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علی مبینی دهکردی

1

جهانگیر یدالهی فارسی

2

کمال سخدری

3

آرمین خالقی

4

چکیده
فرآیند شتابدهی با ارزیابی و انتخاب از میان کسبوکارهای متقاضی آغاز میشود .شناخت معیارهایی
که در فرآیند ارزیابی و انتخاب مورد اس��تفاده قرار میگیرند از یکس��و برای شتابدهندهها و از سوی
دیگر برای متقاضیان پذیرش در دورههای شتابدهی حائز اهمیت است.در این پژوهش با بهرهگیری از
روش آمیخته کیفی-کمی به شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتابدهندهها پرداخته شد .ابتدا با
مرور سیستماتیک مقاالت مرتبط با شتابدهندهها و همینطور مصاحبه با خبرگان حوزه شتابدهی،
معیارهای ارزیابی در س��ه بعد مس��ئله-راهحل ،تیم کارآفرین و شتابدهنده استخراج گردید .سپس با
تحلیل پرسش��نامههای گردآوری ش��ده از مدیران و مربیان شتابدهندههای فعال ایرانی با استفاده از
نرمافزار  ،SPSSمعیارهای ارزیابی فرصت و دالیل عدم پذیرش فرصت مورد بررسی و تائید کمی قرار
گرفت .نتایج تحلیل عاملی نش��ان میدهد که ش��تابدهندهها با اس��تفاده از  11معیار در پی ارزیابی
ریسکهای چهارگانه بازار ،فناوری ،کارگزاری و سرمایه هستند .خوشهبندی اهمیت معیارهای ارزیابی
برای ش��تابدهندهها نشان میدهد که رویکردهای ارزیابی به دو دسته ارزیابی تیم محور و بازار محور
قابلتقسیم است.
واژههای کلیدی:
معیار ارزیابی فرصت ،رویکرد ارزیابی فرصت ،شتابدهنده ،پرورش کسبوکار.
 . 1عضو هیئت علمی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران.

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmobini@ut.ac.ir :
 . 2عضو هیئت علمی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران.
 . 3عضو هیئت علمی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران.
 . 4دانشجوی دکتری ،کارآفرینی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران.
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مقدمه
حمای��ت و تأمی��ن مالی در مراحل اولیه ش��کلگیری کس��بوکارهای کارآفرینانه طی دهه گذش��ته
دس��تخوش تغییرات بسیار زیادی شده اس��ت .بهطور سنتی حمایتهای پایهای از کسبوکارهای نوپا
در مراکز رش��د 1ارائه میگردید که راهاندازی آنها توسط دانشگاهها ،دولت یا سازمانهای غیرانتفاعی
انج��ام میپذیرفت و منبع تأمین مالی اولیه برای کس��بوکارهای موفق ش��رکتهای س��رمایهگذاری
خطرپذیر 2بودند (کیم و واگمن)2014 ،3؛ اما طی سالهای اخیر ،نوعی ترکیبی از بنگاهها برای پرورش
و تأمین مالی کس��بوکارهای نوپا شکلگرفته است که به ش��تابدهنده 4معروف است و آموزشهای
کارآفرینی را طی مدتی محدود برای گروهی از کسبوکارهای نوپای منتخب که همزمان با هم در دوره
شتابدهی حضور دارند فراهم میکنند (هالن و همکاران .)2014 ،5این نوع سازمانهای حمایتکننده
از کسبوکارهای نوپا از اوایل دهه  90در اکوسیستم کارآفرینی ایران نیز شکل گرفته و به حمایت از
کسبوکارهای نوپا میپردازند و توج ه زیادی را به خود جلب کردهاند (کریمخانی و همکاران.)1396 ،

شتابدهندهها معموالً سرمایه اولیه مرحله بذری ،6محل کار ،شبکه گسترده ،فرصتهای آموزش

و مربیگری (که میتوانند توس��ط کارآفرینان موفق ،فارغالتحصیالن دورههای ش��تابدهی پیش��ین،
س��رمایهگذاران خطرپذیر ،فرش��تگان کس��بوکار یا حتی مدیران ش��رکتهای بزرگ باش��د) را برای
کسبوکارهای مستقر فراهم میآورند و در پایان دوره شتابدهی فرصت جذب سرمای ه در «روز ارائه»7
را برای کس��بوکار نوپا ایجاد میکند (کوهن و هوکبرگ .)2014 ،8فرآیند ش��تابدهی همانند س��ایر
مدلهای پرورش کسبوکار با «ارزیابی و انتخاب» شروع میشود و طی این مرحله است که متقاضیان
حضور در دوره شتابدهی که برای شتابدهندهها بهنوعی فرصت محسوب میشوند مورد ارزیابی قرار
میگیرند (رودریگز و اندرس .)2015 ،9رادوجویچ-کلی و هافمن )2012( 10در پژوهش خود دریافتند
که ش��تابدهندهها از روشهای متفاوتی برای ارزیابی فرصت و انتخاب اس��تفاده میکنند .این مسئله
1 . Incubator
2 . Venture Capital Firms
3 . Kim & Wagman
4 . Accelerator
5 . Hallen et al.
6 . Seed Capital
7 . Demo Day
8 . Cohen & Hochberg
9 . Rodriguez & Andres
10 . Radojevich-Kelley & Hoffman
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میتواند به دلیل ویژگیهای ش��تابدهندهها از نظر طول دوره ،نوع حمایت ،س��اختار حمایتی ،مدل
کس��بوکار باشد؛ اما نکته مهم آن است که بهواس��طه روش ارزیابی فرصت ،شتابدهندهها میتوانند
ایدههای برنده را س��ریعتر از دیگران شناس��ایی کنند و لذا آنها را برای رشد مورد حمایت قرار دهند
(دمپول��ف و هم��کاران .)2014 ،1رادوجویچ-کل��ی و هافمن ( )2012در مقاله خود پیش��نهاد مطالعه
چگونگی ارزیابی و انتخاب کس��بوکارهای نوپا توس��ط شتابدهندهها را مطرح نمودند .از سوی دیگر
دروور و همکاران )2017( 2در مروری که بر پژوهشهای تأمین مالی کارآفرینی انجام دادهاند در بخش
بررسی شتابدهندهها پیشنهاد مطالعه چگونگی تصمیمگیری این نوع از سازمانها را بهمنظور بهبود
انتخاب کسبوکارهای نوپا مطرح کرده و آن را یکی از مسیرهای پراهمیت پژوهشی معرفی مینمایند.
ویژگیهای اکوسیس��تم کارآفرینی ایران ش��رایط خاصی را برای تمام مراحل فرآیند ش��تابدهی
از جمله ارزیابی و انتخاب ایجاد میکند .پژوهشهای نش��ان میدهد که اکوسیس��تم کارآفرینی ایران
اگرچه در س��الهای اخیر پیش��رفتهایی را تجربه نموده است اما همچنان در بسیاری ابعاد در مراحل
ابتدای��ی ق��رار دارد (انتظاری .)2015 ،پژوه��ش داوری و همکاران ( )1396نش��ان میدهد که بهبود
ت از کس��بوکارها ،س��رمایه انسانی ،بازار ،فرهنگ و سیاس��تگذاری از الزامات توسعه
در حوزه حمای 
اکوسیستم کارآفرینی ایران است (داوری و همکاران .)1396 ،بهعنوان نمونه ضعف در قوانین مالکیت
فکری و مهارتهای نرم ش��امل س��ازماندهی و کار تیمی در اکوسیس��تم ایران (س�لامزاده و کسیم،
 )2017محدودیتهای��ی را در بع��د عرضه (متقاضیان دوره ش��تابدهی) بر ش��تابدهندههای ایرانی
تحمیل مینماید که نمود آن در معیارهای ارزیابی و انتخاب متفاوت نس��بت به س��ایر شتابدهندهها
در کش��ورهای توسعهیافته مشاهده میشود .لذا مس��ئله این پژوهش بررسی روش ارزیابی فرصتها و
اهمیت هر یک از معیارها در تصمیمگیری نهایی در خصوص پذیرش کسبوکارها در دوره شتابدهی
است .با توجه به اینکه مطالعات تجربی برای شناخت معیارهای ارزیابی فرصت در این نوع از سازمانها
انجام نشده است (دروور و همکاران ،)2017 ،این پژوهش با هدف شناسایی این الگوها و پاسخ به این
س��ؤاالت که «معیارهای ارزیابی فرصت در شتابدهندهها چیست و اهمیت آنها نسبت به هم چگونه
اس��ت» و همینطور «انواع رویکرد شتابدهندهها به ارزیابی فرصت» طراحی گردید .نوآوری پژوهش
حاضر در شناس��ایی معیارهای ارزیابی در هماهنگی با ریس��کهای مراحل اولیه کسبوکارهای نوآور
1 . Dempwolf et al.
2 . Drover
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نوپا و خوشهبندی آنها در دو رویکرد ارزیابی متفاوت است .در ادامه ابتدا به بررسی پیشینه پژوهشی
شتابدهندهها و ارزیابی فرصت خواهیم پرداخت.
پیشینه پژوهش
پرورش کسبوکار :از مراکز رشد تا شتابدهندهها

