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 چکیده
  یی ارهایشود. شناخت مع  ی آغاز م  ی متقاض  ی کسب وکارها  انیو انتخاب از م   یاب ی با ارز  یشتاب ده  ندیفرآ

  یشتاب دهنده ها و از سو برای  وس کی از  رندیگ می قرار تفادهو انتخاب مورد اس یاب ی ارز ندیکه در فرآ

  ی بررستحقیق،    کلی  هدف  است.  تی حائز اهم  یشتاب ده  یدر دوره ها   رش یپذ   ان یمتقاض  ی برا  گرید

انرژ  ی نقش شتاب دهنده ها  جامعه تحقیق این باشد. در نوپا می  یکسب و کارها  جادی در ا  ی حوزه 

شتاب  موفق    رانیمدخبرگان دانشگاهی و  نفر از    8که شامل    ی فیدو بخش است بخش ک شامل آماری

ا   هایدهنده انرژ  رانیفعال  بخش کم  یدر حوزه  و  تمام  یاست  مرب   رانی مد   ی که شامل  شتاب    انیو 

  لحاظ   به   . پژوهش حاضرباشندنفر می  158باشد. که تعداد آنها  می  ی در حوزه انرژ  ران یفعال ا  هایدهنده

است  تحقیق  نوع   نظر  از   و  کاربردی-ایتوسعه  های پژوهش  جزء   هدف   به  ها داده  همچنین،.  اکتشافی 

داده  .است  شده  گردآوری  کمی( - آمیخته)کیفی  روش گردآوری  ساخته  برای  محقق  پرسشنامه  از  ها 

استفاده گردید که از روایی صوری برخوردار است و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  

گردید، که این ضریب از نظر آماری قابل   ( محاسبه763/0برای پرسشنامه ) آلفا کرونباخ شد. ضریب

پایائ قبول می بر  برای آزمون فرضیهباشد و داللت  افزاری پرسشنامه دارد.  نرم  از   ها در این پژوهش، 

های آماری مورد استفاده  استفاده شده است. روش  5/8و نرم افزار لیزرل نسخه    22نسخه    spssافزار  نرم

  پژوهش  نتایج  .ها استفاده شده استهیفرض  یبه منظور بررس  یآزمون معادالت ساختار در این پژوهش را  

  کارآفرین تیم حل،راه  -مسئله بعد  سه   در معیار  22 از  حوزه انرژی  در هاشتاب دهنده که  دهد می نشان

مستقل   به صورت را  بعد  یک فقط نه معیارها این. کنندمی و ایجاد کسب و کار استفاده شتاب دهنده و

تیم،    و  حلراه -مسئله  میان   تناسب   واقع   در.  نمایندمی   سنجش  دیگر   بعد  دو  با   تعامل  در  را  آن  بلکه 

در    نیز  شتاب دهنده  و   کارآفرین  تیم  بعد  دو  تناسب  همینطور  و  شتاب دهنده  و  حلراه- مسئله  تناسب

  بررسی   مورد   معیارهایی   نوپا با  کارهای   و   کسب   ایجاد  در   انرژی  حوزه   های   دهنده   شتاب   نقش  بررسی

   گیرد.می قرار

 کارآفرین، شتاب دهنده، کسب و کار   تیم  حل،راه  -مسئله  :کلمات کلیدی
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 مقدمه 
 ها،سیاست یتهیه برای بسیاری هایتالش راستا این در. است استوار بنیان فناوری  کارهای و کسب  بر معاصر جهان در ثروت تولید

  و   سیاستگذاران پژوهشگران،  و   است  شده  انجام  بنیان فناوری  کارهای و کسب ی توسعه  و  ایجاد  از  حمایت  مناسب  کارهای  و  ساز  و  هابرنامه

  تاکید  کار و کسب پرورش کارآمدتر کارهای  و ساز طریق از  فناورانه نوآوری و کارآفرینی تسریع اهمیت بر  روزافزونی طور به حوزه این فعاالن

 (. 2014،  1همکاران   و  )باربروکنندمی

  کارهای  و کسب به  را...    و  کار  فضای  آموزش،  مانند  خدماتی  سازمان  یک آن  طی  که  شودمی  اطالق  کاری  و  ساز  به  کار  و  کسب  پرورش

  و   کسب   بلوغ  و  رشد  به بقاء،  کمک  هاسازمان  این  هدف.  نماید  کسب  سود  خود  برای  و کرده  کمک  کار و کسب  رشد  به  تا  کندمی  ارائه  نوپا

 (. 2016،  2همکاران   و  پاولزاست)  پیوندهای توانمندساز  ارائه  طریق  از  جدید  کارهای

ارائه    خصوص  این  در  پویا  دیدگاهی  زمان  طول  در  کار  و  پرورش کسب  هایمدل  تحوالت  بر  تمرکز   با  ها،پژوهش  از  جدیدی  طیف

  کارهای   کسب و  تغییر  حال  در  نیازهای  با  که  کنند،می  مطرح  را  کار  و  پرورش کسب  هایمدل  از  نسلی  توالیِ  یک  وجود  هاپژوهش  این.  اندکرده

  نیازهای   با  را  پیشنهادی خود  ارزش  و  ساختار  کار،  و  کسب  پرورش  هایمدل  از  هر نسل  که  است  این  بر  استدالل. یابندمی  تحول  مخاطرهای

  و   کسب  پرورش  جدید  مدل  عنوان یک  به  هاشتاب دهنده  نگاه،  این  دهد. درمی  وفق  و متقاضیان  ایمخاطره  کارهای  و  کسب  تحولِ  حال  در

 رشد  به  دستیابی  در  نوپا  کسب و کارهای  به  شش ماه(  تا  محدود)سه  زمانی  بازهی  یک  طی  هدفمند  هایحمایتی  ارائه  با  که  هستند  مطرح  کار

آموزش   طریق از جدید ایمخاطره  کار و کسب یک ایجاد آن تسریع هدف که است سازمانی رسند. شتاب دهنده،می نظر نویدبخش به بسیار

 (.2016  ،3همکاران  و  )میانباشدمی  محدود  زمانی  طی  ایدوره هم  هایگروه  مربیگری  و

  عنوان واسط  به  عمل  طریق   از احتمالی  گذارانسرمایه  برای را  شکاف اطالعات و  هاآپاستارت  برای  را  سرمایه  شکاف   هاشتاب دهنده

  از  جریانی  که   دهندکاهش می  حالی   در  را  خطرپذیر  گذارانسرمایه  و  کسب و کار   برای فرشتگان  را  جستجو  هزینه  آنها.  دهندمی  پوشش  شبکه

  و   ناملموس  خدمات  بر  تمرکز  به سمت  جدید  جهت  تغییر  از   اینمونه  شتاب دهنده،  کنند. مدلفراهم می  بازار  برای  را  شده  آزموده  هایفناوری

 . (2016،  4است)هوچبرگ   کار  کسب و  پرورش  در  بنیاندانش

  درصدی   40  حدود  سهم  با  صنعت  که امروزه  شده  ارزیابی  کلیدی  و  مهم  قدری  به  کشورها  توسعه  روند  و  جهانی  اقتصاد  در   صنعت  نقش

  مختلف   های  بخشISIC تقسیم بندی  طبق  کند. بر  می  ایفاء   جهان  اقتصادی  توسعه  رشد و  در  اساسی  نقشی  جهان،  ناخالص  تولید  ارزش  از

  های   ساخت  زیر  و  ها  پایگاه  ایجاد  و  اقتصادی  توسعه  میزان  با  متناسب  بلکه  نیستند، برخوردار  اهمیت  میزان  یک از  همه   کشور،  هر  در   صنعتی 

 از  که  باشد،  انرژی می  صنعت  صنایع پراهمیت  این  جمله  از.  است  متفاوت  کشور  هر  برای  آنان  اهمیت  و  ارزش  صنعت،  بر  اقتصادی مبتنی

 (. 1395دهند)افجه و اسماعیل زاده،    می  خاص  اهمیت  آنها  به  کشورها  تمامی  و تقریباً  است  برخوردار   المللی  بین  و  جهانی  اهمیت

  شرکت   یک  ایجاد  به  آنها موفق  از  اندکی  تعداد  تنها  اما  کنند؛  می  جدید  کار  و  کسب  اندازی  راه  به  تصمیم  سازمان ها  از  بسیاری  ساالنه

