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ساخته        شنامه محقق  س ضر، پر ست گردآوري اطالعات در تحقیق حا شاخص    ا ساس  شده در مقاله کوهلر( و برا ) 2016هاي مطرح 
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آپ به ورود به بازارهاي جدید و آپ به کانال جدید براي توزیع محصــوالت، نیاز اســتارت  نیاز اســتارت دارد. تاثیر  همکاري راهبرد

حمایت تاثیر دارد. همچنین قدرت مالی برند، نیاز  راهبردآپ به افزایش اعتبار شــرکتشــان بر انتخاب احســاس نیاز مدیران اســتارت
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  مقدمه -1

 در عمده طوربه بایســتمی را نوآوري ایجاد براي الزم دانش

ستجو  سازمان  مرزهاي از خارج ستارت ]5[کرد ج سب (هاآپ. ا - ک

 .]8[آیندمی حساب به نوآوري دانش ارزش با منبع) نوپا وکارهاي

ستارت  امروزه  چراکه اند،شده  تبدیل نوآوري اصلی  منبع ها بهآپا

  هايمدل و محصوالت  اختراع جهت در را نوظهور هايفناوري آنها

سب  جدید  که هاییسازمان  جهت، همین به. برندمی بکار وکارک

ــتـه  طوربـه  کننـد، می دنبـال  را بـاز  نوآوري راهبرد  بـه  پیوسـ

ــتارت   از. کنند می نگاه  خارجی  نوآوري منبع عنوانبه  ها آپاسـ

ــتاب مفهوم ،دیگر طرفی  براي قوي شــرکت رویکردي دهندهش

ندن  یه    طریق از نوآوري پروا ــرما نه     هاي گذاري سـ نا   را کارآفری

ــنهــاد    ــا. دهــدمی  پیشـ ــترده  تفــاوت  وجود،  این  ب   بین   گسـ

سات   (اهشرکت  س ستارت  و) مو   به را دو این بین همکاري ا،هآپا

ــتاب  بنابراین، . کند می تبدیل   جدي  چالش  یک  هاي  دهنده شـ

ــی  ــت نیاز  منظور بدین  خاصـ ــتارت  براي هم تا  اسـ   هاآپاسـ

ــد آفرینارزش  را مفید) آن متعاقب منافع(هاينوآوري هم و باش

ــرکت براي ، واقع در .کند فراهم) بازار در جاافتاده برندهاي(هاش

ستارت   رد را نیستند  آنها واجد خود که را منابعی توانندمی هاآپا

ــرکت  ،دیگر طرف از. بیابند   برندها   با  همکاري    ي)برندها  (ها شـ

 زینهه کاهش بیشتر،  هاينوآوري به دستیابی  هدف با نیز قدیمی

سعه داخلی نوآوري(تحقیق ست)،  ترپرهزینه وتو شت  سرعت  ا  ربی

  هاآپاســـتارت با همکاري به غیره، و جدید محصـــوالت تولید

قه  ند   عال ند یت    ،واقع در .]11[م مل  ماه تارت   مک ــ   و ها آپاسـ

سات   (برندها س س  واقعیت این بیانگر) بازار در شده  نهادینه مو  تا

 در. ببرند ســود یکدیگر با همکاري از توانندمی آنها دوي هر که

 براي و بیشتر  ییاجرا قدرت هاآپاستارت  براي ايهمکاري چنین

 .]6[است صورفناوري مت و محصول در وريآنو به دستیابی برندها

ستیابی  براي  و) ترکم هزینه با( کارآتر صورت به فوق، منافع به د

  قالب در را دو این همکاري که اســت یهایبرنامه به نیاز موثرتر،

ــکل مکنراهبرد م چند ــامل همکاري هايراهبرد .دهدمی ش  ش

ــودمی ذیل  موارد   مالی  تامین (پایلوت  هاي پروژه از حمایت  : شـ

ــتارت ــوالت تولید براي هاآپاسـ   عنوانهب برند ،)نوآورانه محصـ

  تناســب آزمون براي آپاســتارت به کمک(آپاســتارت مشــتري

صول   توزیع قالب در همکاري ،)تولید مقیاس افزایش و بازار -مح

صوال  صول  توزیع(تمح سط  ورانهآنو مح   شبکه  طریق از و برند تو

 یا جذب آپ،اســتارت در برند گذاريســرمایه ،)جاافتاده توزیع

 مناسب ايراهبرده مورد در ،وجود این با .]11[آپاستارت بلعیدن

سیار  تحقیق تاکنون همکاري، ست  شده  انجام کمی ب  عوامل و ا

 موســـســـات(برندها توســـط مناســـب راهبرد انتخاب در موثر

  . با]11[دارند بیشتري  بررسی  به نیاز و اندناشناخته ) شده نهادینه

ــب راهبرد فوق، مطالب به توجه  دیدگاه از همکاري، براي مناس

ساله  م. دارد بیشتر  هايبررسی  به نیاز آپاستارت  دیدگاه از و برند

صلی   همکاري راهبرد انتخاب بر موثر عوامل بررسی  ،تحقیق این ا

ــتارت و برندها دیدگاه از ــناســان و مدیران .ســتهاآپاس  کارش

 زنی و قزوین وريافن و علم پارک در فعال بنیاندانش هايشرکت 

  عنوانهب قزوین، صـنعتی  هايشـهرک  در فعال برندهاي از برخی

ست.    این آماري جامعه شده ا صود  تحقیق درنظرگرفته  صلی  مق  ا

ستیابی  نیز تحقیق سب  شرایط  به د  ردراهب هر انتخاب براي منا

 ره انتخاب در موثر عوامل شناسایی   به تحقیق این ،واقع در. است 

ستارت  طرف از راهبرد ست.   برندها و هاآپا هدف کلی پرداخته ا

مناسب همکاري  راهبرداین تحقیق بررسی عوامل موثر بر انتخاب 

تارت  ــ مه   بین اسـ ــت. در ادا ند اسـ هداف فرعی تحقیق   ،آپ و بر ا

  صورت ذیل ارائه شده است:به

ت حمای راهبردبندي عوامل موثر بر انتخاب ی و اولویتشناسای .1

ــتارت      از پروژه آپ و مدیران   هاي پایلوت از دیدگاه مدیران اسـ

 ؛برند(شرکت)

