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  چکیده

دیجیتال با ایجاد یک شرکت نوپا به تخریب خالق در یک بخش از بازار یا یک صنعت می پردازند. هاي  کارآفرین
پژوهش بر مبناي هدف از نوع کاربردي و بر حسب رویکرد از نوع کیفی واز نظر استراتژي تحقیق موردکاوي تطبیقی این 

بدست آمده از این دو مورد نوپا به صورت کیفی و هاي  می باشدکه به مقایسه دو مورد الوپیک و همپا پرداخته است. داده
نوپا فعال در هاي  جمع آوري شده است. جامعه مورد مطالعه شرکتها  اعمیق فردي با موسسین این نوپهاي  از طریق مصاحبه

صنعت حمل و نقل و لجستیک است.  سواالت این مصاحبه براساس روش نظامند نظریه سازي داده بنیاد طراحی شده است. 
قوله سازي کد براي مفهوم و م 1188حدود  MAXQDA 12و با استفاده از نرم افزار ها  پس از پیاده سازي مصاحبه

است. براساس موارد بررسی شده در این تحقیق و عوامل بیان  1400تا  1399گذارده شد. قلمرو زمانی این تحقیق در سال 
راه اندازي می شود ها  پیشین راهکارهایی براي افزایش احتمال موفقیت نوپاها که توسط کارآفرینهاي  شده در پژوهش

اردي همچون بررسی عمیق صنعت، بررسی کالن روندهاي نوظهور، کسب تجربه،  مطرح شده است. این راهکارها شامل مو
کنترل و هاي  چابکی، استفاده از سیستمهاي  تقویت باور به موفقیت، تیم سازي، بررسی بستر موردنیاز، یادگیري تکینیک

  انگیزشی است.
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  مقدمه
نرخ موفقیت کسب و کارهاي نوپـا در تخریـب خـالق صـنایع مسـاله اصـلی ایـن روزهـاي         
کشور در راستاي تحول دیجیتال ایجاد شده در صنایع ایران است. انجام پـژوهش در خصـوص   
این مساله، از آن جهت داراي اهمیت است که می تواند به شناخت بهتر این پدیده نوظهـور در  

شود و افزایش بهره وري کسب و کارهاي نوپا را افزایش دهـد بـه طوریکـه     اقتصاد ایران منجر
 نرخ موفقیت تخریب خالق در صنایع ایران را افزایش دهد. 

 2006پیشروترین نوپاي سفرمشترك در اروپا است که توسط فریدریک در سال  1بالبالکار
آغار به کار کرد. بالبالکار یک بازار بـرخط صـندلی خـالی بـراي سـفر را ایجـاد کـرده اسـت         

)Lakhani et al., 2017(  کشور اروپایی براي بیش از هفتاد میلیون کاربر کسب  22و توانسته در
 ,Scott(گسترش دهد  2015میلیارد و ششتصد میلیون دالر در سال  و کار خود را با ارزش یک

ایده بالبالکار تخریب خالق مسافرکشی سنتی کنار خیابان اسـت و توانسـته از ظرفیـت     ).2015
  خالی خودروهاي تک سرنشین بهره ببرد. 

یک نوپا در حوزه ارسال محموله در لحظـه اسـت کـه فعالیـت خـود بـا هـدف رفـع          2شیپ
آغـاز   2013مشتري در سانفرانسیسکو و توسط گیبون، اسـکات و اسـمیت در سـال     دردسرهاي

کرد. شیپ توانست بیش از شصت و دو میلیـون دالر تـامین مـالی کنـد امـا در نهایـت در سـال        
علی رغم تالش براي تغییر بازي صنعت لجستیک به دو علـت تـالش بـراي رشـد بـه هـر        2018

 ,Juetten(شکست مواجه شـد و بـه فعالیـت خـود پایـان داد      با ها  قیمتی و بی توجهی به مشاوره

2015.(   
در ایران وضعیت به گونه دیگري رقم خورده است. در حالی که الوپیک یک نوپاي موفـق  
با ایده ارسال به لحظه محموله عمل کرده است، همپا با ایده سفرمشترك شکست خورده است. 

صنعت است اما همانطور کـه مـوارد بـاال نشـان     اگر چه ایده یک رکن اصلی در تخریب خالق 
داده است، عواملی دیگر وجود دارد که بر موفقیت یا عدم موفقیت یک نوپا اثرگذار است که 

الزم است به آن توجه کنند تا احتمال شکست نوپاي خـود را در ایجـاد تحـول در    ها  کارآفرین
                                                        

1 Blablacar 
2 Shyp 
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نـاموفق در رونـد تحـول     صنعت کاهش دهند. این تحقیق به بررسـی یـک مـورد موفـق و یـک     
واقعی هر دو مورد یک مدل نظریه هاي  دیجیتال صنعت حمل و نقل پرداخته و به با مقایسه داده

سازي شده از سفر تحول دیجیتال یک نمونه صنعت مطرح می کند و بر مبناي آن پیشنهادهایی 
نظامنـد از تخریـب   ارایه می کند. هدف از انجام این پژوهش، ارایه یک مدل ها  را به کارآفرین

دو نوپـاي  هاي  و شکستها  خالق صنعت حمل و نقل و لجستیک براساس یادگیري از موفقیت
  الوپیک و همپا در جریان تخریب صنعت خود است.

