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 چکیده
دانشگاهی با رویکرد آمادگی روانی انجام شده است. این  دهندهتحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی تشکیل شتاب

 12های منتخب که دهندهها و شتابتحقیق کاربردی است و با استفاده از روش آمیخته اکتشافی ابتدا مدیران دانشگاه
ها با روش مصاحبه عمیق گردآوری و به روش تحلیل محتوای تلخیصی نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند، داده

های دانشگاهی دهندهنفر از کارکنان شتاب 28زیه و تحلیل شد. سپس در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه توسط تج
های بخش کمی با روش معادالت که بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شده بودند قرار گرفت و داده

است.  1398تا  1397و زمانی تحقیق حاضر از ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزیی مورد تحلیل قرار گرفت. قلمر
دهنده، دهی، احساس نیاز به تشکیل شتاببعد )تغییر فرهنگ دانشگاهی به سمت شتاب 5های بخش کیفی شامل یافته
-شاخص بود. یافته 67مولفه و  11ها(، دهندهاندازی شتابها، نقش دولت در راهدهندههای فردی، خدمات شتابقابلیت

گیری، ساختاری و کلی بود. نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که کمی حاکی از برازش قوی مدل اندازههای بخش 
-دهی و بر نقش دولت در تشکیل شتابها بر تغییر فرهنگ دانشگاهی به سمت شتابدهندهاحساس نیاز به تشکیل شتاب

های فردی اثر مستقیم دارد. اما نقش قابلیتدهی بر ها اثرگذار است و تغییر فرهنگ دانشگاهی به سمت شتابدهنده
-های فردی بر خدمات شتابهای فردی تاثیرگذاری مستقیمی ندارد و قابلیتدهندها بر قابلیتدولت در تشکیل شتاب

 گذاری مستقیم دارد. ها نیز تاثیردهنده
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Abstract 
The purpose of this article is to provide a model for the formation of an academic 

accelerator with a psychological readiness approach. In this study, by using a mixed method, 

first the data were analyzed by in-depth content analysis by in-depth interviews with 

university administrators and selected accelerators, 12 of whom were purposefully selected. 

Then the results of the qualitative section in the form of a questionnaire were given to 28 

university accelerator employees who were selected based on Krejcie and Morgan table and 

the data of the quantitative section were analyzed by structural equation method and partial 

least squares algorithm. The findings of the qualitative section included 5 dimensions 

(changing the university culture towards acceleration, feeling the need to form an accelerator, 

individual capabilities, accelerator services, and the role of government in launching 

accelerators), 11 components and 67 indicators. The quantitative findings indicated a strong fit 

of the measurement model, structural and general. The results of the present study showed that 

the feeling of the need to form accelerators has an effect on the change of university culture 

towards acceleration and the role of government in the formation of accelerators and the 

change of university culture towards acceleration has a direct effect on individual capabilities. 

But the role of government in the formation of accelerators does not have a direct impact on 

individual capabilities, and individual capabilities also have a direct impact on accelerator 

services. 
 

Keywords: University Accelerator, Psychological Preparation, Entrepreneurship, University 

Acceleration Culture, Accelerator Services.. 
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 مقدمه
 و اشاتغال مسائله کشاور، اقتصاادی مسائوالن هاایدغدغه و مسائل ترینمهم از یکی امروز

 جوینادگان و بیکاار التحصایالن فاار  سایل باه (. نگاهیCrișan et al, 2021)است  کارآفرینی

 الزمبساترهای  ایجااد و شغلی هایفرصت ایجاد در هادولت و ناکامی سو یک کار از و کسب

اسات  نماوده بازر  چالشای دچاار را اقتصاادی نظام دیگر مجموعه سویی از کارآفرینی برای

 مجامع ها بویژهحکومت اجزای همه در تفکر کارآفرینی (. احیای1397)گودرزی و همکاران، 

 ;Pauwels et al, 2016آیاد )مای بشامار حیااتی بلکاه و ضاروری اماری دانشاگاهی، و علمای

Breznitz and Zhang, 2019). یاک عناوان باه هاآن پیرامونی ومحیط هادانشگاه به پژوهشگران 

اناد )کیخاا و داشته توجه تجاری هایتوسعه ایده در کارآفرینی از حمایت برای ویژه اکوسیستم

بارد. مگار آنکاه جامعاه مساتقیماا از مناافع تحقیقاات دانشاگاهی بهاره نمی(. 1400پورکریمی، 

های بخاش عماومی، یعنای ها، کارخاناهد که نتایج تحقیقات به شرکتراهکارهایی طراحی شو

 Bagnoli et) گذاری تجاری تخصص دارناد، ساپرده شاودعامالن اقتصادی که در زمینه سرمایه

al, 2020 .)اسات کاهتوانمناد  تایم تشاکیل ها،دانشاگاه در تحقیق سازیمراحل تجاری از یکی 

 وظیفاه و کنادمی پیگیاری مراحل نهایی تا را بازار در آن عرضه و تحقیق دستاورد جذب زمینه

-ایجاد و اضاافه شاهد اخیر، هایسال در .(Wright et al, 2017) است تحقیق تیم از پشتیبانی آن

ایام دهناده باودهشاتاب هاایهساته هماان یاا کاارآفرینی اکوسیساتم باه جدیادی بخاش شادن

(Hochberg, 2015این .) مربای و آموزشای هاایکاه برناماه دهیشتاب اردوهای حاوی هابرنامه

 شاامل از مربیاان زیاادی تعاداد معار  در را آناان و دهنادمای ارائاه ایده صاحبان به را گری

دهناد مای قارار مادیران صانایع و خطرپاذیر گاذارانسارمایه قادیمی و باتجرباه، کارآفریناان

(Brillyanes and Samira, 2019 .) 