ــا .2 ــناس د برن راهبردبندي عوامل موثر بر انتخاب ی و اولویتیش

ستارت   هب شتري ا ستارت عنوان م آپ و  آپ، از دیدگاه مدیران ا

 ؛مدیران برند(شرکت)

ــا   .3 ناسـ ــ یت یشـ خاب     ی و اولو مل موثر بر انت ندي عوا   راهبردب

مدیران             گاه  ید ــوالت از د لب توزیع محصـ قا کاري در  هم

 ؛آپ و مدیران برند(شرکت)استارت

ــا   .4 ناسـ ــ یت یشـ خاب     ی و اولو مل موثر بر انت ندي عوا   راهبردب

یه    ما ــر تارت     سـ ــ ند در اسـ مدیران     گذاري بر گاه  ید آپ از د

 ؛آپ و مدیران برند(شرکت)استارت

سا    .5  جذب راهبردبندي عوامل موثر بر انتخاب ی و اولویتیشنا

ستارت  ستارت یا بلعیدن ا آپ و مدیران آپ از دیدگاه مدیران ا

 ؛برند(شرکت)

ــازگاري دیدگاه مدیران اســـتارت  .6 ــی تفاوت یا سـ آپ و بررسـ

کت    ــر خاب     مدیران شـ مل موثر بر انت   راهبردها در مورد عوا

 . همکاري
  

  تحقیق پیشینه -2

 در مؤثر عوامل پژوهش خود، در) 1394(همکاران و حیدرزاده

 رفتاري تمایالت کنندهتحریک که مشـتري  ذهن در ارزش ایجاد

شتریان  ستفاده  م سونگ،    سه برند  از کنندها   یانوک و  سونی  سام

 ارزیابی را عوامل از هریک تأثیرگذاري میزان و بررســی رااســت 

ضیه  یازده شامل  پژوهش این. کنندمی ست  فر   برند، طبقه که ا
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شتري  موردانتظار ارزش قیمت، برند، شناخت   مؤثر عوامل جزء م

