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 چکیده

شوند. و خلق ثروت برای کشورها محسوب میزایی وکارها برای اشتغالترین کسباز مهم نوپا و نوآور یوکارهاکسب 
جامعه، با ماهیت و نیازهای تناسب و اثربخش م ایمنظومهسیستمنیاز به وجود  نوپا و نوآورکارهای وبرای توسعه کسب

 با رویکرد کیفی فرا یارائه مدل ست. پژوهش حاضر با هدفا اوکارهریزی و ایجاد کسبطرحهای توسعه ملی و برنامه

ن پژوهش به انجام شده است. باتوجه به استفاده از روش فراترکیب، در ای تحقیقچندمنظوره در چارچوب سواالت کیب تر
کسب  یجادا یامدل منظومهاده که معتبر پرداخته شده است. نتایج نشان د های مؤسسات مشاورهبررسی مقاالت و گزارش

منابع مالی،  گذاری،گذاری و قانونسیاست ،وکارهای نوپا و نوآورکسبتیم شامل ده عنصر کلیدی  نوپا و نوآور یوکارها
رآفرینانه و های بزرگ، فرهنگ کای مشهود و نامشهود، استقرار شرکتها، متغیرهای کالن، بسترهابازار و رقبا، ایده

 های پژوهش ارائه شده است.ا هر یک از عناصر کلیدی در یافتهط بهای مرتبشاخص شود. ابعاد ومدیریت استعدادها می
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 مقدمه .1

ش کلیدی در اقتصاد نق برای داشتنوجود آورده است که های جدیدی را بهو فرصتنوآوری دنیا را تغییر 
رات فناورانه به سرعت در حال در واقع، تغیی. دهندرا با آن تطبیق  خود یکارهاوکسبطور مداوم باید بهجهانی 

ها و رهبران ویج نوآوری بیش از پیش برای دولت،  بنابراین ترهستنددهی مجدد به اقتصاد جهانی شکل
 وکارهای نوپا و نوآورکسبن با رشد و توسعه فناوری، همزما. [92[، ]91] کار در اولویت قرار گرفته استوکسب

 کارویا کسب به معنی شرکت 9 نوپا و نوآور یکسب وکارهایابند. رشد قابل توجهی ساالنه افزایش مینیز با نرخ 

که برای رفع یک نیاز به تازگی و در نتیجه کارآفرینی ایجاد شده، رشد سریعی دارد  استوکاری نوپا است و کسب
پذیر هایی ریسکها مبتنی بر ایدهاین شرکت ،کندرا برای تولید در بازار پیشنهاد می حلی نوآورانه و با دواماهو ر

شود. نامشخص است و بازار هدفشان نیز در حد فرضیه در نظر گرفته می کارشان تقریباًوهستند که مدل کسب
های شرکت .گیرندهای مختلف بهره میفناوری ازکه رشد سریعی دارند و  هستندهایی های نوپا شرکتشرکت

ای در طور فزآیندهها بهیافته ارزش این شرکتو در کشورهای توسعه مورد توجه قرار گرفتندقبل از دو دهه نوپا 
بازارهای سرمایه افزایش یافت. ظهور فناوری اطالعات و بسترهای آن نقش مهمی در این افزایش داشته و 

  .[9۳] هایی فناوری محور شکل گرفتنددوره شرکتدر این  مشخصاً
 های جدید نوآورانه را شناسایی کرده،آیند که ایدهشمار میهای تغییر ساختاری بهوکارهای نوپا محرککسب

کارهای نوپا را باید نوآوران وگذاران کسبکنند. بنیانآتی را تضمین میهای رشد منجر به ایجاد شغل شده و پایه
دلیل نقشی که در توسعه و اشاعه نوآوری و همچنین ایجاد اشتغال دارند برای توسعه بهی تلقی کرد که ارزشمند

اندازهای نامطمئن اقتصادی و ها در سراسر جهان با چشمحالی که دولت در .هستنداقتصادی کشور بسیار مهم 
رشد اقتصادی و انسجام یک منبع مهم  منزلههای نوپا بهجتماعی مهم مواجه هستند، به شرکتهای اچالش

ثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی یک کشور و توانند تأمی نوپا و نوآور یکسب وکارها .[92[، ]9] نگرنداجتماعی می

گذاران داشته باشند. به همین دلیل سیاستصورت ارائه محصوالت و خدمات جدید  پذیری آن دررقابتهمچنین 
ی باال و خلق ثروتشان معطوف زایدلیل اشتغالها بهآپوجه خود را بر تقویت استارتفته تیادر کشورهای توسعه

های اخیر فته نبوده بلکه طی سالها تنها مربوط به کشورهای توسعه یاآپاند. البته موفقیت استارتکرده
 جمله چین و هنداز در کشورهای در حال توسعه و نوظهور  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایهای منظومهسیستم

  .[9۳] داننیز رشد قابل توجهی داشته
متحده آمریکا ناشی از فعالیت زایی در ایاالت ل توجهی از رشد اقتصادی و اشتغالسال اخیر، سهم قاب 9۵طی 

گوگل  توییتر، فیس بوک، ،۳وی ام ویر  ،9آمازون، سیلز فورس  کارهای پررشد مبتنی بر فناوری مانند اپل،وکسب
ا، بخش قابل توجهی را تریلیون دالر برای آمریک 90. از تولید ناخالص داخلی معادل گروپون و زینگا بوده است ،

و  گوگل های فناوری مانند فیس بوک،آپترین استارتکه موفقدرحالی اند.های موفق خلق کردهآپاین استارت
اند بسیار محتمل است که فعال در اقتصاد جهانی تبدیل شده کارهای بزرگ ووآمازون طی دو دهه اخیر به کسب

ه گوش کسی ب هاآنکه تاکنون نام  خواهند بودکارهایی وکسب 909۵ان اقتصاد جهانی در سال آفریننقش
شوند. براساس زایی نیز میوه بر خلق ثروت، منجر به اشتغالها عالآپتارتاند. اما اسنخورده یا وجود نداشته

جدید را  های کامالًدر آمریکا مسئولیت خلق شغل نوپا و نوآور یکسب وکارهاسال اخیر  92کافمن طی  لعهمطا
 نوپا و نوآور یکسب وکارهادارای  ایمنظومهیستمسهای آتی ند. بنابراین روشن است که در دههابرعهده داشته
  .[94] مند خواهند شدد پررونق نیز بهرهپررشد از اقتصا
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حمایت از ها  است. نوآور مختص آن ایمنظومهیستمساز به یک کارهای نوپا نیوبرای موفقیت کسببنابراین 

ها به سازمانی مستقل و وکار جهت تبدیل آنآور در مرحله توسعه محصول یا کسبکارهای نوپای نووکسب
نوپا و  یکسب وکارها ایمنظومهیستمسبه عبارتی دیگر  آپی است وارتباثبات نیازمند یک اکوسیستم خاص است

آپی از اجزا و اکوسیستم استارت خواهد شد. نوپا و نوآور یکسب وکارها ساز ایجاد، رشد و توسعهزمینه نوآور
خاص آن کشورها  ایمنظومهیستمسطالعات مختلف در کشورها ل شده است که در معناصر مختلفی تشکی

مبنای آخرین مطالعات ارائه نشده  بر نوپا و نوآور یرهاکسب وکا ایمنظومهیستمسطراحی شده اما یک الگوی 
کارهای نوپای ومنظور توسعه کسبآپی بهمدل نو و جامع اکوسیستم استارتاست. هدف پژوهش حاضر ارائه یک 

نوآور با رویکرد کیفی فراترکیب است. بدین منظور در این پژوهش در ادامه مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
های پژوهش فراترکیب تشریح و در ادامه یافتهاستفاده از روش  پژوهش باشناسی سپس روش ،بررسی خواهد شد

ائه مدل شامل عناصر، اجزا و ار گیری ودر پایان نیز نتیجه رویکرد فراترکیب ارائه خواهد شد، مبتنی بر
 شود.اظهار می وکارهاکسب ایمنظومهیستمسهای شاخص
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 نوآوری ایمنظومهیستمس

