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چکیده

نوآوری در برترین نسل خود از طریق تعامالت گسترده و تبادل دانش و محصوالت در بین کنشگرانی با ویژگیهای
حیاتگونه به وقوع میپیوندد .این خصوصیات در قالب مفهوم زیستبوم بهتر درک شده و امکان سیاستگذاری مییابد؛ به

ویژه هنگامی که نوپاها مورد توجه باشند .پژوهش حاضر ،زیستبوم نوآوری نوپاها را با هدف شناسایی بازیگران اصلی و

نقشهای کلیدی آن مورد مطالعه قرار داده است .پژوهش ،دارای دو مرحله کیفی و کمی است .بخش کیفی ،مرور نظاممند
ادبیات ده سال اخیر طی هفت مرحله شامل تعیین کلمات کلیدی ،جستجو ،سازماندهی ،ارزیابی ،گسترش ،تفسیر و ارائه
میباشد .حاصل این بخش شناسایی دانشگاهها ،مراکز رشد ،تامین کنندههای مالی ،شرکتها ،شتابدهندهها و پارکهای علم و

فناوری به عنوان بازیگران اصلی و همچنین زمینهسازی ،متولدسازی ،حمایتگری ،مربیگری و سازآرایی به عنوان نقشهای

کلیدی بوده است .پس از آن در بخش کمی به کمک تحلیل ساختاری رابطه بین نقشها با توانمندی نوآوری نوپاها در استان
همدان بر مبنای دادههای جمع آوری شده در اوایل سال  ،97مورد آزمون قرار گرفتهاند که تائید شدند .این پژوهش به لحاظ

نظری یک چارچوب با حداقلهای مورد نیاز برای تشکیل زیستبوم نوآوری نوپاها را شناسایی نموده است و به لحاظ عملی
داللت بر آن دارد که استان همدان عمدتا به حمایتگری پرداخته و برای پیشرفت زیستبوم نیازمند توجه به سایر نقشهاست.

واژگان کلیدی :نوپاها ،زیستبوم نوآوری ،بازیگران اصلی در زیستبوم نوآوری ،نقشهای کلیدی در زیستبوم نوآوری،
رویکرد زیستبومی
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 -1مقدمه

ﺷرکتﻫا باﺯیگران اﺻﻠی نﻈاﻡﻫای اﻗتﺼادی ﻫستند و افﺰایﺶ تﻌداد و تنوﻉ ﺁنﻫا موﺟﺐ افﺰایﺶ
نﻴرومﺤرکﻪ توسﻌﻪیافتگی میﺷود .اﺯسویدیگر نوﺁوری ﻫﻢ بﻪ ﻋنوان یﻚ موتور مﺤرﻙ اﻗتﺼاد در نﻈر
ﮔرفتﻪ ﺷده است .نوپاﻫا ،مﺤﻞ تﻼﻗی ایﻦ دو ﻋامﻞ ارﺯﺷﻤند ﻫستند؛ ﭼرا کﻪ بﻪ وﺟود ﺁمدن ﺁنﻫا بﻪ
مﻌنای افﺰایﺶ تﻌداد ،تنوﻉ و ﺟوانساﺯی باﺯیگران است؛ باﺯیگرانی کﻪ مشارکت کنندﮔان مهﻤی در فرایند
نوﺁوری باﺯ ﻫستند ) .(Spender et al., 2017ﺁنﻫا مﻌﻤوﻻ با اراﺋﻪ دست کﻢ یﻚ نوﺁوری حتی اﺯ نوﻉ ﺟﺰﺋی
در یﻚ مﺤﺼوﻝ ،ﺧدمت یا مدﻝ کسﺐوکار ،ﺁﻏاﺯ بﻪ کار میکنند .ﺷواﻫد نشان میدﻫد در دﻫﻪﻫای اﺧﻴر
بسﻴاری اﺯ نوﺁوریﻫای تﺄﺛﻴرﮔذار نﻪ توسﻂ ﺷرکتﻫای بﺰرگ ،بﻠکﻪ توسﻂ نوپاﻫا ایجاد ﺷده است .نوپاﻫا بﻪ
مﺜابﻪ موتور توسﻌﻪ اﻗتﺼادی ) (Henrekson & Johansson, 2010و ساﺯوکاری موﺛر در ﺧﻠﻖ فرﺻتﻫای
ﺷﻐﻠی در کشورﻫای رو بﻪ پﻴشرفت ) (Humala, 2015; Shane, 2009با مﻌرفی مﺤﺼوﻻﺕ و ﺧدماﺕ
ﺟدید موﺟﺐ رﺷد اﻗتﺼادی ،افﺰایﺶ ﺛروﺕ و تﻐﻴﻴراﺕ ساﺧتار اﺟتﻤاﻋی میﮔردند )Fritsch & Noseleit,

.(2013; Koster & van Stel, 2014
نوپاﻫا ﻋﻠیرﻏﻢ ﺁﺛار مﺜﺒت ،دارای مشکﻼﺕ و مﺤدودیتﻫای ﺧاﺹ ﺧود ﻫستند .ﺿﻌﻒ در منابﻊ و ﻗابﻠﻴتﻫا،
پﻴدایﺶ و حﻴاﺕ ﺁنﻫا را ﺷدیدا بﻪ مﺤﻴﻂ ﺯمﻴنﻪای ،ساﺧتارﻫا و نهادﻫای ﺁن وابستﻪ کرده است .حتی پس اﺯ
ﺷکﻞﮔﻴری ،بسﻴاری اﺯ ایﻦ ﺷرکتﻫا یا رﺷد سریﻊ ندارند یا اﺻﻼ رﺷد نﻤیکنند ).(Morris et al., 2017
ﺁنﻫا در مراحﻞ اولﻴﻪ دوره ﻋﻤر بوده و ﻃﺒﻴﻌتا کوﭼﻚ و ایﺰولﻪ اﺯ ﺷﺒکﻪﻫا ﻫستند ﭼراکﻪ ارتﺒاﻃاﺕ ﺁنﻫا با
فصلنامه علمـی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره اول ،بهار 1398

دیگر بنگاهﻫا ،ساﺯمانﻫا ،نهادﻫا و بﻪ ﻋﺒارﺕ دیگر با ﺯیستبوﻡ پﻴرامونی بﻪ ﺧوبی ﺷکﻞ نگرفتﻪ است .ﺁنﻫا

منﻄﻘﻪای دارد با ایﻦ تﻔاوﺕ کﻪ تاکﻴد ﺁن برنوپاﻫاست ) .(Spigel & Harrison, 2018روند رو بﻪ رﺷد ایﻦ

22

حوﺯه اﺯ ادبﻴاﺕ حاکی اﺯ ﺟﻠﺐ توﺟﻪ مﺤﻘﻘان و الﺒتﻪ وﺟود ﺧﻼءﻫایی نﻈری و ﻋﻤﻠی در ایﻦ ﺯمﻴنﻪ است.

بﺨاﻃر ﺟدید بودن و در نتﻴجﻪ نداﺷتﻦ ﺷهرﺕ و اﻋتﺒار و دانﺶ کافی در حوﺯهﻫای مﺨتﻠﻒ )اﺯ ﺟﻤﻠﻪ در
ورود بﻪ باﺯار و رﺷد یافتﻦ( با مشکﻼﺕ ﻋدیده مواﺟهند .اﺯ ایﻦ رو نوپاﻫا بﻪ مﺜابﻪ ریﺰموﺟوداتی مﻔﻴد ،نﻪ بﻪ
تنهایی بﻠکﻪ بﻪ کﻤﻚ دیگران و در بستری مناسﺐ ﻗادر بﻪ تولد ،ادامﻪ حﻴاﺕ و رﺷد ﻫستند تا ﺟایی کﻪ برﺧی
مﻌتﻘدند ﺁنﻫا حاﺻﻞ مجﻤوﻋﻪای اﺯ تﻼشﻫای ﺟﻤﻌی ﮔذﺷتﻪاند ).(Sipola et al., 2016
ایﻦ ویﮋﮔیﻫا ،یﻌنی حﻴاتﻤند بودن و ﺷدﺕ وابستگی بﻪ مﺤﻴﻂ مﺤﻘﻘان را ترﻏﻴﺐ نﻤوده است کﻪ اﺯ رویکرد
ﺯیستبومی در مﻄالﻌﻪ نوپاﻫا بهره بگﻴرند؛ بﻪ ﺧﺼوﺹ ﻫنگامی کﻪ مسالﻪ نوﺁوری با توﺟﻪ بﻪ ﺷرایﻂ منﻄﻘﻪای
مورد نﻈر باﺷد ﭼراکﻪ بﻪ ﻋﻘﻴده برﺧی مﺤﻘﻘان مﻔهوﻡ ﺯیستبوﻡ نوﺁوری ،تشابﻪ بسﻴار ﺯیادی با نﻈاﻡ نوﺁوری

اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺿرورﺕﻫای پﮋوﻫشی در ایﻦ راستا ،ﺷناسایی باﺯیگران اﺻﻠی ﺯیستبوﻡ نوپاﻫاست .ﻋﻠیرﻏﻢ
مﻄالﻌﻪﻫای ﺟستﻪوﮔریﺨتﻪ در ﺯمﻴنﻪ ﻋوامﻞ اﺛرﮔذار در ﺯیستبوﻡ نوپاﻫا ،ﻫنوﺯ باﺯیگران اﺻﻠی ﺁن در کنار
ﻫﻢ احﺼا نشده و اﺯ ﺁن مهﻤتر نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی ایﻦ باﺯیگران بررسی نشدهاند .ایﻦ پﮋوﻫﺶ بﻪ دنﺒاﻝ ﺁن
است تا با ایﻦ سواﻝ پاسخ دﻫد کﻪ »باﺯیگران اﺻﻠی ﺯیستبوﻡ نوپاﻫا کدامند و نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی ﺁنﻫا
ﭼﻴست؟« و ﻫﻤﭽنﻴﻦ نتایﺞ حاﺻﻞ را بر مﺒنای تاﺛﻴرﮔذاری بر توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا در یﻚ ﺯیستبوﻡ
در حاﻝ ﺷکﻞﮔﻴری بﻪ ﺁﺯمون بگذارد .اﮔرﭼﻪ ایﻦ موﺿوﻉ تا حدودی توسﻂ پﮋوﻫشگران ﮔذﺷتﻪ مورد
توﺟﻪ ﻗرار ﮔرفتﻪ اما ﻫنوﺯ مﻌﻠوﻡ نﻴست ﻋناﺻر اﺻﻠی تشکﻴﻞدﻫنده ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا ﭼﻪ ﻫستند
) .(Flavia Luciane et al., 2018اﻫﻤﻴت ایﻦ مسالﻪ در بستر ایران دو ﭼندان است ﭼراکﻪ در ﺁن ،ﺷکﻞﮔﻴری
ﺯیستبوﻡﻫای نوﺁوری بر مﺤور نوپاﻫا در ابتدای کار میباﺷد و نﻴاﺯمند ﺷناﺧت حداﻗﻞﻫای مورد نﻴاﺯ در
ایﻦ ﺯمﻴنﻪ است .اﺯسویدیگر توﺟﻪ بﻪ فﻌاﻝساﺯی و استﻔاده اﺯ ﻇرفﻴتﻫای بومی مناﻃﻘی ﻏﻴر اﺯ پایتﺨت
یا برﺧی استانﻫای توسﻌﻪیافتﻪ در ﺯمﻴنﻪ نوﺁوری با تکﻴﻪ بر ﺷرکتﻫای نوپا کﻪ اﺯ سوی سﻴاستﮔذاران بﻪ
ﺧﺼوﺹ مﻌاونت ﻋﻠﻤی و فناوری دولت ،انجاﻡ ﭼنﻴﻦ پﮋوﻫشی را ﺿروری میساﺯد .ایﻦ پﮋوﻫﺶ برای
ﺷناسایی باﺯیگران اﺻﻠی و نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی ﺁنﻫا ،بﻪ منﻈور مﻄالﻌﻪ مﻴدانی نتایﺞ باید یﻚ ﺯیستبوﻡ در
حاﻝ ﺷکﻞﮔﻴری را برمیﮔﺰید .در ایﻦ راستا استان ﻫﻤدان کﻪ در ساﻝﻫای اﺧﻴر تﻼشﻫایی در ﺯمﻴنﻪ توسﻌﻪ

شناسایی بازیگران اصلی و نقش های کلیدی در زیستبوم نوآوری نوپاها :مطالعه در استان همدان

میﮔردد .تﻌریﻔی دیگر ،نوپا را یﻚ نهاد انسانی میداند کﻪ بﻪ دنﺒاﻝ اراﺋﻪ یﻚ مﺤﺼوﻝ یا ﺧدمت ﺟدید
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نوﺁوری نوپاﻫا را ﺁﻏاﺯ کرده و بﻪ دنﺒاﻝ ایجاد یﻚ ﺯیستبوﻡ منﻄﻘﻪای با مﺤوریت نوپاﻫاست انتﺨاﺏ ﮔردید.

 -2مبانی نظری
 -1-2مشخصات نوپایی
واژه نوپا در حوﺯه کسﺐوکار ﺧﻼﺻﻪ ﺷده ﻋﺒارﺕ »ﺷرکتﻫای نوپا« و برﮔردان فارسی کﻠﻤﻪ استارﺕﺁپ
است .ﺧاستگاه ایﻦ مﻔهوﻡ نسﺒتا ﺟدید ،دره سﻴﻠﻴکون بوده ،با انﻘﻼﺏ داﺕ کاﻡ ﮔسترش یافتﻪ و اکنون توﺟﻪ
ﻃرفداران ﺯیادی را در ﺟهان بﻪ ﺧود ﺟﻠﺐ کرده است .تﻌاریﻔی کﻪ اﺯ نوپاﻫا در ادبﻴاﺕ مشاﻫده میﺷود
ﻃﻴﻔی اﺯ ﺷروﻉ ساده یﻚ ﺷرکت تا مﻼحﻈﻪ ﻗﻴد و بندﻫای مﺨتﻠﻒ برای ﺁنﻫا را دربرمیﮔﻴرد .ﻏالﺒا یﻚ
نوپا بﻪ ﻋنوان یﻚ ﺷرکت ،مشارکت یا ساﺯمان موﻗت کﻪ برای ﺷکﻞﮔﻴری بﻪ دنﺒاﻝ دستﻴابی بﻪ یﻚ مدﻝ
کسﺐوکاری ﻗابﻞ تکرار و مﻘﻴاﺱپذیر بر مﺒنای نوﺁوری است ) (Clarysse & Bruneel, 2007تﻌریﻒ

در ﺷرایﻂ ﻋدﻡ اﻃﻤﻴنان باﻻست ) .(Ries, 2011ایﻦ تﻌاریﻒ ،حرفی اﺯ انداﺯه ساﺯمان نﻤیﺯنند و بنابرایﻦ
مﻤکﻦ است ﻫر کسی کﻪ درﮔﻴر ﺧﻠﻖ مﺤﺼوﻝ یا ﺧدمت ﺟدید در ﺷرایﻂ ﻋدﻡ اﻃﻤﻴنان باﻻ باﺷد نوپا تﻠﻘی
ﺷود ) .(Flavia Luciane et al., 2018نوپاﻫا ﺻرفا نسﺨﻪ کوﭼﻚ ﺷرکتﻫای بﺰرگ نﻴستند بﻠکﻪ اﺯ ﭼند
ﺟهت متﻔاوتند .یﻚ نوپا ،مشتری ندارد و بنابرایﻦ نﻤیتواند بﻪ سادﮔی یﻚ مدﻝ کسﺐوکاری اﺯ پﻴﺶ
مشﺨﺺ را بﻪ کار بندد ) .(Duening et al., 2014ﺁنﻫا در اﻫداﻑ اولﻴﻪ ﺧود تاکﻴداﺕ متﻔاوتی دارند یﻌنی
باید اﻋتﺒار و مﻔﻴد بودن ﺧود را برای دیگران و ﺧود ﺛابت کنند و در درﺟﻪ اوﻝ بﻪ دنﺒاﻝ ﺷکﻞﮔﻴری و
سﭙس حﻔﻆ حﻴاﺕ باﺷند؛ ایﻦ در حالی است کﻪ مﻌﻤوﻻ انتﻈار میرود رﺷد نوپاﻫا ﻏﻴر ﺧﻄی و فﺰاینده باﺷد.
نوپاﻫا در ﺷرایﻂ ﻋدﻡاﻃﻤﻴنان باﻻیی ﺷکﻞ میﮔﻴرند و بﻪ ﺷدﺕ در ﺟستجوی منابﻊ مالی برای افﺰایﺶ مﻘﻴاﺱ
و سودﺁوری ﻫستند ) .(Moroni et al., 2015نوپاﻫا ﻫﻤﭽنﻴﻦ بابت کوﭼﻚ بودن ،دﭼار ﺿﻌﻒ ساﺧتار و
کﻤﺒود منابﻊ مﻠﻤوﺱ و نامﻠﻤوﺱ ﻫستند ) .(Presutti et al., 2011ایﻦ ﺿﻌﻒﻫا ،نوپاﻫا را بسﻴار بﻴشتر اﺯ دیگر
ﺷرکتﻫا بﻪ مﺤﻴﻂ وابستﻪ میکند .ﺷاید مهﻤتریﻦ تﻔاوﺕ ﺷرکتﻫای کوﭼﻚ و متوسﻂ با نوپاﻫا در ایﻦ باﺷد
کﻪ بر ﺧﻼﻑ نوپاﻫا منوﻁ بﻪ اراﺋﻪ نوﺁوری نﻴستند .اساسا نوپاﻫا ایدهﻫای ﺟدیدی را در ﻗالﺐ یﻚ فﻌالﻴت
تجاری ﺷکﻞ میدﻫند و بﻪ باﺯار ﻋرﺿﻪ میکنند و اﺯ ایﻦ ﺟهت در فرایند ،نﻘﺶ کﻠﻴدی نوﺁوری دارند .اﺯ ﺁنجا
کﻪ ﻫدﻑ ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،ﺷناسایی باﺯیگران اﺻﻠی و نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی یﻌنی توﺟﻪ بﻪ ﺯیستبوﻡﻫای ﺟوان و در
حاﻝ ﺷکﻞﮔﻴری است ﻃﺒﻌا اﻏﻠﺐ نوپاﻫا در مراحﻞ ابتدایی ﺧﻂ سﻴر ﻋﻤر ﻫستند .اﺯ ایﻦ رو در ایﻦ پﮋوﻫﺶ،
نوپاﻫا بر مﺒنای وسﻴﻊتریﻦ تﻌاریﻒ )بﻪ ﻃور مﺜاﻝ ) ( (Ries, 2011یﻌنی راهانداﺯی یﻚ کسﺐوکار مشارکتی
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 -2-2جایگاه نوپاها در نوآوری
افﺰایﺶ باﺯ بودن فناوریﻫا و فرایند نوﺁوری در ﻋﺼر حاﺿر منجر بﻪ کاﻫﺶ موانﻊ ورود برای کارﺁفرینان ﺟدید
دارای منابﻊ و ﻗابﻠﻴتﻫای مﺤدود ﺷده است .ﮔسترش فناوری اﻃﻼﻋاﺕ نﻴﺰ دستﻴابی بﻪ ﺷرکای دیگر در اﻗﺼی
نﻘاﻁ ﺟهان و تﻌامﻞ و ﻫﻤکاری با ﺁنﻫا را ﺁسانتر کرده و در نتﻴجﻪ اﻫﻤﻴت مجاورﺕ فﻴﺰیکی برای مشارکت
در نوﺁوریﻫا کاﻫﺶ یافتﻪ است .ایﻦ تﻐﻴﻴراﺕ باﻋﺚ تولد یﻚ نﻈاﻡ نوﺁوری ﺟدید ﺷده کﻪ در کنار اﻋﻀای
سنتی ﻗدیﻤی ،سرمایﻪﮔذاران ﺟدید و کوﭼﻚ نﻘشی موﺛر یافتﻪاند ) .(Nambisan & Baron, 2013اورﻫﻠﻢ
) (2015در مﻄالﻌﻪ ﺟایگاه نوپاﻫا ،نوﻋی تﻘسﻴﻢ کار را مشاﻫده کرده است بﻪ ایﻦ ﺻورﺕ کﻪ سرمایﻪﮔذاران
و کارﺁفرینان بﺰرگ فرﺻتﻫایی ﺟدید و اساسی را ﺧﻠﻖ نﻤوده و موﺟﺐ ﺷکﻞدﻫی بﻪ ﺯیستبوﻡ میﺷوند
و در پی ﺁن فرﺻتﻫای نوﻉ دوﻡ ،یﻌنی فرﺻتﻫای ﻋﻤﻠی پدیدار میﺷود کﻪ دنﺒالﻪروﻫا یﻌنی نوپاﻫا اﺯ ﺁنﻫا
بهرهبرداری میکنند و اینگونﻪ ﺯیستبوﻡ توسﻌﻪ مییابد ) .(Overholm, 2015نوپاﻫا برای دستﻴابی بﻪ ایﻦ