شان  پژوهش نتایج و بوده برند ارزش ایجاد در   رابطه دهدکهمی ن

ــتقیمی معناداري  ــده درک برند  طبقه  بین مسـ   کیفیت  و شـ

 ارزش مشتري،  موردانتظار ارزش و شده  ادراککیفیت شده، ادراک

  غیرمستقیمی معنادار رابطه و خرید به میل و مشتري انتظار مورد

صفانه،  قیمت و قیمت بین شتري  موردانتظار ارزش و قیمت من  ،م

شتري  موردانتظار ارزش ستجو  به میل و م علی  .]1[دارد وجود ج

سی  به مقاله خود در) 1389(آبادي  بر تداوم ویژه ارزش تأثیر برر

 یهفرض یک شامل پژوهش این. پردازدمی مشتریان ارتباط ترویج و

  هب مشتریان  تمایل و ویژه ارزش بین« :ست ا شرح این  به که است 

 و »دارد وجود معناداري  و مثبت  رابطه  بانکی  خدمات   پذیرش 

 پذیرش در مشــتریان  تمایل که دهدمی نشــان  پژوهش نتایج

  با و اســـت ویژه ارزش تأثیر تحت زیادي حد تا بانکی خدمات

  شافزای براي هابانک که کرد بیان توانمی آکر مدل درنظرگرفتن

 خود مشـــتریان کردن وفادار پی در باید ابتدا خود ویژه ارزش

شند  شتریان  کهجاییازآن. با شتر  هابانک م  شتر بی سود  پی در بی

  اريراهک واندتمی سپرده سود افزایش هستند، هایشانسپرده براي

  هکازآنجایی اما ؛باشد  بانک به مشتریان  کردن وفادار براي مناسب 

شور  در سپرده  سود  میزان سیاري  حد تا ک  مقررات و قوانین به ب

 و هیالتتس  میزان افزایش با توانندمی هابانک دارد، بستگی  بانکی

یان  به  خود خدمات   بهبود یا  ــتر فادرا  مشـ ند    و ــ  و کیم .باشـ

  و ایجاد به ايفزاینده توجه و تاکید در پژوهش خود) 2005(کیم

 موفقیت در اولیه و محرک عامل عنوانبه برند ویژه ارزش مدیریت

 صحیح  درک از ناشی  برند مدیریت در دارد. موفقیت شرکت  یک

  باثبات مالی عملکرد ایجاد براي برند ویژه ارزش درســت اداره و

  ندبر ویژه ارزش بین احتمالی رابطه بررسی  مقاله این هدف. است 

شتري  بر مبتنی ست.  مهمانداري صنعت  در شرکت  عملکرد و م  ا

ــرف چه هر که دارد وجود منطقی دالیل ــی کنندگانمص  ترراض

شند،  شان  برند با شتر  را موردنظر ش  مبالغ و داده ترجیح بی  تريبی

 یريگتصمیم ابزار تحقیق این نتایج. خواهندکرد پرداخت آن براي

 هبدینوسیل تا دهد می قرار هاهتل ارشد مدیران اختیار در مناسبی

شان  ارزش سی  به مقاله سازند. این  حداکثر را برندهای  ایجاد برر

 بر عملکرد آنها اثرگذاري نحوه و برند ویژه ارزش زیربنایی ابعاد

  هايرستوران و لوکس هايهتل الخصوص علی داريمهمان صنعت 

ــر مقاله نتایج. پردازدمی ايزنجیره ــت آن از حاکی حاض  که اس

سازي   و شده ادراک کیفیت برند، به وفاداري صویر  املعو برند از ت

سی    و بنیادي سا شتریان  بر مبتنی برند ویژه ارزش ا ست  م  ینب. ا

ــتري بر مبتنی برند ویژه ارزش ایجاد  هايهتل عملکرد و مشـ

Bivona 

Kameyama et al 

 همشاهد مستقیم و مثبت رابطه ايزنجیره هايرستوران  در لوکس

ــر .شد   عملکرد گیرياندازه جهت هاییشاخص داراي برنـــدي هـ

 خریداران تعـداد قبیـل از معیارهـایی بـا برنـد فروش حجم. است

  مـی  سـنجیده  دیگر برندهاي از آنها خرید میزان همچنین و برند

ــود   سن  و . چورف]10[شـــ ستفاده  با )2006(اندر  و نظرات از ا

 عوامل تحلیل و شناسایی   به پژوهشی  در کارشناس  81 تجربیات

 در. پرداختند محور فناوري وکارهايکســب در موفقیت کلیدي

ــته  دو به  عوامل  پژوهش این  مهم عوامل و حیاتی عوامل دسـ

 تیم تعهد شــامل آنها دید از حیاتی عوامل. شــدند بنديدســته

صلی،    بازاریابی ايهراهبرد و شرکت  راهبرد محوري، ایده تجربه، ا

شتریان،  با ارتباط شرکت،  سعه  و تحقیق و مدیریت م  و بوده تو

سن  و چورف که عواملی   آنها و اندنکرده قلمداد حیاتی را آنها اندر

ــبکه خواندند، اهمیت با را ــازي،ش ــاد، مالی، تأمین نوع س  اقتص

صول  ست    و عمومی محیط سازمان،  کامل، مح سایی    سیا   شنا

سب  و کارآفرینی .کردند سط  و کوچک وکارهايک صل  متو  از حا

 در مهمی منبع زیرا ،کنندمی ایفا اقتصــاد در مهمی نقش آن،

شاغل،  ایجاد سب  پویایی م سوب  قیتالخ و وکارک ؛ شوند می مح

سترده  طوربه ،روازاین شد  در ايگ صادي  ر  جوامع اجتماعی و اقت

شرفته  شرفت  حال در جوامع نیز و پی ستند  تاکید مورد پی  رد. ه

  شناسی  پویایی رویکرد از استفاده  با شده  انجام هايپژوهش حوزه

  وکارهايکسب  و کارآفرینانه وکارهايکسب  بررسی  در هاسیستم  

سط،  و کوچک ست  نگرفته صورت  چندانی مطالعات متو  این با. ا

ست  آمده ادامه در آنها ترینمهم از تعدادي وجود   مطالعه اولین. ا

  در او گرفت، انجام) 2000(3بیونا توســط زمینه این در کاربردي

 رویکرد از اســـتفاده با را انتشـــاراتی شـــرکت یک تحقیق این

 در لمتقاب ارتباطات به تا کرد سازي مدل سیستم   شناسی  پویایی

ــب این  ارزیابی  عمل،  این از او نهایی  هدف . ببرد پی وکار کسـ

صول  نیز و هاراهبرد شترکی  فهم ح  همکارانش و کارآفرین بین م

 در که دادند انجام تحقیقی )2001(4همکاران و کامیاما. ]4[بود

ستفاده  با آن ستم    دینامیک تحلیل رویکرد از ا  رايب مدلی ها،سی

سعه  سب  تو سط  و کوچک وکارهايک ست  ژاپن در متو آوردند.  بد

سی  پی در آنان شی  برر شی  عوامل اثربخ سعه  انگیز   هحوز این تو

 و دولت ریزيبرنامه در راهبردي الزامات ژاپن دولت به تا بودند

یی  ه را ین  در کــارهــا ینــه    ا م هنــد  ارائــه ز چی     . ]9[د ن   و بیــا

سعه  را دینامیکی ) مدلی2013(5همکاران ستفاده  با که دادند تو  ا

سب  عملکرد آن از سط  و کوچک وکارهايک سنجند  را متو   آنها. ب

سی    پویایی رویکرد مدل این در ستم    شنا   هايچارچوب با را سی

ــنتی ــنجش س   یادگیري فرآیندهاي از تا درآمیختند عملکرد س

Bianchi et al 
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  .]3[دنکن حمایت
  

  روش تحقیق -3

ــاس هدف کاربردي   ــر براس ــت؛تحقیق حاض چراکه نتایج  اس

آپ و نیز برندها قابل استفاده است.   استارت هاي تحقیق در شرکت 

از نوع تحقیقــات       ،هــااین تحقیق از نظر روش گردآوري داده         

آوري اطالعات چراکه از پرســشــنامه براي جمع اســت؛پیمایشــی 

فاده می   ــت ند. همچنین از نظر نوع تحقیق(روش اجرا) از    اسـ ک

تحقیقات توصــیفی اســت. همچنین از نظر روش آزمون، در این    

ست.       -هاي تیق از روشتحقی شده ا ستفاده  ستودنت و فریدمن ا ا

مطالعات پیشــین شــش عامل کلی،  مطابق با ادبیات موضــوع و 

مل موثر بر  به  خاب  عنوان عوا ها و       راهبردانت ند کاري بین بر هم

ــتارت ــای هاآپاس ــناس ــده و در گردآوري و تجزیه و تحلیل یش ش

  ها بکار رفتند که عبارتند از:داده

  ؛عوامل مالی .1

  ؛عوامل فرآیندي .2

  ؛عوامل مکانی .3

 ؛عوامل مربوط به بازار .4

 ؛عوامل مربوط به استارآپ .5

 .همکاري راهبرد .6

  
  ]11[: مدل اصلی تحقیق1شکل 

  