وکارها و مالی، کسبمحیطی، اجتماعی، فناورانه، زیستهای به منظور پاسخ به تغییرات جهانی در حوزه
نخستین بار در  ایمنظومهیستمسواژه  هایی جهت تحریک نوآوری هستند.ارعیگذار به دنبال مهای سیاستگروه

های مختلف از جمله د. از آن زمان این واژه در زمینهمطرح ش «های زندگی گیاهینظریه»در مقاله  91۳۵سال 

 ایمنظومهیستمسوکار )ها(، کسبامانهشناسی سها، زیستشناسی اکوسیستمشناسی )مانند زیستزیست
آفرینی( مورد استفاده قرار کار ایمنظومهیستمسافزار(، کارآفرینی )نرم ایمنظومهیستمسافزار )وکار(، نرمکسب
ی است. رنوآو ایمنظومهیستمسهایی که در عصر حائز بسیار مورد توجه قرار گرفته منظومهیستمساز اند. گرفته

بنیان، گویی به تقاضای اقتصاد دانشنوآوری در اوایل قرن جدید میالدی، در راستای پاسخ ایمنظومهیستمس
ای غیرخطی و یندهطور فزآفرآیندهای توسعه به ها ونوآوری ظهور و بروز کرده است. در این مفهوم، محصوالت،

ای از اصطالحات مرتبط با هم را در حوزه گستره پیشینه. مرور [۳0]همکاری هستند های مبتنی بر شبکه

افزار، نرم ایمنظومهیستمسوکار، کسب ایمنظومهیستمس: شاملها دهد که برخی از آناکوسیستم نشان می
کسب  کارآفرینی/ ایمنظومهیستمسوکار دیجیتال، کسب ایمنظومهیستمسصنعتی،  ایمنظومهیستمسفرم، پلت

، ای متنوعی از آن نیز در حوزه علمهمطرح شده که گونه « ایمنظومهیستمس » روایناز . نوپا و نوآور یوکارها
 نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومهیستمسنوآوری و  ایمنظومهیستمسفناوری و نوآوری ارائه گردیده از جمله 

زایی و ور و توسعه نوآوری در جهت اشتغالکارهای نوپای نوآور در ظهور پی  اهمیت کارآفرینان و کسبکه د
 شوند.درآمدزایی ایجاد می

محرک برجسته برای ایجاد و افزایش منافع حاصل از نوآوری مورد  منزلهنوآوری به ایمنظومهیستمسامروزه 
از گاهی اجتماعی و زیست-توسعه اقتصادی پیش زمینه ندتوانوآوری می ایمنظومهیستمستوجه قرار گرفته است. 

بازیگران باشد که هدف این بازیگران خلق، ذخیره و انتقال دانش، مهارت و مصنوعاتی است که بتوانند 
های های جدید را تعریف کنند، توانایی توسعه فناوری و نوآوری را تقویت نمایند و تعامالت بین موجودیتیفناور

برداری . بهره[91] نوآوری را بسازند ایمنظومهیستمسه در کنندثل صنعت، دانشگاه و دولت( مشارکتنهادیِ )م
توانند در مسائل مرتبط با حاکمیت، افزایی عواملی وابسته است که میبه هم ایمنظومهیستمسموفق از این 

بندی پیدا ری و خوشهاستراتژی و رهبری، فرهنگ سازمانی، منابع مالی، مدیریت منابع انسانی، افراد، شرکا و فناو
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 استآفرینی هموآوری از طریق نوآوری خلق ن ایمنظومهیستمس هدف اصلی در ،لذا بر این اساس .[2] شوند

[91]. 
 نوپا و نوآور یکسب وکارهااکوسیستم 

م جدید به نام مفهو ، مطالعات مختلفی 9002ویژه پس از بحران جهانی مالی در سال های اخیر و بهدر سال
ژنوم در  نوپا و نوآور یکسب وکارهااند. مؤسسه را مطرح کرده « نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومهیستمس »

برتر  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومهیستمس 90رده به بررسی منتشر ک 9099که سال  یاولین گزارش

هایی چون پای نوآوری طی دو دهه اخیر نمونهکارهای نووترین کسبهان پرداخته است. درحالی که موفقج
هایی محرک اقتصاد جهانی تشرک 909۵ر محتمل است که در سال اند اما بسیا، فیسبوک و آمازون بودهگوگل
ها از برخی از این شرکت اند. قطعاًو شاید حتی هنوز راه اندازی نشدهکه امروز اسمی از آنان وجود ندارد  هستند

نقاطی غیرقابل تصور چون  ی ازکارهای نوپای نوآوروزآینده کسبانتظار ظهور ف اما بایدسیلیکون خواهند بود 
ل رقابت شدید بر سر ترکیب دیگر را داشت که در حا ایمنظومههای یستمسسائوپاولو، سنگاپور و  ،بنگالدش

آپی می شود هستند. با که منجر به رونق اکوسیستم استارت، استعدادها و فرهنگی گذارانبنیان گذاری،سرمایه

 . [9۳] ای به این موضوع دارندها توجه ویژهمعرض خطر، جای تعجب نیست که دولتوجود میلیاردها دالر در 
 شوند. درمیزیاد  بسیار شغل تعدادبه کارهای نوپای نوآور منجر به خلق شغل واما فراتر از خلق ثروت، کسب

. [9] هایی هستند که رشد خالص اشتغال جدید را به همراه دارندکارهای نوپای نوآور تنها شرکتوواقع کسب
 خالق طور کاملوکارهای نوپای نوآور بهسال اخیر کسب 92که در طی بیش از گذار کافمن نشان داد مطالعه تأثیر

انگیز برای هر سال نیز صدق کرده و در د. عالوه بر این، این یافته شگفتانغل آمریکا را به خود اختصاص دادهش
نهایی ساالنه خالق مشاغل جدید ت کارهای نوپای نوآور بهوشده، کسب( بررسی درصد 2۵سال ) 92سال از  99
ترین رو، پررونقهای پیشگیری کرد که در دههتوان نتیجهاند. بنابراین در یک جمله میطور خالص بودهبه

 . [94] را دارند وکارهای نوپا و نوآورکسب ایمنظومههاییستمسترین هایی هستند که پررونقاقتصادها آن
ه یافتشناخته شده که چه کشورهای توسعه اقتصاد کشورهای مختلف به قدریکارهای نوپا در واهمیت کسب

مثابه ها بهدهند و از آنهای متعددی در اختیارشان قرار میها و فرصتچه کشورهای در حال توسعه ظرفیت
ارهای کونده کسبیرشد فزآ به توجه ر چند دهه اخیر باد .کنندرفت از مشکالت اقتصادی یاد میحل برونراه

زایی و خلق ثروت و تولید ناخالص داخلی کشور نقش وکارها که در اشتغالهای این کسبآپی  و چالشاستارت
بستر بسیار مناسب برای کاهش  منزلهبه نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومهیستمسی دارند نیاز به سزایهب

 نوآوروکارها شود. کسبپیش احساس می آپی بیش ازوکارهای استارتبرداری از کسبها و همچنین بهرهچالش
تضمینی برای موفقیت از طریق  ای خاص ارائه داده اماحلی نوین برای مسالهای نوپا هستند که راهمجموعه

کار مشخص وفاقد مدل کسب کارهای نوپای نوآور معموالًوندارند. باید اذعان داشت که کسب حل ارائه شدهراه
های مختلف ن وجود در صورت موفقیت آن چنان تأثیری بر زمینهشان فرضی است اما با ایفدبوده و بازار ه

 اند. ها انجام دادههای قابل توجهی در این ایدهگذاریهای بزرگ سرمایهفناوری دارند که بسیاری از شرکت ویژهبه
دهای بسیار باال تبدیل با درآمهای بزرگ توانند به شرکتی نوپای نوآور در صورت موفقیت میکارهاوکسب