ایران با نام تجاری آوای تک پردیس در دانشکده علاوم فنای دهنده در اولین شرکت شتاب

انادازی چناین دلیال راه(. 1397دهکاردی و همکااران، )مبینی دانشگاه تهران شروع به کار کرد

هااای تااوان همنااون گذشااته مرکااز آموزشها را نمیکااه امااروزه دانشااگاهمراکاازی ایاان اساات

برعهده گرفتن رساالت کاارآفرینی  (.Ebben and Johnson, 2020ت )آکادمیک صرف دانس
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-هها در کارکردهای دانشاگاشرایط روز از جمله دگرگونی  در مراکز آموزش عالی با توجه به

. مراکز شتابدهنده با در اختیار گذاشتن امکانااتی بارای (Breznitz and Zhang, 2019) هاست

یک تفکر خام به دانشای کنند که های دانشجویان و محققان، شرایطی را فراهم میپرورش ایده

دانشاگاه  (.1399)اباوئی و همکااران،  آفرینای رسایدعملی بدل شود تا بتوان از دل آن باه کاار

از ساوی  باشاد. ییزااشتغالزمینه تواند این موضوع می ،رودجزیی از اقتصاد کشور به شمار می

از باه نیروهاای دیگر صنعت نیز متوجه این شده کاه اگار بخواهاد اقتصااد خاود را بنرخاناد نیا

حرکات باه  .(1396)دادجاو و مهادوی،  ها و نتیجاه جدیاد تحقیقاات دارددهندهدانشی، شتاب

پاروری و کاارآفرینی ساو  عالی را به سوی مهارت، آموزشهای دانشگاهیدهندهشتابسوی 

 در کارهاا و کساب دهایشتاب مراکز توسعه و (. ایجاد1398د )سجادی و همکاران، خواهد دا

 با دانشجویانی. داشت خواهد دنبال به را مبتکر و مبدع دانشجویان جذب و شناسایی ها،دانشگاه

 شاکل را آپایاساتارت وکارهای کسب و شده مستقر هادانشگاه در توانندمی بکر و نو هایایده

 عملای بااا و علمای ارتباا  بواساطه فناااور نیاز هاایشارکت(. 1399دهناد )اباوئی و همکااران، 

 و امکاان کارده پیادا را هااآن باا همکااری و مشاارکت امکان تحقیقاتی، نهادهای و هادانشگاه

 از تواننادهاا مایشارکت طرفای از و آیدمی بوجود کیفیت با و متخصص کاری نیروهای یافتن

 هاایفرایناد و بهبود محصوالت راستای در هادانشگاه در گرفته صورت تحقیقات آخرین نتایج

 .(1390)طالبی و همکاران، کنند  استفاده تولیدی

 در راستای ایجاادها به عنوان منابع، یکی از باارزشترین سرمایه هامدیران و کارکنان دانشگاه

را  آورناد، مسایر آنبوجاود می را هاادهنادهشاتاب هااآنهساتند.  هاای دانشاگاهیدهندهشتاب

مناابع  (.1399همکاران، پور و )حسن بخشندکنند، به آن حیات دوباره میمشخص و هدایت می

 است های دانشگاهیدهندهشتاب الزم جهت ایجاد هایگنجینه از با آمادگی روانی یکی انسانی

 دهناده دانشاگاهیشتاب رقیببی شود، گنجینه همراه باال سطح در شغلی هایمهارت با که اگر

 و تولیاد، خادماتی هاایبخاش ماثثر حیاات اداماه و نوساازی و بالقوه تحول عامل مهمترین و

 روانای . آماادگی(1400باود )عاالو و همکااران،  خواهاد های دانشگاهیدهندهشتاب آموزشی

دارد  خاا  رفتاار یاک جهات در خاود رفتاار هادایت باه فارد یاک و تمایل توانایی به اشاره
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(Hersey et al, 2007در واقع آمادگی روانی عبارت .) در افراد تمایل و توانایی میزان از است 

 باه ساخن ( این1395خا  )منتظری و مهروکیلی،  تکلیف یک انجام در توفیق آوردن دستبه

نیسات )سالیمانپور و  یاا اسات آمااده یاا گاروه، یاا فرد یک مفهوم کلی، در که است معنی این

جهات تشاکیل  هاامدیران و کارکنان دانشگاه بالقوه و واقعی نقش با توجه به .(1397همکاران، 

 اقتصاادی توساعه های دانشگاهی برای رفع نیازهای شاغلی جامعاه و اهمیات آن دردهندهشتاب

کشور، تحقیقات در این حوزه در کشورمان محدود بوده و مساله تحقیق حاضار ایان اسات کاه 

دانشگاهی با رویکرد آمادگی روانای جهات کاارآفرینی دارای چاه ابعااد،  دهندهتشکیل شتاب

هاا و شناساایی ابعااد، مولفاه -1هادف تحقیاق حاضار  براینهاایی اسات. بنااها و شاخصمولفه

اعتبارسانجی  -2هاای منتخاب هاای دانشاگاهی در دانشاگاهدهنادههای تشاکیل شاتابشاخص

دانشااگاهی بااا رویکاارد آمااادگی رواناای جهاات کااارآفرینی در  دهناادهالگااوی تشااکیل شااتاب

 باشد.های منتخب میدانشگاه

 هشمروری بر مبانی نظری و پیشینه پژو
 دهنده شتاب

های خالقانه و به صورت جمعی اقادام باه اجارای دهنده با به کارگیری دیدگاهمراکز شتاب