Place 

Process 

  همکاري اهبردر -3-1

ــامــه موردنظر مــدیران                   تعریف مفهومی: طرح کلی یــا برن

ستارت شرکت  ست آپ براي همکاري با یکدیگر ها(برندها) یا ا در  .ا

هاي شـرکت براي همکاري با  گسـتره یا طیف گزینه  ،تعریف دیگر

  .]11است[پ آاستارت

با تعیین    راهبردتعریف عملیاتی: در این تحقیق هر   همکاري 

)  ]11[هاي آن در قالب پرسشنامه(برگرفته از   شاخص ها و ویژگی 

شامل:  راهبردشود. این  تعیین می هاي هحمایت از پروژ راهبردها 

ستارت پایلوت(تامین مالی  صوالت نوآورانه)،  آپا ها براي تولید مح

آپ براي آزمون آپ(کمک به استارت عنوان مشتري استارت  هبرند ب

بازار و افزایش مقیاس تولید)، همکاري در قالب  -تناسب محصول  

ورانه توسـط برند و از طریق  آتوزیع محصـوالت(توزیع محصـول نو  

سرمایه    ستارت گذاري برند در شبکه توزیع جاافتاده)،  آپ، جذب  ا

  .]11[شودآپ مییا بلعیدن استارت

  راهبردعوامل موثر بر انتخاب  -3-2

 ها وتعریف مفهومی: عواملی هستند که از نظر مدیران شرکت

  کند.مناسب همکاري را دیکته می راهبردها انتخاب آپاستارت

تعریف عملیاتی: این عوامل شامل هزینه، میزان سرمایه 

زمان همکاري، دیدگاه مدیران نسبت به همکاري، موردنیاز، مدت 

آپ، منافع جانبی همکاري، مقیاس تولید و هاي استارتتوانمندي

-شود. در یک تقسیمعرضه، مشکالت یا مسائل شرکت و غیره می

، عوامل مربوط 6بندي این عوامل به عوامل مربوط به مکان همکاري

و عوامل مربوط به  ، عوامل مالی، عوامل بازار7به فرآیند همکاري

  .است 8آپ)آپ(کدام استارتاستارت

ناســــان             ــ کارشـ مدیران و  ماري این تحقیق را  عه آ جام

سب  ستارت ک سس   هعمدطور بهها) که آپوکارهاي نوپا(ا خود مو

ستند شرکت و یا کارآفرین   شرکت  ه  فعال يها)دها(برنو مدیران 

 شده،  آوريجمع اطالعات به توجه بادهند.در قزوین، تشکیل می 

ستارت  مدیران از نفر 100  صنعت  همان به مربوط برندها و آپا

  موردنیاز نمونه تعداد مورگان جدول به رجوع با که شده ییشناسا  

  است. آمده بدست نفر 80
  

  هاتحلیل دادهوتجزیه -4

ــاخص مرکزي(میــانگین) و           مهم   ،در این تحقیق      ترین شــ

 هايمربوط به شاخص ترین شاخص پراکندگی(انحراف معیار)  مهم

سواالت          ست.  شده ا شان داده  سواالت تحقیق) ن سخ به  تحقیق(پا

People/Who 
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مرتبط به هر متغیر در دسته جداگانه نشان داده شده است.

  مربوط به سواالت تحقیق هاي توصیفی: شاخص1جدول 

سوال 

  شماره
  انحراف معیار  میانگین  سوال  متغیر

1  

  همکاري راهبرد

  0,5834  4,4186  همکاري تاثیر دارد. راهبردبر انتخاب  آپمیزان تطابق اهداف برند با اهداف استارت

  07277.  4,1860  همکاري تاثیر دارد. راهبردآپ بر انتخاب زمان تاسیس استارت  2

  0,9457  3,7381  همکاري تاثیر دارد. راهبردآپ بر انتخاب هاي نوآورانه استارتتنوع ایده  3

4  

  حمایت راهبرد

  0,7267  4,0349  حمایت تاثیر دارد راهبردآپ به کانال جدید براي توزیع محصوالت در انتخاب نیاز استارت

  0,7871  3,8941  حمایت تاثیر دارد. راهبردآپ به ورود به بازارهاي جدید در انتخاب نیاز استارت  5

6  
 حمایت تاثیر راهبردآپ به افزایش اعتبار شرکتشان در انتخاب احساس نیاز مدیران استارت

  دارد.
4,2791  0,8492  

7  

سرمایه  راهبرد

  گذاري

  0,7482  3,8721  گذاري تاثیر دارد.سرمایه راهبرددر انتخاب  قدرت مالی برند

  0,8069  4,2326  تاثیر دارد. گذاريسرمایه راهبردآپ در انتخاب نیاز مالی استارت  8

9  
 آپ در انتخابسرمایه) براي استارت و هاها، داراییسترسی به منابع شرکت(توانمندياهمیت د

  گذاري تاثیر دارد.سرمایه راهبرد
3,9765  0,8448  

  4,1860  0,8333  گذاري تاثیر دارد.سرمایه راهبرددر انتخاب آپ اهمیت دسترسی به استعدادهاي استارت  10

11  
 راهبرد

  جذب(بلعیدن)

  0,9946  3,3412  آپ موثر است.بلعیدن استارت راهبردپذیري مدیران برند، در انتخاب ریسک

  0,7801  3,7093  آپ موثر است.بلعیدن استارت راهبردآپ در انتخاب ارزش(قیمت) استارت  12

  0,8711  4,0119  آپ موثر است.بلعیدن استارت راهبردشکاف(خالء) نوآوري در شرکت(برند) در انتخاب   13

  

  آزمون فرضیات -4-1

میزان تطابق اهداف برند با اهداف استارت آپ، اول: فرضیه 

  همکاري تاثیر دارد. راهبردبر انتخاب 

  اولوتحلیل فرضیه جهت تجزیه tآزمون  :2جدول 

 

Test Value = 3 

 اختالف میانگین داريمعنی درجه آزادي آماره تی
 فاصله اطمینان  95%

 حد باال حد پایین

 0,8334 0,5971 0,71523 0,000 120 11,960 تطابق اهداف

  

صورت   ساس تحلیل  و  t=11.96گرفته و با توجه به آماره برا

معنادار  05/0این رابطه در ســـطح  0,000داري ســـطح معنی

ست. بنابراین   صفر  ا د و شو پذیرفته می و فرض خالف ردفرض 

هداف            می با ا ند  هداف بر طابق ا که میزان ت فت  جه گر توان نتی

ستارت  سوال از    راهبردآپ، بر انتخاب ا سه  همکاري تاثیر دارد. 

