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 چکیده

هنگفهت   یهانههیهز ییجاجابهه لیهاست که در جهان بهه د  یمهم یهااز بخش یکیو سالمت  یحوزه پزشک

در  یپزشهک یهانههیهز شیکه باعه  ازهزا یلیاز دال یکیشود. متاسفانه یصنعت پرسود شناخته م کیعنوان به

توانهد در یم نینهو یارهاوکمهو  کبه  شهکیامها ب باشد یدر حوزه سالمت م یشود ساختار سنتیکشور م

وهش حاضهر با عنایت به موارد زوق  پژ داشته باشد. نهیهز نیدر کاهش ا ییسزاچندان دور  نقش بهنه یهاسال

 دیکلی عوامل باشد. در این پژوهشمی سالمت حوزه در هاآپاستارت موزقیت کلیدی درصدد شناسایی عوامل

ا روش سالمت با مرور ادبیات  نظرخواهی و مصاحبه با خبرگان شناسهایی و به حوزه در هاآپاستارت موزقیت

هها بهه کمهک تحلیل دادهونامه طراحی و توسط خبرگان تکمیل گردید. تجزیهغربا گری انتخاب شدند و پرسش

 یاسهتراتژ"ین و ارترتأثیرگذ "آمد کار انبانی نیروی"در بین ابعاد اززارهای اکبل  دیمتل زازی نشان داد که نرم

تهرین یش. هم چنین حل با روش ای.ان.پی زازی نشهان داد  کهه بباشدتأثیرپذیرترین عامل می "سیاستگذاری و

 باشد و او ویت اول را کب  کرد. می "ماهر انبانی نیروی"وزن مربوط به معیار 

 خالقیت نوآوری ها آپاستارت موزقیت ها آپاستارت :واژگان کلیدی
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Identification and Prioritizing Success Factors of startups 

(Case of health Sector) 

Gholamreza noormohammad nasrabadi 

 

Abstract 
The field of medicine and health is one of the most important sectors in the 
world, which is known as a profitable industry due to the high cost handling. 
Unfortunately, one of the reasons for the increase in medical costs in the country 
is the traditional structure in the field of health, but undoubtedly the wave of new 
businesses can play an important role in reducing these costs in recent years. In 
view of the above, the present study seeks to identify the key factors for the 
success of startups in the field of health. In this study, the key factors of startups' 
success in the field of health were identified through literature review, opinion 
polls and interviews with experts, and selected by screening method, and a 
questionnaire was designed and completed by experts. Data analysis using Excel 
software, fuzzy demitel showed that among the dimensions of "efficient 
manpower" is the most effective and "strategy and policy" is the most influential 
factor. The solution by fuzzy ENP method also showed that the highest weight is 

related to the criterion of "skilled manpower" and gained the first priority. 
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 قدمهم
ر د رییهتغ  ینیشهرنشه شیو زناورانه مانند اززا یاجتماع  یبا توجه به تحوالت مختلف اقتصاد ریاخ یهادر دهه

هها ا شبشر با چ  یزندگ ن ینو یهایاز زناور یریگنفوذ و بهره شیو اززا ییگرامصرف زانیمصرف و م یا گو

جامعهه   یریهو پ یماننهد چهاق ییهادهیپد. مواجه شده است بتیزطیو مح یدر سبک زندگ یدیو مبائل جد

به  ریاخ یهادهه و پبماند در ییغذا تیو امن یمنیهوا  ا یآ ودگ  ییآب و هوا راتییتغ دار یپا یکمبود منابع آب

هها در نهو  چها ش نیدهند. ایخود قرار م ریتاثو بقا را تحت ندهیاند که  آشده لیبشر تبد یبرا یدیکل یمبائل

باشهد. بها یوکار مکبه  نینهو یها و ا گوهااند که مملو از زرصترا رقم زده یاز زندگ یدیجد میپارادا ودخ

بهر توجهه بهه عالوه ر یهاخ یهادر سهال یاسهتارتاپ یهابهتمیو اکوس (آپنوپها )اسهتارت یهاگبترش شرکت

 یهازشند خدمات و اراتوانبته دیجد روکاکب  یهااند و با مدلداشته یاقتصاد عیکه بازگشت سر ییهاحوزه

 یهیآپ اسهتارتاز  یرشهدعرضه کنند  رونهد روبه انیتر به مشترنییپا متیباالتر و با ق یوررا با بهره یدیجد

خالقانهه  یهاحلراه هیبر اراعالوه  یامروز یزندگ یدیکل یهاشود که با تمرکز بر حل مبائل و چا شیم دهید

 اند.کرده یبزرگ یهاها کمکمبائل و چا ش نیحل ابه  د یکار جدوکب  یهابر مدلیمبتن

 ختسها زاز در طی آزرینارزش هایزعا یت اززایش و زایدهبی امور حذف معموالً آپ استارت وجودی زلبفه