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش  

  تخریب خالق
تخریب خالق عبارت اسـت از مکـانیزم انتخـابی اعمـال شـده در دوران افـول چرخـه عمـر         
محصول، بنگاه یا صـنعت جهـت حفـظ پویـایی و افـزایش بهـره وري آن. از دیـدگاه شـومپیتر         

) اگرچه این تحول در کوتاه مدت آثار منفی در پی دارد ولی در بلند مدت منافع پایـدار  1947(
و زیادي را دارا است. به عبارت بهتـر تخریـب خـالق، دگرگـونی یـا تحـول درونـزا و پیوسـته         

و رفتارهاي قدیمی و از پیش تعیین شـده و ایجـاد   ها  ز طریق از بین بردن رویهساختار اقتصادي ا
  . (Legrand  &  Hagemann, 2017) جدید استهاي  رویه

 کسب و کار نوپا
رشد اقتصادي یک کشور هستند. آنها نقش حیاتی در توسـعه  هاي  یکی از سازهها  استارتاپ

 لی دیجیتـالی شـدن و نـوآوري در جامعـه    اصهاي  اقتصادي یک کشور ایفا می کنند و محرك

سعی می کنند مدل کسب و کار جدیـد خـود را   ها  . کارآفرین)Deena & Gupta, 2021(هستند 
تبدیل به یک کسب و کار مورد پذیرش بازیگران صنعت گردانند. در واقـع نوپـا مرحلـه اي از    

دامنـه متفـاوت    چرخه عمر یک کسب و کار خطرپذیر است و از لحاظ نـوع، انـدازه، شـکل و   
  ).1398است (کردحیدري و همکاران، 
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  کارآفرینی
به عنـوان مبنـاي   » خلـق کسـب وکـار (مخـاطره اي) جدیـد«رویکرد کـارآفرینی بـه عنـوان 

این پژوهش است که از منظر ایـن رویکـرد، کـارآفرینی همـان رفتـار کـارآفرین اسـت کـه بـا          
اختارها و نظامهــا یــک کســب وکــار جدیــد      سـازماندهی (همـاهنگی و بنانهادن روالهـا، سـ  «

اسـت (طـالبی و همکـاران،    » سـازمان جدیـد  «بـروز مـی یابـد و محصول یا خروجـی آن همـان   
  ). کارآفرین دیجیتال نیز با تکیه بر فناوري این تحول را به وجود می آورد. 1398

  نرخ موفقیت نوپا
بین بردن رویه و رفتارهاي موجود، تخریب خالق را می توان تحول درونزا، از هاي  شاخص
با ظهور کسب و کارهاي نوپا ها  نوین و افزایش بهره وري دانست. این شاخصهاي  ایجاد رویه

در بسیاري ها  در صنایع کشور در حال اتفاق افتادن است. مساله اصلی این است که کارآفرین
روبرو می شوند و نرخ موارد کسب و کارهاي نوپا را راه اندازي می کنند اما با شکست 

موفق و ناموفق می تواند هاي  موفقیت این نوپاها بسیار پایین است. به همین منظور بررسی نمونه
بعدي در صنایع دیگر به همراه داشته باشد. از این رو، این هاي  براي تحولهایی  یادگیري

ل و نقل و پژوهش سعی دارد با بررسی جامع و نظامند دو کسب و کار نوپا در صنعت حم
لجستیک، مدلی را به تصویر بکشیم که موفقیت و عدم موفقیت کسب و کارهاي این حوزه را 

دیجیتال، پیشنهادهایی جهت افزایش نرخ موفقیت ارایه هاي  نشان دهد و برپایه آن به کارآفرین
  دهد.

  پیشینه پژوهش
ایـن  هـاي   آفریندیجیتال توسط کارهاي  آغاز روند تحولی در صنایع مختلف توسط فناوري
مختلفی روبـرو بـوده اسـت. بررسـی     هاي  حوزه که با ظهور نوپاها اتفاق افتاده است با سرنوشت

تحقیقی در گذشته می تواند تصویر ارایه شده توسط این پژوهش را کامل تـر کـرده   هاي  حوزه
و در برخی جوانب درك مشترکی را هویدا کند. جدول ذیل گزیـده اي از تحقیقـات منتخـب    

  قلمرو مورد بحث است. در
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  پیشینه تحقیق .1جدول 
 نتایج پژوهشگر

 ندافی و احمدوند
)1396( 

توسعه کسب و کارهاي نوپا و روش تحقیق کیفی کیو انجام شده هاي  این پژوهش با هدف بررسی پیشران
و  است. نتایج این تحقیق نشان داده که سرعت عمل، تیم کاري، ذات ایده و فرصت سنجی در الگوي اول

در الگوي دوم تاکید دارد. الگـوي اول بـر پـرورش افـراد     ها  مشتري، رقبا، شریک سرمایه گذار و حمایت
 تکیه دارد و الگوي دوم بر تامین امنیت سرمایه گذار.

کردحیدري، 
منصوري موید و 

 خداداد حسینی
)1398( 

نوپـا و روش تحقیـق بنیـادي    تحقیق موردنظر با هدف فراترکیب عوامل موثر بر کسب و کارهاي فناورانـه  
آموزشـی،  هـاي   انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که دوازده مولفه سیاستگذاران، موسسه

حامیان، بازارها، عوامل سازمانی، انکوباتورها، شتابدهنده ها، سرمایه گذاران، بازیگران و ذینفعان، فرهنگ 
 پا اثرگذارند.و اجتماع و عوامل فردي بر کسب و کارهاي نو

Perotti & Yu 
(2015) 

نشان داده شده که ارتباطات موثر در اکوسیستم نوپا می تواند موقعیت بهتري را بـراي نوپـا بوجـود آورد.    
 بعالوه ساختار دوستی موسس ارتباط نزدیکی با موفقیت کسب و کار جدید دارد.

Olugbola 
(2017) 

فرصت ها، باال بودن انگیزه و در دست داشتن منابع بر کارآفرینی این تحقیق تأثیر مثبت شناسایی هاي  یافته
 را نشان می دهد و آموزش کارآفرینی به عنوان نقش اصلی در افزایش مهارت کارآفرینی را نشان می دهد.

Foy & Gruber 
(2021) 

را انجـام  کارآفرین تایلندي که توانسته است تخریب و بازآفرینی خـالق   49این پژوهش کیفی به بررسی 
دهند با بررسی همراستایی و فقدان همراستایی میان فرهنگ جامعه و شخصیت کارآفرینی به عنوان پیشران 

 تخریب و بازآفرینی خالق پرداخته است.