همکاري اختصاص داده شده بود. از این  راهبردسیزده سوال به 

شده و از میانگین حاصل، آزمون تی       سوال میانگین گرفته  سه 

  اي بعمل آمد.تک نمونه

ــیه دوم:  ــتارت    فرضـ ــیس اسـ  راهبردآپ، بر انتخاب زمان تاسـ

  همکاري تاثیر دارد.

 دوموتحلیل فرضیه جهت تجزیه t : آزمون3جدول 

 

Test Value = 3 

 اختالف میانگین داريمعنی درجه آزادي آماره تی
 فاصله اطمینان  95%

 حد باال حد پایین

 1,0464 0,8316 0,93900 0,000 120 17,268 زمان تاسیس

 
صورت   ساس تحلیل  و  t=17.26گرفته و با توجه به آماره برا

معنادار  05/0این رابطه در ســـطح  0,000داري ســـطح معنی

ست. بنابراین   صفر  ا د و شو پذیرفته می و فرض خالف ردفرض 

  آپ، بر انتخابتوان نتیجه گرفت که زمان تاسـیس اسـتارت  می

  همکاري تاثیر دارد. راهبرد

آپ بر انتخاب هاي نوآورانه اســـتارتتنوع ایده :فرضـــیه ســـوم

  همکاري تاثیر دارد. راهبرد
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  سومجهت تجزیه و تحلیل فرضیه  t آزمون :4جدول 

 

Test Value = 3 

 اختالف میانگین داريمعنی درجه آزادي آماره تی
 اطمینانفاصله   95%

 حد باال حد پایین

 0,8127 0,5833 0,69799 0,000 118 12,025 هاي نوآورانهتنوع ایده

 
صو    ساس تحلیل   t=12.025گرفته و با توجه به آماره رتبرا

معنادار  05/0این رابطه در ســطح  0,000داري و ســطح معنی

ست. بنابراین   صفر  ا د و شو پذیرفته می و فرض خالف ردفرض 

ر آپ بهاي نوآورانه اســتارتتوان نتیجه گرفت که تنوع ایدهمی

  همکاري تاثیر دارد. راهبردانتخاب 

ــیه چهارم   ــتارت  : فرضـ آپ به کانال جدید براي توزیع      نیاز اسـ

حمایت تاثیر دارد. راهبردمحصوالت در انتخاب 

  چهارموتحلیل فرضیه جهت تجزیه tآزمون  :5جدول 

 

Test Value = 3 

 اختالف میانگین داريمعنی درجه آزادي آماره تی
 فاصله اطمینان  95%

 حد باال حد پایین

 0,8032 0,5478 0,67550 0,000 119 10,452 کانال جدید

  

  t=10.452براساس تحلیل صورت گرفته و با توجه به آماره   

معنادار  05/0این رابطه در ســطح  0,000داري و ســطح معنی

ست. بنابراین   صفر  ا د و شو پذیرفته می و فرض خالف ردفرض 

آپ به کانال جدید براي توان نتیجه گرفت که نیاز اســـتارتمی

  حمایت تاثیر دارد.  راهبردتوزیع محصوالت در انتخاب 

آپ به ورود به بازارهاي جدید در نیاز اســتارت  :فرضــیه پنجم 

  حمایت تاثیر دارد.  راهبردانتخاب 

  پنجموتحلیل فرضیه جهت تجزیه tآزمون  :6جدول 

 

Test Value = 3 

 اختالف میانگین داريمعنی درجه آزادي آماره تی
 فاصله اطمینان  95%

 حد باال حد پایین

ورود به بازارهاي 

  جدید
9,053 119 0,000 0,53061 0,4148 0,6465 

 
و  t=9.053براساس تحلیل صورت گرفته و با توجه به آماره 

معنادار است.  05/0این رابطه در سطح  0,000داري سطح معنی

وان تشود و میپذیرفته می و فرض خالف ردفرض صفر بنابراین 

آپ به ورود به بازارهاي جدید در نتیجه گرفت که نیاز استارت

  حمایت تاثیر دارد. راهبردانتخاب 

آپ به افزایش اعتبار احساس نیاز مدیران استارت :فرضیه ششم

  حمایت تاثیر دارد. راهبردشرکتشان در انتخاب 

  ششمجهت تجزیه و تحلیل فرضیه  tآزمون  :7جدول 

 

Test Value = 3 

 اختالف میانگین معنی داري درجه آزادي آماره تی
 فاصله اطمینان  95%

 حد باال حد پایین

 0,8354 0,5673 0,70134 0,000 118 10,340 افزایش اعتبار

 
ماره            به آ جه  با تو ته و  ــورت گرف یل صـ براســــاس تحل

سطح   000/0 ) و همچنین معناداري10,340تی( این رابطه در 

ــت. بنابراین     05/0 ــفر معنادار اسـ  و فرض خالف ردفرض صـ

ــود و میپذیرفته می   ــاس نیاز      شـ توان نتیجه گرفت که احسـ

ــان در انتخاب  مدیران اســتارت آپ به افزایش اعتبار شــرکتش

  حمایت تاثیر دارد. راهبرد

  پآمقایسه تطبیقی نظرات مدیران برند و استارت -4-2

ــتیودنت ب tدر این تحقیق ابتدا از روش آماري   منظور اسـ

ستارت   سه میانگین دو جامعه(مدیران برند و ا ستفاده مقای  آپ) ا

هایی که در ذهن محقق وجود داشــت این شــد. یکی از ســوال

 راهبردبود که آیا نظرات مدیران و کارشناسان در مورد انتخاب 

ــتارت ــت؟ به ها و برندهاآپهمکاري بین اس منظور متفاوت اس
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ــخ  ــوال پاسـ به این سـ مدیران        ،گویی  با  ند  مدیران بر نظرات 

ستارت  سه       -ها با روش آماره تیآپا شد(مقای سی  ستودنت برر ا

  میانگین دو جامعه). 