اند آوری کوچک محلی یا دانشگاهی بودهکارهای نوپای نووبوک و گوگل نیز ابتدا کسبگونه که فیسشوند همان
کارهای نوپای نوآور ودی از کسبکارهای دنیا هستند. تعاریف متعدوترین و اثرگذارترین کسبو اکنون از بزرگ

های دیجیتال و فناوری عریف این است که مبتنی  بر رسانهترین تمختلف معمول فارائه شده اما فارغ از تعاری
های اخیر کسب و کار نوپای نوآور در سالهای کنند. در ایران نیز فعالیتده و با شتاب بسیار زیادی رشد میبو

ادی اجتماعی و صها در توسعه اقتارتباطات و فناوری بر اهمیت نقش آنمورد توجه قرار گرفته فعاالن بخش 
 .[99] اندزایی اذعان داشتهاشتغال
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 ممکن تعاریف این از یک هر. است شده ارائه کارهای نوپای نوآورومورد کسب در مختلفی تعاریف تاکنون

 از استفاده» ،«تربزرگ بسیار هایمقیاس در رشد توانایی» قبیلاز  کلیدی مفهوم چند یا یک بر مبتنی است

 وجود» ، «بودن تازه تأسیس» و« خدمات یا محصول در نوآوری» اصلی، عامل منزلهبه «جدید هایفناوری

 برای کامل و جامع تعریف یک ارائه گفت توانمی ترتیب این به باشند «موفقیت به رسیدن برای ریسک

 یک جستجوی در که سازمانی است ،کار نوپای نوآورو. به زعم استیو بالنک کسباست مشکل هاآپاستارت

 است سیستم هایویژگی از پذیریمقیاس .است گرفته باشد شکل پذیرمقیاس و تکرار قابل که وکارکسب مدل

وکار استیو بالنک کسب .کندمی فراهم پایدار شکل به هم ترهای بزرگمقیاس در را فعالیت انجام قابلیت که
وکار هدف آن تبدیل شدن به یک مدل کسب کند کهوکاری کوچک تعریف مینوپای نوآور را شرکت یا کسب

   .[4] پذیر استتکرارپذیر، قابل گسترش و مقیاس
کند: نهادی انسانی که در پی خلق محصول یا گونه تعریف میرا این کار نوپای نوآورواریک ریس نیز کسب

وکارهای نوپای نوآور در تعریفی دیگر از پل گراهام کسبیا  جدید در شرایط غیر قابل اطمینان خدمتی

در مرحله توسعه و  کارهای نوپا معموالًوشوند. کسباندازی میهایی هستند که برای رشد سریع راهکاروکسب
چشمگیری را شاهد بوده  هایکه مبتنی بر فناوری است موفقیت «دات کام»بازار هستند و در دنیای  هایپژوهش

نوآورانه از یک ایده ها غالباًاند. آنبوک و گوگل تبدیل شدهوسافت، فیس های بزرگی چون مایکرو به شرکت
پذیری سریع در آینده نزدیک است که رشد ها رشدشوند. ویژگی مهم آنکل گرفته یک تیم کاری را شامل میش

گذاران تبدیل ت موفقیت به جذابیتی برای سرمایهبیش از انتظار معمول و همچنین بازگشت سرمایه باال در صور
وکاری را توان هر کسبکنند اما نمیهای متعددی استفاده میوکارهای نوپا از نوآوریکسب .[9۵] است شده

وکارهای اند متفاوت از سایر کسبایی که با رشد سریع فناوری همراههآن نامید معموالً کار نوپای نوآوروکسب

 2۵کار کوچک سنتی واحتمال موفقیت یک کسبمعتقدند که ( 909۵. هرمان و همکاران )فاقد این ویژگی هستند
نو و  احتمال موفقیت را در ازای ایده درصد 2۵در مقابل  کار نوپای نوآورودرصد بوده در حالی که یک کسب

 نوپا و نوآور یکسب وکارهادرخصوص گذار دارا خواهد بود. وکارش جهت جذب سرمایهمنطقی بودن طرح کسب
در منطقه آپی اند. یک اکوسیستم استارتآپی را بررسی کردهوسیستم استارتت متعددی پدیده اکنیز مطالعا

گذاران و ن مختلفی چون کارآفرینان، سرمایهآید و شامل بازیگراکند یا به وجود میجغرافیایی مشخصی عمل می
حمایتی چون شود. این بازیگران با نهادهای دارند می ایمنظومهیستمسع شخصی در این سایر افرادی که مناف

نوپا و  یکسب وکارها ایمنظومهیستمسکنند. دولت و نهادهای آموزشی همکاری میمین مالی، های تأآژانس
های یستمسگیری این ترین بازیگران در شکلدر دنیا در حال توسعه یافتن است و کارآفرینان اصلی نوآور

 . [9۵] هستند ایمنظومه
ی در سطح جهان وجود آپاستارت ایمنظومهیستمسآپ ژنوم بیش از بیست براساس گزارش مؤسسه استارت

ها های زیادی در آنگذاریو سرمایه شود، اندازه بازار بزرگی دارندها میهای مالی متفاوتی به آندارند که کمک
ری داشته گیکه در پنجاه سال گذشته توسعه چشم ها دره سیلیکون استین، بهترین آنشود. از این بانجام می

، در ابتدا در دره سیلیکون و شهر نیویورک  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومهیستمس است. پدیده فراگیر شده
هایی گذار خالق و گروهی از بنگاهثیر تعدادی بنیانآپی محیطی است که تحت تأم استارتاکوسیست توسعه یافت.

هایی هستند که هماهنگ و همسو با سایر بازیگرانی به ها و موجودیتآپها شامل استارتقرار دارند که این بنگاه
دارد که این اکوسیستم می اظهارآپی اکوسیستم استارت(، در خصوص 909۳آلیسا ) .دنبال اهداف مشترکی هستند

گیری، مراکز اولیه شکل های جوان در مراحلیده و مهارت خاص، بنگاهدارای ا ای از جویندگانمنزله جامعهبه
های مرتبط به هم، با هم در تعامل . این عناصر یا موجودیتاست رشد با مربی و سرمایه، متقاضیان اولیه و رسانه
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برند، باعث تقویت و رشد اکوسیستم کنند و هنگامی که ارزش خود را باال میبوده و به همدیگر کمک می

های خودپایداری از استعداد توسعه شبکه نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومهیستمسشوند. هدف اصلی هر می
 [.۳] ثیرگذار بر جوامع هستندبعی  است که به دنبال حل مسائل تأو منا
ها، مدارس، ای شامل دانشگاهد از مجموعهنتوانمی نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومهیستمسان نفعیذ 

سسات خانوادگی، ارتش، مراکز پژوهشی، مؤوکارهای ها، کسبگذاران، بانکدولت، بخش خصوصی، سرمایه
 ای از این مجموعه از نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومهیستمس به وجود آیند و موزان، وکالآخصوصی، دانش

 کنندگان خدمات ها و یا فراهمآپاعضا، استارت منزلهان بهنفعیذل شده است. این ان کسب و کار تشکینفعیذ

خدمات مانند  کنندگانان خصوصی و مشاوران هستند. فراهمگذاراعضا مانند کارآفرینان، سرمایه بوده و
 دولتی هستند هایهای کارآفرینی، نهادهای دانشی و آژانسمین کنندگان مالی، انجمنمحصوالت و خدمات، تأ

با این وجود سه عنصر اصلی در اکوسیستم کارآفرینی که برای موفقیت آن ضروری هستند، کارآفرینان، . [99]
 ایمنظومهیستمساساس  منزلهکارهای نوپا بهوگذاران کسب. بنیانگذاران خصوصی و مشاوران هستندسرمایه

وکار این افراد است که باعث ظهور و رشد کسب هایها و مهارتاست و ایده نوپا و نوآور یکسب وکارها
دهند. های کارآفرینان انجام میگری را جهت بهبود توانمندیشود. مشاوران افرادی هستند که مربیها میشرکت