هاا از یاک دهناده. معماوالا حمایات شاتاب(Cohen et al, 2019) کننادهاای خالقاناه مایایاده

های نقدی، تخصیص فضای کاری مناساب، تایمین تجهیازات اداری، استارتاپ بصورت کمک

هاای هاا، کماکاهی و کارگاهی، دعوت و حضور مربیان متخصص برای همراهی تیمآزمایشگ

 باشادها میهای قانونی، حقوقی، برگزاری تورها و دورهمی مرتبط با ایدهفکری و فنی، حمایت

(Cinzia et al, 2017)های فو  با بخاش اجرایای قارارداد منعقاد ها در ازاو حمایتدهنده. شتاب

 ,Goswami et al) آوردنادود سهام آن استارتاپ را به مالکیت خاود در میکرده و قسمتی از س

 انساانی بعاد اناد از: درببخشاد عباارت بهباود توانادمای دهندهشتاب یک که را ابعادی .(2018

شاود مای سرمایه جذب به منجر تامین مالی بعد در شود،می توانمند افراد توسعه و جذب موجب

(Szczukiewicz and Makowiec, 2021،) تخصصای کااری فضاای و مکاان زیرساختی، بعد از 

 دیگار ساویی از باشاد،مای قانونگاذاران و دولت شامل هابرنامه و هاسیاست بعد کند،فراهم می
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 گاذارانسارمایه و کارآفریناان میاان ایشبکه ارتباطات ایجاد باعث و شده سازیبه شبکه منجر

 میسار اجتمااعی شاناخت و ساازیفرهناگ فرهنگ، و هنجارها بعد در و گرددپذیر میریسک

 سراسار در شایع پدیده یک به دانشگاهی دهندهشتاب .(Guijarro-García et al, 2019گردد )می

 چناین دانشاجویی کارآفرینی از حمایت منظور به زیادی هایدانشگاه و است شده تبدیل جهان

 هاای دانشاگاهیدهنادهشاتاب(. Breznitz and Zhang, 2019اناد )کرده تاسیس را هاییسازمان

-به فاار  رقابتی برنامه یک قالب در کاری فضای و منتورینگ ای،حرفه خدمات از ایمجموعه

 فکری، مالکیت مدیریت تجاری، و مالی قوانین هایی نظیرمقوله در که دهندارائه می التحصیالن

 موفقیات و ارزش تحقیاق باه افزودن جهت در که عواملی مجموعه مشخص طور و به بازاریابی

 (. Shenkoya, 2021) دارند کنند، فعالیتمی ایفا مهمی نقش تجاری شدن در آن

 پیشینه تحقیق
-شان به این نتیجه رسیدند که ابعاد الگوی شاتاب( در تحقیق1399آقایی و خلخالی )حاجی

دهناده کاارآفرینی، توساعهایی: تعهاد باه توساعه ناوآفرینی، برقاراری شابکه های مدرسهدهنده

های ذینفع باه توساعه های آموزشی، تعهد فراگیر و عملی همه گروهسازی یکپارچه برنامهفردی

آفرین بر تشکیل ای با همراهی ذینفعان ارزشی مدرسهدهندهپذیری شتابکارآفرینی و ریسک

ئی و همکااران ها در مراکز آموزشای و مادارس اثرگاذار اسات. نتاایج تحقیاق اباودهندهشتاب

 باه ماالی، نظاام و رفتااری عوامال ای،توساعه عوامال سااختاری، عوامل دادند که ( نشان1399)

 رشاد مراکاز در مساتقر هاایدهنادهالگاوی تشاکیل شاتاب در اثرگاذار عوامل ترینمهم عنوان

فرصات در الگاوی  ارزیاابی ( معیارهاای1397دهکاردی و همکااران )مبینای. هستند دانشگاهی

 اساتخرا  دهندهشاتاب و کاارآفرین تایم حال،راه-مسائله بعاد ساه ها را دردهندهشتابتشکیل 

هاای مارتبط، شارکت در های مشارکت باا شارکت( استراتژی1396کردند. دادجو و مهدوی )

هاای برابار از لحااک تکنولاوای باا هاا و ناوآوریها، ارائاه فنااوری جدیاد، ارائاه طار مناقصه

اناادازی هااا را جهاات راهاز تجهیاازات موجااود و کاااهش هزینااههااای خااارجی و اسااتفاده طر 
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 خادمات ( به این نتیجه رسیدند که بعادکیفیت2021) 1ها استخرا  کردند. شینکویادهندهشتاب

 تعاداد هاا نسابت باهدهنادهتشاکیل شاتاب مهمترین بعد الگاوی هادهندهشتاب توسط شده ارائه

اسات. ایابن  مهم خطرپذیر گذاریسرمایه جذب در هاآن تخصص حوزه و بوده هادهندهشتاب

های دانشگاهی باه دلیال وجاود دهندهاندازی شتاب( نتیجه گرفتند که در راه2020) 2و جانسون

انادازی هاای اولیاه ماورد نیااز راهتخصص و داناش الزم در بساتر دانشاگاه، وجاود زیرسااخت

هاا اسات و فقاط تاامین ماالی دهندهتر از دیگر انواع شتابهزینههای دانشگاهی کمدهندهشتاب

های دانشجویی نیااز باه تاالش بیشاتر و جاذب سارمایه از خاار  از دانشاگاه دارد. آپاستارت

 در غرباالگری فرآیناد در کاه هاای دانشاجوییآپ( دریافتناد اساتارت2019) 3اانگ و برزنیتز

. دارناد تریقوی عملکرد محصول رشد در هم و اشتغال در هم کنند،می شرکت هادهندهشتاب

هاایی نظیار با برناماه هاهندهداندازی شتابالگوی راه( عنوان کردند 2018) 4بالیمل و همکاران

سازی با سرعت زیادی در حاال های تخصصی و تیمگذاران، مشاورهمربیگری، ارتبا  با سرمایه

-دهندهر شتابدهی مستمر دهای الگوی شتاب( مولفه2017) 5رایت و همکارانافزایش هستند. 

