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چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی ابعاد مختلف رویداد استارتاپ ویکند و ارائۀ مدلی برای اثربخشی 

اول  فاز  در  است.  شده  استفاده  کمی(  سپس  کیفی  ( آمیخته  روش  از  تحقیق  این  در  است.  آن 

از  نفر   15 با  ساختاریافته  نیمه  و  عمیق  مصاحبۀ  داده بنیاد،  نظریه  روش  با  کیفی(  )فاز  تحقیق 

گرفت. داده های  گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری صورت  خبرگان زیست بوم استارتاپی با روش 

کدگذاری شدند و در نهایت مدل تحقیق  ، محوری و انتخابی  حاصل از مصاحبه در سه مرحلۀ باز

که شامل 400  آماری  ارائه ی پرسشنامه به جامعه  با  کمی پژوهش، مدل تحقیق،  ارائه شد. در فاز 

گرفت.  قرار  آزمون  مورد  بودند  کشور  رویداد در سراسر  برگزارکنندگان  و  میان شرکت کنندگان  از  نفر 

با استفاده از نرم افزارهای Smart PLS و SPSS روابط بین متغیرهای مدل بررسی شد. یافته های 

دارند.  تأثیر  رویداد  اثربخشی  بر  استارتاپی  رویداد  و محیط  زیرساخت  که  نشان می دهد  تحقیق 

کوسیستم و زیرساخت مناسب  زیرساخت رویداد شامل فراهم بودن شرایط اقتصادی، سطح بلوغ ا
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برگزارکننده  نهادهای  و  ارگان ها  دخالت  شامل  رویداد  محیط  مؤلفه های  و  است  رویداد  برگزاری 

کمیتی  حا نقش  و  تحریم ها  بین المللی،  همکاری های  تسهیل  سیاست گذاری،  ممیزی ها،  رویداد، 

کوسیستم می باشد. دولت در حمایت از ا

L26, M13, M19, O31, M21  :JEL طبقه بندی 
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مقدمه
بیشتر اقتصادهای درحال توسعه اتکای زیادی به استارتاپ ها دارند و کشورهایی که استارتاپ های 
که  بیشتری دارند ثبات اقتصادی بیشتری دارند1. اهمیت این موضوع زمانی بهتر آشکار می شود 
از 10 شرکت بزرگ دنیا هفت  و   تریلیون دالری دارد  ارزش سه  اقتصاد جهانی استارتاپ  بدانیم 

شرکت در حوزه فناوری فعالیت دارند2.
 از سوی دیگر نوآوری مغز و هسته اصلی استارتاپ ها به شمار می رود و استارتاپ ها به عنوان 
معیاری برای سنجش نوآوری و توسعه شناخته شده اند3. به همین دلیل در سالیان اخیر رقابت های 
نوآوری به عنوان ابزاری برای تدارک راه حل های جدید مبتکرانه ظهور دوباره ای داشته اند4؛ این 
کوچکی استارتاپ ها نیز به عنوان  رقابت ها برای استارتاپ ها به منظور غلبه بر مشکالت تازگی و 
ابزاری مهم برای دسترسی شرکت ها به نوآوری استارتاپ ها5 ضرورت دارد. در همین راستا )از آن 
مزیت  به  دستیابی  برای  نوآوری  اند6.  تنیده  هم  در  شدیدًا  کارآفرینی  و  نوآوری  فناوری،  جمله  
جهان  کجای  هر  در  استارتاپی  هر  موفقیت  اصلی  محور  و  بوده7  ضروری  استارتاپ ها  رقابتی 
فرایند  که  گرفت  نظر  در  چندوجهی  رویدادی  می توان  را  ویکند  استارتاپ  طرفی،  از  است8. 
کارکردهای آموزشی تجربی داشته و هدف از آن ایجاد محیط ایده آل   گیرد9،  نوآوری را در برمی 

کار است10.  کسب و  کار و تبدیل شدن به بنیانگذار  کسب و  برای خلق یک 
ابهامات  از  حال  عین  در  و  پرداخته اند  ویکند  استارتاپ  ابعاد  برخی  به  پیشین  تحقیقات 
تسهیل گری  و  سازماندهی  چگونگی  نگاری  قوم  مطالعه  با  ویبراندز11  برداشته اند.  پرده  دیگری 
رویداد استارتاپ ویکند را بررسی و با مرور ادبیات موجود، چهار حوزه موفقیت رویداد را مشخص 
کرده است. وی بیان می کند  در حالی که استارتاپ ویکند یک ساختار و فرمت جهانی مشابه دارد 

1. Okrah et al, (2018).
2. startupgenome, (2021).
3. Okrah et al, (2018).
4. Pihlajamaa & Merisalo, (2021).
5. Kurpjuweit & Wagner, (2020).
6. Prasad & Bhat, (2021).
7. Lichtenthaler, (2020).
8. Okrah et al, (2018).
9. Roundtree, (2016).
10. Nager, Nelsen, & Nouyrigat, (2011).
11. Wijbrands, (2019).
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اما رویدادهای متفاوت از نظر تکمیل محصول حین رویداد و ادامه دادن استارتاپ پس از آن، 
کتورهای  نرخ موفقیت متفاوتی دارند  و این در مناطق مختلف متفاوت است. سایر محققین فا
کاتالیزوری استارتاپ  کرده اند: روی سروانتس و بونی نردی1در مقاله ای نقش  مختلفی را بررسی 
ویکند را در ایجاد فرهنگ نوآوری، توسعه ی جامعه ی استارتاپی و در برخی موارد، شکل گیری 
شرکت های استارتاپی مهم تشخیص دادند و استارتاپ ویکند  را برای مکزیک فرصتی دانستند 
برای تغییر فرهنگ صنعت اینترنت تا با الهام از برخی مولفه های فرهنگی سیلیکون ولی  نوآورتر 
نوآوری  فرایند  در  موثر  فعالیت های  و  مولفه ها  ترکیبی،  تحقیق  یک  در   )2016( روندتری  شود. 
قبیل  از  عواملی  نقش  دانستن  موثر  با  او  کرد.  مطالعه  را  ویکند  استارتاپ  طول  در  نوکارآفرینان 
محدودیت زمانی، اخذ بازخورد از منابع مختلف، قوانین مسابقه و نحوه ی ارائه در ایده پردازی، 
همکاران2  و  یا  سیلور می داند.  ترکیبی  تأثیراتی  با  مشارکتی  و  اجتماعی  فرایندی  را  نوآوری  فرایند 
به  تمایل  میزان  طولی،  تحلیل  با   )TPB( شده  برنامه ریزی  رفتار  ی  نظریه  مبنای  بر  تحقیقی  در 
کارآفرینی )EI( در شرکت کنندگان استارتاپ ویکند را در مقاطع زمانی پیش از رویداد، بالفاصله 
که میزان متغیر تمایل به  آنها دریافتند  کردند.  از رویداد ارزیابی  از رویداد و چهار ماه پس  پس 
کارن3 در  و  یاسویوکی  باقی مانده است.  ثابت  بیشتر شرکت کنندگان  زمان در  کارآفرینی در طول 
کارآفرینان و سایر بازیگران اصلی را چهار  کوسیستم استارتاپی سنت لوییس، ارتباط بین  بررسی ا
کید بر اهمیت روابط مربیان، رویدادهای بازکارآفرینی  سطح دسته بندی می کنند. آن ها عالوه بر تا
و  پشتیبان   سازمان های  کنار  در  آنها  اعتقاد  به  می دانند.  ارزش  با  را  ویکند  استارتاپ  جمله  از 
زیرا  است  داده  افزایش  را  ارتباطات  اساسی  به طور  رویدادهایی  چنین  مجموعۀ  ها،  گروه  سایر 
کنون  کلی، تا کارآفرینان نیاز دارد. با این وجود، به طور  کوسیستم استارتاپی به حجم بحرانی از  ا
مورد  در  شده است4.  انجام  استارتاپی  رویدادهای  تأثیر  و  طراحی  با  ارتباط  در  کمی  تحقیقات 
کم  که این رویداد را نباید موضوع  ، علی رغم اینکه اعتقاد بر این است  رویداد استارتاپ ویکند نیز
کمی به بررسی جنبه های مختلف آن پرداخته اند و  کنون تحقیقات  گرفت، اما تا  اهمیتی در نظر 
هنوز مسایل زیادی در خصوص رویداد استارتاپ ویکند مبهم است از جمله تعامالت و روابط 