  ها چهار معیار کلی: نتایج براي هر دسته از پاسخ8جدول 

  تفاوت یا مشابهت  داريسطح معنی tآماره   هاسطح معناداري و آماره فیشر براي همسانی واریانس  معیار

  عدم تفاوت معنی دار  0,000  4,309  0,000-30,39  تطابق اهداف

  عدم تفاوت معنی دار  0,002  4,971  0,001-28,544  زمان تاسیس

  عدم تفاوت معنی دار  0,000  7,341  0,000-36,25  تنوع ایده هاي نوآورانه

  عدم تفاوت معنی دار  0,000  5,565  0,000-33,57  کانال جدید

  عدم تفاوت معنی دار  0,000  5,231  0,000-29,74  ورود به بازارهاي جدید

  عدم تفاوت معنی دار  0,003  6,761  0,000-35,73  اعتبارافزایش 

  عدم تفاوت معنی دار  0,000  5,741  0,000-28,83  قدرت مالی برند

  عدم تفاوت معنی دار  0,000  4,950  0,001-31,38  آپنیاز مالی استارت

  عدم تفاوت معنی دار  0,002  7,125  0,002-32,74  دسترسی به منابع شرکت

  عدم تفاوت معنی دار  0,000  8,055  0,000-30,02  آپاستعدادهاي استارتدسترسی به 

  عدم تفاوت معنی دار  0,004  6,773  0,001-34,25  پذیريریسک

  عدم تفاوت معنی دار  0,000  5,890  0,000-29,45  (قیمت)شارز

  عدم تفاوت معنی دار  0,000  7,650  0,000-30,47  نوآوري (خالء)فشکا

بین نظر مدیران برند و  ،گرددطوري که مشاهده می همان

  داري وجود ندارد.آپ تفاوت معنیمدیران استارت
  

 گیريبحث و نتیجه -5

سا   به این تحقیق  راهبرد هر انتخاب در موثر عوامل ییشنا

برندها پرداخته اســـت که نتایج آن  و هاآپاســـتارت طرف از

ــب   تواند مورد می ــتفاده مدیران کسـ نوپا، باالخص    يوکارها  اسـ

ــرکت ــرکتهاي دانشش هاي داراي برند بنیان و نیز مدیران ش

شهور قرار گیرد   کلیصورت  که به 9شماره   جدول ،در ادامه .م

گردد و به هر کدام یات ارائه میروابط و آزمون فرضــ يمعنادار

   شود.از سواالت تحقیق پاسخ داده می

خاب     مل موثر بر انت ــئوال اول: عوا همکاري(بین   راهبردسـ

  ؟است آپ و برند) کداماستارت

ــورت   یل صـ هداف       براســــاس تحل طابق ا ته میزان ت گرف

ــتــارت ــد (  اســ برن ــا  یس   sig=0.000آپ ب )، زمــان تــاســــ

ستارت  ) sig=0.000هاي نوآورانه() و میزان ایدهsig=0.000آپ(ا

مطالعات پیشـــین نیز . اســـت همکاري موثر راهبردبر انتخاب 

آپ دهد که اگر اهداف(بازار فعالیت و اهداف اســتارتنشــان می

ند     مان هداف و          راهبرده با ا یابی آن)  بازار هاي  راهبردهاي 

بازاریابی برند تناسب داشته باشد، احتمال اینکه این دو شرکت     

ــرکت قدیمی و داراي برند با یکدیگر همکاري کنند،            نوپا و شـ

ــتر می ــود. همچنبیش ــتارتش ــیس اس پ آین هر چه زمان تاس

ــتارت طوالنی ــد(اس ــد)  تر باش ــتر در بازار جاافتاده باش آپ بیش

ــرکت قدیمی)  همکاري را انتخاب  راهبرداحتمال اینکه برند(ش

ــتارت کند، بیشــتر می ــرکت اس ــود. بعالوه، اگر ش آپ، داراي  ش

یده  یده          ا با آن ا که بتوان  ــد  باشـ نه و جدیدي  ها و  هاي نوآورا

جدید و بازارهاي جدیدي را گشود، احتمال همکاري محصوالت 

ــتارت ــده آپ افزایش میبین برند و اس یابد. در تحقیق انجام ش

ــت که زمان   2016توســط کوهلر( ــده اس ــان داده ش ) نیز نش

آپ، تطابق اهداف دو شـرکت و تنوع  تاسـیس شـرکت اسـتارت   

ــتارت     ایده  ــرکت اسـ نه در شـ  راهبردآپ بر انتخاب  هاي نوآورا

  .آپ و برند) موثر استهمکاري(بین استارت

ــئوال دوم: خاب    سـ مل موثر بر انت یت(بین    راهبردعوا حما

  ؟است آپ و برند) کداماستارت

صورت گرفته با روش     سی  شان داده     -تیبرر ستودنت، ن ا

ــتارت  ــت که نیاز اس ــتارتاس آپ به آپ به کانال جدید، نیاز اس

جدید و       هاي  بازار به  تارت  ورود  ــ بار     آپنیز اسـ به افزایش اعت

ــت. نیاز به  راهبردشــرکت(در بازار) بر انتخاب  حمایت موثر اس

با آماره         جدید  نال توزیع  با   tکا به ورود به     10,45برابر  یاز  و ن

سطح معنی  9,05بازارهاي جدید با آماره  و نیاز  0,000داري و 

سطح معنی  10,34به افزایش اعتبار با آماره  ، بر 0,000داري و 

ــت حمایت موثر راهبردانتخاب  ــتارتاس ها به دلیل نوپا آپ. اس

بودن و تازگی ورود به بازار، معموال از امکانات الزم براي رشــد  

سریع و رسوخ در بازار برخوردار نیستند. همچنین به دلیل کم    

به         ند.  بار کمی برخوردار ــهرت و اعت یت از شـ عال بودن دوره ف

ستارت همین دلیل هر چه  شدیدتري   مدیران ا آپ احساس نیاز 

ــد و   ــند و به دنبال رش ــته باش ــهرت داش به افزایش اعتبار و ش

هاي توزیع تر در بازار باشــند(از طریق کانالگســترش ســریع 
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موجود و جاافتاده و از طریق ورود به بازارهاي جدید و متنوع)          