فرﺻتﻫا با یکدیگر رﻗابت میکنند ،دست بﻪ نوﺁوری میﺯنند و دیگر ﺷرکتﻫا را بﻪ واکنﺶ وا میدارند و
حاﺻﻞ ایﻦ پویاییﻫا فراﻫﻢ ﺷدن مﺤﻴﻂ مناسﺐ برای یادﮔﻴری میﺷود ).(Passaro et al., 2017
ﮔاﻫی نﻴﺰ تﻌامﻼﺕ نوﺁورانﻪ نوپاﻫا با دیگر ﺷرکتﻫا نﻪ رﻗابتی بﻠکﻪ بﻪ ﺻورﺕ ﻫﻤکاری ،اتﺤاد و مشارکت
است .نوپاﻫا اﺯ ایﻦ ﻃریﻖ بر ﺿﻌﻒﻫا و مﺤدودیتﻫای ﺧود ﻏﻠﺒﻪ و بﻪ منابﻊ و ﻗابﻠﻴتﻫای بﻴشتر دسترسی
پﻴدا میکنند .ﺷرکتﻫای موﺟود نﻴﺰ اﺯ ﻃریﻖ ﻫﻤکاری با نوپا بﻪ ﺷناسایی فرﺻتﻫا )Simon & Leker,

 ،(2016ایجاد مﺤﺼوﻝ ﺟدید یا توسﻌﻪ و انتﻘاﻝ ﺁن ) (Kirchberger & Pohl, 2016دست مییابند .افﺰون
برﻫﻤکاری ،ﺷرکتﻫا مﻤکﻦ است اکتساﺏ نوپاﻫا را ترﺟﻴﺢ دﻫند ﭼرا کﻪ بﻪ ﻋﻘﻴده برﺧی ﺻاحﺐ نﻈران
تﺼاحﺐ نوپاﻫا بﻪ مﺜابﻪ ﮔرفتﻦ اﻫرﻡ نوﺁوری است )(Kohler, 2016; Weiblen & Chesbrough, 2015؛ تا
ﺟایی کﻪ برﺧی مﻌتﻘدند اساسا بﻴشتر نوپاﻫا متولد میﺷوند تا فروﺧتﻪ ﺷوند .ایﻦ بدان ﻋﻠت است کﻪ اکتساﺏ
نوپاﻫا یﻚ باﺯی برد-برد برای ﻃرفﻴﻦ است) .(Bonardo et al., 2010ﭼراکﻪ نوپاﻫا بﻪ واسﻄﻪ تﺼاحﺐ ﺷدن اﺯ
ﻇرفﻴتﻫای ﺷرکتﻫای بﺰرگ بهره میبرند و بﻪ ﺟای درﮔﻴر ﺷدن در مساﺋﻞ ﺟانﺒی بر ﻫستﻪ اﺻﻠی موﺟودیت
ﺧود یﻌنی نوﺁوری متﻤرکﺰ میﺷوند .در مﻘابﻞ ،ﺷرکتﻫای بﺰرگ نﻴﺰ اکتساﺏ تاﺯهواردان نوﺁور را بﻪ مﺜابﻪ
ایجاد یا توسﻌﻪ بﺨﺶ تﺤﻘﻴﻖوتوسﻌﻪ داﺧﻠی ) (Desyllas & Hughes, 2008و تﻘویت توانﻤندیﻫای
فناورانﻪ ﺧود میپندارند .نوپاﻫا در کنار ﺟستجوﮔری نوﺁوری نﻘﺶ فراﻫﻢساﺯی فناوری را نﻴﺰ ایﻔا میکنند
پﮋوﻫشی و ﺻنایﻊ مﺨتﻠﻒ موﺟﺐ انتﻘاﻝ فناوری میﺷوند ) .(Alberti & Pizzurno, 2017; Festel, 2013بﻪ
ﻋﻼوه بهﺒودﻫای مستﻤر و نوﺁوریﻫای تدریجی اراﺋﻪ ﺷده توسﻂ نوپاﻫا سهﻢ مهﻤی در انتشار و تکامﻞ
نوﺁوریﻫا دارد ) .(Ghezzi et al., 2016; Hunt, 2013بﻪ ویﮋه اینکﻪ نوپاﻫا مهارﺕ ﺧاﺻی در یافتﻦ
ﺟاویﮋهﻫای باﺯار و اراﺋﻪ نوﺁوریﻫای متناسﺐ با ﺁنﻫا دارند ) .(Moroni et al., 2015در مجﻤوﻉ میتوان

ﮔﻔت نوپاﻫا یکی اﺯ موتورﻫای نوﺁوری در ﺯیستبوﻡ ﻫستند );Doruk & Soylemezoglu, 2014

.(Anokhin & Wincent, 2012
 -3-2مفهوم شناسی زیستبوم نوآوری
بنابر نﻈر کامار و ﻫﻤکاران ) (2015مﻔهوﻡ ﺯیستبوﻡ ریشﻪ در مﻔهوﻡ ﺻنﻌت و ﺷﺒکﻪ دارد .مﻌﻤوﻻ ﺻنﻌت
بر مﺒنای مﺤﺼوﻻﺕ ،باﺯارﻫا یا مشتریان مشابﻪ تﻌریﻒ میﮔردد .بﻪ ﻋﺒارتی ﺻنﻌت ﺟایی است کﻪ در ﺁن
نوﻋی ﺧوﺷﻪبندی پﻴرامون مشابهتﻫا مشاﻫده میﺷود .با افﺰایﺶ اﻫﻤﻴت روابﻂ متﻘابﻞ در بﻴﻦ ﺷرکتﻫا
ویﮋﮔی ﺷﺒکﻪ بودن برﺟستﻪتر ﺷده و پس اﺯ ﺁن مﻔهوﻡ ﺯیستبوﻡ کﻪ مﻌرﻑ ﺷدﺕ وابستگی ،اتﺼاﻝ و رﻗابت
موﺟودیتﻫای مﺨتﻠﻒ کسﺐوکار اﺯ ﻗﺒﻴﻞ تامﻴﻦ کننده ،تولﻴدکننده و توﺯیﻊکننده در حوﺯه یﻚ مﺤﺼوﻝ یا

شناسایی بازیگران اصلی و نقش های کلیدی در زیستبوم نوآوری نوپاها :مطالعه در استان همدان

) .(Usman & Vanhaverbeke, 2017ﺁنﻫا با تراوش دانﺶ و فناوری ﺟدید در بﻴﻦ مﺤﻴﻂ ﻫای ﻋﻠﻤی-
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ﺧدمت است رواﺝ یافتﻪ است ).(Kumar et al., 2015
مﻔهوﻡ مشابﻪ دیگر کﻪ تا پﻴﺶ اﺯ ورود رویکرد ﺯیستبوﻡ بﻪ ادبﻴاﺕ کسﺐوکار مﻌﻤوﻻ اﺯ ﺁن استﻔاده میﺷد
سﻴستﻢ است .ایﻦ مﻔهوﻡ بﻪ ﻃور ﺿﻤنی دربردارنده درﺟﻪ باﻻیی اﺯ کنترﻝپذیری و ساﺧتارمندی است .ایﻦ
در حالی است کﻪ بسﻴاری اﺯ نﻈاماﺕ ،بﻪ ویﮋه حوﺯه اﻗتﺼادی-اﺟتﻤاﻋی اﺯ نوﻉ پﻴوند ﺿﻌﻴﻒ بوده ،سﻠسﻠﻪ
مراتﺐ مرسوﻡ در ﺁنﻫا مشاﻫده نﻤیﺷود و ﻗابﻠﻴت کنترﻝ پذیری در ﺁنﻫا پایﻴﻦ است ).(Richter et al., 2015
وﺟﻪ تﻤایﺰ دیگر ﺯیستبوﻡ با سایر مﻔاﻫﻴﻢ ،تناسﺐ ﺁن با موﻗﻌﻴتﻫایی است کﻪ ویﮋﮔیﻫای حﻴاﺕﮔونﻪ
اﺯ ﻗﺒﻴﻞ تولد ،ﺯنده ماندن ،رﺷدیافتگی و ﻫﻢتکامﻠی دارند .اساسا مﻔهوﻡ ﺯیستبوﻡ بر فهﻢ ﻫﻤاﻫنگی
در موﻗﻌﻴتﻫایی کﻪ باﺯیگران ﺁن ﻫﻤکار و در ﻋﻴﻦ حاﻝ رﻗﻴﺐ ﻫﻢ ﻫستند تﻤرکﺰ دارد );Afuah, 2000

 .(Zahra & Nambisan, 2011ایﻦ ویﮋﮔی یﻌنی ناﮔﺰیری اﺯ ﻫﻤکاری و رﻗابت ،یادﺁور نﺰاﻉ برای حﻴاﺕ
است ﭼراکﻪ منشا ﻫﻤکاری و ﻫﻢتکامﻠی باﺯیگران وابستگیﻫای پﻴدا ﺷده درﺁنﻫاست .بﻪ ﻃور مﺜاﻝ در
ﺯیستبوﻡﻫایی کﻪ حوﻝ یﻚ نوﺁوری ﺷکﻞ ﮔرفتﻪاند وابستگیﻫایی در بﻴﻦ اﻋﻀاء بر سر اﻫداﻑ و مﻘاﺻد
مشترﻙ )کﻪ اﺯ تﻤرکﺰ بر ارﺯش منﺤﺼربﻪفرد پﻴشنهاد ﺷده بﻪ مشتریان بﻪ وﺟود ﺁمده( و دانﺶ و مهارﺕ
مشترﻙ )فناوریﻫا ،ﻗابﻠﻴتﻫا و ﺯیرساﺧتﻫای مشترﻙ(بﻪ وﺟود میﺁید ).(Adner & Kapoor, 2010
رﻗابتﻫا ریشﻪ در کﻤﺒود منابﻊ و مﺤدودیتﻫا دارند و کامﻼ مﻀر ﻫﻢ نﻴستند ﭼراکﻪ موﺟﺐ ﺷکﻞﮔﻴری
فرایند انتﺨاﺏ ﻃﺒﻴﻌی ،تکامﻞ و تنوﻉ ﮔونﻪﻫا ،حذﻑ ﮔونﻪﻫای ﺿﻌﻴﻒ و پﻴدایﺶ موﺟودیتﻫای )نوپاﻫای(
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پﻴﭽﻴدهتر و مﻘاوﻡتر میﮔردند .اﺯ ایﻦ ﺟهت ،ﮔاه یﻚ ویﮋﮔی کﻤاﻝیافتﻪ باﺯیگران یا یﻚ کارکرد ارﺯﺷﻤند
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ﺯیستبوﻡ مﻄالﻌﻪ میﺷود و یا حتی ﻋامدانﻪ تﻼش میﮔردد ﺯیستبوﻡ بر مﺒنای پرورش ﺁن تﻄور پﻴدا کند.
نوﺁوری ﺷاید مهﻤتریﻦ مﺜاﻝ در ایﻦ ﺯمﻴنﻪ باﺷد ﭼراکﻪ ﻫﻢ یﻚ ویﮋﮔی فردی باﺯیگران و ﻫﻢ یﻚ کارکرد
ﺟﻤﻌی بسﻴار ارﺯﺷﻤند است .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دلﻴﻞ پﮋوﻫشگران ﻗاﺋﻠند منﻈور اﺯ ﺯیستبوﻡ نوﺁوری ،ﺷﺒکﻪای اﺯ
باﺯیگران با پﻴوند ﺿﻌﻴﻒ و در ﻋﻴﻦ حاﻝ بﻪ ﻫﻢ وابستﻪ است کﻪ بﻪ ﺻورﺕ ﻫﻢتکامﻠی ﻗابﻠﻴتﻫای نوﺁورانﻪ
ﺧود را توسﻌﻪ میدﻫند ).(Valkokari et al., 2017
بﻪ لﺤاﻅ ساﺧتاری ،مﻤکﻦ است ﺯیستبوﻡ اﺯ مجﻤوﻋﻪای اﺯ ﮔرهﻫای بﻪ یکدیگر وابستﻪ کﻪ حوﻝ مﺤﺼوﻝ،
ﺧدمت ،فرایند ،مشتری ،بﺨﺶﻫای ﺻنﻌت یا توﺯیﻊ بﻪ وﺟود ﺁمده است ﺷکﻞ بگﻴرد ).(Kumar et al., 2015
ﮔاه مﺤور ﺯیستبوﻡ ،یﻚ باﺯیگر ﺧاﺹ است؛ بﻪ ﻋنوان مﺜاﻝ در ﺯیستبوﻡﻫای ﻫاﺏﮔونﻪ یا پﻠتﻔرمی،
یﻚ ﺷرکت کانونی بر رﻫﺒری ،تﻌﻴﻴﻦ اﻫداﻑ و تﻌریﻒ پﻠتﻔرﻡ نﻘشی تﻌﻴﻴﻦ کننده دارد و نوپاﻫا مجﺒورند
در ﻗالﺐ ﭼشﻢانداﺯ ،اﻫداﻑ و ساﺧتار بﻪ وﺟود ﺁمده توسﻂ رﻫﺒر یا ﻫاﺏ فﻌالﻴت کنند و در ﻋﻴﻦ حاﻝ

ارﺯش اراﺋﻪ ﺷده توسﻂ ﺁنﻫا باید بﻪ انداﺯه کافی مستﻘﻞ ،متﻔاوﺕ و ﺟدید باﺷد کﻪ حﻀورﺷان را توﺟﻴﻪ
کند ) .(Nambisan & Baron, 2013اینﭽنﻴﻦ الگوﻫایی ناﺷی اﺯ تﻌامﻼﺕ ﻃوﻻنی مدﺕ باﺯیگران پدیدار
میﺷود و مﻌﻤوﻻ بﻪ ﺻورﺕ ﺧودبﻪ ﺧودی ﺯیستبوﻡ را ساﺧتارمند میکند.
مﻌﻤوﻻ ﺯیستبوﻡﻫا بﻪ یکﺒاره و بﻪ ﺻورﺕ بﺰرگ متولد نﻤیﺷوند و پﻴدایﺶ و رﺷد ﺁنﻫا مﻌﻤوﻻ ناﺷی
اﺯ ترکﻴﺐ فرایندﻫای ﺧودبﺨودی و ﻋامدانﻪ است .ﮔاﻫی ﻫستﻪ اولﻴﻪ و سﻴر تکامﻞ یﻚ ﺯیستبوﻡ کامﻼ
ﺧودبﺨودی و بدون یﻚ ﻫدایتگر مشﺨﺺ اتﻔاﻕ میافتد .متﻘابﻼ مﻤکﻦ است پﻴدایﺶ و تکامﻞ یﻚ ﺯیستبوﻡ
نﻪ ﺧودبﺨودی بﻠکﻪ تﻤاما ﻫدفﻤند و با برنامﻪ ﺻورﺕ پذیرفتﻪ باﺷد .در ﻋﻤﻞ تکویﻦ و تکامﻞ ﺯیستبوﻡ
تﺤت تاﺛﻴر ﻫر دو حالت است .اﺯ ایﻦ رو ﺯیستبوﻡﻫا بﻪ مرور ﺯمان و در اﺛر تﻌامﻼﺕ نﻴروﻫای داﺧﻠی و
ﺧارﺟی ،ﮔاﻫی بﻪ ﺻورﺕ ﻫدفﻤند و ﮔاﻫی اتﻔاﻗی ﺷکﻞ میﮔﻴرند و وسﻌت مییابند.
در ایﻦ پﮋوﻫﺶ بﻪ تﺒﻌﻴت اﺯ ریتاﻻ و الﻤﭙانﭙﻠو ) (2017منﻈور اﺯ ﺯیستبوﻡ نوﺁوری ،ﺷﺒکﻪای با پﻴوندﻫای ﺿﻌﻴﻒ
بﻴﻦ باﺯیگرانی است کﻪ بر توسﻌﻪ فﻌالﻴتﻫای نوﺁورانﻪ تﻤرکﺰ دارند و تﺤت تاﺛﻴر بﻌد مکانی یﻌنی اﻗتﻀاﺋاﺕ
سرﺯمﻴنی ﻫﻢتکامﻠی 1مییابند ) .(Ritala & Almpanopoulou, 2017ﭼنﻴﻦ ﺯیستبومی یﻚ ﻫدﻑ اﺻﻠی دارد و
ﺁن نوﺁوری است .بﻪ لﺤاﻅ ساﺧتار ﺯیستبوﻡ ایﻦ پﮋوﻫﺶ بﻴشتر بر نوﻋی تاکﻴد دارد کﻪ باﺯیگر کانونی نداﺷتﻪ
است کﻪ ایﻔا میکنند.
 -4-2بازیگران و نقشهای ضروری در زیستبوم نوآوری نوپاها و توسعه مدل مفهومیپژوهش
بتابر ﺁنﭽﻪ بﻴان ﺷد مهﻤتریﻦ ویﮋﮔی نوپاﻫا نوﺁوریﻫای ﺁنﻫاست .ایﻦ نوﺁوریﻫا اﮔرﭼﻪ اﻏﻠﺐ اﺯ نوﻉ تدریجی
و ﺟﺰﺋی ﻫستند اما در مﻘﻴاﺱ انﺒوه میتوانند منجر بﻪ ﺟهﺶ اﻗتﺼادی برای مناﻃﻖ درحاﻝتوسﻌﻪ ﺷوند .بنابرایﻦ
منﻈور اﺯ »ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا« )کﻪ در ﺁن باﺯیگران دیگری نﻴﺰ مﻤکﻦ است نﻘﺶﺁفرینی کنند( توسﻌﻪ
نوﺁوری با مﺤوریت نوپاﻫاست .ایﻦ موﺿوﻉ ﻋﻼوه بر مﻘﻴد بودن بﻪ ﺟنﺒﻪﻫای سرﺯمﻴنی اﺯ ﺟهت دیگر دارای
ویﮋﮔی یﻚ پدیده ﺯیستبومی است .توسﻌﻪ نوﺁوری بر مﺒنای نوپاﻫا ﻫﻢ تﺤت تاﺛﻴر تﻌداد ،ﻫﻢ تنوﻉ و ﻫﻢ
سﻄﺢ توانﻤندی ﻫر یﻚ اﺯ ﺁنﻫاست .بنابرایﻦ اﮔر پذیرفتﻪ ﺷود کﻪ نوپاﻫا با درﺟﻪای اﺯ ﺷایستگیﻫای نوﺁورانﻪ
متولد میﺷوند پﻴدایﺶ ﻫر نوپا بﻪ ﺧودی ﺧود سﻄﺢ باﻻتری اﺯ نوﺁوری را در ﺯیستبوﻡ موﺟﺐ میﺷود.
ﻋﻼوه بر ﺁن و باﻻتر اﺯ ﺁن ،توسﻌﻪ توان نوﺁوری ﻫر نوپا نﻴﺰ ارتﻘاء ﺯیستبوﻡ را فراﻫﻢ میساﺯد .ﮔویی نوﺁوری،
ﺻﻔتی اﺯ یﻚ موﺟودیت ﺯنده است کﻪ ﻏایت ﺯیستبوﻡ نﻴﺰ توسﻌﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔت است .اﺯ ایﻦ رو تکامﻞ
ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا وابستﻪ بﻪ ارتﻘاء ایﻦ ﺻﻔت یﻌنی توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا ﺧواﻫد بود.
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و حوﻝ ﺁن ﺷکﻞ نگرفتﻪ است .بنابرایﻦ ﺷکﻞﮔﻴری ﺯیستبوﻡ تﺤت تاﺛﻴر ﻫﻤﻪ باﺯیگران و نﻘﺶﻫای مﺨتﻠﻔی
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مﻔهوﻡ ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا در ایﻦ مﻌنا و نﻪ باﺯیگران ﺁن و نﻪ نﻘﺶﻫای باﺯیگران ﺁن تاکنون مورد
استﻔاده پﮋوﻫشگران ﻗرار نگرفتﻪ است .با ایﻦ حاﻝ بررسی ادبﻴاﺕ نشان میدﻫد مﻄالﻌاﺕ ﺯیادی پﻴرامون تاﺛﻴر
ﻋوامﻞ مﺨتﻠﻒ بر ﺷکﻞﮔﻴری ،موفﻘﻴت ،رﺷد ،تجاریساﺯی و نوﺁوری نوپاﻫا یا مﻔاﻫﻴﻢ مشابﻪ انجاﻡ ﺷده است.
بﻪکارﮔﻴری مﻔهوﻡ ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا در ایﻦ پﮋوﻫﺶ بﻪ نوﻋی بﺨشی اﺯ دانﺶ پراکنده حاﺻﻞ اﺯ تﺤﻘﻴﻘاﺕ
ﮔذﺷتﻪ را یکﭙارﭼﻪ میکند .با استﻌاره اﺯ ﺯیستبوﻡﻫای ﻃﺒﻴﻌی ،یﻚ ﺟﺰء مهﻢ ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا باﺯیگران
ﺁن است .ایﻦ باﺯیگران ﻫﻤان موﺟودیتﻫایی مﺜﻞ دانشگاهﻫا ،مراکﺰ رﺷد ،ﺷتابدﻫندهﻫا ،تامﻴﻦکنندهﻫای مالی،
ﺷرکتﻫا ،ﺁﺯمایشگاهﻫا ،دولت ،ﻗانونﮔذاران و موارد مشابﻪ ﻫستند کﻪ در رابﻄﻪ با نوپاﻫا توسﻂ پﮋوﻫشگران
)اﮔرﭼﻪ بﻪ ﺻورﺕ مجﺰا( مﻌرفی ﺷدهاند .در ایﻦ پﮋوﻫﺶ اولﻴﻦ ﻫدﻑ ،ﺷناسایی موارد اﺻﻠی بر مﺒنای مﻴﺰان
توﺟﻪ پﮋوﻫشگران بﻪ یﻚ باﺯیگر است .پس اﺯ ﺁن نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی کﻪ باید توسﻂ ایﻦ باﺯیگران در ﺯیستبوﻡ
ایﻔا ﺷود بﻪ کﻤﻚ دستاوردﻫای ﺁن پﮋوﻫﺶﻫا ،مﻔهوﻡساﺯی ﺧواﻫد ﺷد .باﺯیگران اﺻﻠی و نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی ﺁنﻫا
یﻚ ﭼارﭼوﺏ حداﻗﻠی برای ﺷکﻞﮔﻴری ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا ﻫستند .نﻘﺶﻫا اﮔر بﻪ درستی ﺷناسایی ﺷده
باﺷند باید با ﻫدﻑ ﺯیستبوﻡ یﻌنی توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا روابﻂ مﻌنادار داﺷتﻪ باﺷند .بنابرایﻦ مدﻝ مﻔهومی
ایﻦ پﮋوﻫﺶ متشکﻞ اﺯ نﻘﺶﻫایی ﺧواﻫد بود کﻪ بر توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا اﺛر ﮔذار است.

