
 

 

 دهندهشتاب ییو چرا یستیچ

به راه افتاده است، سبب پیدایش « گذاریسرمایه»و « استارتاپ»های های گذشته پیرامون موضوعموج تبلیغاتی جدیدی که در سال

 «هادهندهشتاب »آفرینان که توجهات را به خود جلب کرده اند، آفرینان جدیدی در این عرصه شده است. گروهی از این نقشنقش

دگان کنندهنده معموال با دیگر حمایتای پیرامونشان صورت نگرفته است. عالوه بر این، شتابهای موشکافانههستند؛ اما بررسی

 .شودمی گرفته اشتباه ، …و  VC، ، انجلها از قبیل: انکوباتوری استارتاپی اولیهمرحله

ها، با دهندهی پیرامون شتابکنندهاست، موارد گیج صورت گرفته «Brookings Institution» توسط در یک ارزیابی که اخیرا

ی ها با دیگر حامیان مراحل اولیهدهند، کاهش پیدا کرده و نیز، تفاوت آنچه که انجام میتر، از آنی تصویری بسیار واضحارائه

 یابی به اهداف تعیین شده وها برای دستدهندهی در مورد اثربخشی شتاباستارتاپ نیز مشخص شده است. همچنین، بررسی دقیق

 .ها صورت خواهد گرفتدهندههای شتابها برای برنامهبرخی از بهترین شیوه

توجهی در دهد که پتانسیل قابلکنند. شواهد اولیه نشان میی استارتاپی نقشی فزاینده را ایفا میها در جامعهدهندهشتاب

ی ها در جامعهدهندهتر شتابها وجود دارد و این مزیت، سبب نفوذ گستردهها برای بهبود نتایج ابتدایی استارتاپدهندهشتاب

ارند. گیری بر اکوسیستم دی خود، تاثیری قابل اندازههای متنوع و گستردهها با برنامهدهندهاستارتاپی شده است. با این حال، شتاب

 .های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. کیفیت کار حائز اهمیت استدهندهر شتابهرچند این تاثیرات، د

 دهنده چیست؟شتاب

. کنندهای آموزشی، منتورینگ و تسهیالت مالی حمایت میی دورههای در حال رشد با ارائهها در مراحل اولیه، از کمپانیدهندهشتاب

هنده، دی شتابشوند. بستر و تجربهها میدهندهها، وارد شتابان گروهی از شرکتی زمانی مشخص و به عنوها برای یک بازهاستارتاپ

ها کردن سالهای جوان و نوآور و فشردهی زندگی شرکتجانبه است که هدف آن، تسریع چرخهفرآیند آموزش فشرده، سریع و همه

 .تنها در چند ماه است« ارزشِ آموزش در کار»

 کند، برجستهها را منحصر به فرد میدهندهعامل که شتاب ۴، رایس از دانشگاه ییل هوچبرگ و یچموندر از دانشگاه سوزان کوهن

 :کنندمی

 ای ثابت دارندها دورهآن. (fixed-term) 

 ی همکاری و کار گروهی استفعالیتشان بر پایه. (cohort-based) 

 هدایتی بر مبنای منتوریگ و آموزش دارند. (mentorship-driven) 

 در روزی تحت عنوان «DemoDay» شوندگذاران معرفی میها خارج شده و به سرمایهها از آناستارتاپ. 

عنصر را با هم، در اختیار ندارند. ممکن  ۴ این یمجموعه …ها و ی اولیه مانند انکوباتورها، انجلگران مرحلههیچ یک از دیگر تسهیل

 ها دری اولیه وجود داشته باشد؛ اما مشخصا آنگران مرحلهدهنده و دیگر تسهیلهای شتاباست اشتراکاتی بین اهداف و عملکرد

 .وت دارندکننده با هم تفامدل کسب و کار و ساختارهای تحریک



 

 

 های استارتاپی اولیهده مرحلهی تسهیلموسسه ۴ی مقایسه

یا « دهندهشتاب»سازمان آمریکایی که با عنوان  ۰۷۷کننده هستند. بنا بر واقعیت، از نزدیکِ چنان گیجها همبا این حال، این مولفه

ها همزمان قابل مشاهده است. به تنها در کمتر از یک سوم آن معیار، ۴ها شناخته شده اند، این یا مشابه آن« دهنده/انکوباتورشتاب»

 .دهنده نیستنددهنده، در واقع شتابها، دو مورد از هر سه مورد شتاببیان دیگر، بر اساس این معیار