1. Ruy Cervantes and Bonnie Nardi, (2012).
2. Silveira, Santino, & Olivense, (2017).
3. Yasuyuki, & Karren, (2017).
4. Treutinger et al, (2017).
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تمرین های  سازگاری  رویداد1  تسهیل گران  نقش  نیز  و  نوآوری  مسابقات  طول  در  تیم ها  داخل  در 
نوآوری به کارگرفته شده در استارتاپ ویکند با بافت منطقه ای و نیز میزان موفقیت شرکت کنندگان 
میزان  که  نپرداخته اند  موضوع  این  به  پیشین  تحقیقات  از  کدام  هیچ  همچنین  بلندمدت2.  در 
به  توجه  با  حاضر  پژوهش  در  دارد.  بستگی  عواملی  چه  به  ویکند  استارتاپ  رویداد  اثربخشی 
با  تا  می شود  تالش  استارتاپ ها  موفقیت  در  کارآفرینی  رویدادهای  نوآوری  اثربخشی  اهمیت 
کارآفرینانه شناسایی شود و با  بررسی و تحلیل نظرات خبرگان مهمترین عوامل موثر بر رویدادهای 
کوسیستم استارتاپی و  کارآفرینی در ا طراحی الگوی بومی درک صحیحی از جایگاه رویدادهای 

کارآفرینی ایران حاصل شود. 
نوآوری این پژوهش در ارائۀ چارچوبی جدید برای افزایش اثربخشی رویداد استارتاپ ویکند 
زمانی  این موضوع  اهمیت  رویداد است.   برای  گرفته شده  نظر  در  اهداف  به  میزان دستیابی  و 
کشورهای مختلف مورد بررسی  کم تعداد پیشین در  که با مرور تحقیقات  بیشتر مشخص می شود 

که؛ از جمله آمریکا، سوئد، مکزیک، آفریقای جنوبی و تایوان در می یابیم 
متفاوت . 1 مختلف  درکشورهای  رویداد  موفقیت  بررسی  در  کید  تأ مورد  کلیدی  کتورهای  فا

است.
کشورهای مختلف متفاوت است، از این رو در خصوص زیست بوم . 2 هدفگذاری رویداد در 

ک قراردادن تنها یک معیار شامل نرخ ادامۀ فعالیت تیم ها پس از  کشورمان، مال استارتاپی 
پایان رویداد نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارد. در تأیید این مطلب می توان به عنوان نمونه 
حالی  در  را  تایوان  و  سوئد  موفق  بوم  زیست  دو  که  کرد  اشاره   )2019( ویبراندز  تحقیق  به 
متفاوت  کامًال  بوم  زیست  دو  این  در  تیم ها  فعالیت  ادامه  نرخ  که  تحلیل می کند  و  مقایسه 

است. 
بومی  کامًال  که  شده  پیشنهاد  جدیدی  مدل  پژوهش،  این  در  ابهامات،  این  رفع  برای  رو  این  از 
کشور تدوین شده، و در برگیرندۀ عوامل  بوده و با لحاظ شرایط منحصر بفرد زیست بوم استارتاپی 
نوآوری  ملی  نظام  مختلف  بازیگران  به  آنها  به  توجه  که  است  رویداد  اثربخشی  بر  موثر  کلیدی 
کز آموزشی و تحقیقاتی، شرکت ها، استارتاپ ها، ارگان های  کشور اعم از دانشگاه ها، مرا  )NIS(

1. Wijbrands, (2019).
2. Roundtree, (2016).
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رقابت  به عنوان یک  رویداد  از  بهتر  و شناخت  گاهی  آ با  تا  کمک می کند  اجزاء  و سایر  دولتی 
کرده و به اهداف   نوآوری پرتکرار و محبوب نسبت به برنامه ریزی صحیح برگزاری رویداد اقدام 

کنند.  مورد نظر دست پیدا 
بررسی های  برای  زمینه  و  برطرف  حوزه  این  در  موجود  ابهامات  برخی  پژوهش  این  انجام  با 
کاهش ریسک در فرایند ظهور و رشد و موفقیت  تکمیلی بعدی در مورد رویداد استارتاپی موثر و 
استارتاپ ها فراهم می شود. بنابراین، این مطالعه تالش می کند تا با ارائۀ یک مدل و شناسایی و 
که: عوامل مؤثر بر اثربخشی رویدادهای  بررسی مولفه ها و ارتباط آنها با هم به این سوال پاسخ دهد 

استارتاپی در استارتاپ ویکندکدام است؟  

1. مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
همچنین،  برد،  کار  به  شومپیتر  ژوزف  بار  نخستین  را  فعلی  مفهوم  و  معنا  کارآفرین1در  اصطالح 
این  می دهند.  نسبت   )1934( شومپیتر  به  را  دانشگاهی  رشته ی  یک  به عنوان  کارآفرینی  طرح 
اقتصادی در  و توسعۀ  که رشد  بود  باور  این  بر  کارآفرینی می دانند  را پدر علم  او  که  اقتصاددان 
به  اقدام  پذیری،  خطر  با  جامعه  آحاد  بین  در  افرادی  که  شد  خواهد  میسر  زمانی  نظام،  یک 
کهن قبلی  کارآمد و  کار روش ها و راه حل های جدید جایگزین راه کارهای نا کرده و با این  نوآوری 
که تصمیم  کرد  اذعان  کارآفرینی می توان  رفتار  و  بررسی عوامل پیش بینی کنندۀ قصد  شوند2. در 
کات بین افراد  به راه اندازی استارتاپ ذاتًا شخصی است و ارزش های شخصی، نگرش ها و ادرا
افراد  بین  احتماًال  شده  درک  پاداش های  و  کارآفرینی  برای  انگیزه ها  عبارتی،  به  نیست.  یکسان 
و اجتماعی  اقتصادی، سیاسی  از عناصر فرهنگی،  ترکیبی  کارآفرینی  کوسیستم  ا متفاوت است3. 
وجود  به  را  کارآفرینانه  فعالیت های  انجام  برای  مساعدی  محیط  که  است  منطقه  یک  درون 
کاربردی برای فهم شیوه های ارتباطی مختلف  آن روشی  کوسیستم و اجزای  می آورند. شناخت ا
کارآفرینان می باشد4.  کوسیستم و عناصر شکل دهندۀ آن و همچنین تأثیر آنها بر  میان ویژگی های ا
را  استارتاپ  بنابراین،  شده اند.  ایجاد  نوآورانه  و  خالقانه  ایدۀ  یک  حول  استارتاپ ها،  معموًال 

1. Entrepreneure

2. مقیمی و همکاران، )1395(.
3. منفرد و همکاران، )1399(.