  کسب   سازمان ها  اکثریت این.  کشند  می  تالش  از  دست  کار،  رونق کسب و  مشکالت  و  موانع  با  مواجهه  در  سازمان ها  این  اغلب.  شوند  می  پایدار

  معرض  در  و حتی  گریبانند  به  دست  موانعی  و  مشکالت  با  قطعا  کنند،  می  اندازی  راه  که  نیز  آنان  از  تعدادی  و  کنند  نمی  اندازی  راه  را  خود  کار  و

  برای.  می دهد  نشان  به خوبی  را  واقعیت  این  جهان  و  ایران  در  متوسط  و  کوچک  کارهای  و  کسب  ای  افسانه  شکست   نرخ.  دارند  قرار  شکست

شوند    می  مواجه شکست  با  اندازی  راه  مرحله  در  متوسط آمریکا  و  کوچک  کارهای  و  کسب  از   درصد  55  حدود  شده،  منتشر  آمار  اساس  بر  مثال

 (. 1393  شقاقی؛  )شفیعی،

  از   درصد  90  حدود  که  دریافت  توان  می  موجود  آمارهای  به  نگاهی  با.  است  بیشتر  مراتب  به  ایران  در  کارها  و  کسب  شکست  آمار  البته

  آسانی   از نظر  ایران  جهانی،  بانک  2015  گزارش  مطابق  شوند. همچنین  می  ورشکست  اندازی  راه  مرحله  در  متوسط  و  کوچک  و کارهای  کسب

  اساس   دیگر بر   طرف  از.  است  ایران  در  کار   و  کسب  انجام  بودن  سخت  از  حاکی  که  دارد  دنیا  کشور  178  میان  در  را  135  رتبه  کار  و   کسب  انجام

است )عربی،    آورده  دست  به  را  77  رتبه  ما  کشور  جهت  این  از  و  باشد  می  روز  47  برابر  ایران  در  کار  و  کسب  اندازی  راه  زمان  مدت  مزبور،  گزارش

1394  .) 

  کاهش  سایر کشورها  با   مقایسه  در  کشور  رتبه  که  دارد  وجود  ایران  در  کار  و  کسب  انجام  راه  سر   بر  موانعی  که  دریافت  توان  می  بنابراین

 های  زمینه  در   که  محدودیت هایی.  داند  می  جدید  و کارهای  کسب  اندازی  راه  مانع  را  متعددی  عوامل  کار  المللی  بین  است. سازمان  داشته

 
1 Barbero et al. 
2 Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M., & Van Hove, J 
3 Mian et al. 
4 Hochberg, Y. V 
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  کسب   خدمات توسعه  و  حمایتها  و  قانونی،  و  اداری  موانع  اندازی،  راه  مالی  منابع  دسترسی به  آموزش،  اجتماعی،  و  فرهنگی  چون نگرش  مختلفی

 (.1387دهند )امیری و همکاران،    می  کاهش   را  کار  و  اندازی کسب  راه  برای  افراد  تمایل  دارند،  وجود  غیره  و  کار  و

  اندازی   راهشود.    می  شناخته  کشورها  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  برای  اثربخش راهبردی  راه اندازی های کسب و کار  توسعه  امروزه

  شده تلقی اجتماعی و اقتصادی مختلف های حوزه در  آفرینی ارزش منظور به ها فرصت از برداری بهره  و کشف فرآیند معنی  به  کار و کسب

  مشکالت   حل  و  فقر  کاهش  عدالت،  توسعه  پایدار،  زایی  اشتغال  رقبا،  با  جهـانی، مقابله  بازارهای  در  تر  فعال  حضور  برای  ای  شایسته  نقش  لذا  و

  بست   بن  از  رفت  برون  استراتژی  ترین  عملی  و  ترین  اجرایی  عنوان  به   کار  و  کسب  توسعه و رونق  شک  دارد. بی  خصوصی  و  عمومی  های  بخش

  سو  یک از  کار و کسب های اندازی راه توسعه برای سازی است. ظرفیت  آن موانع رفع و شناسائی  نیازمند اجتماعی و اقتصادی  مشکالت و ها

  سوی   از  و  باشد  می  آموزشی  سطوح   همه   در  جامعه  نیازهای  اساس  بر  و  محور  بازار  رویکرد  با   آفرینی   کار  های   مهارت  و  ها  آموزش  ارائه  مستلزم

 .  (1392نوپا است)سعیدی کیا،    کارهای  و  کسب  ایجاد  راستای  در  مناسب  های  زمینه  ایجاد  در  عوامل مؤثر  و  شناخت  نیازمند  دیگر

ها    دهنده  شتاب  مؤثر  پارامترهای  و  ابزارها  بخشد، بکارگیری  بهبود  و  توسعه  را  کشور  کار  و  کسب  محیط  تواند  می  که  عواملی  جمله از

با    یکسب وکارها   ییدر شناسا  یا   ژهیو  یها توانمند سازمان  نیکار هستند. ا پرورش کسب و  یهامدل  دینسل جد  ،ها  دهنده  شتاباست.  

توسط    یمتقاض  ینوپا   کارهای  و  کسب  ایجاد   بررسیدهند.    صیتشخ  عتریآنها را سر  توانندی  دارند و م  یریشکل گ  هیباال در مراحل اول  لیپتانس

 نوپا به همراه دارد.   یکسب وکارها   یشتاب دهنده ها، بلکه برا  یرا نه تنها برا  یدیمف  یها  نشیب  خوددهنده ها با    شتاب

برنامه ها    نی. اایمشتاب دهنده بوده  یهمان هسته ها  ای  ینیکارآفر  ستمیاز اکوس  ید یمشاهده گر بروز نوع جد  ریاخ  یسال ها  در

  دهیرا به صاحبان ا  یگر  یو مرب  یآموزش  یاستارت آپ ها برنامه ها  یبرا   یثابت و همراه با کار گروه  یبا بازه زمان  یشتاب ده  یاردوها   یحاو

قرار    یصناع  رانیو مد  ریگذاران خطرپذ  هیو با تجربه، سرما  ی میقد  نانیشامل کارآفر  انیاز مرب  یادیرض تعداد زدهند و آنان را در مع  یم  هیارا

از   یخدمت خود را به گروه  ایکار خود و محصول    جه یآن واحد استارت آپ نت  ی شود که ط  یختم م  هیروز ارا   کیبه    تیکه در نها  رندیگ  یم

الزم   یها  نهیهز  کیشده هستند که هر    هیارا  شیاز پ  یها  سیاز سرو  یبیشتاب دهنده ترک  یدهد. در عمل واحد ها   یه میگذاران ارا  هیسرما

و    یو عموم  یدولت  ،یبخش خصوص  دیمورد استقبال شد  داینگاه جد  دینوع جد  نیآورند. ا  یرا فراهم م  دیکسب و کار جد  یراه انداز  یبرا 

  ار یمراکز بس  نیا  یبازده  یانجام شده رو  قاتیطرز کار مرکز شتاب دهنده کامال واضح است، تحق  اگرچهمختلف قرار گرفته است.    یسازمان ها 

  سیاست های  بلکه نداده، انجام کافی گذاری تنها سرمایه  نه مدیریتی امر در بخصوص و نداشته امر این به  جدی توجه در ایران محدود است.

  برخوردار کسب و کار  رونق    در  فراوانی  ناشناخته  و  شده  شناخته  های  ظرفیت  از  که کشور  است  شرایطی  است. این در   نکرده  تدوین  نیز  روشنی

ها نمی توانند آنها را تغییر   های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه  کار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه  نظور از محیط کسب واست. م

های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث ازبین رفتن انگیزه سرمایه    کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه  محیط کسب و . شندداده یا بهبود بخ

  تعیین   نوپا و  کارهای  و  کسب  ایجاد  ها در  دهنده  شتاب  بررسی نقش  گذار و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود.