وکار و های کسبگذاران خطرپذیر، فرشتگان، اساتید دانشگاهی، افرادی از حوزهاین مشاوران شامل سرمایه
 نان هستند. همکارانِ کارآفری

تر به اهداف شود تا کارآفرینان اشتباهات کمتری در انجام کار خود مرتکب شوند و سریعمشاوره باعث می
. [۳] کنندفراهم می وکارهای نوپا و نوآورکسبهای مناسب را برای گذاران خصوصی فرصتخود برسند. سرمایه

در چند  وکارهای نوپا و نوآورکسبفیایی خاص با تمرکز باالی تمام عواملی که که ذکر شد، منجر به اجتماع جغرا
شوند ای نوآوری متعددی در آن متولد میکارهای نوپوش یک کارخانه بزرگ، کسبدهه اخیر شده است که در نق

رهایی هستند که کارهای نوپای نوآور مانند بذوکسبیابند. داد قابل توجهی به موفقیت دست میو در این میان تع
 به فعالیت خود ادامه می میرند تعدادی نیز از این مرحله گذشته وها میشوند. تعدادی از آندر زمین کاشته می

کنند و رویند که تغذیه کل جمعیت را تأمین میها میر خاک ریشه زده و محصوالتی از آنکمی د دو تعدا دهند
 کنند. ین ممینیاز جهانی را نیز تأ گاهی حتی فراتر از محل رفته و

 پیشینه پژوهش

سعه نقش اساسی در تو نوپا و نوآور یکسب وکارها ایهای منظومهسیستمگونه که گفته شد همان

ش شوند. در این بخی و اجتماعی مهمی در سطح کالن میدر دنیا دارند که منجر به اثرات اقتصاد کارهاوکسب
 گیرند. بررسی قرار می مورد آنهاکلیدی الگوهای 
، کمینه محصول پذیرفتنیشامل توسعه  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایهای منظومهسیستمترین عناصر مهم

 شوند که هرکدام دارای ابعادی هستند.حمایتی، تأمین مالی، سرمایه انسانی می عواملوری، بازار، کارآفرینان، فنا
 990000پرداخته و بر اساس آن جهان  ایهای منظومهسیستمبندی به رتبه آپ ژنوممؤسسه استارت گزارش
براساس پنج متغیر اند که کشور مورد بررسی قرار گرفته 9۵ ایهای منظومهسیستمدر  کار نوپای نوآوروکسب

برتر را معرفی نموده  مورد 90، نوپا و نوآور یکسب وکارهانفوذ در بازار و تجربه  استعداد، مین مالی،تأ عملکرد،
در گزارش مذکور شامل عملکرد،  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمهر  ج عنصر کلیدیاست. پن

میزان موفقیت در خروج  عملکردمنظور از  شوند.آپی میاد، نفوذ به بازار، تجربه استارتمین مالی، استعدتأ
پذیر و مدت زمان گذاری مخاطرهسرمایه یعنی مین مالیتأکارهای بزرگ شدن، وها و تبدیل به کسبآپاستارت

و هزینه استعدادهای  به استعدادها دسترسیمیزان  کیفیت، هااستعدادالزم برای بازدهی باال و افزایش سرمایه، 
المللی و مشتریان و بازارهای بین تولید ناخالص داخلی و دستیابی بهسهم از درصد  لنفوذ به بازار معادبرتر فنی، 
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ا مؤسسان با ی باتجربه، نوپا و نوآور یکسب وکارهاداشتن مربیان  نوآور نوپا و یکسب وکارهادر نهایت تجربه 

نوپا  یکسب وکارها ایمنظومه سیستمیگر عناصر کلیدی در پژوهشی د .[9۳] ندهست هاپآپیشینه قبلی استارت
 شناختیسرمایه انسانی، آموزش و جمعیت حمایتی، بازار، فناوری، کارآفرینان، عواملمین مالی، شامل تأ و نوآور

 . [92] شودمی
 یکسب وکارها ایمنظومه سیستمهایی از درس آموخته» ی و صنعت فدراسیون هند در مطالعهاتاق بازرگان

دسترسی به سرمایه انسانی، دسترسی به منابع  دسترسی به بازار، به را آنعناصر ترین مهم ،«انگلیس نوپا و نوآور

کند. هرکدام از این عناصر دارای بندی میمناسب دسته گذاریکارآفرینی، حمایت نهادی و سیاست فرهنگمالی، 
های مالی های موفقیت، حمایتر شامل ابعاد تشویق آشکار داستانگذاری مناسب و سازگاسیاست ،ابعادی هستند

گذاری پسند و تسهیل بذر، مقررات سرمایه، حمایت مالی و توسعه، حمایت از پتنت پژوهشمانند اعتبار مالیاتی 
 -قوانین کار قراردادها، حمایت از مالکیت فکری، استآور الزام کار مانند قوانین ورشکستگی،وانجام کسب

ت فرهنگ کارآفرینی شامل تحمل ریسک و شکست، محیط نوآوری و خالقیت، ارجحیت خوداشتغالی، موقعی
های کارآفرینان، حمایت نهادی شامل شبکه -اخته شدهموفقیت شنهای اجتماعی مثبت کارآفرین، داستان

های اولیه مانند وکار، دسترسی به زیرساختهای برنامه کسبهای کارآفرینان، رقابتها و انجمنکنفرانس
حسابداری،  فنی، قانونی، گذاری،سرمایه ای مانند کارشناسان بانکی،ونقل، آب، برق، حمایت باالی حرفهحمل
گذاران فرشته، دوستان و خانواده، سهام گذار پسند، سرمایهسی به تأمین مالی شامل مقررات سرمایهدستر

 دسترسی به بازار شامل -م های خردخصوصی، بازارهای سرمایه عمومی، دسترسی به منابع بدهی مانند وا

باکیفیت،  آکادمیک آموزش به دسترسی محصول تولید زمینه در توزیع، تخصص هایاولیه،کانال پذیرندگان
سپاری برون به مهاجر، دسترسی کار نیروی به کارآفرینان، دسترسی تخصصی آموزش و نظارت و ارزیابی

 .[9۵] شوندمی
را  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمهای یک ترین ورودیمهم 9092مجله فوربز در سال 
کند. وب و دسترسی به مشتریان معرفی میهای خدسترسی به ایدهسترسی به سرمایه، دسترسی به استعدادها، د

های ها، شرکتمراکز رشد، دانشگاه، گذارانکوسیستم حضور بازیگران مانند کارآفرینان، منتورها، سرمایهدر این ا

و  نوپا یکسب وکارهابراساس  .[1] کنندگان خدمات الزامی هستندها، دولت و تأمینبزرگ، رویدادها و انجمن
ی بزرگ، نهادهای هاشامل کارآفرینان، شرکت نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمکامنز  نوآور

براساس  . [99] شوندکنندگان خدمات و نهادهای تأمین مالی میها، مؤسسات پژوهشی، تأمینحمایتی، دانشگاه
های سیستمسنگاپور از  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایهای منظومهسیستم 9091در سال  PWCمطالعه 
قوی مکانی جذاب برای  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمدلیل داشتن موفق بوده و به ایمنظومه
مین مالی، چندفرهنگی بودن، دسترسی آسان به بازارهای آسه آن و های دولت در تأاست. حمایت های نوپاشرکت

های قانونی مناسب دولت و نی و سیاست، وجود استعدادهای برتر محلی و جهااروپا و آمریکارهای توسعه یافته بازا
های این وکارهای نوپای نوآور از جذابیتمتنوع و متناسب با چرخه عمر کسب مین مالیهای تأارائه طرح

را شامل  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمهانی کارآفرینی بان جدیده .[90]هستند اکوسیستم 
های ها پشتوانه مالی، سیاستشوند از جمله این فعالیتیداند که منجر به وقوع کارآفرینی مهایی میفعالیت