شرکتهای فناوری بنیان شالودهی جدید تولید ثروت را شکل میدهند .این مسئله موجب تالشهای
بس��یاری برای تهیهی سیاس��تها ،برنامهها و سازوکارهایی مناس��ب برای حمایت از ایجاد و توسعهی
ش��رکتهای فناوری بنیان ش��ده است .در همین راس��تا ،پژوهشگران ،سیاس��تگذاران و فعاالن این
حوزه بهطور روزافزونی بر اهمیت تس��ریع کارآفرینی و نوآوری فناورانه از طریق سازوکارهای کارآمدتر
پرورش و حمایت از کسبوکار تأکید میکنند (آرنودت2004 ،1؛ باربرو و همکاران .)2012 ،2لذا درک
س��ازوکارهایی که به ایجاد و کارآمدی بیشتر کس��بوکارهای فناوری بنیان کمک میکنند از اهمیت
باالیی برخوردار است (میان و همکاران.)2016 ،3
جنبش مدرن پرورش کسبوکار با ایجاد یک برنامهی مرکز رشد در نیویورک ( )1959و یک پارک

تحقیقاتی ( )1951در کالیفرنیا آغاز شد .متعاقباً ،بیرچ )1979( 4و دیگر محققان بر اهمیت شرکتهای
نوآور کوچک در ایجاد اش��تغال و رش��د اقتصادی تأکید ورزیدهاند .مجموع های از سازوکارهای پرورش
کسبوکار ،طی نیمقرن گذشته توسط سیاستگذاران ،سرمایهگذاران خصوصی ،شرکتها ،دانشگاهها،
نهادهای پژوهشی و غیره شکل گرفتهاند و امروزه در سراسر جهان بکار میروند که از آن جمله میتوان
به مراکز رشد ،پارکهای علم و فناوری و شتابدهندهها اشاره کرد.
پیش از ورود به بحث انواع پرورش کسبوکار الزم است تا تعریفی از این مفهوم و فرآیند آن ارائه
دهیم .مدل پرورش کس��بوکار 5در یک تعریف کلی بهصورت روشی که یک پرورشدهنده کسبوکار
بهمنظور افزایش احتمال بقاء و تس��ریع توسعه کس��بوکارهای نوپای سبد خود ،حمایتهایی را ارائه
میدهد تعریف میش��ود .هکت و دیلتز )2004b( 6پرورش کس��بوکار را بهصورت سیس��تم مداخله
1 . Aernoudt
2 . Barbero et al.
3 . Mian et al.
4 . Birch
5 . Business Incubation Model
6 . Hackett & Dilts
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راهب��ردی و ارزش افزا از طریق نظارت و خدم��ات حمایتی تعریف میکنند .پاولز و همکاران ()2016
ش کسبوکار را سازوکاری میدانند که یک سازمان برای ارائه خدمات پرورش بکار میگیرد
مدل پرور 
تا ارزشی را خلق و از آنها برای خود سود کسب نماید (پاولز و همکاران .)2016 ،هدف این سازمانها
کمک به بقاء ،رشد و بلوغ کسبوکارهای جدید از طریق توانمندسازی است (میان و همکاران.)2016 ،
ب��ا تکثیر و بلوغ س��ازوکارهای پرورش طی دهههای گذش��ته ،مدلهای مختلف��ی از آنها پدیدار
گشت ه است که ماحصل آن گونهشناسیهای مختلف بر مبنای طیفی از مشخصات متمایز است .باربرو
( )2014بر چهار مدل کلی تمرکز کرد ه اس��ت )1 :مراکز نوآوری کس��بوکار ،با تمرکز بر توس��عهی
اقتصادیِ منطقهای )2 ،مراکز رش��د دانش��گاهی جهت تسهیل تجاریس��ازی فناوری؛  )3مراکز رشد
تحقیقاتی که جهت ایجاد ارزش از دس��تاوردهای پژوهش��ی در مؤسسات تحقیقاتی ایجاد شدهاند؛ )4
مراکز رشد مستقل که بر انتخاب و پشتیبانی از کسبوکارهای مخاطرهای با پتانسیل باال تمرکز دارند.
در یک نگاه دیگر ،با تمرکز بر تحوالت مدلهای پرورش کسبوکار در طول زمان دیدگاهی پویا را در
توالی نسلی از مدلهای پرورش کسبوکار را
گونه شناسی به کار گرفته است .این پژوهشها وجود یک
ِ

مطرح میکنند که با نیازهای در حال تغییر کسبوکارهای مخاطرهای تحول مییابند .استدالل بر این
است که هر نسل از مدلهای پرورش کسبوکار ،ساختار و ارزش پیشنهادی خود را با نیازهای در حال
تحول کسبوکارهای مخاطرهای و متقاضیان انطباق میدهد (پاولز و همکاران.)2016 ،
ِ

نس��ل اول مراکز رش��د در اوایل دههی  1990معرفی گردید که عمدتاً بر ارائهی پش��تیبانی منابع

ل باال
مالی و فیزیکی (شامل محل کار و تأمین مالی کوچک) برای کسبوکارهای مخاطرهای با پتانسی 

در مرحلهی اول تمرکز داشت .در ادامه دهه  90میالدی ،مدلهای مراکز رشد عموماً از تمرکز محض
بر ارائهی محل کار و تأمین مالی به سمت طیف گستردهتری از خدمات ناملموس با ارزش افزود ه باال
ت نسل اول ،شامل خدماتی نظیر کمک به ارزیابی
س��وق یافتند .نس��ل دوم این مدلها عالوه بر خدما 

فرصتهای مختلف بازار ،دسترسی به خدمات دانشی ،خدمات توسعهی محصول ،تخصص و شبکههای
کارآفرین و خدمات مالی برای کارآفرینان میش��ود .در سالهای اخیر میتوان تغییر جهتی اساسی را
مشاهده کرد که به نسل جدید مدلهای پرورش کسبوکار اشاره و بر خدمات کسبوکار دانشبنیان

تمرکز دارد و غالباً از مدل اولیهای که مراکز رشد برای آن بنیانگذاری شده بودند یعنی کسب سود از
طریق اجاره یا فعالیت غیرانتفاعی دور میشوند (سوتانتو و جک .)2013 ،1مدل شتابدهنده ،نمونهای
1 . Soetanto & Jack
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از ای��ن تغییر جهت جدید به س��مت تمرکز بر خدم��ات ناملموس و دانشبنی��ان در خدمات پرورش
کس��بوکار است .شتابدهنده ،سازمانی است که هدف آن ش��تاببخشیدن به ایجاد یک کسبوکار
مخاطرهای جدید از طریق آموزش و مربیگری گروههای همدورهای طی زمانی محدود اس��ت (کوهن
و هوکبرگ.)2014 ،
شتابدهندهها شکاف سرمایه را برای کسبوکارهای نوپا و شکاف اطالعات را برای سرمایهگذاران
احتمالی از طریق عمل بهعنوان «واس��ط ش��بکه» پوش��ش میدهند .آنها هزینه جس��تجو را برای
س��رمایهگذاران کاهش میدهند درحالیکه جریان��ی از فناوریهای آزموده ش��ده را برای بازار فراهم
میکنند (دمپولف و همکاران .)2014 ،1اگرچه مدل ش��تابدهنده بیش��تر بر خدمات ناملموس نظیر
مربیگری و شبکهس��ازی متکی اس��ت ،اما ویژگیهای خاص دیگری را نیز نسبت به مدلهای پیشین
پرورش کسبوکار دارد .نخست آنکه شتابدهندهها با هدف تأمین منابع فیزیکی یا خدمات ارائه محل
کار طی یک بازهی زمانی طوالنیمدت طراحی نشدهاند .دوم ،اینکه معموالً سرمایهگذاریِ بذری را در

ازای دریافت س��هام ارائه میدهند و بهعنوان نوعی از س��ازوکارهای تأمین مالی مبتنی بر سهام 2عمل
میکنند .س��وم اینکه مدل شتابدهنده بر توسعهی کس��بوکار تأکید دارد و هدف آن رشد از طریق
ارائه خدمات مربیگری فش��رده ،فرصتهای شبکهس��ازی ،محیط حمایتی از همدورهایها 3و فرهنگ
کارآفرینی است (پاولز و همکاران.)2016 ،
در ایران نیز از س��ال  1391ش��تابدهندهها ش��روع به فعالیت نمودند .شتابدهند ه کسبوکار از
مواردی است که میتواند در بهبود و توسعه اکوسیستم کارآفرینی ایران نقشآفرینی نماید و با تسریع
روند تجاریس��ازی فناوریها ،برخی از ضعفهای کلیدی موجود در فضای کسبوکار کشور را پوشش
دهد (اعیانی ثانی و شریف .)1393 ،پژوهشهای انجام شده در کشورهای آسیایی نشان از تأثیر مثبت
ش��تابدهندهها در اکوسیس��تمهای کارآفرینی کمتر توسعهیافته دارد که با ایجاد نهادهایی متمرکز و
برقراری ارتباط فعال میان تمامی ذینفعان ،مش��کالت و ضعفهای اکوسیس��تم را جبران مینمایند و
موجب رش��د کارآفرینی میشوند (جانگ و اسودوا .)2014 ،ش��تابدهندههای موجود در اکوسیستم
کارآفرینی ایران غالباً در ابتدا و انتهای چرخه ش��تابدهی با ضعفهای متعددی روبهرو هس��تند .این

