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 حوزه در ها پژوهشآتی  گیری جهتمرور سیستماتیک و 
 وکار کسب مجازی رشد مراکز

 
 ایوب محمدیان

 امیر مانیان
 مریم خداداد برمی

 چکیده

 از حمایت اهمیت حوزه، این در خالقانه های ایده ظهور و اینترنت روزافزون گسترش
 اقتصادی رشد ابزارهای مجازی از رشد مراکز. دهد می افزایش را مجازی های سازمان

در حوزه  ویژه بهنوپا  وکارهای کسب توسعه در بسزایی شوند که نقش می محسوب
 پدیده خصوص در صحیح و جامع درک ایجاد حاضر تحقیق از اینترنت دارند. هدف

 بررسی سیستماتیک به مقاله این در منظور این برای. است مجازی رشد مراکز جدید
پرداخته  ترکیب فرامجازی و به کمک روش  رشد مراکز حوزه در قبلی های پژوهش

 تحلیل به آن که در است نوع بنیادی از و تحلیلیـ  توصیفی پژوهش شده است. این
 ،"مقاالت موضوعی سهم"از نظر موضوعاتی همچون  گذشته های کیفی پژوهش و کمی

است.  شده پرداخته "اندازی راه الزامات"و  "رایج های نظریه"، "تحقیق های روش"
بیشترین سهم موضوعی را به  وکار کسبنتایج بیانگر آن است که مقوله اجزای مدل 

 و اطالعات آوری جمع هدف، منظر از هاروش ترین غالبخود اختصاص داده است. 
 و ای کتابخانه کاربردی، روش سه ترتیب مجازی به رشد مراکز حوزه در اجرا شیوه
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شده در بین  مشاهده تئوری دو شبکه، و مجازی سازمان های نظریه توصیفی بوده است.
نیز سه دسته اساسی از الزامات  فنّاورانهمقاالت بوده است. الزامات محیطی، سازمانی و 

 تفسیر و ترکیب در این مقاله با و توسعه مراکز رشد مجازی است. اندازی راهبرای 
 مجازی رشد مراکز توسعه تحقیقات جهت مفهومی چارچوب یک گذشته های پژوهش

 روند بهتر شناخت است. این چارچوب به شده ارائه "مفاهیمنگاشت "روش  اساس بر
آتی  مجازی در تحقیقات رشد مراکز شکاف دانشی حوزه پوشش و بهبود پژوهشی،

 .نماید می کمک
 مفاهیم، آنتروپی شانون. نگاشت ،فرا ترکیب روش مرکز رشد مجازی، :کلیدواژگان

 
 
 
 
 

  



 421  … یآت یریگ و جهت یستماتیکمرور س

 مقدمه

 های هسته پذیرفتن از پس که هستند مراکزی وکار، کسب مراکز رشد یا انکوباتورهای
 دادن قرار اختیار در با و چندساله دوره یک طی در نوپا، های شرکت یا و تحقیقاتی
 مهیاکردن نیز و غیره و بازاریابی حقوقی، مدیریتی، های آموزش همچون خدماتی
 هدف با مشترک آزمایشگاهی تجهیزات و تسهیالت و دفتری و اداری مشترک خدمات
 ای برنامه سایه در و متوسط و کوچک مؤسسات در رقابتی و مدیریتی توان افزایش

)تِردیو  نمایند می کارآفرینان پرورش و رشد به اقدام شده تعیین پیش از و منظم
 در فناوری و علم های پارک و سنتی رشد مراکز حاضر حال در اگرچه. (1،4102فکِت
 در رشد از پس خدمات ارائه عدم قبیل از هایی ضعف وجود اما هستند، فعال کشور

 در حاکم های بوروکراسی و زمانی های محدودیت مکانی، های محدودیت وجود ها، آن
 و اطالعات فناوری وکارهای کسب حوزه در فناورانه های ایده زیاد تنوع و رشد ها، آن

 فیزیکی فضای و منابع های محدودیت علت به ها آن از حمایت عدم و ارتباطات
 سراسر در ای نقطه هر از منابع به کارآفرینان عادالنه و سریع دسترسی عدم شده، تأمین
 نوپا وکارهای کسب توسعه و اندازی راه زمینه در که است گردیده آن به منجر کشور

انکوباتورهای مجازی نسل جدیدی از مراکز نشود.  برآورده انتظار مورد های موفقیت
رشد بوده که طیف وسیعی از خدمات و ابزارهای انکوباتوری را فراتر از بعد مکان و 

سازی  باعث تسریع در روند تجاریدارند و  زمان به مشتریان خود عرضه می
 شوند. های خالق و نوآور می سازمان

 کشورهای در اینترنتی( هایآپستارتا) نوپای وکارهای کسب فزاینده رشد به توجه با
 هم و دانشگاهی مراکز در هم مجازی رشد اخیر، مقوله مرکز هایسال در دنیا مختلف

 تصویر کنون تا اما است؛ گرفته قرار زیادی توجه مورد صنعت در هم و دولتی مراکز
های الکترونیکی،  مختلف )سرویس ابعاد خصوص در جامعی نظر اجماع روشن و

 این های ارزیابی عملکرد و ...( اندازی، جریان درآمدی، شاخص ها، الزامات راه نظریه
 سیستماتیک به دنبال آن هستیم که با مرور رو ازاین .است نداشته وجود نوظهور پدیده

 این در شده انجام مطالعات وکار، عصاره کسب مجازی رشد مراکز حوزه در ها پژوهش
قرار  فراروی پژوهشگران و مجریان این طرح علمی، و مندنظام ای شیوه را با حوزه
 دهیم.

                                                                                                                             
1. Triodos Facet 
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 جامعه شدن مواجه و علوم مختلف های حوزه در ها پژوهش رشد با اخیر های سال در
 تسلط و اطالع که اند رسیده نتیجه این به عمل در اندیشمندان اطالعات، با انفجار علمی

 نیست، پذیر امکان زیادی حدود تا زمینه این در بودن روز به و رشته ابعاد یک تمامی بر
 خاص موضوع این در شده انجام های پژوهش عصاره که های ترکیبی پژوهش انجام لذا
 روزافزون گسترش دهند، می قرار پژوهشگران فرا روی علمی و مند نظام شیوه به را

 و ترکیب بررسی، منظور به که هایی روش از (. یکی0934زاده و بهفر، است )قربانی یافته
 1مطالعه فرا است شده معرفی گذشته چند سال در گذشته های پژوهش شناسی آسیب