4. شهیکی تاش و منصوری، )1399(.
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کار  و  کسب  مدل  یک  یافتن  هدف  با  که  گرفت  نظر  در  موقت  سازمان  یک  به عنوان  می توان 
را  نوآوری  تامپسون )1965(  نوآوری محور خلق می شود1.  مقیاس پذیر در حوزه های  و  تکرارپذیر 
و  وانگ  یا خدمات جدید می داند.  فرایندها، محصوالت  ایده ها،  پیاده سازی  و  پذیرش  خلق، 
محصوالت  و  فرایندها  مؤثر  کاربرد  به عنوان  می تواند  نوآوری  که  می کنند  بیان   )2008( همکاران 
کسب منفعت سازمان و ذی نفعان آن طراحی شده، تعریف شود2.  که برای  جدید برای سازمان 
آزاد  دسترسی  با  مسابقه  یک  سازماندهی  با  را  موضوع  این  که  است  رویدادی  استارتاپ ویکند 
تسهیل می کند. در این رویداد شرکت کنندگان افراد جدید را مالقات می کنند، بر روی محصوالت 
کار می کنند و در طی آخر هفته، استارتاپ خود را راه اندازی می کنند3. رویدادهای استارتاپی نه 
کمک می کنند بلکه باعث شکوفایی چشم انداز استارتاپی منطقه ای هم  تنها به شرکت کنندگان 

گاهی و درک افراد جامعه شده است4. می شوند. رویدادها باعث افزایش آ
و  کارآفرینان  بین  ارتباط  لوییس6،  سنت  استارتاپی  کوسیستم  ا بررسی  در  کارن5  و  یاسویوکی 
روابط  اهمیت  بر  کید  تأ بر  عالوه  آنها  می کنند.  دسته بندی  سطح  چهار  را  اصلی  بازیگران  سایر 
آنها در  مربیان، رویدادهای بازکارآفرینی از جمله استارتاپ ویکند را با ارزش می دانند. به اعتقاد 
گروه ها، مجموعه ی چنین رویدادهایی به طور اساسی ارتباطات  کنار سازمان های پشتیبان و سایر 
را افزایش داده است. ویبراندز )2019( رقابت های نوآوری را راهبردی مؤثر برای بقای نوآوری در 
که سازگاری های محلی چارچوب رویداد  دهه های اخیر می داند؛ این مطالعه مشخص می کند 
در خروجی رویداد مؤثر است. تامپسون و ایلی7 با تحلیل بخش های ویدئویی تمرین های واقعی 
آمستردام هلند این رویداد را از دیدگاه قوم شناسی بررسی  رویداد استارتاپ ویکند پناه جویان در 
آنها  بود.  کارآفرینی  یادگیری  ماهیت  زمینۀ  در  بیشتر  نظریه پردازی  تحقیق،  این  از  هدف  کردند. 
آنها صورت می گیرد. مقدسی  روابط  برقراری  و  از طریق تمرین ها  کارآفرینی  که یادگیری  دریافتند 
کسب وکارهای  کارآفرینی فن پایه« با نام  )1399( به بررسی آسیب ها و فرصت های نهفته در ظهور »

1. Blank, & Dorf, (2010).
2. Baregheh, Rowley & Sambrook, (2009).
3. Wijbrands, (2019).
4. Treutinger, (2017).
5. Yasuyuki & Karren, (2017).
6. St. Louis 
7. Thompson & Illes, (2020).
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وی  عقیدۀ  به  پرداخت.  کشور  امنیتی  و  سیاسی  اقتصادی،  عرصه های  در  )استارتاپ ها(  نوپا 
موضوع استارتاپ ها در چرخه ی سیاست گذاری هنوز در مرحله ی مسئله شناسی بوده و در برخی 
داخلی1  محققین  از  برخی  دارد.  قرار  سیاست گذاری  کار  دستور  در  ناقص  به صورت  الیه ها  از 
قبیل  از  مفاهیمی  قالب  در  را  رویدادها  اهمیت  ببرند،  استارتاپ ویکند  از  اسمی  اینکه  بدون  نیز 

کارآفرینان متذکر شده اند. کارآفرینی و تعامل با  کارگاه های  کارآفرینی،  همایش های 
اثربخشی  بر  کمتر به شناسایی عوامل موثر  ، موارد یادشده  با توجه به هدف پژوهش حاضر  
رویدادهای استارتاپی در استارتاپ ویکند توجه می کنند و بیشتر به تعریف رویدادهای استارتاپی 
که توجه به شناسایی عوامل  کارآفرینی و نوآوری معطوف اند. این درحالی است  آن با  و ارتباط 
اثرگذار در رویدادهای استارتاپی بسیار حائز اهمیت می باشد. تحقیقات راجع به عوامل اثربخش 

کنده است. در رویدادهای استارتاپی به نسبت پرا

روش شناسی 
مورد  داده  نوع  و  هدف  نتیجه،  حیث  سه  از  می توان  را  پژوهشی  هر  آن جایی که  از  پژوهش 
داده  نوع  و  هدف  نتیجه،  لحاظ  از  مختلف  ترکیب های  اساس  براین  و  داد  قرار  تجزیه وتحلیل 
دنبال  به  زیرا  می شود؛  قلمداد  کاربردی  نتیجه،  لحاظ  از  حاضر  پژوهش  خواهدبود،  قابل تصور 
لحاظ  از  است.  ویکند  استارتاپ  در  استارتاپی  رویدادهای  اثربخشی  بر  موثر  عوامل  شناسایی 
از  حاضر  پژوهش  روش شناسی  است.  میدانی  نوع  از  و  توصیفی  تحقیقات  جزء  انجام،  هدف 
گردآوری داده ها  نوع ترکیبی)آمیخته( است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق 
برگزارکنندگان  از  نفر   15 با  مصاحبه  انجام  طریق  از  منظور  بدین  است؛  استقراء-قیاسی  نوع  از 
استارتاپی  کار  و  کسب  حوزه  دانشگاهی  اساتید  و  استارتاپ  صاحبان  استارتاپی،  رویدادهای 
که در جدول)1( مشخصات مشارکت کنندگان بخش  تالش شد مدل الگوارۀ تحقیق طراحی شود 
کمی( پژوهش، جامعه آماری شامل شرکت کنندگان  کیفی پژوهش ارائه شده است. در بخش دوم )
به صورت  استارتاپ  تسهیل گر  و  داور   ، منتور استارتاپ،  کننده  برگزار  اجرایی  کادر  استارتاپ، 
که در هر رویداد استارتاپ ویکند در بازه زمانی پژوهش حدودًا بین 50 تا 100 نفر  هدفمند بودند 

