای ایجاد یک شهرت  .دهدرا می های شتابامکان دسترسی به بازار، مربیان و برنامه

برند، ها و سایر بازیگران سود میدهندهها، شتابها از انتقال تصویر تعامل با دانشگاهآپآپی که در آن استارتاستارت

اصلی شریک شود  عامالنمشهود است، جایی که استارتاپ موفق شد با  D نمنونه استارتاپاین در  .شوندبندی میدسته

این باعث شد شرکا بر شک و تردید در مورد فناوری )پیچیده و پرهزینه(  .تا راه حل را بر اساس اعتبار دانشگاه آزمایش کنند

 به اجماع نظر برسند.توسعه یافته 

ها برای تعریف آپها در مرحله توسعه توسط استارتو شتاب دهنده مراکز رشدها، در نهایت، منابع سازمانی از دانشگاه

مدل  هاآپهمزمان، در مرحله توسعه، استارت .شوندآوری میوکار و مدیریت جمعساختار گردش کار و کسب دانش کسب

 .دهندرا توسعه می های درآمد و مشتریان هدفرا بیشتر توسعه داده و تعاریف مربوط به زنجیره تامین، جریان تجاری خود

  .و انجمن های تجاری انجام می شود مراکز رشداین کار با جمع کردن منابع نوآوری از 

ها عمدتاً بر مدیریت نوآوری، منابع اجتماعی و آپدهد که در مرحله توسعه، استارتهای ما نشان میدر مجموع، یافته

منابع نوآوری برای توسعه و پاالیش محصوالت از طریق توسعه نمونه  .کنندهای نوآوری تمرکز میسازمانی از اکوسیستم

در همین حال، مدیریت منابع اجتماعی بر توسعه شبکه، دسترسی به ذینفعان و  .اولیه و اعتبار سنجی مدیریت می شوند
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 .....نوآوری های اکوسیستم در را خارجی منابع ها آپ استارت چگونه

مدیریت می  اریمدل تج در حالی که منابع سازمانی برای ساختار کسب و کار و توسعه .تمرکز دارد مداومتوسعه شهرت 

 به شرح زیر است:چهارم ما  پیشنهاداز این رو،  .شوند

. در طول مرحله توسعه، استارت آپ ها بر ساختار و مجموعه منابع نوآوری برای نمونه سازی و آزمایش محصول 2پیشنهاد 

 .لیات بازار آتیو منابع سازمانی برای رویارویی با عم منابع اجتماعی برای گسترش شبکه خود؛ .تمرکز می کنند

ازار فاز ب یمنابع خود را برا گاهیدارند پا ازیکه استارت آپ ها هنوز در حال توسعه محصول هستند و در همان زمان ن یزمان

 یازو نمونه س شیآزما یگرا برا ربازاریغ عامالن ری، مشاوران و سامراکز رشدرا از  یمنابع دیآنها با ن،ی. بنابراندآماده کن

 توسعه یبازارمحور برا عامالنمنابع  گر،ید یکنند. از سو یجمع آور یو جذب دانش تجار مدل تجاری فیمحصول، تعر

 یهامونهن شیو توسعه و آزما قیتحق یبرا یگذارهیسرما ،یترمش یویساختن پورتفول ،یدیو تول یتجار یهارساختیز

 است: ریپنجم ما به شرح ز شنهادیپ ج،ینتا نی. بر اساس اشوندیم یبنددسته به صورت  هیاول

بازار و غیربازار گرا از اکوسیستم های نوآوری برای حمایت  عامالن ی بین. در طول مرحله توسعه، مشارکت متوازن2پیشنهاد 

 .از استارت آپ ها با توسعه محصول و آماده سازی برای تجاری سازی وجود دارد

 .نیست که استارت آپ ها قابلیت های توسعه یافته قبلی را ترک کنند انتقال از مرحله ایجاد به مرحله توسعه به این معنی

مرحله توسعه  .اندکنند که در مرحله ایجاد ایجاد شدههایی ایجاد میهای جدیدی را بر روی قابلیتها قابلیتبرعکس، آن

 .و تکامل یابندشده تطبیق داده ، مدل تجاریکنندگان و های مصرفها بر اساس ورودیآپمستلزم آن است که استارت

برای این منظور، استارت آپ ها از نوآوری، منابع انسانی و سازمانی برای ایجاد قابلیت های انعطاف پذیری استفاده می 

اکوسیستم های نوآوری را در مورد طراحی و عملکرد محصول جذب  عامالنبه این ترتیب، آنها باید ورودی های  .کنند

شابه، آموزش منابع انسانی به آنها اجازه می دهد تا منابع سازمانی، مانند فرآیندهای کسب و کار، زیرساخت به طور م .کنند