ضعفها بیش از هر چیز ناش��ی از آموزشهای ناکارآمد ،فرهنگ کارآفرینی و همچنین دسترس��ی به
1 . Dempwolf
2 . Equity Financing
3 . Cohorts
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س��رمایه است و این مسائل باعث میشود تا ش��تابدهندههای ایرانی تفاوتهایی نسبت به نمونههای
مشابه در سایر کشورها داشته باشند .در واقع این تفاوتها با هدف پاسخ به محدودیتهای اکوسیستمی

ش��کل گرفته اس��ت .بهعنوان نمونه شتابدهندههای ایرانی معموالً س��هام بیشتری را نسبت متوسط
جهانی از شرکتهای ورودی خود دریافت مینمایند .این تفاوت به دلیل ریسکهای باالی کارآفرینی
و میزان شکست تیمها در ایران است و شتابدهندهها برای پوشش این ریسکها ناچار شدهاند سهام
بیشتری را دریافت نمایند (اعیانی ثانی و شریف.)1393 ،

شتابدهندهها معموالً در مقایسه با مراکز رشد و فرشتگان کسبوکار مورد بررسی قرار میگیرند

(کوهن .)2013 ،کوهن ( )2013در پژوهش��ی به مقایس��ه ش��تابدهندهها با مراکز رشد و فرشتگان
کسبوکار پرداخته است که بخشهایی از آن در جدول  1آورده شده.
جدول  -1تفاوتهای کلیدی میان مراکز رشد ،فرشتگان کسبوکار و شتابدهندهها (کوهن)2013 ،
مرکز رشد

فرشتگان کسبوکار

شتابدهنده

طول دوره

 1تا  5سال

مداوم

 3ماه

همدورهای

ندارد

ندارد

دارد

مدل کسبوکار

اجاره ،غیرانتفاعی

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری یا غیرانتفاعی

انتخاب

غیررقابتی

رقابتی (مداوم)

رقابتی (دورهای)

دوره عمر کسبوکار

نوپا یا پایانی

نوپا

نوپا

آموزش

موقعیتی ،منابع انسانی،
حقوقی و...

ندارد

هماندیشی

مربیگری

حداقل ،تاکتیکی

بسته به نیاز توسط
سرمایهگذار

شدید

استقرار کسبوکار

در محل

خارج از محل

در محل

یکی از تفاوتهای پایهای میان مراکز رش��د و ش��تابدهندهها را باید در رویکرد آنها به حمایت
جستجو کرد .درحالیکه مراکز رشد بهطور سنتی نقش ضربهگیر را برای کسبوکارهای نوپا در مقابل
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نیروهای بازار ایفا میکنند تا از این طریق برای آنها امکان رش��د فراهم آورند ،ش��تابدهندهها سعی
بر آن دارند تا تعامل میان کسبوکار نوپا و بازار را تسریع نمایند و در این مسیر به کسبوکار نوپا در
یادگیری و انطباق با بازار کمک کنند .از س��وی دیگر درحالیکه مراکز رشد غالباً بهصورت غیرانتفاعی

اداره میش��وند ،شتابدهندهها خصوصی بوده و سرمایهگذاری مبتنی بر سهام انجام میدهند (کوهن،
 .)2013لذا موفقیت ش��تابدهندهها با عملکرد و رشد کسبوکارهای مستقر پیوند گستردهای دارد و
از این جهت بس��یار مش��ابه فرشتگان کسبوکار هستند .این شباهت بهخصوص در سه حوزه ،ورود به
کسبوکار در مرحله نوپایی ،ارزیابی و انتخاب رقابتی از میان متقاضیان و مدل درآمدی سرمایهگذاری
مبتنی بر سهام میتوان مشاهده کرد .بر این اساس ارزیابی فرصت در شتابدهندهها ،بیش از مراکز رشد
با فرشتگان کسبوکار قرابت دارد .در ادامه به بررسی جایگاه ارزیابی فرصت و انتخاب در شتابدهندهها
خواهیم پرداخت.
ارزیابی فرصت در شتابدهندهها
فرآیند ش��تابدهی با ارزیابی فرصت و انتخاب شروع میگردد و طی این مرحله است که کسبوکارها
برای دوره ش��تابدهی پذیرفته میش��وند (ردریگز و آن��درس .)2015 ،1ارزیاب��ی و انتخاب بهصورت
«تصمیمگیری در مورد اینکه کدام کسبوکارهای مخاطرهای برای ورود پذیرش و چه گزینههایی رد
ش��وند» تعریف میشود (آئرتز و همکاران .)2007 ،2مطابق پژوهشها ،یکی از عوامل کلیدی موفقیت
پرورشدهندههای کس��بوکار ،عملکرد آنها در ارزیابی و انتخاب از میان متقاضیان اس��ت (برگک و
نرمن .)2008 ،3از نظر عملیاتی پنج نتیجه برای یک پرورشدهند ه کسبوکار نوپا قابل تصور است:
1.1کسبوکار نوپا بقا یافته و در وضعیت سوددهی به رشد ادامه میدهد.
2.2کسبوکار نوپا بقا یافته و رشد میکند و در مسیری قرار دارد که به سود منجر خواهد شد.
3.3کسبوکار نوپا بقا یافته اما رشد نمیکند و سوددهی ندارد یا سوددهی اندکی دارد.
4.4عمر کسبوکار نوپا در زمان استقرار پایان یافته اما زیانها به حداقل رسیده است.
5.5عمر کسبوکار نوپا در زمان استقرار پایان یافته اما زیانها سنگین بوده است.
بهطور سنتی سه وضعیت اول نشاندهنده موفقیت پرورشدهند ه و دو نتیجه آخر بهعنوان شکست
1 . Rodríguez & Andrés
2 . Aerts et al.
3 . Bergek & Norrman
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ش��ناخته میشود .اگرچه در پژوهش هکت و دیلت ( )a2004اعتقاد بر این است که وضعیت سوم نیز
بهعنوان شکست مطرح است درحالیکه وضعیت چهارم نیز نوعی از نتیجه مؤثر است چراکه نامناسب
بودن اید ه با هزینهای حداقلی مشخص شده است (هکت و دیلتز .)a2004 ،ازآنجاکه پرورش کسبوکار
با هدف موفقیت صورت میگیرد و اجزاء اصلی فرایند پرورش کسبوکار شامل فرآیند انتخاب و فرآیند
پشتیبانی از کسبوکار میباشند ،لذا درک فرآیند ارزیابی و انتخاب بهعنوان یکی از فرآیندهای اساسی
هر پرورشدهنده کسبوکار از اهمیت باالیی برخوردار است (گارتنر.)2013 ،1
دمپولف و همکاران ( )2014معتقدند شتابدهندهها میتوانند ایدههای برنده را سریعتر از دیگران
شناس��ایی کنند .پژوهش پاولز و همکاران ( ،)2016فرآیند ارزیابی و انتخاب را یکی از عوامل طراحی
شتابدهندهها معرفی میکند و آن را در کنار عواملی شامل مجموعه برنامهها ،تمرکز راهبردی ،ساختار
تأمی��ن مال��ی و ارتباط با فارغالتحصیالن قرار میدهد و برای آن س��ه بخش فراخوان ثبتنام آنالین،2
بهرهگی��ری از متخصصان بیرونی ب��رای غربالگری 3و اهمیت تیم بهعنوان معی��ار ابتدایی انتخاب 4را
مشخص میکند .شتابدهندهها از یک فرایند ارزیابی و انتخاب چندمرحلهای و دقیق استفاده میکنند.
ابتدا یک فراخوان باز برای دور ه زمانی محدودی سازماندهی میشود که طی آن متقاضیان میتوانند
بهصورت آنالین ثبتنام و درخواس��ت دهند .برخی شتابدهندهها یک گام فراتر رفته و در رویدادهای
پیش از دورهی ثبتنام متقاضیان نیز کس��بوکارهای نوپ��ا را فعاالنه تحت نظر میگیرند .در گام دوم
یک فرایند نظارت استاندارد آغاز میشود که در آن ذینفعان شتابدهنده که تمایل به مشارکت دارند