  می   شمار  به  اقتصادی  های  فعالیت  بهبود  در  عملیاتی  راهبردهای  به  دستیابی  برای  اولیه  های  گام  جمله  از  ن،آ  بهبود  جهت  الزم  راهکارهای

های    عقب ماندگی  که متاسفانه از مشکالت ساختاری و  کشورکار در    کار و پایش مستمر محیط کسب و  های کسب و  . بررسی شاخصآید

  تواند   یم  با مدیریت صحیح، ایران  ،ییایمناسب جغراف  تیبا توجه به توان و موقعلذا    باشد؛حائز اهمیت بیشتری می    رنج می برد  اقتصادی

  ی به مناطق مختلف  متنوعیبرخوردار باشد و روزانه محصوالت    یخوب  اریحجم صادرات بس  افزایش  کسب و کار و  جادیازمینه مناسبی برای  

 . دیصادر نما

  ی ا   توسعه منطقه  اهداف شبردیپی در راستا  تواند  یشفاف، بلندمدت و پایدار م  یدر چارچوب  ها تیظرف  عی از جم  نهیبه  یبردار  بهره

  شرایط   به  توجه  با  کارهای نوپا به ویژه در حوزه انرژی  و  کسب  جادیا  زمینه  در  ایران  های  توانمندی  رغم  علیرا ایفا نماید.    ینقش مهم  ،یو مل

 را  کار  و  کسب  ایجاد  تواند  می  که  عواملی  جمله  از.  یابد  دست  زمینه  این  در  ای  شایسته  جایگاه  به  نتوانسته  تاکنون  متاسفانه  آمده،  وجود  به

  در  انرژی  حوزه  های  دهنده  شتاب  نقش  بررسی  یحاضر در پ  پژوهشاین اساس،    بر.  ها است  دهنده  شتاب  بکارگیری  بخشد،  بهبود  و  توسعه

 .  باشدی  کار در این حوزه م  و  کسب  یالزم جهت بهبود فضا   یراهکارها   نییو تعنوپا  کارهای  و  کسب  ایجاد

نوپا    کارهای   و  کسب  ایجاد   در  انرژی  حوزه  های  دهنده  شتاب  نقش   که  شود  می  مطرح  سؤال ها  با توجه به مطالب عنوان شده این

  افزایش   انرژی بزنند،  کار در حوزه  کسب و  تأسیس  به  دست  است  قرار  که  افرادی  وضعیت  و   ذهنیت  را از  ما  شناخت  سؤال،  این  به  پاسخ  چیست؟

  ای  مشاوره  و  ترویجی، آموزشی  های  برنامه  تهیه  در  و  شناخته  بهتر  را  آنها  های  نیازمندی  مشوق ها و  موانع،  توان  می  که  ای  گونه  به  می دهد؛

 برد.   بهره  آن  از  کشور  توسعه کارآفرینی  کالن   های  ریزی  برنامه  در  همچنین  و
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 نظری تحقیق:مبانی  
 ها  دهنده  شتاب  بر مروری

  در   هوچبرگ  کوهن و  گفته  طبق  بر  و  شد  ارائه  2013  سال  در  کوهن  توسط  ابتدا  در  دهنده  شتاب  یا  آپ  استارت  یک  از  رسمی  تعریف

  آموزشی   و  گری  مربی  های  حاوی بخش  که  است  گروهی  و  دسته  بصورت   مشخص،  بندی  زمان  با  ای  برنامه  دهنده  شتاب  یک  ،  2014  سال

 کم  هزینه  یک  ابتدا  در  آنها(  همه  نه  دهنده)اما  های شتاب  سازمان  از  بسیاری.  شود  می  )ختمDemo day (  ارائه   روز  به  نهایت  در  که  بوده

  مالکیت   از  درصدی  و  است(  متغیر  دالر  هزار  150  تا  0  از  که  است  دالر  هزار 26متوسط  طور  دهند)به  می  ارائه  شان  های  آپ  استارت  به  را  اولیه

  فضا   آنها  بیشتر.  است  صد  در  7  تا  5  حدوداً  درصد  این  که  کنند  می  خود  آن  از  را  شود  می  تاسیس  استارت آپ  توسط  بعدا  که  شرکتی  سهام

  مقدار بسیار   آنها  از  بعضی.  دهد  می  ارائه آپ  استارت  به  را  سازی  شبکه  و  آموزشی  های  فرصت  با  همراه  ها   گری  مربی  را بعالوه  خدمات  دیگر

 صنایع   بین   در  ها   شتاب دهنده  از  بسیاری  که   درحالی.  دهند  می  ارائه  تغییر  قابل  نوشته  یک  شکل  به   آپ  استارت  به  را  مالی  حمایت  زیادی

  یا  خدمات  دقیق  ارزیابی  دارد، صنعتی   یا  تمرکز افقی  دهنده  شتاب یک اینکه  به  توجه  بدون.  کنند  می  نگاه  افقی  بصورت  بقیه  هستند،  متداول

  افزاری   نرم  خدمات  از ای گونه ها  دهنده شتاب تمامی تقریبا نظر تاریخی، از  که دهد می نشان ها آپ استارت  توسط شده ارائه های سرویس

باشد)چاترجی و    صنعت  یک  از  خاصی  بخش  در  استفاده  هدفشان  است  ممکن  افزارها  این نرم  از  بعضی  اگرچه  دهند   می  ارائه  را  اینترنتی  یا

 (. 2013،  5همکاران

  پیش. شده است تر فراگیر اخیر دهه  دو  در تجربه  کسب و آزمون های هزینه  زیاد بسیار ریزش  توسط ها دهنده شتاب شدن پدیدار

  در  افزاری  نرم  سازمان  یک  اندازی  که راه  درحالی.  است  یافته  کاهش  ها  هزینه   این  با  همراه  بشدت  افزاری  نرم  آپ  استارت  شرکت  یک  نیازهای

 فقط  دریافت  با  آپ  استارت  یک  و  است  انجام  قابل  دالر  هزار  500  داشتن  با  امروزه  داشت،  بر  در  دالر  میلیون  5  حدود  ای  هزینه  پیش  سال  ده

 دهنده  شتاب  به امر  این .  باشد  داشته همراه  به  را دالری میلیون  1 تا هزار  500 بازدهی تواند    می  دهی  شتاب  اولیه  هزینه  بصورت  دالر  هزار  50

 (.2013،  6جک   و  )سوتانتوکند عرصه این وارد  را کالنی بسیار های گذاری   سرمایه که است داده  اجازه  ها

براند.   هزینه کارآفرین  یک برای تنهایی به که هستند عملگرهایی یا مختلف های سرویس از ترکیبی دهنده شتاب های برنامه عمل، در

 سرمایه برابر در دادن  قرار  معرض  در و  معرفی ها،  آپ استارت بقیه کنار در  گروهی کار راهنمایی، و ارزشمند گری مربی اولیه،  اندازی راه هزینه

 شتاب زولر، و فلدمن از تعریفی براساس واقع، در.  است گذاران سرمایه  از تعدادی کردن دیافت برای  هایی  فرصت و شبکه ساختن گذاران،

 های تالش و  کرده  جمع  هم دور  را  جامعه یک اعضای  که باشند  یافته سازمان  "گران معامله"از نوعی تا کنند  می تالش  اغلب ها  دهنده

 کار  این تنها  نه  و کنند می  تاکید داران  سرمایه و مربیان بین کردن کار  ای  شبکه  ارزش بر (  تاپ)اصلی های  برنامه .  دهند  می انجام  را  کارآفرینی

 یافته با امر کنند. این می رسانی  کمک التحصیل فارق یک بعنوان نیز  آن اتمام از بعد بلکه دهند، می انجام دهی شتاب برنامه حین در فقط را

 های  سازمان موفقیت برای  ای شبکه  ارتباطات این  وجود   چگونه کند می  اشاره  که  دارد همخوانی Venture Capital حیطه  در مقاالت  های 

 ،  VC منظر از بازار، دیگر طرف در.  پذیرد می صورت کارآفرینی منابع  و اطالعات  گذاری اشتراک توسط کار این .  هستند مهم دهند شتاب

 از  بسیاری  های دسته بین از ها  دهنده  شتاب. کنند می بازی را معامله تراکم و معامله  بندی طبقه بعنوان را  ای  دوگانه نقش  ها  دهنده شتاب

 ها  کاندید  این تمامی دهی شتاب برنامه این  و  کنند  می انتخاب  را دارند باالیی  گذاری سرمایه پتانسیل که آنهایی  شناخت برای  ها  آپ  استارت 

 گذاری سرمایه های کاندید بهترین برای جستجو هزینه کنند می فکر که گزاران سرمایه و کند می  آوری جمع هم دور به مکان یک در را

 آپ  استارت این آینده  با  ای  اولیه  نگاه  و کنند می بازی  نقش مربی بعنوان گزاران سرمایه.  کنند استفاده فرصت  این از  توانند  می باالست بسیار

 کدام  هر های فرصت همچنین  و کنند نگاه واحد نمونه یک بعنوان آپ  استارت های شرکت از بسیاری به تا  دهد می اجازه آنها نهاییه روز.  دارند