 -3روششناسی پژوهش
فصلنامه علمـی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره اول ،بهار 1398
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موﺟودیتﻫای ﺯیستبومی نﻴﺰ بﻪ ﻃور کامﻞ مﻌرفی نشدهاند .با ایﻦ حاﻝ در دانﺶ انﺒاﺷتﻪ ﺷده در حوﺯه
نوپاﻫا ،نشانﻪﻫایی وﺟود دارد کﻪ میتوان بﻪ کﻤﻚ ﺁنﻫا ایﻦ باﺯیگران را ﺷناسایی نﻤود .در بسﻴاری اﺯ
تﺤﻘﻴﻘاتی کﻪ در ارتﺒاﻁ با نوپاﻫا انجاﻡ ﺷده ،تاﺛﻴراﺕ برﺧی ﻋوامﻞ و اﻗداماﺕ بر نوﺁوریﻫای ﺁنﻫا مورد
بررسی و ﺁﺯمون ﻗرار ﮔرفتﻪ است .مﻼحﻈﻪ ﻫﻤﺰمان نتایﺞ ﺁنﻫا میتواند باﺯیگران اﺛرﮔذار بر نوپاﻫا و
نﻘﺶﻫای ﺁنﻫا را ﺁﺷکار ساﺯد .ﻻﺯﻡ بﻪ ﺫکر است ایﻦ پﮋوﻫﺶ درﺻدد ﺷناسایی تﻤاﻡ باﺯیگران و نﻘﺶﻫای
مﻤکﻦ در ﺯیستبوﻡ نﻴست ،بﻠکﻪ ﻫدﻑ ،یافتﻦ ﺁن موارد اﺻﻠی و کﻠﻴدی است کﻪ اوﻻ در پﮋوﻫﺶﻫای پﻴشﻴﻦ
پشتوانﻪ ﺁﺯمون ﺷده داﺷتﻪ و ﺛانﻴا ﺟﺰء موارد ﺿروری در ﺷکﻞﮔﻴری یﻚ ﺯیستبوﻡ ﺟوان باﺷد .بﻪ ﻋﺒارﺕ
دیگر مﺰیت دوﻡ مراﺟﻌﻪ بﻪ ادبﻴاﺕ در دستﻴابی بﻪ ایﻦ ﻫدﻑ ،ﺁن است کﻪ کانونﻫای توﺟﻪ پﮋوﻫشگران بﻪ
باﺯیگران را ﺁﺷکار میکند کﻪ ایﻦ ﺧود منﻌکسکننده اﻫﻤﻴت ﺁن باﺯیگر و نﻘﺶﻫایی ﺁنﻫاست.
اﺯ ایﻦ رو برای پﻴشﺒرد فاﺯ اوﻝ ایﻦ پﮋوﻫﺶ یﻌنی ﺷناسایی باﺯیگران اﺻﻠی و نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی در ﺯیستبوﻡ

نوﺁوری نوپاﻫا اﺯ مرور نﻈاﻡمند ادبﻴاﺕ استﻔاده ﺷده است .مرور نﻈاﻡمند بر مﺒنای الگوی ﻫﻔتمرحﻠﻪای
ﺷامﻞ  (1تﻌﻴﻴﻦ حوﺯه و کﻠﻤاﺕ کﻠﻴدی (2 ،ﺟستجو (3 ،ساﺯماندﻫی (4 ،ارﺯیابی (5 ،ﮔسترش (6 ،تﻔسﻴر و
 (7اراﺋﻪ نتایﺞ ) ،(Onwuegbuzie & Frels, 2016ﺻورﺕ ﮔرفتﻪ است .در مرحﻠﻪ اوﻝ موﺿوﻋاﺕ ،حوﺯهﻫای
و منابﻊ احتﻤالی اسناد ﺷناسایی ﺷده و واژﮔانی کﻪ بﻪ کﻤﻚ ﺁنﻫا ﺟستجو انجاﻡ ﺧواﻫد ﺷد تﻌﻴﻴﻦ ﮔردیده
است .ایﻦ واژﮔان در مرحﻠﻪ ﺟستجو بﻪ ﺻورﺕ رﺷتﻪای مرکﺐ 2در ابﺰار ﺟستجوی پﻴشرفتﻪ پایگاه Web of

 Scienceدر باﺯه ﺯمانی ده ساﻝ اﺧﻴر بﻪ کار ﮔرفتﻪ ﺷده است .تﻌداد اولﻴﻪ اسناد پس اﺯ انجاﻡ ﺟستجوﻫا434 ،
مورد بوده است کﻪ در ﮔاﻡ سوﻡ در نرﻡ افﺰار  EndNoteﺫﺧﻴره ﺷدند .در ﮔاﻡ ﭼهارﻡ اسناد بﻪ دست ﺁمده بر
اساﺱ ﻋنوان مورد ارﺯیابی ﻗرار ﮔرفت کﻪ  122مورد نامرتﺒﻂ حذﻑ و باﻗی موارد در ﮔروهﻫایی ساﺯماندﻫی
ﮔردیدند .در ﮔاﻡ پنجﻢ ،ﺟستجوﻫا در سایر پایگاهﻫای داده مﺜﻞ اسکوپوﺱ توسﻌﻪ و ﮔسترش یافت .اﻏﻠﺐ
نتایﺞ بﻪ دست ﺁمده در ﺟستجوﻫای تکﻤﻴﻠی ،یا تکراری بودند یا در مرحﻠﻪ ارﺯیابی حذﻑ ﺷده بودند .در
واﻗﻊ ﮔاﻡﻫای سﻪ ،ﭼهار و پنﺞ بﻪ ﺻورﺕ رفت و برﮔشتی تکرار ﺷدند .ﮔاﻡ ﭼهارﻡ ،یﻌنی ارﺯیابی اسناد در
ﭼند مرحﻠﻪ انجاﻡ ﺷده است .پس اﺯ بررسی ﻋناویﻦ ،ﭼکﻴده اسناد باﻗﻴﻤانده مورد بررسی ﻗرار ﮔرفت .در
ایﻦ مرحﻠﻪ 81 ،سند باﻗی ماند .در نهایت ایﻦ اسناد بر اساﺱ برنامﻪ مهارﺕﻫای ارﺯیابی حﻴاتی )(CASP
در ﮔاﻡ ﻫﻔتﻢ ،استﺨراﺝ نتایﺞ و تﻔسﻴر ﺁنﻫا بر مﺒنای توﺟﻪ بﻪ مﻔهوﻡ تﺒﻴﻴﻦﺷونده )متﻐﻴر وابستﻪ( و مﻔهوﻡ
تﺒﻴﻴﻦکننده )متﻐﻴر مستﻘﻞ( ﺁنﻫا ﺻورﺕ ﮔرفت .بﻪ ﻋﺒارﺕ دیگر ﻫر ﮔاه در یﻚ سند ،متﻐﻴر وابستﻪ
نوﺁوری نوپا یا مﻔاﻫﻴﻢ مشابﻪ ﺁن بود و در ﻋﻴﻦ حاﻝ یکی اﺯ متﻐﻴرﻫای مستﻘﻞ نﻴﺰ بﻪ نوﻋی یﻚ موﺟودیت
نﻘﺶﺁفریﻦ بود و ایﻦ تاﺛﻴرﮔذاری در ﺁن سند ﺁﺯمون و تاﺋﻴد ﺷده بود ،سند بﻪ ﻋنوان یﻚ ﺷاﻫد برای ﺁن
موﺟودیت در نﻈر ﮔرفتﻪ ﺷد .ایﻦ فرایند تا دستﻪبندی تﻤاﻡ  41سند ادامﻪ یافت .در نهایت  10باﺯیگر در
ارتﺒاﻁ با نوﺁوری نوپاﻫا مورد ﺷناسایی ﻗرار ﮔرفتند .بﻪ منﻈور تﻌﻴﻴﻦ اﺻﻠی و ﺿروری بودن باﺯیگران ،اﺯ
ﺁنتروپی ﺷانون استﻔاده ﺷد .بر اساﺱ ایﻦ الگوریتﻢ ،تﻌداد  6باﺯیگر با  35سند پشتﻴﺒان بﻪ ﻋنوان باﺯیگران
اﺻﻠی ﺷناﺧتﻪ ﺷدند.ﮔاﻡ ﻫﻔتﻢ یﻌنی اراﺋﻪ نتایﺞ در ﻗالﺐ ﺟداوﻝ بﻪ ﻫﻤراه مﻘادیر بﻪ دست ﺁمده اﺯ ﺁنتروپی
ﺷانون در انتهای ﺟدوﻝ ) (1نشان داده ﺷده است.
برای ﺷناسایی نﻘﺶﻫا ،دوباره بﻪ اسناد بﻪ دست ﺁمده مراﺟﻌﻪ ﺷد و نتایﺞ ﺁنﻫا اﺯ ایﻦ نﻈر مورد تجﺰیﻪ
و تﺤﻠﻴﻞ ﻗرار ﮔرفت .در ایﻦ باﺯبﻴنی بﻪ کﻤﻚ سواﻝ اﺻﻠی یﻌنی اینکﻪ » نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی باﺯیگران در
ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا کداﻡ است« و سواﻻتی فرﻋی اﺯ ﻗﺒﻴﻞ«نﻴاﺯمندﻫای نوپاﻫا کداﻡ است؟» « ،اﻗداماﺕ اﺛر
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امتﻴاﺯدﻫی ﺷدند کﻪ تﻌداد  41مورد ﺷرایﻂ مﻄﻠوﺏ مورد نﻈر را داﺷتند.
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ﮔذار در موفﻘﻴت یا توسﻌﻪ نوﺁوری نوپاﻫا ﺷامﻞ ﭼﻪ مواردی است؟«» ،پﻴدایﺶ نوپاﻫای نوﺁور تﺤت تاﺛﻴر ﭼﻪ
ﻋوامﻠی است؟« واحدﻫایی مﻌنایی اﺯ مﺤتوای ﺁﺷکار ﻫر سند استﺨراﺝ ﮔردید .ﻋﻠت اینکﻪ مﻔهوﻡ ﺷکﻞﮔﻴری
نوپاﻫا نﻴﺰ در کنار نوﺁوری مﺒنای پذیرش بوده ،فرﺽ نوﺁور بودن ﻫر نوپاست .یﻌنی ﺧﻠﻖ یﻚ نوپا بﻪ ﺧودی
ﺧود منجر بﻪ یﻚ نوﺁوری میﺷود و ایﻦ فرﺽ بستﻪ بﻪ موﻗﻌﻴت اﺯ ﻃریﻖ تﻌاریﻒ بکاررفتﻪ و بررسی نﻤونﻪ
مورد مﻄالﻌﻪ در ﻫر سند رﻋایت ﺷده است .دادهﻫای بﻪ دست ﺁمده اﺯ اسناد ،در حﻘﻴﻘت ﺟﻤﻼﺕ بﻴانگر نتایﺞ
پﮋوﻫﺶ در ﺁنﻫا بودهاند .پس اﺯ مرور ﭼند باره دادهﻫا ،بر مﺒنای درﻙ حاﺻﻞ اﺯ مﻌنای مستتر در ﺟﻤﻼﺕ،
برای ﻫر کداﻡ اﺯ ﺁنﻫا کدﮔذاری )باﺯ( انجاﻡ ﺷده است .سﭙس کدﻫا ﭼندیﻦ بار مرور ﺷده و با مﻘایسﻪ و ﻗرار
دادن ﺁنﻫا در کنار یکدیگر تﻼش ﺷده تا ﺷﺒاﻫتﻫا و تﻔاوﺕﻫای ﺁنﻫا ﺁﺷکار و ﻃﺒﻘﻪ بندی ﮔردند .بﻪ ایﻦ
ترتﻴﺐ ﻫر ﻃﺒﻘﻪ )مﻘولﻪ( حاوی ﭼند کد است کﻪ تﻼش ﺷده مﻌنای ﺯیربنایی مشترﻙ در بﻴﻦ ﺁنﻫا بﻪ ﻋنوان
یﻚ نﻘﺶ انتﺰاﻉ ﺷود و برای ﺁن واژهﮔﺰینی ﺻورﺕ بگﻴرد.
فاﺯ دوﻡ پﮋوﻫﺶ ،بررسی نﻘﺶﻫای بﻪ دست ﺁمده در ﺷرایﻂ مﻴدانی برای ﺁﺯمون و تاﺋﻴد یافتﻪﻫا بوده است.
ایﻦ نﻘﺶﻫا باید بر ﻫدﻑ ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا تاﺛﻴر مﺜﺒت داﺷتﻪ باﺷند .ﻫﻤانﻄور کﻪ در توسﻌﻪ مدﻝ
مﻔهومی بﻴان ﮔردید ﻫدﻑ نهایی ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا ،تﻌالی یﻚ ﺻﻔت ارﺯﺷﻤند یﻌنی توانﻤندی
نوﺁوری ﺁنﻫاست .برای بررسی ایﻦ رابﻄﻪ باید ﻫﻢ نﻘﺶﻫا و ﻫﻢ توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا ،انداﺯهﮔﻴری
میﺷد .نوﺁوری نوپاﻫا اﺯ ﻃریﻖ دو مﻔهوﻡ »ﻋﻤﻠکرد نوﺁورانﻪ« و »ﺧروﺟیﻫای نوﺁورانﻪ« یﻚ نوپا نﻴﺰ
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ﻗابﻞ سنجﺶ است ،اما نوﺁوریﻫای اﻏﻠﺐ نوپاﻫایی کﻪ در ﺯیستبوﻡﻫای ﺟوان ﺷکﻞ میﮔﻴرند بﻪ بودن
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مراحﻞ ابتدایی ﺷکﻞﮔﻴری ،مﻌدود ﻫستند و بﻌﻀا ﺛﺒت نشدهاند .اﺯ ایﻦ رو ﻗﻀاوﺕ بر مﺒنای دادهﻫای
واﻗﻌی برای سنجﺶ ﺧروﺟیﻫای نوﺁورانﻪ ﺁنﻫا میتواند بیمﻌنی باﺷد یا نتایﺞ ﮔﻤراهکنندهای را ایجاد
کند .اﺯ ایﻦ رو برای بررسی نﻘﺶﻫا در ﺯیستبوﻡ ،مﻔهوﻡ توانﻤندی نوﺁوری انتﺨاﺏ ﺷد .بﻪ ایﻦ ترتﻴﺐ،
مدﻝ مﻔهومی مورد بررسی ،رابﻄﻪ بﻴﻦ نﻘﺶﻫای ﺷناسایی ﺷده با توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫاست .اﺯ ﺁنجا
کﻪ ﺯیربنای ایﻦ روابﻂ ،نتایﺞ استﺨراﺝ ﺷده اﺯ پﮋوﻫﺶﻫای ﮔذﺷتﻪ و ارﺯیابی کﻴﻔی اسناد بوده مدﻝ
مﻔهومی اﺯ روایی نسﺒی برﺧوردار است .بﻪ ﻋﻼوه ،برای تاﺋﻴد روایی مدﻝ بﻪ  12نﻔر اﺯ ﺧﺒرﮔان ﻋﻠﻤی در
حوﺯه نوﺁوری ،کارﺁفرینی و سﻴاست ﮔذاری و  6ﺧﺒره اﺯ مدیران ﺯیستبوﻡ مورد مﻄالﻌﻪ ،مراﺟﻌﻪ ﺷد
کﻪ مدﻝ مورد پذیرش ﺁنﻫا ﻗرار ﮔرفت .برای سنجﺶ توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا اﺯ پرسشنامﻪ کﻼنتون و
ﻫﻤکاران ) (2002استﻔاده ﺷد ) .(Calantone et al., 2002ایﻦ پرسشنامﻪ متشکﻞ اﺯ ﺷﺶ سواﻝ است کﻪ
توسﻂ اﻋﻀای ساﺯمان تکﻤﻴﻞ میﮔردد .انداﺯهﮔﻴری ﻫر کداﻡ اﺯ نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی نﻴﺰ اﺯ ﻃریﻖ سﻪ سواﻝ کﻪ

