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  چکیده

بر اقتصاد کشورها هستیم، اما نرخ باالي شکست آنها خصوصاً در  ها و اثر آنها امروزه شاهد رشد روزافزون استارتاپ
اي تبدیل شده است. هدف از این مقاله، توسعه مدل  فازهاي ابتدایی چرخه حیات، به چالشی اساسی در جامعه علمی و حرفه

اکتشافی  -ق آمیختههاي مبتنی بر فاوا در طول چرخه حیات آنها است. براي این منظور از روش تحقی تاب آوري استارتاپ
پینگ، آچاره، گیري هدفمند چهار استارتاپ پی استفاده شد و در فاز کیفی، با بهره از استراتژي مطالعه چندموردي، نمونه

ها و بررسی مستندات و اخبار در نرم افزار اطلس  هاي جمع آوري شده از مصاحبهاوبار و کشمون و تحلیل مضمون داده
هاي  پرسشنامه از زیست بوم شرکت 190ازآن در فاز کمی، با اتکاء به نتایج  استخراج شد. پس، مدل تاب آوري 71تی

، مدل توسعه یافته مورد 32استارتاپی ایران و با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس
هاي چالش محصول،  اراي سه بعد چالش (با مؤلفهدهد مدل تاب آوري استارتاپ د ها نشان می بررسی قرار گرفت. یافته

سازي ناب، ساخت پلتفرم، اقدام  هاي چرخش، ارزش پیشنهادي، مشتري تکنولوژي، تیم، مالی و قانونی)، اقدام (با مؤلفه
بوم استارتاپ) است. این عوامل هاي کلیدي تیم و نقش زیست هاي قابلیت درونی و محیطی)، و پیشرانه گذر (با مؤلفه

توانند به عنوان نقشه راهنماي مؤسسین استارتاپ در طول چرخه حیات عمل  ازدارنده و کمک کننده تاب آوري، میب
  نمایند.
  
  آوري، چرخه حیات، روش آمیخته، نوآفریناستارتاپ، تاب :کلیدي هاي واژه
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 مقدمه
ها نوآفرین .تشدید شده استاي  هها در جوامع انسانی به طور فزاینداثرگذاري نوآفرین

و تولید محصوالت نوآورانه ، ایجاد شغل، باعث رشد اقتصادي کشورها شده و در خلق رفاه
 تغییراتها بوم نوآفرینایران نیز زیست در .(Unterkalmsteiner, et al., 2016) نقش دارند

تجارت الکترونیک وزارت  در گزارشی که توسط مرکز توسعه .تاس بوده شاهد را زیادي
روند حجم ریالی تجارت الکترونیک ایران در ، معدن و تجارت ایران منتشر شده است، صنعت

هزار میلیارد ریال در  198دهد حجم تجارت الکترونیک از نشان می 97تا  92هاي طول سال
(مرکز توسعه تجارت الکترونیک, رسیده است  97هزار میلیارد ریال در سال  2081به  92سال 

مقایسه درصد حجم تجارت الکترونیک ایران از تولید ناخالص کشور در طول  .)1397
 1396% در سال 03/11به  92% در سال 73/3دهد این عدد از  می نشان 1396تا  1392هاي  سال

 ران بر اقتصاد کشور را نشاناثر غیرقابل انکار فضاي نوآفرینی ای، رشد کرده است و این رشد
 مسئلهاما  ،هاي کلیدي اقتصاد کشورها تبدیل شده اندنوآفرینان به هستهدر حال حاضر  .دهد می

هاي اخیر پژوهشدر سال .شکست باالي نوآفرینان همواره چالش بزرگ این بخش بوده است
شی از تمام استارتاپدر گزار .ها انجام شده استهاي زیادي در رابطه با نرخ شکست نوآفرین

وارد شده اند و باقی در  2018% به سال 56تنها ، راه اندازي شده اند 2014هایی که در سال 
نشان داده  1در مطالعه دیگري نابل .(Mansfield, 2019)هاي گذشته شکست خوردند طول سال

هاي جسورانه % سرمایه گذاري75روند و بین میها در پنج سال اول از % از نوآفرین60است 
همچنین تحقیقات نشان  .(Nobel, 2011)ها با شکست مواجه شده است انجام شده در نوآفرین

خورند و ها در دو سال ابتدائی فعالیت خود شکست میاز این شرکتاي  هدهد بخش عمدمی
ر نتیجه نوع هدایت درون سازمانی است تا رقابت در بین سایر مهمتر آنکه این شکست بیشت

بررسی آماري شرکت . (Marmer, Herrmann, Dogrultan, & Berman, 2012a)ها نوآفرین
استارتاپ با  527هزار و  86د دهد در سطح جهان تعدا نشان می 2استارتاپ رنکینگ تحقیقاتی
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ها در کشور  این استارتاپ %54نزدیک به ، ز سه سال وجود دارد که در این بینعمر بیش ا
و ایران با  استارتاپ در رتبه اول جهان 645هزار و 46آمریکا با ، بر این اساس .آمریکا قرار دارد

درحال حاضر تعداد  ،دهد ها نشان می چنانکه بررسی .جهان قرار دارد 48استارتاپ در رتبه  182
استارتاپ  1315گري فاوا حدود  شده ایران در مرکز توانمندسازي و تسهیل هاي ثبت استارتاپ

به  .)1398(اقتصاد بازار, ست درصد آنها کمتر از یک تا سه سال ا 80است که عمر بیش از 
هدف باشد و  می هانرخ باالي شکست نوآفرین، اصلیي  مسئلهتوان گفت  می طورخالصه

  .مبتنی بر فاوا است هاي  آوري استارتاپاصلی طراحی مدل تاب

  و پیشینه تحقیقمبانی نظري مروري بر 
 وري پرداختـه آدر این بخش بـه تعـاریف مربـوط بـه نـوآفرین و تـاب       ، از بعد پیشینه نظري