 ها فرصت این به توانند می نیز بومی غیر گذاران سرمایه  هستند، مکان  آن به مهاجرت حال  در آنها از هریک  که چون و  بگیرند بر در  نیز را

 و تحقیق به منجر رسد می نظر به شود، می انجام دهنده شتاب توسط که ها  آپ استارت تجمع و بندی دسته عملکرد.  باشند داشته نگاهی

 (.2014،  7همکاران   و  )باربروگردد تر  کوچک  های گروه در ها  VCهای هزینه کاهش

 یک برای ها  دهنده شتاب  مدل، این در.  است مالی مدل نقش  ترین مهم کننده منظم و آورنده جمع بعنوان ها دهنده شتاب ارزش

 CV که است هایی همکاری بصورت  بیشتر است  شده جذب گذاران سرمایه از  عمدتا  که سرمایه این.  کنند می  جذب سرمایه آپ  استارت گروه 

 دریافت مستقیم بطور  ها دهنده شتاب از را خود سرمایه  برگشت که  ندارند انتظاری گذاران سرمایه گونه این.  دارند دهنده  شتاب  مراکز  با  ها

 آپ استارت  از کوچکی کسر ها  دهنده  شتاب  از  بسیاری  طور، همین.  گردد می بر  سرمایه ها آپ استارت  از  سال  9 تا 7 مدت  از  بعد  بلکه.  کنند

 داشتن با .  کنند نمی خود  سهم را  آپ  استارت از  بخشی  هیچ اصال ها دهنده شتاب از بعضی حال این با.  کنند می  خود آن  از  را  شده تاسیس
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 تضمین VC به بلکه است، نشده  ریزی برنامه سرمایه مستقیم بازگشت برای فقط نه دهنده شتاب های برنامه در گذاری سرمایه ها، ویژگی این

  بهمراه   پذیر  ریسک  گذران  سرمایه  ماهیانه  های  دریافت  ازرا   خود های هزینه دهنده شتاب  مراکز  خود.  دهد نمی نیز را شرکت مدت کوتاه ثبت

 (. 2016  ،8همکاران  و  کنند)میان  می  دریافت  دارند  منتخب  های  شرکت  به  سریع  دسترسی  که  هایی  سازمان  دیگر  از  اسپانسرهایی

  برای   دهنده  شتاب  مراکز این  کنند،  می  جذب  را  باال  موفقیت  احتمال  با  و  کیفیت  با  های  ایده  دهنده   شتاب  های  برنامه  که  همانطور

  می  شرکت  ها  دهنده  شتاب  در  که  هایی  شرکت  از  خاصی  ترکیب  داشتن  با.  اند  شده  تبدیل  معامالت  اول  خط  به VC های  سازمان  از  بسیاری

  دالری   معامالت  نسبت  که  است  داده  رخ  ها  دهنده  شتاب  حاوی  مناطق  در  اولیه  های  سرمایه  (بهfinancing )  بخشی  اعتبار  در  جابجایی  کنند،

  نیز   ها  دهنده  شتاب  شدن  پدیدار  اولیه،  سرمایه  دارای  های  شرکت  بر   تاکید  با  است. همچنین،  یافته  افزایش  گرفته  صورت  معامالت  کل  به

  افزار  نرم  و IT فضای  در  گذاری  سرمایه  ها،  دهنده  شتاب  آمدن  بوجود  از  قبل  با  مقایسه  در.  است  شده  معامالت  این  ترکیب در  تغییر  به  منجر

 . است  کرده  پیدا  گیری  چشم  افزایش  ها  دهنده  شتاب  تاسیس  از  بعد

 

 مبانی تجربی تحقیق: 
  دیگران شناسایی  از  سریعتر  را  برنده  هایایده  توانندمی  هاکه شتاب دهنده  کنندمی  بیان  خود  پژوهش  (، در2018)9همکاران   و  دمپولف

حوزه    دو  در  عموما  خبرگان  توجه  مورد  معیارهای  ترینکنند. نتایج پژوهش نشان داد که: اصلی  کمک  رشد  برای  نوپا  کسب و کارهای  به  و  کرده

  از   برخی  شده است  (انجام2017)10هافمن  و  کلی-رادوجویچ  توسط  که  گیرند. در پژوهشیمی  قرار  ایده  هایپتانسیل  و  بنیانگذار  تیم   کیفیت

شتاب    توانایی  مواردی همچون  شامل  معیارها  این.  است  شده  احصاء   هادرخواست  میان  انتخاب از  برای  شتاب دهنده  چند  توجه  مورد  معیارهای

  های فناوری در  تیم کسب و کار، تخصص ایده توسط واقعی مسئله  حل قدرتمند، اصلی نوپا، بنیانگذار کسب و کار به ارزش  افزودن در دهنده

 و   کلی-باشد. رادوجویچمی  انطباق  یادگیری و  به   تیم   تمایل   و  محصول  از  پروتوتایپ  یا  عملیاتی   وجود نمونه  ایده،  پیاده سازی  برای  نیاز  مورد

 در  کسب و کار  های پرورش دهندهسازمان سایر به نسبت متفاوتی معیارهای از هاکه شتاب دهنده دریافتند خود پژوهش ( در2017هافمن)

  دوره،  طول نظر از  هاسازمان سایر  با هاکه شتاب دهنده است اساسی هایتفاوت دلیل به مسئله این. کننداستفاده می عدم پذیرش یا پذیرش

که    مروری  ( در2017)11دوشنیتسکی   و  آنگلین  توونسند،  بوزنیتز، ماتوسیک،  دارند. دروور،...    و  کسب و کار  مدل  حمایتی،  حمایت، ساختار  نوع

  و   هاگیری شتاب دهندهتصمیم  چگونگی  مطالعه  پیشنهاد  هاشتاب دهنده  بخش بررسی  در  اندداده  انجام  کارآفرینی  مالی  تامین  هایپژوهش  بر

  از   یکی  عنوان  به  را  آن  و  کرده  را مطرح   دهیشتاب  هایدوره  در  حضور  متقاضی  نوپای  ارزیابی کسب و کارهای  در  آنها  استفاده  مورد  معیارهای

طراحی شتاب    عوامل  از  یکی  را  انتخاب  و  ارزیابی  (، فرآیند2016)12همکاران   و  پاولز  نمایند. پژوهشمی  پژوهشی معرفی  پراهمیت  مسیرهای

  قرار   التحصیالنفارغ  با  ارتباط  و   مالی  ساختار تأمین  راهبردی،  تمرکز  ها،برنامه  مجموعه  شامل  عواملی  کنار  در  را  آن  و  کندمی  معرفی  هادهنده

  ابتدایی  معیار  به عنوان  تیم  اهمیت  و  غربالگری  برای  بیرونی  متخصصان  از  گیریآنالین، بهره  تنام  ثب  فراخوان  بخش  سه  آن  برای  و  دهدمی

  برای   باز  فراخوان  یک  کنند. ابتدامی  استفاده  دقیق  و  ایچندمرحله  انتخاب  و  ارزیابی  فرایند  یک  از  هاشتاب دهنده.  کندمی  را مشخص  انتخاب

  ها شتاب دهنده برخی. درخواست دهند و  تنام ثب آنالین توانند به صورتمی  متقاضیان  آن طی که شودمی  سازماندهی محدودی زمانی دوره

  دوم یک   گام  در.  گیرندنظر می  تحت  فعاالنه  را  نوپا  کسب و کارهای  نیز  متقاضیان  تنام  ثب  یدوره  از  رویدادهای پیش  در  و  رفته  فراتر  گام  یک

  حضور  انتخاب  کمیته   در  شودمی  دارند خواسته  مشارکت  به  تمایل  که   شتاب دهنده  ذینفعان  آن  در   که  شودمی  آغاز  استاندارد  نظارت  فرایند

  تا   است  شده  تشکیل  شتاب دهنده  پیشین  التحصیالنفارغ  و  گذارانسرمایه  ها،مربی  معموالً از  ارزیابی  یکمیته.  دهند  انجام  مصاحبه  یا  و  یافته

کسب وکار نوپا توسط    رشیعدم پذ  لیدال  نیمهمتر  یبررس(، پژوهشی با عنوان،  1397و همکاران) ی خالقنماید.    کمک  غربالگری متقاضیان  به

 ی کم-یفیروش ک  یر یدهنده ها با بکارگ  نوپا توسط شتاب  یکسب وکارها  رشیعدم پذ  ل یدال  نیشتاب دهنده ها، با هدف شناخت مهمتر