بﻪ کﻤﻚ کدﻫای استﺨراﺝ ﺷده اﺯ اسناد توسﻌﻪ یافتﻪاند ﺻورﺕ ﮔرفتﻪ است .بﻪ ایﻦ ترتﻴﺐ ابﺰار ﮔردﺁوری
دادهﻫا در ایﻦ فاﺯ یﻚ پرسشنامﻪ یکﭙارﭼﻪ با  21سواﻝ بوده است .برای بررسی روایی ﻇاﻫری ،پس اﺯ ﻃراحی
پرسشنامﻪ ،نسﺨﻪای اﺯ ﺁن بﻪ ﭼند تﻦ اﺯ ﺧﺒرﮔان و استادان حوﺯه نوپاﻫا و کارﺁفرینی ﻋرﺿﻪ ﺷد و با توﺟﻪ
بﻪ پﻴشنهاداﺕ ،اﺻﻼحاتی در پرسشنامﻪ ﺻورﺕ ﮔرفت .پایایی پرسشنامﻪ نﻴﺰ اﺯ ﻃریﻖ مﺤاسﺒﻪ ﺿریﺐ ﺁلﻔای
کرونﺒاﺥ )ﻫﻤﻪ متﻐﻴرﻫا بﻴشتر اﺯ  0/7بﻪ دست ﺁمد( ،بررسی ﺷده است.
اﺯ ﺁنجا کﻪ ﻫدﻑ ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺷناسایی موارد اﺻﻠی و ﺿروری برای ﺷکﻞﮔﻴری ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا
بوده است باید یﻚ منﻄﻘﻪ کﻪ در مراحﻞ ابتدایی کار در ایﻦ ﺯمﻴنﻪ میبود انتﺨاﺏ میﺷد .برای ایﻦ منﻈور
استان ﻫﻤدان بﻪ ﻋنوان یﻚ اﺯ مناﻃﻘی کﻪ در ساﻝﻫای اﺧﻴر تﻼشﻫایی در ایﻦ راستا را ﺁﻏاﺯ نﻤوده واﺟد
ﺷرایﻂ بود و با توﺟﻪ بﻪ فراﻫﻢ بودن امکان دستﻴابی بﻪ اﻃﻼﻋاﺕ ﻻﺯﻡ انتﺨاﺏ ﺷد .اﮔرﭼﻪ اﻗداماﺕ مرتﺒﻂ
با نوپاﻫا در استان ﻫﻤدان اﺯ ساﻝ  1381با تﻼش برای تاسﻴس پارﻙ ﻋﻠﻢ و فناوری ﺁﻏاﺯ ﺷده ،اما برﺧی
باﺯیگران اﺻﻠی در استان ﻋﻤﻼ در ساﻝﻫای اﺧﻴر توسﻌﻪ یافتﻪاند .ﺟامﻌﻪ ﺁماری مورد نﻈر ایﻦ پﮋوﻫﺶ کﻠﻴﻪ
نوپاﻫای استان ﻫﻤدان اﺯ باﺯه پﻴﺶ رﺷد تا نوپاﻫای ﺷرکت ﺷده با سابﻘﻪ پنﺞ سالﻪ را در بر میﮔﻴرد .برایﻦ
اساﺱ تﻌداد  170نوپا ﺷناسایی ﺷدند .ایﻦ نوپاﻫا ﺷامﻞ مواردی ﻫستند کﻪ در مراکﺰ رﺷد دانشگاﻫی و یا
ﻫﻤﭽنﻴﻦ برﺧی اﺯ ایﻦ نوپاﻫا مستﻘﻞ اﺯ پارﻙ و مراکﺰ رﺷد بوده اما پارﻙ ﺁنﻫا را ﺷناسایی نﻤوده است .اﺯ
ایﻦ تﻌداد ،حدود  35درﺻد در حوﺯه فناوری اﻃﻼﻋاﺕ 17 ،درﺻد در حوﺯه مکانﻴﻚ و ماﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ16 ،
درﺻد در حوﺯه کشاورﺯی 14 ،درﺻد در حوﺯه برﻕ و الکترونﻴﻚ 6 ،درﺻد در حوﺯه ﻋﻤران 5 ،درﺻد در
حوﺯه ﺷﻴﻤﻴایی و مواد 5 ،درﺻد در حوﺯه مهندسی پﺰﺷکی و دارو و  2درﺻد در سایر حوﺯه ﻫا بﻪ ویﮋه
ﺻنایﻊ دستی فﻌالند .نﻤونﻪﮔﻴری بﻪ ﺻورﺕ تﺼادفی انجاﻡ ﺷده و  100نوپا انتﺨاﺏ ﮔردیدند .پرسشنامﻪﻫا با
مراﺟﻌﻪ حﻀوری در اوایﻞ ساﻝ  1397در اﺧتﻴار مدیران نوپاﻫا ﻗرار ﮔرفت و در مجﻤوﻉ  91پرسشنامﻪ ﺟﻤﻊ
ﺁوری ﺷد کﻪ  83مورد ﻗابﻞ استﻔاده بود.
اﺯ ﺁنجا کﻪ انداﺯه ﺟامﻌﻪ بﺰرگ نﻴست و احتﻤاﻝ ﻋدﻡ براﺯش مدﻝ وﺟود داﺷت برای تﺤﻠﻴﻞ دادهﻫا اﺯ الگوریتﻢ
کﻤتریﻦ مربﻌاﺕ ﺟﺰﺋی) (PLSاستﻔاده ﺷد .ایﻦ الگوریتﻢ برای برﺁورد مولﻔﻪﻫای مدﻝ مﻌادﻻﺕ ساﺧتاری بﻪ
رﻏﻢ رویکردﻫای کوواریانسی کﻪ بﻪ باﺯتولﻴد ماتریس کوواریانس تجربی میپرداﺯند بر بﻴشﻴنﻪساﺯی واریانس
متﻐﻴرﻫای وابستﻪ بر اساﺱ متﻐﻴرﻫای مستﻘﻞ متﻤرکﺰ است و لذا حساسﻴت کﻤتری بﻪ حجﻢ و توﺯیﻊ نﻤونﻪ دارد.
استﻔادهکنندﮔان ایﻦ الگوریتﻢ برای تﻌﻴﻴﻦ حداﻗﻞ حجﻢ نﻤونﻪ مورد نﻴاﺯ ،مﻌﻤوﻻ اﺯ راﻫﺒرد »ﻗاﻋده  «10کﻤﻚ
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پارکی مستﻘر بودهاند و یا در نﻴﻤﻪ راه یا پس اﺯ اتﻤاﻡ دوره و تکﻤﻴﻞ فرایندﻫا اﺯ مراکﺰ رﺷد ﺟدا ﺷدهاند.
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میﮔﻴرند .بر اساﺱ ایﻦ ﻗاﻋده حداﻗﻞ حجﻢ نﻤونﻪ  10برابر مسﻴرﻫا یا  10برابر تﻌداد نشانگرﻫای بﺰرﮔتریﻦ
ساﺯه در نﻈر ﮔرفتﻪ میﺷود )سﻴد ﻋﺒاﺱ ﺯاده و ﻫﻤکارن .(1391 ،در ایﻦ پﮋوﻫﺶ تﻌداد مسﻴرﻫا  5و تﻌداد
نشانگرﻫای بﺰرﮔتریﻦ ساﺯه  6ﮔویﻪ بودند و لذا حداﻗﻞ حجﻢ نﻤونﻪ  60مورد باید باﺷد.

 -6تجزیهوتحلیل یافتهها
 -1-6شناسایی بازیگران اصلی
نتایﺞ بﻪ دست ﺁمده بﻪ ﻫﻤراه منابﻊ پشتﻴﺒان در ﺟدوﻝ ) (1درﺝ ﺷده و منابﻊ بر اساﺱ تاریخ و باﺯیگران
بر اساﺱ تﻌداد پشتﻴﺒانی مرتﺐ ﺷدهاند .تﻌداد مشارکت پﮋوﻫشگران در ستون سﻤت ﭼﭗ و تﻌداد
پشتﻴﺒانی اﺯ باﺯیگران بﻪ ﻫﻤراه درﺻد ﺁن نﻴﺰ در انتهای ﺟدوﻝ مشﺨﺺ ﺷده است .ﻋﻼوه بر بررسی
متﻐﻴرﻫای اﺻﻠی اسناد ،کدﻫایی نﻴﺰ اﺯ ﺁنﻫا استﺨراﺝ ﺷده کﻪ در تﺒﻴﻴﻦ و توﺻﻴﻒ باﺯیگران مورد
استﻔاده ﻗرار ﮔرفتﻪ است.
 دانشگاهﻫانتایﺞ نشان میدﻫد اﺻﻠیتریﻦ باﺯیگر در ارتﺒاﻁ با نوپاﻫا بﻪ لﺤاﻅ توﺟﻪ مﺤﻘﻘان ،دانشگاهﻫا بودهاند کﻪ
دلﻴﻞ ﺁن را باید نﻘﺶﻫای متنوﻋی دانست کﻪ دانشگاهﻫا در ارتﺒاﻁ با نوپاﻫا ایﻔا میکنند .اﺻﻠیتریﻦ ﺯمﻴنﻪ
ای کﻪ انتﻈار میرود پدیدﺁورندﮔان نوپاﻫا اﺯ مﻴان ﺁنﻫا باﺷند ،دانشجویان و فارﻍ التﺤﺼﻴﻼن دانشگاهﻫا
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ﻫستند .پﮋوﻫﺶﻫای ﺯیادی تاﺋﻴد کردهاند کﻪ درﻙ و فهﻢ کارافرینانﻪ یﻌنی درﻙ فرﺻتﻫای در دسترﺱ،
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موانﻊ ،انگﻴﺰانندهﻫا ،پﻴدایﺶ کارﺁفرینی ،حﻤایتﻫای فرﻫنگی و ﺧانوادﮔی نﻘﺶ مهﻤی در تﺼﻤﻴﻢ بﻪ ایجاد
کسﺐوکار نو دارد ) .(Cardenas & Rondon, 2015دانشگاهﻫا در ﺷکﻞدﻫی بﻪ ایﻦ نگرشﻫا و اﻗداماﺕ
کارﺁفرینانﻪ نﻘﺶ اﺻﻠی را ایﻔا میکنند و ﭼﻪ بسا نﻘﻄﻪ ﺁﻏاﺯیﻦ حرکت اکﺜر نوپاﻫا باﺷند .دانشگاهﻫا بﻪ لﺤاﻅ
دانﺶ مربوﻁ بﻪ کارﺁفرینی ،حاﺋﺰ دو بﻌد کﻠﻴدی ﻫستند .اﺯ یﻚ سو ،میتوانند بﻪ پﻴدایﺶ دانﺶ نوﺁورانﻪ کﻪ
منجر بﻪ ﺧﻠﻖ فرﺻتﻫای اﻗتﺼادی ﺷود کﻤﻚ کنند و اﺯسویدیگر میتوانند دانﺶ کارﺁفرینی کﻪ بﻪ فهﻢ فرایند
کارﺁفرینی ،ﺷﺒکﻪﻫا ،دستﻴابی بﻪ منابﻊ و ﺷناﺧت ﺻﻔر تا ﺻد کار بهﺒود دﻫند ) .(Breznitz et al., 2018نﻘﺶ
دیگر دانشگاهﻫا ،در مراحﻞ بﻌدی نوپاﻫاست .ﻫﻤکاری نوپاﻫا با دانشگاهﻫا منجر بﻪ کشﻒ فرﺻت ،دسترسی
بﻪ دانﺶ و منابﻊ میﺷود ) .(Calcagnini et al., 2016بﻪ ﻋﻼوه پﮋوﻫﺶﻫای دانشگاﻫی بﻪ ﺧودی ﺧود ،مستﻌد
ﺛﺒت ،بهره برداری و در نتﻴجﻪ نوپا ﺷدن ،ﻫستند .در نهایت اینکﻪ دانشگاهﻫا با ایجاد مراکﺰ رﺷد یا پارﻙﻫای
ﻋﻠﻤی داﺧﻠی مستﻘﻴﻤا در ﺯمﻴنﻪ نوپاﻫا فﻌالﻴت میکنند.

جدول ( :)1شناسایی بازیگران اصلی بر مبنای اسناد به دست آمده
ساﺯهﻫای پﻴﺶبﻴنیﺷونده

ساﺯهﻫای پﻴﺶبﻴنیکننده

دانشگاهﻫا

مراکﺰ رﺷد

)(Bertoni et al; 2011

رﺷد نوپاﻫا

×

 (Fritsch & Aamoucke,ﺷکﻞﮔﻴری نوپاﻫا در
ﺻنایﻊ نوﺁور
)2013

×
×

1
×

×

واسﻄﻪ ﻫای ﺧدماتی

3
×

ﺷتابدﻫندهﻫای نوﺁوری

1

×

سرمایﻪﮔذاران ﺧﻄرپذیر

1
1

×

1

×

ﺁﺯمایشگاهﻫای تﺤﻘﻴﻘاتی

×

1

ﺁموﺯش و تﺤﻘﻴﻖ منﻄﻘﻪای بﻪ
ویﮋه دانشگاهﻫا

×

1

نوپاﻫای دانشگاﻫی

×

1

دانشگاهﻫا

×

)(Swamidass, 2013

تجاریساﺯی
دستاوردﻫای ﻋﻠﻤی

)(Fukugawa, 2013

پروژه ﻫای نوﺁورانﻪ
نوپاﻫا

& (Al-Mubaraki
)Busler, 2014

موفﻘﻴت برنامﻪﻫای
رﺷددﻫنده

ﺧدماﺕ مرکﺰ رﺷد

کارﺁفرینی و نوﺁوری انﺒوه

نوپاﻫای دانشجویی

)(Hu, 2015

1

مراکﺰ رﺷد

3

×

پارﻙ ﻫا ﻋﻠﻤی

تجاریساﺯی نوﺁوری منابﻊ تکﻤﻴﻠی بﻪ دست ﺁمدهاﺯ
)(Paradkar et al; 2015
ﺷرکا
نوپاﻫا
ورود اﻋﻀای مرکﺰ رﺷد بﻪ ﻫﻤکاریﻫای بﻴﻦ اﻋﻀای
مرکﺰ رﺷد و مدیران
باﺯار و دانﺶ فناورانﻪ
) (Rubin et al; 2015فرایندتوسﻌﻪ مﺤﺼوﻝ
دانشگاهﻫا
ﺟدید اﻋﻀای مرکﺰ رﺷد

×
1

×

1

×
×
×
×

1

2
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)(Feld, 2012

1

×

 (Zahra & Nambisan,ﺯمﻴنﻪای حاﺻﻠﺨﻴﺰ برای پﻠتﻔرﻡ توسﻌﻪ داده ﺷده توسﻂ
ﺷرکتﻫای مستﻘر در ﺻنﻌت
پرورش نوپاﻫا
)2011
ﻫﻤکاریﻫای نواورانﻪ
نوپاﻫا

ﺷرکتﻫا

نوﺁوری در مﺤﺼوﻝ
)(Zhang & Li, 2010
نوپاﻫا
دانﺶ ﺿﻤنی مﻄﻤﺌﻦ مورد
;(Audretsch et al
نﻴاﺯبرای ﺷکﻞﮔﻴری
)2011
نوپاﻫا

تامﻴﻦکننده ﻫای مالی

تاﺛﻴر درﺟهﺶ اﻗتﺼادی

ﺷتابدﻫندهﻫا

)gen, 2010

(Ratinho & Hen)riques, 2010

مدیریت تﻌامﻼﺕ پارﻙﻫا و
مراکﺰ رﺷد با دانشگاهﻫا

پارﻙﻫای ﻋﻠﻢ و فناوری

(Hockerts & Wustenha-

دولت

تﻌالی پایدار ﺻنﻌت

تﻌامﻼﺕ ﺷرکتﻫا با نوپاﻫا

واسﻄﻪ ﻫا

 (Dushnitsky & Shaver,ﺻﻴانت اﺯ داراییﻫای
فکری نوپاﻫا
)2009

تﻌامﻼﺕ مالی بﻴﻦ نوپاﻫا با
سرمایﻪﮔذاران ﺷرکتی

ﺁﺯمایشگاهﻫا

)(Chatterji, 2009

سﻄﺢ ﻋﻤﻠکرد نوپاﻫا

نوپاﻫایی کﻪ توسﻂ کارکنان
ﺷرکتﻫا بﻪ وﺟود میﺁیند

تﻌداد مشارکت

منابﻊ
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ادامه جدول ()1
ساﺯهﻫای پﻴﺶبﻴنیﺷونده

ساﺯهﻫای پﻴﺶبﻴنیکننده

دانشگاهﻫا

ﺷرکتﻫا

مراکﺰ رﺷد

تامﻴﻦکننده ﻫای مالی

فصلنامه علمـی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره اول ،بهار 1398

34

ﺷتابدﻫندهﻫا

)(Squicciarini, 2009

مﻴﺰان ﺛﺒت اﺧتراﻋاﺕ

پارﻙﻫای ﻋﻠﻢ و فناوری

)(Mian et al; 2016

رﺷد کارﺁفرینان
فناوریمﺤور

مراکﺰ رﺷد

)(Kohler, 2016

واسﻄﻪ ﻫا

اﻫرﻡ کردن نوﺁوری نوپاﻫا

ﺷتابدﻫندهﻫای ﺷرکتی

)(Ghio et al; 2016

دولت

ﺧﻠﻖ نوپاﻫای نوﺁور

سرریﺰ دانشی دانشگاهﻫا

ﺁﺯمایشگاهﻫا

توانﻤندبی رﻗابتی نوپاﻫا
;) (Savaneviciene et alﻗابﻠﻴت مالی ،انتﺨاﺏ
مسﻴر راﻫﺒردی و
)2015
حرفﻪایﮔری(
حﻤایتﻫای اراﺋﻪ ﺷده توسﻂ
ﻋوامﻞ تﻘویت کننده
)(Vieira et al; 2015
دانشگاه
نوﺁوری اﺻﻠی
;(Calcagnini et al
سریﺰ دانشی دانشگاه
ﺧﻠﻖ نوپاﻫای نوﺁور
)2016
ﺷرکتﻫای دارنده منابﻊ و
Andersson & Xiao,
(
اکتساﺏ نوپاﻫا
ﻗابﻠﻴتﻫای مکﻤﻞ
)2016
ﺷﺒکﻪ سرمایﻪﮔذاران،
Bilau & Sarkar,
(
تامﻴﻦ مالی نوپاﻫا
فرﺷتگان کسﺐوکار
)2016
نﻴاﺯمندﻫای مالی ﺧاﺹ سوبسﻴدﻫا ،واﻡﻫای بانکی،
فرﺷتگان کسﺐوکار و
نوپاﻫا در مراحﻞ
)(Džupka et al; 2016
سرمایﻪﮔذاران ریسﻚ پذیر
مﺨتﻠﻒ ﻋﻤر
تامﻴﻦ مالی توسﻂ
سرمایﻪﮔذاران ﺧﻄرپذیر

تﻌداد مشارکت

منابﻊ

1

×
×

1

×

1
1

×
×

1

×

1
1

×

1

×
×

ﺷتابدﻫندهﻫا

2

×

مراکﺰ تﺤﻘﻴﻘاتی پارﻙ ﻫای
ﻋﻠﻢ و فناوری

×

1

استﻘرار در پارﻙ ﻋﻠﻢ و فناوری

×

1

 (Vasquez-Urriago etافﺰایﺶ احتﻤاﻝ نوﺁوری و
ﻫﻤکاری با ﺷرکای نوﺁوری
)al; 2016
ﻫﻤکاریﻫای
Pittayasophon & In(
دانشگاهﻫا
) tarakumnerd, 2017تﺤﻘﻴﻖوتوسﻌﻪای نوپاﻫا
باﺯیگران ﺯیستبوﻡ
مراکﺰ رﺷد و ﺷتابدﻫندهﻫا
)(Roundy, 2017
کارﺁفرینی
مراکﺰ رﺷد ،ﺷرکتﻫا،
باﺯیگران مرتﺒﻂ با نوپاﻫا
سرمایﻪﮔذاران ﺧﻄرپذیر،
) (Spender et al; 2017در فرایند نوﺁوری باﺯ
سﻴستﻢ ﺁموﺯش

1

×
×
×

×

سرمایﻪﮔذاران

)(Spigel, 2017

ویﮋﮔیﻫای ﺯیستبوﻡ
کارﺁفرینی

دانشگاهﻫا

;(van Weele et al
)2017

تامﻴﻦ ﺟامﻊ منابﻊ برای
ﮔسترش نوپاﻫا

مراکﺰ رﺷد دارای راﻫﺒرد
تهاﺟﻤی

×
×
×

×
×

×

2
×

5
2
1

ادامه جدول ()1
ساﺯهﻫای پﻴﺶبﻴنیﺷونده

ساﺯهﻫای پﻴﺶبﻴنیکننده

دانشگاهﻫا

مراکﺰ رﺷد

ﺷرکتﻫا

1

×
×
×
×

×

4
×
×

نﻘﺶ پارﻙ ﻫای ﻋﻠﻢ و
فناوری
ﺧدماﺕ فنی اراﺋﻪ ﺷده
توسﻂ مراکﺰ رﺷد
انواﻉ ﺷتابدﻫندهﻫا

مجﻤوﻉ
مﻘدار بهنجار ﺷده ﻫر ﺧانﻪ ﻋﻼمت دار ))=(Pijمجﻤوﻉ ﻫر ستون(1/

1
بار اﻃﻼﻋاتی مﻘولﻪ  jاﻡ)ﺁنتروپی ﺷانون() ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ln 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 :
ln 56