خواس��ته میش��ود در کمیت ه انتخاب حضور یافته و یا مصاحبه انجام دهند .کمیتهی ارزیابی معموالً
از مربیها ،س��رمایهگذاران و فارغالتحصیالن پیش��ین شتابدهنده تشکیل شده است تا به غربالگری
متقاضی��ان کمک نماید (پاولز و همکاران .)2016 ،ازآنجاکه موفقیت ش��تابدهنده بس��یار به کیفیت
کسبوکارهای نوپای منتخب وابسته است ،لذا شتابدهندهها تمامی این اقدامات را با هدف گردآوری
اطالعات برای تصمیمگیری مناس��ب در مرحله ارزیابی فرصت انجام میدهند .آنها نیز همانند س��ایر

س��رمایهگذاران در مراحل اولیه کس��بوکار معموالً با مواردی مواجه میشوند که در آن عدم قطعیت
باالیی وجود دارد :آنها در خصوص ایدهای تصمیم به سرمایهگذاری میگیرند که هنوز بازاری برای آن
1 . Gertner
2 . Online Open Call
3 . Use of externals for screening
4 . Team as the primary selection criteria
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ن راهحلهای غیرقطعی،
موجود نیست و آگاهی کافی از نتیجه کار ندارند .این سرمایهگذاران باید از میا 
یک��ی را انتخاب نمایند درحالیکه همزمان با عدم قطعیت ذاتی در مورد خدمات ،محصوالت و بازارها
نیز دستبهگریبان هستند .هوانگ و پیرس )2015( 1چنین موقعیتی را «تعقیب یک هدف نامرئی در
حال حرکت» مینامند.
از س��وی دیگ��ر ظهور یک ش��رکت جدید همواره با ع��دم قطعیت باال و ریس��ک قابلمالحظهای
همراه اس��ت زیرا جدید بودن ش��رکت بهطور ذاتی به این معنی است که تمام اطالعات موردنیاز برای
ارزیابی مرس��وم در دسترس نیس��تند (هوانگ .)2012 ،لذا سرمایهگذاران برای تصمیمگیری در مورد
کس��بوکارهای جدید به مجموعهای معیارها متوسل میش��وند (مکمیالن و همکاران )1987 ،2و در
تالش برای کاهش عدم قطعیت ،به دنبال اطالعاتی نظیر اندازه بازار و قدرت رقبا هس��تند تا بینش��ی
نس��بت س��رمایهگذاری پیدا میکند (ش��پرد و زاخاراکیس .)1999 ،3این موضوع موجب ش��ده است
ت��ا پژوهش در خصوص معیاره��ای ارزیابی و انتخاب فرصت بهخصوص در مراحل اولیه ش��کلگیری
کسبوکار جایگاه ویژهای داشته باشد.
پژوهش��ی که توس��ط رادوجویچ-کلی و هافمن ( )2012انجام شده است برخی از معیارهای مورد
توجه چند شتابدهنده برای انتخاب از میان متقاضیان احصاء شده است .آنها دریافتند که بر اساس
نظر مدیران شتابدهندهها یگانه معیار پراهمیت در انتخاب همانا توانمندی شتابدهنده در ارائه ارزش
به کس��بوکار نوپا اس��ت .بر این اساس ممکن است ش��تابدهنده ایدهای خوب را به دلیل آنکه باور
دارد نمیتواند کمکی به توس��عه کسبوکار آنها داشته باش��د و ارزشی ارائه دهد در دوره شتابدهی
نپذیرد .معیارهای دیگر در ارزیابی و انتخاب عبارتاند از بنیانگذار اصلی قدرتمند (رهبر تیم) ،تمایل
به یادگیری ،ایجاد تغییر و انطباق کس��بوکار در صورت نیاز ،یک ایده کس��بوکار که مشکلی واقعی
را به روش��ی خالق حل کند ،تخصص تیم کسبوکار در فناوری و وجود نمونه عملیاتی محصول است
(رادویچ-کلی و هافمن.)2012 ،
پاولز و همکاران ( )2016دریافتند که تمامی ش��تابدهندههای مورد بررس��ی آنها تی م را عامل
اصلی در ارزیابی و انتخاب میدانند .آنها بیان میکنند که شتابدهندهها اهمیت باالیی برای تیم قائل
هستند و درصورتیکه یک فرد بهتنهایی و بدون تیم باشد در اکثر آنها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت،
1 . Huang & Pearce
2 . MacMillan et al.
3 . Shepherd & Zacharakis
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اگرچه که برخی ش��تابدهنده در ش��کلگیری تیم به کارآفرینان کمک میکنند .اکثر شتابدهندهها
معتقدند که پیش از انتخاب قطعی یک تیم تمایل دارند جلس��های حضوری با آنها داش��ته باشند تا
بتوانن��د بهط��ور دقیقتری افراد حاضر در تیم را بشناس��ند و با آنها ارتباط برق��رار کنند .ویژگیهای
تیمی از جمله مصمم بودن افراد ،باز بودن ،انعطافپذیری و تیمی قدرتمندی که بهخوبی تعامل برقرار
میکند بسیار مورد توجه ارزیابان شتابدهنده در این مرحله است .برخی دیگر از معیارهای مورد توجه
شتابدهندهها میزان نوآوری و فرصت بازار بیان شده است.
جدید بودن پدیده شتابدهنده در اکوسیستم کارآفرینی موجب شده است تا تعداد پژوهشهایی
که بهصورت اختصاصی به بررس��ی علمی ویژگیهای این س��ازمانها پرداختهاند بس��یار محدود باشد
(پاولز .)2016 ،در ادامه برای دستیابی و شناسایی معیارهای مورد استفاده شتابدهندهها روش انجام
پژوهش ارائه خواهد شد.
روش پژوهش
پژوه��ش حاضر به لحاظ هدف جزء پژوهشهای توس��عهای-کاربردی و از نظر نوع تحقیق اکتش��افی
اس��ت .همچنین ،دادهها به روش آمیخته (کیفی-کمی) گردآوری ش��ده است .جامع ه آماری پژوهش
ش��امل مدیران و مربیان شتابدهندههای فعال ایران در نظر گرفته شد .بهمنظور شناسایی معیارهای
ارزیاب��ی فرصت ابتدا مقاالت بینالمللی مرتبط با ش��تابدهندهها طی س��الهای  2000تا  2017به
روش مرور سیس��تماتیک مورد بررس��ی قرار گرفت .ازآنجاکه تعداد کل مقاالت مرتبط با این موضوع
در پای��گاه اس��کوپوس  12مقاله بود تمامی آنها م��ورد مطالعه قرار گرفت و گس��ترهای از معیارها از
ادبیات اس��تخراج گردید .مطابق نظر کوهن ( )2013ش��تابدهندهها بهعنوان یکی از بازیگران مراحل
اولیه کسبوکار شباهت زیادی به فرشتگان کسبوکار از نظر ماهیت انتفاعی سرمایهگذاری و ارزیابی
رقابتی کس��بوکارهای نوپا دارد ،لذا برای شناخت معیارهایی که میتواند در مراحل اولیه مورد توجه
قرار گیرد پژوهشهای اصلی و معتبر مرتبط با معیارهای ارزیابی فرصت در فرش��تگان کس��بوکار نیز
در این پژوهش مورد توجه قرار داده ش��د .به این منظور  3مقاله که بیش��ترین تعداد ارجاع را تاکنون
داشتهاند به مجموعه مقاالت مورد بررسی اضافه گردید .از سوی دیگر مصاحبههایی با مدیران و مربیان
شتابدهندههای فعال ایرانی انجام پذیرفت و سؤاالتی در خصوص معیارهای مورد استفاده در ارزیابی
متقاضیان دورههای ش��تابدهی پرسیده ش��د .برای شناسایی خبرگان اصلی که سابقه فعالیت باالیی
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در این حوزه دارند از روش گلوله برفی اس��تفاده گردید و پس از  8مصاحبه و کدگذاری نتایج ،اش��باع
نظری حاصل ش��د .معیارهای مس��تخرج از مصاحبه خبرگان در کنار ادبیات پژوهشی تلفیق گردید و
در س��ه بعد مسئله-راهحل ،تیم کارآفرین و ش��تابدهنده دستهبندی گردید که در جدول  3مشاهده
میشود .مقبولیت دادههای بخش کیفی تحقیق از طریق تعریف دقیق جامعه آماری (مدیران و مربیان
شتابدهندههای فعال ایرانی که طی  2سال گذشته حداقل  3دوره پذیرش داشتهاند) ،انتخاب درست
نمونه تحقیق از طریق درخواست از مدیران و مربیان برای معرفی سایر خبرگان در این زمینه و طراحی
پرسشهای مصاحبه بر اساس پژوهشهای پیشین محقق شده است .اعتمادپذیری ابزار مورد استفاده
نیز با بازبینی و اصالح پرس��شهای مصاحبه پس از انجام دادن مصاحبههای اولیه تائید ش��د .تحلیل
دادههای مصاحبهها با اس��تفاده از کدگذاری باز (استخراج ش��واهد) و محوری (شناسایی شاخصها و
تلفیق و ترکیب آنها) انجام گرفت.
پ��س از تعیین معیارهای اولیه به روش کیفی ،برای ارزیابی کمی آنها پرسش��نامه پژوهش آماده
گردید .بخش کمی پژوهش حاضر مشابه پژوهش مکمیالن و همکاران ( )1985طراحی گردید چراکه
روش مورد اس��تفاده آنها تاکنون در مطالعه معیارهای ارزیابی در سرمایهگذاران خطرپذیر ،فرشتگان
کس��بوکار و مراکز رش��د بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و بهعنوان پژوهش راهنما در این حوزه
مورد ارجاع قرار میگیرد .لذا در پرسش��نامه پژوهش  19معیار شناس��ایی ش��ده در بخش کیفی در
طیفی چهارگزینهای از نامرتبط( 1معیاری در فرآیند ارزیابی و انتخاب نیست) ،مطلوب( 2معیاری است
ک��ه احتمال انتخاب را افزایش میده��د) ،مهم( 3معیاری که برای انتخاب وجود آن مهم اس��ت ،مگر
آنک��ه عوامل دیگ��ری آن را جبران کنند) و ضروری( 4معیاری که وجود آن تحت هر ش��رایطی برای
انتخاب ضروری اس��ت و عدم وجود آن قطعاً موجب رد متقاضی میش��ود) مورد سنجش قرار گرفت.
طیف چهارگزینهای فوق در پژوهش مکمیالن و همکاران ( )1987برای شناس��ایی معیارهای ارزیابی
در س��رمایهگذاران جس��ور معرفی ش��د و پس از آن در اغلب پژوهشها با هدف شناس��ایی معیارهای
تصمیمگیری و ارزیابی س��رمایهگذاری در کس��بوکارها مورد استفاده قرار گرفته است .برای سنجش
روایی پرسش��نامه از اعتبار محتوا استفاده ش��د .اعتبار محتوای ابزار آزمون معموالً توسط متخصصین
1 . Irrelevant
2 . Desirable
3 . Important
4 . Essential
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موضوع مورد مطالعه تعیین میشود (سرمد و همکاران .)1391 ،لذا پرسشنامه پژوهش در اختیار  8نفر
از اعضاء هیئتعلمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران قرار گرفت و پس از انجام اقدامات الزم روایی
محتوایی آن مورد تائید قرار گرفت.
پرسش��نامه پژوهش برای  83نفر از مربیان و مدیران شتابدهندهها بهصورت آنالین ارسال شد و
تعداد  51پاس��خ دریافت گردید .در پرسش��نامه از خبرگان خواسته شده بود تا اگر عالوه بر معیارهای
مش��خص شده در پرسشنامه ،معیار دیگری را نیز پیش��نهاد دارند در آن اضافه کنند که تنها  2معیار
معرفی گردید .با توجه به اینکه معیارهای پیش��نهادی هیچیک توسط فرد دیگری تکرار نشده بود این
نتیجهگیری انجام شد که آن معیارها فراگیری الزم برای افزوده شدن به پرسشنامه را ندارند .بهمنظور
بررسی پایایی نتایج ،در بخش دوم پرسشنامه از خبرگان خواسته شد تا پنج معیار با بیشترین اهمیت
را از میان معیارهای ارزیابی فرصت انتخاب کنند .مکمیالن و همکاران ( )1985از این روش بهمنظور
بررسی پایایی استفاده کرده و بیان میکنند که همبستگی باال میان معیارهای اولویتدار و نتایج بخش
اول پرسشنامه نشانگر پایایی پرسشنامه خواهد بود .در این پژوهش نیز معیارهای منتخب خبرگان در
بخش دوم همبستگی باالیی با معیارهایی که در بخش اول پرسشنامه رتبه دریافت کرد ه بودند داشت
و پایایی به این روش مورد تائید قرار گرفت .به عالوه برای سنجش پایایی روش ضریب آلفای کرونباخ
مورد استفاده قرار گرفت که مقدار  0.763به دست آمد و باالتر بودن ضریب آلفای کرونباخ از  0.7تائید
کننده پایایی مناسب ابزار است (کرونباخ .)1951 ،فرآیند و گامهای انجام این پژوهش در شکل  1ارائه
ش��ده است .همینطور توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمون ه تحقیق در بخش کیفی و کمی در
جدول  2همراه با فراوانی و درصد ارائه شده است.
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شکل  -1فرآیند و گامهای انجام پژوهش