  یو سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه رتبه بند  دیگرد  ییشناسا  انیمتقاض  رشیذ. ابتدا با استفاده از مصاحبه خبرگان علل عدم پدادندانجام  

بازار   ،یر یپذ یو مرب یریادگی یبرا میت یعدم آمادگ ن،یکارآفر میت  یاقیاشت یکه ب دهدیپژوهش نشان م جی. نتارفتیعلل انجام پذ لیو تحل

در شتاب    رشیعدم پذ  لیدال  ن یخود مهتمر  یکسب وکار نوپا  یکار بر رو  یبرا  میت  یمشغله و کمبود وقت اعضا  نطوریهدف کوچک و هم

دهنده    انتخاب شتاب  ندیدر فرآ  یمتقاض  کیرد    یبرا   ییبه تنها  ابانیاز ارز  یار یاز نظر بس  لیدال  نی. ادهد یم  لیرا تشک  یرانیا  ی دهنده ها

وقوع    یدر صورت همزمان  رشی احتمال عدم پذ  یرسو بر  لیدال  یرتبه بند  نطوریو هم  رشی عدم پذ  لیدال  نیمهمتر  یی. شناساکنندیم  تیکفا
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  ی ابیارز  یارهایمع  ییشناسا(، در پژوهشی با عنوان،  1397ی و همکاران)دهکرد  ینیمب  پژوهش است.  نیا   یاز دستاوردها  یدو ضعف در متقاض

.  پرداختند  یفرصت در شتاب دهنده ها م  یابی ارز  یارهایمع  ییبه شناسا  ی کم-یفیک  ختهیاز روش آم  یریفرصت در شتاب دهنده ها، با بهره گ

در سه بعد   یابیارز  یارهایمع  ، یبا خبرگان حوزه شتاب ده  مصاحبه  نطوری مقاالت مرتبط با شتاب دهنده ها و هم  کیستماتیابتدا با مرور س

شتاب دهنده    انیو مرب  رانیشده از مد  یگردآور   یپرسشنامه ها   لی. سپس با تحلدیاستخراج گرد  دهندهو شتاب    نیکارآفر  میراه حل، ت-مسئله

قرار گرفت.    ی کم  دییو تا  یفرصت مورد بررس  رشیعدم پذ  ل یفرصت و دال  یابیارز  یارهای، معSPSS با استفاده از نرم افزار  یرانیفعال ا  یها

و    یکارگزار  ،یچهارگانه بازار، فناور   یها  سکیر یابیارز یدر پ اریمع  11ها با استفاده از  هدهد که شتاب دهند ینشان م یعامل لیتحل جینتا

  میت  یابیبه دو دسته ارز  یابی ارز  یکردها یدهد که رو  یشتاب دهنده ها نشان م  یبرا   یابیارز  یارها یمع  تیاهم  یهستند. خوشه بند   هیسرما

نشان  شتاب دهنده در ارتباط صنعت و دانشگاه،    ریتاث  (، در پژوهشی با عنوان،1396ی)مهدو و    دادجو.  است  میمحور و بازار محور قابل تقس

در این  کشاند؛    یآنها را به سمت استارت آپ ها م  دهیا  هیارا  ییدم تواناهستند و ضعف ع  ییاجرا  یده ها ی شتاب دهنده ها به دنبال ادادند که:  

ها جامه عمل    دهیا  یو خطا را انجام داده و به تمام  ی سع  نیاندک ا  یا  نه یتواند با هز  ی که م  یس شرکت شتاب دهنده ایبا تاس  پژوهش

که با    یشرکت آمده است به طور  تیاز فعال  یکه در آن نمونه ا  یپروژه ا   یبه اجرا   د،یویآر د-با مدل فرد  یاستراتژ   نیبپوشاند. پس از تدو

  ی انی دانشجو  بتواندو   کند  دایدست پ  ییها  یاندک و ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و صنعت به نوآور  نهیو با صرف هز انیبنشرکت دانش    تیحما

شتاب دهنده    یواحد ها نشان دادند که:  با ظهور شتاب دهنده،    نینو  ینیکارآفر(، در پژوهشی با عنوان،  1396ی و همکاران)اوری  .  دزبده بپروران 

نوع    نیآورند. ا  یرا فراهم م  دی کسب و کار جد  یراه انداز  یالزم برا یها  نه یهز  کیشده هستند که هر    ه یارا  شیاز پ  یها  سیاز سرو  یبیترک

طرز کار مرکز شتاب    اگرچهمختلف قرار گرفته است.    یو سازمان ها  یو عموم  یدولت  ،یبخش خصوص  دیمورد استقبال شد  داینگاه جد  دیجد

بر مدل شتاب دهنده و خالصه    یمقاله، معرف  نیمحدود است. در ا  اریمراکز بس  نیا  یبازده  یانجام شده رو  قاتیدهنده کامال واضح است، تحق

  ند یفرآ  یسرعت بخش(، در پژوهشی با عنوان،  1393)فیشری و  ثان  یان یاع  شده است.  هیارا  ینیکار آفر  طیمح   یتالش ها  یرو  دیجد  جیاز نتا  یا

با عنوان شتاب   یا  دهیظهورپدنشان دادند که: و توسعه شتاب دهنده کسب وکار،  جادیا قیاز طر کیتجارت الکترون یها یفناور  یسازیتجار

  دا یبه سرعت توسعه پ  یکوتاه  فراوان در مدت زمان   یها تیگذاشت و با کسب موفق  نانیکارآفر  یرو   شیپ  نینو  یر یدهنده کسب وکار مس

 ی نیکارآفر  یها  میاحتمال شکست ت  ک،یدر حوزه تجارت الکترون  نانیکارآفر  یها  دهی ا  یساز  یروند تجار  عیکرد. شتاب دهنده ها در کنار تسر

نشان دادند که:    ،ینیدهنده در کارآفر  ها شتابنقش شرکت  یبررس(، در پژوهشی با عنوان،  1393ی)راز ی شو    شتابان  دهد.    یکاهش م  زیرا ن

دانش    یشرکتها  ییآن عدم توانا  جهیشده است که نت  یتیاختالف هو  یدانش تا محصول موجب بروز نوع  رهیاختالط دو ساختار مهم در زنج

 است.   یمشتر  ازیو ارائه محصول با ن  هیجذب سرما  یبرا   یعلم و فناور   یمستقر در پارکها  انیبن

 

 پژوهش   روش
  روش   به  هاداده  همچنین،.  اکتشافی است  تحقیق  نوع  نظر  از  و  کاربردی-ایتوسعه  هایپژوهش  جزء   هدف  لحاظ  به  پژوهش حاضر

  حوزه انرژی در نظر  در ایران فعال  هایهشتاب دهند مربیان و مدیران  پژوهش شامل آماری جامعه. است شده گردآوری کمی(-آمیخته)کیفی

شتاب    با   مرتبط  بین المللی   مقاالت  ابتدا  نوپا  یکسب و کارها  جادیدر ا  یحوزه انرژ   ینقش شتاب دهنده ها  یبررس  به منظور.  شد  گرفته

  ی خبرگان دانشگاه  با  هاییمصاحبه  دیگر  سوی  از.  گرفت  قرار  بررسی  مورد  سیستماتیک  مرور  به روش  2019  تا  2000  هایسال  طی  هادهنده

  ارزیابی متقاضیان   در  استفاده  مورد   معیارهای  خصوص  در  سؤاالتی  و  پذیرفت  انجام  یدر حوزه انرژ   رانیفعال ا  هایموفق شتاب دهنده  رانیو مد

  گردید  استفاده برفی گلوله روش از  دارند حوزه این باالیی در فعالیت سابقه که اصلی  خبرگان شناسایی برای . شد پرسیده شتابدهی هایدوره

  گردید   تلفیق  پژوهشی  ادبیات  کنار  در  خبرگان  مصاحبه  از  مستخرج  معیارهای.  شد  حاصل  اشباع نظری  نتایج،  کدگذاری  و  مصاحبه  8  از  پس  و

 از   تحقیق  کیفی  بخش  هایداده  گردید. مقبولیت  بندیدسته  دهنده و ایجاد کسب و کارکارآفرین، شتاب  تیم   حل،راه-مسئله  بعد  چهار  و در

  گذشته   سال  2  طی  که  یدر حوزه انرژ  رانیفعال ا  هایموفق شتاب دهنده  رانی و مد  یخبرگان دانشگاهآماری)   جامعه  دقیق  تعریف  طریق