Santamaría, 
Gidumal 
(2021) 

 نوپا از طریق مرور ادبیات و مصاحبه بـا کـارآفرین  هاي  این پژوهش با بررسی فاکتورهاي موفقیت شرکت
ها، دو عامل دستیابی به درآمد زیاد و روش تامین مالی جهت تحول در یک صنعت معرفی کرده است. از 

شرکت نوپا مهمتـرین عوامـل موفقیـت را شـامل موقعیـت شـرکت نوپـا، تعهـد          340سوي دیگر با بررسی 
 همکاران ترویجی، قدمت شرکت و موجودیت شرکاي غیرترویجی دانسته اند.

Zaidi et al. 
(2021) 

پاسخ  165نوپا انجام شده است. نتایج تحلیل رگرسیون از هاي  این پژوهش با هدف بررسی موفقیت شرکت
دسترسی مالی، حمایـت دولـت،   ها  کارآفرینان نشان می دهد که مهمترین عوامل موثر بر توسعه استارتاپ

است. اکوسیستم کارآفرینی  مدیریتی به ترتیب وقوعهاي  بازاریابی، آموزش، فناوري و مهارتهاي  چالش
 دارد.ها  نیز اثبات کرد که تأثیر بسیار مثبتی بر رابطه این عوامل با توسعه استارتاپ

Joshi D. 
(2021) 

فردي رهبري تحول هاي  این پژوهش نشان داده است که سه عامل ارزشهاي فرهنگی ملی موسسان، ویژگی
ی بر عملکرد شرکت نوپا در ایجاد تحول در صنایع در آفرین و فرهنگ شرکت نوپا ناشی از نوع تامین مال

 هند را نشان می دهد.

Aminova & 
Marchi 
(2021) 

نوپا است. متغیرهایی مانند انـدازه  هاي  این پژوهش به دنبال شناسایی متغیرهاي اثرگذار بر موفقیت شرکت
تحصیالت کارکنـان بـر    نوپا، تحصیالت موسس و سطحهاي  ، اندازه صنعت، اندازه شرکتگذاري سرمایه

 تأثیر گذاشته و به بهبود عملکرد آنها کمک کرده است.ها  استارتاپهاي  نوآوري

Raghavendra 
&  Kalaa. 

(2021) 

کنـد و تـرس    ذهن آگاهی را براي کاهش ترس کارآفرینانه از شکست بررسـی مـی  هاي  این مطالعه شیوه
کارآفرینی را می توان با تمرین ذهن آگاهی کاهش داد.  عالوه بر این، همچنـین ثابـت شـد کـه ارزیـابی      
مجدد مثبت تا حدي ارتباط بین ذهن آگاهی و ترس کارآفرینانه از شکست را تحت تاثیر می گذارد. این 

د بر ترس از شکست غلبه کرده مطالعه ثابت کرد که از طریق تمرین ذهن آگاهی، یک کارآفرین می توان
 و فعالیت کارآفرینی را براي تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق دنبال کند.

Santisteban & 
et. al(2021) 

نوپا مبتنی بر فناوري پرداخته است. نتایج نشان هاي  این مطالعه به بررسی عوامل کلیدي موفقیت در شرکت
پویـا، فرهنـگ نوآورانــه و   هــاي  جــذب دانـش، قابلیـت   داده اسـت کـه عوامـل نظــارت فنـاوري، ظرفیـت     

کارآفرینانه، عملکرد درك شده از یک محصول و رضایت مشتري بر موفقیت یک شرکت نوپا اثرگـذار  
 است.
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شکاف موجودیت یک دیدگاه نظامند به فعالیت نوپا در کشور و مبتنـی بـر شـواهد واقعـی     
حـوزه  هـاي   پیشـنهادهایی بـه کـارآفرین    اکوسیستم نوآوري کشـور در تحقیقـات اخیـر و ارایـه    

دیجیتال بنا به بررسی پیشینه تحقیق به خوبی درك می شود. از این رو این تحقیـق در نظـر دارد   
با ارایه یک دیدگاه نظامند به کارآفرین هـا، در فهـم فعالیـت پـیش رو بـا هـدف افـزایش نـرخ         

  موفقیت نوپا یاري رساند.

  روش شناسی
اربردي اسـت و برحسـب گـردآوري اطالعـات کیفـی بـه       این پژوهش برحسـب هـدف کـ   

ــت.       ــوده اس ــی ب ــاوي تطبیق ــژوهش موردک ــن پ ــتراتژي ای ــت. اس ــه اس ــردآوري داده پرداخت گ
موردکاوي تطبیقی پژوهشی است که به روشـی کیفـی  در بسـتر واقعـی و بـا مطالعـه و مقایسـه        

 & Dul( ختلف تحقیق استها، به دنبال شناسایی روابط بین متغیرهاي م تعداد محدودي از نمونه

Hak, 2008, p 36نوپاي صنعت حمـل و نقـل و   هاي  ). جامعه مورد مطالعه این پژوهش، شرکت
لجستیک کشور است. مهمترین معیار انخاب نمونه ها، موفقیت و عدم موفقیت نوپا در تخریـب  

همپا به عنوان و بازآفرینی صنعت بوده است. برهمین اساس نمونه موفق الوپیک و نمونه ناموفق 
منتخب برگزیده شدند. در مجموع چهار مصاحبه حضوري انجام شـده اسـت. نمونـه    هاي  نمونه

هـا   که دسترسـی بـه آن  هایی  گیري در این پژوهش به صورت هدفمند بوده است که میان نمونه
مهیا بوده است استفاده شده است. در طراحی سواالت مصاحبه و تحلیل متون پیاده سازي شـده  

به دلیل ایجاد یک نظام در جمع آوري داده از رویکرد نظریـه سـازي داده بنیـاد چندگانـه بـه      و 
عنوان یک تکنیک و نه یک روش تحقیق براي جمع آوري داده استفاده می کنیم. الزم به ذکر 
است که نظریه سازي داده بنیاد می تواند در مطالعات به دو صورت یک روش تحقیق با شـرط  

رداري یا در حالت دوم به عنوان یک تکنیـک جمـع آوري و تحلیـل اطالعـات     کفایت نمونه ب
در  .(Strauss & Corbin,1998) جهت ساختاردهی بهتر در گـردآوري اطالعـات اسـتفاده شـود    

 p ,2008این پژوهش، روایی نتایج مبتنی بر کیفیت هشت گام بیـان شـده توسـط هـال و داك (    