 ،(اولیه مطالعات محتوای کمی تحلیل) 2تحلیل طور کل از چهار قسمت فرا است که به
 های نظریه تحلیل) 4نظری فرا ،(اولیه های مطالعه شناسی روش )تحلیل 3فراروش
تشکیل شده است  (اولیه مطالعات محتوای کیفی تحلیل)فرا ترکیب  ،(اولیه مطالعات

 و اطالعات که است کیفی مطالعه نوعی بیانگر ،فرا ترکیب (. روش4101، 5)بنچ و دی
 بررسی را مشابه و مرتبط موضوع با دیگر کیفی مطالعات از شده استخراج های یافته
 اساس بر و منتخب کیفی مطالعات از ترکیب، فرا برای موردنظر نمونه ،درنتیجهکند.  می

فرا در این پژوهش نیز از  .(4112، 6زیمر) شود تشکیل می پژوهش سؤال با ها آن ارتباط
 مجازی رشد مراکز حوزه در های قبلی پژوهش سیستماتیک منظور مرور به ترکیب
 وکار استفاده شده است. کسب

حول در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات پژوهش در بخش دوم، چارچوبی 
شده است. در بخش سوم نیز به بررسی روش پژوهش  مروری ارائه  بندی مقاالت طبقه

و کاربرد آن در استخراج سیستماتیک مقاالت مرجع و  فرا ترکیبکه شامل روش 
ها پرداخته شده است. در انتهای پژوهش نیز به ارائه و تفسیر  وتحلیل اطالعات آن تجزیه
ل مقاالت پرداخته شده است و نگاشت مفاهیم موجود وتحلی های حاصل از تجزیه یافته

در قلمرو مطالعات مراکز رشد مجازی ارائه گردیده که کمک شایانی به شناسایی 
این  نماید. موضوعات مرتبط با مرکز رشد مجازی و بهبود گپ تحقیقاتی این ناحیه می
با هدف  و مطالعه با هدف ارائه یک چارچوب مفهومی برای توسعه مراکز رشد مجازی

 اصلی و فرعی زیر است: سؤاالت پاسخگویی به

                                                                                                                             
1. Meta-Study 

2. Meta-Analysis 

3. Meta-Method 

4. Meta-Theory 

5. Bench&Day 

6. Zimmer 
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 اصلی سؤاالت

 اندازی مراکز رشد مجازی چیست؟ راه( فنّاورانه ـسازمانی ـ الزامات )محیطی  .0

 گردد؟ صورت الکترونیکی ارائه می هایی به چه سرویس در یک مرکز رشد مجازی .4

 د؟هایی برای درآمدزایی وجود دار در مراکز رشد مجازی چه روش .9

 ؟استمشتری مراکز رشد مجازی چه کسانی  .2

 گونه شناسی یا تنوع مراکز رشد مجازی چگونه است؟ .5

 ؟استهایی  چه شاخص اساس برارزیابی عملکرد انکوباتورهای مجازی  .2

فرایند و متدلوژی تغییر از مرکز رشد حقیقی به مرکز رشد مجازی شامل چه  .7
 مراحلی است؟

هایی مجازی شامل چه زیرمولفه رشد مراکزنگاشت مفهومی در حوزه  چارچوب .8
 بوده است؟

 فرعی سؤاالت

 چگونه است؟ در حوزه مراکز رشد مجازی مقاالت موضوعی بندی و سهم مقوله .3

 ؟اند کدام مراکز رشد مجازی حوزه پیشرو کشورهای .01

 های مختلف چگونه بوده است؟ در سال رشد مقاالت حوزه مراکز رشد مجازی .00

 بیشتر استفاده شده است؟ مجازی رشد در حوزه مراکز تحقیقی های از چه روش .04

 از چه نظریات و مبانی تئوریکی در حوزه مراکز رشد مجازی استفاده شده است؟ .09

 تحقیق پیشینه

های  یفناورمطرح نشده است اما ظهور  یتازگ به مجازی رشد مراکز مفهوم که هرچند
ی اخیر در ها سالسازی آن در  یادهپجدید اطالعاتی منجر به آن شده است که قابلیت 

 رو ینازابالفعل گردیده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.  کشورهای مختلف
داخلی  سطح چه در را ناچیزی سهم و بوده محدود ناحیه این درگرفته  انجام تحقیقات

 .دهد می اختصاص خود به و چه در سطح خارجی

رده وسیع موضوعات تحقیقاتی در این حوزه گرفته بیانگر گست بررسی مطالعات انجام 
را  زمینه مراکز رشد مجازی در موجود پژوهش ادبیات توان می بندی طبقه یک . دراست

 داد. نشان 0 جدول صورت به
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در تحقیقات حوزه  شده ارائهشود، موضوعات  مشاهده می 0طور که در جدول  همان
 وکار توان در شش دسته تعاریف، اجزا مدل کسب مراکز رشد مجازی را می

اندازی،  نیازهای راه الزامات و پیشهای الکترونیکی و غیر الکترونیکی،  سرویس)
های ارزیابی عملکرد و  بندی، بازنمایی، شاخص مشتری، جریان درآمد و اثرات(، طبقه

 بندی نمود. متدولوژی تغییر طبقه
 مراکز حوزه تحقیقات در شده بررسی موضوعاتچارچوب بندی فوق  مطابق با دسته

 را حرکت مسیر تواند می چارچوب نمایش داده شده است. این 0 شکلمجازی در  رشد
 از دو بعد چارچوب این. کند تعیین کنند کار زمینه این در خواهند می که محققانی برای

دانش حوزه مورد  مرزهای بعد تازگی بیانگر است. شده تازگی و یکپارچگی تشکیل
سهم دانشی کمتری  نظر مورد حوزه که آن است بیانگر آن بودن باال . یعنیاستنظر 

 بت به سایر موضوعات را به خود اختصاص داده است. بعد یکپارچگی بیانگر درجهنس
 .است مراکز رشد مجازی دیگر های حوزه به نظر مورد حوزه وابستگی

 
 زیاد                                                                                                        

 
 
 
 

 یکپارچگی                                                                                           
 
 
 
 
 

 کم                                                                                                         
 کم                                 تازگی زیاد 

 مراکز رشد مجازی تحقیقاتی های حوزه کردن ساختارند جهت یچارچوب .2 شکل

 تعاریف

 اجزا مدل 
 وکارکسب

 بندیطبقه

 بازنمایی

 ارزیابی عملکرد

 متدولوژی تغییر
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 روش تحقیق

ترکیب  فرا روش از آن در و بوده بنیادی نوع از و تحلیلیـ  حاضر توصیفی تحقیق
 مجازی رشد مراکز حوزه در ها پژوهش آتی گیری جهت و سیستماتیک مرور منظور به

 هفت این روش شامل باروسو و طبق نظر سندلوسکیاستفاده شده است.  وکار کسب
 .است شده داده نشان 4 شکل در مراحل این خالصه که استمرحله 

 
 تنظیم سوال تحقیق. 2

 
 مند . بررسی متون بصورت نظام1

 
 . جستجو و انتخاب مقاالت مناسب1

 
 . استخراج اطالعات مقاله9

 
 های کیفی . تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته5

 
 . کنترل کیفیت1

 
 ها . ارائه یافته7

 فرا ترکیبای  مرحله 7 روش .1شکل 

 پژوهش های سؤال تنظیم: یك گام

ها و زیر موضوعات چارچوب مفهومی را  اصلی و فرعی پژوهش که مقوله های سؤال
 نیز دربر دارند، در مقدمه پژوهش اشاره شده است.