ــده و آنها را مجاب به            با برندها وارد مذاکره شـ  احتمال اینکه 

ــتر می ــود. در تحقیق انجامحمایت از خود کنند، بیش ــده ش ش

سط کوهلر(  صد      2016تو شد که عواملی همانند ق شان داده  ) ن

ي هاورود به بازارهاي جدید، قصد افزایش شهرت و نیاز به کانال

ــوي    راهبردتوزیع در بازارهاي مختلف بر انتخاب     حمایت از سـ

  آپ تاثیر گذار است. مدیران استارت

  

  یاتروابط و آزمون فرض يمعنادار :9جدول 

  رد یا تایید  داريسطح معنی  آماره تی  فرضیه    شماره فرضیه

1  
عوامل موثر بر انتخاب 

همکاري(در رابطه  راهبرد

آپ) بین برند و استارت

  کدامند؟

 آپمیزان تطابق اهداف برند با اهداف استارت

  همکاري تاثیر دارد. راهبردبر انتخاب 
  تایید  0,000  11,960

2  
 راهبردآپ بر انتخاب زمان تاسیس استارت

  همکاري تاثیر دارد.
  تایید  0,000  17,268

3  
آپ بر انتخاب هاي نوآورانه استارتتنوع ایده

  همکاري تاثیر دارد. راهبرد
  تایید  0,000  12,025

4  

عوامل موثر بر انتخاب 

حمایت(در رابطه  راهبرد

آپ) بین برند و استارت

  کدامند؟

آپ به کانال جدید براي توزیع نیاز استارت

حمایت تاثیر  راهبردمحصوالت در انتخاب 

  دارد

  تایید  0,000  10,452

5  
آپ به ورود به بازارهاي جدید در نیاز استارت

  حمایت تاثیر دارد. راهبردانتخاب 
  تایید  0,000  9,053

6  

آپ به افزایش نیاز مدیران استارتاحساس 

حمایت  راهبرداعتبار شرکتشان در انتخاب 

  تاثیر دارد.

  تایید  0,000  10,340

7  

عوامل موثر بر انتخاب 

گذاري(در سرمایه راهبرد

- رابطه بین برند و استارت

  آپ) کدامند؟

- سرمایه راهبردقدرت مالی برند در انتخاب 

  گذاري تاثیر دارد.
  تایید  0,000  12,137

8  
 راهبردآپ در انتخاب نیاز مالی استارت

  گذاري تاثیر دارد.سرمایه
  تایید  0,003  15,046

9  

- اهمیت دسترسی به منابع شرکت(توانمندي

آپ در ها، سرمایه) براي استارتها، دارایی

  گذاري تاثیر دارد.سرمایه راهبردانتخاب 

  تایید  0,000  9,894

10  
 آپ،استعدادهاي استارتاهمیت دسترسی به 

  گذاري تاثیر دارد.سرمایه راهبرددر انتخاب 
  تایید  0,000  10,823

11  

عوامل موثر بر انتخاب 

بلعیدن(در رابطه بین  راهبرد

  آپ) کدامند؟برند و استارت

 راهبردذیري مدیران برند در انتخاب پریسک

  آپ موثر است.بلعیدن استارت
  تایید  0,002  15,340

12  
 راهبردآپ در انتخاب ارزش(قیمت) استارت

  آپ موثر است.بلعیدن استارت
  تایید  0,003  13,750

13  
شکاف(خالء) نوآوري در شرکت(برند) در 

  آپ موثر است.بلعیدن استارت راهبردانتخاب 
  تایید  0,000  10,025

 
سوم:   گذاري(بر سرمایه  راهبردعوامل موثر بر انتخاب  سئوال 

  ؟است آپ) کدامشرکت استارت

ده نشــان داد که قدرت مالی شــتجزیه و تحلیل آماري انجام

آپ با ســطح ، نیاز مالی اســتارت0,000داري برند با ســطح معنی

ــتعـدادهـاي      0,003داري معنی ــی بـه اسـ ــترسـ ، اهمیـت دسـ

آپ(براي شرکت قدیمی و داراي برند) و اهمیت دسترسی     استارت 

شرکت داراي برند(توانمندي به منا سرمایه برند)  ها، داراییبع  ها و 

سطح معنی  گذاري تاثیر سرمایه  راهبردبر انتخاب  0,000داري با 

 ها وهاي نوپا معموال از کمبود منابع مالی و توانمنديدارد. شرکت 

ــتن ایده برند و علی هاي حیاتی رنج می  دارایی هاي نو و  رغم داشـ

سطح       باارزش، منابع الزم براي پوشش گسترده بازار و رسیدن به 

سعه را ندارند. بنابراین و به دلیل اینکه برندهاي   باالي فروش و تو

یه           ما ــر مالی الزم براي سـ مالی و غیر نابع  گذاري  قدیمی از م

شرایطی(نیاز  سرمایه  راهبردبرخوردارند، انتخاب  گذاري در چنین 
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ــتارت   رداري و قدرت  آپ و کمبود منابع فیزیکی و برخو مالی اسـ