1. احمدزاده و همکاران، )1392(.
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کوکران برابر  شرکت داشتند. چنانچه جمعیت بیش از 2000 نفر باشد، حجم نمونه بر اساس فرمول 
بر  موثر  عوامل  تأثیر  تا  گردید  توزیع  الکترونیکی  پرسشنامه   400 تعداد  رو   این  از  است؛  نفر   384

گیرد.  رویدادهای استارتاپی مورد سنجش قرار 
داده ها  جمع آوری  برای  زیر  روش های  از  متغیرها،  شاخص های  شناسایی  به منظور 
که در رابطه با این پژوهش نگاشته  کتب و پایان نامه هایی  استفاده شده است: 1(  بررسی و مطالعه 
با  حضوری  مصاحبه   )3 موضوع ؛  پیرامون  خارجی  و  داخلی  مقاالت  از  استفاده   )2  شده است؛ 
از  استفاده   )4 و  دانشگاهی؛  اساتید  و  استارتاپ  صاحبان  استارتاپی،  رویدادهای  برگزارکنندگان 
گردآوری اطالعات در بخش  پرسشنامه الکترونیکی به عنوان مهم ترین ابزار جمع آوری داده . ابزار 

کیفی، پرسشنامه نیمه ساختاریافته و مصاحبه به صورت میدانی بوده است.
استفاده  الکترونیکی  پرسشنامه  از  استخراج شده،  مدل  اعتبارسنجی  و  کمی  بخش  در 
یک  از  نظرات  سنجش  و  روابط  آزمون  جهت  موردنظر  اطالعات  جمع آوری  برای  شده است. 
میزان  با  کرونباخ  آلفای  پایایی متغیرهای تحقیق توسط شاخص های  گردید.  استفاده  پرسشنامه 
واریانس  میانگین  و   0/7 باالی  استاندارد  میزان  با    )CR(ترکیبی پایایی  و  باالی0/7  استاندارد 
توسعه یافته )AVE( با میزان استاندارد باالی 0/5 با استفاده از نرم افزار Smart-PLS بررسی شد. 
کرونباخ برای تمامی ابعاد مدل مورد مطالعه بیش تر از 0/7  آلفای  مقدار ضریب پایایی ترکیبی و 

که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.  کرد  است و از این رو می توان ادعا 

یافته ها
کیفی نتایج بخش 

1(  معرفی الگوی مفهومی پژوهش
از منابع داخلی و خارجی، تعدادی  ارائه شده  از بررسی پیشینه پژوهش و مطالعه الگوهای  بعد 
صاحب نظران  بیشتر  توجه  مورد  و  شده  تکرار  الگوها  اغلب  در  عمدتًا  که  مشترک  متغیرهای  از 
بوده و هم چنین با توجه به ابعاد و اهداف سازمان های دانش محور هم راستا بوده است، شناسایی 
استارتاپی  رویدادهای  حوزه  مجرب  خبرگان  از  نفر   15 با  نیمه ساختاریافته  مصاحبه  انجام  با  و 
مولفه های  از  خالصه ای   )2( شماره  جدول  در  شود.  طراحی  پژوهش  الگووارۀ  مدل  شد،  تالش 
براساس  که  استارتاپی  رویدادهای  بر  موثر  عوامل  شناسایی  منظور  به  را  پژوهش  فرعی  و  اصلی 
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، محوری و انتخابی صورت یافته است، نمایان شده است. کدگذاری باز نظر خبرگان و از طریق 

کیفی پژوهش کنندگان بخش  جدول 1- مشخصات مشارکت 

جنسحوزه تخصصتحصیالت

مردصاحب استارتاپفوق لیسانس

مردصاحب استارتاپلیسانس

مردبرگزارکننده رویدادفوق لیسانس

مرداستاد دانشگاهدکترا

زناستاد دانشگاهدکترا

زنبرگزارکننده رویدادفوق لیسانس

زنصاحب استارتاپدکترا

مرداستاد دانشگاهدکترا

مرداستاد دانشگاهدکترا

مردصاحب استارتاپدکترا

مردصاحب استارتاپدکترا

زنبرگزارکننده رویدادفوق لیسانس

زنبرگزارکننده رویدادفوق لیسانس

مردصاحب استارتاپدکترا

مردصاحب استارتاپفوق لیسانس

2(  کدگذاری باز و کدگذاری محوری
که مفاهیم مستتر در  گردآوری شده، تالش می کند  در این مرحله، محقق با مرور مجموعه داده های 
کدگذاری های  باز پرداخته شده است.  مصاحبه ها را باز شناسد1. در جدول )2(، به شرح و بررسی 

کد باز از میان 100 مفهوم شناسایی شده است. کدگذاری باز در قالب 62  نتایج حاصل از 

3(  کدگذاری محوری
کنار یکدیگر قرار می گیرند  کدگذاری محوری، مقوله های جدا از هم در چارچوبی معنادار در  در 

1. Corbin & Strauss, (2008).
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و روابط میان آن ها، به ویژه رابطه مقوله محوری با سایر مقوله ها، مشخص می شود1. نتایج حاصل 
کد اولیه از  کدگذاری محوری در جدول شماره)2( نشان داده شده است. مشاهده می گردد 62  از 

کدگذاری باز در قالب 12 مقوله محوری به شرح ذیل دسته بندی شده اند.

4( کدگذاری انتخابی
ارائه  و  یکپارچه سازی  برای  اسـت2.  نظریه  تصـفیه   و  یکپارچـه سازی  فراینـد  انتخابی،  کدگذاری 
مدل نهایی عوامل موثر بر اثربخشی رویدادهای استارتاپی در استارتاپ ویکند پس از شناسایی 
به  زمینه ای،  نظریه سازی  نظام مند  پارادایم  قالب  در  مقوله ها  سایر  دادن  ربط  و  محوری  مقوله 
اقدام و مدل نهایی پژوهش به شکل ذیل  و پروراندن عوامل اصلی  الگوی طراحی شده  پاالیش 

به دست آمد )شکل )1((.
کدگذاری باز، محوری و انتخابی جدول2- 

کدگذاری 
کدگذاری انتخابیکدگذاری بازمحوری

شرایط علی

سطح بلوغ 
کوسیستم ا

شناخت ویژگی های مخاطب

زیرساخت رویداد

کارآفرین وجود دانشگاه های 

وجود ساختارها و فرایندهای پیش و پس از رویداد

کوسیستم جایگاه و اهمیت رویداد در ا

شرایط 
اقتصادی

تنگناهای اقتصادی

رکود اقتصادی

توسعه اقتصاد دانش بنیان

نرخ بیکاری

ساختار 
سیستم

ضریب نفوذ اینترنت

شبکه تأمین مالی

1. Corbin & Strauss, (2008).
2. Corbin & Strauss, (2008).
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کدگذاری 
کدگذاری انتخابیکدگذاری بازمحوری