 متون مند نظام بررسی: دوم گام

 ،1دایرکت ساینس های پایگاه مقاالت انگلیسی موجود در جامعه آماری این تحقیق شامل
در  4که کلمات کلیدی انگلیسی موجود در جدول  است 1آکادمیا و 2ای پل تری آی

                                                                                                                             
1. Sciencedirect 

2. IEEE 
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 گردید انجام که هایی بررسی با ها وجود دارد. عنوان، چکیده و یا کلمات کلیدی آن
 بانک زیرمجموعه که است هاییسایت از یکی نیز 2اینفودو سایت که شد مشخص

 انجام را ای گسترده تحقیقات کارآفرینان از حمایت و کارآفرینی حوزه در و بوده جهانی
 این در موجود های گزارش به مرتبط کلیدی انگلیسی کلمات جستجوی لذا، دهد.می

عالوه بر این جامعه آماری این تحقیق شامل مقاالت فارسی  .شد داده بسط نیز سایت
 مجالت پایگاه ایران، اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه سایت موجود در وب

در  4 جدول در موجود فارسی کلیدی که کلمات استیکا سیویل سایت و نور تخصصی
های  ژورنال ها و پایگاه داده بررسی و وجو جست ها وجود دارد. در نتیجه عنوان آن

 مقاله یافت شد. 092موردنظر،  کلیدی های واژه از استفاده با و مختلف

 موردبررسی. کلمات کلیدی 1جدول 

 کلمات کلیدی فارسی کلمات کلیدی انگلیسی

Virtual incubator انکوباتور مجازی 

virtual business incubator مرکز رشد مجازی 

virtual science and technology parks پارک علم و فناوری مجازی 

 مناسب یها مقاله انتخاب ووجو  : جستسوم گام

 از آمده دست به نتایج با همراه راشده  ارائه فرایند از یا خالصه توان یم 9 شکل در
کار  059تعداد  شده انجامدر ابتدا و با جستجوهای  .کرد مشاهده پژوهش حاضر

مورد دارای نقص بوده یا با هم همپوشانی داشتند.  03 بین دراینتحقیقاتی یافت شد که 
کار تحقیقاتی یافت شد که حجم وسیعی از این منابع به  092پس از حذف موارد فوق 

تعداد مقاالت موجود در این ناحیه  که ازآنجایی ( اختصاص داشت.090مقاالت )
ها توسط  تحقیقاتی حجم ناچیزی را به خود اختصاص دادند، لذا کلیه مقاالت و گزارش

مورد بررسی قرار گرفت. در انجام این غربالگری  "محتوا چکیده، عنوان،" غربال
 مقاالت نمود. کیفیت کمک شایانی به بررسی 3CASPابزار

  

                                                                                                                             
1. academia 

2. infodev 

3. Critical Appraisal Skills program 
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 ی از نتایج جستجو و انتخاب مقاالت مناسبا خالصه .1شکل 

 مطالعات اهمیت و اعتبار دقت، تا کند می کمک محقق به سؤال 01 کمک به casp ابزار
 :دارند تمرکز زیر موارد بر سؤاالت این. کند می مشخص را تحقیق کیفی

 است معین و مشخص هدفی دارای مقاله اینکه بررسی: تحقیق اهداف. 

 ترین، مناسب ترین، منطقی روش این آیا و شده استفاده روشی چه از: روش منطق 
 .است روش ترین علمی یا ترین عملی

 و اهداف موضوع، اهمیت موضوع، خوبی به محقق اینکه بررسی: تحقیق طرح 
 .باشد نموده تعریف را منابع و تحقیق ابزارهای و ها روش ها، فرضیه

 از که روشی با که است بررسی تحت جامعه از بخشی نمونه: برداری نمونه روش 
 روشی چه از که نمود مشخص باید حال. شود می انتخاب است شده تعیین پیش
 پژوهش این برای کافی اعتبار دارای روش این آیا و شده استفاده گیری نمونه برای

 .هست

 این در رایج و استاندارد ابزارهای از ها داده آوری جمع برای آیا: ها داده آوری جمع 
 .است شده استفاده حوزه

 است کنندگان شرکت و محقق بین رابطه شامل که پذیری انعکاس. 

 ر؟منابع یافت شده در منابع مذکوتعداد 
N=219 

 شده؟های غربالکل چکیده
N=12 

 تعداد منابع رد شده به علت عنوان؟
N=211 

 تعداد منابع رد شده به علت چکیده؟
N=1 

 شده؟کل محتوای بررسی
N=11 

 تعداد مقاالت رد شده به علت محتوا؟
N=1 

 تعداد مقاالت نهایی؟
N=21 
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 و نمود استفاده خود مراجع در معتبر علمی منابع از محقق آیا: اخالقی مالحظات 
 .است داده رفرنس ها به آن درستی به

 وتحلیل تجزیه و نموده استفاده خاصی ابزار از آیا: ها داده وتحلیل تجزیه دقت 
 .است داده انجام خوبی به را ها داده

 خواننده که است شده بیان ای گونه به کار نتیجه آیا: ها یافته روشن و واضح بیان 
 .کند درک را هدف راحتی به

 و است انکوباتور مجازی حوزه با راستا هم موردنظر تحقیق آیا: تحقیق ارزش 
 .است کاربردی یا علمی ارزش دارای

مقاله  5مقاله ) 09گزارش و  9کار تحقیقاتی، شامل  02در این گام تعداد  درنهایت
 مقاله خارجی( استخراج گردید. 8داخلی و 

 اطالعات مقاله استخراج: چهارم گام

پژوهش نهایی پرداخته شد که نتایج  02در این مرحله به استخراج اطالعات هر یک از 
 ارائه شده است. 0 حاصل از آن در جدول

 کیفی های یافته تلفیق و وتحلیل تجزیه: پنجم گام

. عالوه بر این استاصلی و فرعی پژوهش  سؤاالتاین مرحله شامل پاسخگویی به 
وتحلیل نتایج حاصل از مرحله قبل حاصل گردید که  یک چارچوب مفهومی از تجزیه

 در بخش استخراج نتایج تحقیق بدان پرداخته شده است.