تجزیهوتحلیل یافتهها
معیارهای ارزیابی فرصت

بهمنظور شناس��ایی معیاره��ای ارزیابی فرصتهای کارآفرینی در ش��تابدهندهها اقدام به کدگذاری
دادههای کیفی گردید .ابتدا گزارههای مرتبط با ارزیابی از مقاالت پژوهش��ی استخراج شد و کدگذاری
باز ،بس��ته و محوری انجام پذیرفت .از س��وی دیگر مصاحبههای خبرگان نیز کدگذاری و تحلیل شد.
تعداد  19کد بس��ته طی این فرآیند اس��تخراج ش��د که در جدول  3تمامی آنها بر اساس مصاحبه و
ادبیات پژوهش معین گردیده است .برای ایجاد درجه انتزاع باالتر در کدهای بسته ،اقدام به کدگذاری
محوری میشود .کدهای محوری در سه دسته کلی شامل مسئله-راهحل ،تیم و شتابدهند ه شناسایی
شد (شکل .)2
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پس از شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتابدهندهها بر اساس ادبیات پژوهش و مصاحبه،
پرسشنامهای مبتنی بر آن طراحی گردید تا اهمیت هر یک از آنها در شتابدهندهها و همینطور علل
عدم پذیرش فرصت و رویکردهای ارزیابی مختلف بررسی شود .میانگین و انحراف استاندارد معیارهای
ارزیابی اولیه در جدول  3ارائه شده است .در ادامه نتایج ارائه میگردد.
جدول  -2ویژگیهای جمعیت شناختی
ویژگی خبرگان

ویژگی
سن

تحصیالت

تجربه راهاندازی
کسبوکار شخصی

سابقه فعالیت در
شتابدهنده

خبرگان مصاحبه

خبرگان پرسشنامه

گروه

تعداد

فراوانی

تعداد

فراوانی

 20تا  30سال

4

%50

30

%58.8

 31تا  40سال

4

%50

21

%41.2

کارشناسی

0

%0

7

%13.7

کارشناسی ارشد

3

%37.5

31

%60.8

دکتری تخصصی

5

%62.5

13

%25.5

فاقد کسبوکار

0

%0

10

%19.6

 1کسبوکار

1

%12.5

15

%29.4

 2کسبوکار

4

%50

6

%11.8

بیش از  2کسبوکار

3

%37.5

20

%39.2

 1تا  2سال

1

%12.5

16

%31.4

 2تا  3سال

1

%12.5

13

%25.5

 3تا  4سال

3

%37.5

20

%39.2

بیش از  4سال

3

%37.5

2

%3.9
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جدول  -3معیارهای ارزیابی فرصت در مراحل اولیه کسبوکار
مأخذ کد در ادبیات پژوهش

تیم کارآفرین

مسئله-راهحل

کد
محوری

کد بسته

1

پرسشنامه

شماره
مصاحبه
پاولز و
و
مسون
ون
انحراف
 2سودک ،3رادوجویچکلی و
همکاران ،5میانگین
مأخذ کد اسنابروگه ،1استارک ،
استاندارد
 2006هوفمن2012 ،4
2016
2004
2000

پتانسیل فروش
محصول

8-7-6-5-4

×

×

3.67

0.58

امکان آزمون
ارزان و سریع بازار

5-3-2

×

×

3.18

0.62

آمادگی نمونه
محصول

7-4-3

2.78

0.72

2.57

0.66

2.53

0.50

اندازه بازار بزرگ 7-4-3-1

×
×

امکان کپیبرداری
یا جایگزینی
محدود

5

ویژگیهای
خاص شامل ثبت
اختراع ،مالکیت
معنوی و ...