شرایط 
زمینه ای

عوامل فردی

سطح دانش و مهارت

زمینه رویداد

ریسک پذیری

کارآفرینی میزان تمایل به 

میزان آشنایی با رویداد

انگیزش

عوامل 
فرهنگی

کار داوطلبی فرهنگ 

شناخت ویژگی های نسل جدید

کار کسب و  بلوغ فرهنگی صاحبان 

وجود سرمایه گذار خطرپذیر

بلوغ فرهنگی مردم در همکاری

قوانین و 
مقررات

کردن استارتاپ محدود 

حمایت از مالکان فکری

پدیده اصلی
اثربخشی 

فردی-
اجتماعی

شبکه سازی

اثربخشی رویداد

طراحی رویداد و آموزش های مکمل پیش و پس از رویداد

اخذ بازخورد جهت اصالح 

کارآفرینان موفق حضور 

کار کسب و  میزان توانمندی در خلق مدل 

شرایط 
مداخله گر

محیط ملی-
بین المللی

دخالت ارگان ها و نهادهای برگزارکننده رویداد

محیط رویداد

ممیزی ها

سیاست گذاری

تسهیل همکاری های بین المللی

تحریم ها

کوسیستم کمیتی دولت در حمایت از ا نقش حا
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کدگذاری 
کدگذاری انتخابیکدگذاری بازمحوری

راهبردها

علمی-
آموزشی 
رویداد

موضوع رویداد

استراتژی رویداد

کیفیت نیروی انسانی رویداد

استفاده از تکنیک های اثربخشی

کیفیت محتوای آموزشی

کامل موضوعات پوشش 

اجرای رویداد

تناسب و همخوانی اجزاء و مؤلفه ها

شور و هیجان در رویداد

فضای فیزیکی رویداد

موقعیت مکانی سالن رویداد

رهبری رویداد

هدف گذاری رویداد

عیب یابی و بومی سازی

کیفیت حمایت ها نوع و 

حفظ ارتباطات بعدی با مخاطبین

آماده سازی قبلی مخاطبین

فردی-پیامدها
اجتماعی

کسب مهارت حل مسئله

بلوغ و شکوفایی 
کوسیستم استارتاپی ا

سنجش فردی

افزایش سطح یادگیری

رفاه و زندگی بهتر

اشتغال

ظهور استارتاپ موفق

جامعه سازی

کسب تجربه

تغییر نگرش و ایجاد انگیزه

آشناسازی جوانان

فرهنگ سازی

ارتقاء توانمندی ها 
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بر اساس مدل پارادایمی فوق فرضیه های زیر مطرح می شود:
فرضیه اول: زیرساخت رویداد استارتاپی تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی رویداد دارد	 
فرضیه دوم: اثربخشی رویداد استارتاپی تأثیر مثبت و معناداری بر استراتژی رویداد دارد	 
فرضیه سوم: استراتژی رویداد استارتاپی تأثیر معناداری بر بلوغ و شکوفایی رویداد دارد	 
فرضیه چهارم: محیط رویداد استارتاپی تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی رویداد دارد	 
فرضیه پنجم: زمینه رویداد استارتاپی تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی رویداد دارد	 
فرضیه ششم:محیط رویداد استارتاپی تأثیر مثبت و معناداری بر استراتژی رویداد دارد	 
فرضیه هفتم: زمینه رویداد استارتاپی تأثیر مثبت و معناداری بر استراتژی رویداد دارد	 
فرضیه هشتم: محیط رویداد استارتاپی تأثیر مثبت و معناداری بر بلوغ و شکوفایی رویداد دارد	 
فرضیه نهم: زمینه رویداد استارتاپی تأثیر مثبت و معناداری بر بلوغ و شکوفایی رویداد دارد	 
فرضیه دهم: زیرساخت رویداد استارتاپی تأثیر معناداری بر بلوغ و شکوفایی رویداد دارد	 
فرضیه یازدهم: زیرساخت رویداد استارتاپی تأثیر مثبت و معناداری بر زمینه رویداد دارد	 

شکل 1- مدل پارادایمی عوامل موثر بر اثربخشی رویدادهای استارتاپی
منبع: محقق ساخته
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نتایج بخش کمی تحقیق
ک1و  اشترا اعتبار  بررسی  شاخص  شامل  که  اعتبار  بررسی  از  مدل  اعتبار  یا  کیفیت  بررسی  برای 
مدل  کیفیت  ک،  اشترا شاخص  است.  استفاده شده  افزونگی2می باشد،  اعتبار  بررسی  شاخص 
نیز  گیسر3(  و  استون  )شاخص  آن   به  که  افزونگی  شاخص  می سنجد.  را  بلوک  هر  اندازه گیری 
اندازه گیری  مدل  قابل قبول  و  مناسب  کیفیت  نشانگر  شاخص ها،  این  مثبت  مقادیر  می گویند، 
می توان  می باشد.  صفر  از  بزرگ تر  و  مثبت  شاخص ها  داد  نشان  نتایج  می باشد4.  ساختاری  و 
کیفیت مدل ساختاری،  کلی  کیفیت و اعتبار قابل قبولی برخوردار است. برای آزمون  گفت مدل از 
برازش مدل معرفی  بررسی  برای  را   )GOF( 5برازش کلی  تنن هاوس و همکاران )2005( شاخص 
کی6و  کلی برازش را می توان با محاسبه میانگین هندسی میانگین مقادیر اشترا ک  نموده اند. مال
ضریب تعیین )R2( به دست آورد. برای این شاخص، مقادیر 0/01، 0/25 و 0/36 به ترتیب ضعیف، 
متوسط و قوی توصیف شده است. پس از انجام محاسبات، مقدار شاخص GOF و ضریب تعیین 
از  نشان  و  است  قوی  شاخصی  که  می آید  دست  به   0/825 و   0/32 برابر  عددی  ترتیب  به   )R2(
کلی مدل دارد. اثر متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیه های تحقیق بر اساس  کیفیت باالی 
کلی تحقیق  یک ساختار علی با تکنیک حداقل مربعات جزئی PLS آزمون شده است. در مدل 
از متغیرهای قابل مشاهده با متغیر  که در شکل)2( ترسیم شده است مدل اندازه گیری )اثر هریک 
( محاسبه  شده است. برای سنجش  پنهان( و مدل ساختاری)روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر
شکل)3(  در  که  محاسبه  شده است  استراپینگ  بوت  تکنیک  با   t آماره  نیز  روابط  معناداری 
به  مربوط  نتایج  خالصه  است،   Smart-PLS نرم افزار  خروجی  که  مدل  این  در  ارائه شده است. 

معناداری بار عاملی استاندارد و معناداری روابط متغیرهای تحقیق ارائه شده است. 

1. CV Com
2. CV Red
3. Stone and Geisser Criterion
4. Henseler, Ringle & Sinkovics, (2009).
5. Goodness of Fit
6. Communality
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کلی پژوهش با تکنیک حداقل مربعات جزئی شکل2- مدل 

در ادامه با توجه به خروجی مدل مفهومی پژوهش در جدول)3( به بیان و بررسی فرضیه پژوهش 
پرداخته می شود.