محصو ی  و وکارکب  بیرونی  کالن گذاریسرمایه به نیاز بدون بتوانند که ایگونهبه هبتند؛ خدمت یا محصول

 را  آپ اسهتارت تهوانمی (. بنهابراین1393)یراقهی و همکهاران  دکننه تو ید بیشتر موزقیت نسشا با و نقصبی

 قه تح را خودشهان ههایوتکنو وژی عملکردههاخواهنهد می که کبانی و صنعتگران زنی و کارآزرینان عنوانبه

 صهورت شانانگیزه انمیز و بازار زرصت براساس هاآن که ابتکارات طل زرصت کارآزرینان عنوانبه و ببخشند

نیهان و گیری اقتصهاد دانهش بدر شهکل آپ استارتبا توجه به نقشی که  .(2018  )کیم کرد بندیطبقه گیرد؛می

 .دار اسهتها در مراحل مختلف از اهمیت زیادی برخورشناسایی عوامل کلیدی موزقیت آن  ایجاد اشتغال دارند

دی نیازمند وجود مجموعه عوامهل کلیه  سمت رشد و تکامل به آپ استارتگیری وحرکت شکل  به بیان دیگر

ر مرزهای داین موضو  به ویژه در بخش سالمت که  ؛بندی قرار گیرندو ویتباشد که باید مورد شناسایی و امی

ه از روش بنابراین محق  در این تحقی  سعی دارد بها اسهتفاد. کنداهمیت بیشتری پیدا می  کنددانش حرکت می

زان  ها از نظر میبندی آنو ویتی و بهره گیری ازنظرخبرگان در این حوزه به شناسایی این عوامل و اتحقی  علم

 . در حوزه سالمت بپردازد آپ استارتاثرگذاری بر موزقیت 
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 شناسی پژوهشمبانی نظری و پیشینه

 آپ استارت

ه که به های چشمگیری بودموزقیت  آپ استارت به کنونی توجه اصلی است. د یل جهانی آپ موضوعیاستارت

ه که جزئی از زندگی روزمر بوکگوگل یا زیس خدمات. است شده زناوری اطالعات کب  خصوص درحوزه

  گهان بهی کوچک محلی یا دانشگاهی بوده که ناآپ استارتببیاری از مردم جهان شده است  بر آمده از 

ی ژ خانگی سیلیکون که از یک گاراهای درّهوزقیت شرکتم قصه. های دنیا تبدیل شده استبزرگترین شرکت

های دانشجویی یا ی برآمده ازخوابگاهآپ استارتگیر موزقیت چشم. زده کرده استهمه را شگفت آغاز شده 

خالق و  وانانجپذیر جلوه کند و  ذا ببیاری از گاراژهای کوچک باع  شده است این رویا برای ببیاری امکان

اما . دهای بزرگ باشنی موز  با رویای تبدیل شدن به  شرکتآپ استارتاندازی همواره در پی راهبا استعداد 

عات در ری اطالدهدکه بخش زناوبررسی مروری هاراوارد بیزنس نشان می. ابعاد اقتصادی مهمی دارد ااین ماجر

مانند  قتصادنتی و متداول اتمام اقتصادهای بزرگ و در حال رشد جهان  در حال پیشی گرزتن از بخش های س

ست معدن  صنایع همگانی و کشاورزی است و کشوری چون آمریکا از تمامی این صنایع پیشی گرزته ا

 کیبه  لیبدت رایاست  اخ کرده ظهور کونیلیکه از دره س آپ ناباستارتمدل . (1393 و همکاران  خواه)چاره

شود اما تفاده مینیز اس "نوپا"آپ از عنوان ن برای استارت. در ایرا(2018 انگ ی)ژائوم شده است یجهان تجربه

 شود.تر است و بیشتر به کار برده میدر کاربردهای گوناگون رایج "آپاستارت"عبارت 

  آپ استارتپیدایش 

خدمات زنی  خدمات  1انکوباتورها. حمایت شدند1950در اواخر روکااز طری  مرکز رشد کب  آپ استارت

های ما ی  تجاری و بازاریابی  راهنمای ما ی و  ها را با ارائه شرکتی جدید با کمکای و زیرساختهما ی  مشاور

وکار های خود را به کب کنند تا ایدهاین عناصر به شرکت جدید کمک می. کنندپشتیبانی اداری ترکی  می

در بازار برای محصول  رمورد انتظاو تقاضای آن  تغییر دهند  درحا ی که قابلیت رویت اقتصاد  انحصاری بودن