یـک مـدل کسـب    سازمانی است موقت که در جستجوي ،نوآفرین، از نقطه نظر بلنک .شود می
) با اقتبـاس معنـاي   2012بانگ ( .(Blank & Dorf, 2012)است  2و مقیاس پذیر 1رارپذیروکار تک

آوري مفهوم تاب، وکارشناسی و اعمال آن در ادبیات مدیریت کسبآوري از مکتب روانتاب
: کارآفرینی عبـارت اسـت از  آوري تعریف دقیق این پژوهشگر از تاب .را ارائه کرد3کارآفرینی

کـه در مسـیر کسـب   هـایی   کننده و چالشتوانایی مقابله خوب با سطح باالیی از تغییرات ویران
وکار به یک مسیر کامالً جدید بعـد از فهـم ایـن نکتـه کـه مسـیر       تغییر کسب ؛وکار وجود دارد

از تحمـل عقـب   وکار به حالت متعـارف بعـد   توانایی برگرداندن کسب ؛فعلی موفق نخواهد شد
حفظ سالمت روان و انرژي در زیر فشار باال و مستمر ناشی از مشکالت  ؛هاها یا چرخش نشینی
آفرینـی  تـاب "عبارت ، بنابراین و بر اساس مطالعات بلنک و بانگ. (Buang, 2012)وکار کسب

شـرکت نـوآفرین در طـول دوره    بقـاي  : شـود به صورت زیر تعریف مـی  "هاي نوآفرینشرکت
   .چرخه حیات توسط نوآفرین
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 .شـود  مـی  مـرتبط بـا سـوال تحقیـق بررسـی     هاي  در این بخش پژوهش، از بعد پیشینه تحقیق
 ،در ادبیات حـوزه نـوآفرین   است. هاال اصلی تحقیق حاضر توسعه مدل تاب آوري نوآفرینؤس

 ال را پوشـش ؤاز ایـن سـ   "شـی بخ"مختلفی انجام شده است که به طـرق مختلـف   هاي  پژوهش
   .شود می دهند که در ذیل به طور مختصر به آنها پرداخته می

ها به ترتیـب اهمیـت لیسـت شـده     بیست دلیل شکست نوآفرین، بی اینسایتدر گزارش سی
توان به عدم نیاز بـازار بـه محصـول یـا خـدمت ارائـه شـده توسـط         است که از مهمترین آنها می

ها اشـاره  شکست در رقابت با سایر شرکت، تیم مناسب اجرایی ، نبودنقدینگیکمبود ، نوآفرین
ها به دلیل کمبود پول به شکست می% نوآفرین50کارد معتقد است  .(CBInsights, 2018)کرد 

زمان نامناسب ، ریزيوکار و عدم برنامهاما درواقع فاکتورهایی مانند نداشتن مدل کسب .خورند
وکار نوپا را به سوي کمبود نقـدینگی سـوق   و تیم نامناسب هستند که کسب براي ورود به بازار

وکارها به دلیل عـدم  % از کسب46دارد سسه تحقیقات تنسی بیان میؤم .(Card, 2015)دهند می
عدم دانش مـالی و عـدم تجربـه    ، ریزيعدم برنامه ، شایستگی که شامل قیمت گذاري نامناسب

گیـاردینو در پـژوهش   ، در نهایـت  .(Entrepreneur Weekly, 2016)خورنـد  شکست مـی  ،است
پـردازد و دلیـل شکسـت عمـده     خود به معرفی عوامل شکست نوآفرینان در فازهاي ابتدایی می

که اکثـر  اي  هبه گون .داندرکز بر مشتریان بالقوه مینوآفرینان تمرکز بسیار بر راه حل به جاي تم
رسـند کـه   گذارند اما در نهایت به محصولی میآنان زمان و هزینه زیادي بر توسعه محصول می

در پـروژه ژنگـان   .(Giardino, Wang, & Abrahamsson, 2014)بـرایش مشـتري وجـود نـدارد     
استارتاپ به بررسی غنـی موضـوع شکسـت     3200از طریق مصاحبه کیفی با ها کاوي استارتاپ

دلیـل  ، جهـش قبـل از بلـوغ   ، به عقیـده پژوهشـگران آن پـروژه    .ها پرداخته شده استاستارتاپ
تمـام   .(Marmer, Herrmann, Dogrultan, & Berman, 2012b)% از نوآفرینان است 74شکست 

مطالعات فوق صرفاً به ذکر دالیل شکست بسنده کرده اند و راهکار پیشگیري و مقابله با عوامل 
هـاي عبـور موفقیـت آمیـز     بـه اسـتراتژي  ، در موج دیگري از تحقیقات .شکست بیان نشده است

را در قالـب   1بلنک و دورف روش توسعه مشتري .حیات پرداخته شده استنوآفرینان از چرخه
                                                        

1 Customer development 
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اکنون نوآفرینـان ابزارهـایی را بـه    آنها معتقدند هم .پیشنهاد کرده انداي  هیند چهار مرحلیک فرا
مشـتري و  ، است که شناخت کافی از بازاراي  هوکارهاي با سابقگیرند که مناسب کسبکار می

ها همه چیز مجهول و ناشناخته است و بنـابراین نیـاز بـه    درحالیکه براي نوآفرین .محصول دارند
رایس به معرفی و تشـریح  ، در پژوهشی دیگر .(Blank & Dorf, 2012) وجود داردجدید روش 

سـس بـه یـک    ؤتوان به ترجمه چشـم انـداز م  پردازدکه از اصول آن می می مفهوم نوآفرین ناب
   .(Ries, 2011)سري فرضیات و تست آن فرضیات با کمینه محصول پذیرفتنی اشاره کرد 