 کیفیت کنترل حفظ: ششم گام

 منظور این برای. شده است استفاده فرا ترکیب روایی بررسی برای CASP ابزار از
 گرفت قرار ارزشیابی مورد CASP معیار 01 کمک به را شده انتخاب های پژوهش تمامی

 اختصاص خود به 45 از باالتر ارزش منتخب پژوهشی کار 02 که گردید مشاهده و
 بهره خبره دیگر یک با نظرات مقایسه نیز از فرا ترکیب روش پایایی بررسی برای. دادند
 از یکی اختیار در های انتخابی مقاله از تعدادی امر، این به یابی برای دست. شد برده

توسط  CASPگرفت و ارزیابی کیفی مقاالت )نمره دهی( به کمک ابزار  قرار خبرگان
کدگذار با  دو بین توافق ضریب از طریق حاصل، نتایج خبره نیز انجام پذیرفت. سپس

 از باالتر کاپا ضریب نتایج ازآنجاکهشد.  ارزیابی SPSSافزار  و به کمک نرم کاپا شاخص
مقاالت  و شده واقع خوبی سطح در توافق ضریب گفت توان می است 2/1
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 .است برخوردار خوبی پایایی از فرا ترکیب با روش شده استخراج
ها  نگاشت مفهومی نیز از آن که در 0پیشنهادی جدول  های مؤلفه تأیید و اثبات برای

 تأیید برای کاپا روشی درواقعاست.  شده استفاده کاپا توافق ضریب استفاده شده از
 لحاظ از این بر عالوه. بوده است کدگذار دو توسط شده استخراج های مؤلفه پایایی
 کننده تعیین مختلف مقاالت در شده اشاره موضوعات تکرار باالی تعداد نیز محتوا تحلیل
. است بوده محققان سایر نظرات اساس بر مجازی رشد مرکز اندازی راه در ها آن اهمیت

 از یک هر اهمیت ضریب تعیین برای شانون آنتروپی روش از نیز منظور این برای
 است. شده استفاده ها مؤلفه

 هر از گذشته تحقیقات پشتیبانی و اهمیت میزان توان می شانون آنتروپی روش اساس بر
 و دار نظام طور به ها پیام محتوای روش این در. کرد تعیین را پیشنهادی های مؤلفه از یک

 به کیفی های داده تبدیل روش توان می را روش این رو ازاین شوند، می توصیف کمی
 مبحث در ها داده پردازش بحث به جدیدی نگاه روش کرد. این قلمداد کمی های داده

 کند می عمل دیگر های روش به نسبت معتبرتر و تر قوی بسیار و داشته محتوا تحلیل
 را پیام بایستی ابتدا شانون آنتروپی الگوریتم از استفاده برای .(0932محمدیان، )

 از استفاده با سپس. نمود شمارش فراوانی قالب در مقاله هر تناسب به ها مقوله برحسب
 .گردد می محاسبه( jE) مقوله هر از حاصل اطمینان عدم مقدار 0 رابطه

].[ (0)رابطه 
m

ijn

i

ijj PLPKE 



1

     
(j=1, 2,…n) 

 از یک هر اهمیت ضریب( j=1, 2, …,n) ها مقوله اطالعاتی بار از استفاده با آنگاه
 .کرد محاسبه 4 رابطه از استفاده با توان می را ها مقوله

 (4)رابطه 




n

j

j

j

j

E

E
W

1

 
(j=1, 2,…n) 

 پژوهش  های یافته

عملیات انتخاب مقاالت مرجع، ارزیابی و استخراج اطالعات  فرا ترکیببه کمک روش 
اصلی و فرعی پژوهش به  سؤاالتمنظور پاسخگویی به  ها انجام گرفت. به از آن
است که این نتایج به شده از مقاالت منتخب پرداخته شده  نتایج استخراجوتحلیل  تجزیه

 شرح زیر است.
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 اندازی مراکز رشد مجازی الزامات راه

توان در سه  اندازی یک مرکز رشد مجازی را می نیازهای راه الزامات و پیش طورکلی به
عنوان نمود. الزامات محیطی بیانگر آن دسته  فنّاورانهو  دسته الزامات محیطی، سازمانی

از عواملی است که وابسته به محیطی است که انکوباتور مجازی در آن واقع شده است، 
اسدزمانه و ) ارتباطاتفناوری اطالعات و  های زیرساختاز:  اند عبارتاین عوامل 

 های پارک ، نرخ نفوذ اینترنت، وجود(0988آبادی و همکاران،  ؛ تاج0989همکاران،
، کرده تحصیلجهانی به مراکز رشد، میزان افراد  گرایش با کیفیت دیگر، فناوری
،  ارتقا فرهنگ (0989اسدزمانه و همکاران،آتی دولت، میزان بیکاری ) های برنامه

 و حیاتی) سازی خصوصی، (0988آبادی و همکاران،  تاجنوآوری و رقابت، بازار فاوا )
ابریشمی،  و حیاتی؛ 0988آبادی و همکاران،  تاج) هاسیاست ، قوانین و(0988ابریشمی، 

0988). 
الزامات سازمانی بیانگر خصوصیات مشترک و اصلی در سازمان انکوباتور مجازی 

؛ 0982فیضیان، و محمودی) متبحراز: نیروی انسانی  اند عبارتاست، این عوامل 
 (0988 ابریشمی، و حیاتی؛ 0988همکاران، و آبادی ؛ تاج0982اسدزمانه و شفیعا، 

؛ 4100پیرکر، و ؛ گاتل4101جویتا،؛ 0332رووت و همکاران،؛ a4100تِردیو فکِت، )
(،  زیرساخت مناسب 0982 فیضیان، و محمودی) امنیت، (4104پیرکر، و گاتل
افزایی بین ، هم(4101جویتا،؛  0332،رووت و همکاران؛ 0988 همکاران، و آبادی )تاج

 کارکنان(،  کیفیت و دانش سازمانی 0988 همکاران، و آبادی تاج) مستقرهای شرکت
سازی ، شبکه(4104پیرکر، و گاتل ؛4100پیرکر، و گاتل ؛0982اسدزمانه و شفیعا، )

؛ اسدزمانه و شفیعا، 0982فیضیان، و محمودی؛ 0989اسدزمانه و همکاران،) المللی بین
 ،(4115همکارانش، و دوراوا؛ 4111گرانتام، و ؛ نواک0988همکاران، و آبادی ؛ تاج0982