های جدید و ارائه سرمایه او یه و در سطحی درسطح ملی  انکوباتور ابزاری برای زیلتر ایده. کنند را بررسی می

هایی که کارخود را در مراکز انکوباتور شرو  شرکت. است که بتوان به عنوان ابزار توسعه اقتصادی استفاده کرد

اند و این امر به واسطه این است که کاهش ت باالتری نببت به همتایان خارجی خود داشتهاند  نرخ موزقیکرده

                                                           
1 Incubators 
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های عملیاتی و اززایش درزروش ناخا ص  سودخا ص  ارزش خا ص و سود کلی برای نیروی کار و هزینه

 1.(2008 لر ی)زرنکل  شفر و مکارآزرینان وجود دارد 

دهنده او یه  به ظهور کرد  برنامه شتاب آپ استارتبراساس  روش جدید زناوری انکوباتوری  2005ازسال 

وکار با ارائه ازمدل سنتیانکوباتور کب 2هادهندهشتاب. و کارآزرینان موز  ایجاد شد نگذاراوسیله سرمایه

ی گذاری او یه  معموالً در ازاارائه سرمایه -2زرآیندکاربردی ببیار رقابتی  -1ترکی  پنج ویژگی متمایزند: 

نظارت شدید و ساختار  -4گذار انفردی تمرکز بر تیم کوچک به جای بنیان -3حقوق صاحبان سهام 

 ی زردی.آپ استارتآپ به جای های استارتعمل کردن در قا   گروه -5زمان محدود و  ریزی شده بابرنامه

سیاسی دریازت کند  گذاری  آموزش تجاری و جوامع حتی اگر این پدیده منازع رو به رشدی از سرمایه

با آغاز یک برنامه به نام . تجزیه و تحلیل رسمی و تحقی  صورت گرزته است های کمی برایتالش

ها برنامه در آمریکا در حال حاضر  ده. ها به سرعت رشد کرددرآمریکا  تعداد برنامه 2015سال در 3وایکامبینیتور

همچنین  تعداد زیاد یاز . شوددر اروپا نیز تکرار می به صورت ساالنه وجود دارد و روند آپ استارتبرای 

گذاران  تبریع زرآیند یادگیری  ها تأثیر مثبتی بر بنیانبرنامه .دارد وجود هابرنامه این مورد در موز  هایشرکت

. 4(2011و باند   لری)متبدیل شدن به کارآزرینان بهتر دارند  برایآنها  ها و به طورکلی کمک به ایجاد شبکه

از آنجایی که هزینه مراحل او یه . است در ارتباط آپ استارتبا تغییر اقتصاد  هدهندهای شتاباززایش برنامه

گذاری با مقادیر ببیار به طور قابل توجهی در دهه اخیرکاهش یازته است  زرصتی برای سرمایه آپ استارت

ها را برنامه نگذاراسرمایه. است شده یتال ایجاددیج روکاگذاری درکب های سرمایهکمتر در مقایبه با دوره

به  آنها  که به دنبال اتصال ایجاد کنند رگذاهای سرمایهکنند بدین خاطرکه مبیری برای شرکتپشتیبانی می

تأثیرمثبتی بر اکوسیبتم  هدهندوسیله یک شتاباتصاالت ایجاد شده به . جریان متمرکز و منابع استراتژیک هبتند

کنند و به عنوان نقطه کانونی برای معرزی و ایجاد اعتماد میان عمل میآن  درآنها  آپ دارند تارتمحلی اس

به عنوان  آپ استارت. نقش (2011و باند   لری)مشود و سایر ذینفعان استفاده می نگذاراگذاران و سرمایهبنیان

های چند ملیتی بخصوص نوکیا و اشرکتهای اخیر است؛ بدین خاطرکه بموتور اقتصادی  موضو  داغی در دهه

شناخته  "آپاستارت"کارآزرینانه به عنوان  نگذاراسرمایه. های بزرگ در همه صنایع روبرو شده استشرکت

                                                           
1 Amnon Frenkel, Daniel Shefer, Michal Miller 
2 Accelerators 
3Y Combinator 
4 Paul Miller, Kirsten Bound 
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متمرکز شده است  رپذیوکار تکرارپذیر و مقیاسهای کب هایی با رشد باال بوده و روی مدلشده که شرکت

 .2(2010)بلنک    1(2010)گراهام  

برای توصیف  2000تا  1997 زمان از 3کام-تبدیل به یک اصطالح مشهوردر طول رشدداتآپ استارت

 وکارها از رشد انفجاری ودر بین این کب  7وایبِی 6آمازون  5یاهو  4گوگل. وکار اینترنت محورشدکب 

ای ورود به بازار اینترنت که وکارها معموالً از موانع کمتری براین کب . محبوبیت ببیار زیاد برخوردار بودند