این این تحقیق داراي حد کافی از اعتبار نتایج به دلیـل  ) با نهایت دقت طی شده است، بنابر360
هشتگانه طی شده بـوده اسـت. از سـوي دیگـر هرچـه یـک مصـاحبه        هاي  باال بودن کیفیت گام
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داراي راهنمـاي  هـا   ساختاریافته تر باشد، استحکام بیشتري خواهد داشت. بنابراین چون مصاحبه
حی شده بـوده اسـت از لحـاظ گـردآوري     مصاحبه بوده است و سواالت به صورت نظامند طرا

قرائن، می توان نتایج را مستحکم دانست. در بخش تحلیل داده ها، ضریب کاپا به عنـوان معیـار   
قرار گرفته شده است. بر همین اساس، با فاصله سه ماه، چهار مصاحبه دوباره کدگـذاري شـده   

شـبیه هـم بـوده اسـت. در     هـا   درصـد کدگـذاري   91/.است و نتایج نشان داده است که بیش از 
مقوله ساخته شده اسـت و   89کد براي مفهوم سازي و حدود  648مجموع براي الوپیک حدود 

کد براي مقوله سازي انجام شده است. در نهایت از  88کد براي مفهوم سازي و  363براي همپا 
نهـایی   هر مورد مدلی استخراج شده که این مدلها با یکدیگر مقایسه شـده اسـت و مـدل نظـري    

  ارایه شده است.

  ها یافته
  الف) توصیف جمعیت شناختی

  توصیف جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان. 2جدول 
 سمت سابقه اجرایی سن تحصیالت جنسیت مصاحبه ها

 موسس و مدیرعامل 26 38 کارشناسی مرد مصاحبه شونده اول
 رییس هیئت مدیره 18 39 کارشناسی ارشد مرد مصاحبه شونده دوم
 موسس و مدیرعامل 4 22 کارشناسی مرد مصاحبه شونده سوم

 موسس 4 24 کارشناسی مرد مصاحبه شونده چهارم

  شکل دهنده نوپاهاي  ب) عامل

  شکل دهنده نوپاهاي  عامل. 3جدول 
 همپا  الوپیک  

 کارآفرینیهاي  ویژگی آزمون ایده و محلی سازي
 تامین مالی مرحله اي یادگیري مفاهیم اکوسیستم

 تیم پیاده سازي گذاري سرمایهفرشته 
 ایده یابی تیم سازي

 تخصص برنامه نویسی تجربه خارجی موسسان
 دغدغه کالن به عنوان مساله ایده یابی



  744 1400زمستان ، 4 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

داشـتن روحیـه کـارآفرینی بـه عنـوان یکـی از        انجام شده، نشان داده شـده هاي  در مصاحبه
سـمت تولیـد یـک ایـده اولیـه رونـد.       عواملی است که موسسان را تحریک کرده است کـه بـه   

همچنین تامین مالی به عنوان یک عامل اساسی در شکل گیري هر کسب و کار از جملـه همپـا   
اساسی در چرخه عمر بوده است و عدم هاي  است. همچنین تامین مالی در هر مرحله جز چالش

ا توجـه بـه نـرخ    توانایی در جذب سرمایه به عنوان عامل شکست براي نوپا عنوان شده اسـت. بـ  
تبدل ارز چنانچه بتوان سرمایه گذار خارجی بـراي نوپـا جـذب کـرد، مسـیر همـواري پـیش رو        

  است.
شناخت دقیق اکوسیستم نوآوري بـه عنـوان یکـی از پیشـنیازهاي راه انـدازي       از سوي دیگر

الوپیک دیده شده است. این مفاهیم به موسس کمک می کند که به شناخت کامل دست پیـدا  
این شناخت الزمه یافتن فرصت در بازار است. دیدن یک فرصت و ارایه یک راه حل می کند. 

تواند به شکلگیري یک نوپا منجر شود. شناسایی روندهاي فناوري نوظهور و ارایه یک ایده در 
راستاي آن توانست یک ایده مورد نیاز در حمل و نقل را ارایـه کنـد. ایـن ایـده بایـد بتوانـد بـر        

ي خلق ارزش براي مشتري کند.  تقاضا همیشه وجود دارد و شـکل ارایـه ارزش   اساس هوشمند
می تواند با ارایه یک ایده مبتنی بر هوشمندي راه خود را پیدا کند. اینکه موسسان تجربه مشـابه  
در اکوسیستم نوآوري در خارج از ایران داشته اند بر شکلگیري این سازمان اثر به سزایی دارد. 

  اصلی سازمان را نشان می دهد. هاي  شابه، چالشداشتن تجربه م
اکوسیستم نوآوري مبتنی بر فناوري دیجیتال است. امکان توسعه یک شـرکت نوپـا تنهـا بـا     
همراهی یک توسعه دهنده نرم افزار امکان پذیر است و در میان تیم پیاده سـازي بـودن افـرادي    

  که داراي تخصص الزم باشند ضروري است.

  نوپاج) پدیدار شدن 

  پدیدار شدن نوپا .4جدول 
 همپا الوپیک

 انجام تحقیقات ضعف آموزش
 ساختار متناسب مدل درآمدي

 حضور در شتابدهنده روند تکاملی ساختار
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براي یافتن ایده نوپا، الزم است موسسـان بـه انجـام تحقیقـات کسـب و کـار در ایـن زمینـه         
درآمـدي کـه مقبولیـت پرداخـت مشـتري را      بپردازند. این مطالعات باید براي راه انـدازي مـدل   

داشته باشد را تعیین کند. به نظر می رسد که در هر مرحله از تکامل نوپا یک سـاختار متناسـب   
هـاي   بر حسب مرحله اي که در آن حضـور دارنـد الزم باشـد. در یـک نوپـا بنـا بـه نیـاز بخـش         

از نوپاها، سازمان در  موردنظر ساختار به صورت ارگانیک رشد کرده است. همچنین در برخی
خصوص آموزش به کارکنان ضعیف عمل کرده است و این بـه دلیـل سـرعت بـاالي تغییـرات      

  است. با این حساب سازمان زمان کافی براي تربیت کارکنان را ندارد.