 حیاتی) زدایی مقررات، (a4100تِردیو فکِت،  ؛0982فیضیان، و محمودی) روشنهویت 
 (.0988 ابریشمی، و

 و موجود های فنّاورینیز بیانگر آن دسته از عواملی است که وابسته به  فنّاورانهالزامات 
تواند در انکوباتور مجازی  سازمانی( است که می برون و نوظهوری )درون های فناوری

، حذف پذیری انعطافاز: کاهش هزینه، افزایش  اند عبارتمؤثر باشند، این عوامل 
؛ اسدزمانه و 0982فیضیان، و محمودی؛ 0989اسدزمانه و همکاران،) ها محدودیت

تِردیو فکِت،  ؛4111 گرانتام، و ؛ نواک0988 همکاران، و آبادی تاج ؛0982شفیعا، 
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a4100)تواند نقش مؤثری را در  . توجه به هر یک از این الزامات بسیار مهم بوده و می
 بقا و موفقیت انکوباتور مجازی ایفا نماید.

 های الکترونیکی در یك مرکز رشد مجازی سرویس

توان به دو  ارائه در مرکز رشد مجازی را می های قابل خدمات و سرویس طورکلی به
ترین خدمات  های الکترونیکی و غیر الکترونیکی تقسیم نمود. از مهم رویسدسته س

شده  ها اشاره الکترونیکی که در مراکز رشد مجازی وجود دارند و در مقاالت نیز به آن
تِردیو فکِت، ؛ 4114؛ پالمای، 4111گرانتام، و نواک) انسانیتوان به تأمین نیروی  می

a4100 تِردیو فکِت، ؛b4100)  اسدزمانه و زش، مشاوره، تسهیالت مالی و اعتباری )آمو
 و آبادی ؛ تاج0982؛ اسدزمانه و شفیعا، 0982فیضیان، و محمودی؛ 0989همکاران،
 و ؛ کارایانیس4115همکارانش،  و ؛ دوراوا0332همکاران، و ؛ رووت0988همکاران،

تِردیو ؛  4104پیرکر، و ؛ گاتل4100پیرکر، و ؛ گاتل4101؛ جویتا،4115زدتویست، 
اسدزمانه خدمات اطالعاتی )  (4102 فکِت، ؛ تِردیوb4100تِردیو فکِت، ؛ a4100فکِت، 

 و آبادی ؛ تاج0982؛ اسدزمانه و شفیعا، 0982فیضیان، و محمودی؛ 0989و همکاران،
 و ؛ کارایانیس4115همکارانش،  و ؛ دوراوا0332همکاران، و ؛ رووت0988 همکاران،

 ؛ تِردیوb4100تِردیو فکِت، ؛ a4100تِردیو فکِت، ؛ 4101،؛ جویتا4115زدتویست، 
 ابتدایی افزار، خدمات نرم بانک دیجیتال، خدمات مشترک )کتابخانه  (4102 فکِت،

 کار مجازی، دفتر نمایشگاه و الکترونیک، کنفرانس الکترونیک، دامنه، پست تجارت
 شفیعا، و اسدزمانه ؛0982فیضیان، و محمودی ؛0989همکاران، و اسدزمانهمجازی( )

تِردیو ؛ 4101؛ جویتا،4115همکارانش،  و دوراوا ؛0988 همکاران، و آبادی تاج ؛0982
 ؛0989 همکاران، و اسدزمانه) فروشبازاریابی و   (b4100تِردیو فکِت، ؛ a4100فکِت، 

 ؛0988 همکاران، و آبادی تاج ؛0982 شفیعا، و اسدزمانه ؛0982 فیضیان، و محمودی
تِردیو فکِت، ؛ a4100تِردیو فکِت، ؛  4115همکارانش،  و ؛ دوراوا4114پالمای، 

b4100 همکاران، و اسدزمانه) سازی شبکه  (4102 فکِت، ؛ تِردیو4104پیرکر، و گاتل؛ 
 همکاران، و آبادی تاج ؛0982 شفیعا، و اسدزمانه ؛0982 فیضیان، و محمودی ؛0989
 و ؛ دوراوا4114؛ پالمای، 4111گرانتام، و ؛ نواک0332همکاران، و رووت ؛0988

؛  4100پیرکر، و گاتل ؛4101 ؛ جویتا،4115زدتویست،  و ؛ کارایانیس4115همکارانش، 
( 4102فکِت، ؛ تِردیو4104پیرکر، و گاتل؛ b4100تِردیو فکِت، ؛ a4100تِردیو فکِت، 

 اشاره نمود. 
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 های درآمدزایی در مراکز رشد مجازی روش

های درآمدی در مراکز رشد مجازی که انکوباتورهای موفق در دنیا نیز  روش طورکلی به
تِردیو ؛ a4100)تِردیو فکِت،  توان سه روش زیر قلمداد نمود برند را می ها بهره می از آن

 :(b4100فکِت، 
 ماندن باقی دریافتی ارزش مقابل در اغلب عضویت حق حق عضویت: پرداخت .0

 دو اساساً. شود می ارزیابی وکار، کسب توسعه دریافتی خدمات و شبکه از عضوی
 " ملموس خروجی باال، پرداخت حق"و  " بزرگ گروه کم، پرداخت حق"راه 

 کند. تولید توجهی قابل درآمد تواند می عضویت حق که هستند دوراهی

 خالص ارزش از درصدی دریافت به فروش امتیاز سهام(: حق) حق امتیاز فروش  .4
 .شود می اطالق انکوباتوری متقاضیان توسط گرفته صورت های فروش

 ایجاد خاص خدمت یک از استفاده درازای درآمدی جریان این: استفاده حق .9
 .شود می

 مشتریان مراکز رشد مجازی

بندی  نفعان طبقه توان در دو دسته کارآفرینان و ذی در مرکز رشد مجازی مشتریان را می
التحصیالن، مخترعان و  شجویان، فارغتوانند شامل دان نمود. طبقه کارآفرینان می

 ؛ محمودی و فیضیان،0989اسدزمانه و همکاران، رشد ) حال در و جدید های شرکت
 ؛4111گرانتام، و ؛ نواک0988آبادی و همکاران،  ؛ تاج0988 ؛ حیاتی و ابریشمی،0982

 و گاتل ؛b4100تِردیو فکِت، ؛ a4100؛ تِردیو فکِت، 4115و زدتویست،  یانیسکارا
تواند  نفعان نیز می باشد. طبقه ذی (4102؛ تِردیو فکِت،4104؛ گاتل و پیرکر،4100پیرکر،