جدول3- خالصه نتایج فرضیات پژوهش

آماری                                                    شاخص های 
آماره tضریب مسیرمتغیر

تایید یا رد

تایید1/3412/91زیرساخت رویداد   ←   اثربخشی رویداد

تایید0/0501/99اثربخشی رویداد   ←   استراتژی رویداد

تایید0/222/10استراتژی رویداد   ←   بلوغ و شکوفایی رویداد 

تایید0/565/34محیط رویداد   ←   اثربخشی رویداد 

تایید0/0230/444زمینه رویداد   ←   اثربخشی رویداد 

تایید0/0642/41محیط رویداد   ←   استراتژی رویداد 

تایید0/9945/23زمینه رویداد   ←   استراتژی رویداد 

تایید0/0481/46محیط رویداد   ←   بلوغ و شکوفایی رویداد 
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آماری                                                    شاخص های 
آماره tضریب مسیرمتغیر

تایید یا رد

تایید0/1741/72زمینه رویداد   ←   بلوغ و شکوفایی رویداد 

تایید0/9226/43زیرساخت رویداد   ←   بلوغ و شکوفایی رویداد 

تایید0/647/79زیرساخت رویداد   ←   بلوغ و شکوفایی رویداد 

کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ شکل4- آماره تی مدل 

بحث و نتیجه گیری
مدنظر  موضوع  استارتاپ،  اثربخشی  و  ویکند  استارتاپ  بین  ارتباط  کارآفرینی،  مطالعات  در 
محققان و متخصصان بوده است. اهمیت ایجاد و توسعۀ استارتاپ ها سال به سال بیشتر می شود 
است.  مشاهده  قابل  پدیده  این  با  مرتبط  و  درگیر  سازمان های  تعداد  افزایش  در  موضوع  این  و 
استارتاپ ها در محیط های پویا با تغییرات سریع شکل می گیرند و نقشی حیاتی در ایجاد رقابت، 
القای نوآوری و پشتیبانی از پیدایش حوزه های نوظهور دارند از این رو دولت ها نیز باید در جهت 
کنند. در این تحقیق به شناسایی عوامل موثر بر  کمک به استارتاپ های نوآور تالش  شناسایی و 

اثربخشی رویدادهای استارتاپی در استارتاپ ویکند پرداخته شده است.
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آمده از خبرگان، در نهایت 12 مقوله  با توجه به مصاحبه های انجام شده و نظرات به دست 
در  موثر  عوامل  به  نسبت  خبرگان  که  شناختی  بر اساس  مقوله ها  این  که  است.  شده  استخراج 
کیفی در چند  اثربخشی رویدادهای استارتارتاپی داشته اند، به دست آمده است. یافته های بخش 
کدهای مربوطه  آورده شده است.  یافته ها )جدول )2((  که در بخش  بخش مختلف مطرح شد 
که  ، محوری و انتخابی استخراج شدند و بیانگر این امر بوده است  گانه باز در سه بخش جدا
متغیرهای شناسایی شده در جامعۀ مورد مطالعه، قابل استفاده و نتیجه گیری خواهد بود. به دلیل 
کیفی، رضایت بخش بودن شاخص های برازش الگو و  انطباق آن با یافته های حاصل از تحلیل 
معنی دار بودن برآوردهای آماری آن، ارائه شده است. بر اساس مقوله های به دست آمده به بررسی 
کردن شرایط اقتصادی، بلوغ  پیشینۀ تحقیق پرداخته شده است. زیرساخت رویداد شامل فراهم 
که در این فرضیه تأثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی رویداد  کوسیستم و زیرساخت مناسب است  ا
استارتاپی داشت، این موضوع با یافته های پژوهش لمپل و می یر1  همسو بود، در این پژوهش نقش 
، صنایع و تخصص ها مهم قلمداد شد. هر زمان صحبت  شرایط اقتصادی، مسیرهای فناوری، بازار
که دستیابی به بهره وری یک اولویت  از اثربخشی می شود نگاه به سمت بهره وری است، از آنجا 
گرو وجود نگاه  است، اثربخشی رویداد استارتاپی از این قاعده مستثنی نبوده و دستیابی به آن در 
که رویدادهای اثربخش دارای استراتژی اثربخش نیز هستند، این  بلند مدت به رویداد است، چرا 
در  بود.  ویبراندر )2019( همسو  و  و همکاران )2017(  یا  روندتری )2016(، سیلور با تحقیق  مفهوم 
کار و  کسب و  هر سه پژوهش به مفهوم زمان اشاره شده بود، به نظر می رسد وجود آینده نگری به 
استارتاپ شاه راه موفقیت و اثربخشی است و اثربخشی رویداد مبتنی بر وجود زمان است، در این 
راستا در تحقیقات مذکور عواملی مانند محدودیت زمانی، اخذ بازخورد و غیره در مسیر رویداد 
که در جمع بندی این بخش می توان مسیر رویداد اثربخش را وابسته به استراتژی  مطرح شده است 
کار و به خصوص مبحث استارتاپ  کسب و  اثربخش دانست. وجود یک استراتژی مناسب در 
کوسیستم استارتاپی و رویدادهای آن دارد. این مورد به شکلی  نقش ضروری بر بلوغ و شکوفایی ا
که نبود نقشه راه مسیر رویدادها را تغییر می دهد  کامل در بیشتر رویدادهای استارتاپی مطرح است 
و  لمپل  تحقیقات  با  پژوهش  یافته های  می کند.  هدایت  سطحی نگری  به  تمرکز  از  را  تفکرات  و 

1. Lampel & Meyer, (2008).
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 )2019( ویبراندر  و  و همکاران )2017(  یا  و تحقیق سیلور  )2016( روندتری  استم1،  می یر )2008(، 
کوسیستم استارتاپی وابسته  همسو بود. در جمع بندی این بخش به نظر می رسد موفقیت و بلوغ ا
کسب وکارهای ایجادشده  به استراتژی و نقشه راه رویدادهای استارتاپی است. در زمینه رویداد و 
گاهی  که در مسیر توسعه بودند و  کشورهایی  گاهی محیط ها و  نقش محیط به خوبی مطرح است، 
گرفت در این راستا  کردند، نمی توان محیط را نادیده  کشورهای توسعه یافته رویدادهای موفق اجرا 
در هر دو پژوهش پولیو2 و ویبراندز )2019( محیط های مختلف و تأثیر متفاوت بر رویداد را مطرح 
کرده بودند، به نظر می رسد نقش و بررسی محیط و مشکالت هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت 
که در این راستا محیط شناسی درست می تواند  است و رویدادهای متفاوتی نیز مورد نیاز است 
زمینه اثربخشی پویا را فراهم آورد. صحبت از زمینه رویداد استارتاپی درواقع بحث پیرامون قوانین 
ندارد،  رویداد  اثربخشی  بر  معناداری  تأثیر  مورد  این  و  فردی است  و عوامل  فرهنگ  مقررات،  و 
است،  بهره وری  سمت  به  نگاه  می شود  اثربخشی  از  صحبت  زمان  هر  شد  اشاره  که  همان طور 
قاعده  این  از  استارتاپی  رویداد  اثربخشی  اولویت است،  بهره وری یک  به  که دستیابی  آنجا  از 
مستثنی نبوده و دستیابی به آن بسیار مشکل است، از این رو به نظر می رسد با توجه به نوآوری 
در متغیرهای تحقیق حاضر این مفهوم یعنی زمینه رویداد نتوانسته بر اثربخشی رویداد اثر داشته 
که عوامل زمینه ای رویداد مبتنی بر فرد محوری، فرهنگ و قوانین و مقررات اشاره دارد،  باشد چرا 
گروه محوری، سطح پایین قوانین و مقررات و فرهنگ مشارکتی است،  زیرا مفهوم رویداد در مفهوم 
در این راستا پژوهش های سروانتس و بونی نردی )2012( و روندتری )2016( با  یافته های پژوهش 
که براین اساس می توان به نقش متفاوت زمینه های رویداد به خصوص نقش  حاضر همسو نبود 
اثربخشی  در  دیگر  ابعادی  به  رویداد  اثربخشی  در  و  داشت  اشاره  مقررات  و  قوانین  و  فرهنگ 
که نقش محیط در تدوین استراتژی بسیار مورد اهمیت است، محیط  کرد. از آنجا  رویداد توجه 
یافته های  با  مفهوم  این  باشد  داشته  رویداد  استراتژی  بر  مثبتی  تأثیر  می تواند  استارتاپی  رویداد 
محیط  با  کارآفرینی  نقش  می رسد  نظر  به  بود،  همسو   )2010( استم  و   )2019( ویبراندز  پژوهشی 
کارآفرینی همراستا است و استراتژی ها از محیط تأثیر می پذیرند و به جهت موفقیت استراتژی های 
رویداد استارتاپی بایستی به محیط توجه ویژه ای داشت. زمینه رویداد شامل قوانین و مقررات، 