آوري ثر بـر تـاب  ؤدهد مطالعـه جـامعی از عوامـل مـ     می پیشینه تحقیق نشان، به طور خالصه
در  .برنده انجـام نشـده اسـت   ها) و عوامل پیشها از هر دو بعد عوامل بازدارنده (چالشنوآفرین

آوري از هـر دو بعـد مثبـت و منفـی از طریـق      تابثر بر ؤکید بر شناسایی عوامل مأاین مقاله با ت
آوري نـوآفرین  مـدار و اکتشـافی بـه اسـتخراج مـدل تـاب      مطالعـه چنـدموردي بـا رویکـرد داده    

پژوهشگر ، با توجه به اتخاذ رویکرد داده مدار (در مقابل رویکرد نظریه مدار) .شودپرداخته می
دچار ، تاب آوريهاي  لفهؤه کشف ماز ارائه چارچوب نظري خودداري کرده است تا در مرحل

مدل تاب : ال اصلی پژوهش عبارت است ازؤس .براي اثبات مدل مفهومی خود نشودگیري  سوء
ــاد و    هــاي  آوري شــرکت ــران چــه ابع ــاوري اطالعــات و ارتباطــات ای ــوآفرین در صــنعت فن ن

  (بازدارنده و پیش برنده) دارد؟ هایی  لفهؤم

  شناسی   روش
اي  هکشـف دانـش تـاز    ،چراکـه هـدف تحقیـق    .اسـت  1کاربردي، هدف منظراین تحقیق از 

کند (تـاب آوري نـوآفرین    می فرایندي در واقعیت دنبالي  هاست که کاربرد مشخصی را دربار
اکتشـافی   -ایـن تحقیـق از اسـتراتژي آمیختـه     ، از لحاظ ماهیت مطالعـه  .در طول چرخه حیات)

، عوامـل مهـم تاثیرگـذار   ، از یک شیوه تحقیـق کیفـی  کند که در آن ابتدا با استفاده  می استفاده
شـود   مـی  براي ارتقاء نتایج و بررسی جزئیات الگو از روش کمی استفاده پس از آنشناسایی و 

  : ) ارائه شده است1جزئیات فاز کیفی و کمی تحقیق حاضر در جدول ( ).1396فرد،  (دانایی

                                                        
1 Applied research 
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  شافی)ابعاد روش شناسی تحقیق حاضر (امیخته اکت .1جدول 
  روش تحقیق آمیخته اکتشافی

  روش کمی  روش کیفی  
  مدل یابی معادالت ساختاري  مطالعه چندموردي  استراتژي تحقیق

  پرسشنامه  مستندات، اخبار و مصاحبه ها  ابزارگردآوري داده ها

  روش نمونه گیري
  استارتاپ ها: هدفمند

  مصاحبه شوندگان: گلوله برفی
هاي  بین شرکتگیري تصادفی ساده در  نمونه

  نوآفرین ایران

  روش تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل مضمون (قالب مضامین، شبکه 

  روش حداقل مربعات جزئی  مضامین، ماتریس مضامین)

 Atlas.ti7 Smart PLS3  نرم افزار مورد استفاده

  
معیار انتخاب نوآفرینانی که چرخه حیات نوآفرینی را با موفقیت طی کرده انـد جـذب دور   

مـورد   يشـرکتها  اطالعات .و ترکشن کاربران بوده است، بلوغ محصول، اول سرمایه خطرپذیر
از ابتـدا مشـخص نبـوده    هـا   الزم به ذکر است تعداد نمونه .) ارائه شده است2مطالعه در جدول (

  . چهار شرکت نوآفرین بررسی شدند، است و مبتنی بر قانون اشباع نظري

  هاي مورد مطالعه شرکتاطالعات کلّی . 2جدول 
تعداد   حوزه فعالیت  تاریخ عرضه   شرکت

  موسسین
تعداد 

  کارکنان
وضعیت 
  1محصول

  بالغ  22  3  فین تک  1394  پی پینگ
  بالغ  43  3  پلتفرم هوشمند خدمات آنالین  1395  آچاره
  بالغ  41  3  پلتفرم هوشمند حمل بار بین شهري  1396  اوبار

  بالغ  20  4  عسل بازار آنالین زعفران و  1396  کشمون
  

، مستند 30بنیانگذاران و بررسی مصاحبه با هم 4پینگ شامل اطالعات گردآوري شده از پی
مصـاحبه و   2و بـراي کشـمون شـامل    ، مستند 31مصاحبه و بررسی  3براي آچاره و اوبار شامل 

                                                        
1 Working prototype- Functional product with limited users- Functional product with high 

users- Mature product 
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 1مضمون از روش تحلیل تم یا، فاز کیفیهاي  منظور تحلیل یافتهبه .مستند بوده است 41بررسی 
استفاده ها  حاصل از بررسی اخبار و مستندات و مصاحبههاي  به روش استقرایی براي تحلیل داده

 داده در موجـود  يالگوهـا  گـزارش  و لیتحل، شناخت يبرا یروش، مضمون لیتحل .شده است

و  پراکنـده  يهـا  داده و اسـت  یمتن يها داده لیتحل يبرا يندیفرا، روش نیا .است یفیک يها
   .(Braun & Clarke, 2006)کند  یم لیتبد یلیتفص و یغن ییها داده به را متنوع لیتحل

ــت تحقیــق کیفــی    ــه منظــور ارتقــاء کیفی ــایی در  انجــام شــده، ب از چــارچوب روایــی و پای
وي چهـار نـوع آزمـون را در ارزیـابی      .پیروي شـد ، موردکاوي که توسط ین توسعه یافته است