(𝐸𝐸𝑗𝑗 = −

1

1
1

×

1

×

1

×
1 6 6 7 8 10 14
1 0/16 0/16 0/14 0/12 0/1 0/07

1
1

54 1
1

0 0/45 0/45 0/48 0/52 0/57 0/66

0

0

 مراکﺰ رﺷدپس اﺯ دانشگاهﻫا بﻴشتریﻦ کدﻫای استﺨراﺝ ﺷده در ارتﺒاﻁ با مراکﺰ رﺷد بود .دلﻴﻞ وﺟودی مراکﺰ رﺷد و ماﻫﻴت
وﻇﻴﻔﻪای ﺁنﻫا منﺤﺼر در نوپاﻫاست .نوپاﻫا در مراحﻞ مﺨتﻠﻒ توسﻌﻪ مﺤﺼوﻝ ،درﺁمد ﺯایی ،سودﺁوری و رﺷد،
نﻴاﺯمندیﻫا و ﭼالﺶﻫای مﺨتﻠﻔی دارند .ایﻦ ﭼالﺶﻫا ﺷامﻞ مﺤدودیتﻫای ﺯمانی ،فنی ،مالی ،مشترییابی،
ﺟذﺏ نﻴروی کار و توسﻌﻪ باﺯار است .مراکﺰ رﺷد با فراﻫﻢساﺯی ﻃﻴﻔی اﺯ ﺧدماﺕ مانند ایجاد مﺤﻴﻂ مناسﺐ
بﻪ لﺤاﻅ فﻀایی ،منابﻊ فﻴﺰیکی ،ﺧدماﺕ اداری ،مشاورهای و ﺷاید مالی و فرایندی ،بﺨشی اﺯ ایﻦ نﻴاﺯﻫا را
مرتﻔﻊ میساﺯند ) .(Al-Mubaraki & Busler, 2014ﻫرﭼﻪ ﺷرکتﻫای موفﻖ ﺧروﺟی اﺯ مرکﺰ رﺷد ،نسﺒت
بﻪ ﺷرکتﻫای ﺷکﻞ ﮔرفتﻪ بﻴشتر باﺷد مرکﺰ رﺷد ﻋﻤﻠکرد بهتری دارند ).(Buckley & Davis, 2016

شناسایی بازیگران اصلی و نقش های کلیدی در زیستبوم نوآوری نوپاها :مطالعه در استان همدان

)(Yang et al; 2018

مشارکت کارﺁفرینان
با نوپاﻫا

تامﻴﻦکننده ﻫای مالی

) (Xiao & North, 2018توسﻌﻪ نوﺁوری نوپاﻫا

ﺷتابدﻫندهﻫا

& (Ramirez-Aleson
ﺟذﺏ نوپاﻫای با
 Fernandez-Olmos,توانﻤندی تکنولوژی باﻻ
)2018

پارﻙﻫای ﻋﻠﻢ و فناوری

)(Goswami et al; 2018

توسﻌﻪ ﺯیستبوﻡ
کارﺁفرینی

دولت

)(Clayton et al; 2018

تجاری ساﺯی ﻋﻠﻢ در
ﺯیستبوﻡ اﺯ ﻃریﻖ
کارﺁفرینی

واسﻄﻪ ﻫا

;(Claver-Cortes et al
)2018

مﻴﺰان نوﺁوری نوپاﻫا

ﺁﺯمایشگاهﻫا

) (Breznitz et al; 2018توسﻌﻪ ﺷﺒکﻪ بﻴﻦ نوپاﻫا

ﺧدماﺕ کارﺁفرینی در
دانشگاهﻫا
استﻘرار در پارﻙ ﻋﻠﻢ و
فناوری
انتﻘاﻝ تکنولوژی دانشگاﻫی
فراﻫﻢساﺯﻫای مالی
مراکﺰ رﺷد
ﺷتابدﻫندهﻫا
رابﻂ ﺷدن بﻴﻦ نوپاﻫا و
دیگران توسﻂ ﺷتابدﻫندهﻫا

تﻌداد مشارکت

منابﻊ
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 تامﻴﻦکنندهﻫای مالیسومﻴﻦ باﺯیگر بﻪ لﺤاﻅ تﻌداد اسناد یافتﻪ ﺷده در ارتﺒاﻁ با نوپاﻫا ،تامﻴﻦکنندهﻫای مالی ﻫستند .ایﻦ بدان ﻋﻠت
است کﻪ اولﻴﻦ و فراﮔﻴرتریﻦ ﺿﻌﻒ نوپاﻫا اﺯ مراحﻞ اولﻴﻪ ﺷکﻞﮔﻴری تا رﺷد و بﻠوﻍ ،کﻤﺒود منابﻊ مالی است.
تامﻴﻦ مالی نوپاﻫا ،ﻃﻴﻔی اﺯ منابﻊ ﺧود کارﺁفریﻦ ،واﻡ بانکی ،موسساﺕ تامﻴﻦ مالی ،و سرمایﻪﮔذاران ﺧﺼوﺻی
را ﺷامﻞ میﺷود .برﺧی اﺯ ﺁنﻫا مﺜﻞ سرمایﻪﮔذاری ﺧﻄرپذیر در مﻘایسﻪ با واﻡﻫای بانکی ﻋﻼوه بر تامﻴﻦ مالی
نﻘﺶ کنترﻝ ،پایﺶ ،ایجاد ﻗابﻠﻴت مالی ،حرفﻪایﮔری و انتﺨاﺏ مسﻴر مناسﺐ راﻫﺒردی را بﻪ ﻃور ﻏﻴرمستﻘﻴﻢ
ایﻔا میکنند ) .(Savaneviciene et al., 2015با ایﻦ حاﻝ ،دستﻴابی بﻪ سرمایﻪﮔذاران ﺧﻄرپذیر برای نوپاﻫا
بﻪ ﺧﺼوﺹ در مراحﻞ اولﻴﻪ ﺷکﻞﮔﻴری سﺨت است .در ایﻦ ﺷرایﻂ ،سرمایﻪﮔذاران ﻏﻴررسﻤی و فرﺷتگان
کسﺐوکار ،نﻘﺶ مهﻤی در تامﻴﻦ مالی تا مرحﻠﻪ اراﺋﻪ نﻤونﻪ اولﻴﻪ مﺤﺼوﻝ دارند ).(Džupka et al., 2016
سﻄﺢ ﺁموﺯش و تجربﻴاﺕ ﮔذﺷتﻪ بنﻴانﮔذاران ) (Talaia et al., 2016و ارتﺒاﻃاﺕ و داراییﻫای اﺟتﻤاﻋی
) (Lombardi et al., 2016تاﺛﻴر مﺜﺒتی بر ﺟذﺏ سرمایﻪ دارد.
 ﺷرکتﻫاسایر ﺷرکتﻫای موﺟود در ﺯیستبوﻡ در ﺟایگاه ﭼهارﻡ باﺯیگران اﺻﻠی ﻗرار ﮔرفتﻪاند .ﺷرکتﻫا در
ﺯیستبوﻡ اﺯ ﭼند ﺟهت اﻫﻤﻴت دارند .باﻻ بودن تﻌداد ،تنوﻉ ،انداﺯه و رونﻖ ﺁنﻫا بﻪ مﻌنای رونﻖ ﺯیستبوﻡ و
فﻌاﻝ بودن ﭼرﺧﻪﻫای دانﺶ ،نﻘدینگی ،کاﻻ و ﺧدماﺕ است .بﻌﻼوه ﺷرکتﻫا ،بﺨﺶ ﻗابﻞ توﺟهی اﺯ ﻃرﻑ
تﻘاﺿای نوپاﻫا را تشکﻴﻞ میدﻫند .اﺯ ﻃرفی نوپاﻫا ،با اراﺋﻪ نوﺁوریﻫا و فناوریﻫا ﺟدید بﻪ دیگر ﺷرکتﻫا
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اﻋﻤاﻝ فشار و رﻗابت میکنند ) .(Passaro et al., 2017در ﻋﻴﻦ حاﻝ ،ﺁنﻫا فاﻗد منابﻊ تکﻤﻴﻠی و توانﻤندیﻫای

تامﻴﻦکننده مﺤﺼوﻻﺕ مکﻤﻞ و ﮔاﻫی باﺯار مﺼرﻑ ﺷرکتﻫای نوپا ﻫستند .ﺷرکتﻫای نوپا اﺯ ﻃریﻖ اتﺤاد
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و ﻫﻤکاری با ﺷرکتﻫای بﺰرگ یا مﻘﻴﻢ ،بﻪ منابﻊ و داراییﻫای مکﻤﻞ دست مییابند و فرایند تجاریساﺯی

اﻗتﺼادمﻘﻴاﺱ ﻫستند .در ﻋوﺽ ﺷرکتﻫای بﺰرگ مستﻘر در ﺯیستبوﻡ ،ﺷﺒکﻪﻫای بﺰرگ فروش و منابﻊ
ﮔسترده دارند و میتوانند دستاوردﻫای ﺷرکتﻫای نوپا را در ابﻌاد ﮔستردهتر بﻪ فروش برسانند .لذا رابﻄﻪ بﻴﻦ
نوپاﻫا و ﺷرکتﻫای بﺰرگ یﻚ نوﻉ ﻫﻤﺰیستی برد-برد است ) .(Bonardo et al., 2010ﻫﻤﭽنﻴﻦ ﺷرکتﻫای
نوپا اﺯ ﻃریﻖ ﺟذﺏ دانﺶ فنی و انتﻘاﻝ ﺁن بﻪ سایر حوﺯهﻫا ،برای ﺷرکتﻫای مستﻘر منﻔﻌت سرریﺰ دانﺶ را
دارند ) .(Alberti & Pizzurno, 2017ﮔاه یﻚ ﺷرکت ،نﻘﻄﻪ کانونی ﺯیستبوﻡ میﺷود و ﺷرکتﻫای نوپا
پﻴرامون ﺁن ﺷکﻞ میﮔﻴرند و ﭼﻪ بسا نﻘﺶ رﺷددﻫنده ) (Giarratana, 2004را برای ﺷرکتﻫای نوپا ایﻔا کند.
در حالت دیگر ،ﺷرکتﻫا با ایﻔای نﻘﺶ ﻫﻤکار برای نوپاﻫا ،در حکﻢ منشا تامﻴﻦ منابﻊ میﺷوند .ﮔاﻫی نﻴﺰ

ﺧویﺶ را تسریﻊ میبﺨشند ) .(Paradkar et al., 2015بسﻴاری اﺯ ﺷرکتﻫای نوپا ،بﻪ دﻻیﻞ مالی یا ﻫر دلﻴﻞ
دیگری توسﻂ ﺷرکتﻫای مستﻘر بﻠﻌﻴده و اکتساﺏ میﺷوند ) .(Kohler, 2016بسﻴاری اﺯ ﺷرکتﻫای نوپا
نﻴﺰ اساسا پا بﻪ ﻋرﺻﻪ وﺟود میﮔذارند تا فروﺧتﻪ ﺷوند ) (Livi & Jeannerat, 2015و بﻪ ﻋنوان یﻚ ﻫستﻪ
نوﺁور در ﺷرکتﻫای بﺰرگ نﻘﺶ ﺁفرینی کنند .ﺁنﻫا اﺯ منﻈر ﺷرکتﻫای مستﻘر ،یﻚ مرکﺰ تﺤﻘﻴﻖوتوسﻌﻪ
درونی ﻫستند و موﺟﺐ تنوﻉ ﻗابﻠﻴت نوﺁوری ﺷرکتﻫای میﮔردند ).(Andersson & Xiao, 2016
 ﺷتابدﻫندهﻫاﺷتابدﻫندهﻫا نسﺒت بﻪ سایر باﺯیگران ﻋﻤر کوتاهتری دارند اما بﻪ ﺻورﺕ ﺷتابنده فراﮔﻴر ﺷده و نﻘﺶﻫای
ﺧاﺻی را بﻪ ﺧود اﺧتﺼاﺹ دادهاند و الﺒتﻪ ﻫﻤانند مراکﺰ رﺷد ماﻫﻴت وﺟودی ﺁنﻫا ﺻرفا در ارتﺒاﻁ با
نوپاﻫاست .ﺷتابدﻫندهﻫا ،ﻋﻼوه بر ﺧدماﺕ ﺷﺒکﻪای و مشاورهای دارای ویﮋﮔیﻫایی ﻫستند کﻪ ﺁنﻫا را اﺯ
مراکﺰ رﺷد متﻤایﺰ میساﺯد ) (1 :(Rostarova & Rentkova, 2016برای اراﺋﻪ ﺧدماﺕ فﻴﺰیکی و اداری
ﻃوﻻنی مدﺕ ﻃراحی نشدهاند (2 .پﻴشنهادﻫایی مالی را ﻗﺒﻞ اﺯ ﺷکﻞﮔﻴری اراﺋﻪ میدﻫند (3 .در مراحﻞ اولﻴﻪ
ﺷکﻞﮔﻴری نوپاﻫا ،نﻘﺶ ﺷتابدﻫندهﻫا در مﻘایسﻪ با مراکﺰ رﺷد مﻌﻤوﻻ در مراحﻞ کﻤتر است .بﻪ ﻋﻼوه ﻋﻤدتا
تﻤرکﺰ مراکﺰ رﺷد بر حﻤایت و تﻤرکﺰ ﺷتابدﻫندهﻫا بر پرورشﮔری است؛ بﻪ ﻋﺒارﺕ دیگر اولی در مﻘایسﻪ با
با مراکﺰ رﺷد سودمﺤورتر ﻫستند .پنﺞ ﻋنﺼر اﺻﻠی مدﻝ ﺷتابدﻫنده ﻋﺒارتند اﺯ :ﺧدماﺕ پﻴشنهادی )ﺧدماﺕ
مشاورهای ،برنامﻪﻫای ﺁموﺯﺷی ،ﺧدماﺕ منتورینﮓ ،اراﺋﻪ مدﺕ کاری ،ﺧدماﺕ منﻄﻘﻪای ،فرﺻتﻫای
سرمایﻪﮔذاری( ،تﻤرکﺰ راﻫﺒردی )تﻤرکﺰ بﺨشی یا ﺻنﻌتی یا تﻤرکﺰ ﺟﻐرافﻴایی( ،فرایند انتﺨاﺏ نوپا ،ساﺧتار
تامﻴﻦ مالی و ایجاد ﺷﺒکﻪ ) .(Pauwels et al., 2016انواﻉ ﺷتابدﻫندهﻫا بر اساﺱ ﻗابﻠﻴتﻫای کﻠﻴدی ﻋﺒارتند
اﺯ :متﻤرکﺰ بر تﺤﻘﻴﻖوتوسﻌﻪ ،توانﻤند در فناوری ،توانﻤند در باﺯار ،توانﻤند در ﺷﺒکﻪ ).(Malek et al., 2014
 پارﻙﻫای ﻋﻠﻢ و فناوریﺁﺧریﻦ باﺯیگری کﻪ بر مﺒنای اکﺜریت نسﺒی بﻪ ﻋنوان باﺯیگر اﺻﻠی ﺷناﺧتﻪ ﺷد پارﻙ ﻋﻠﻢ و فناوری بود.
ﻗرار ﮔرفتﻦ در ﺟایگاه ﺁﺧر یﻌنی دریافت کﻤتریﻦ توﺟﻪ اﺯ سوی مﺤﻘﻘان ،ﺷاید بﻪ ایﻦ دلﻴﻞ باﺷد کﻪ ﺁنﭽﻪ
اﺯ پارﻙﻫا در ارتﺒاﻁ با نوپاﻫا انتﻈار میرود تشابﻪ ﺯیادی با نﻘﺶ مراکﺰ رﺷد دارد .ایﻦ در حالی است کﻪ
مراکﺰ رﺷد در ارتﺒاﻁ با نوپاﻫا ،تﺨﺼﺼیتر اﺯ پارﻙﻫا ﻋﻤﻞ میکنند .بﻪ ﻋﻼوه پارﻙﻫا تﻼش دارند بﻪ تشکﻴﻞ
ﺯیستبوﻡ بﭙرداﺯند اما ﺯیستبوﻡﻫای موفﻘی کﻪ مورد توﺟﻪ و مﻄالﻌﻪ پﮋوﻫشگران ﻗرار ﮔرفتﻪاند ﻋﻤدتا اﺯ
نوﻉ ﺧودبﻪﺧودی و ﻏﻴرپارکی بودهاند.
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دومی منﻔﻌﻼنﻪتر ﻋﻤﻞ میکند ) .(Komi et al., 2015مﻌﻤوﻻ ﺷتابدﻫندهﻫا اﺯ بﺨﺶ ﺧﺼوﺻی و در مﻘایسﻪ
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 -2-6شناسایی نقشهای کلیدی
تﻔاوﺕ در سﻄﺢ توفﻴﻖ ﺯیستبوﻡﻫای مﺨتﻠﻒ در حالی کﻪ دارای باﺯیگران مشترکی ﻫستند اﺷاره بﻪ ایﻦ حﻘﻴﻘت
دارد کﻪ ﺻرﻑ تشکﻴﻞ موﺟودیت باﺯیگران ،متﻀﻤﻦ تﺤﺼﻴﻞ سﻄﺢ باﻻیی در نوﺁوری نﻴست بﻠکﻪ موﺿوﻉ با
اﻫﻤﻴتتر نﻘﺶﻫایی است کﻪ باید توسﻂ ﺁنﻫا ایﻔا ﮔردد .مرور اﺟﻤالی ﺟایگاه باﺯیگران ﺷناسایی ﺷده در ارتﺒاﻁ
با نوپاﻫا ،نشان داد کﻪ ﺁنﻫا بﻌﻀا فﻌالﻴتﻫا و اﻗداماﺕ مشترﻙ دارند .بﻪ ﻋﺒارﺕ دیگر یﻚ باﺯیگر ،یﻚ نﻘﺶ
منﺤﺼربﻪفرد ندارد و بﻴشتر ﺁنﻫا ﭼندیﻦ نﻘﺶ را بﻪ ﺻورﺕ مشترﻙ یا تکراری ایﻔا میکنند .بنابرایﻦ در ایﻦ
پﮋوﻫﺶ بﻪ ﺟای تﻤرکﺰ بر نﻘﺶ ﻫر باﺯیگر ،بﻪ نﻘﺶﻫای ﺿروری و ﺯیربنایی ﻻﺯﻡ برای ﺯیستبوﻡ توﺟﻪ ﺷده
است؛ ﭼﻪ ایﻦ نﻘﺶ توسﻂ یﻚ باﺯیگر ایﻔا ﺷود و یا بﻪ ﺻورﺕ تکراری یا تکﻤﻴﻠی توسﻂ ﭼند باﺯیگر .برای
دستﻴابی بﻪ نﻘﺶﻫا ابتدا ﻋﺒاراتی کﻪ اﺷارهﮔر بﻪ نتایﺞ اسناد بود اﺯ متﻦ ﮔﺰینﺶ ﺷد و سﭙس بر مﺒنای درکی کﻪ اﺯ
ﺁنﻫا ﺻورﺕ ﮔرفت ،بﻌد اﺯ کدﮔذاری و ترکﻴﺐ کدﻫا ،نﻘﺶﻫا بﻪ دست ﺁمدند )ﺟدوﻝ ).((2
 ﺯمﻴنﻪساﺯیاولﻴﻦ دستﻪ اﺯ کدﻫای مشابﻪ ،پﻴرامون اﻗداماﺕ و ﻋوامﻠی بﻪ وﺟود ﺁمد کﻪ تاﺛﻴر ﻏﻴرمستﻘﻴﻢ بر نوﺁوری نوپاﻫا
داﺷت و ﻋﻤدتا بﻪ فراﻫﻢساﺯی ﺷرایﻂ مﻘدماتی میپرداﺧت .بﻪ ﻃور مﺜاﻝ برﺧی اﺯ کدﻫا بﻴانگر ایﻦ مﻄﻠﺐ
بودند کﻪ دانشگاهﻫا اﺯ ﻃریﻖ دانﺶ بﻪ دو ﺻورﺕ بﻪ نوپاﻫا کﻤﻚ میکنند .ﺁنﻫا موﺟﺐ توسﻌﻪ دانﺶ مربوﻁ
بﻪ فرایند کارﺁفرینی و ﺁموﺯش ﺁن ) (Fritsch & Aamoucke, 2013و نﻴﺰ تولﻴد دانﺶ مورد نﻴاﺯ برای نوﺁوری
نوپاﻫا ) (Comberg et al., 2014میﺷوند .ﻋﻼوه بر ﺁن برﺧی کدﻫا نشانگر تاﺛﻴر سﻴاستﮔذاری )Su et al.,
فصلنامه علمـی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره اول ،بهار 1398

 ،(2011ﻗانونﮔذاری ) (Makinen, 2014یا ﻫﻤاﻫنﮓساﺯی ) (Su et al., 2013بر ﺷکﻞﮔﻴری نوپاﻫا بودند.