 .  [92] توان نام بردقوانین ورود به بازار می زیرساخت تجاری و قانونی، های دولت برای کارآفرینی،دولت، برنامه
مین مالی، گذاری، تأنوپا را بر مبنای شش عنصر سیاست کارهایوکسب ایمنظومه سیستم ،بابسون گلوبال

ها ابعاد اصلی مشتریان اولیه و شبکه کند. بازار شاملها معرفی میار، سرمایه انسانی و حمایتفرهنگ، باز
های توزیع انالسازی، مشتریان مرجع،کپذیرندگان اولیه، تخصص در محصول شود. مشتریان اولیه دربرگیرندهمی

انسانی شامل شوند. سرمایه حلی میهای مو شبکه  های چندملیتهای کارآفرینان، شرکتها شامل شبکهو شبکه
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کارآفرینان و  ی کار وجود افراد ماهر و غیرماهرکه منظور از نیرو استسسات آموزشی ابعاد نیروی کار و مؤ

و مؤسسات  دانشگاهیقه شکست یا موفقیت قبلی( است و مؤسسات آموزشی شامل مؤسسات سابسریالی )
دسته  ۳در  وکارهای نوپا و نوآورکسب ایمنظومه سیستمها در شوند. حمایتآموزش تخصصی کارآفرینی می

های ها شامل زیرساختگیرند. زیرساختخصصی و نهادهای غیردولتی صورت میحمایت ت ها،زیرساخت
مزمان باید خدمات تخصصی در ها بوده و هرشد و خوشه نقل و پشتیبانی، انرژی، مراکزورتباطات، حملا

. عالوه بر نهادهای دولتی گذاری، کارشناسان فنی و مشاوران ارائه شودهای حقوقی، حسابداری، سرمایهزمینه
 ها و انجمن کارآفرین محورکنفرانسوکار، در نهادهای غیرانتفاعی، طرح کسب های ترویج کارآفرینیفعالیت

های موفقیت نشأت و بعد هنجارهای اجتماعی و داستانشوند. فرهنگ از دتوسط نهادهای غیردولتی انجام می
کردن، ریسک و تحمل شکست، انجام نوآوری، خالقیت و تجربه گیرد . هنجارهای اجتماعی همان پذیرشمی

موردهای به های موفقیت مربوط است و داستانلق ثروت و رویاپردازی موقعیت اجتماعی کارآفرینان در جامعه، خ
مین . تأهستندها از ابعاد دیگر گذاران و شهرت آنو خلق ثروت برای بنیان استبرجسته که در جامعه قابل رویت 

ستان و فرشته، دوگذاران های خرد، سرمایهوکارهای نوپا از جمله واممالی مورد نیاز کسب مالی همان منابع
بازارهای ، سهام خصوصی، گذاری خطرپذیرهای سرمایهمراحل اولیه، صندوق های خطرپذیر درخانواده، سرمایه

ویژه برای بههای مالی )های حمایتگذاری توسط دولت در زمینهشوند. سیاستسرمایه عمومی و بدهی می
گذاری مالیاتی، نهادهای پژوهشی، قانونهای هارچوب مقرراتی مانند مشوقهای چپژوهش و توسعه(، مشوق

 . [9۳] شوندقوق مالکیت و نیروی کار انجام میآور بودن قراردادها، حذارمحور، قوانین ورشکستگی، الزامگسرمایه
نوپا و  یکسب وکارها ایمنظومه سیستمرای ایجاد یک  ترین عناصر بمهم، مطالعه گروه مشاوره بوستون

فرینان گذاران خطرپذیر، مراکز رشد و کارآها، سرمایههای دولتی، دانشگاههای بزرگ، آژانسرا منابع و دانش نوآور
کار ووسیستم شامل شبکه مشارکتی نوآوری، محیط کسب. چهار محور اساسی برای ایجاد این اکدارداظهار می

ی بزرگ، هامل شرکتادها و تأمین مالی پایدار هستند. شبکه مشارکتی نوآوری شامساعد برای رشد، استعد
کار مساعد وکنند. محیط کسبشود که نوآوری را شکوفا میمی نوپا و نوآور یکسب وکارهانهادهای آموزشی و 

ای مالی هتمه سریع آن، در کنار ارائه مشوقکار و خاووکار، انجام کسبر به راه اندازی سریع و آسان کسبمنج
صیالت عالی و . این اکوسیستم باید مملو از استعدادهای با تحشودها میآپدهی به رشد استارتبرای شتاب

الی در تمام مراحل رشد به منابع م نیاز بازار باشد. دسترسی متوالی های تخصصی متناسب بارقابتی دارای مهارت
اکوسیستم یلویت در مطالعه سسه مشاوره دمؤ .[9۵] ها الزامی استآپو در بلندمدت برای رشد و موفقیت استارت

، محیط نهادی و تنظیم مقررات مین مالی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانیعنصر کلیدی تأ ۵آپی لهستان استارت

  .[2] داندالزم و ضروری می نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمرا  برای توسعه هر 
ه اند کاند اذعان داشتهافزار پرداختهنرم آپی بخشوسیستم استارتای که به بررسی اککوکیر و فون در مطالعه

 عناصر کلیدی آموزش، فرهنگ، منابع مالی، مراکز نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمبرای ایجاد 
مراکز رشد و  هاآپهای بزرگ، نهادهای تأمین مال، چارچوب قانونی، استارتپژوهشی دانشگاهی، بازار، شرکت

پژوهشی سسه مؤ .[1] های فناوری و رویدادها اساسی هستندشناختی، پارکها، جمعیتدهنده، فناوریشتاب
کند فعالیت می نوپا و نوآور یکسب وکارهاو  ایمنظومه هایسیستمه در زمینه کارآفرینی، آپ متر کاستارت

نسانی، منابع مالی، را مشتمل بر شش عنصر بازار، سرمایه ا نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستم
ثبات سیاسی و فساد اداری مطرح و متغیرهای کالن مانند  نوپا و نوآور یکسب وکارهاانداز زیرساخت، چشم

  .[94] کندمی
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 شناسی پژوهشروش .3

 مندنظام به شیوه را خاص موضوع یک در شده انجام هایپژوهش عصاره که کیفی هایپژوهش انجام امروزه

 بررسی منظوربه کههایی شرو از .است یافته گسترش روزافزون طوربه هد،دیم قرار پژوهشگران رویفرآ علمی و

 فرامطالعه،  .است مطالعه فرا است، شده معرفی سال گذشته چند در گذشته هایپژوهش شناسیآسیب و ترکیب و

 از بیشتر گذشته هایسال در  .است خاص حوزه یک در شده انجام پژوهشی کارهای از عمیق وتحلیلیتجزیه

و  فرانظریه ،فراترکیب فراتحلیل، همچون هاییواژه با فرامطالعه که گفت باید است؛ ولی شده برده نام فراتحلیل

 هاینظریه تحلیل را فرانظریه وانتمی. [92] گیردبرمی در را مفاهیم این کلیهفرامطالعه  .است متفاوت فراروش

 هاییافته کیفی تحلیل رافراترکیب  گذشته، هایپژوهششناسی شرو تحلیل رافراروش  گذشته، هایپژوهش

 روش پژوهش این دانست. در گذشته هایپژوهش هاییافته یتحلیل کمّ را فراتحلیل و گذشته هایپژوهش

 . است شده کارگرفته به فراترکیب
 بررسی را مشابه و مرتبط موضوع با دیگر کیفی مطالعات از شده استخراجهای یافته و اطالعات فراترکیب

سؤال  با هاآن ارتباط اساس بر و منتخب کیفی مطالعات از فراترکیب، برای موردنظر درنتیجه، نمونه .کندمی

 ثانویه هایداده وتحلیلو تجزیه موردنظر موضوع کیفی ادبیات یکپارچه مرور فراترکیب،شود. می تشکیل پژوهش

 ترکیب ترکیب، فرا عبارتی، به . است این مطالعات هاییافته تحلیل بلکه نیست، منتخب مطالعات از اصلی و