  موردنیاز براي پدیدار شدن نوپاهاي  د) زمینه

  موردنیاز براي پدیدار شدن نوپاهاي  زمینه. 5جدول 
 همپا الوپیک

 رکود اقتصادي روند موازنه زمان، خدمت و جبران خدمت
 بی ثباتی اقتصادي جهتگیري کالن سیاسی

 فرهنگ سازي توسط پیشروها زیرساخت فنی الزم
  زمان ورود

توجه به زمان شکل گیري یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد نوپا بوده است. کـارآفرین بـا   
فنـاوري و عوامـل زمینـه اي مـورد نیـاز      هاي  حوزه زیرساختمشاهده بسترهاي شکل گرفته در 

ورود به اکوسیستم نوآوري را به عنوان شرط الزم فعالیت درك کرده و بر اساس آن تصمیم به 
فناوري باید بتواند بسـتري را  هاي  راه اندازي شرکت نوپا نماید. همچنین روند توسعه زیرساخت

هوشـمند و  هـاي   عـواملی همچـون توسـعه گوشـی     کند.نوپا ایجاد هاي  براي راه اندازي شرکت
  نوپا را ایجاد کردند.هاي  الزم براي توسعه شرکتهاي  اینترنت پرسرعت زیرساخت

کالن کشور محیط داخلی را مستعد براي رشد درونـزاد کسـب   هاي  از سوي دیگر، سیاست
و کارهاي نوپا نموده است و موانعی را براي ورود کسب و کارهاي خارجی ایجاد کرده اسـت  

  که به نوبه خود مزایا و معایبی همراه دارد. 
اقتصاد خدمت محور یـک موازنـه میـان زمـان ارایـه دهنـده سـرویس و نـوع         همچنین روند 

ارایه می دهد ایجاد کرده است به طوریکه در ازاي خدمتی که ارایه می شود هزینـه  خدمتی که 
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این رویه منجر به شکل گیـري فرهنـگ شـده اسـت. فرهنـگ سـازي کـه         اي دریافت می شود.
پیشرو حمل و نقل هوشمند صورت می گرفت باعث شد که توجه افراد جامعـه  هاي  توسط نوپا

نوپـایی جـوان   هـاي   عامل کمک کرد که پذیرش شرکتبه خدمات دیجیتال جلب شود و این 
  ساده تر شود.

نوپـا عـاملی بسـیار جـدي بـراي      هاي  از بین رفتن ثبات اقتصادي در زمان راه اندازي شرکت
از اکوسیستم نوآوري خارج شـده و  ها  گذاري سرمایهخواهد بود به گونه اي که ها  شکست آن

فزایش تورم و ثبات درآمد غالب بدنه جامعـه  بدون ریسک رفته است. اهاي  به سمت پارکینگ
خود هاي  یا به عبارتی فقیرتر شدن جامعه دلیلی هست که بر پایه آن افراد به دنبال کاهش هزینه

  به استفاده از تسهیالت با هزینه کمتر است.ها  می روند و بر این اساس گرایش آن

  د) عوامل مداخله گر در مسیر شکل گرفتن نوپاها

  عوامل مداخله گر در مسیر شکل گرفتن نوپاها. 6جدول 
 همپا الوپیک

 کافی نبودن مطالعات اولیه وابستگی به موسس
 ارزشگذاري باال بی ثباتی اقتصادي

 زمانبندي سفرها کاهش رشد اقتصادي
 فقدان نیروي کار مناسب آگاهی از طریق فعالیت گسترده رقبا

 انتخاب اشتباه قلمرو فعالیت تامین مالی
 تعارضات تیمی فقدان صندوق جسورانه هوشمند

 عقب نشینی سرمایه گذار تناسب بازار محصول
 نداشتن مدیریت هزینه موانع حاکمیتی

 زمان ورود مناسب فشار رقابتی
 بازاریابی غیراثربخش 
 فقدان سرمایه کافی هوشمند 
 چالش فرهنگی و اعتماد 
 چالش تناسب عرضه و تقاضا 
 کم تجرگی 
 پیچیده بودن ذاتی ایده 

در ایده سفر مشـترك، پیچیـدگی زیـادي وجـود دارد، چـون بـه عوامـل متعـددي از جملـه          
تصمیمات مسافران متعدد وابسته هست. پیچیـده بـودن ذاتـی ایـده اولیـه خـود بـراي کـارآفرین         
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بسـیار  کم تجربه بـودن، نقـش   ها  مشکالتی را ایجاد می کند. همچنین در مواردي که کارآفرین
درونی سازمان در مسـایل  هاي  موثري در موفق نبودن یک نوپا خواهند داشت. به طوري چالش

  مدیریتی زیاد بوده است و توان حل کردن این موارد کم بوده است.
از سوي دیگر، توازن میان عرضه و تقاضا یک به عنوان یک چالش اصـلی بـوده اسـت کـه     

خدمت کمتر در مقابل عرضه کننـدگان آن بـوده   هاي  یک عدم تناسب میان تعداد تامین کننده
جدیدي که سابقا وجود نداشته است چالش اعتمـاد بـه   هاي  است. سازگار شدن افراد با خدمت

  خدمت جدید و نوعی فرهنگ سازي را در بر دارد.
اکوسیسـتم  هـاي   بر اساس شواهد بدست آمـده، نبـود منـابع مـالی هوشـمند یکـی از چـالش       

هـاي   بـا ایـن مشـکالت روبـرو هسـتند. اسـتفاده از روش      هـا   امی کـارآفرین نوآوري اسـت و تمـ  
نامناسب تبلیغات جز عواملی است که منجر به هدر رفتن منابع مالی نوپا می شود چرا کـه نمـی   

جـانبی و هـدر دادن   هـاي   تواند مشتري موردنظر را جذب کند. از سوي دیگر بـاال بـودن هزینـه   
مـی  هـا   اند دره مرگ چرخه عمر را رد کند. مدیریت بهتر هزینـه منابع منجر می شود که نوپا نتو

  تواند حیات نوپا را براي مدت بیشتر حفظ کند.
اختالف نظرهاي تیمی و وجود تعارضات زیاد که برخی از آنها حل نمـی شـود بسـیاري از    

راد از نوپا را گرفته است و فقدان مدیریت تعارض منجر به از بین رفتن تمرکز افـ هاي  انرژي تیم
  روي محور اصلی فعالیت شده است.