5

×

اشتیاق ،جدیت و
تعهد تیم

8-7-5-3-2

×

وقت آزاد
کافی تیم برای
کسبوکار

6-3-2-1

تمایل به
یادگیری /مربی 8-4-3-1
پذیری

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

1.61

0.49

3.76

0.42

3.69

0.46

3.63

0.68

1 . Van Osnabrugge
2 . Mason and Stark
3 . Sudek
4 . Radojevich-Kelley and Hoffman
5 . Pauwels et al.
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مأخذ کد در ادبیات پژوهش

شتابدهنده

تیم کارآفرین

کد
محوری

کد بسته

پرسشنامه
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شماره
مصاحبه
پاولز و
و
مسون
ون
انحراف
 2سودک ،3رادوجویچکلی و
همکاران ،5میانگین
مأخذ کد اسنابروگه ،1استارک ،
استاندارد
 2006هوفمن2012 ،4
2016
2004
2000

قابلاعتماد بودن
تیم

3-2

بنیانگذار
قدرتمند /رهبر تیم

8-1

×

3.51

0.75

×

3.35

0.59

3.14

0.69

2.69

0.73

×

2.37

0.52

×

3.49

0.57

×

تخصص فناوری
در تیم

4-3-2

×

×

×

سابقه مثبت
فعالیت تیم

7-3

×

×

×

تجربه بازار هدف
در تیم

7-4-3

×

×

×

توانایی
نقشآفرینی
حمایتکننده

8-5-2

تصور مثبت
از بازده
سرمایهگذاری

7-5-4-3

دانش نسبت به
صنعت /کسبوکار

5-4

×

×

×

×

×

3.45

0.60

3.20

0.77

دسترسی به
سرمایه مورد نیاز

5-2

×

×

2.78

0.75

نقد شوندگی
سرمایه (مسیر
خروج)

8-1

×

×

2.75

0.76

×
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شکل  -2ابعاد ارزیابی فرصت در شتابدهندهها

•مس�ئله-راهحل :نتایج پژوهش نش��ان میدهد که مهمترین معیار مورد توجه شتابدهندهها در
بعد مسئله-راهحل پتانسیل فروش محصول است .انحراف استاندارد پایین در این معیار گویای آن
اس��ت که ش��تابدهندههای حاضر در پژوهش در خصوص اهمیت این معیار در ارزیابی اتفاقنظر
باالیی دارند .دومین معیار ارزیابی امکان آزمون ارزان و س��ریع بازار اس��ت .شتابدهندهها به دلیل
محدودیتهای زمانی دوره ش��تابدهی نیاز به آن دارند تا راهحل و مدل کس��بوکار به سرعت و با
هزینهای پایین آزموده شود که نمود موضوع در این معیار دیده میشود.
اکثر ش��تابدهندهها در ایران معتقدند امکان کپیبرداری و جایگزینی محدود و ویژگیهایی نظیر
ثبت اختراع و مالکیت معنوی در ارزیابی متقاضیان ورود به دوره ش��تابدهی اهمیت بسیار پایینی
دارند که میانگین و انحراف استاندارد کم این معیارها مؤید این مسئله است.

•تیم کارآفرین :معیارهای ارزیابی تیم کارآفرین نس��بت به دو بعد دیگر تعدد بیش��تری دارند .این
موضوع میتواند نش��ان از اهمیت ب��االی تیم کارآفرین در ارزیابی کس��بوکارها طی مراحل اولیه
شکلگیری داشته باشد .شتابدهندهها معیارهای اشتیاق ،جدیت و تعهد تیم ،وقت آزاد کافی تیم
برای کسبوکار و تمایل به یادگیری /مربی پذیری را از مهمترین معیارهای ارزیابی میدانند .انحراف
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استاندارد بسیار پایین در دو معیار اول نشاندهنده توافق در بهکارگیری و اهمیت آنها در فرآیند
ارزیابی متقاضیان است.
موضوع بسیار مهم در خصوص تیم کارآفرین ارزیابی تناسب آن با سایر ابعاد است .در این خصوص
شتابدهندهها برای ارزیابی تناسب میان تیم کارآفرین و مسئله-راهحل از معیار تجربه بازار هدف
در تیم و برای تخصص فناوری در تیم بهره میبرند .تناس��ب میان تیم کارآفرین و ش��تابدهنده با
دو معیار تمایل به یادگیری /مربی پذیری و وقت آزاد کافی تیم برای کسبوکار ارزیابی میگردد.

•ش�تابدهنده :برای ارزیابی متقاضیان الزم اس��ت شتابدهنده در خصوص توانایی نقشآفرینی در
کس��بوکار متقاضی ،تصور از بازده س��رمایهگذاری ،دانش نس��بت به صنعت /کسبوکار ،دسترسی
به س��رمایه مورد نیاز برای توس��عه کسبوکار و نقد شوندگی سرمایه یا مس��یر خروج شتابدهنده
بررسیهایی انجام دهد .از میان این معیارهای ارزیابی ،توانایی نقشآفرینی شتابدهنده و تصور مثبت
از بازده سرمایهگذاری باالترین میانگین و پایینترین انحراف استاندارد را نسبت به سایر موارد دارند و
این مشخص میکند که اجماع نظر باالتری نسبت به آنها در میان شتابدهندهها وجود دارد.
باید توجه داش��ت که معیار دانش نسبت به صنعت /کسبوکار ،توانایی نقشآفرینی شتابدهنده و
دسترسی به س��رمایه مورد نیاز برای توسعه کسبوکار بهمنظور ارزیابی تناسب میان شتابدهنده
و مس��ئله-راهحل مورد استفاده قرار میگیرند .از سوی دیگر همانطور که در بخش قبل نیز اشاره
شد تمایل به یادگیری /مربی پذیری و وقت آزاد کافی تیم برای کسبوکار در ارزیابی تناسب میان
شتابدهنده و تیم کارآفرین مورد توجه است.
مهمترین دالیل عدم پذیرش فرصت
بهمنظور شناسایی اصلیترین دالیل شتابدهندهها برای عدم پذیرش فرصت ،تعداد شتابدهندههایی
که به هر معیار امتیاز ضروری داد ه بودند بررسی گردید .همانطور که در بخش روش تحقیق نیز بیان
شد ،امتیاز ضروری به این معنی است که نبود ویژگی در یک متقاضی قطعاً موجب رد آن خواهد شد.

پنج مورد از مهمترین علل عدم پذیرش فرصت در جدول ش��ماره  4ارائه ش��ده است .همانطور که در
جدول نیز مشخص است ،چهار معیار از پنج عامل اصلی در عدم پذیرش به ویژگیهای تیم کارآفرین
مرتبط است %76 .شتابدهندهها درصورتیکه اشتیاق ،جدیت و تعهد الزم را در تیم کارآفرین مشاهده
نکنند ،فرصت را برای دوره ش��تابدهی نخواهند پذیرفت .به همین ترتیب باور ش��تابدهنده به اینکه
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تیم تمایل به یادگیری و پذیرفتن نظرات مربیان را برای بهبود کسبوکار دارد بسیار حائز اهمیت است
و  %75آنها درصورتیکه تیم چنین ویژگیای را نداش��ته باشد آن را رد خواهند کرد .پتانسیل فروش
باالی محصول ،وقت آزاد کافی اعضای تیم برای حضور در شتابدهنده و قابلاعتماد بودن کارآفرینان
موجب میش��ود تا به ترتیب  69 ،73و  67درصد از شتابدهندهها در فرآیند ارزیابی ،تصمیم به عدم
پذیرش فرصت بگیرند.
جدول  -4علل اصلی عدم پذیرش فرصت در شتابدهندهها
علت ضعف متقاضی

رتبه

درصد عدم پذیرش

1

اشتیاق ،جدیت و تعهد تیم

%76

2

تمایل به یادگیری /مربی پذیری تیم

%75

3

پتانسیل باالی فروش محصول

%73

4

وقت آزاد کافی تیم برای کسبوکار

%69

5

قابلاعتماد بودن تیم

%67

جدول  -5علل عدم پذیرش فرصت با ضعف در دو ویژگی
رتبه

علل ضعف متقاضی

درصد عدم پذیرش

1

اشتیاق ،جدیت و تعهد تیم  +تمایل به یادگیری/مربی پذیری تیم

%96

2

تمایل به یادگیری/مربی پذیری تیم  +پتانسیل فروش باالی محصول

%94

3

قابلاعتماد بودن تیم  +اشتیاق ،جدیت و تعهد تیم

%94

4

اشتیاق ،جدیت و تعهد تیم  +پتانسیل فروش باالی محصول

%92

5

وقت آزاد کافی تیم برای کسبوکار  +پتانسیل فروش باالی محصول

%92

6

اشتیاق ،جدیت و تعهد تیم  +وقت آزاد کافی تیم برای کسبوکار

%90

7

تمایل به یادگیری/مربی پذیری تیم  +وقت آزاد کافی تیم برای کسبوکار

%90

8

قابلاعتماد بودن تیم  +وقت آزاد کافی تیم برای کسبوکار

%88

9

قابلاعتماد بودن تیم  +پتانسیل فروش باالی محصول

%86

10

قابلاعتماد بودن تیم  +تمایل به یادگیری/مربی پذیری تیم

%75
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همزمانی ضعف کس��بوکار متقاضی دوره ش��تابدهی در دو ویژگی موجب افزایش احتمال عدم
پذیرش آن میشود .بهعنوان نمونه درصورتیکه ارزیابان شتابدهنده اشتیاق ،جدیت و تعهد الزم را در
تیم مش��اهده نکنند و به این باور برسند که اعضای تیم تمایلی به یادگیری و پذیرفتن نظرات مربیان
ندارند در  %96مواقع فرصت را با همین دو دلیل از لیست حذف خواهند نمود .سایر نسبتها و فراوانی
علل عدم پذیرش فرصت در صورت همزمانی ضعف دو ویژگی در جدول  5ارائه شده است.
تحلیل عاملی معیارهای ارزیابی فرصت
با هدف شناسایی الگوهای عمومیتر در ارزیابی فرصت توسط شتابدهندهها تحلیل عاملی پاسخهای
پرسش��نامه انجام پذیرفت .بهمنظور تمرکز بر مهمترین معیارها آزمون  tتک نمونهای بر روی مجموع
دادههای پژوهش انجام پذیرفت .ازآنجاکه میانگین کل امتیازات در آزمون  tتک نمونهای به میزان 0.8
باالتر از عدد  2اس��ت ،بنابراین تمامی متغیرهایی که دارای امتیازی پایینتر از میانگین جامعه ()2.8
بودند از فرآیند تحلیل عاملی و خوشهبندی حذف گردید و تمرکز بر مهمترین معیارها معطوف گردید.
جدول  -6نتایج آزمون  tتک نمونهای
مقدار آزمون = 2