را در مرحله توسعه از  Jمدل تجاری استارتاپ به عنوان مثال، .را برای انعکاس نیازهای بازار شکل دهند مدل تجاری ها و

 مدل تجاری  کردند، بههای دیگران را کرایه میتریان دوچرخهیک سیستم اشتراک دوچرخه همتا به همتا که در آن مش

 .داد، تغییر دادها را به مشتریان اجاره میها است و آنآپ مالک دوچرخهکه استارت

عالوه بر این، استارت آپ ها قابلیت های تولید و ارائه خدمات را برای طراحی، تولید و مونتاژ محصول با استفاده از منابع 

. این قابلیت بر اساس آمادگی استارتاپ ها برای را دارند.و سازمانی و ارائه خدمات تکمیل کننده راه حل توسعه  فیزیکی

تولید )منابع فیزیکی( و منابع سازمانی تعریف ساختار گردش کار و کسب دانش مدیریت و کسب و کار به کار گرفته می 

بلیت ها را توسعه دادند تا بتوانند محصول خود را تولید کنند و خدماتی این قا( G و E )استارتاپ هایشود. به عنوان مثال، 

را برای افزایش راه حل ارائه دهند و جریان های درآمدی بیشتری داشته باشند. در نهایت، استارت آپ ها با استفاده از منابع 

 وکار به تواناییمدل کسبسازمانی، نوآوری و اجتماعی، قابلیت کشش مدل کسب و کار را توسعه می دهند. کشش 

کند و اعتباری را تناسب محصول با بازار را پیدا می ،اشاره دارد که به طور مؤثر مدل تجاری ها برای توسعه یکآپاستارت

مدل  توانند برای فاز بازار آماده شوند، جایی کهها میآپدر پایگاه مشتری اولیه خود پیدا کرده است. بنابراین، استارت

 :بیان می کند کهدهد. بنابراین، پیشنهاد ششم ما وکار خود را توسعه میآپ کسبشود و استارتپاالیش می تجاری

  . در مرحله توسعه، مجموعه منابع اکوسیستم های نوآوری، استارتاپ ها را به سمت توسعه انعطاف پذیری، کشش2پیشنهاد 

 .دهد، و قابلیت های تولید و ارائه خدمات سوق می مدل تجاری

 بازار فاز. 2.3
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 بر هاآپاستارت مرحله، این در. رسد می بازار به معتبر محصول یک با موثر طور به آپ استارت که است زمانی بازار مرحله

. کنندیم تمرکز قبلی مراحل در شده تعریف مدل تجاری تحت گذاریسرمایه گسترش و گسترده مشتری سبد یک ایجاد

 یبانیپشت ارائه و مجدد فروش با که آیندمی وجود به مرحله این در مکملیعامالن  فیزیکی، منابع برای اساس، این بر

 آالت نماشی مانند فیزیکی منابع ها آپ استارت دیگر و رقبا که حالی در. افزایندمی ارزش نوآوری به نوآوری، از نگهداری

 مشتریان از درآمد جریان گیریشکل به بازار فاز در مالی منابع قبلی، فازهای برخالف. گذارند می اشتراک به را تجهیزات و

 الیم منابع همچنین هاآپاستارت. است مرتبط مالی تامین هایآژانس سوی از زیرساخت توسعه مالی تامین و هامکمل و

 .کنندمی آوریجمع وکار کسب گسترش برای هادهندهشتاب از را

 زا کارآموزان و کارآموزان طریق از بازار فاز در نوآوری هایاکوسیستم انسانی منابع که دهدمی نشان همچنین ما نتایج

 .شوندمی جذب هادانشگاه

 تمتفاو توسعه و ایجاد فاز های چالش با که دهند می آموزش بازار فاز های چالش برای را کارکنان مشاوران حال، همین در

 فاز در شدند، می بندی دسته مدل تجاری توسعه برای سازمانی منابع توسعه، مرحله در که حالی در مشابه، طور به. است

 حاصال برای تجاری هایانجمن و مشاوران از را سازمانی منابع هاآپاستارت بنابراین،. شود می تعریف مدل تجاری بازار،

 به دست می آیند. مدیریت و کار و کسب دانش و کنندمی آوریجمع مدل تجاری بهبود و

 برای را ینوآور منابع هاآپاستارت توسعه، مرحله در که حالی در. است متفاوت توسعه فازمنابع  با بازار فاز در نوآوری منابع

 و هاحلراه اصالح برای منابع بازار فاز در کنند،می آوریجمع محصول هاینیازمندی تعریف و جدید هایحلراه توسعه

 نندگانک تامین از عمدتاً را منابع ها آپ استارت منظور، این برای. شوندمی بندیدسته خدمات و محصوالت سبد گسترش