محلی کردن یک ایده براي سازگاري بهتر با فرهنگ و عوامل کالن امـري اجتنـاب ناپـذیر    
است اما در مورد همپا و برپایه این تصور قلمرو اشتباهی براي فعالیت انتخاب شده اسـت. یـک   

مـاهر بـراي حـوزه     چالش دیگر در همه نوپاهاي اکوسیستم نـوآوري فقـدان نیـروي متخصـص    
نوآوري بخصوص در حوزه برنامه نویسی است. همچنین موانع حاکمیتی به عنوان چالش دیگر 

این موانع در بدو امر بسیار اثرگـذار بـود امـا بـه مـرور نگـرش       نوپا است. هاي  بر سر راه شرکت
  نوپا حمایتی شده است.هاي  حاکمیت بر شرکت
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توجه جامعه اثرگـذار باشـد و بـا جلـب توجـه افـراد        فعالیت تبلیغاتی و رشد رقباي پیشرو بر
جامعه شناختن نوپاهاي تازه ورود به مراتب امر ساده تري شد. البته چالش رقابت در بازار براي 

  گرفتن سهم از رقباي حاضر امر مهمی تلقی شده است. 
نوپـا بـراي تـامین مـالی خـارجی بـدلیل       هاي  در الوپیک، چالش ارزشگذاري باالي شرکت

در رانـدهاي   گـذاري  سـرمایه با مشکل روبرو شد و سرمایه گذاران داخلـی حاضـر بـه    ها  حریمت
بعدي نوپا نشده اند. این شرکت نوپا وابستگی سـازمان بـه موسـس را در درون خـود بـه عنـوان       
یک فرهنگ ساخته بود که خود تبدیل به چالش جدي شده بود. لزوم توجه هر لحظـه موسـس   

ات ســازمان منجــر بــه معطلــی برخــی امــور شــده اســت و ســازمان در   و ارتباطــهــا  بــه تصــمیم
  با مشکالتی روبرو است. گیري تصمیم

  ذ) راهکارهاي به کارگرفته شدن در مقابل چالش ها

  راهکارهاي به کارگرفته شدن در مقابل چالش ها. 7جدول 
 همپا الوپیک

 تنبیه پلکانی بازاریابی اثربخش
 تایید هویت کاربران مذاکره با نهادهاي حاکمیتی

 شروع از شهرهاي اصلی تنفیذ اختیار
 مذاکره براي جذب سرمایه برانگیختن افراد

 آموزش به تازه وازدان جذب نیرو از واسط پرسنل
 تنوع در جبران خدمت کنترل شخصی موسس در مرحله اول

 ترفیع براي رسیدن به تناسب هجوم مستقیم به نظم موجود
 استفاده از روش چابک خشنودسازي تامین کنندگان خدمتترفیع و 

 جوان بودن گروه هدف راه انداختن بازي
 تعدیل ارزشگذاري توانمندي پویا

 گفتگو و تحلیل گروهی توسعه محصول
 خلق تصور موفقیت تنوع در خدمات

 تحقیقات میدانی آزمون و خطا
 تغییر نام و تغییر قلمرو فعالیت 

بر اسـاس آزمـون و خطـا و دریافـت بـازخور از مشـتریان بـراي رسـیدن بـه          توسعه محصول 
اسـتفاده از   نوپا به کار گرفتـه شـده اسـت.   هاي  تناسب محصول، راهکاري است که در شرکت

چابک براي توسعه محصول مانند اسکرام مسـتر و ام وي پـی در نوپاهـا بسـیار رایـج      هاي  روش
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ا در زمانی که موفقیـت کمـی دارد مـی توانـد خـود      بازطراحی قلمرو فعالیت نوپاست. همچنین 
عاملی باشد که باعث رونق شرکت نوپا شود. ایـن کـار بـا هدفگـذاري آن بخـش از بـازار کـه        

  پتانسیل باالتري براي موفقیت دارد قابل تحقق است. 
موردانتظـار مشـتري را اسـتخراج کنـد و     هـاي   تحقیقات رودررو با مشتري می تواند ویژگی

به عنوان ویژگی جدید توسعه داده اند. ایجاد یک تصویر موفقیت را نیز به عنوان یـک  را ها  آن
ابزار کنترل و انگیزانندن افراد در نوپا می تواند به کار گرفته شود. این ابزار باعث شده که همـه  
افراد تیم به امید داشـتن سـهم در آینـده نوپـا مشـارکت حـداکثري داشـته باشـند. در مواجـه بـا           

ت پیش آمده تیم نوپا می تواند با توجه به کوچـک بـودن در خصـوص مسـائل گفتگـو      مشکال
می پرداختند و در نهایت با جمع بندي ها  کند. می توان ابتدا مسایل را الویت بندي کرد و به آن

  میان نظرات به همگرایی رسید.
نوپا مـی  با مشکل روبرو شده است تعدیل ارزشگذاري براي  گذاري سرمایهدر شرایطی که 

تواند مسیر تامین مالی را تسهیل کند. از سوي دیگر، بـراي ایجـاد تـوازن میـان عرضـه و تقاضـا       
بگیـرد. راه انـداختن بـازي بـا قـراردادن       الزم است که ترفیعات سمت عرضه و تقاضـا صـورت  

  جوایز و تبلیغات ابزارهاي اثربخشی براي این هدف هستند.
براي جبران خدمت کارکنان خود در نظر گرفتـه انـد.   نوپا راهکارهاي متفاوتی هاي  شرکت

در نوپاها سعی شده است بر اساس انتخاب افراد، سهام یا پـاداش بـه افـراد داده شـود و بـر ایـن       
اساس از خدمات افراد قدردانی شود. این امر منجر به یادگیري افراد سازمان می شود. یادگیري 