1. Stam, (2010).
2. Pollio, (2019).
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راستا  این  در  دارد  تأثیر  استارتاپی  رویداد  استراتژی  بر  مورد  این  و  فردی است  و عوامل  فرهنگ 
تحقیقات استم )2010( و روی سروانتس و بونی نردی )2012( همراستا بود به نظر می رسد با توجه 
به نقش قوانین و مقررات، توجه به فرهنگ و عوامل فردی بتوانیم استراتژی های منظمی را برای 
کنیم، همچنین در تدوین استراتژی های رویداد نقش محیط شناسی و به  برگزاری رویداد تدوین 
خصوص توجه به ابعاد فرهنگی بسیار مهم قلمداد می شوند. بدون شک توجه به ابعاد محیطی 
که هدف نهایی رویداد است را فراهم می کند،  کوسیستم  به عنوان زیرساخت رویداد زمینه بلوغ ا
محیط  نقش  اما  دارد،  کوسیستم  ا بلوغ  در  مهم  بسیار  نقشی  خوب  شناسی  محیط  راستا  این  در 
در  نداشت  استارتاپی  کوسیستم  ا و شکوفایی  بلوغ  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  استارتاپی  رویداد 
که به تأثیر نقش محیط  این راستا نزدیک ترین پژوهش ها پولیو )2019( و ویبراندز )2019( بودند 
و  محیطی  ابعاد  بررسی  که  می دهد  نشان  مضمون  این  داشتند،  اشاره  خود  منطقه ای  رویداد  بر 
و  سازد  فراهم  را  استارتاپی  کوسیستم  ا شکوفایی  و  بلوغ  نمی تواند  تنها  مناسب  استراتژی  ایجاد 
که در فرضیات  مفهوم دستیابی به بلوغ و شکوفایی آن وابسته به موارد بیشتری است. همان طور 
پیشین شرح داده شد صحبت از زمینه رویداد استارتاپی در واقع بحث پیرامون قوانین و مقررات، 
معناداری  و  مثبت  تأثیر  استارتاپی  رویداد  زمینه  فرضیه  این  در  و  است  فردی  عوامل  و  فرهنگ 
استارتاپی  کوسیستم  ا شکوفایی  و  بلوغ  بعد  در  دارد،  استارتاپی  کوسیستم  ا شکوفایی  و  بلوغ  بر 
ظهور  اشتغال،   ، بهتر زندگی  و  رفاه  یادگیری،  سطح  افزایش  فردی،  سنجش  مسئله،  حل  مهارت 
آشناسازی جوانان،  انگیزه،  ایجاد  و  کسب تجربه، تغییر نگرش  استارتاپ موفق، جامعه سازی، 
فرهنگ سازی و ارتقاء توانمندی ها مطرح هستند، این تأیید فرضیه و معناداری همراستا با پژوهش  
عوامل  و  فرهنگ  خصوصْا  زمینه ای  عوامل  نقش  می رسد  نظر  به  است.   )2020( ایلی  و  تامپسون 
کوسیستم استارتاپی دارد، هرچند تحقیق  فردی تأثیر زیادی جهت دستیابی به بلوغ و شکوفایی ا
کوسیستم  ا شکوفایی  و  بلوغ  نتیجه  در  نشد،  مشاهده  مقررات  و  قوانین  پیرامون  بحث  به  مربوط 
کردن  فراهم  شامل  رویداد  زیرساخت  است.  رویداد  زمینه ای  ابعاد  به  توجه  نیازمند  استارتاپی 
و  مثبت  تأثیر  فرضیه  این  در  که  است  مناسب  زیرساخت  و  کوسیستم  ا بلوغ  اقتصادی،  شرایط 
معناداری بر بلوغ و شکوفایی رویداد استارتاپی مشاهده شد، در این راستا پژوهش مرتبط مشاهده 
نشد به نظر می رسد وجود زیرساخت مناسب و شرایط اقتصادی و سطح بلوغ تأثیر زیادی بر بلوغ 
جدید  ایده های  خلق  در  به سزایی  تأثیر  گاهی  دولت ها  اقتصادی  شرایط  باشد.  داشته  رویداد 
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می رسد  نظر  به  کرد.  مشاهده   )2019( پولیو  پژوهش  در  می توان  را  مورد  این  که  گذاشت  خواهد 
پس  در  حامی  نقش  گاهی  کوسیستم  ا بلوغ  و  اقتصادی  شرایط  رویداد،  زیرساخت  بودن  فراهم 
گاهی این مفهوم در دل  کشورهای توسعه یافته می برد و  که مفهوم استارتاپ را به  از رویداد دارد 
شامل  رویداد  زیرساخت  شد  اشاره  که  همان طور  می شود.  خلق  محروم  مناطق  و  محدودیت ها 
که در این فرضیه تأثیر  کوسیستم و زیرساخت مناسب است  کردن شرایط اقتصادی، بلوغ ا فراهم 
فردی  عوامل  و  فرهنگ  مقررات،  و  قوانین  پیرامون  مفاهیم  با  رویداد  زمینه  بر  معناداری  و  مثبت 
اما  نشد  پژوهش حاضر مشاهده  با  پژوهشی همراستا  پژوهش حاضر  نوآوری  به  توجه  با  داشتند، 
برخی  توانسته  مناسب  زیرساخت  و  اقتصادی  شرایط  که  می دهد  نشان  پژوهش ها  نزدیک ترین 
یا و همکاران )2017(  کند، پژوهش سیلور از تغییرات را در قوانین و مقررات و عوامل فردی ایجاد 
کارآفرینی را وابسته به زمان دانسته و نشان می دهد وجود یک زیرساخت مانند شرایط  تمایل به 
را  فرهنگ  و  فردی  عوامل  می تواند  رویداد  به  بلندمدت  نگاه  مانند  زیرساخت هایی  اقتصادی، 