، اعتبـار درونـی  ، اعتبارسـازه یـا برسـاخته    :داند کـه عبارتنـد از   می کیفیت تحقیق کیفی ضروري
از منـابع اطالعـاتی چندگانـه    ، بـه منظـور روایـی سـاختاري     .(Yin, 2014)اعتبار بیرونی و پایایی 

بـراي مـرور   هـا   ز افـراد کلیـدي ماننـد هـم بنیانگـذاران اسـتارتاپ      همچنـین ا  .استفاده شده است
گزارش مطالعه موردي و برطرف کردن هرگونه عدم سازگاري میان نتایج بدست آمده از منابع 

بـا ادبیـات حـوزه     نتـایج تحلیـل مضـمون    ،به منظـور روایـی بیرونـی    .مختلف استفاده شده است
، براي حصول اطمینان از پایـایی  .شرح داده شدري گی استارتاپ مطابقت داده و در قسمت نتیجه

مطالعه موردي استفاده شده است و پایگاه داده مطالعه موردي اطلس تی ایجـاد  هاي  از پروتکل
مشـتمل بـر طـرح تحقیـق مـوردي       پروتکل طراحی شده بـراي ایـن مطالعـه مـوردي     .شده است

دسترسی هاي  روش، مکانی تحقیق)واحد تحلیل تحقیق و مقیاس زمانی و ، (هدف اصلی تحقیق
هـایی   دسـتورالعمل ، اصـلی و فرعـی تحقیـق   هـاي   پرسش، به مدارك و شواهد و منابع اطالعات

   .باشد می و نتایجها  و گزارش یافتهها  براي تحلیل داده
یید مدل توسعه یافته و مضـامین شناسـایی شـده    أبراي ت، و در فاز کمی تحقیق در گام بعدي
از تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم بـا اسـتفاده از حـداقل مربعـات     ها،  استارتاپبراي تاب آوري 

مشـتمل بـر   ، جامعه آماري در فاز کمی تحقیـق  .استفاده شد Smart PLS3جزئی در نرم افزار 
انـدازه نمونـه تحقیـق معـادل      اسـت.  استارتاپ فعال در زیست بوم کارآفرینی ایرانهاي  شرکت

، در این بخشها  گردآوري داده انجام شد.تصادفی ساده گیري  نهنمو و به صورتشرکت  190
                                                        

1 Theme analysis 
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اسـتخراج  هاي  بدین ترتیب با بهره مندي از شاخص .با استفاده از پرسشنامه بسته صورت گرفت
پاسـخگویی بـه    .سـوال توسـعه یافـت    83مشتمل بـر  اي  هپرسشنام، شده از تحلیل مضمون پیشین

   .کرت انجام شددر طیف پنجگانه لی، پرسشنامههاي  گویه

  ها یافته
  الف) توصیف جمعیت شناختی بخش کیفی

  : خالصه شده است زیراطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان در جدول 

  توصیف جمعیت شناختی بخش کیفی .3جدول 
  حوزه تخصصی  تحصیالت  تولد  جنسیت شرکت

  توسعه کسب و کار کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  1367  مرد  پی پینگ
  تکنولوژي و فناوري اطالعات کارشناسی مهندسی عمران  1367  مرد پی پینگ

  تکنولوژي و فناوري اطالعات دکترا کامپیوتر  1363  مرد آچاره و اوبار
  توسعه کسب و کار پست دکترا کسب و کار دیجیتال  1363  مرد آچاره و اوبار

  توسعه کسب و کار لیسانس فیزیک  1359  مرد کشمون

  در بخش کیفیها  تحلیل دادهب) فرآیند 
 هـر  يمدل تاب آوري) برا پردازي (ارائه نظریه و شده يآور جمع يها داده تحلیل مراحل

مرحلـه مضـمون   ، مرحلـه کدگـذاري  : است بوده زیر شرح به بررسی موردهاي  از نوآفرین یک
  مرحله تدوین تئوري، سازي

دسته بندي مضامین بر اساس جایگـاه  استرلینگ براي -در تحقیق حاضر از طبقه بندي اتراید
کنـد   مـی  سـازمان دهنـده و فراگیـر تقسـیم    ، بـه انـواع مضـامین پایـه    ، مضمون در شبکه مضامین
(Attride-Stirling, 2001).     تـی تحلیـل نکـات    در مرحله کدگذاري با کمـک نـرم افـزار اطلـس

مضامین پایه ، با پاالیش اولیه این کدها .ج شدندکلیدي صورت پذیرفت و کدهاي اولیه استخرا
بـراي نشـان دادن مجموعـه مضـامین شناسـایی شـده در       ، مرحله مضمون سـازي  در شد.تعریف 

مضـامین بـه صـورت سلسـله     ، در ایـن روش  .از روش قالب مضامین استفاده شده اسـت ها،  داده
در قالـب  تر  مضامین سطوح پایینگروه بندي ، ویژگی کلیدي این روش .شوند می مراتبی مرتب

، فقیهی و شیخ زاده، تسلیمی، و ایجاد مضامین سطح باالتر از آنهاست (عابدي جعفريها  خوشه
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 پینـگ نشـان  نمونه نکات کلیدي مصـاحبه و طـرح کدگـذاري را بـراي پـی      )4(جدول  .)1390
    .دهد می

  پینگنمونه نکات کلیدي مصاحبه و طرح کدگذاري پی. 4جدول 
شناسه کد   کد اولیه  نکته کلیدي مصاحبه نمونه

  اولیه
مضامین 

  پایه
مضامین سازمان 

  دهنده
مضامین 
  فراگیر

ها کار رو که جلو بردند به این نتیجه رسیدند  بچه
که این کار بر اساس اسم استارتاپی نمیتونه جلو 

بره، از این بابت که استارتاپ یه چیزیه که مقیاس 
 این خیلی محدود بود تونه رشد کنه اما پذیره و می