 دهنده؟ابچرا شت

های اخیر جای پای خود را محکم کرده و تاثیرات خود را بر اکوسیستم ها در سالدهندهچیزی که مشخص است این است که شتاب

 دهنده متصل شوند؟خواهند به هر راه ممکن، به یک شتابها میجاست که چرا استارتاپبه نمایش گذاشته اند؛ اما سوال این

ای شدید و دهنده را به یک آموزش غریزی تشبیه کرد. جایی که دورهی شتاب، تجربه«TechStars»  ، یکی از موسسینبرد فلد

 .آوردگذاران شرکت فراهم میمتمرکز و فرصتی برای یادگیری سریع را برای بنیان

ها دهندهرود. بنابراین شتابگذاری به شمار میی حیاتی برای فرآیندهای پر ریسک همچون سرمایهیک مولفه، یادگیری به وسیله کار

 .کنندی چند ماهه خالصه میها یادگیری را در یک دورهارزشِ سال

موضوع، به درک ما پیرامون این مطلب کمک  ۴آید؛ اما گواه و سند این نظریه چیست؟ های برد فلد، محسوس به نظر میصحبت

 :کندمی

 م، کنیقایسه میدهی شرکت داشته و دیگری نداشته است را با یکدیگر می شتابها در برنامهکه دو گروه که یکی از آنهنگامی

التحصیل شده اند، در رسیدن به نقاط کلیدی کسب و کار خود، شتاب بیشتری دهی فارغی شتابیابیم که گروهی که از برنامهدرمی

 مثبت اثرات این حال، این با …ها، خروج از طریق مالکیت غیر، بدست آوردن کشش مشتری و VC داشتند مانند: زمان پیوستن به

 یها، به توسعهرسد خیلی از این برنامهها دیده نشود؛ چراکه به نظر میدهندهدهی بسیاری از شتابی شتابرنامهب در است ممکن

 .تواند سرعت حرکت را کاهش دهدکند و در بعضی موارد حتی میاستارتاپ کمک نمی

 ی اولیه گران مرحلهتحت حمایت دیگر تسهیلهایی که گیرند و تیمدهنده قرار میهایی که تحت حمایت شتابی بین تیمبا مقایسه

دی ی بعتر به دورهدهنده، به مراتب سریعدهی یک شتابی شتابالتحصیالن دورهیابیم که فارغگیرند، درمیها قرار میمانند انجل

 .کنندگذاری خود دست پیدا میسرمایه

 کنند، ها کمک میگذاریی سرمایهی آن به توسعهها به وسیلههندهدهایی که شتابترین کانالدهند که یکی از مهمتحقیقات نشان می

 .شودی خود پدیدار میها از محیط آموزش فشردهدهندهدهنده است. به بیان دیگر، ارزش واقعی شتابی شتابمطالعه در تجربه

 یجاد ای که پیرامون خود اای دارند، خصوصا بخاطر محیط مالیآفرینی منطقهها تاثیر مثبت و مستقیم بر اکوسیستم کاردهندهشتاب

های بذرمایه و دیگر مالی بیشتری را در حوزههای شود، فعالیتدهنده ایجاد میکه در آن یک شتاب متروپولیتن هایکنند. حوزهمی

 .شودها تنها به خودشان محدود نمیکنند که ظاهرا این فعالیتدهی میگذاری و کارآفرینی سازمانسطوح سرمایه

تب بیشتر از اکند، داشته باشد؛ حتی به مرها کار میتوانند تاثیر مثبتی بر عملکرد استارتاپی که با آنها میدهندهبه اختصار، شتاب

های پیشروی زیادی دیده شده کنند و برنامههای جهانی صدق نمیدهندهی شتابها، بر همهگران اولیه؛ اما این یافتهدیگر تسهیل

ها ممکن است تاثیر مثبتی بر یک جامعه در جذب بذرمایه دهندهاست که منزوی شده اند. شواهد اولیه حاکی از این است که شتاب

 .ی وسیعی از اقتصاد قرار دهندهیالت اولیه داشته باشند و نیز سودی بیش از پیش را در اختیار حوزهو دیگر تس



 

 

ها، دهندهکننده است. شواهد حاکی از این است که شتابگرمهای اخیر، شرایط پیش رو دلها در سالدهندهبا توجه به رشد شتاب

 .سر جهان گذاشته اندتاثیر مثبت زیادی بر اکوسیستم استارتاپی در سرتا

  

 