سسات مشاوره های مؤشامل گزارش پژوهش این در آماری جامعه .است منتخب مطالعات اصلی های داده تفسیر
 نوپا و نوآور یکسب وکارها، مؤسسه مشاوره بوستون، مؤسسه مشاوره دیلویت، مؤسسه PWCمدیریتی همچون 

 معتبریهای هپایگا  علمی مقاالت سسات معتبر جهانی و همچنین سایر مؤسسه بابسون گلوبال و ژنوم، مؤ

 مالک .هستند  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستم در حوزه و اسپرینگر  دایرکت همچون ساینس

 دیگر ، مقاالت بیشتر بررسی با که این معنی به ، است نظری  اشباع و کفایت پژوهش این در آماری نمونه اندازه

.گردآوری داده صورت هدفمند استگیری بهنمونه اترکیبفر روش در .نباشد حوزه این در جدیدی معیار و شاخص
 از پژوهش این . درکندا سرعت و دقت خوبی کمک شایانی میها بگیری دادهوتحلیل و نتیجهبه انجام تجزیه

 و داخلی پژوهشی علمی نشریات در معتبر علمی استفاده از منابع .شده است استفادهای کتابخانه مطالعه ابزارهای
 .افزایدمی ایکتابخانه مطالعه غنای بر معتبر انتشارات به رجوع و مقاالت مطالعه خارجی،

سوابق  بررسی به ،پژوهش این راستای در .استای کتابخانه روش پژوهش این در هاداده گردآوری روش 
 وبندی یک جمع  هاپژوهش اینهای یافته وتحلیلتجزیه و گردآوری با و پرداخته زمینه این در پژوهشی

 اما شوند؛می محسوب پژوهش روش در متداول واژگان جمله از پایایی و روایی علمی ارائه خواهد شد. گیرینتیجه

 بر این از پژوهشگران برخی اصوالً. است متفاوت یکمّ و کیفی پژوهش روش در واژگان این و تعریف ماهیت

 متفاوتی تعاریف دیگر برخی وجود این با است موضوعیت فاقد پایایی و روایی مفاهیم کیفی پژوهش در که باورند

 .است گیریاندازه ابزار از حاصل نتیجه سقم و صحت معنای به غالباً اعتبار واژه .اندداده ارائه پایایی و روایی از
آزمون  تکرار در نتایج کسب قابلیت دارای اندازه چه تاگیری هانداز ابزار که دارد اشاره امر این پایایی به که آن حال

 نتایج به اعتماد پذیری و وثوق باورپذیری، همچون مفاهیمی اعتبار واژه از مراد کیفی هایپژوهش در. ستا دارا را

 در. ندارند پژوهش نتایج و ابزار بر اعتبار دال ادعای کیفی پژوهشگران اصوالً که است ذکر به الزم. است مدنظر

 از پایایی برای پژوهش این در. نیست خود نتایج اثبات اعتبار پی در پژوهشگر غالباً کیفی، پژوهش هایروش

 و در سطح مطلوب قرار داشت. 1/0این پژوهش بیش از  درضریب کاپا  .است رفتهگ بهره  کاپا ضریب
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 هاها و یافتهتحلیل داده .4

 است آن مستلزم ترکیب فراشود. ها پرداخته میهای پژوهش و ارائه یافتهوتحلیل دادهر این بخش به تجزیهد

 با را قبلی هایپژوهش هاییافته و دهد انجام مورد مطالعه سند به نسبت را عمیقی و دقیق بازنگری پژوهشگر که

 بنابراینشود. می بازنمایی بهتر مسئله در مکنون هایمؤلفه و بررسی، ابعاد این درگذر. کند ترکیب یکدیگر

 هفت الگوی باروسو و سندلوسکی .کندمی کمک قبلی مطالعات از یک هر از نتایجی بیش بازنمایی به فراترکیب

 .[99اند ]هداد ارائه منظور به این راای مرحله

 پژوهش در .است چیزی چهفراترکیب  شروع برای سؤال نخستین :پژوهش سؤال تنظیم ،نخست مرحله 

در این مرحله با واژگانی چون   .است قرارگرفته سؤال آپی مورداکوسیستم استارت هایشاخص و ابعاد حاضر
 نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمای نوپای نوآور، کارهوکسب نوپا و نوآور یکسب وکارهانوآوری، 

 جستجوی پیشرفته صورت گرفت.

جستجوی  با استفاده از واژگان کلیدی به  پژوهشگر مرحله این در مند مستندات:نظام بررسی ،دوم مرحله
های های معتبر مقاالت علمی و وب سایتاز جمله پایگاه های مختلف پایگاه در منتشرشده مقاالت سیستماتیک

 طوربه گان کلیدی واژ فرآیند جستجو و بررسی متون مرتبط تعاریفکل  در .پردازدمؤسسات مشاوره معتبر می

 .شودمی ارزیابی دوباره مستمر

جستجو و  این گام پژوهشگر پس از در :های علمی مرتبطو گزارش مقاالت انتخاب و جستجو  ،سوم مرحله
بنابراین  .خیر یا پژوهش است  سؤال با متناسب شده یافت مقاالت آیا که کنددریافت مستندات، مشخص می

از  تعدادی بازبینی هر در پژوهشگر نهایت  در  .گیردمی قرار بازبینی مورد بار مقاالت موردنظر و مرتبط چندین
 هانهایی مقاله تعدادنظری  اشباع به رسیدن اساس بر مقاالت فیلتر از حاضر پس پژوهش در .کندمی رد را مقاالت

 .رسید عدد 99 به

 

 
 های منتخب. فرآیند گزینش مقاالت و گزارش9شکل

 

انجام  متون از استخراج کدها ،های منتخبها و مقالهگزارش انتخاب از پس ها:ارائه یافته ،چهارم مرحله 
 شامل:االت این پژوهش سؤ است کهسؤاالت پژوهش  کدها استخراج مبنای شود.می

 از چه عناصری تشکیل شده است؟ نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستم 

:تعداد منابع یافته شده

N=22

:کل چکیده مقاالت و گزارش ها غربال شده

N=42

:محتوای بررسی شده مقاالت و گزارش ها

N=49

:تعداد کل مقاالت اولیه

N=91

:کل مقاالت نهایی

N=99
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  دارای چه ابعادی هستند؟ نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمعناصر 

  هایی هستند؟دارای چه شاخص نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمابعاد 
 این از .شد ارجاعی شناسایی ای دی کیو مکس افزارنرم در کد 9۵1 حاضر پژوهش در که است ذکر به الزم

  .استخراج شد فراوانی با کد 12 درمجموع فراوانی گرفتن نظر در با حیث
 از و شده عوامل استخراج تمام ابتدا حاضر، پژوهش در :کیفی هاییافته ترکیب و وتحلیلتجزیه ،پنجم مرحله

 مفهوم یک درها نآ کدها، از یک مفهوم هر گرفتن نظر در با سپس .شودمی گرفته نظر در کد منزلهبه را مطالعات

های اند و بر مبنای تمها ایجاد شدهتمبر مبنای کدهای استخراج شده  ترتیب این به  .شودمی بندیدسته مشابه
مختلف  کدهای تشابه میزان برحسب کدها این بندیدسته محوری شکل گرفته است. مبنایمرتبط با آن مفاهیم 

 آورده نمونه مثابهبه کد تعدادی تم هر درکنید. می مشاهده را کدگذاری از اینمونه 9جدول  در .است یکدیگر با

  .است شده
 های پژوهشبندی کدها به تم و مقوله. دسته9جدول

 منبع کد تم مقوله

 یکسب وکارها

 نوپا و نوآور

  ویژگی تیم
 

 نژاد، تحصیالت جنسیت، سن، تخصص، تنوع،
[9۳]، [92]، [99]، [90]، 

[9۵]، [1] 

اندازی تجربه پیشین راه

 گذارانبنیان

کارهای قبلی، واندازی کسبشکست در راه

 کارهای قبلیوموفقیت در راه اندازی کسب
[9۳] ،[92]، [99]، [9۵]، [1] 