چ: عدم 
مقیاس 

  پذیري ایده
PA2  

چالش 
مدل کسب 

و کار 
  ناکارآمد

  چالش  چالش بازار

با صحبتی که با منتورها داشتند اومدند یه تغییري 
دادن به اینکه یه شبکه اجتماعی قرض الحسنه 
درست کردند به نام بیت وام. که این شبکه 

ود و اجتماعی قرض الحسنه روي بستر موبایل ب
تونست این بحث وام رو  نسخه وب داشت و می

 مدیریت کنه

ع: چرخش از 
مدیریت وام 

به شبکه 
اجتماعی 

  قرض الحسنه

PA3   چرخش
  اقدام  چرخش  پلتفرم

  

شـبکه   .در پیشبرد مرحله تئوري پردازي از روش شبکه مضامین کمـک گرفتـه شـده اسـت    
کنـد   مـی  سازمان دهنده و فراگیر را نظام مند، شبیه تارنما است که مضامین پایهاي  همضامین نقش

(Attride-Stirling, 2001). شبکه مضامین توسط نرم افزار اطلـس تـی ترسـیم    ، در تحقیق حاضر
حاصـل در  هـاي   متکـی بـر داده  ، شده است و تمـامی روابـط وابسـتگی بـین مضـامین در شـبکه      

تـی را  ) نمونه شبکه مضامین خروجی گرفته شده از اطلـس 1شکل ( .باشد می و اسنادها  مصاحبه
  .دهد می نشان

  ج) طراحی الگو
تحلیل میان مـوردي بـراي اسـتخراج    ، بعد از استخراج شبکه مضامین هر چهار نمونه موردي

کـد   1318 در مجمـوع ، با کمک نرم افزار اطلـس تـی   .مدل جامع تاب آوري صورت پذیرفت
مضـمون سـازمان دهنـده قـرار      13مضمون پایـه و   36این کدها در قالب  که اولیه استخراج شد
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 1ایـن چهـار نـوآفرین از روش مـاتریس مضـامین     هـاي   براي تحلیل میـان مـوردي یافتـه    .گرفتند
ماتریس مضامین ابزاري است براي مقایسه مضامین با یکـدیگر و یـا مقایسـه     .استفاده شده است

مـدل  بر اسـاس نتـایج بـه دسـت آمـده،       .(Miles & Huberman, 1994)ها  مضامین در منابع داده
  .شود می ) پیشنهاد2جامع تاب آوري نوآفرین در اکوسیستم نوآفرینی ایران به شکل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خروجی نرم افزار اطلس تی، نمونه شبکه مضامین. 1شکل 
  

آوري نوآفرین یک سازه سه سطحی مدل تاب ، ) مشخص است2همان طور که در شکل (
اسـت کـه در    "پیشـرانه گـذر  "و  "اقـدام "، "چـالش "است که مشتمل بر سـه مضـمون فراگیـر    

هـاي   لفـه ؤبعـد چـالش شـامل م    .شوند می مضمون سازمان دهنده شکسته 13به ، ترسطحی پایین
شامل  "ماقدا"بعد  .چالش مالی و چالش قانونی است، چالش تیم، چالش بازار، چالش محصول

اقـدام درونـی و سـاخت پلتفـرم     ، اقـدام محیطـی  ، نابسازي  مشتري، ارزش پیشنهادي، چرخش
 .کلیدي تیم و اکوسیستم نـوآفرین اسـت  هاي  قابلیتهاي  شامل مولفه "پیشرانه گذر"بعد  .است

                                                        
1Thematic Matrix 
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برازش مدل ارائه شده با بهره مندي از تحلیـل عـاملی تاییـدي    ، پس از توسعه مدل در فاز کیفی
شـاخص   83کـد) ذیـل    1318از آن جا که کدهاي شناسـایی شـده (   .سنجش قرار گرفت مورد

شرکت نـوآفرین   190سوال توسعه یافت و با توزیع بین  83مشتمل بر اي  هپرسشنام، قرار گرفتند
   .مبناي ورود به بخش کمی تحقیق قرار گرفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل جامع تاب آوري نوآفرین در صنعت فاوا ایران. 2شکل 

  د) توصیف جمعیت شناختی بخش کمی
  : بخش کمی در جدول ذیل خالصه شده استهاي  اطالعات جمعیت شناختی استارتاپ

  توصیف جمعیت شناختی بخش کمی .5جدول 
پلتفرم ارائه 

اپلیکیشن:   130وب سایت:   دهنده خدمات
        6هر دو:   54

حوزه فعالیت 
  استارتاپ

فروشگاه 
  56اینترنتی: 

خدمات 
رسانه و خبر:   16فینتک:   24آنالین: 

16  
تحقیقات 

  14بازار: 
آموزشی: 

12  
مدیریت کسب و 

  10کار: 
ورزش و 

گردشگري:   7حمل و نقل:   8سالمت: 
6  

بازي و 
  17سایر:   4سرگرمی: 

          15زن:   175مرد:   جنسیت موسسین
  10: 1392  16: 1393  32: 1394  64: 1395  66: 1396  2: 1397  سال تاسیس

نفر:  10تا  5  115نفر:  5تا   تعداد کارمندان
33  

نفر:  20تا  11
16  

نفر:  50تا  21
11  

 200تا  51
    15نفر: 
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  بخش کمیهاي  ) تحلیل یافتهـه
در فاز کمی برازش مدل ارائه شده با بهره مندي از تحلیل عاملی تاییدي مورد سنجش قـرار  

براي آزمون صحت مدل نظـري تحقیـق و محاسـبه ضـرایب تـاثیر و معنـاداري از روش        .گرفت
اسـتفاده شـد در ایـن نـرم      3مدل یابی معادالت ساختاري به وسیله نرم افزار اسمارت پـی ال اس 