گاذاران، ها، مشارکت کارآفرینان مختلف به عنوان مربی، حمایات مادیران دانشاگاه و سارمایه

طاور تاامین ماالی را جهات ماهیت علمی خا  دانشاگاه و تکامال آن در طاول زماان و هماین

 کارآفرینی موثر دانستند. 

 شناسی روش
)کیفای و اکتشاافی شناسای، از ناوع آمیختاه روشهادف کااربردی و تحقیق حاضر از نظر 

صانعتی هاای دهنده در دانشگاهدر بخش کیفی جامعه آماری مدیران مراکز شتاب کمی( است.

                                                           
1 Shenkoya 

2 Ebben & Johnson 

3 Breznitz and Zhang 

4 Bliemel et al 

5 Wright et a 
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 نفار از مادیران و کارکناان شاتاب 12آزاد واحاد قازوین باود. دانشگاه شهید بهشتی و شریف، 

انتخاب خبرگان، از موسساین  گیری شده بودند. معیارو دانشگاه با روش هدفمند نمونه هادهنده

دهنده باشند، از کارمنادان سال در شتاب 3دهنده باشند، دارای تجربه کار باالی و مدیران شتاب

 آوری داده به روش مصاحبه عمیق باود و باا روش تحلیالدهنده باشند، بود. جمعاجرایی شتاب

در  را مرحلاه هفت ندتلخیصی یک فرای محتوای تحلیل تلخیصی تحلیل شدند. رویکرد محتوای

 : گیردبر می

 نظار ماورد نمونۀ برگزیدن. 2 شوند؛ داده پاسخ باید که های تحقیقیپرسش کردن تنظیم. 1

شاود؛ رویکارد  اعماال باید که محتوایی تحلیل رویکرد کردن . مشخص3شود؛  تحلیل باید که

فراینااد  کااردن ریاازیطاار . 4تحلیاال محتااوای تلخیصاای در ایاان تحقیااق اسااتفاده شااده اساات. 

دقیقه طول کشید کاه توساط محقاق و باا اجاازه مصااحبه  90تا  60کدگذاری؛ هر مصاحبه بین 

شوندگان ضبط شد و سپس بر روی کاغذ پیاده شده و در نرم افزار ورد تایپ شد و کدگذاری 

کدگاذاری؛ ابتادا کادهای بااز از باین جماالت مصااحبه  فرایناد کردن اجرا. 5اولیه انجام شد. 

کد استخرا  شد سپس کدهای تکراری حاذف شاده و  230ان استخرا  شده که تعداد شوندگ

کد باز اساتخرا  شاد کادهای بااز باه لحااک مشاابهت  67کدهای مشابه ادغام شدند که تعداد 

کد محوری شناسایی شاد. کادهای  11بندی شدند که تعداد مفهومی در کدهای محوری دسته

روایی محتوایی این بخش باا ارزیاابی مجادد خبرگاان از بندی شدند. مقوله دسته 5محوری در 

 انجام شد. SPSS24ها و پایایی آن به وسیله شاخص کاپا در نرم افزار یافته

صانعتی شاریف، هاای دهنده در دانشگاهآماری کارکنان مراکز شتابدر بخش کمی جامعه

هااا داشااتن دانشااگاهآزاد واحااد قاازوین بااود. معیااار انتخاااب ایاان دانشااگاه شااهید بهشااتی و 

های موفق و به مرحله بلو  رسیده بود. آپهای فعال در زمان حال و داشتن استارتدهندهشتاب

نفار انتخااب شادند.  28نفر بودند که  30ها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان جامعه نمونه

و الگاوریتم  ها به وسیله پرسشنامه گردآوری شد و باه روش مدلساازی معاادالت سااختاریداه

تجزیاه و تحلیال شادند. روایای و  SMART PLS 3افازار حداقل مربعات جزیی باه کماک نارم
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( در بخاش 3گیاری )جادول شاماره ها با روش تحلیل عاملی تاییدی در مدل انادازهپایایی داده

 کمی مورد تایید قرار گرفت.

 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی در بخش کیفی

 %40. دکتاری بودناد مدرک دارای %84 و ارشد کارشناسی مدرک رایدا خبرگان از 16%

. بودناد بااال باه ساال 5 ساابقه دارای %60 و سال 5 تا 3 کاری سابقه دارای شوندگان مصاحبه از

تاا  41سن بین  %33سال،  40تا  30دارای سن  %45 .بودند زن نیز درصد 40 و مرد آن ها از 60%

 سال بود.  50سنشان باالی  %22سال و  50

 ب( توصیف جمعیت شناختی در بخش کمی

 و ارشددارای مدرک کارشناسی %42کارشناسی،  مدرک دارای کنندگانمشارکت از 28%

 ساال،  3تاا  1 کااریساابقه دارای کننادگانمشارکت از %37. دکتری بودند مدرک دارای 30%

 20داراس رده سانی  %21. بودناد باال به سال 6 سابقه دارای %19 و سال 6 تا 4دارای سابقه  44%

 40سنشاان بااالی  %21سال و  40تا  31سن بین  %30سال،  30تا  21دارای سن  %28سال،  30تا 

 .بودند زن نیز درصد 47 و مرد هاآن از %53سال بود. 