 خوردباز و آزمایش اساس بر را محصول اضافی های بینش مشتریان مرحله، این در. کنند می بندی دسته مشتریان و

 نوآوری وردم در ثابتی بازخورد نیز ها مکمل مشتریان، با خود نزدیک تماس دلیل به مشابه، طور به. دهند می ارائه گسترده

 می حفظ را نوآوری و کارآفرینی های سیاست ارائه در خود قبلی نقش سازمان های تنظیم مقررات و دولت. دهند می ارائه

 شده روزبه و آتی هاینسخه برای را محصول طراحی تا کنندمی کمک هاآپاستارت به کنندگانتامین که حالی در. کنند

 .بخشند بهبود

 با ودخ شبکه توسعه بر هاآپاستارت زیرا دارند، حضور هاآپاستارت بازار فاز در گسترده طوربه اجتماعی منابع نهایت، در

 می غتبلی آنها که رویدادهایی و ها دهنده شتاب و رشد مراکز دانشگاه، که شود می مشخص کنندمی تمرکز بازار عامالن

 افزایش و گذاران سرمایه به دسترسی برای تجاری های انجمن از اجتماعی منابع. کند می کمک ما شبکه توسعه به کنند

 یک یجادا و مربیگری به دسترسی ها دهنده شتاب که حالی در. است شده بندی دسته صورت به ها آپ استارت شدن دیده

 فراهم ار مشتریان به دسترسی آپ،استارت هایافزونه عنوان به عمل با هامکمل نهایت، در. کنند می فراهم را قوی شهرت

 .کنندمی تجربیات تبادل رقبا با هاآپاستارت و کنندمی

 اجتماعی منابع و نوآوری ترکیب بر هاآپاستارت بازار، فاز طول در که دهندمی ارائه را شواهدی ما هاییافته مجموع، در

 توسعه تیم بازخورد و فعلی محصوالت بهبود ها،آپاستارت محصوالت سبد افزایش برای نوآوری منابع. کنندمی تمرکز

 و کهشب توسعه بازار، دید افزایش برای اجتماعی منابع این، بر عالوه. اندشده آوریجمع مشتری هایبینش با محصول

 می پیشنهاد زیر شرح به را خود هفتم پیشنهاد ما، نتایج به توجه با. اندشده بندیدسته صورت به مشتریان به دسترسی

 :کنیم
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 و خدمات و محصوالت سبد گسترش برای نوآوری منابع ترکیب و ساختار بر ها آپ استارت بازار، مرحله در. 2 پیشنهاد

 .کنند می تمرکز مشتری به دسترسی و خود شبکه توسعه بازار، دید افزایش برای اجتماعی منابع

 که زار،با فاز هایویژگی با توانمی را این. هستند غالب ها آپ استارت نوآوری اکوسیستم تعامالت بر محور بازار عامالن

 های آژانس و ها دهنده شتاب مثال، عنوان به. داد توضیح است، مشتریان و خدمات محصوالت، سبد گسترش بر مبتنی

 مهم عامالن عنوان به ها مکمل و کنند می شرکت کار و کسب گسترش در گذاری سرمایه برای بازار فاز در مالی تامین

 فاز رایب هاآپاستارت ملزومات دیگر، عبارت به. شوند می مطرح کنندگان مصرف و ها آپ استارت بین ارتباط ایجاد برای

 طول در: »است مشخص مرکز رشد مدیر قول نقل در این. است مرتبط بازارمحور بازیگران توسط شدهارائه منابع به بازار

 تجاری شکالتم به تبدیل آنها مشکالت رسند، می بازار به وقتی اما کنیم، کمک آنها به بیشتر توانیم می ما ،رشد فرآیند

 صورت به ار خود هشتم پیشنهاد نتایج، این به توجه با. ". دانشگاه نه شود، می حل بهتر خارجی عامالن توسط که شود می

 :کنیم می بیان زیر

 البغ محور بازار عامالن با تعامل ها، حل راه سازی تجاری و بیشتر مشتریان به نیاز دلیل به بازار، مرحله در. 2 پیشنهاد

 .است

 کند رشد د،کن پیدا بودجه دهد می اجازه استارتاپ به کهنظر بگیرید  در رامدل تجاری  یکدر  یافته توسعه سازمانی منابع

 مچنینه مدل تجاری که معنا این به. کند کسب( مالی منابع) سود ،(فیزیکی) پایدار نرخ با یافته توسعه های حل راه از و

 فقط که هاییلحراه از تا باشند داشته را آپاستارت توسط تکرار قابلیت فیزیکی نظر از که بگیرد بر در را هاییحلراه باید