 منابع مالی
 بیرونی

گذاران فرشته، سرمایهگذاران خطرپذیر، سرمایه

مین مالی جمعی، منابع بدهی مانند وام، تأ
 ارزهای دیجیتال

 عرضه عمومی سهام

[9۳]، [91]، [92]، [99]، [90[ ،]9۳،] 
[2]، [9۵]، [1 ،][94] 

 [94[، ]9۳] ،[90]،[91] ،[92] ،[9۳] منابع خودراه انداز، خانواده، دوستان درونی

 بازار و رقبا

 مشتریان مرجع و کلیدی
مشتریان سازمانی، مشتریان دارای شبکه 

 ارتباطی گسترده، اینفلوئنسر
[9۳]، [92]، [91]، [90] ،[9۳] 

 تعداد مشتریان
کل مشتریان، مشتریان وفادار، پذیرندگان اولیه 

 محصوالت و خدمات
[9۳]، [91]، ، [9۳]، [94] 

 دسترسی به بازار
بازارهای داخلی، بازارهای منطقه، بازارهای بین 

 المللی
[9۳]، [92]، [19]، [94] ،[90] 

گذاری و سیاست

 گذاریقانون

ها و مقررات مشوق

 جذب سرمایه
 

-الزامگذاران و برای سرمایه های مالیاتیمشوق

 گذاریی سرمایهآور بودن قراردادها
[92]، [91]، [90] ،[9۳] 

 قوانین کار
پذیری انعطافپذیری در قوانین بیمه، انعطاف

 مین اجتماعی و قوانین کارقوانین تأ
[92]، [91]، [99]، [90،] 

[9۳] 

 ورشکستگیقوانین 

گذاران درصورت اعطای اعتبار و وام به بنیان

ورشکستگی، تسهیل قوانین در صورت 

 گذارورشکستگی بنیان

[92]، [91]، [90] 

حمایت از مالکیت 
 فکری،

، تقویت المللیهای بینیونعضویت در کنوانس
 قوانین مالکیت فکری

[92]، [91]، [99]، [90] 

تسهیل انجام کسب و 
استمرار کسب و کار و 

 کار

-تسهیل فعالیت کسبکار، وتسهیل آغاز کسب

 وکارتسهیل خاتمه کسبکار، و

[92]، [91]، [99]، [90،] 

[۳0]، [9۵] ،[2] 

مدیریت 

 استعدادها

دسترسی به آموزش 

 آکادمیک باکیفیت

المللی، مراکز دانشگاهی مراکز آموزشی بین

 طراز اول

[9۳]، [92]، [91]، [99]،[90]،[9۵]، 

[94] 

منتورینگ و آموزش 

 تخصصی کارآفرینان

ای، مشاوره تخصصی به مراکز آموزش حرفه

 گذارانبنیان

[9۳]، [92]، [91]، [99]، [90]، [2] 

[1]، [94] 
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 منبع کد تم مقوله

 

دسترسی به نیروی کار 
 مهاجر

 

گذاران تسهیل قوانین مهاجرتی برای ورود بنیان

 ایجذب مهاجران حرفهالمللی، بین
[91]، [90]،[9۳]،[2] 

 [94] ،[91] ،[92] جایی نیروی کارتسهیل جابه سپاریدسترسی به برون

فرهنگ 

 کارآفرینانه

 تحمل ریسک و شکست
 

 [9۳] ،[90] ،[91] اطمینان فقدانپذیری، پذیرش ریسک

های موفقیت داستان
 برجسته

-گذاران کسبانتشار کتب موفقیت بنیان

-استارتهای حمایت از موفقیتکارهای نوپا، و

 هاآپی در رسانه

[91]، [9۳] 

 ارجحیت خویش فرمایی
 

ترویج فرهنگ خوداشتغالی، حمایت از خویش 
 فرماییخویشفرمایان، تسهیل قوانین برای 

[91]، [9۳] 

محیط نوآوری و 
 خالقیت

 

-ترویج مهارتهای تفکر خالق، ترویج مهارت

های تفکر انتقادی، فرهنگ پذیرش پیشنهادها 

 مختلفو سالیق 

[91]، [90]، [9۳] 

موقعیت اجتماعی مثبت 

 کارآفرین
 [9۳] ،[91] منزلت اجتماعی کارآفرین

 رویدادها و کنفرانس ها
های عمومی و کنفرانس ،ادهابرگزاری روید

 تخصصی کارآفرینی
[91]، [99]، [9۳] 

 های بزرگشرکت

 [1] ،[9۵] ،[99] های محلی،شرکتالمللی، های بینشرکت های پیشروشرکت

های با هزینه شرکت

 تحقیق و توسعه باال

و  پژوهشهای دارای نسبت هزینه شرکت

های شرکتتوسعه باال نسبت به درآمد، 
 نو های کامالًگذار در ایدهسرمایه

[99]، [9۵]، [1] 

بستر مشهود و 

 نامشهود

 بستر فناوری و ارتباطات

 

رنت موبایل و ثابت، ضریب نفوذ اینترنت، اینت

 های ارتباطی و فناوریوجود زیرساخت
[92]، [91]، [90]، [94] 

حمل و نقل و زنجیره 
 تامین

، دریایی، هوایی، ریلیای، های جادهزیرساخت

نزدیکی و سهولت دسترسی به منابع و مواد 

 مین خدماتهای تأحضور شرکتاولیه، 

[91]، [99]، [9۳] 

 زیرساخت فیزیکی
، هارشد و خوشهمراکز فضای کار اشتراکی، 

های پارک، کارخانه نوآوری، فضاهای تعاملی

 علم و فناوری

[92]، [91]، [99]، [9۵]، [1،] 

[94] 

 [9۳] ،[94] ،[91] های پاکانرژی برق ، آب، تلفن، انرژی زیرساخت اولیه

 سرمایه اجتماعی
اعتماد عمومی، مهارت های  تعاملی و ارتباطات 

 قوی
[91]، [2] 

 هاشبکه
 هایچندملیتی، شبکه های کارآفرینان، شرکت

 محلی
[91]، [90]، [9۳] 

 متغیرهای کالن

 ثبات سیاسی داخلی
ثبات داخلی ، ثبات خارجی، ارتباطات پایدار بین 

 المللی
[94] 

 فساد اداری

 

قوه قضاییه قوی، نکوهش و مجازات مفسدین، 

 ترویج فرهنگ مبارزه با فساد
[94] 

 آپیانداز استارتچشم

سهم ها از اشتغال ، آپسهم باالی استارت
ایجاد ها از درآمد ملی، آپباالی استارت

-حضور در اکوسیستمهای تک شاخ، آپاستارت

-های بینارتباط با اکوسیستمالمللی، های بین

 المللی

[94] 

 [90] ،[99] ،[9۳] تولید ایده، کسب ایده، الگوبرداری از ایده خلق ایده ایده



 919    نوپا و نوآور یکسب وکارها یجادا یامدل منظومه

 منبع کد تم مقوله

 [90] ،[99] ،[9۳] هااطالع از ایدهگذاری ایده، به اشتراک دسترسی به ایده

 [90] ،[99] ،[9۳] روزرسانی ایدهاصالح و بهسازی ایده، تجاری استفاده از ایده

 

در مرحله ششم که کنترل کیفیت است نتایج مرحله قبل در اختیار خبرگان قرار  :کیفیت کنترل،ششم مرحله
 تا شاخص گیردمی قرار خبرگان اختیار در نتایج کیفیت، ارزیابی جهت ششم گام گرفته و براساس ضریب کاپا در

باشد که در این  1/0و باید بیشتر از  استشاخص کاپا برای ارزیابی پایایی درونی  .گیرد قرار بررسی مورد کاپا
 گیرد. پذیرش قرار می و مورد است 1/0پژوهش شاخص کاپا عدد 

 9 شکل در .است شده ارائه به شکل مدل  فراترکیب از حاصل نتایج این مرحله  در :هایافته ارائه، هفتم مرحله
که در  نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمئه شده است. مدل ارا آپیعناصر مدل اکوسیستم استارت

تعدادها، فرهنگ کارآفرینی، ها، مدیریت اسآپشود شامل ده عنصر اصلی استارتاین پژوهش ارائه می
ن و بسترهای های بزرگ، منابع مالی، ایده، متغیرهای کالگذاری، بازار و رقبا، شرکتگذاری و قانونتسیاس

ها اشاره شده ادی هستند که در مرحله قبل به آنای ابعکدام از این عناصر دارشود که هرمشهود و نامشهود می
 است. 
 