 ج( بخش کیفی

 ارائه شده است. (1شماره )نتایج بخش کیفی در جدول 

در بخاش کیفای  کیفیات کنترل و کدگذاری فرایند اعتباردهی پایایی؛ جهت و اعتبار تعیین

مقادار  .اسات شاده اساتفاده ، 1اساسپایکوهن باا اساتفاده از نارم افازاراس کاپای شاخص از

 یری عالی قرار گرفته است.پذمحاسبه شده در سطح توافق 97/0شاخص کاپا برابر با 

فرایناد کدگاذاری؛ بار اسااس نتاایج بخاش کیفای مادیران  از نتاایج حاصال کردن تحلیل

های دانشگاهی را احساس نمودناد و تااثیر دهندهها و مسئوالن جامعه نیازبه ایجاد شتابدانشگاه

                                                           
1 SPSS 
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را باه سامت هاا گیرندگان حاوزه دانشاگاه دانشاگاهاین احساس نیاز منتج به این شد که تصمیم

های دولتی نیز با ایجااد آماادگی گیرندگان سیاستهای نو سو  دهند و تصمیمدهی ایدهشتاب

هاای دانشاگاهی گاامی دهنادههاای دولتای در ایجااد شاتابروانی در مسئوالن و برنامه کمک

شاوند تاا مادیران هاای دولتای باعاث مایتاثیرگذار بردارند. تغییر فرهنگ دانشگاهی و کماک

های شغلی الزم و باالیی را دارند های روانشناختی و مهارته افرادی را که دارای قابلیتدانشگا

-را در مادیران شاتابهاا های دانشگاهی انتخاب کنند یاا ایان قابلیاتدهندهبرای تشکیل شتاب

هاا دهناددهای شاتابهاای فاردی بااال مسالماا بار خادماتها ارتقاو دهند. وجاود قابلیاتدهنده

 است.  تاثیرگذار
 . نتایج فرایند کدگذاری 1جدول 

 کدهای باز کدهای محوری مقوله

تغییر فرهنگ 
دانشگاهی به 
 دهیسمت شتاب

تحول در هسته مدیران 
 دانشگاهی

دهی و کارآفرینی در مدیران، تمایل مدیران دانشگاه به وجود اعتقاد و نگرش ذهنی شتاب
دهنده، داشتن مدیران جهت تشکیل شتابها، داشتن آمادگی ذهنی دهندهتشکیل شتاب

 هادهندهاندازی شتابهای مدیران برای راهتوانایی

 بسترسازی اجرایی
تغییر پارادایم آموزش محور، حمایت از دانشجویان صاحب ایده، تغییر ذهنیت دانشجویان 

 ایی ازسازی، جذب شبکهبه سمت کارآفرینی، تهیه فضای مناسب، تهیه تجهیزات، شبکه
 گذاران پر خطر جهت همکاری.ایی از سرمایهمنتورها و مربیان خبره، شناسایی شبکه

احساس نیاز به 
-تشکیل شتاب

 دهنده

 نیاز دانشگاه

های برخواسته از درون دانشگاه، ایجاد کسب و کار برای فار  سازی ایدهکمک به تجاری
ها، سیستم پژوهشی دانشگاه زایی برای دانشگاه، عدم کاراییالتحصیالن دانشگاهی، درآمد
های دانشگاهی، ارتبا  دانشگاه با صنعت، تولید و بکارگیری تولید محصول از پژوهش

 های خوب در بستر دانشگاه.دانش و تکنولوای در دانشگاه، وجود ایده

 نیاز جامعه

جویی ارزی، رشد و بهبود اقتصاد زایی، عدم وابستگی به خار  از کشور، صرفهاشتغال
کشور، ایجاد و ترویج فرهنگ کارآفرینی، حل مشکل و نیاز جامعه، حل نیاز صنایع، 
ایجاد مشاغل جدید، ایجاد بازارهای جدید، تغییر پارادایم اشتغال از کارمندی به 

 کارآفرینی.

های فردی قابلیت
مدیران و کارکنان 

ها و دانشگاه
 هادهندهشتاب

های روانشناختی قابلیت
-دانشگاه و شتابمدیران 

 هادهنده

پذیری، تعهد، صبوری، پذیری، مسئولیتپشتکار، خوشبینی، استقالل، خالقیت، ریسک
 پذیری، عالقمندی به کار، انگیزه.تحمل ابهام، صداقت، انعطاف

های شغلی مدیران مهارت
 هادهندهدانشگاه و شتاب

بازار، فرهنگ کار تیمی، توانایی روحیه همکاری، داشتن قابلیت حل مسئله، فهم درست از 
 پذیری.حل تعارضات، عدم مقاومت در برابر تغییر، چالش

-خدمات شتاب

 دهنده

 خدمات آموزشی
ها برای ورود به بازار، اصال  و پرداخته ها، کمک به ایدههای اولیه به تیمدادن آموزش
-در رشد و توسعه ایدهها، انتقال تجربیات از طریق منتورها، کمک و مشارکت کردن ایده

 ها.
 مشاوره در حوزه بازاریابی، مشاوره در حوزه جذب سرمایه، روحیه دادن به صاحبان ایده. اییخدمات مشاوره

 خدمات فنی
سازی، ارائه خدمات سرور، ارائه خدمات فناوری، در اختیار گذاشتن فضای فیزیکی، تیم