  های موفق شتاب دهنده  رانیو مد  یخبرگان دانشگاه  از  درخواست  طریق  از  تحقیق   درست نمونه  انتخاب  اند(،داشته  پذیرش  دوره  3  حداقل

  شده   محقق  پیشین  هایپژوهش اساس  بر  مصاحبه  هایطراحی پرسش  و  زمینه  این  در  خبرگان  سایر  معرفی  برای  یدر حوزه انرژ  رانیفعال ا

تحلیل  .  شد  تائید  اولیه  هایمصاحبه  دادن  انجام  از  پس  مصاحبه  های پرسش  اصالح  و  بازبینی  با  استفاده نیز  مورد  ابزار  اعتمادپذیری.  است

  گرفت. پس از   انجام  آنها(  ترکیب  و   و تلفیق  هاشاخص  محوری)شناسایی  و  شواهد(  باز)استخراج  کدگذاری  از  استفاده  با  هامصاحبه  هایداده

  پژوهش   مشابه  حاضر  پژوهش  کمی  بخش.  آماده گردید  پژوهش  پرسشنامه  آنها  کمی  ارزیابی  برای  کیفی،  روش  به  اولیه  معیارهای  تعیین

  22  پژوهش  پرسشنامه  در  لذا.  گیردمی  قرار  ارجاع حوزه مورد  این  در  راهنما  پژوهش  عنوانبه    و  گردید  ( طراحی1985همکاران)  و مکمیالن

  معموالً  آزمون ابزار محتوای اعتبار . شد استفاده محتوا اعتبار از پرسشنامه سنجش روایی گرفت. برای قرار سنجش مورد شده شناسایی معیار

  یخبرگان دانشگاه  نفر از  8  اختیار  در  پژوهش  پرسشنامه  (. لذا1391  همکاران،  و  شود)سرمدمی  تعیین  مطالعه  مورد  متخصصین موضوع  توسط
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گرفت.    قرار  تائید  مورد  آن   روایی محتوایی  الزم  اقدامات  انجام  از  پس  و  گرفت  قرار  یدر حوزه انرژ   رانیفعال ا  هایموفق شتاب دهنده  رانیو مد

 در .  گردید  دریافت  پاسخ  158  و تعداد  شد  ارسال  آنالین  به صورت  هاندهشتاب ده  مدیران  و  مربیان  از   نفر  160  برای  پژوهش  پرسشنامه

 اضافه   آن  در  دارند  پیشنهاد  نیز  را  دیگری  معیار  پرسشنامه،  در  شده  معیارهای مشخص  بر  عالوه  اگر  تا   بود  شده  خواسته  خبرگان  از  پرسشنامه

  شد   انجام  گیریاین نتیجه  بود  نشده  تکرار  دیگری  فرد   توسط  هیچ یک   پیشنهادی  معیارهای  اینکه  به  توجه  با.  نگردید  معیاری معرفی  که   کنند

  استفاده   کرونباخ مورد  آلفای  ضریب  روش  نتایج،  پایایی  به منظور بررسی.  ندارند   را  پرسشنامه  به  شدن  افزوده  برای  الزم  فراگیری  معیارها  آن  که

 (.  1951  است)کرونباخ،  ابزار  مناسب  پایایی  تائید کننده  0.7  از  کرونباخ  آلفای  ضریب  بودن  باالتر  و  آمد  دست  به  0.763  مقدار  که  گرفت  قرار
 

 یافته ها 
ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج است. پژوهش فرآیند  بندی اطالعات و آزمون فرضیههای هر پژوهش، دسته یکی از مهمترین بخش 

ها به شکلی نظامند است. روش تجزیه و تحلیل و آزمون  حل قابل اطمینان مسائل از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیر داده رسیدن به راه 

شود. در این تحقیق هدف مطالعه پاسخگویی به سواالت و بررسی متغیرها  متغیرها و هدف آن مشخص می  ماهیت و ویژگیها با توجه به  فرضیه

  ی حوزه انرژ   ینقش شتاب دهنده ها  یبررسمی باشد. با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق و همچنین نظر خبرگان و متخصصان در این حوزه  

  ی حوزه انرژ   ینقش شتاب دهنده هادهیم، تا مشخص شود در حال حاضر  مورد آزمون قرار میآنها    یبند  هرتبو    نوپا  یکسب و کارها   جادیدر ا

( در ادامه بعد از حذف عوامل ضعیف اقدام به تعیین  2( برای تک تک عوامل تحلیل عاملی گرفته و  1چیست؟  نوپا  یکسب و کارها   جادیدر ا

( در مرحله  3گردند.  این مرحله، سواالت نامربوط و از همبستگی پایین برخوردار باشند حذف میکه در  کنیم در صورتیاعتبار پرسشنامه می

ها عوامل  ( با استفاده از آزمون4کنیم  ها برای تعیین عوامل موثر و مهم را شناسایی میها نوع آزمون بعد با توجه به توزیع نرمال بودن عامل

 شود. اثرهر یک از این عوامل را بررسی می کنیم. داده می  موثر را شناسایی و به فرضیات تحقیق پاسخ
 

 تحلیل داده های کیفی

یکی از مراحل اصلی در هر تحقیقی تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهای مناسب و معتبر است. چون استخراج نتایج بدیع و  

تحقیق آمیخته، محقق بر آن است که درباره یک پدیده یا موقعیت   کاربردی مستلزم تحلیل درست و مناسب داده ها می باشد. در طرح های

نامعین، اطالعات اساسی و دقیقی کشف کند. در تحقیق آمیخته، محقق ابتدا از طریق روش کیفی اطالعات مورد نظر را جمع آوری می کند.  

اولیه امکان صورت بندی سؤال ها یا سواالتی را    گردآوری اطالعات کیفی منجر به توصیف جنبه های زیادی از پدیده می شود. این شناخت

  در مورد پدیده مزبور فراهم می کند. پس از این مرحله، محقق به منظور بررسی سواالت تدوین شده، می تواند با استفاده از روش های تحقیق 

اند، اصالح، جایگزین و یا حذف کند. در    کمی، داده های حاصل از مرحله ی کیفی را اعتباربخشی کند و عواملی را که تاثیر کمتری داشته

روش تحقیق آمیخته داده های کمی و کیفی، هر کدام با روش های خاصی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق با توجه به  

، تحلیل داده ها برای هر  اولویت روش کیفی، ابتدا نتایج حاصل از اجرای تکنیک دلفی مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یک قاعده ی کلی

مورد انتخابی در گروه ایجاد و ساخت مفاهیم از طریق فرآیند کدگذاری است که طی آن داده ها تجزیه و شکسته، مفهوم سازی می شوند و  

دگذاری  مجددا در قالبی جدید سامان دهی می شوند. سه شکل از کدگذاری وجود دارد که عبارتند از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و ک

انتخابی، که در این تحقیق از کدگذاری باز استفاده می شود. کدگذاری باز بخشی از تجزیه و تحلیل است که طی آن داده ها تجزیه و شکسته  

خبرگان دانشگاهی و نفر از  8 و حاصل آن مفاهیمی است که زیربنای مدل مفهومی تحقیق است. در این مطالعه کیفی از نوع تکنیک دلفی،

 داشتند که مراحل آن عبارت است از:   یدر حوزه انرژ  رانیفعال ا  هایشتاب دهندهموفق    انر یمد

: به صورت مصاحبه بود که این مصاحبه بین اعضاء گروه بدون اینکه همدیگر را بشناسند اجرا گردید و از آنها سوال شده  مرحله اول

؟ پس از مصاحبه، جواب های گروه که به صورت داده های  چیستنوپا    یکسب و کارها  جادیدر ا  یحوزه انرژ  ینقش شتاب دهنده هابود که  

  جاد یدر ا  یحوزه انرژ   ینقش شتاب دهنده هاو مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار گرفتند و مشخص گردید که  خام بوده اند مرتب نوشته شدند  

شاخص می باشد. پس از مرحله اول و نوشتن همه ابعاد    22دهنده( و  و شتاب  نیکارآفر  متی  حل،راه-مسئلهبعد)   4شامل    نوپا  یکسب و کارها

مرحله  و شاخص ها در قالب یک جدول مجددا از اعضای گروه خواسته شد تا دیگر عوامل را شناسایی کنند. با توجه به تکراری بودن عوامل در  

در حوزه    رانی فعال ا  هایشتاب دهندهموفق    رانیمدو    خبرگان دانشگاهیشاخص شناسایی شده توسط    22دوم، به مرحله اشباع رسیدیم. پس  