تﻤاﻡ ﺿﻌﻒﻫای مﻤکﻦ را دارا ﻫستند و بﻪ تنهایی ﺷاید ﻫﻴﭻﮔاه متولد نشوند ).(Savaneviciene et al., 2015
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سﭙری ﺷدن موفﻘﻴتﺁمﻴﺰ ایﻦ دوران مستﻠﺰﻡ ﺁن است کﻪ در کنار موسسان نوپا ،اراده یا ارادهﻫای دیگری برای

وﺟﻪ مشترﻙ اینگونﻪ نﻘﺶﻫا ،ﻋﻤدتا ﺯمانبر بودن ،وابستگی بﻪ مسﻴر و بسترساﺯی است .بنابرایﻦ اینگونﻪ
نﻘﺶﻫا کﻪ بستر و ﺷرایﻂ ﻻﺯﻡ برای نوﺁوری نوپاﻫا بودند با ﻋنوان نﻘﺶ ﺯمﻴنﻪساﺯی مﻔهوﻡساﺯی ﺷدند.
مهﻤتریﻦ تاﺛﻴراﺕ ایﻦ نﻘﺶ بر نوﺁوری نوپاﻫا ﻋﺒارﺕ است اﺯ ﺁموﺯشﻫای اولﻴﻪ در ﺯمﻴنﻪ راهانداﺯی کسﺐوکار،
کارﺁفرینی و نوﺁوری ،سﻴاستﻫا و ﻗوانﻴﻦ مشوﻕ و حامی نوﺁوری و تولﻴد دانﺶ پایﻪ مورد نﻴاﺯ برای نوﺁوری.
 متولدساﺯیدومﻴﻦ مشابهت مشاﻫده ﺷده بﻪ ﺻراحت و یا تﻠویﺤا حوﻝ تولد و ﺧﻠﻖ نوپاﻫا بود .مرور ادبﻴاﺕ نشان میدﻫد
مهﻤتریﻦ مسالﻪ نوپاﻫا ،دﻗﻴﻘا دوران تولد ﺁنﻫاست ) .(Van Gils & Rutjes, 2017نوپاﻫا اﺯ یﻚ ایده ﺷروﻉ
میﺷوند و تا ﺯمانی کﻪ ﺷکﻞ ﺷرکت بﻪ ﺧود بگﻴرند ،ﺷرایﻂ سﺨتی را پشت سر میﮔذراند .ﺁنﻫا در ایﻦ دوران،

جدول ( :)۲توسعه نقشهای کلیدی بر مبنای کدهای استخراج شده
منابﻊ

متﻦ

)(Su et al; 2013

مﺤﻴﻂ ﺻنﻌتی ،مﺤﻴﻂ اﻗتﺼادی ،مﺤﻴﻂ فنی و مﺤﻴﻂ مالی
ﻋوامﻞ موﺛر بر تولد و رﺷد نوپاﻫا ﻫستند.

)(Su et al; 2011

سﻴاستﻫای دولتی روﺷﻦ و پذیرفتﻪ ﺷده ﻋامﻞ پﻴﺶبرنده در
ﺧﻠﻖ نوپاﻫا اﺯ دانشگاهﻫاست.

)(Su et al; 2013

نرﺥ پﻴدایﺶ نوپاﻫا با ایجاد ﻫﻤاﻫنگی بﻴﻦ ﺧﻂ مشیﻫای
کﻼن و مﺤﻠی در ﺯمﻴنﻪ نوﺁوری افﺰایﺶ می یابد.

(Fritsch & Aamoucke,
)2013

ﺁموﺯشﻫای ﻋﻤومی در ﺯمﻴنﻪ کارﺁفرینی در دانشگاهﻫا تاﺛﻴر
مﺜﺒت بر ﺷکﻞﮔﻴری نوپاﻫا دارد.

کد

مﻔهوﻡ
)نﻘﺶﻫا(

ﺁمادهساﺯی
مﺤﻴﻄی

فراﻫﻢساﺯی ﻗوانﻴﻦ ،مﻘرراﺕ و تنﻈﻴﻤاﺕ مناسﺐ موﺛر در
)(Makinen & Ieee, 2014
پﻴدایﺶ نوپاﻫاست.

)(Makinen, 2014
)(Calcagnini et al; 2016

)(Ghio et al; 2016
)(Colombelli, 2016

نﻘﺶ اﺻﻠی دانشگاه در ﺯمﻴنﻪ نوپاﻫا فراﻫﻢساﺯی سرمایﻪ
انسانی است.
اﺻﻼﺡ اﻫداﻑ مراکﺰ پﮋوﻫشی میتواند ﻋامﻞ پﻴﺶبرنده در
ﺧﻠﻖ نوپاﻫا باﺷد.

ﺯمﻴنﻪساﺯی
سرریﺰ دانشی ناﺷی اﺯ مجاورﺕ با دانشگاهﻫا موﺟﺐ ایجاد
تولﻴد و
نوپاﻫا میﮔردد.
انتشار دانشی
حجﻢ دانﺶ انﺒاﺷتﻪ ﺷده ،و ویﮋﮔیﻫای ﺁن اﺯ ﻗﺒﻴﻞ تنوﻉ و
تشابﻪ ﻋوامﻞ موﺛر در ایجاد نوپاﻫای نوﺁور ﻫستند.

)(Su et al; 2011

مﺤرﻙﻫای پولی برای مﺤﻘﻘان میتواند موﺟﺐ تولد نوپا ﮔردد.

)(Audretsch et al; 2011

ﺷتابدﻫندهﻫا موﺟﺐ ترﻏﻴﺐ افراد بﻪ ایجاد نوپاﻫا میﺷوند.

)(Džupka et al; 2016

نﻴاﺯمندﻫای نوپاﻫا در مراحﻞ مﺨتﻠﻒ تولد باید بﻪ ﺷﻴوه ﻫای
متﻔاوتی مرتﻔﻊ ﮔردد.

(van Gils & Rutjes,
)2017

;(Savaneviciene et al
)2015

(Peters & Sundararajan,
)2003

یﻚ بﻴوتوپ) 5برﺷی کسﺐوکاری اﺯ یﻚ ﺯیستبوﻡ کﻪ بﻪ
ﺻورﺕﻫدفﻤند توسﻌﻪ داده ﺷده( برای تولد نوپاﻫا ﻻﺯﻡ است.
سرمایﻪﮔذاران ﺧﻄرپذیر در تولد نوپاﻫا ﻫﻤﭽون یﻚ
کاتالﻴﺰور ﻋﻤﻞ میکنند.
نوپاﻫای دولتی در مﻘایسﻪ با نوپاﻫای مﺒتنی بر ﺷرکتﻫای
بﺰرگ فرایند ﺷکﻞﮔﻴری ﻃوﻻنی تری دارند.

تﺤریﻚ تولد
توﺟﻪ بﻪ
اﻗتﻀاﺋاﺕ
دوران تولد
تسهﻴﻞ تولد

پﻴگﻴری تولد

متولدساﺯی

4
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)(Su et al; 2011

پﻴدایﺶ نوپاﻫای ﺧﻼﻕ تﺤت تاﺛﻴر پرورش نﻴروی انسانی
ماﻫر است.

ﺯمﻴنﻪساﺯی
ﺁموﺯﺷی

ﺯمﻴنﻪساﺯی

3
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ادامه جدول ()۲
منابﻊ

متﻦ

)(Breznitz et al; 2018

فراﻫﻢساﺯی پشتﻴﺒانیﻫایی اﺯ ﻗﺒﻴﻞ فﻀای کاری مشترﻙ با تاکﻴد
بر مجاورﺕ فﻴﺰیکی موﺟﺐ توسﻌﻪ نوﺁوری نوپاﻫا میﺷود.

& (Oppong-Tawiah
)Chan, 2016
)(Naude et al; 2018

فراﻫﻢساﺯی ﻗابﻠﻴتﻫای فناوری اﻃﻼﻋاﺕ نرﺥ بﻘای نوپاﻫا
را افﺰایﺶ میدﻫد.

(Andersson & Xiao,
)2016
)(Paradkar et al; 2015
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(Dushnitsky & Shaver,
)2009
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)(Xiao & North, 2018

داراییﻫا و منابﻊ مکﻤﻞ ﺷرکتﻫای بﺰرگ نوپاﻫا را بﻪ
اکتساﺏ ﺷدن ترﻏﻴﺐ میکند.

منابﻊ مکﻤﻞ ﺷرکا موﺟﺐ تسریﻊ تجاری ساﺯی نوﺁوری
نوپاﻫا میﺷود.

تﻤایﻞ بﻪ حﻔاﻇت اﺯ نوﺁوری و داراییﻫای فکری باﻋﺚ میﺷود
نوپاﻫا بﻪ دنﺒاﻝ یافتﻦ سرمایﻪﮔذار ﺧﻄرپذیر ﺷرکتی باﺷند.
ﺧدماﺕ فنی اراﺋﻪ ﺷده توسﻂ مراکﺰ رﺷد بر ﻫﻤﻪ سﻄوﺡ
فﻌالﻴتﻫای نوﺁورانﻪ تاﺛﻴر مﺜﺒت دارد.

)(Cantù, 2015
(Clarysse & Bruneel,
)2007

ﺁموﺯش و تربﻴت نوپاﻫا و تﻐﻴﻴر ﺷدﺕ و ماﻫﻴت ﺁن در
دورهﻫای مﺨتﻠﻒ تکامﻞ ﺁنﻫا یﻚ نﻴاﺯمندی ﺿروری است.

)(Gudanescu, 2009

نوپاﻫا مﻌﻤوﻻ مﺤﺼوﻝ سﻔارﺷی تولﻴد میکنند و نﻴاﺯمند
دانﺶ ﺁن ﻫستند.

)(Rubin et al; 2015
;(Savaneviciene et al
)2015

پشتﻴﺒانی
مالی
حﻤایتﮔری

6

فراﻫﻢساﺯی بودﺟﻪ و مشوﻕ ﻫای پولی ﺧﻼﻗﻴت نوپاﻫا را
افﺰایﺶ میدﻫد.

حﻤایت موﺛر مراکﺰ رﺷد ﺷناسایی فﻌاﻻن نوﺁور و تﺒدیﻞ ﺁنﻫا
بﻪ ﺷرکای نوپاﻫا است.

)(Chatterji, 2009

حﻤایت
فﻴﺰیکی

دسترسی بﻪ منابﻊ بانکی رسﻤیبر مﻴﺰان نوﺁوری نوپاﻫا تاﺛﻴر
مﺜﺒت دارد.

ﺷﺒکﻪ فرﺷتگان کسﺐوکاری موﺛرتریﻦ ساﺯوکار تامﻴﻦ
) (Bilau & Sarkar, 2016سرمایﻪ ﻏﻴررسﻤیبرای نوپاﻫای نوﺁور است.
ﺁموﺯشﻫای دانشگاﻫی ،ﺁموﺯشﻫای کسﺐوکاری و
تجربﻴاﺕ و کارﺁفرینیﻫای ﻗﺒﻠی موﺟﺐ ﺟذﺏ سرمایﻪ برای
)(Talaia et al; 2016
یﻚ نوپا میﮔردد.
سرمایﻪﮔذاریﻫای ﺧﻄرپذیر و حﻤایت اﺯ مکﻤﻞساﺯﻫا
) (Makinen & Ieee, 2014کارکردﻫای ﺿروری برای نوﺁوری نوپاﻫا ﻫستند.
)(Su et al; 2011

کد

مﻔهوﻡ
)نﻘﺶﻫا(

تامﻴﻦ منابﻊ
پشتﻴﺒانی
حﻘوﻗی
پشتﻴﺒانی فنی
سرمایﻪ
ارتﺒاﻃی
ﺁموﺯش
متناسﺐ با
مرحﻠﻪ رﺷد
ﺁموﺯش
بر حسﺐ
سﻔارش

نوپاﻫایی کﻪ توسﻂ کارکنان ﺷرکتﻫای موﺟود برپا میﺷوند
کسﺐ دانﺶ
بﻪ ﻋﻠت ﺁﮔاه بودن اﺯ تنﻈﻴﻤاﺕ راﻫﺒرد و برﺧورداری اﺯ داش
ﺿﻤنی
باﺯاری ﻋﻤﻠکرد باﻻتری دارند.
ﻫﻤکاریﻫای مدیران مرکﺰ رﺷد با اﻋﻀا موﺟﺐ افﺰایﺶ
دستﻴاری
دانﺶ فناورانﻪ و باﺯاری نوپاﻫا میﺷود.
تامﻴﻦ مالی توسﻂ سرمایﻪﮔذار ﺧﻄرپذیر برای نوپا ﻗابﻠﻴتﻫای
مالی و حرفﻪ ای ﮔری بﻪ ارمﻐان می ﺁورد.

پرورش

مربیﮔری

7

ادامه جدول ()۲
منابﻊ

متﻦ

)(Haines, 2016

وﺟود یﻚ ﻗهرمان در ﺯیستبوﻡ با ایﻔای نﻘﺶ رﻫﺒری و
ﺧوراﻙدﻫنده ،نﻴرو مﺤرکﻪ ﻻﺯﻡ را برای تولد نوپاﻫا ایجاد میکند.

)(Leten et al; 2013
)(Azzam et al; 2017
(Ratinho & Henriques,
)2010
)(Valkokari et al; 2017
)(Goswami et al; 2018

رﻫﺒران برای حکﻤرانی ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا یﻚ مدﻝ
ﺻﻴانت اﺯ داراییﻫای نامﻠﻤوﺱ را توسﻌﻪ میدﻫند.

ﺷرکتی کﻪ ﺯیستبوﻡ بر مﺤوریت ﺁن ﺷکﻞ ﮔرفتﻪ است میتواند
پایداری ﺯیستبوﻡ و الگوی تﻌامﻼﺕ نوپاﻫا با سایر ﺷرکتﻫا را
اﺯ ﻃریﻖ مدیریت )اﻋﻄا یا نﻤایندﮔی( پتنتﻫایﺶ ساﺯﺁرایی کند.

کد
رﻫﺒری

ساﺧتاردﻫی

مدیریت تﻌامﻼﺕ بﻴﻦ پارﻙﻫای ﻋﻠﻤی ،مراکﺰ رﺷد و دانشگاهﻫا
بر ﺟهﺶ اﻗتﺼادی تاﺛﻴر مﺜﺒت دارد.

توانایی مدیریت تﻌامﻼﺕ راﻫﺒردی ،یﻚ ﺷایستگی ﺿروری
برای ساﺯﺁرایی ﺯیستبوﻡ نوﺁوری است.

مﻔهوﻡ
)نﻘﺶﻫا(

ساﺯﺁرایی

8

تسهﻴﻞ ﮔری

ﺷتابدﻫندهﻫا با ایجاد پﻞ بﻴﻦ نوپاﻫا و دیگران موﺟﺐ توسﻌﻪ
ﺯیستبوﻡ میﺷوند.

ﺷرکت ساﺧتﻦ ﺁنﻫا وﺟود داﺷتﻪ باﺷد و مهﻤتر اﺯ ﺻرﻑ ﺷکﻞﮔﻴری و مستﻘﻞ ﺷدن نوپا ،ﺧﻠﻖ نوﺁوری است.
ﺻرفا اﺯ روی انجاﻡ وﻇﻴﻔﻪ باﺷد و تاکﻴد و ارادهای برای بﻪ نتﻴجﻪ رسﻴدن نوپا وﺟود نداﺷتﻪ باﺷد .در حالت مﻘابﻞ
یﻌنی نﻘﺶﺁفرینی فﻌاﻻنﻪ ،بﻪ ﺻورﺕ موردی و بستﻪ بﻪ موﻗﻌﻴت بﻪ رفﻊ نﻴاﺯﻫای یﻚ نوپا پرداﺧتﻪ میﺷود .در
پﮋوﻫﺶ حاﺿر اﺯ ایﻦ نﻘﺶ بﻪ متولدساﺯی تﻌﺒﻴر ﺷده است و بر ﺧﻠﻖ نوﺁوری و حﻔﻆ توانﻤندیﻫای ﺧﻼﻗانﻪ
تاکﻴد دارد نﻪ تولد یﻚ نوپای بدون نوﺁوری ،و ایﻦ ﺟهتﮔﻴری در تدویﻦ ﮔویﻪﻫای انداﺯهﮔﻴری ایﻦ نﻘﺶ مورد
توﺟﻪ ﻗرار ﮔرفتﻪ است.
 حﻤایتﮔریدستﻪ سوﻡ اﺯ کدﻫای بﻪ دست ﺁمده ،بر فراﻫﻢساﺯی منابﻊ و امکاناﺕ تاکﻴد داﺷتند .ایﻦ امکاناﺕ ﺷامﻞ
سرمایﻪﻫای مالی ) ،(Bilau & Sarkar, 2016تامﻴﻦ مکان ) (Breznitz & Taylor, 2014و تجهﻴﺰاﺕ فنی
) (Xiao & North, 2018و سایر منابﻊ ) (Andersson & Xiao, 2016است .اینگونﻪ فﻌالﻴتﻫا کﻪ بﻪ پشتﻴﺒانی
اﺯ اﻗداماﺕ نوپاﻫا در مراحﻞ مﺨتﻠﻒ ﭼرﺧﻪ ﻋﻤر ﺁنﻫا ﺻورﺕ میﮔﻴرد با ﻋنوان نﻘﺶ حﻤایتﮔری مﻔهوﻡساﺯی
ﺷد .ایﻦ دستﻪ دارای بﻴشتریﻦ کدﻫا بود و بﻪ نﻈر میرسد حجﻢ اﺻﻠی اﻗداماتی کﻪ توسﻂ باﺯیگران در ﺯیستبوﻡ
انجاﻡ میﺷود در ایﻦ نﻘﺶ ﺟای میﮔﻴرد.