ها،  دانشگاه( 0989اسدزمانه و همکاران، ) خصوصی شامل مواردی همچون بخش
 گذاران، مراکز گذاران، سرمایه حقیقی، سیاست رشد مراکز و فناوری و علم های پارک

آبادی و  ؛ تاج0982 ؛ محمودی و فیضیان،0989اسدزمانه و همکاران، ) تحقیقاتی
، مشاوران (4104و پیرکر،  گاتل ؛4115همکارانش،  و ؛ دوراوا0988 همکاران،

، صنایع دولت، (4100پیرکر، و گاتل ؛4101؛ جویتا،0988 آبادی و همکاران، )تاج
 و اک؛ نو0988 آبادی و همکاران، )تاجالمللی  بین کنندگان، بازارهای متخصصان، تأمین

 باشد.  (4114؛ پالمای، 4111گرانتام،



 434  … یآت ییرگ و جهت یستماتیکمرور س

 گونه شناسی یا تنوع مراکز رشد مجازی

 کنند یکه ارائه م یرا متناسب با خدمات یمجاز بندی کلی انکوباتورهای در یک طبقه
 دانه سرمایهکنندگان  و تأمین 1ای شبکه یها، بوسترها Hand holderبه سه دسته  توان یم

 های هر دسته در نگاشت مفهومی نمایش داده شده است مقوله. زیر نمود یمتقس 2پاشی
 .(a4100تِردیو فکِت، )
0- Hand holder  که بر  دهند یرسانی انکوباتوری ارائه م مفهوم خدمت یکها

بندی تأکید  و شبکه یبه منابع مال یابیآموزش، مشاوره و نظارت در مقابل با دست
تِردیو ) ها است آن یز بسته خدماتا یعموماً قسمت یزموارد ن یندارد. هرچند، ا

 .(a4100فکِت، 

ها گرد هم آوردن  آن یکه هدف اصل ییای: انکوباتورها بوسترهای شبکه -4
ها  کنندگان خدمات و کمک به آن گذاران، داوطلبان و تأمین سرمایه ینان،کارآفر

 یلبجای تمرکز بر تحو یکدیگر،وکارهای  افزوده برای کسب ارزش ینبرای تأم
تِردیو فکِت، ) استگر  یلتسه یکمورد انکوباتور  ینخود است. در ا یسسرو

a4100). 
همراه با  یهسرما ینگروه از انکوباتورها بر تأم ین: ایدانه پاش یهکنندگان سرما تأمین -9

تِردیو ) هستندمدت( متمرکز  کوتاه یاصورت بلندمدت  ای )به مشاوره یبانیپشت
 .(a4100فکِت، 

 عملکرد انکوباتورهای مجازیهای ارزیابی  شاخص

 قضاوت و گذاری ارزش گیری، اندازه و سنجش به که است فرایندی عملکرد ارزیابی
 وضع مقایسه طریق از عملکرد گیری اندازه .پردازد می معین ای طی دوره عملکرد درباره

 خود که شده تعیین پیش از های شاخص اساس بر آلایده یا مطلوب وضع با موجود
 های شاخص(. از جمله 0985رحیمی، ) گیرد باشد، انجام می معین های ویژگی واجد

کارآفرینی  های چالشبر  تأثیراز: میزان  اند عبارتارزیابی عملکرد  دز انکوباتور مجازی 
تِردیو ؛ a4100تِردیو فکِت،  ؛0982شفیعا، و ؛ اسدزمانه0982فیضیان، و )محمودی

 و ؛ حیاتی0989میزان جذب نخبگان )اسدزمانه و همکاران،  (,b4100فکِت، 

                                                                                                                             
1. Network boosters 

2. seed capital providers 



 41 تابستان، 42اطالعات، سال سوم، شماره  یفناور یریتمطالعات مد  411

نرخ  (4115زدتویست،  و کارایانیس ؛0988همکاران، و آبادی ؛ تاج0988ابریشمی،
؛ a4100تِردیو فکِت، ؛ 0988همکاران، و آبادی تاج) مستقر های شرکتافزایش اعتبار 

 بازگشت نرخ عایدی، سطح تحقیقات، میزان سازی تجاریمیزان ( b4100تِردیو فکِت، 
 میزان (b4100تِردیو فکِت، ؛ a4100تِردیو فکِت،   ؛0988ابریشمی، و سرمایه )حیاتی

)نرخ افزایش اشتغال، نرخ  محور دانش، نرخ افزایش اقتصاد نفعان ذی رضایتمندی
فناوری(  انتقال صادرات، میزان ارتباط صنعت و دانشگاه، نرخ ایجاد صنایع جدید، نرخ

؛ 0982شفیعا،  و ؛ اسدزمانه0982فیضیان، و ؛ محمودی0989همکاران،  )اسدزمانه و
 و ؛ کارایانیس4114، پالمای ؛0988همکاران، و آبادی ؛ تاج0988ابریشمی، و حیاتی

 . (4102تِردیو فکِت،؛ b4100تِردیو فکِت،  ؛ 4115زدتویست،

 فرایند و متدلوژی تغییر از مرکز رشد حقیقی به مرکز رشد مجازی

 مرکز به حقیقی رشد های تغییر برای حرکت از مرکز شناسایی فرآیندها و متدولوژی
طور  شود. همان مجازی عاملی مؤثر در ایجاد و توسعه انکوباتور مجازی قلمداد می رشد

نمایش داده شده، برای رسیدن به این مهم الزم است نگاهی یکپارچه به  0 که در شکل
های ارزیابی این  بندی، شیوه بازنمایی و شاخص ، طبقهوکار های اجزای مدل کسب مقوله

همکاران،  و )اسدزمانه خود مقاله در همکاران و اسدزمانه که هرچندمراکز داشته باشیم. 
فرآیند ارائه خدمات الکترونیک در این مراکز را در سه مرحله پیش از رشد،  (0989

 به حقیقی رشد مرکز از ای تغییرالزم است بر اند، اما رشد و پس از رشد پیشنهاد نموده
 تری ارائه شود. مجازی متدولوژی کامل رشد مرکز

 در حوزه مراکز رشد مجازی مقاالت موضوعی بندی و سهم مقوله

 ناحیه این موضوعات که است آن از حاکی مرجع مقاالت وتحلیل تجزیه از حاصل نتایج
، "بندی طبقه" ،"وکار اجزای مدل کسب" ،"تعاریف" مقوله شش در توان می را
 ،2 شکل مطابق. نمود تقسیم "تغییرمتدولوژی " و "عملکردارزیابی "، "بازنمایی"

 مرتبط با موضوعات به مرکز رشد مجازی حوزه ها در پژوهش سهم موضوعی بیشترین
 وکار تعلق دارد. اجزای مدل کسب
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 سهم موضوعی مقاالت .9 شکل