 وارد مرحله تحلیل شدند.  یانرژ 

نفر    158گزینه ای لیکرت تنظیم شدند و در اختیار    5شاخص شناسایی شده را در قالب پرسشنامه کمی و با طیف    22  مرحله دوم:

به عوامل شناسایی شده امتیاز بدهند. که پس از جمع آوری اطالعات  قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا ا هشتاب دهنده رانیو مد انیمرب از

 بوده اند.    3عامل از عوامل شناسایی شده دارای میانگین باالتر از    22مشخص شد که    هاشتاب دهنده  مدیران  و  مربیاناز  
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بعد کدگذاری شدند و مجددا در   3شاخص شناسایی شده که در تحقیق باقی ماندند از طریق کدگذاری در قالب  22 مرحله سوم :

اختیار اعضای گروه قرار گرفت. در این مرحله از اعضاء گروه خبره در خواست شد تا شاخص های مربوط به هر مولفه را که طی کدگذاری  

مولفه شناسایی شده مورد    3ی قرار دهند. که پس از جمع آوری اطالعات گروه خبره مجموعا  )تحلیل تم( مشخص شدند را بررسی و واکاو 

 تائید قرار گرفتند. سه مرحله فوق در قالب جداول زیر گزارش شده اند. 

 : کد گذاری اولیه 1جدول 

کد  

 محوری 
 کد بسته

شماره  

مصاحبه  

 مأخذ کد 

 پرسشنامه  مأخذ کد در ادبیات پژوهش 

ف
دمپول

  و  

همکاران
13

(
2018

 ) 

همکاراندروور و  
14

(
2017

 ) 

)میان
  و  

همکاران 
15
،  

2016
 ) 

رادوجویچ
-

ی
کل

 و  

ن
هافم

16
(

2017
 ) 

پاولز
  و  

همکاران
17

(
2016

 ) 

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 

 

-مسأله

 راه حل 

پتانسیل فروش  

 محصول 
4-5-6 *  *   3.21 1.373 

امکان آزمون ارزان و  

 سریع بازار 
1-5-6 *  *   3.38 .054 

آمادگی نمونه  

 محصول 
2-3-4    *  4.44 .852 

 1.104 4.16 * * * * * 4-3 اندازه بازار 

امکان کپی برداری  

 یا جایگزینی محدود 
6 *  *   4.08 1.057 

 

 

تیم 

 کارآفرین 

 1.258 3.80   *  * 8-7-3 اشتیاق و جدیت تیم

 1.373 3.21 *  * * * 4-3-2 تمایل به یادگیری

 1.094 4.18  *    3 اعتماد تیمی

 1.021 4.14 * *    4-3-2 بنیانگذار قدرتمند

تخصص فنآوری در 

 تیم 
6-8 * *    3.95 1.304 

 

شتاب  

 دهنده

توانایی نقش آفرینی  

 حمایت کننده 
1-5-8   * *  3.91 1.119 

تصور مثبت از بازده  

 سرمایه گذاری 
4-7     * 3.57 1.253 

به  دانش نسبت  

 کسب و کار
1=5  *    4.19 1.086 

دسترسی به سرمایه  

 موردنیاز 
3 * *    4.19 1.075 

 1.013 4.14  * *   3 نقدشوندگی سرمایه 

 
13 Dempwolf, C. S., Auer, J., & D’Ippolito, M 
14 Drover, W., Busenitz, L., Matusik, S., Townsend, D., Anglin, A., & Dushnitsky, G 
15 Mian et al. 
16 Radojevich-Kelley, N., & Hoffman, D. L 
17 Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M., & Van Hove, J 

http://www.johi.ir/


 1 - 14، ص 1400 تابستان، 26، شماره علوم اسالمی انسانی 
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 

 

ایجاد  

کسب و  

 کار

وجود نگاه منطقه  

به مقوله کسب و    یا

 ی کار در حوزه انرژ 

4-6-7  *    4.10 1.030 

کامل    یشفاف ساز

کسب و کار در  

و    یکل  یها   استیس

کالن کشور در حوزه  

 انرژی 

1-5-6   *   3.98 1.288 

  ،یگذار   استیس

و برنامه    یسامانده

بلندمدت    یریز

  یمناسب در فضا 

کسب و کار در  

 ی حوزه انرژ 

7-8    * * 4.69 .514 

و    یقانون  تیحما

  یمقررات دولت

 نهیدر زم  یحمایت

و راه    یسرمایه گذار 

کسب و کار    یانداز

 ی در حوزه انرژ 

4-5 * *    4.30 .875 

کاهش فرایند راه  

کسب و کار    یانداز

از جمله، زمان  

 فرایند صدور مجوز 

3-7-8   *   4.48 .756 

انجام فعالیت های  

مربوط به    ی غاتیتبل

 کسب و کار   جادیا

1-2-5    *  3.83 .841 

انجام مطالعات و  

در   یکاف  قاتیتحق

  یبهبود فضا  نهیزم

کسب و کار در  

 ی حوزه انرژ 

3-4-7    * * 3.72 .770 

 

ی ، مدل پیشنهادی تحقیق  رانیفعال ا  هایشتاب دهنده  ان یو مرب  رانیمدبر اساس مولفه ها و شاخص های شناسایی شده از سوی  

 شد:  انجام زیر طراحی شد و برای تائید برازش روایی کیفی و آن اقدامات

 ارتباط در را خود نظر و بازبینی را کدگذاری پارادایم ی ،ران یفعال ا  هایشتاب دهنده  انیو مرب  رانیمد   : 18اعضا  توسط تطبیق   -الف

 .شد اعمال کدگذاری پارادایم در ایشان دیدگاه های کردند؛ ابراز  آن  با

همچنین محقق  .  شد  گرفته کمک داده ها تفسیر و تحلیل در مشارکت کنندگان از همزمان طور به :پژوهش بودن مشارکتی   -ب

 با کمترین پیش داشته ذهنی و مبتنی بر واقعیت و بدون هیچ گونه تعصب به استخراج کدها پرداخته است.   19ضمن رعایت براکتینگ

 
18 - Member checking 
19 - Bracketing 
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، همسانی،  20ار مقبولیت پژوهشگر با جست و جوی منظم و طرح سواالت هدفمند و باز، صحت و استحکام داده ها را بر اساس چهار معی

د  تعیین و انتقال پذیری تعیین نمود؛ به طوری که از نظر مقبولیت، با تایید بیانیه ها توسط مشارکت کنندگان با مراجعه مجدد و با بازخور

جلب اعتماد    برداشت خود به مشارکت کنندگان، رفع ابهام شد. هم چنین جهت افزایش مقبولیت با تخصیص زمان کافی جهت انجام مصاحبه،

استفاده شد. برای   23از روش بازنگری ناظرین  22با داده های بدست آمده جهت برآورد تایید پذیری   21مشارکت کنندگان و درگیری طوالنی 

کدگذاری  بدون سوگیری بهره گرفته است. با توجه به اطالعات بدست آمده از گروه و  24انتقال پذیری و تناسب، محقق از یافته های مخالف  

 شاخص استخراج شدند که نتایج حاصل از کدگذاری به صورت زیر تنظیم شده اند:   22

 پیشنهادی تحقیق )مدل کشف شده(  1مدل 

 
 )فرضیه های تحقیق(:بررسی مدل ساختاری ) تحلیل مسیر( تحقیق

اول و دوم و سوم ارایه می شود که در مدل فرضیه های   در این قسمت به دنبال اثبات فرضیه های اول و دوم و سوم تحقیق هستیم.

 آن با توجه به اعداد معناداری فرضیه مورد پذیرش را رد می گردند. 