شناسایی بازیگران اصلی و نقش های کلیدی در زیستبوم نوآوری نوپاها :مطالعه در استان همدان

بﻪ ﻋﺒارﺕ دیگر مﻤکﻦ است در ﺯیستبوﻡ ،ﺷرایﻂ ﻻﺯﻡ فراﻫﻢ ﺷود اما بﻪ ﺻورتی منﻔﻌﻼنﻪ؛ یﻌنی بﻪ اﺻﻄﻼﺡ
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 مربیﮔرینوپاﻫا ﻋﻼوه بر ﺁموﺯشﻫای ﻋﻤومی بﻴان ﺷده در نﻘﺶ ﺯمﻴنﻪساﺯی ،نﻴاﺯمند دانﺶ و پرورش در دورهﻫای
تکامﻞ ﺧود ﻫستند ) .(Clarysse & Bruneel, 2007ﺁنﻫا در مراحﻞ مﺨتﻠﻒ ﺷکﻞﮔﻴری با مشکﻼﺕ و
ﭼالﺶﻫای منﺤﺼر بﻪ ﺧود روبرو میﺷوند کﻪ برای ﻋﺒور موفﻘﻴتﺁمﻴﺰ اﺯ ﺁنﻫا ،بﻪ ﺁموﺯش اﺧتﺼاﺻی و
تربﻴت اﺯ نﺰدیﻚ نﻴاﺯ دارند .ایﻦ ﺁموﺯشﻫا ﻋﻤدتا مربوﻁ بﻪ دانﺶ کسﺐوکاری ،مساﺋﻞ فنی ،ﺷﺒکﻪساﺯی،
مدیریت نوﺁوری و توسﻌﻪ مﺤﺼوﻝ میباﺷد کﻪ در اینجا اﺯ ایﻦ نﻘﺶﻫا بﻪ مربیﮔری تﻌﺒﻴر ﺷده است.
 ساﺯﺁراییﺁﺧریﻦ دستﻪ ﺷناسایی ﺷده ،حاوی کدﻫایی است کﻪ اﺷاره بﻪ ﻫدایت و توسﻌﻪ ﺯیستبوﻡ دارد .ﻫﻤانﻄور
کﻪ اﺷاره ﺷد روابﻂ در ﺯیستبوﻡﻫا اﺯ نوﻉ پﻴوند ﺿﻌﻴﻒ است و در نتﻴجﻪ سﻄﺢ کنترﻝپذیری ﺁنﻫا پایﻴﻦ
میباﺷد .ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا نﻴﺰ اﺯ ایﻦ امر مستﺜنی نﻴست ﭼراکﻪ متشکﻞ اﺯ باﺯیگرانی است کﻪ در
ﻗالﺐ یﻚ ساﺧتار سﻠسﻠﻪ مراتﺒی بﻪ وﺟود نﻴﺂمدهاند و لذا فرﺽ ﻗابﻠﻴت مدیریتپذیری ﻫﻤانند سﻴستﻢﻫای
مکانﻴکی برای ﺁن ﮔﻤراهکننده است ) .(Dhanaraj & Parkhe, 2006با ایﻦ حاﻝ تاﺛﻴرﮔذاری در ﺯیستبوﻡ
منتﻔی نﻴست بﻠکﻪ بر مﺒنای ساﺯوکارﻫایی کﻪ مﻌﻤوﻻ اﺯ ﺁن بﻪ ساﺯﺁرایی ) (Orchestrationتﻌﺒﻴر میﺷود
امکانپذیر است ) .(Valkokari et al., 2017ریتاﻻ و ﻫﻤکاران ) (2013ساﺯﺁرایی را مﺒتنی بر رﻫﺒری،
ساﺧتاردﻫی و اﻗداماﺕ تسهﻴﻞﮔرانﻪ میدانند ) .(Ritala et al., 2013رﻫﺒری ،تﻼش بر تﺤریﻚ و ترﻏﻴﺐ
دارد و اﺯ ﻃریﻖ پﻴکربندی و کنترﻝ ﺟریان دانﺶ و نﻴﺰ تنﻈﻴﻢ رژیﻢ ﺻﻴانتپذیری منافﻊ نوﺁوری تﻼش میکند
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ﺯیستبوﻡ را ساﺧتاردﻫی نﻤاید .اﺯسویدیگر دستﻴابی بﻪ نوﺁوری در سﻄﺢ ﺯیستبوﻡ ،نﻴاﺯمند مشارکت

دیگر مﻤکﻦ است اﺯ ﻫر کداﻡ اﺯ باﺯیگران اﻗداماتی سر بﺰند کﻪ ﺧواستﻪ با ناﺧواستﻪ درﺻدد ﻫدایت یا
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کنترﻝ ﺯیستبوﻡ باﺷد .در ﺯیستبوﻡﻫای ﺧودﺷکﻞﮔرفتﻪ ،باﺯیگری کﻪ در کانون ﺯیستبوﻡ ﻗرار دارد

ﺟﻤﻌی و بﻪ ﻫﻢ رسﻴدن مولﻔﻪﻫای مﺨتﻠﻒ دانﺶ است ،ایﻦ دو باﻋﺚ اﻫﻤﻴت یافتﻦ واسﻄﻪﮔری و تسهﻴﻞﮔری
میﺷوند .بنابرایﻦ ساﺯﺁرایی ﻋﻼوه بر رﻫﺒری ،مواﺟﻪساﺯی نﻴاﺯمندﻫای فناورانﻪ با ﻋرﺿﻪکنندهﻫای نوﺁوری
کﻪ در اینجا نوپاﻫا ﻫستند را نﻴﺰ ﺷامﻞ میﺷود .توسﻌﻪ پﻠتﻔرﻡﻫای اینترنتی و وﺏ 2باﻋﺚ ﺷده است بﺨشی
اﺯ ایﻦ نﻘﺶ بﻪ ﺻورﺕﻫوﺷﻤندانﻪ و ﺧودبﺨودی ﺻورﺕ پذیرد.
کدﻫای تﺨﺼﻴﺺ داده ﺷده بﻪ برﺧی ﻋﺒاراﺕ استﺨراﺝ ﺷده اﺯ اسناد ،اﺷاره بﻪ ایﻦ سﻪ مﻔهوﻡ یﻌنی رﻫﺒری،
ساﺧتاردﻫی و تسهﻴﻞﮔری داﺷتند و لذا ایﻦ مجﻤوﻋﻪ اﻗداماﺕ تﺤت ﻋنوان نﻘﺶ ساﺯﺁرایی در نﻈر ﮔرفتﻪ
ﺷدند .نﻘﺶ ساﺯﺁرایی ﻫﻤﭽون سایر نﻘﺶﻫا مﻤکﻦ است توسﻂ باﺯیگران مﺨتﻠﻒ ایﻔا ﺷود .بﻪ ﻋﺒارﺕ

ﻃﺒﻴﻌتا بﻴشتریﻦ سهﻢ را ﻫدایت ﺯیستبوﻡ دارد .ﻫﻤﭽنﻴﻦ ساﺯﺁرایی بﻪ تﻘسﻴﻢ کار و تﺨﺼﺼی ﺷدن ،توسﻌﻪ
تسهﻴﻼﺕ فناورانﻪ و تﺨﺼﻴﺺ مناسﺐ منابﻊ بر مﺒنای مﺰیت رﻗابتی منجر میﺷود و با کاﻫﺶ موانﻊ ورود،
رﻗابت را بﻪ سﻄوﺡ نﺰدیﻚ بﻪ مﺤﺼوﻝ نهایی سوﻕ میدﻫد تا منابﻊ تولﻴد؛ در ایﻦ ﺷرایﻂ مﺨترﻋان مجﺒور
نﻴستند ﺻﻔر تا ﺻد ﻫﻤﻪ کارﻫا را تا بﻪ انتها ﺧود انجاﻡ دﻫند ).(Busquets, 2010
 -3-6تجزیه و تحلیل یافتههای تجربی
برای بررسی رابﻄﻪ بﻴﻦ نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی با توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا اﺯ روش مدﻝساﺯی مﻌادﻻﺕ ساﺧتاری و
الگوریتﻢ حداﻗﻞ مربﻌاﺕ ﺟﺰﺋی در نسﺨﻪ دوﻡ نرﻡافﺰار  Smart PLSاستﻔاده ﺷد .پس اﺯ ﺟﻤﻊﺁوری پرسشنامﻪﻫا
و استﺨراﺝ دادهﻫا ،مدﻝﻫای انداﺯهﮔﻴری بﻪ ﺻورﺕ انﻌکاسی )باﺯتابی( در نرﻡافﺰار تدویﻦ ﺷد .در ایﻦ نوﻉ
مدﻝﻫا ،ﺟهت بردارﻫا اﺯ ساﺯه بﻪ ﮔویﻪ میباﺷد و منﻈور اﺯ انﻌکاسی ایﻦ است کﻪ انداﺯهﮔﻴریﻫای مشاﻫده ﺷده،
تﻐﻴﻴر در متﻐﻴر مکنون را منﻌکس میکنند )سﻴد ﻋﺒاﺱ ﺯاده و ﻫﻤکاران .(1391 ،بﻪ ﻋﺒارﺕ دیگر ،تﻐﻴﻴر در مﻔهوﻡ
ﺯیربنایی یﻌنی مﻴﺰان ایﻔای نﻘﺶﻫا و نﻴﺰ تﻐﻴﻴر در توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫاست کﻪ منجر بﻪ تﻐﻴﻴر در نشانﻪﻫا
میﺷود .ﺷکﻞ ) (1مﻘادیر بارﻫای ﻋامﻠی متﻐﻴرﻫای مکنون و ﺿرایﺐ مسﻴر بﻴﻦ ﺁنﻫا را نشان میدﻫد.
ﻫﻤانﻄور کﻪ مشاﻫده میﺷود ﻫﻤﻪ بارﻫای ﻋامﻠی متﻐﻴرﻫای مکنون در سﻄﺢ ﻗابﻞ ﻗﺒوﻝ ﻗرار دارند .ﻫﻤﭽنﻴﻦ 5
بﻪ دست ﺁمده برای مسﻴرﻫا نﻴﺰ اﮔرﭼﻪ کﻢ اما ﻗابﻞ ﻗﺒوﻝ است ﭼراکﻪ در ایﻦ مدﻝ  5متﻐﻴر بﻪ ﻃور ﻫﻤﺰمان بر
توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا اﺛر میﮔذارند و ﻃﺒﻴﻌتا در رﻗابت با یکدیگر ﻗرار دارند و لذا بجﺰ یﻚ مورد سایر
مسﻴرﻫا ﻋددی کﻤتر اﺯ  0/2دریافت کرده است .در ادامﻪ برای مشﺨﺺتر ﺷدن ﺿرایﺐ مسﻴر و بررسی
مﻌنیداری نتایﺞ ،تﺤﻠﻴﻞ بوﺕ استارپ نﻴﺰ اﺟرا ﺷد کﻪ در ﺷکﻞ ) (2نشان داده ﺷده است.
اﻋداد بﻪ دست ﺁمده در ایﻦ تﺤﻠﻴﻞ ،مﻘدار بﻴرونی ﺁماره تی در سﻄﺢ مﻌناداری  0/01ﻫستند .با توﺟﻪ بﻪ اینکﻪ
بﻴشتر اﺯ  2/66میباﺷند ﻫﻤگی مﻌتﺒر و پذیرفتﻪ ﺷدند .سایر ﺧروﺟیﻫای نرﻡافﺰار کﻪ نشاندﻫنده کﻴﻔﻴت ابﺰار
انداﺯهﮔﻴری و اﻋتﺒار مدﻝ ﻫستند در ﺟدوﻝ ) (3ﮔﺰارش ﺷده است.
برای بررسی براﺯش کﻠی مﻌﻤوﻻ اﺯ ﺷاﺧﺺ نﻴکویی براﺯش با سﻪ ﺁستانﻪ  0/25 ،0/01و  0/36بﻪ ﻋنوان
براﺯش ﺿﻌﻴﻒ ،متوسﻂ و ﻗوی استﻔاده میﺷود .مﻘدار ایﻦ ﺷاﺧﺺ برای مدﻝ پﮋوﻫﺶ حاﺿر  0/46مﺤاسﺒﻪ
ﺷد کﻪ مﻘدار ﺁن در حد ﻗابﻞ ﻗﺒوﻝ است.
بﻪ ایﻦ ترتﻴﺐ مدﻝ پﮋوﻫﺶ تاﺋﻴداﺕ ﻻﺯﻡ را دریافت مینﻤاید .ایﻦ یﻌنی کﻪ روابﻂ بﻴﻦ ﻫر  5نﻘﺶ کﻠﻴدی
ﺷناسایی ﺷده با توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا مﻌنادار است .ﺷدﺕ ایﻦ روابﻂ بر اساﺱ ایﻦ مدﻝ کﻪ نﻘﺶﻫا
در ﺁن بﻪ ﺻورﺕ رﻗﻴﺐ بر توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا اﺛرﮔذاری دارند در مور حﻤایتﮔری بﻴشتریﻦ است.

شناسایی بازیگران اصلی و نقش های کلیدی در زیستبوم نوآوری نوپاها :مطالعه در استان همدان

متﻐﻴر برونﺰا بﻪ انداﺯه  0/497اﺯ واریانس متﻐﻴر درونﺰا را تﺒﻴﻴﻦ نﻤودهاند کﻪ مﻘدار ﻗابﻞ توﺟهی است .مﻘادیر
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شکل ( :)1نتایج تحلیل الگوریتم PLS
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شکل ( :)2نتایج تحلیل بوت استراپ

ﺟدوﻝ ) :(3ﺧﻼﺻﻪ ﺷاﺧﺺ ﻫای ارﺯیابی پایایی و روایی مدﻝ
متﻐﻴر پنهان
ﺯمﻴنﻪساﺯی
متولدساﺯی
حﻤایتﮔری
مربیﮔری
ساﺯﺁرایی
توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا

ﺿریﺐ ﺁلﻔای
کرونﺒاﺥ
0/81
0/73
0/68
0/75
0/7
0/74

ﺿریﺐ پایایی ترکﻴﺒی مﻴانگﻴﻦ واریانس استﺨراﺟی
CR

AVE

0/89
0/85
0/82
0/86
0/83
0/82

0/73
0/65
0/61
0/66
0/62
0/43

Inner Model
T-Statistic

4/26
3/48
7/48
3/45
4/34

R2

0/5

پس اﺯ ﺁن ساﺯﺁرایی ،ﺯمﻴنﻪساﺯی ،متولدساﺯی و مربیﮔری با تﻔاوﺕﻫای ناﭼﻴﺰ مﻘادیر بﻌدی را کسﺐ
نﻤودهاند .برﺧی پﮋوﻫﺶﻫای پﻴشﻴﻦ )بﻪ ﻃور مﺜاﻝ ) ((Breznitz et al., 2018نﻴﺰ بر موﺿوﻋاتی تاکﻴد
کردهاند کﻪ در ﺯمره حﻤایت اﺯ نوپاﻫا ﻗرار میﮔﻴرد .ﻋﻤﻼ ﺁنﭽﻪ اﺯ سوی متولﻴان یﻚ ﺯیستبوﻡ در ارتﺒاﻁ
با نوپاﻫا درﻙ میﺷود نﻴﺰ حﻤایتﮔری است .اﺯ ایﻦ ﺟهت اﻏﻠﺐ اﻗداماتی کﻪ در ﺯیستبوﻡ انجاﻡ میﺷود
نﻴﺰ ایﻦ ﺟنس ﺧواﻫد بود .افﺰون بر ﺁن نوپاﻫا نﻴﺰ مﻌﻤوﻻ ﺧواﻫان امکاناﺕ و منابﻊ ﻫستند و اﻫﻤﻴت کﻤتری
را برای پرورشیافتگی و نﻘﺶ مربیﮔری ﻗاﺋﻠند .ایﻦ موﺿوﻉ توسﻂ ﺻاحﺐ نﻈران دیگر نﻴﺰ مورد اﺷاره
اﻃﻼﻋاﺕ تکﻤﻴﻠی ﻫﻢ نشان میدﻫند کﻪ ﭼهار نﻘﺶ دیگر بﻪ انداﺯه حﻤایتﮔری در ﻫﻤدان ایﻔا نﻤیﺷوند.
دلﻴﻞ ﺁن ﻋﻤدتا ناﺷی اﺯ ﻋﻤر کوتاه ﺯیستبوﻡ و ﻋدﻡ ﺁﮔاﻫی اﺯ ایﻦ نﻘﺶﻫاست .بﻪ ﻃور مﺜاﻝ در مورد نﻘﺶ
مربیﮔری ،توانﻤندی ﻻﺯﻡ بﻪ ویﮋه بر مﺒنای بهرهﮔﻴری اﺯ اﻗتﻀاﺋاﺕ بومی ﻫنوﺯ ﺷکﻞ نگرفتﻪ و ﻃﺒﻌا ﺁﺛار مﻠﻤوسی
برای نوپاﻫا ندارد .در مورد نﻘﺶ متولدساﺯی ،مشاﻫده میﺷود کﻪ حﻀور پررنﮓتر بﺨﺶ دولتی در مﻘایسﻪ
با بﺨﺶ ﺧﺼوﺻی و در ﻋﻴﻦ حاﻝ وﺟود ﻇرفﻴتﻫای ﺧالی برای پذیرش نوپاﻫای ﺻاحﺐ ایده ارﺯﺷﻤند )بﻪ
ﻋنوان نﻤونﻪ در مراکﺰ رﺷد( باﻋﺚ ﺷده دﻏدﻏﻪ ﻻﺯﻡ برای تولد یﻚ ﺷرکت نوپای موفﻖ وﺟود نداﺷتﻪ باﺷد.
سابرﻫﻤانﻴا ) (2017نﻴﺰ اﺯ مﻘایسﻪ دو ﺯیستبوﻡ بنگوﻻر و حﻴدرﺁباد بﻪ ایﻦ نتﻴجﻪ رسﻴده است کﻪ اولی در مﻘایسﻪ
با دومی اﺯ حالت دولتگرا بﻴشتر فاﺻﻠﻪ ﮔرفتﻪ و لذا در ﺯمﻴنﻪ نوپاﻫا موفﻖتر ﻋﻤﻞ کرده است )Subrahmanya,

 .(2017پارﻙ ﻋﻠﻢ و فناوری ،بﻴشتریﻦ سهﻢ را در ایﻔای نﻘﺶ ساﺯﺁرایی در ﻫﻤدان میتواند داﺷتﻪ باﺷد .با ایﻦ
حاﻝ ﻗدمت کوتاه پارﻙ ﻫﻤدان و ﻃﺒﻌا تاﺯهکار بودن اﻋﻀا و ﻋدﻡ تکامﻞ روابﻂ بﻴﻦ پارﻙ و سایر ساﺯمانﻫای
استان و ﺿﻌﻒ در اﺛرﮔذاری و نﻘﺶﺁفرینی موﺟﺐ ﺷده سهﻢ ﺯیادی در حکﻤرانی و اﺛرﮔذاری منﻄﻘﻪای نداﺷتﻪ
باﺷد .والکوکاری و ﻫﻤکاران ) (2017در ایﻦ رابﻄﻪ مﻌتﻘدند ﻫﻤﻪ باﺯیگران ﺯیستبوﻡ باید ﺷایستگیﻫایی برای
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ﻗرار ﮔرفتﻪ است ).(Ries, 2011
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ساﺯارایی داﺷتﻪ باﺷند کﻪ اﺻﻠیتریﻦ ﺁن توانایی مدیریت پویاییﻫای تﻌامﻼﺕ راﻫﺒردی در ارتﺒاﻁ با نوﺁوری
میباﺷد ) .(Valkokari et al., 2017نﻘﺶ ﺯمﻴنﻪساﺯی نﻴﺰ کﻪ در مﻘایسﻪ با سایر موارد ﺯمانبرتر و تا حدودی
فرامنﻄﻘﻪای است رابﻄﻪ مﻌنادار با توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا دارد.
 -4-6بحث
تﺤﻘﻴﻘاﺕ ﮔذﺷتﻪ ﮔاﻡﻫای بﻠندی در ﺯمﻴنﻪ ﺷناسایی نوپاﻫا ،ﺟایگاه ﺁنﻫا در نوﺁوری و تاﺛﻴراﺕ کنشگران
مرتﺒﻂ با ﺁنﻫا برداﺷتﻪاند .با ایﻦ حاﻝ تﻼشﻫای ﺁنﻫا ،مجﺰای اﺯ دیگران و متﻤرکﺰ بر ﮔوﺷﻪای اﺯ ایﻦ
مسالﻪ بودهاند .پﮋوﻫﺶ حاﺿر تﻼش نﻤوده است بﻪ ﺟای تﻤرکﺰ بر باﺯیگر ﺧاﺹ اﺯ بﻴﻦ مجﻤوﻋﻪ ﻋوامﻞ
و اﺟﺰای مرتﺒﻂ با نوپاﻫا ،ﭼارﭼوبی کﻠی و نسﺒتا ﺟامﻊ متشکﻞ اﺯ باﺯیگران اﺻﻠی و نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی
در ارتﺒاﻁ با نوﺁوری نوپاﻫا را اراﺋﻪ نﻤاید .افﺰون بر ﺁن در ایﻦ پﮋوﻫﺶ مراحﻞ اولﻴﻪ یﻚ ﺯیستبوﻡ و
حداﻗﻞﻫای مورد نﻴاﺯ برای ﺷکﻞﮔﻴری و توسﻌﻪ ﺯیستبوﻡ مورد نﻈر بوده و اﺯ ایﻦ رو تاکﻴد بر ﺷناسایی
موارد اﺻﻠی و کﻠﻴدی ﺷده است .با ایﻦ اوﺻاﻑ تﺤﻘﻴﻖ حاﺿر در نوﻉ ﺧود منﺤﺼر بﻪ فرد بوده و پﻴﺶ اﺯ
ایﻦ ﭼنﻴﻦ تﻼﺷی ﺻورﺕ نگرفتﻪ است .با ایﻦ حاﻝ موارد مﻌدودی وﺟود دارد کﻪ مشابهتﻫایی با تﺤﻘﻴﻖ
حاﺿر دارند و نتایﺞ مشابهی را اراﺋﻪ نﻤودهاند .مﻄالﻌﻪ اسﭙندر و ﻫﻤکاران ) (2017نﺰدیﻚتریﻦ پﮋوﻫﺶ
در ایﻦ ﺯمﻴنﻪ است .ﺁنﻫا نﻴﺰ برای مﻄالﻌﻪ نوپاﻫا در فرایندﻫای نوﺁوری باﺯ بﻪ مرور ادبﻴاﺕ روی ﺁوردهاند
و بﻪ ﻋنوان حاﺻﻞ کار ﺧود ،ﭼندیﻦ مﻀﻤون را مﻌرفی کردهاند .یکی اﺯ ایﻦ مﻀامﻴﻦ بﻪ مﻌرفی فﻌاﻻنی
کﻪ در فرایندﻫای نوﺁوری باﺯ با نوپاﻫا در تﻌامﻞ ﻫستند پرداﺧتﻪ است .در ایﻦ مﻀﻤون بﻪ مراکﺰ رﺷد،
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ﺷرکتﻫای بﺰرگ ،ﺷرکتﻫای سرمایﻪﮔذار ﺧﻄرپذیر و نﻈاﻡﻫای ﺁموﺯش ﻋالی بﻪ ﻋنوان فﻌاﻻن اﺷاره
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میﮔﻴرد نﭙرداﺧتﻪاند .با ایﻦ حاﻝ ﻫﻤانﻄور کﻪ نتایﺞ تﺤﻘﻴﻖ حاﺿر نﻴﺰ نشان داد حﻤایتگری یا پشتﻴﺒانی ،بﻴشتر