 در اختیار قرار دادن تجهیزات.
نقش دولت در 

-اندازی شتابراه

 ها، بسترسازی دولت برای کارآفرینی.موافقت و حمایت باالدستی های دولتیکمک
 ها.دهندهها به وجود شتابها به کارآفرینی، احساس نیاز باالدستیتغییر ذهنیت باالدستی آمادگی روانی مسئوالن
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 هادهنده
 

 آزمون کمی قرار خواهد گرفت. با توجه به استدالل باال مدل کمی تحقیق ارائه و مورد

 سازی معادالت ساختارید( بخش کمی مدل

 گیریبرازش مدل اندازه
 یاا ترکیبای (، پایااییAVE) استخرا  شده انسیوار نیانگیمبارهای عاملی،  2جدول شماره 

CR  هاای الگاوی تحقیاق حاضار را ارائاه ها و مولفهکرونباخ هر یک از شاخصو مقادیر آلفای

 شده است. 
 گیری تحقیق حاضر. نتایج آزمون مدل اندازه2جدول 
 آلفا کرونباخ t AVE CRآماره  بار عاملی شاخص پنهان( یرهای)متغ مؤلفه ابعاد

ب
ت شتا
گ دانشگاهی به سم

تغییر فرهن
دهی
 

تحول در هسته مدیران 
 دانشگاهی

S1 711/0 773/13 

570/0 933/0 703/0 S2 878/0 517/9 
S3 783/0 382/7 
S4 950/0 274/8 

 بسترسازی اجرایی

S1 795/0 868/17 

658/0 848/0 731/0 

S2 760/0 176/15 
S3 738/0 117/14 
S4 891/0 024/11 
S5 798/0 074/15 
S6 727/0 900/10 
S7 778/0 605/14 
S8 823/0 381/2 

س نیاز به تشکیل 
احسا

ب
شتا

دهنده
 

 نیاز دانشگاه

S1 891/0 473/10 

751/0 867/0 856/0 

S2 798/0 764/6 

S3 761/0 498/16 

S4 862/0 692/9 

S5 762/0 818/15 

S6 718/0 896/9 

S7 863/0 765/7 

S8 919/0 858/4 

 نیاز جامعه

S1 815/0 736/19 

558/0 788/0 819/0 

S2 899/0 535/6 

S3 812/0 762/24 

S4 728/0 544/12 

S5 838/0 160/6 

S6 724/0 831/14 
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 گیری تحقیق حاضر. نتایج آزمون مدل اندازه2جدول 
 آلفا کرونباخ t AVE CRآماره  بار عاملی شاخص پنهان( یرهای)متغ مؤلفه ابعاد

S7 883/0 473/8 

S8 709/0 414/9 

S9 775/0 023/14 

S10 715/0 983/2 

ت
قابلی

ی مدیران و کارکنان دانشگاه
ی فرد
ها

ب
ها و شتا

دهنده
ها
 

های روانشناختی قابلیت
مدیران و کارکنان 

 هادهندهها و شتابدانشگاه

S1 745/0 870/5 

559/0 749/0 859/0 

S2 812/0 544/18 
S3 844/0 256/17 
S4 873/0 212/10 
S5 751/0 592/12 
S6 838/0 458/18 
S7 752/0 614/6 
S8 884/0 650/37 
S9 740/0 708/11 

S10 801/0 028/12 
S11 755/0 805/15 
S12 737/0 614/9 
S13 893/0 713/8 

های شغلی مدیران مهارت
ها و و کارکنان دانشگاه

 هادهندهشتاب

S1 812/0 259/8 

590/0 893/0 813/0 

S2 702/0 259/8 
S3 873/0 410/37 
S4 742/0 100/9 
S5 906/0 453/7 
S6 896/0 761/4 
S7 901/0 418/6 

ب
ت شتا
خدما

دهنده
 

 خدمات آموزشی

S1 884/0 612/3 

641/0 823/0 853/0 
S2 792/0 816/5 
S3 880/0 396/9 
S4 937/0 431/7 
S5 755/0 850/5 

 اییخدمات مشاوره
S1 856/0 236/9 

661/0 880/0 750/0 S2 757/0 536/5 
S3 739/0 962/4 

 خدمات فنی

S1 961/0 444/12 

723/0 908/0 933/0 
S2 868/0 166/3 
S3 933/0 631/4 
S4 832/0 473/11 
S5 835/0 418/3 

ت 
ش دول

نق
در تشکیل 

ب
شتا

دهنده
ها
 

 S1 744/0 823/4 های دولتیکمک
594/0 711/0 813/0 

S2 758/0 913/5 
 S1 846/0 970/9 569/0 737/0 828/0 آمادگی روانی مسئوالن
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 گیری تحقیق حاضر. نتایج آزمون مدل اندازه2جدول 
 آلفا کرونباخ t AVE CRآماره  بار عاملی شاخص پنهان( یرهای)متغ مؤلفه ابعاد

S2 827/0 574/16 

داشته، که نشان  7/0در تمامی موارد جدول باال بارهای عاملی استاندارد، مقداری بزرگتر از 

نیز در  tها با ابعاد وجود دارد. مقدار آماره ها و مثلفهدهد همبستگی قابل قبولی میان شاخصمی

های بوده و نشانگر این موضوع اسات کاه، شااخص 96/1تمامی موارد بزرگتر از مقدار بحرانی 

 اساتخرا  شاده انسیاوار نیانگیامدهناد. مذکور به درستی این سازه را مورد سانجش قارار می

(AVEهر یک از مولفه ) هاای ان دهنده روایی همگارای مولفاهاست که نش 5/0ها نیز بزرگتر از