 

 مدل در حالت تخمین استاندارد 

 

 : مدل معناداری فرضیه اول و دوم و سوم تحقیق در حالت تخمین استاندارد  1شکل شماره 

 
20 -Gredibility 
21 -Prolonged engagement 
22 -Confirm ability 
23 -External report 
24 -Searching for disconfirming evidence 

ایجاد کسب و
کار

-مسأله
راه حل

شتاب 
دهنده

تیم 
نکارآفری
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 مدل در حالت ضرایب معناداری 

 

 تحقیق در حالت ضرایب معناداری اول و دوم و سوم ناداری فرضیه : مدل مع 2شکل شماره 

 

 گیری بحث و نتیجه
  پرورش جدید هایمدل یکی از به عنوان نیز شتابدهی فرآیند ( و2013 ،25است)گارتنر  کسب و کار پرورش روند آغاز انتخاب فرآیند

  و   گردد)ردریگزمی شروع شوندمی پذیرفته شتابدهی برنامه متقاضی برای کسب و کارهای آن طی که انتخاب  و ارزیابی فرآیند با کسب و کار

  های برنده ایده  سریع  شناسایی  در  ایویژه  توانایی  هاشتاب دهنده  کنند،می  ( بیان2018همکاران)  و  که دمپولف  طور  (. آن2015  ،26آندرس 

  مراحل   طی  کسب و کارها  بهتر  ارزیابی  در  به آنها  که  بود  هادهندهشتاب  در  فرصت  ارزیابی  معیارهای  شناخت  دنبال  به  پژوهش  این  لذا  و  دارند

 کند. می  کمک  گیریشکل  اولیه

  شتاب دهنده  و  کارآفرین  تیم  حل،راه  -مسئله  بعد  سه  در  معیار  22  از  حوزه انرژی  در  هاشتاب دهنده  که  دهدمی  نشان  پژوهش  نتایج

.  نمایند می  سنجش  دیگر  بعد  دو   با  تعامل  در  را  آن  مستقل بلکه  به صورت  را  بعد  یک  فقط  نه  معیارها  این.  کنندمی  و ایجاد کسب و کار استفاده

  نیز  شتاب دهنده  و کارآفرین تیم بعد دو تناسب همینطور و شتاب دهنده و  حلراه-مسئله تیم، تناسب و  حلراه -مسئله میان تناسب واقع در

 گیرد.می   قرار  بررسی  مورد  معیارهایی  نوپا با  کارهای  و  کسب  ایجاد  در  انرژی  حوزه  های  دهنده  شتاب  نقش  در بررسی

  یبردار  یامکان کپ حل،راه -مسئله  بعد در  هادهنده شتاب توجه  مورد معیار  مهمترین که دهدمی نشان پژوهش نتایج: حلراه-مسئله

  این   اهمیت  خصوص  در  حوزه انرژی  هایشتاب دهنده  که  است آن  گویای  معیار  این  در  پایین  استاندارد  انحراف.  استمحدود    ینیگزیجا  ای

  آن   به  نیاز  شتابدهی  دوره  زمانی  هایمحدودیت  دلیل  به  هاشتاب دهنده.  است   اندازه بازار  معیار  دومین.  دارند  باالیی  اتفاق نظر  ارزیابی  در  معیار

  ها دهندهشتاب  شود. اکثرمی  دیده  معیار  این  در  موضوع  نمود  که  شود  آزموده  پایین  ایهزینه  با  و  سرعت  به  کسب و کار  مدل  و  حلراه   تا  دارند

  قرار   بسیار  اهمیت  رتبه های بعدی  در  فروش محصول  لیپتانس  و  نمونه محصول   یآمادگ  و بازار  عیامکان آزمون ارزان و سر  معتقدند  ایران  در

 است.   مسئله  این  مؤید  معیارها  این  استاندارد  انحراف  و  میانگین  که  دارند

  باالی   اهمیت  از  تواند نشانمی  موضوع  این.  دارند  بیشتری  تعدد   دیگر  بعد  دو  به  نسبت  کارآفرین تیم  ارزیابی  معیارهای:  کارآفرین تیم

  مهمترین   از  را  میت  تیو جد  اقیاشت  معیارهای  ها،دهندهشتاب.  باشد   داشته  گیریشکل  اولیه  مراحل  طی  کسب و کارها  ارزیابی  در  کارآفرین  تیم

 متقاضیان  ارزیابی  فرآیند  در  آنها  اهمیت  و  به کارگیری  در  توافق  نشان دهنده  این معیار  پایین  بسیار  انحراف استاندارد.  دانندمی  ارزیابی  معیارهای

 است. 

  بازده   از  تصور  متقاضی،  کسب و کار  در  آفرینینقش   توانایی  خصوص  در  است شتاب دهنده  الزم  متقاضیان   ارزیابی  برای:  شتاب دهنده

  مسیر   یا  سرمایه  شوندگی  نقد  و   کسب و کار  توسعه  برای  نیاز  مورد  سرمایه  به  دسترسی  کسب و کار،  /صنعت  به  نسبت  دانش  گذاری،سرمایه

 
25 Gertner, D 
26 Rodríguez, H., & Andrés, J 
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  را   استاندارد  انحراف  ترینو پایین  میانگین  باالترین  یگذار  هیتصور مثبت از بازده سرما  میان  از.  دهد  انجام  هاییبررسی  شتاب دهنده  خروج

 دارد.   وجود  ها شتاب دهنده  میان  در  آنها  به  نسبت  باالتری  نظر  اجماع  که  کندمی  مشخص  این  و  دارند  موارد  سایر  به  نسبت

 را  کسب و کار  معیارها، پرورش  و  داد  قرار  بررسی  مورد  حوزه انرژی  هایشتاب دهنده  در  را  فرصت  ارزیابی  معیارهای  پژوهش  این

 در  کشور همچنان در شتابدهی هایفعالیت تجربه  و است زمینه این در  انجام گرفته مطالعات معدود از پژوهش ازآنجاکه این. نمود شناسایی

  هاشتاب دهنده  یادگیری  و  زمان  طی  فرصت  معیارهای ارزیابی  تغییرات  بررسی  هدف  با  هاپژوهش  آینده  در   رودمی  انتظار  است  ابتدایی  مراحل

 گیرد.   قرار  مطالعه  مورد  شتابدهی  پیشین  هایاز دوره  حاصل  نتایج  اساس  بر  خود  ارزیابی  هایشیوه  از

 کاربردی   پیشنهادهای

  طراحی   به  اقدام  گردید  معرفی  مقاله  در  که  فرصت  ارزیابی  مجموعه معیارهای  به کارگیری  با  شودمی  پیشنهاد  هاشتاب دهنده  به

 نمایند.   ایران استفاده  کارآفرینی  اکوسیستم  در  فعال  و  باسابقه  هایشتاب دهنده  دانش  از  ترتیب  این  به  و  نمایندانتخاب    و  ارزیابی  فرآیند

  مورد   را  خود  وضعیت  فرصت  رد  معیارهای  به  توجه  با  شتابدهی  دوره  برای  ثبت نام  به  اقدام  از  پیش  شودپیشنهاد می  متقاضیان  به

  و پس  دهند  انجام  معیار  آن   ارتقاء   برای  کافی   تالش  ابتدا  کنندمی  مشاهده  ضعفی   معیارها  این  یک از   هر  در   درصورتی که  و  دهند  قرار  سنجش

  خواهند   ترتیب  این   به.  نمایند  شتابدهی   های برنامه  شرکت در  به  اقدام  گرددمی  متقاضی  رد  موجب  هاشتاب دهنده  اکثر  در  که  مشکالتی  رفع  از

  میان شتاب دهنده  از  تا  کندمی  کمک  متقاضیان  به  شتاب دهنده  تناسب  معیارهای  بررسی  دیگر  سوی  کرد. از  جلوگیری  وقت  اتالف  از  توانست

  آنها   برای  شتابدهی  دوره  از  بیشتری  دستاوردهای  و  باشد  آنها داشته  کسب و کار  با  بهتری  تناسب  که   نمایند  انتخاب  خود  برای  را   گزینه  بهترین

 گردد.   حاصل

  و   ارزیابی  فرآیند  سنجش  برای  ارزیابی  رویکردهای  همینطور  و  رد فرصت  و  ارزیابی  معیارهای  از  شودمی  پیشنهادها  به شتاب دهنده

  به   فرآیند  این  دهند. در  قرار  مقایسه   مورد  هاشتاب دهنده  سایر  با  را  خود  ارزیابی  فرآیند  کیفیت  ترتیب  این  به  کنند و  استفاده  خود  انتخاب

  معیارهای  صریح،  دانش به خبره ارزیابان ضمنی  دانش با تبدیل و نمایند شناسایی را جدید معیارهای برخی توانست خواهند هاشتاب دهنده

 . دهند  قرار  بیشتری  توجه  مورد  فرآیند ارزیابی  در  را  فرصت  رد  و  ارزیابی
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 راجع ممنابع و  
  قیاز طر  کیتجارت الکترون  یها  یفناور   یساز یتجار  ندیفرآ  ی، سرعت بخش1393  ف،یشر  نیو حس  مانی, ایثان  یانیاع [1]
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