مدل اول شامل مدل بیرونـی اسـت کـه هـم ارز مـدل       .گیرند می افزار دو مدل مورد آزمون قرار
مـدل درونـی اســت کـه هـم ارز مــدل     ، مــدل دوم .سـاختاري اسـت   در معــادالتگیـري   انـدازه 

   .معادالت ساختاري استهاي  ساختاري در مدل

  برازش مدلهاي  شاخص .6جدول 
  1میانگین واریانس استخراجی  پایایی ترکیبی  آلفاي کرونباخ  تاب آوي شرکت هاي نوآفرین

  640/0  934/0  925/0  چالش
  615/0  905/0  874/0  چالش بازار

  672/0  859/0 753/0  چالش محصول
  633/0  872/0  808/0  چالش تیم
  731/0  891/0  815/0  چالش مالی

  666/0  888/0  833/0  چالش قانونی
  539/0  959/0  955/0 اقدام

  554/0  918/0  899/0  چرخش
  603/0  952/0  945/0  مشتري سازي ناب
  643/0  899/0  859/0  ارزش پیشنهادي

  506/0  835/0 755/0  محیطی
  666/0  922/0  898/0  درونی

  614/0  917/0  895/0  ساخت پلتفرم
  661/0  919/0  904/0  پیشرانه گذر

  549/0  935/0  924/0  قابلیت هاي کلیدي تیم
  517/0  858/0  802/0 اکوسیستم نو آفرین

  738/0  970/0  968/0  تاب آوري (کل پرسشنامه)

                                                        
1 SMART PLS3 
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  معادالت ساختاريگیري  و) اندازه
بیشـتر بـوده و در نتیجـه     7/0) ضریب آلفاي کرونباخ براي تمام متغیرهـا از  6(مطابق جدول 

بـراي تمـامی متغیرهـاي     1همچنین ضرایب پایـایی ترکیبـی   .پایایی در وضعیت مناسبی قرار دارد
بوده که این امـر حـاکی از بـرازش مناسـب مـدل       5/0و مقدار شاخص بیش از  7/0پنهان باالي 

   .است
رنل و الرکر را بـراي متغیرهـاي پنهـان مرتبـه اول بـه منظـور بررسـی        ) ماتریس فو7جدول (

    .دهد می روایی واگرا را نمایش

 مارتیس فورنل و الرکر براي متغیرهاي پنهان مرتبه اول. 7جدول 

 متغیرهاي مرتبه اول

زار
ش با

چال
ول 

حص
ش م

چال
  

یم
ش ت

چال
لی  

 ما
ش

چال
نی  

انو
ش ق

چال
  

ش
رخ

چ
  

ب
ي نا

ساز
ي 

شتر
م

  

دي
نها

پیش
ش 

رز
ا

  

طی
حی

م
نی  

رو
د

رم  
لتف

ت پ
اخ

س
ي   

 ها
ت

ابلی
ق

یم
ي ت

ید
کل

  

ین
آفر

نو 
تم 

سیس
کو

ا
  

               78/0  چالش بازار
            82/0  62/0 چ محصول
            80/0 63/0  46/0 چالش تیم
          86/0  38/0 53/0  51/0 چالش مالی

         82/0 47/0 63/0 71/0  48/0 چالش قانونی
        74/0 45/0 30/0 33/0 44/0  49/0 چرخش

       78/0 65/0 41/0 31/0 35/0 52/0  43/0 مشتري سازي ناب
      80/0 60/0 33/0  23/0 29/0 19/0 41/0  34/0 ارزش پیشنهادي

     71/0 31/0 60/0 58/0 40/0 35/0 36/0 42/0  36/0 محیطی
    82/0 45/0 52/0 58/0 53/0 38/0 40/0 44/0 64/0  45/0 درونی

   78/0 39/0 23/0 25/0 36/0 27/0 11/0 10/0 11/0 24/0  20/0 ساخت پلتفرم
  74/0 32/0 44/0 39/0 45/0 58/0 60/0 40/0 30/0 26/0 38/0  42/0 قابلیت هاي کلیدي تیم

 72/0 38/0 13/0 51/0 39/0 47/0 52/0 41/0 44/0 37/0 33/0 57/0  44/0 اکوسیستم نو آفرین
  

شود مقدار جذر میانگین واریانس استخراجی  می ) مشاهده7که در جدول ( همان طور
تمامی متغیرهاي مرتبه اول (قطر ماتریس) از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر 

  .دهد می را نشانگیري  اندازههاي  روایی واگراي مناسب و برازش خوب مدل
                                                        

1 CR 
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  ز) آزمون مدل
 .دل درونی تحقیق اجرا شد تا ضرایب معناداري به دست آینـد م، پس از اجراي مدل بیرونی

   .) مدل ساختاري در حالت ضرایب معناداري نمایش داده شده است3شکل (

  
  مدل ساختاري در حالت ضرایب معناداري .3شکل 

  
چـالش بـا مقـدار     57/120براي اقدام با مقـدار   tاز آنجائیکه ضرایب ، با توجه به شکل فوق

شـود   یص داده مـ یمعنـادار تشـخ   95/0در سطح اطمینـان   65/39شرانه گذر با مقدار یو پ 45/21
 01/0شـود کـه سـه مقـدار      مـی  اسـتفاده  1براي بررسی برازش مدل کلّی از شاخص برازش کلّی

ایـن   .متوسط و قوي براي این شـاخص معرفـی شـده انـد    ، به عنوان مقادیر ضعیف 36/0و  25/0
  شود:  می بهمعیار از طریق فرمول زیر محاس

퐺푂퐹 = 퐶표푚푚푢푛푎푙횤푡횤푒푠 × 푅 = √0.420 × 0.624 =./511 
برازش مناسـب مـدل کلّـی     511/0با توجه به مقدار بدست آمده براي این شاخص به میزان 