مدیران            خاب معقول(هم از نظر  یک انت ند)  مالی بر مالی و غیر

رســد. در تحقیق نظر میآپ و هم از نظر مدیران برند) بهاســتارت

ستارت     2016کوهلر( شد که نیاز مالی ا شان داده  آپ و قدرت )  ن

تارت       ــ یاز اسـ ند و ن ند        مالی بر مان نات(ه کا به تجهیزات و ام آپ 

گاه    ــ ــین   آزمایشـ ــتگاه ها، ماشـ   راهبردها) بر انتخاب   آالت و دسـ

  سازگار است.این پژوهش گذاري موثر است که با نتایج سرمایه

ــئوال چهارم:  خاب    سـ مل موثر بر انت یدن(بین   راهبردعوا بلع

  ؟است آپ و برند) کداماستارت

یري پذگرفته نشان داده است که ریسک   وتحلیل صورت تجزیه

) sig=0.003آپ(ارزش(قیمت) اســتارت)، sig=0.002مدیران برند(

خاب          قدیمی) بر انت کت  ــر ند(شـ  راهبردو خالء نوآوري در بر

ــت. هر چه مدیران برند          ــط مدیران برند) موثر اسـ بلعیدن(توسـ

پذیرتر باشــند و از توان مالی بیشــتري برخوردار باشــند،  ریســک

آپ را خریداري نماید، بیشتر است.   که شرکت استارت  احتمال این

ستارت     همچنین شرکت ا  آپ با توان مالی برندتناسب قیمت کلی 

موثر است. اما انگیزه اصلی مدیران برند    راهبردنیز در انتخاب این 

خاب   یده       راهبردبراي انت به ا یابی  ــت یدن، دسـ نه    بلع هاي نوآورا

تارت  ــ یده        اسـ ــت که برند قدیمی و جاافتاده از آن ا ها و  آپ اسـ

ست. در تحقیق کوه نوآوري شد     2016لر(ها محروم ا شان داده  ) ن

ــرکت          مالی شـ قدرت  قدیمی و  ــرکت  که کمبود نوآوري در شـ

ستارت    سب با قیمت ا سک قدیمی(تنا  ذیري مدیرانپآپ) و نیز ری

پیشـنهادها و   ،بلعیدن موثر اسـت. در ادامه  راهبردبرند بر انتخاب 

  گردد:صورت ذیل ارائه میهاي کاربردي پژوهش بهتوصیه

ــرکت هاي نوپا به دلی � هاي نو و رویکرد ل دارا بودن ایدهش

ــرکت اي که هاي قدیمیکارآفرینانه داراي ارزش بوده و ش

شرکت  ستند  به دنبال همکاري و یا حمایت از  هاي نوپا ه

یده        بدســـت آوردن ا بال  نه    ها و طرح به دن هاي نوآورا

ستارت   شرکت  ستند. بنابراین مدیران ا د آپ بایهاي نوپا ه

ــویق  ــت به ابتکار زده و کارکنان خود را تش کنند که دس

هاي جدیدي را پیشنهاد دهند. یادگیري محصوالت و رویه

سهیم دانش در       شرایطی براي ت سازمانی و فراهم آوردن 

ــتمزد با  بین کارکنان و تنظیم و تدوین نظام پاداش و دس

هایی      یت و نوآوري ابزار که   اســــتهدف پرورش خالق

ــتارت   ش میزان و تنوع منظور افزایآپ باید به   مدیران اسـ

یده  ند. همچنین اگر        ا فاده کن ــت نه از آن اسـ هاي نواورا

ــتارت ــرکتمدیران اس هاي آپ به دنبال جلب همکاري ش

ــرکت       ــتند، باید شـ هایی را براي مذاکره   داراي برند هسـ

ست    سیا شابه انتخاب کنند که داراي اهداف و  اي با هاي م

ــد. بدین منظور    ــابه در زمینه یا نو    ،خود آنان باشـ ع تشـ

ــوالت تولیدي،  مشــتریان یا بازار  فعالیت شــرکت، محص

معیارهاي مناسبی  تواندمشابه می هدف یکسان، و فناوري

براي انتخاب شرکت همکار باشد. همچنین توجه به بیانیه 

ند و ارزش        کت داراي بر ــر یت شـ هاي اخالقی و  مامور

ــرکت، می ــب  اجتماعی ش ــرکت مناس تواند در انتخاب ش

 مفید باشد.

شرکت،   یادو یا همکاري  مشارکت  راهبردي در اجرا � چند 

ــامن  یک ــرکت تض ــرســ  یاموقت  یش ــک یومکنس  یلتش

را  یشــرکت یتولئســه شــرکت مســ یادهند. اغلب دو یم

 یسســاشــرکت تازه ت یکصــورت که به یرندگیبرعهده م

سرما یم یتاقدام به فعال شترک    آن به یهکند و  صورت م

سا   یم ینتأم شرکت  یرشود.  عبارتند از:  یتعاون يهاانواع 

ضامن  يهاشرکت  شرکت  یقتحق یت ضامن  يهاوتوسعه،   یت

ه که ب یتضــامن  ياهشــرکت  یکدیگر، يکاال یعتوز يبرا

ــده     ــته شـ ــرکت جواز تول  یک موجب قرارداد بسـ  ید شـ

ــرکت د  ــوالت خود را به ش ــرانجام یم یگرمحص دهد و س

س    سر شارکت برا  بر یمبتن یومکن صه  يم . اهورود به مناق

هاي ها براي پیوند شــرکتراهبردترین از رایج راهبرداین 

شرکت  ستارت قدیمی و پرقدرت با  ست.  هاي نوپا یا ا آپ ا

 يهم برا یبمتداول شده که دو شرکت رق یوهش ینا حتی

شک  يهمکار  يبندند. برا یقرارداد م یشرکت تعاون  یلو ت

شرکت رق  ینکها شر  یبدو  ساع  یکدر ت شوند،   یم موفق 

شرکت  یکهر  خاص و وجه  یژگیو يدارا بایست یها ماز 

ص    یزتما شخ شد، مثل فناور  یم شرفته، پ يبا ست س  ی  می

 . یدا توان تولی یقاتیواحد تحق یع،توز

  گرفتهصــورت  آن براي که هایی تالش علیرغم تحقیق این

  هاي ذیل بوده است:محدودیت داراي است

  ؛. محدودیت تعداد خبرگان در دسترس در این پژوهش1

آشــنایی برخی از خبرگان تحقیق با پرســشــنامه . عدم 2

  محقق ساخته.
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