و بزرگتار از  7/0هاای تحقیاق حاضار بزرگتار از تحقیق است. پایایی ترکیبی هر یاک از مولفاه

هاای دهناده ایان اسات کاه روایای مولفاهمقادیر میانگین واریانس استخرا  شده است که نشان

بااالتر  7/0دول بااال از کرونبااخ نیاز در جاتحقیق حاضر در حد مطلوبی قرار دارد. مقادیر آلفاا

 دهد.ها را نشان میاست که حد مطلوب پایایی مولفه
 

 های دانشگاهی دهندهمقدار ضریب مسیر مدل تشکیل شتاب. 1شکل 
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 برازش مدل ساختاری 

در این مرحله روابط بین متغیرهای مکنون )ابعاد تحقیق( با همدیگر تجزیه و تحلیال شاده و 

( را مااورد بررساای قاارار 2f(، اناادازه اثاار )2R(، ضااریب تعیااین )tمعناااداری ) معیارهااای ضااریب

 گیرد. می

 

 
 

 های دانشگاهیدهندهمدل تشکیل شتاب tضریب معناداری . 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

برای ارزیابی بخش ساختاری مدل نشان داده شده است. با توجه به  tمقادیر  2در شکل 

است به جز مسیر نقش دولت در تشکیل  96/1اینکه تمام اعداد بر مسیرها باالتر از 

های فردی حاکی از این است که همه مسیرهای تحقیق معنادار است به ها به قابلیتدهندهشتاب

سه مقدار های فردی که معنادار نیست. ها به قابلیتدهندهجز مسیر نقش دولت در تشکیل شتاب

بودن برازش  یمتوسط و قو ف،یضع ریمقاد یبه عنوان مقدار مالک برا 67/0و  33/0،  19/0

و اینکه مقدار  1با توجه به شکل  .مشخص شده است R2 اریمع لهیمدل به وس یبخش ساختار

(، بعد نقش دولت 637/0دهی )شتابضریب تعیین برای بعد تغییر فرهنگ دانشگاهی به سمت 

( 572/0دهنده )( و خدمات شتاب444/0های فردی )(، قابلیت727/0دهنده )در تشکیل شتاب
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محاسبه شده است، با در نظر گرفتن سه مقدار مالک، مناسب بودن برازش مدل ساختاری تایید 

شاخص به  نیا زانیمکند. میهای مدل را تعیین شود. معیار اندازه اثر شدت رابطه میان سازهمی

اندازه اثر و  3جدول  شود.یم ری( تفسی)قو 35/0)متوسط( و  15/0( فی)ضع 02/0 بیترت

 دهد.شدت رابطه میان ابعاد تحقیق را ارائه می

با توجه به مقادیر به دست آمده اندازه تاثیر هار یاک از ابعااد تحقیاق در جادول بااال، فقاط 

باشاد و انادازه های فردی ضاعیف مایها بر قابلیتدهندهیل شتاباندازه اثر نقش دولت در تشک

دهی ها بر دو بعد تغییر فرهنگ دانشگاهی به سمت شتابدهندهاثر احساس نیاز به تشکیل شتاب

هاا قاوی اسات هماین طاور انادازه اثار تغییار فرهناگ و نقش دولت در تشاکیل شاتاب دهناده

هاای فاردی بار خادمات فردی و اندازه اثر قابلیتهای دهی بر قابلیتدانشگاهی به سمت شتاب

 دست آمد. ها قوی بهدهندهشتاب

 
 . شدت رابطه میان ابعاد تحقیق3جدول 

 اندازه اثر ابعاد مسیر ابعاد
 757/1 دهیتغییر فرهنگ دانشگاهی به سمت شتاب  دهندهاحساس نیاز به تشکیل شتاب
 669/2 دهندهدولت در تشکیل شتابنقش   دهندهاحساس نیاز به تشکیل شتاب

 454/0 های فردیقابلیت  دهیتغییر فرهنگ دانشگاهی به سمت شتاب
 115/4 هادهندهخدمات شتاب  های فردیقابلیت

 004/0 های فردیقابلیت  دهندهنقش دولت در تشکیل شتاب
 

 برازش مدل کلی

شاود. ایان معیاار از اساتفاده می GOFبرای بررسی برازش مدل کلی، تنها یک معیار باه ناام 

 شود:طریق فرمول زیر محاسبه می

 

زای متغیرهاای درون 𝑅2̅̅̅̅مقادار میاانگین  1شده در شاکل بر اساس خروجی مدل نشان داده

از میاانگین مقاادیر اشاتراکی  باشد و مقادار ( می595/0مدل برابر است با )

ادیر اشاتراکی متغیرهاای درونازای مادل آید. متوسط مقامتغیرهای پنهان مرتبه اول به دست می

iesCommunalit

2RiesCommunalitGOF 
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شاود باا: بارای پاژوهش فاو  برابار می GOF(. بدین ترتیاب مقادار معیاار 324/0برابر است با )

عنوان مقاادیر ضاعیف، متوساط و قاوی باه 36/0و  25/0؛ 01/0(. با توجه به ساه مقادار 440/0)

 ژوهش حاضر دارد.نشان از برازش کلی قوی مدل در پ GOFبرای  440/0حاصل شدن مقدار 

 گیریبحث و نتیجه
دهناده از طارف های دانشاگاهی، تاا احسااس نیااز باه شاتابدهندهدر مبحث تشکیل شتاب

ها درک نشود اقادامات بعادی جهات تشاکیل ایان مراکاز صاورت مسئوالن و مدیران دانشگاه

مسائوالن و  های روانشاناختی درگیرد. درک این مسئله نیز نیاز به آمادگی روانی و ویژگینمی