   .شود می تایید
                                                        

1 GOF 



  635  ها شناسی سیستم شاخص انگیزش کارآفرینی در اکوسیستم کارآفرینانه ایران با رویکرد پویایی  توسعه

  بحث و نتیجه گیري
از اي  همجموعـ  .یـک سـازه سلسـله مراتبـی بـا سـه سـطح اسـت        ، مدل تاب آوري نـوآفرین 

تواند  می از اقداماتاي  همجموع، اندازد و در مقابل می تاب آوري نوآفرین را به خطرها،  چالش
گذر هاي  پیشرانه، در پس زمینه این دوره از چرخه حیات .باشدها  واکنش مناسبی به این چالش

توانند عبور موفقیـت   می کلیدي تیم و زیست بوم نوآفرینی وجود دارند کههاي  با عنوان قابلیت
، آوريیکـی از مضـامین فراگیـر مـدل تـاب     . میز از چرخـه حیـات نـوآفرین را تسـهیل نماینـد     آ

ها در طول آوري نوآفرینشود که مانع تابهایی اطالق میلفهؤاست که به م "چالش"مضمون 
، تـیم ، بـازار ، پنج بعـد محصـول  ، دهد مرمر و مکسمرور ادبیات نشان می .شودحیات میچرخه

 ,Marmer)هاي پیش روي نوآفرینان در نظر گرفتند کار را به عنوان چالشومالی و مدل کسب

Herrmann, Dogrultan, & Berman, 2012b). بازار، لفه محصولؤاز سوي دیگر باجوا چهار م ،
یافتـه  .)Bajwa, 2017(هاي نوآفرینان استفاده کـرده اسـت   بندي چالشتیم و مالی را براي طبقه

در نوآفرینـان صـنعت فنـاوري     "چـالش "هـاي متغیـر   لفـه ؤدهـد م هاي تحقیق حاضـر نشـان مـی   
تیم و مالی منطبق بر تحقیقات موجـود  ، بازار، اطالعات و ارتباطات ایران در چهار بعد محصول

هـا و  هـاي مصـاحبه  بـر داده چالشـی بـود کـه مبتنـی     ، لفـه چـالش قـانونی   ؤدر ادبیات هست اما م
ترین یکی از اصلی .دهدمستندات منتج شد و وجه تمایز مدل بومی را با ادبیات جهانی نشان می

چـرخش ، بر طبـق نظـر رایـس    .است "اقدام چرخش"، هاهاي نوآفریناقدامات در قبال چالش
چـرخش رو بـه   : بندي کرد که عبارتند ازتوان به ده نوع چرخش طبقههاي یک نوآفرین را می

چـرخش در  ، چـرخش نیـاز مشـتریان   ، بندي مشتریانچرخش بخش، چرخش رو به عقب، جلو
، چـرخش موتـور رشـد   ، چـرخش در کسـب ارزش  ، وکـار چرخش در معماري کسـب ، پلتفرم

 ردر مدل پیشنهادي تحقیق حاضـ  .(Ries, 2011)و چرخش در تکنولوژي ، چرخش کانال توزیع
و به طور مشخص در قبال چالش محصول و  استها چرخش یکی از ارکان مقابله با چالش، نیز

هـاي  امـا در ایـن مـدل از بـین چـرخش      .آیـد آوري به حساب مـی اهرم اصلی تاب، چالش بازار
: انـد تـر و کارامـدتر شناسـایی شـده    هاي متداولشش چرخش به عنوان چرخش، دهگانه رایس

چـرخش  ، چـرخش پلتفـرم  ، چرخش بخش مشتریان، نیاز مشتري چرخش، چرخش تکنولوژي
کننـده  هاي بلنک و رایس به عنوان دو موج اصلی هـدایت آموزه .چرخش کانال، کسب ارزش
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بلنک با پیشنهاد مدل توسعه مشتري و وجه تمایز قائل شـدن   .شودنوآفرینان در ادبیات تلقی می
) با معرفی نـوآفرین نـاب   2011و نیز رایس ( (Blank & Dorf, 2012)آن با مدل توسعه محصول 

در مـدل پیشـنهادي تحقیـق حاضـر نیـز اقـدام        .انـد نقش مهمی در ادبیات نوآفرینان بازي کـرده 
که درواقع ترکیبی است از آموزهاي این دو اندیشمند به وضـوح کـارایی    "سازي نابمشتري"

وکار به ترجمه ایده کسب .حیات نشان داده استین در طول چرخهآوري نوآفرخود را در تاب
تست فرضیات با مشتریان بالقوه به طور مشخص بـا روش تسـت   ، وکارمدل کسبهاي بوملفهؤم

زمان ممکن و ارائه آن ترین  ساخت کمینه محصول پذیرفتنی با کمترین هزینه و در سریع، مامان
هدف گـذاري پذیرنـدگان اولیـه و تمرکـز بـر      ، مشتریانبه مشتري با هدف یادگیري از واکنش 

یا به عبارتی پرهیز  1پرهیز از جهش قبل از بلوغ، آنان به عنوان موج اولیه فروش و منبع یادگیري
بر قبل از اطمینان از شـناخت  وکار یا اقدامات بازاریابی هزینهاز هر نوع توسعه محصول یا کسب

آوري نـوآفرین  واقعی مشتریان از عمده مواردي هستند که از یک سو اثر خود را در تاب مسئله
البتـه دو   .هـاي بلنـک و رایـس هسـتند    دهند و از سوي دیگر منطبـق بـر آمـوزه   در مدل نشان می

دهد استفاده از بوم نـاب بیشـتر از    می این پژوهش نشانهاي  یافته: تفاوت کارکردي وجود دارد
بـه طـور مشـخص روش تسـت     هـا   و کار کاربرد دارد و نیز در زمان تست ایـده  بوم مدل کسب