  و خودآموزي صورت می گیرد.ها  اینددر نوپا معموال با درگیر شدن افراد در فر
ارایه تیک آبی با احراز هویت براي کاربران به عنوان یک راهکار براي اعتماد سازي میـان  
کاربران پلتفرم بوده است. همچنین در زمانی که افراد از قواعد نوپا پیروي نمی کنند، از تنبیـه و  

  فواعد مورد نظر به کار گرفته شود. پاداش پلکانی می توان به عنوان یک راهکار براي ترویج
حاکمیتی، گفتگو به عنوان یک راه حـل اسـتفاده شـده اسـت     هاي  با روبرو شدن با مخالفت

که حاکمیـت رونـدهاي تغییـر را بپـذیرد. در درون یـک سـازمان، بـراي مرتفـع کـردن چـالش           
زم است که سازمانی به کارآفرین و خارج شدن ساختار از هاب، الهاي  گیري تصمیموابستگی 
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مربـوط بـه   هاي  گیري تصمیمسازمان به مدیران خود تنفیذ اختیار کند و پرسنل سهم بیشتري در 
نوپـا مـی تواننـد از    هـاي   سازمان داشته باشد. در خصوص چالش منابع انسانی، مـدیران شـرکت  

اش پرسنل خود بخواهند که افراد متخصص در زمینه موردنیاز را معرفی کنند و بر اساس آن پاد
  بگیرند. در این میان افراد با معرفی فرد موردنظر حس مسئولیت به مناسب بود وي داشته اند.

با شناخت کامل به حوزه مورد نظر و رسید بـه تناسـب محصـول و بـازار، اعتقـاد بـر هجـوم        
هـاي   مستقیم بر نظم موجود صـنعت وجـود داشـته اسـت. در برخـی مـوارد بـا اسـتفاده از روش        

ي پیشبرد اهداف و باال بردن ظرفیت شبکه تامین کنندگان و مصرف کننـدگان  گیمیفیکیشن برا
خدمت رایج است و بر این اساس نوپا از این تکنیک براي بهره ور شدن سیسـتم خـود اسـتفاده    

  نموده است.
ویژه است و بر ایـن اسـاس در هـر گـام     هاي  از چرخه عمر نوپا، نیاز به قابلیت در هر مرحله

حرکت بـه سـمت توسـعه محصـوالت     موردنیاز آن مرحله را فرا بگیرد. هاي  ندينوپا باید توانم
اسـتفاده از ابزارهـا و    مرتبط بـراي پایـدار کـردن نوپـا، وفـاداري مشـتري را افـزایش مـی دهـد.         

بـا آزمـون و   هـا   بازاریابی براي جذب مخاطب امر مهمی تلقی می شود و ایـن کانـال  هاي  روش
  خطا مشخص می شوند.

  ي راهکارهاي به کار گرفته شدهر) پیامدها

  پیامدهاي راهکارهاي به کار گرفته شده .8جدول 
 همپا الوپیک

 شکست همپا مقاومت کم بازار سنتی
 استقرار اولیه مدل رشد ارگانیک شرکت نوپا
 نداشتن درآمد استقرار مدل کسب و کار

 باقی موندن محصول فنی 

مانـده پـس از شکسـت یـک نوپـا وجـود خواهـد        محصول فنی به عنوان یک دارایـی بـاقی   
داشت. همپا به دلیل ناتوانی در تامین مالی و دست نیافتن به تناسب محصول با شکسـت مواجـه   

  شد.
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الوپیک به عنوان یک کسب و کار موفق در اکوسیستم نوآوري شـناخته شـده اسـت. رشـد     
مشتریان روبـرو مـی   ارگانیک شرکت نوپا: در صورت تناسب محصول نوپا با پذیرش از سمت 

شود. بدلیل تجربه پیشگامان حوزه حمل و نقل دیجیتال، بازار سـنتی پیـک موتـوري، نتوانسـت     
  مقاومت زیادي از خود نشان دهد.

  بحث و نتیجه گیري
بررسی نظامند و واقعی موارد موفق و ناموفق در حوزه حمـل و نقـل دیجیتـال عـواملی را را     

  آورده شده است.  1ي شده شکل نشان می دهد که در مدل نظریه ساز
هــاي  نشــان مـی دهــد علـل پدیــدار شـدن یــک نوپـا شــامل ویژگـی      1همـانطور کــه شـکل   

 ,Olugbolaکارآفرینی، یادگیري مفاهیم اولیه، تامین مالی متناسب، تجربه کارآفرین، ایده یابی(

زي(ندافی ) و محلی سازي ایده و شکل دادن یک تیم پیاده سا1396و ندافی و احمدوند،  2017
) است. البته نیاز به تحقیقات کافی براي درك زمان ورود براي تحول بسـیار  1396و احمدوند، 

) 1398(کردحیدري و همکاران، 1مطرح شده در شکل هاي  مهم است. لزوم شکل گیري زمینه
نشان می دهد که زیرساخت الزم براي ورود نیاز است. به عنوان نمونـه در مـورد همپـا اگرچـه     

الزم براي این ایده در اروپا به دلیل باال بودن قیمت بنزین و گران بودن سفر وجـود داشـته    بستر
اما این مورد در داخل کشور با شکست روبرو شده اسـت کـه شکسـت آن داراي علـل متعـدد      
دیگري همچون بی ثباتی اقتصادي، کم تجربگی و فقدان مدیریت هزینه بوده اسـت. در سـوي   

و کـاهش  هـا   پیک علی رغم شکست شیپ به دلیل بی توجهی به مشـورت دیگر زمان ورود الو
بسیار مناسب بوده است. در زمان ورود الوپیک زیرساخت فناوري اطالعـات بـه   ها  شدید قیمت

خوبی توسعه داده شده بوده و تبلیغات گسترده پیشگامان مانند اسنپ و تپسی، توجه مخاطب را 
الوپیــک جلــب کــرده بــوده اســت. همچنــین داشــتن   بــراي آگــاهی از برنــدهاي مشــابه ماننــد  