مدیران است. پس با درک نیاز به این مراکاز از طارف مسائوالن، مادیران بایاد ساعی در تغییار 

دهی داشته باشند حتای بارای امار تغییار فرهناگ نیاز بایاد ایان فرهنگ دانشگاه به سمت شتاب

 شاود ومدیران به لحاک روانی تمایل و توانایی داشته باشند که همان آمادگی روانی تعریف مای

هاا  الزم را در ایان امار داشاته باشاند و نقاش خاود را در به موازات آن دولت نیز باید حمایات

جهت فراهم کردن شرایط الزم جهت فعالیت این مراکز ایفا کنند، البته مسائولین دولتای نیاز تاا 

شود. در این جاست که کلید خاورده های دولتی انجام نمیتمایل و توانایی نداشته باشند کمک

ها توسط کارکنان و افاراد مشاغول در دهندهشده توسط مسئوالن و مدیران جهت تشکیل شتاب

های فردی خود به انجام اماور ها و قابلیتها فعال شده و کارمندان بر اساس ویژگیدهندهشتاب

هااای هااای قابلااتهاای فااردی خااود شااامل مولفاهبخشااند. قابلیااتهااا معناا ماایدهناادهدر شاتاب

هاا دهنادههای شغلی )توانایی( است و اینگونه بر خادمات شاتابتمایل( و مهارتروانشناختی )

-هاا و مادیرانی کاه در تشاکیل شاتابتاثیرگذار خواهند بود. آمادگی روانی مادیران دانشاگاه

مای آناان شاروع هاایتلقی طرز و افکار باورها، در تغییر با های دانشگاهی دخیل هستند دهنده

بارای تشاکیل  را الزم شایساتگی و تواناایی که برسند باور این به باید هاآن معنی که بدین شود.

بار  و کنتارل تاثیرگاذاری تواناایی کنناد احسااس و داشاته آمیازطور موفقیت به ها،دهندهشتاب

دارند. نتایج تحقیق حاضار فقاط در دو  در جهت کارآفرینی دانشگاهی را هاعملکرد شتابدهنده

( 2018(، بالیمال و همکااران )1399ابوئی و همکاران )ها با تحقیقات دهندهبعد خدمات شتاب
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دهای باا ؛ همین طور در بعد تغییر فرهنگ دانشگاهی به سمت شتاب(2017رایت همکاران )و و 

 همراستا است. ( 1399آقایی و خلخالی )حاجیتحقیق 

ها و دهندهشتاب نوآوری تحقیق حاضر از نظر موضوعی و ارتبا  با نیاز جامعه دانشگاهی به

بینی شده در اسناد باالدستی نظام جهت کارآفرینی و نیز از نظر جامعه آمااری های پیشاولویت

ها قابل توجه است. الگوی تحقیق حاضار پاساخی باه نیااز های تحلیل دادهمورد مطالعه و روش

آگااهی و بیانش  تواند ضامن ایجاادهای مدل میها بوده و توجه به اجزا و مولفهواقعی دانشگاه

هاای دانشاگاهی دهنادهگذاران، در اتخاذ تصمیمات مرتبط با تشاکیل شاتابالزم برای سیاست

که بر اسااس نیااز دانشاگاه و جامعاه باه شود پیشنهاد میها چرا  راهی باشد. به مدیران دانشگاه

جهات ایجااد هاای درونای و بیرونای هاا و انگیزاننادههای دانشگاهی با ارائه مشاو دهندهشتاب

انادرکاران مراکاز کاارآفرینی، مراکاز رشاد، مراکاز در دساتهاا شاتابدهنده تمایل به تشاکیل

گاذاران آماوزش عاالی و مادیران های علم و فناوری کمک کنند. به سیاستنوآوری و پارک

دهی با باالبردن که در جهت تغییر فرهنگ دانشگاهی به سمت شتابشود پیشنهاد میها دانشگاه

انادرکاران مراکاز کاارآفرینی، فاردی در دسات هاایو مهارت آگاهی دانش،ی روانی، آمادگ

 و توانایی که برسانند باور این های علم و فناوری آنها را بهمراکز رشد، مراکز نوآوری و پارک

 دارند. ها تشکیل شتابدهندهبرای  را الزم شایستگی

هاای دانشاگاهی در دهنادهنبود یک مدل مفهومی یکپارچاه و جاامع در ماورد شاتاب 

هاای های تحقیق حاضار اسات. گاردآوری دادهتحقیقات داخلی و خارجی از جمله محدودیت

تحقیق حاضر در زمان دوران قبل از کرونا انجام شد ولی زمان پایان این تحقیق در دوران شیوع 

ی مکاانی هاای تحقیاق حاضار در هماه قلمروهااپاذیری یافتاهکرونا بوده است لذا امکان تعمیم

 دوران شیوع کرونا نیز از محدودیت این تحقیق است.

منظاور انجاام تحقیقاات عنوان پیشنهادهایی باههای تحقیق حاضر، موارد زیر بهمستند به یافته

 تواند ارائه گردد:آتی در ارتبا  با موضوع تحقیق حاضر می

 یاق جهات تشاکیل گاناه ارائاه شاده در تحقبررسی میزان اثرگذاری هار یاک از ابعااد پانج

 دهنده دیگر.های دارای شتابهای دانشگاهی به صورت مجزا در دانشگاهدهندهشتاب
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 دهنده جهات های فاقد شتاببررسی میزان تاثیر ابعاد ارائه شده در تحقیق حاضر در دانشگاه

 های دانشگاهی.دهندهتشکیل شتاب
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