رایـس  هـاي   شـود کـه در آمـوزه    مـی  مامان در میان چهار نوآفرین ایرانی روش کارآمدي تلقی
پیشـرانه گـذر    .) بـه طـور مشـخص بـه ایـن موضـوع اشـاره نشـده اسـت         2012) و بلنک (2011(
ها نـدارد و بـه عنـوان    رابطه علی معلولی با چالشکه به طور مشخص  "هاي کلیدي تیمقابلیت"

آوري نوآفرین دارد نیز امضاي موید ادبیـات را بـه همـراه    اي اثر باالیی در تابیک متغیر زمینه
سـس تجـاري   ؤسس فنـی و یـک م  ؤهاي متوازن که از یک متیم، یادگیرندگی نوآفرینان .دارد

از جمله مواردي است که  بنیانگذاران کوشیو سخت، تمرکز، و روحیه تالش، اندتشکیل شده
کاوي مرمر و مکـس بیـان شـده اسـت     عامل موفقیت نوآفرینان مورد بررسی در پژوهش ژنگان

(Marmer, Herrmann, Dogrultan, & Berman, 2012a)   و ایــن پیشــرانه بـا ادبیــات موجــود

                                                        
1 Premature scaling 
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یا به عبارتی چرخش در فرضیات بـه   "انعطاف پذیري"بعد ، در یک مقاله بومی .همخوان است
    .)1396، موفق ایرانی ذکر شده است (سخدريهاي  عنوان یکی از رفتارهاي استارتاپ

توانـایی مقابلـه بـا    ، طبق نظـر بانـگ   .تحقیق با ادبیات تاب آوري نیز همگون استهاي  یافته
از مسـیر ناکارآمـد فعلـی و توانـایی     و تغییرات ویران کننده و نیز تغییـر کسـب و کـار    ها  چالش

از معیارهاي ها  یا چرخشها  برگرداندن کسب وکار به حالت متعارف بعد از تحمل عقب نشینی
   .(Buang, 2012)تاب آوري است 

   پیشنهادها
صـی  مشخهـاي   دهد نوآفرینان در عبور از چرخه حیات بـا چـالش   می تحقیق نشانهاي  یافته

بـه آنهـا   هـا   آگـاهی از ایـن چـالش    .که در اکوسیستم نوآفرینی متـداول هسـتند   شوند می مواجه
 : کند آمادگی مواجه با آنها را در خود ایجاد کنند می کمک

در پاسخ به چالش بازار (به طور مشخص عـدم مقیـاس پـذیري مـدل کسـب و کـار و عـدم         .1
چـرخش  ، خص چرخش نیاز مشـتریان ترکشن) با انجام اقدام مربوط به چرخش (به طور مش

 .توان بر چالش غلبه کرد می بخش مشتري و چرخش پلتفرم)
در پاسخ به چالش قانونی که در ایران به دلیل نوپا بودن فضـاي زیسـت بـوم نـوآفرینی بـاال       .2

سـاختار  ، گـرفتن مجوزهـاي الزم  ، مربـوط بـه فیلترینـگ   هاي  است (به طور مشخص چالش
محیطـی  هـاي   رسد با انجام اقدام می زیرساخت اقتصادي) به نظربوروکراتیک و ناکارآمدي 

نــوین و تعامــل و هــاي  نهادهــاي حاکمیــت دربــاره فنــاوري "فعاالنــه"ســازي  (ماننــد آگــاه
  .نمودتر  توان اثر این چالش را کم رنگ می پیوسته با آن نهادها)هاي  همکاري

 ش بـازار (جـذب کـاربر)   در پاسخ همزمـان بـه دو چـالش مـالی (کمبـود نقـدینگی) و چـال        .3
از همـان ابتـدا   ، ناب و نیز ارزش پیشـنهادي سازي  توان با انجام اقدامات مربوط به مشتري می

آن را در ، یک مشکل واقعی مشتري را هدف قرار داد و با خلق کمینـه محصـول پـذیرفتنی   
، کـار  هـدف از ایـن   .زمان و با کمترین هزینه در مقابل مشتریان واقعـی قـرار داد  ترین  سریع

هدف نوآفرینان در چرخـه حیـات   ترین  اصلی .یادگیري از مشتریان است و نه کسب درآمد
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ایـن یـادگیري    .اسـت  مسئلهاصلی مشتري و حلق راهکار براي آن  مسئلهنوآفرینی یادگیري 
   .افتد می ناب با کمترین هزینه اتفاقسازي  مشتريهاي  از طریق آموزه

خـارجی بـراي ایرانیـان و    هاي  شخص تحریم سرویسر پاسخ به چالش محصول (به طور مد .4
ــ  ــوع  ؤمشــکالت تکنولوژیــک شــرکاي تجــاري) م ــوژي از ن ــدام چــرخش تکنول ثرترین اق

  .جایگزین نمودن سرویس فعلی با یک سرویس جدید است
، فضـاهاي کـاري اشـتراکی   هـا،   استفاده از امکانات زیست بوم نوآفرینی مانند شتاب دهنـده  .5

نتورهاي نوآفرینی و یافتن سرمایه گذاران فرشته و خطرپذیر چیـزي  م، رویدادهاي نوآفرینی
  .فراتر از شعار است و اثر مثبت بر کسب و کار نوآفرین دارد

 .نوآفرین هسـتند هاي  تاب آوري نوآفرینان تیمهاي  و در نهایت یکی از قدرتمندترین مولفه .6
عالقه شـدید آنهـا بـه راه انـدازي     تالش و پشتکار باال و ها،  ویژگی بارز یادگیرنده بودن تیم

   .بررسی شده پررنگ بوده استهاي  وکار در تمامی تیم کسب
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