کل امتیازات

t

درجه آزادی

اختالف میانگین

39.574

50

0.79614

تحلیل عاملی اکتش��افی با اس��تفاده از نرمافزار  SPSSانجام پذیرفت .ابتدا بهمنظور تعیین تعداد

عوامل از معیار مقدار ویژه مش��خص گردید که چهار عامل مقدار ویژه بزرگتر از  1دارند که مجموعاً
 71.524درص��د از واریان��س کل را تبیین میکنند .نتایج تحلیل عاملی پس از چرخش واریماکس در
جدول  7نمایش داده شده است.
جدول  -7تحلیل عاملی معیارهای ارزیابی فرصت در شتابدهندهها
معیار ارزیابی

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

پتانسیل باالی فروش محصول

0.654

0.184

-0.025

0.141

امکان آزمون ارزان و سریع بازار

0.733

0.164

-0.054

-0.042
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معیار ارزیابی

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

دانش شتابدهنده از صنعت /کسبوکار

0.655

0.503

0.420

-0.225

تخصص فناوری در تیم

0.554

0.714

-0.033

0.121

بنیانگذار قدرتمند /رهبر تیم

0.459

0.104

0.639

0.355

قابلاعتماد بودن تیم

0.114

0.062

0.521

0.147

اشتیاق ،جدیت و تعهد تیم

0.061

0.383

0.561

0.289

تمایل به یادگیری /مربی پذیری

0.087

0.112

0.756

0.075

وقت آزاد کافی تیم برای کسبوکار

-0.122

0.095

0.501

0.048

توانایی نقشآفرینی حمایتکننده

-0.085

0.021

0.357

0.612

تصور مثبت از بازده سرمایهگذاری

-0.101

0.262

0.333

0.765

ریسک بازار ریسک فناوری ریسک کارگزاری ریسک سرمایه

بهمنظور شناس��ایی عوامل بزرگترین مقدار در هر یک از س��طرهای جدول  7مش��خص گردید و
در کنار هم قرار داده ش��د .سپس بهمنظور تفس��یر چهار عامل حاصل از تحلیل اکتشافی ،نظریات در
خصوص انواع ریس��ک س��رمایهگذاری در کس��بوکارهای مخاطرهای مورد توجه قرار گرفت .پژوهش
پروکش و همکاران ( )2016هفت نوع ریسک که در مراحل مختلف توسعه یک کسبوکار مخاطرهای
برای س��رمایهگذاران وجود دارد را بهصورت ریس��ک کارگزاری ،1مالی (س��رمایه) ،فناوری ،بازار ،منابع
انسانی ،بینالمللی سازی و ریسکهای سطح کالن شناسایی نموده است .با بررسی چهار عامل مشخص
ش��ده در جدول ش��ماره  6میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که چهار ریس��ک از هفت نوع ریسک در
مرحله ورود کسبوکار به شتابدهنده مورد ارزیابی قرار میگیرند که این چهار ریسک عبارتاند از:
•ریسک بازار شامل سه معیار پتانسیل فروش محصول ،امکانپذیری آزمون ارزان و سریع بازار
و همینطور دانش شتابدهنده از صنعت /کسبوکار است.

•ریسک فناوری با استفاده از معیار تخصص تیم کارآفرین در فناوریهای مورد نیاز برای توسعه
محصول سنجیده میشود.
1 . Agency Risk
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•ریسک کارگزاری به نگرانیهای مرتبط با رابطه میان شتابدهنده و کسبوکار جدید میپردازد.
این ریسک با معیارهای وجود یک رهبر قدرتمند در تیم ،قابلاعتماد بودن اعضای تیم ،اشتیاق و
جدیت افراد ،مربی پذیری و وقت آزاد کافی برای حضور در شتابدهنده سنجیده میشود.

•ریس�ک س�رمایه نیز با معیارهای تصور مثبت از بازده سرمایهگذاری و توان شتابدهنده در
نقشآفرینی و سرمایهگذاری در کسبوکار متقاضی طی دوره شتابدهی ارزیابی میگردد.
رویکرد شتابدهندهها به ارزیابی فرصت
ی��ازده معی��ار اصلی ارزیابی فرصت که در بخشهای قبلی معرفی ش��دند ،برای خوش��هبندی رویکرد
ش��تابدهندهها ب��ه ارزیابی فرصت مورد تحلیل ق��رار گرفت .با بهکارگیری الگوریتم خوش��هبندی دو
مرحلهای در نرمافزار  SPSSمش��خص گردید که دادهها در دو خوشه متمایز قابل دستهبندی هستند
و هر یک از پاس��خنامهها در یکی از دو خوش��ه قرار گرفت .سپس میانگین معیارهای ارزیابی برای هر
یک از دو خوشه محاسبه گردید تا بهتر بتوانیم معیارهای مورد توجه در خوشهها را مورد مقایسه قرار
دهیم (جدول  .)8حاصل تحلیل دو خوش��ه اصلی یا رویکرد به ارزیابی را مشخص میکند که در ادامه
به تفسیر هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

•ارزیاب�ی بازار محور :خوش��ه اول از رویکردها به ارزیابی فرصتهای ش��تابدهی را میتوان
ارزیابی بازار محور نامگذاری کرد .در این رویکرد ارزیابان بیش از سایر خوشهها در پی بررسی
ریس��کهای بازار و سرمایه هستند و توجه باالیی به معیارهای پتانسیل فروش محصول ،بازده
سرمایهگذاری و دانش داخلی شتابدهنده از بازار هدف کسبوکار معطوف میدارند .این موضوع
با مقایسه میانگین معیارهای ارزیابی ریسک بازار و سرمایه در خوشه اول نسبت به خوشه دوم
قابل مشاهده است .در واقع ارزیابان رویکرد بازار محور به معیارهای این بخش اهمیت باالتری
دادهاند و میانگین این شاخصها مقادیر بیشتری را نشان میدهد .در واقع ارزیاب میخواهد با
آگاهی نس��بت پتانس��یل فروش و اطالعات بازار توان خود را در مدیریت ریسکهای بازار مورد
بررسی قرار دهد و کسبوکارهایی را برای دوره شتابدهی پذیرش کند که با ریسکهای قابل
تحملی از سمت بازار مواجه هستند.

•ارزیابی تیم محور :رویکرد ارزیابی تیم محور موضوع مورد توجه ارزیابان دومین خوشه است.
این رویکرد ارزیابی بیش از هر چیز به مدیریت ریسکهای کارگزاری توجه دارد .شتابدهندههای
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ش ارتباطی نخواهند داشت و
این دسته میخواهند اطمینان حاصل کنند که با کسبوکارها چال 
بهخوبی امکان هدایت و مدیریت ارتباط شتابدهنده-تیم فراهم است .در این رویکرد به ارزیابی
معیارهای تمایل به مربی پذیری ،اش��تیاق ،جدیت و تعهد تیم و همینطور حضور یک رهبر در
تیم کارآفرین را بیش از سایر معیارهای مورد توجه قرار میدهند و این مسئله موجب شده است
تا میانگین این معیارها در خوشه دوم باالتر از خوشه اول باشد .در نظر ارزیاب تیم محور حضور
یک رهبر کارآفرین در تیم میتواند تصمیمگیریهای راهبردی را هدایت کند و ش��تابدهنده
در چالشهای مدیریت توسعه کسبوکار از طریق او اطمینان حاصل کند که تیم هم جهت به
حرکت ادامه خواهد داد.
جدول  -8میانگین معیارهای ارزیابی فرصت در دو خوشه بازار محور و تیم محور
خوشه اول