ﺷده است ) .(Spender et al., 2017ایﻦ موارد ،تشابﻪ ﺯیادی با ﭼهار مورد اﺯ ﺷﺶ باﺯیگر بﻪ دست ﺁمده
در ایﻦ پﮋوﻫﺶ یﻌنی مراکﺰ رﺷد ،ﺷرکتﻫا ،تامﻴﻦ کنندهﻫای مالی و دانشگاهﻫا دارد.
اﺯ دیگر تﺤﻘﻴﻘاتی کﻪ بﻪ ﺻراحت و بﻪ ﻃور ﻫﻤﺰمان بﻪ مﻌرفی ﭼند باﺯیگر در ارتﺒاﻁ با نوپاﻫا پرداﺧتﻪ،
تﻼش رایت و ﻫﻤکاران ) (2017است .ﺁنﻫا در مدﻝ ﺧود بﻪ سرمایﻪﮔذاران ،کارﺁفرینان ،پشتﻴﺒانان،
دانشگاهﻫا ،مراکﺰ رﺷد ،ﺷتابدﻫندهﻫا و پارﻙﻫای فناوری بﻪ ﻋنوان اﺟﺰای ﺯیستبوﻡ نوپاﻫا اﺷاره نﻤودهاند
) .(Wright, et al., 2017در ﺯمﻴنﻪ نﻘﺶﻫا ،اﮔرﭼﻪ ﺻراحتا بﻪ مﻔهوﻡساﺯی نﻘﺶﻫا پرداﺧتﻪ نشده اما برای ﻫر
کداﻡ اﺯ ﻋوامﻞ تاﺛﻴراتی برﺷﻤرده ﺷده کﻪ تا حدود ﺯیادی با نﻘﺶﻫای مورد اﺷاره در پﮋوﻫﺶ حاﺿر ﺷﺒاﻫت
دارد کﻪ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁنﻫا پشتﻴﺒانی ،سرمایﻪﮔذاری و ﺁموﺯش است .در ﺯمﻴنﻪ نﻘﺶﻫا نﻪ تنها ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،بﻠکﻪ

اﺯ سایر نﻘﺶﻫا بﻪویﮋه در یﻚ ﺯیستبوﻡ ﺟوان مورد توﺟﻪ سایر پﮋوﻫشگران بوده است؛ تا ﺟایی کﻪ در
برﺧی تﺤﻘﻴﻘاﺕ مهﻤتریﻦ اﻗداﻡ در راستای نوپاﻫا حﻤایتﮔری ﻋنوان ﺷده است ).(Xiao & North, 2018

 -7جمعبندی

ایﻦ پﮋوﻫﺶ با ﻫدﻑ ﺷناسایی باﺯیگران اﺻﻠی و نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی در ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا انجاﻡ ﺷده
است .در ﭼنﻴﻦ ﺯیستبومی باﺯیگران مﺨتﻠﻔی فﻌاﻝ ﻫستند و ﻫدﻑ توسﻌﻪ نوﺁوری نوپاﻫاست .ﻃﺒﻌا برﺧی
اﺯ ایﻦ باﺯیگران ﺿروریتر بوده و ﺷکﻞﮔﻴری موفﻘﻴتﺁمﻴﺰ ﺯیستبوﻡ منوﻁ بﻪ وﺟود ﺁنﻫاست .پﮋوﻫﺶﻫای

ﮔذﺷتﻪ بﻪ مﻌرفی و نﺤوه تاﺛﻴرﮔذاری ایﻦ باﺯیگران بﻪ ﺻورﺕ مجﺰا پرداﺧتﻪاند و الﺒتﻪ اﺷاره نکردهاند کﻪ کداﻡ
موارد اﺻﻠی ﻫستند .در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،ﺷناسایی باﺯیگران اﺻﻠی بر مﺒنای مﻴﺰان توﺟﻪ پﮋوﻫشگران بﻪ یﻚ باﺯیگر
ﺻورﺕ ﮔرفت .برای ایﻦ منﻈور مرور نﻈاﻡ مند ادبﻴاﺕ ﻃی ﻫﻔت مرحﻠﻪ ﺷامﻞ تﻌﻴﻦ کﻠﻤاﺕ کﻠﻴدی ،ﺟستجو،
ساﺯماندﻫی ،ارﺯیابی ،ﮔسترش ،تﻔسﻴر و اراﺋﻪ ﺻورﺕ ﮔرفتﻪ است .اساﺱ کار یافتﻦ اسنادی بود کﻪ رابﻄﻪ اﺛﺒاﺕ
ﺷده بﻴﻦ متﻐﻴرﻫای ﺁن ،نشاندﻫنده اﺛرﮔذاری یﻚ موﺟودیت بر نوﺁوری نوپاﻫا باﺷد .پس اﺯ ﺟﻤﻊﺁوری ﻫﻤﻪ
نتایﺞ ،موارد اﺻﻠی بر مﺒنای مﻌناداری تﻌداد اسناد پشتﻴﺒان برای یﻚ باﺯیگر در مﻘایسﻪ با کﻞ تﻌداد مشﺨﺺ
ﮔردید .حاﺻﻞ ایﻦ بﺨﺶ اﺯ پﮋوﻫﺶ ،منجر بﻪ ﺷناسایی ﺷﺶ باﺯیگر اﺻﻠی ﺷامﻞ دانشگاهﻫا ،مراکﺰ رﺷد،

شناسایی بازیگران اصلی و نقش های کلیدی در زیستبوم نوآوری نوپاها :مطالعه در استان همدان

ﻏﻠﺒﻪ ﻫﺰینﻪﻫا و سرمایﻪﮔذاری بر درﺁمد مواﺟﻪ است( میباﺷد کﻪ اﺯ ﺁن بﻪ دره مرگ تﻌﺒﻴر میﺷود .نوپاﻫایی
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تامﻴﻦ کنندهﻫای مالی ،ﺷرکتﻫا ،ﺷتابدﻫندهﻫا و پارﻙﻫای ﻋﻠﻢوفناوری ﮔردید .سﭙس بر اساﺱ استﺨراﺝ نتایﺞ
اسناد ،کدﮔذاری و دستﻪبندی کدﻫا نﻘﺶﻫای ﺿروری مﻔهوﻡساﺯی ﺷد .ایﻦ نﻘﺶﻫا ﻋﺒارتند اﺯ حﻤایتﮔری،
ساﺯﺁرایی ،ﺯمﻴنﻪساﺯی ،متولدساﺯی و مربیﮔری .ایﻦ نﻘﺶﻫا موارد کﻠﻴدی بودند کﻪ ایﻔای ﺁنﻫا در ﺯیستبوﻡ،
توسﻌﻪ توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا را در پی ﺧواﻫد داﺷت .در نهایت با انتﺨاﺏ استان ﻫﻤدان برای مﻄالﻌﻪ موردی،
رابﻄﻪ بﻴﻦ نﻘﺶﻫا با توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا بﻪ کﻤﻚ ابﺰار پرسشنامﻪ و تﺤﻠﻴﻞ ساﺧتاری تجﺰیﻪوتﺤﻠﻴﻞ ﺷد .بر
اساﺱ نتایﺞ ﻫﻤﻪ نﻘﺶﻫا با ترتﻴﺐ یادﺷده با توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا روابﻂ مﻌنادار دارند.
بﻪ نﻈر میرسد نوﻋی ارتﺒاﻁ بﻴﻦ باﺯیگران اﺻﻠی و نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی با مراحﻞ ﻋﻤر نوپاﻫا مشاﻫده میﺷود.
نوپاﻫا بﻪ لﺤاﻅ ﺧﻂ سﻴر حﻴاﺕ یﻌنی تولد ،رﺷد و بﻠوﻍ اﺯ نﻤودار مﻌروﻑ  sﺷکﻞ پﻴروی میکنند .با ایﻦ
حاﻝ اﺯ ﺁنجا کﻪ نوپاﻫا اساسا در مراحﻞ اولﻴﻪ ﭼرﺧﻪ حﻴاﺕ ساﺯمانی نوپا نامﻴده میﺷوند ،ﻗسﻤتﻫای اولﻴﻪ
ایﻦ نﻤودار در مورد ﺁنﻫا بﻴشتر مورد توﺟﻪ و بررسی ﻗرار میﮔﻴرد کﻪ ﮔاﻫی اﺯ سوی پﮋوﻫشگران بﻪ ﻋنوان
نﻤودار  Jیاد میﺷود .مهﻤتریﻦ بﺨﺶ ایﻦ نﻤودار ،دوران ابتدایی ﺁن )یﻌنی برﻫﻪای کﻪ نوپا با سود منﻔی یا

کﻪ بتوانند ایﻦ برﻫﻪ را پشت سر بگذارند وارد دوران رﺷد سریﻊ میﮔردند .برﺧی پﮋوﻫشگران بﻴﻦ ﺧﻂ سﻴر
نوپاﻫای مستﻘﻞ و ﺁنﻫایی کﻪ بﻪ ﻃریﻘی تﺤت حﻤایت ﺯیستبوﻡ ﻗرار میﮔﻴرند تﻔاوﺕ ﻗاﺋﻞ ﺷدهاند .اساسا
وﺟود ﺷرایﻂ مناسﺐ برای یﻚ نوپا ﺟهت کوﭼﻚ کردن دره مرگ است تا سریﻊتر بﻪ سوددﻫی برسد؛ ﻫرﭼند
با ﻗﻄﻊ حﻤایتﻫا ،نوپا دوباره دﭼار افوﻝ ﺷده و باید بتواند مستﻘﻼ ایﻦ دوره را سﭙری کنند و بﻪ حﻴاﺕ ادامﻪ
دﻫند .اﺯ ایﻦ ﺟهت برﺧی پﮋوﻫشگران نﻤودار  2Jرا برای نوپاﻫای حﻤایتﺷونده مﻄرﺡ کردهاند .با مﻼﻙ ﻗرار
دادن ایﻦ ﺧﻂ سﻴر ،نویسندﮔان پﮋوﻫﺶ حاﺿر ﮔﻤان میکنند میتوان نوﻋی تناﻇر بﻴﻦ باﺯیگران و نﻘﺶﻫا با
مراحﻞ ﻋﻤر نوپاﻫا در استان ﻫﻤدان مشاﻫده نﻤود .پﻴﺶ اﺯ ایﻦ اﺫﻋان ﺷد کﻪ اﺯ ﺷواﻫد نﻈری و تجربی نﻤیتوان
نتﻴجﻪ ﮔرفت کﻪ ﻫر باﺯیگر ﺻرفا یﻚ نﻘﺶ منﺤﺼر بﻪ فرد دارد؛ بﻠکﻪ بﻪ ﻋکس باﺯیگران ،نﻘﺶﻫای ﭼندﮔانﻪ
دارند و بﻌﻀا مشترکا نﻘﺶﻫایی را ایﻔا میکنند .ﻫﻤﭽنﻴﻦ نﻤیتوان ادﻋا نﻤود کﻪ در ﻫر برﻫﻪای اﺯ ﭼرﺧﻪ ﻋﻤر
تنها یﻚ نﻘﺶ حﻀور دارد یا ﺻرفا یﻚ باﺯیگر تاﺛﻴرﮔذار است؛ بﻠکﻪ در تﻤامی مراحﻞ ،ﻫﻤﻪ نﻘﺶﻫا و باﺯیگران
کﻤابﻴﺶ مورد نﻴاﺯ ﻫستند .با ایﻦ حاﻝ بﻪ نﻈر میرسد در ﻫر مرحﻠﻪ یکی اﺯ نﻘﺶﻫا اﻫﻤﻴت بﻴشتری دارد و با
رﺷد نوپا ترتﻴﺐ اﻫﻤﻴت باﺯیگران تﻐﻴﻴر میکند .در مﻴان باﺯیگران ،پارﻙ ﻋﻠﻢ و فناوری و در مﻴان نﻘﺶﻫای
کﻠﻴدی ،نﻘﺶ ساﺯﺁرایی بﻪ یﻚ دوره ﺧاﺹ تﻌﻠﻖ نداﺷتند و بﻪ نوﻋی پﻴکربندی سایر موارد را ﻋهده دارند .در
ﺷکﻞ ) (3تﻼش ﺷده است ایﻦ تناﻇر احتﻤالی بﻪ تﺼویر کشﻴده ﺷود.
ﻫﻤانﻄور کﻪ مشاﻫده میﺷود نﻘﺶ حﻤایتﮔری در مرحﻠﻪ ای بﺤرانی ﻇاﻫر میﺷود .اﺯ ایﻦ ﺟهت مهﻤتریﻦ
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دﻻلت ایﻦ پﮋوﻫﺶ بﻪ لﺤاﻅ نﻈری در ارتﺒاﻁ با نﻘﺶ حﻤایتﮔری نﻤایان ﺷده است .ایﻦ نﻘﺶ در رﻗابت
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شکل( :)3انطباق بازیگران اصلی و نقشهای کلیدی با چرخه عمر نوپاها ،اقتباس از:
()Kebbi & Valliere, 2016

با سایر نﻘﺶﻫا در ﺁﺯمون تجربی نﻴﺰ رابﻄﻪ ﻗویتری با توانﻤندی نوﺁوری نوپاﻫا دریافت نﻤوده است .با ایﻦ
حاﻝ واﺿﺢ است کﻪ اکتﻔا بﻪ ایﻔای ایﻦ نﻘﺶ در ﺯیستبوﻡ ،ﺷکﻞﮔﻴری نوپاﻫا را تﻀﻤﻴﻦ نﺨواﻫد نﻤود و در
مﻘﻴاﺱ وسﻴﻊتر ﺷکﻞﮔﻴری ﺯیستبوﻡ نﻴاﺯمند سایر نﻘﺶﻫا نﻴﺰ ﻫست.
اﺯ منﻈر باﺯیگران نﻴﺰ بﻪ نﻈر میرسد دانشگاهﻫا در مراحﻞ اولﻴﻪ انداﺯه نوپاﻫا ،در کانون توﺟﻪ ﻫستند ﭼراکﻪ
اﺻﻠیتریﻦ بستری مﺤسوﺏ میﺷوند کﻪ انتﻈار میرود نوپاﻫا اﺯ ﺁنجا ﺷکﻞ بگﻴرند .با ﺷکﻞﮔﻴری ﻫستﻪ اولﻴﻪ
یﻚ نوپا ،مراکﺰ رﺷد و ﺷتاﺏدﻫندهﻫا با اﻫﻤﻴتتر ﺷده و پس اﺯ ﺁن نوپاﻫا نﻴاﺯمند ﺟذﺏ سرمایﻪ میﺷوند؛
با بﺰرگتر ﺷدن ،ﺁنﻫا با سایر ﺷرکتﻫا وارد ﻫﻤکاری میﺷوند یا مﺤﺼوﻻﺕ ﺧود را بﻪ ﺁنﻫا میفروﺷند.
ایﻦ ایده میتواند مﺒنایی برای ﺷناﺧت و ارﺯیابی وﺿﻌﻴت فﻌﻠی و اتﺨاﺫ راﻫﺒردﻫایی برای سرﻋتبﺨشی بﻪ
ﺷکﻞﮔﻴری ﺯیستبوﻡ نوﺁوری نوپاﻫا در یﻚ منﻄﻘﻪ باﺷد.
ایﻦ پﮋوﻫﺶ بﻪ لﺤاﻅ ﻋﻤﻠی برای متولﻴان ﺯیستبوﻡ بﻪ ایﻦ موﺿوﻉ اﺷاره دارد کﻪ ﺻرﻑ وﺟود باﺯیگران
مﻤکﻦ است متﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠکرد موفﻖ ﺯیستبوﻡ نﺒاﺷد ،بﻠکﻪ ﻋﻼوه بر حﻤایتﮔری ایﻔای نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی
نﻴﺰ برای توسﻌﻪ ﺯیستبوﻡ حﻴاتی است .بنابرایﻦ سﻴاستگذاران ایﻦ منﻄﻘﻪ و مناﻃﻖ مشابﻪ میتوانند با توﺟﻪ
بﻪ وﺟود مﺤدودیت در حﻤایت اﺯ نوپاﻫا ،ﺯیستبوﻡ را اﺯ ﻃریﻖ سایر نﻘﺶﻫای کﻠﻴدی تﺤریﻚ و تکﻤﻴﻞ
برای سنجﺶ سﻄﺢ بﻠوﻍ باﺯیگران و مﻴﺰان ایﻔای نﻘﺶﻫا را نﻤایان میساﺯد .افﺰون بر ﺁن ،مﻄالﻌﻪ پویاییﻫای
تﻌامﻼﺕ بﻴﻦ باﺯیگران در ایﻔای نﻘﺶﻫا ﮔاﻡ پﮋوﻫشی بﻌدی است کﻪ ﺿرورﺕ ﺁن احساﺱ میﺷود.
انجاﻡ ایﻦ پﮋوﻫﺶ با مﺤدودیتﻫایی نﻴﺰ روبرو است .تﻌداد اندﻙ نوپاﻫا در ﺯیستبوﻡ ﻫﻤدان و پایﻴﻦ
بودن سﻄﺢ دانﺶ ﺁنﻫا در ارتﺒاﻁ با نوپایی اﺯ ﺟﻤﻠﻪ موانﻊ و مشکﻼﺕ ﻋﻤده بود کﻪ منجر بﻪ دﺷواری تﺒﻴﻴﻦ
مﻔاﻫﻴﻢ پرسشنامﻪ برای ﺁنﻫا میﺷد .ﻫﻤﭽنﻴﻦ دیدﮔاهﻫای ﺷﺨﺼی مشارکتکنندﮔان درارتﺒاﻁ با مسﺌوﻻن
استان میتوانست موﺟﺐ افﺰایﺶ احتﻤاﻝ پاسﺨگوییﻫای احساسی ﺷود .برای کاﻫﺶ ایﻦ مﺤدودیتﻫا اﺯ
سواﻻﺕ منﻔی و مراﺟﻌﻪ حﻀوری و رودررو با پاسخدﻫندﮔان و اﺧتﺼاﺹ ﺯمان بﻴشتر ﺟهت تﺒﻴﻴﻦ مسالﻪ و
مﻔاﻫﻴﻢ پرسشنامﻪ بهره ﮔرفتﻪ ﺷد.
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