. کرد ناباجت چرخد،می کوچک بازار یک یا واحد شرکت یک حول آن مشتریان پایگاه یا کرد استفاده آن از توانمی بار یک

 مورد سازمانی آمادگی های قابلیت ایجاد برای ها آپ استارت توسط بازار فاز در انسانی و سازمانی منابع مشابه، طور به

 ابلیتق اساس بر خود فرآیندهای و داخلی ساختار اصالح برای ها آپ استارت توانایی عنوان به که گیرد می قرار استفاده

 و منابع از اه آپ استارت استفاده نحوه به این. شود می ترجمه نوآوری های اکوسیستم منابع و کنون تا یافته توسعه های

 به و کنند ترک را اندازی راه شرایط دهد می اجازه آنها به که شود می مربوط سازمانشان در ساختاری ایجاد و ها قابلیت

 منابع و هاقابلیت که است هاییآپاستارت به مربوط سازمانی آمادگی بنابراین،. شوند تبدیل تاسیس شرکت یک

 وکارکسب درش و بازار هایفرصت از برداریبهره برای را هاآن و گرفته دستبه تاکنون را یافتهتوسعه نوآوری هایاکوسیستم

 :کنیم می پیشنهاد را خود نهم پیشنهاد ما آن، به توجه با. دهند تغییر

 های تقابلی و پذیری مقیاس توسعه به را ها آپ استارت نوآوری، های اکوسیستم منابع مجموعه بازار، مرحله در. 2 پیشنهاد

 .دهد می سوق سازمانی آمادگی

 برای را خود منابع گیرند،می قرار خود حیات چرخه مراحل در هاآپاستارت وقتی که دهدمی نشان نتایج کلی، طور به

 تقابلی به بسته مرحله هر در درگیر عامالن از ای مجموعه منظور، این برای. کنندمی تجدید مرحله هر نیازهای برآوردن

 هایابلیتق خود، نوبه بهو  کند می تغییر بازارگرا عامالن به غیربازاری عامالن از دارد، نیاز توسعه برای استارتاپ که هایی

 .است آینده مرحله برای شرکت سازیآماده و هاآپاستارت رقابتی مزیت ایجاد هدف با مرحله هر در یافتهتوسعه

 نتیجه گیری

 برای منابع تأمین در مهمی نقش نوآوری هایاکوسیستم که کندمی تأیید را( 2112) فوکوگاوا ادعاهای ما هاییافته

 امکان ت،مشکال بر غلبه برای هاآپاستارت به کمک با نوآوری، هایاکوسیستم عامالن منابع و کنندمی ایفا هاآپاستارت

 منابعی رینوآو هایاکوسیستم عامالن چگونه که کندمی روشن ما هاییافته میکنند و  فراهم را هانوآوری پتانسیل تحقق
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 مسئولیت» بر غلبه برای را( نوآوری و اجتماعی سازمانی، منابع) دانش تا کندمی کمک هاآپاستارت به که کنندمی فراهم را

 نوآوری هایاکوسیستم این، بر عالوه(. 2111 همکاران، و راجو) کنند کسب سازمانی بلوغ سریع توسعه و خود «بودن جدید

 فیزیکی، اختارس بودجه، به دسترسی کردن فراهم با تا کنندمی کمک هاآپاستارت به انسانی منابع و مالی اجتماعی، فیزیکی،

 (.,Nguyen et al.2014) بگیرند هپیش «بودن کوچک مسئولیت» از شبکه، و ماهر پرسنل

 هاآپارتاست حیات چرخه مراحل طول در نوآوری هایاکوسیستم تغییرات گیریشکل چگونگی از را اولیه تجربی شواهد ما

 که معناست نای به نوآوری هایاکوسیستم مورفولوژیکی دهیشکل این. کنیممی ارائه منابع مدیریت تئوری دیدگاه تحت

 دیکته شد، خواهند مدیریت که را هاییقابلیت و منابع ،عامالن حیات، چرخه از مرحله هر در هاآپاستارت اهداف و نیازها

 حامیان عنوان به غیربازارگرا عامالن کنندمی بیان که دهد،می ارتقا را( 2112) اویگون و رینولدز هاییافته ما نتایج. کنندمی

 هاینقش این که دهیممی نشان ما. کنندمی تسهیل را عامالن بین تعامالت و کنندمی عمل نوآوری هایاکوسیستم

 انسانی، ابعمن نیز بازارگرا غیر عامالن حال، این با. دارد اشاره اجتماعی و سازمانی منابع نوآوری، به کنندهتسهیل و حمایتی

 . هستند توسعه و ایجاد مراحل در عمدتاً که دهندمی قرار هاآپاستارت اختیار در را مالی و فیزیکی
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