خوشه دوم

معیار ارزیابی
پتانسیل فروش محصول

3.86

3.57

امکان آزمون ارزان و سریع بازار

3.15

3.19

اشتیاق ،جدیت و تعهد تیم

3.61

3.84

وقت آزاد کافی تیم برای کسبوکار

3.63

3.72

تمایل به یادگیری /مربی پذیری

3.41

3.75

قابلاعتماد بودن تیم

3.47

3.53

بنیانگذار قدرتمند /رهبر تیم

2.63

3.74

تخصص فناوری در تیم

3.08

3.17

توانایی نقشآفرینی حمایتکننده

3.54

3.46

تصور مثبت از بازده سرمایهگذاری

3.65

3.34

دانش نسبت به صنعت /کسبوکار

3.50

3.04

بازار محور

تیم محور

رویکردهای ارزیابی
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نتیجهگیری
فرآیند انتخاب آغاز روند پرورش کسبوکار است (گارتنر )2013 ،و فرآیند شتابدهی نیز بهعنوان یکی
از مدلهای جدید پرورش کس��بوکار با فرآیند ارزیابی و انتخاب که طی آن کس��بوکارهای متقاضی
برای برنامه ش��تابدهی پذیرفته میش��وند ش��روع میگردد (ردریگز و آن��درس .)2015 ،آن طور که
دمپولف و همکاران ( )2014بیان میکنند ،شتابدهندهها توانایی ویژهای در شناسایی سریع ایدههای
برنده دارند و لذا این پژوهش به دنبال شناخت معیارهای ارزیابی فرصت در شتابدهندهها بود که به
آنها در ارزیابی بهتر کسبوکارها طی مراحل اولیه شکلگیری کمک میکند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که شتابدهندهها در ارزیابی فرصتها از  19معیار در سه بعد مسئله-
راهحل ،تیم کارآفرین و شتابدهنده استفاده میکنند .این معیارها نه فقط یک بعد را بهصورت مستقل
بلکه آن را در تعامل با دو بعد دیگر س��نجش مینمایند .در واقع تناس��ب میان مس��ئله-راهحل و تیم،
تناسب مس��ئله-راهحل و شتابدهنده و همینطور تناسب دو بعد تیم کارآفرین و شتابدهنده نیز در
ارزیابی فرصت با معیارهایی مورد بررسی قرار میگیرد.
از سوی دیگر باید گفت که توجه در مرحله ارزیابی بر چهار ریسک اصلی از هفت ریسک شناسایی
ش��ده برای کس��بوکارهای مخاطرهای (پروکش و همکاران )2016 ،متمرکز اس��ت .این چهار ریسک
شامل ریسک بازار ،فناوری ،کارگزاری و سرمایه است و معیارها برای سنجش این ریسکها مورد توجه
قرار میگیرند .چهار نوع ریسک با استفاده از  11معیار اصلی مورد سنجش قرار میگیرند .ریسک بازار
با استفاده از سه معیار پتانسیل فروش محصول ،امکان آزمون ارزان و سریع بازار و دانش شتابدهنده
از بازار ارزیابی میش��ود .ریسک فناوری با بررسی تخصص تیم کارآفرین در فناوری محصول و ریسک
کارگزاری با پنج معیار مربی پذیری ،رهبر کارآفرین ،قابلاعتماد بودن تیم ،اشتیاق ،جدیت و تعهد تیم
و وقت آزاد کافی تیم برای کس��بوکار و حضور در ش��تابدهنده مورد سنجش قرار میگیرد .از سوی
دیگر ریسک سرمایه با توجه به بازده سرمایهگذاری و توان نقشآفرینی شتابدهنده در فرآیند پرورش
کسبوکار ارزیابی میشود.
در ش��تابدهندههای ایرانی دو رویکرد به ارزیابی فرصت شناس��ایی گردید .این رویکردها عبارتند
از رویکرد بازار محور و تیم محور .شتابدهندهها در رویکرد بازار محور بیش از سایرین به ریسکهای
مرتبط با بازار و س��رمایه توجه میکنند و امکانپذیری فروش باال ،بازده س��رمایهگذاری و اطمینان از
دانش شتابدهنده نسبت به بازار هدف کسبوکار مورد توجه است .در رویکرد تیم محور شتابدهندهها
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به ریس��کهای کارگزاری توجه دارند و با بررس��ی معیارهایی به دنبال سنجش امکان مدیریت رابطه
شتابدهنده و تیم کارآفرین هستند .در این راستا معیارهای مربی پذیری ،اشتیاق تیم و حضور رهبر
کارآفری��ن م��ورد توجه قرار میگیرند .این یافته همراس��تا با پژوهشهای ب��رگک و نرمن ( )2008در
شناسایی رویکردهای ارزیابی در مراکز رشد است .آنها بیان میکنند که برخی مراکز رشد بر ارزیابی
تیم یا کارآفرین متمرکز هس��تند و معیارهای عمومیتری همچ��ون تجربیات ،مهارتها و ویژگیها و
انگیزههای کارآفرین را مورد توجه قرار میدهند درحالیکه گروهی دیگر از مراکز رش��د بر معیارهایی
که به دانش تخصصیتری نیاز دارند متمرکز هس��تند .این گروه الزم اس��ت به دانش تخصصی فناوری
محصول و بازار مس��لط باش��ند (برگک و نرمن .)2008 ،بهطور مشابه هریسون و میسون ( )2002در
بررس��ی معیارهای تصمیمگیری فرشتگان کسبوکار عنوان مقاله را «طرفداری از اسب یا سوارکار؟»
مینامند و با تمثیل انتخاب کس��بوکار برای سرمایهگذاری با شرطبندی در مسابقه اسبسواری بیان
میکنند که برخی از فرشتگان کسبوکار تمرکز خود را بر فرد کارآفرین و تیم او میگذارند و عدهای
دیگر فرصت را در ایده آنها و بازار هدف جستجو میکنند (هریسون و میسون.)2002 ،
این پژوهش معیارهای ارزیابی فرصت را در شتابدهندههای ایرانی مورد بررسی قرار داد و معیارها،
ریسکها و رویکردهای ارزیابی در این نوع از سازمانهای پرورش کسبوکار را شناسایی نمود .ازآنجاکه
این پژوهش از معدود مطالعات انجامگرفته در این زمینه است و تجربه فعالیتهای شتابدهی در کشور
همچنان در مراحل ابتدایی است انتظار میرود در آینده پژوهشها با هدف بررسی تغییرات معیارهای
ارزیابی فرصت طی زمان و یادگیری شتابدهندهها از شیوههای ارزیابی خود بر اساس نتایج حاصل از
دورههای پیشین شتابدهی مورد مطالعه قرار گیرد.
پیشنهادهای کاربردی
بررسی معیارهای ارزیابی و رد فرصت در شتابدهندهها و همینطور شناسایی رویکردهای ارزیابی بازار
محور و تیم محور میتواند برای سه گروه دستاوردهایی کاربردی داشته باشد:
•گروه اول شتابدهندههای تازه تاسیس هستند که در حال طراحی فرآیندها و رویههای برنامه
شتابدهی خود هستند .به این گروه از شتابدهندهها پیشنهاد میشود با بهکارگیری مجموعه
معیاره��ای ارزیابی فرصت که در مقاله معرفی گردید اقدام به طراحی فرآیند ارزیابی و انتخاب
نمایند و به این ترتیب از دانش شتابدهندههای باسابقه و فعال در اکوسیستم کارآفرینی ایران
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استفاده نمایند.
•گروه دوم کسبوکارهای متقاضی شرکت در دورههای شتابدهی هستند .به متقاضیان پیشنهاد
میش��ود پیش از اقدام به ثبتنام برای دوره شتابدهی با توجه به معیارهای رد فرصت که در
جداول  4و  5معرفی گردید وضعیت خود را مورد سنجش قرار دهند و درصورتیکه در هر یک
از این معیارها ضعفی مش��اهده میکنند ابتدا تالش کافی ب��رای ارتقاء آن معیار انجام دهند و
پس از رفع مش��کالتی که در اکثر شتابدهندهها موجب رد متقاضی میگردد اقدام به شرکت
در برنامههای ش��تابدهی نمایند .به این ترتیب خواهند توانست از اتالف وقت جلوگیری کرد.
از س��وی دیگر بررس��ی معیارهای تناسب ش��تابدهنده به متقاضیان کمک میکند تا از میان
ش��تابدهنده بهترین گزینه را برای خود انتخاب نمایند که تناس��ب بهتری با کسبوکار آنها
داشته باشد و دستاوردهای بیشتری از دوره شتابدهی برای آنها حاصل گردد.
•گروه سوم شتابدهندههای فعال هستند که به آنها پیشنهاد میشود از معیارهای ارزیابی و رد
فرصت و همینطور رویکردهای ارزیابی برای سنجش فرآیند ارزیابی و انتخاب خود استفاده کنند
و به این ترتیب کیفیت فرآیند ارزیابی خود را با س��ایر شتابدهندهها مورد مقایسه قرار دهند.
در این فرآیند به شتابدهندهها خواهند توانست برخی معیارهای جدید را شناسایی نمایند و با
تبدیل دانش ضمنی ارزیابان خبره به دانش صریح ،معیارهای ارزیابی و رد فرصت را در فرآیند
ارزیابی مورد توجه بیشتری قرار دهند.
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