کند و سبب تغییر شود و در نهایت زمینه رویداد را توسعه دهد.   همراستا با محیط رویداد 
استارتاپی  رویداد  زیرساخت  اینکه  بر  مبنی  تحقیق  یازدهم  و  دهم  اول،  فرضیه  تبیین  در 
استارتاپی  کوسیستم  ا شکوفایی  و  بلوغ  استارتاپی،  رویداد  اثربخشی  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر 
ایجاد  به  ویژه ای  توجه  سیاستگذاران،  و  دولتمردان  می شود  پیشنهاد  دارد  رویداد  زمینه ی  نیز  و 
سند  جمله  از  بلند مدت  برنامه ریزی های  در  استارتاپی  زیست بوم  توسعۀ  مناسب  زیرساخت 
چشم انداز و سایر اسناد باالدستی داشته باشند. تأمین زیرساخت مناسب در اولویت تخصیص 
بر  مبنی  تحقیق  دوم  فرضیه  راستای  در  قرارگیرد.  استانی  طرح های  و  برنامه ها  رأس  در  و  بودجه 
دارد؛  استارتاپی  رویداد  استراتژی  بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  استارتاپی  رویداد  اثربخشی  اینکه 
کسب  عرصۀ  به  عالقه مندان  ورود  برای  جذاب  مشوق های  و  تسهیالت  دولت ها  است  الزم 
رویداد  کارکرد  در  مهمی  نقش  فرهنگی  تفاوت های  که  جا  آن  از  دهند.  ارائه  نوپا  کارهای  و 
موضوع  این  از  گاهی  آ با  کنندگان  برگزار  که  می شود  پیشنهاد  بنابراین  دارد؛  استارتاپ ویکند 
توجه  با  باشیم.  شاهد  را  باالتری  اثربخشی  تا  کنند  اقدام  رویداد  برگزاری  برنامه ریزی  به  نسبت 
به تأیید فرضیه سوم مبنی بر تأثیر مثبت استراتژی رویداد استارتاپی بر بلوغ و شکوفایی رویداد، 
موارد ذیل پیشنهاد می شود: اتخاذ راهبرد اصلی با توجه به ماهیت و رویکرد سازمان برگزارکننده، 
طراحی پیش رویدادهای مناسب، برنامه ریزی و تدارک برنامه های مناسب پس از رویداد، دیدگاه 
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رویداد. بومی سازی  و  مناسب  سازمانی  فرهنگ  و  کوسیستم  ا بلوغ  سطح  به  توجه  با  بلند مدت 
بر  رویداد  و معنادار محیط  تأثیر مثبت  بیانگر  نتایج تحقیق  تبیین فرضیه چهارم و ششم  در 
کز  اثربخشی رویداد است. به دولتمردان و تصمیم گیرندگان در دانشگاه ها و مرا و  روی استراتژی 
کارها پیشنهاد می شود تا با شناسایی و بررسی اجزای  کسب و  علمی و تحقیقاتی و نیز صنایع و 
، نقشه ی روابط اجزای محیط ترسیم و درک صحیحی  کلیدی محیطی درگیر در موضوع مد نظر
تأثیر  بر  مبنی  نهم  و  هفتم  فرضیه  تبیین  در  شود.  حاصل  منطقه  هر  فرد  به  منحصر  زیست بوم  از 
پیشنهاد  استارتاپی،  کوسیستم  ا شکوفایی  و  بلوغ  و  استراتژی  بر  رویداد  زمینۀ  معنادار  و  مثبت 
که قانون گذاران و مجریان قانون با لحاظ اهمیت جایگاه شرکت های نوپا ساده سازی و  می شود 
کار خود قرار  تسهیل قوانین در جهت افزایش مشارکت و بهبود زیست بوم استارتاپی را در دستور 
کارآفرینی از سنین پایین، حتی مهد کودک  دهند. همچنین، تعریف و طراحی برنامه های آموزش 
که راهبرد رویداد یکی از  تا مدرسه و دانشگاه پیشنهاد می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد 
عوامل مؤثر بر بلوغ و شکوفایی زیست بوم استارتاپی است؛ بنابراین اتخاذ راهبرد اصلی با توجه به 

ماهیت و رویکرد سازمان برگزارکننده پیشنهاد می شود. 
که  ، پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می شود. از آن جا  با توجه به نتایج پژوهش حاضر
کتشافی بوده است، می توان نتایج آن را به مثابۀ فرضیه هایی دقیق تر  این پژوهش از نظر ماهیت ا
مقایسه ای  بررسی  و  فرهنگ  مقوله  اهمیت  به  نظر  همچنین  کرد.  بررسی  آتی  پژوهش های  در 
کارکرد رویداد راهگشا است.  کشورها در درک بهتر  کشورمان با سایر  کوسیستم  بافت فرهنگی و ا
این  پرداخته شد  آن  به  این تحقیق  در  که  مقولۀ مهمی است  استارتاپ ویکند  رویداد  اثربخشی 
که  که مؤلفه ها و موضوعات دیگری نیز در مورد این رویداد حائز اهمیت هستند  در حالی است 
رویداد  کیفیت  در  منتورها  و نقش  کارآفرینی  میزان قصد  بر  رویداد  تأثیر  به  آن جمله می توان  از 
کرد. مانند هر پژوهش دیگری تمامی دستاوردها و نتایج این پژوهش نیز تحت تأثیر برخی  اشاره 
کرونا  ویروس  همه گیری  با  شد  مصادف  تحقیق  انجام  زمان   )1 مانند:  بوده است؛  محدودیت ها 
تنها منجر  نه  ایجاد شد،  آن  که متعاقب  و محدودیت های شدیدی  آن  گستردگی  به  با توجه  که 
بر  پیش بینی  غیرقابل  محدودیت های  شدن  کم  حا باعث  بلکه  تحقیق،  فرایند  شدن  طوالنی  به 
از جمله خطای  بر پاسخ دهندگان  تأثیرگذار  انجام تحقیق شد؛ 2( احتمال وجود خطای  روند 
که در آن افراد درجات و امتیاز خیلی زیاد را در نظر می گیرند یا خطای تمایل به مرکز  آسان گیری 
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که  هاله ای  اثر  وجود  یا  و  می نماید  متمایل  پرسشنامه  در  متوسط  امتیاز  و  درجات  به  را  افراد  که 
ممکن است یک مورد خاص را به تمامی موارد تعمیم دهد در این تحقیق این دسته از خطاها 
 )3 نشده است؛  واقع  قرار  تحلیل  مورد  تحقیق  نتایج  در  آن  تأثیر  و  بوده  محقق  کنترل  از  خارج 
کمی  نظیر سنجش میزان تمایل به  کیفی به مقادیر  مشکالت تعیین شاخص و تبدیل مقوله های 
کشور را شامل می شد، تالش  کل  گسترۀ انجام تحقیق  کارآفرینی؛ 4( و درنهایت با توجه به اینکه 
کمی تا حد امکان  کیفی و هم در بخش  کشور هم در بخش  شد تا با ارتباط با سایر استان های 
برگزاری رویداد  با توجه به تعدد  کشور پوشش داده شود. بدیهی است،  کل  از  بخش وسیع تری 
از  بسیاری  می رسد(  سال  در  رویداد  هزار  حدود  به  گاهی  که  ( کشور  سطح  در  استارتاپ ویکند 

کز استان ها  لحاظ نشده باشند. شهرستان ها و مرا
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