کارآفرین با سرمایه گذاران خارجی توانست در مرحله نخست  )Perotti &Yu, 2015(ارتباطات
نشـان داده   1با تامین مالی مناسب رشد خوبی را به مرحله اجرا برساند. همـانطور کـه در شـکل    

بـه کـار   هـا   رهایی را براي حـل آن شده است، نوپاها با مشکالت زیادي روبرو هستند که راهکا
گرفته اند. به عنوان نمونه با راهکار چابکی با تغییرات یـا تناسـب میـان عرضـه و تقاضـا مواجـه       



  752 1400زمستان ، 4 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

و آزمـون و خطـا بـه تناسـب     هـا   کرده اند. یا در خصوص یـادگیري بـا دخیـل شـدن در فراینـد     
شـجاعت کـافی بـراي    محصول و بازار دست می یابند. به نظر مـی رسـد کـارآفرین الزم اسـت     

  حمله به قلب نظم موجود را براي ایجاد نظم جدید را داشته باشد.
بررسـی شـده منجـر بـه     هـاي   همراه بوده است. تعـداد نمونـه  هایی  این پژوهش با محدودیت

ایـن  هـاي   کاهش میزان جامعیت موارد مطرح شده است. همچنین با توجه به تجاري بـودن داده 
شرکتی مانند اسناد مالی و بازاریابی و فنی وجود نداشـته  هاي  داده نوپا، دسترسی بههاي  شرکت

  را تقلیل داده باشد.ها  است که همین امر ممکن است کیفیت داده

  پیشنهادها
پیشـنهاد مـی   ها  واقعی و تحلیل تفسیر انجام شده موارد ذیل به کارآفرینهاي  با تکیه به داده

  شود:
 بررسی عمیق و شناسایی کامل صنعت  
 رسی جهت حرکت کالن روندهاي نوظهور در حوزه موردنظربر 
 مشابه و ایجاد شبکههاي  کسب تجربه با مشارکت در طرح 
 کارآفرینانه و تقویت باور به موفقیتهاي  یادگیري مهارت 
 تیم سازي و شراکت با افراد کلیدي تیم 
 توجه به زمان ورود براي پیاده شده ایده 
 مواجه با تغییراتچابکی در هاي  یادگیري تکینیک 
 کنترل و انگیزشیهاي  استفاده از سیستم 

در مجمــوع یــک کــارآفرین حــوزه دیجیتــال الزم اســت توجــه داشــته باشــد کــه صــرف    
الگوبرداري از یک نمونه موفق یا ناموفق خارجی نمی تواند موفقیت یک نوپا را تضمین کند و  

امل متعددي دخیل هسـتند کـه   در مسیر شکل گیري یک نوپا و ایجاد تحول در یک صنعت عو
نیـاز اسـت کـارآفرین راهکارهـاي مناسـب را بـه کـار گیـرد. برخـی          ها  براي حل کردن چالش

در میان غالب صنابع یکسان هستند امـا برخـی   ها  مانند تامین مالی پیش روي کارآفرینها  چالش
پ در مختص یک صنعت مشخص هستند و یا مانند مقاومـت صـنفی در مقابـل اسـن    ها  از چالش
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در صنعت حضور پیدا ها  یک مقطعی وجود دارند و نوپاهاي دیگر مانند الوپیک که پس از آن
جـامعیتی از ایـن عوامـل را بـه تصـویر کشـیده        1را درك می کنند. شکل ها  کرده اند کمتر آن

  است.

  مدل نظامند نظریه سازي شده کسب و کار نوپا .1شکل 
در نهایت، به محققان عالقه مند پیشنهاد می شود که موضوع مطرح شده در این مقاله را در 
صنایع دیگر بررسی کنند. همچنین پیشنهاد می شود که جهت دستیابی به جامعیت بیشـتر، یـک   

  لعه کمی مبنی عوامل سیستماتیک مطرح شده در این اثر صورت پذیرد.مطا

 

 علت ها:
 هاي کارآفرینیویژگی

 تامین مالی مرحله اي 
 یادگیري مفاهیم اکوسیستم

 ایده یابی
 تجربه موسسان
 تیم پیاده سازي

 آزمون ایده و محلی سازي

 زمینه ها:
 زمان ورود

 زیرساخت فنی الزم
 جهتگیري کالن سیاسی

 روند موازنه زمان، خدمت 
 فرهنگ سازي توسط پیشروها

 بی ثباتی اقتصادي
 رکود اقتصادي

 

 پدیده:
 انجام تحقیقات
 مدل درآمدي

 روند تکاملی ساختار
 ضعف آموزش

 راهکار ها:
 آزمون و خطا

 تغییر قلمرو فعالیت
 تحقیقات میدانی

 خلق تصور موفقیت
 گفتگو و تحلیل گروهی

 تعدیل ارزشگذاري
 ترفیع براي رسیدن به تناسب

 تنوع در جبران خدمت
 یادگیري در تازه وازدان

 مذاکره براي جذب سرمایه
 اعتماد سازي با تایید هویت کاربران

 تنبیه و پاداش پلکانی
 مذاکره با نهادهاي حاکمیتی

 تنفیذ اختیار
 هجوم مستقیم به نظم موجود

 راه انداختن بازي
 توانمندي پویا

 تنوع در خدمات
 بازاریابی اثربخش

 

 پیامدها:
 موجودیت  محصول فنی

 شکست یک نوپا
 استقرار مدل کسب و کار
 رشد ارگانیک شرکت نوپا

 مقاومت کم بازار سنتی

 
 قلمرو فعالیتانتخاب اشتباه 

 فقدان نیروي کار مناسب
 آگاهی از طریق فعالیت گسترده رقبا

 فشار رقابتی
 موانع حاکمیتی
 ارزشگذاري باال

 وابستگی به موسس
 

 پیچیده بودن ذاتی ایده
 تعارضات تیمی

 کم تجرگی
 چالش تناسب عرضه و تقاضا

 چالش فرهنگی و اعتماد
 فقدان سرمایه کافی هوشمند

 ثربخشبازاریابی غیرا
 مدیریت هزینه
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