 مراکز رشد مجازی حوزه پیشرو کشورهای

کننده  پیشرو در بین کشورهای ارائه کشور ،آمریکا دهد که کشور ها نشان می تحلیل داده
بندی کشورها  مرکز رشد مجازی بوده است. آماری از رتبهدر حوزه  خارجی مقاله

 نمایش داده شده است. 5فراوانی مقاالت خارجی در شکل  برحسب

 
 ر پژوهشیکا بندی کشورها بر حسب فراوانی تعداد رتبه .5 شکل

 های مختلف در سال رشد مقاالت حوزه مراکز رشد مجازی

هر چند که تعداد کارهای پژوهشی در حوزه مراکز رشد مجازی بسیار محدود بوده و 
طور که در  های مختلف به خود اختصاص داده است؛ اما همان سهم ناچیزی را در سال

در اله را از نظر فراوانی بیشترین مق 4100و  4115سال نیز قابل رؤیت است،  2 شکل
 .به خود اختصاص داده استحوزه مراکز رشد مجازی 
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 های مختلف رشد مقاالت در سال .1 شکل

 مجازی رشد تحقیق در حوزه مراکز های روش

و  آوری اطالعات جمعاز منظر هدف،  ها ترین روش غالب 7 و مطابق با شکل طورکلی به
ای و  ، کتابخانهروش کاربردیبه ترتیب سه  شیوه اجرا در حوزه مراکز رشد مجازی

آوری اطالعات در بخش میدانی روش ترین ابزار جمع است. همچنین رایج توصیفی
 میدانی، ابزار پرسشنامه بوده است.ـ ای  کتابخانه

   

 از منظر روش اجرا آوری اطالعات از منظر روش جمع از منظر هدف

 آوری اطالعات اجرا و نحوه جمع. روش تحقیق از منظر هدف، روش 7 شکل

 ها و مبانی تئوریکی در حوزه مراکز رشد مجازی نظریه

شده در تحقیقات منتخب هستند.  شبکه، دو تئوری مشاهده  های سازمان مجازی و نظریه
اندازی  منظور تشریح اهمیت راه به (0982 شفیعا، و از تئوری سازمان مجازی )اسدزمانه
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های فضای مجازی بهره برده شده است. از  مزایا و توانمندی انکوباتور مجازی با بیان
 و کارایانیس ؛0982شفیعا، و ؛ اسدزمانه0989 همکاران، و اسدزمانه) تئوری شبکه
 بین سازی شبکه جهت مجازی بیان اهمیت نیاز به انکوباتور نیز برای (4115زدتویست، 

 استفاده شده است. ها آن نشده  استفاده های ظرفیت از استفاده و حقیقی رشد مراکز

 مجازی رشد نگاشت مفهومی در حوزه مراکز

، ابزار  آنترسیم یک نقشه مفهومی از مرکز رشد مجازی و زیر موضوعات مرتبط با  
های منتخب و راهنمای  ی و نمایش دانش استخراجی از مقالهده سازمانمناسبی برای 

. برای ترسیم نقشه مفهومی ابتدا شود یممفیدی برای پژوهشگران آتی این حوزه قلمداد 
 میپرداختهای مهم در حوزه مراکز رشد مجازی با مرور مقاالت منتخب  به تعیین مقوله

های استخراجی  (. سپس به تعیین روابط بین مقوله0 جدولهای موجود در  مقوله)
ط بین ها و زیر موضوعات مرتبط با هر مقوله و رواب فرآیند شناسایی سازه پرداخته شد.

 8 شکلها، متناسب با اطالعات موجود در مقاالت منتخب ادامه پیدا کرد تا اینکه  آن
 ترسیم گردید.
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 . نگاشت مفهومی تحقیق در حوزه مراکز رشد مجازی2 شکل

 روش از (،8مفهومی )شکل  پیشنهادی در نگاشت های مؤلفه تأیید و اثبات منظور به
گردید که نتایج آن  استفاده صورت گرفته، محتوا تحلیل اساس بر شانون آنتروپی آماری

 در گردد می مشاهده 9طور که در جدول  نمایش داده شده است. همان 9 در جدول
های الکترونیکی و  زیر مقوله سرویس دو روی بر تأکید بیشترین گذشته تحقیقات
 وکار سهم بیشتری را های تعاریف و اجزای مدل کسب است و مقوله بوده مشتریان

 .اند ها به خود اختصاص داده نسبت به سایر مقوله
  



 411  … یآت ییرگ و جهت یستماتیکمرور س

 های نگاشت مفهومی مقوله از یك هر اهمیت ضریب . تعیین1 جدول

تعداد  ها مقوله
دفعات 
 ذکرشده

جمع 
 فراوانی

 عدم اطمینان
Ej 

ضریب 
 Wjاهمیت 

 رتبه

 4 00 02/00 تعاریف

 0 05 02/05 های الکترونیکی سرویس

 7 9 02/9 های غیر الکترونیکی سرویس

 4 04 02/04 الزامات سازمانی

 7 9 02/9 الزامات محیطی

 2 2 02/2 فنّاورانهالزامات 

 0 02 02/02 بخش مشتریان

 8 4 02/4 جریان درآمدی

 9 01 02/01 اثرات

 3 0 02/0 بندی طبقه

 2 2 02/2 بازنمایی

 5 5 02/5 ارزیابی عملکرد

 3 0 02/0 متدولوژی تغییر

  مجموع 

 و پیشنهادها گیری نتیجه

بوده است.  مجازی رشد مراکز حوزه در ها پژوهش سیستماتیک هدف این مقاله بررسی
 اجزای تعاریف، مقوله شش در توان می را ناحیه این که موضوعات دهد مینتایج نشان 

 بندی طبقه تغییر متدولوژی و عملکرد ، بازنمایی، ارزیابیبندی طبقه ،وکار کسب مدل
و تعاریف سهم موضوعی بیشتری را به خود   وکار کسبنمود. دو مقوله اجزای مدل 

 اجرا شیوه و اطالعات آوری جمع هدف، منظر از ها روش ترین غالب. اند دادهاختصاص 
 و ای کتابخانه کاربردی، روش سه ترتیب به مجازی رشد مراکز تحقیقات حوزه در

شبکه دو نظریه رایج در مقاالت مورد  جازی و سازمان م های تئوریاند و بوده توصیفی
 خارجی مقاله کننده ارائه کشورهای بین در پیشروترین کشور بررسی بوده است. آمریکا،

ک در یفراوانی در بر داشته است.  نظر از را مقاله بیشترین 4100 و 4115 بوده و سال
 ها، Hand holder دسته سه به توان کلی انکوباتورهای مجازی را می بندی طبقه

 مشاوره، نمود که آموزش، تقسیم پاشیدانهسرمایه کنندگان تأمین و ای شبکه بوسترهای
 اعتباری، و مالی تسهیالت فروش، و بازاریابی مشترک، خدمات اطالعاتی، خدمات
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در این مراکز  ارائه قابل الکترونیکیخدمات  ترین مهمانسانی  نیروی تأمینو  سازی شبکه
عضویت، حق امتیاز فروش و حق استفاده سه جریان درآمدی رایج در این  هستند. حق

دیگری چون دولت،  نفعان ذی توانند میمراکز است. این مراکز عالوه بر کارآفرینان 
مشتری پوشش  عنوان بهو ... را نیز  کنندگان تأمین، صنایع، ها دانشگاهخصوصی،  بخش
 دهند. 