 
 نوپا و نوآور یکسب وکارها یامنظومه یستمسمفهومی مدل  .9 شکل

 
 گیری و پیشنهادنتیجه .5

کند و ترویج بیش از پیش ر و تحوالت اقتصاد جهانی ایفا میدر عصر حاضر نوآوری نقش کلیدی در تغیی
ها آپدر این میان استارت کار اهمیت پیدا کرده است.وو حکمرانان و همچنین رهبران کسب گذارانبرای سیاست

اند. بنابراین وتشان کانون توجه قرار گرفتهزایی باال و خلق ثردلیل اشتغالوکارهای نوپای نوآور بهمنزله کسببه
 9002دنبال بحران مالی ت دارد. بهوکارها بیش از گذشته ضرورای کسبود بستری مناسب برای رشد و توسعهوج

اکوسیستم 
استارت آپی

فرهنگ 
کارآفرینی سیاست 

گذاری و 
قانونگذاری

مدیریت 
استعدادها

شرکت های 
بزرگ

بستر 
مشهود و 
متغیرهای نامشهود

کالن

ایده

منابع مالی

استارت آپ ها

ابازار و رقب
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اند. عالوه بر فی در نقاط مختلف دنیا شکل گرفتهمختل نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه هایسیستم

گیری اثربخشی درحال شکل ایمنظومه هایسیستمسعه نیز یافته، در کشورهای درحال توکشورهای توسعه
 نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه هایسیستمگیری و توسعه با این وجود مدلی جامع برای شکل هستند.

 نشده است.  ئهتاکنون ارا
استفاده از  با المللی ومطالعات موسسات مشاوره معتبر بینبدین منظور پژوهش حاضر با بررسی مقاالت و 

منظور ایجاد ارائه کرده است. به نوپا و نوآور یارهاکسب وک ایمنظومه سیستمرای ی بروش فراترکیب مدل
ثبات ویژه وند از جمله اینکه ثبات محیطی بهآپی متغیرهای کالن و خرد باید درنظر گرفته شاکوسیستم استارت

آپی در سطح حکمرانی، سیستم قضایی قدرتمند که توانایی نظارت انداز استارتاقتصادی و سیاسی، داشتن چشم
ها و جلوگیری از فساد را داشته باشد الزامی است. فراهم کردن بسترهای فیزیکی و غیرفیزیکی از جمله عالیتبر ف

اجتماعی و  سرمایه اولیه، زیرساخت فیزیکی، مین، زیرساختتأ زنجیره و نقل و ارتباطات، حمل و فناوری بستر
با یکدیگر تعامل  ضروری بوده تا اجزا و بازیگران آن بتوانند به خوبی ایمنظومه سیستمها برای فعالیت شبکه

کارگیری آنان باید در ها و بههای فراوان و دسترسی به ایدهای خود را انجام دهند. وجود ایدههداشته و فعالیت
های با سهم المللی و همچنین شرکتهای پیشرو محلی و بینتسهیل یابد و استقرار شرکت ایمنظومه سیستم

توانند مشتریان ها میسازی ایده همین شرکتکند حتی در تجاریکمک می و توسعه به این امر پژوهشباالی 
 کارهای نوپا شوند. وکسب

د کمک کرده و ترویج فرهنگ کارآفرینی به ارتقای اعتماد به نفس و تحمل شکست، ریسک پذیری افرا
شود. نگاه مایی منجر میترویج خویش فر به  کارهاواندازی کسبراهدرباره  گذارانبنیانهای تشویق ارائه داستان

ی های عمومی و تخصصی برانان و ایجاد موقعیت اجتماعی مثبت، برگزاری رویدادها و کنفرانسکارآفریویژه به 
برای پرورش  کوسیستمجذب و مدیریت استعدادها در این ا ترویج فرهنگ کارآفرینی بسیار مؤثر واقع خواهند شد.

ای طراز اول و هختلف آن از جمله استقرار دانشگاهسازی از عناصر کلیدی است که باید به ابعاد مایده و تجاری
، امکان ی کار مهاجر و ایجاد تنوع فرهنگیالمللی در انتقال دانشجو، جذب نیروهای برتر بینهمکاری با دانشگاه

فرینی در های تخصصی کارآلف خارجی و داخلی، ارائه آموزشهای مختجایی نیروی کار میان سازمانهجاب
گذاری باید قوانین گذاری و قانونگیرند. در سطح سیاستمنتورینگ برای افراد مختلف باید مورد توجه قرار 

ت از مالکیت ها در زمینه قوانین کار، قوانین ورشکستگی، حمایآپمتناسب با نیازها و ماهیت استارتگر و تسهیل
 مدت در اولویت قرار گیرند. مرار آن در بلندکار و استوکننده فعالیت کسبری و قوانین تسهیلفک

گذاری به جذب آور بودن قراردادهای سرمایهگرانه و الزامها و مقررات تسهیلگذاران با ارائه مشوقاستسی

ها منابع مالی است که آپاستارت از نیازهای کلیدیثر خواهند بود. ها مؤآپگذارهای مختلف در استارتسرمایه
ی است که خانواده و انداز یا منابعمنابع درونی همان منابع خود راه این منابع یا درونی هستند یا منابع بیرونی.

گذاری و همچنین کنند اما برای منابع بیرونی با ایجاد بسترهای الزم و امنیت سرمایهگذار تأمین میدوستان بنیان
أمین گذاری خطرپذیر، فرشتگان، تبع مالی مانند سرمایههای مختلف انواع مختلفی از مناا و برنامههارائه مشوق

ین مالی در این مهای نوین تأمنزله روشهای خرد و ارزهای دیجیتال بهمالی جمعی، منابع بدهی مانند وام
آپی با های استارتتشکیل تیم نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمشوند. در اکوسیستم یافت می

شناختی مانند های مختلف جمعیتز اهمیت است از جمله اینکه ویژگیهای متنوع بسیار حائها و پیشینهتجربه
وکار در این تیم به اندازی کسبه پیشین اعضا در موفقیت شکست راهسن، جنس، نژاد، تحصیالت و تجرب

های های مختلف باید دارای مهارتکند اگرچه افرادی با پیشینهکمک می نوپا و نوآور یکسب وکارهاموفقیت 
نوآوری پژوهش حاضر ارائه الگوی های احتمالی در تیم با این میزان تنوع باشند. حل تعارض ارتباطی باال برای

  بوده است. نوپا و نوآور یکسب وکارها ایمنظومه سیستمع و سیستمی برای جام
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ی برای های کمّشود مدل مذکور را در پژوهشپژوهشگران آتی پیشنهاد می ضر، بهتوجه به پژوهش حا با

با یکدیگر ها را اکوسیستمکار گرفته و این آپی مختلف در ایران بههای استارتسنجش و ارزیابی اکوسیستم
 ا و نوآورنوپ یکسب وکارها ایمنظومه سیستمازند. در صورت مطرح شدن ها بپردبندی آنمقایسه کرده و به رتبه

 های مدل حاضر نیز پرداخته و آن را توسعه دهند.ها و ابعاد و مقولهروزرسانی شاخصهای آینده به در سال
 را مورد آزمون قرار دهند.  ایمنظومه سیستمی متغیرهای های کمّدر پژوهشهمچنین 
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