منظور گسترش تحقیقات حوزه مراکز رشد  استخراجی و بهدر ادامه، متناسب با نتایج 
 پیشنهادهایی به محققین آتی ارائه شده است. مجازی

 های سایر حوزه در تحقیق انجام نیاز پیش وکار کسب مدل اجزا مقوله 0 طبق شکل -
 برخوردار باالیی اهمیت از زمینه این در تحقیق نتیجه در مجازی است انکوباتور

شود در یک تحقیق جامع به طراحی یا بحث در  قان پیشنهاد میلذا به محق .است
 وکار انکوباتور مجازی بپردازند. مورد مدل کسب

 و اقتصاد شدن جهانی تجاری، مرزهای فروپاشی بازارها، شدن امروزه و با رقابتی -
ای را در  مشتری جایگاه ویژه مشتریان، الزامات و توقعات سطح افزایش در نهایت

های مجازی در  هر تجارتی به خود اختصاص داده است. هرچند که مقوله سرویس
شود در  چند مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما به محققین پیشنهاد می

ارائه برای یک مرکز  های قابل بندی سرویس تحقیقات آتی به شناسایی و اولویت
منجر به بهبود  تنها نهو به کمک مشتریان بپردازند. این امر رشد مجازی در ایران 

کند تا با اولویت قرار  شود بلکه به مجریان کمک می های این حوزه می پژوهش
ها را افزایش  تر از دید مشتریان، رضایت و وفاداری آن های مهم دادن سرویس

 دهند.

مبتنی بر خدمات قابل شده تنها به تنوع انکوباتورهای مجازی  در تحقیقات بررسی -
و  گیری شکلارائه اشاره شده است. این در حالی است که معیارهای مختلفی در 

تواند تنوع  می ها شاخصسنجش عملکرد انکوباتورها وجود دارند و این تنوع 
به محققین پیشنهاد  رو ازاینانکوباتورهای مجازی را نیز به دنبال داشته باشد. 

های  شاخص برحسبهای مراکز رشد مجازی را  نهشود در تحقیقات آتی گو می
 مختلف شناسایی نمایند.

از منظر ) های تحقیقاتی های تحقیقاتی این حوزه محدود بودن روش ازجمله شکاف -
شود با  . به محققین پیشنهاد میاستاجرا( به دو روش توصیفی و مطالعه موردی 

ات این حوزه و های تحقیقاتی در این حوزه باعث گسترش تحقیق گسترش روش
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 پوشش گپ تحقیقاتی مذکور شوند.

های  های بازنمایی، شاخص بندی، روش های طبقه ، مقوله9و جدول  0 طبق شکل -
وکار  ارزیابی و متدولوژی تغییر نسبت به دو مقوله تعاریف و اجزای مدل کسب

ز شود با تمرک اند. لذا به محققین پیشنهاد می کمتر مورد توجه تحقیقات پیشین بوده
ها ضمن دستیابی به نوآوری در کار پژوهشی خود، منجر به پوشش  بر این مقوله

 های تحقیقاتی این حوزه شوند. شکاف

تنها به نظریه سازمان  موردبررسیدهد که در مقاالت  نگاشت مفهومی نشان می -
های زیادی  مجازی و تئوری شبکه اشاره شده است. این در حالی است که تئوری

 مجازی(، انکوباتور منابع از استفاده توجیه )برای منابع ابستگیهمچون تئوری و
 رشد مراحل تئوری مجازی(، انکوباتور پلتفرم ایجاد )جهت ذینفعان تحلیل تئوری
رشد( و ... وجود دارند که  مختلف مراحل در هاآپاستارت نیازهای درک )جهت

ها و  جهت ایجاد یا گسترش فعالیت پیشنهادهاشرایط و  توانند در توجیه می
شود با  درآمدهای انکوباتور مجازی مؤثر واقع شوند. لذا به محققین پیشنهاد می

 حوزه این تئوریکی خألهایهای مؤثر بر مفهوم مرکز رشد مجازی  بررسی تئوری
 را پوشش دهند.

 دارزیابی عملکر های صورت پراکنده به شاخص که در برخی از مقاالت به هرچند -
، اما تحقیقی نبوده که به بررسی جامع عوامل و شده اشارهمجازی  انکوباتورهای

متناسب با این  که ازآنجاییهای ارزیابی عملکرد در این حوزه بپردازد.  شاخص
عملکرد انکوباتور مجازی پرداخت، لذا به  درباره توان به قضاوت ها می شاخص

 ارزیابی عملکرد های وی شاخصشود در تحقیقات آتی بر ر محققین پیشنهاد می
 مجازی تمرکز نمایند. انکوباتورهای

مجازی یکی دیگر از  رشد مراکز اندازی راه برای گام به گام متدولوژی ارائه عدم -
به محققین پیشنهاد  رو ازاینرود.  های تحقیقاتی این حوزه به شمار می شکاف

سازی این طرح ملی شود ضمن پوشش این گپ تحقیقاتی راه را برای عملیاتی  می
 و فراملی هموارتر سازند.

 ها محدودیت

های تحقیقاتی  های علمی )مقاله یا گزارش( در پایگاه در این تحقیق به بررسی پژوهش
نوظهوری است و  مقوله انکوباتور مجازی پدیده که ازآنجاییمعتبر پرداخته شده است. 
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دهند،  به خود اختصاص میتحقیقات انجام شده مرتبط در این حوزه سهم ناچیزی را 
ها عنوان نمود.  توان تعداد اندک پژوهش های این تحقیق را می لذا یکی از محدودیت

های ارائه شده محققین آتی با شناخت مراکز رشد مجازی در دنیا و بررسی گزارش
 توانند به گسترش نتایج این تحقیق بپردازند. ها می توسط آن
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