با قوه از اینترنت همچنان  اشبا  بازار پایین بوده و اطالعات. هنوز نابا غ بوده و زاقد رقبا بود  برخوردار بودند

 .9(1999 نگر ی)هاگل و س  8(1997)اوانز و وارستر  ناشناخته بود 

 نگذاراانداز شخصی  سرمایهدند. زراتر از پسبو آپ استارتگذاری روی این عالقمند به سرمایه نگذاراسرمایه

گذاری سرمایه آپ استارتروی  اوکارهو گاهی اوقات مرکز رشد کب  رگذازرشتگان سرمایه  پذیرمخاطره

 .10(2000و سال   ای)هانبن  چببرا  نوراند کرده

 آپ اهمیت اکوسیستم استارت

ه است ک هایی از عناصر و اضال   متشکل از مجموعهآپاستارتگیری و با ندگی بوم مناس  برای شکلزیبت

نین توان به رشد و ارتقای وضعیت و موقعیت کشور در این حوزه امیدی داشت.چنمیها آن بدون حضور

از  پذیری ومیزان ترسو قدرت ریبک رزتاری چون زرهنگ کارآزرینی-ای عناصر زرهنگیزضایی از پاره

 -2؛ هادهندهمراکز رشد و شتاب -1و عبارتند از:  ع مختلف داردکند و دستکم شش ضلشکبت تغذیه می

 و تی مرتبطمؤسبات عمومی و د -5؛ نهادهای مردمسازمان -4؛ هارسانه -3؛ گذاریهای سرمایهمراکز و شبکه

 .ایها و مراکز آموزشی حرزهدانشگاه -6و 

ی یکدیگرخواهدبود دهندهپا  مکمل و پوششوکارهای نوسازی زضای کب زعا یت این مراکز با روی کرد زعال

ها  زرهنگ اززایی این بخشبا هم .کندهای صورت گرزته در این حوزه کمک میو به اززایش ثمردهی تالش

گانه به روابط بین بخشی این اضال  شش .شودآپ حاکم میعمومی و اشتیاق همگانی ناظر به استارت

                                                           
1 Paul Graham 
2 Steve Blank 
3 Dot Com 
4 Google 
5 Yahoo 
6 Amazon 
7 EBay 
8 Philip B. Evans, Thomas S. Wurster 
9 John Hagel 3rd, Marc Singer 
10 Morten T. Hansen, Henry W. Chesbrough, Nitin Nohria, Donald N. Sull 
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متفاوت این حوزه از  رویدادهای و هاجلبه برگزاری .انجامدها میگیری زضای تبادل تجارب و رویدادشکل

یا مبابقات و جوایز  1های نوپاهایی چون آخر هفتههای آموزشی  دورههای آموزشی در قا   کمپدوره

ای زعاالن و ای یا آخر هفتههای کازهو نشبت نگذاراباید به سرمایه مختلف این حوزه  جلبات دیدار و عرضه

 هایگیری شبکهشکل های بزرگ ویکدیگر یا با صاحبان تجارب موز  یا حتی شکبت قمندان این حوزه باعال

  در کنار پوشش قوی و مناس  این هدهندگذاران و مراکز رشد و شتابمربیان زعاالن  سرمایه از تخصصی

دهند که به رشد ا شکل میهمه و همه ببتری ر های موز  ها و ا گوسازی از تجربه رویدادها توسط رسانه

 .(1393خواه و همکاران  )چارههای این حوزه کمک خواهد کرد شاخص

 آپ های حوزۀ سالمت استارت

های سال در حال تغییر است و جهان با نوآوریبهصنعت بهداشت و سالمت  سال ی حوزههاآپاستارت

حتی  زشکی وپعات گرزته تا مشاوره آنالین از مدیریت اطال. شودزناوری اطالعات در عرصه پزشکی روبرو می

 را در سطوح تخصصی و های تهاجمیهای پزشکی که جراحیترین رباتجراحی از راه دور با پیشرزته

 ت.هایی از انقالب زناوری اطالعات در صنعت پزشکی اسدهند  همه گوشهتخصصی انجام میزوق

عال در رزیتی زرا میتوان در عرصه پزشکی شاهد بود که ظ ی دیجیتا یآپ استارتبه هر حال  یکی از نمودهای 

ی آپ ارتاستعرصه  کارآزرینی   دیجیتا ی بوده و در گبترش شرکت های دانش بنیان موثر است. بر خالف 

ی آپ رتاستا غذا و حمل و نقل و آموزش و امثا هم  نه در ایران و نه خار  از کشور  شاهد گبترش چشمگیر

رآیند زرسد ی مهنوز مردم و جامعه پزشکی  روی خوشی به آن ها نشان نداده اند که به نظر پزشکی نیبتیم و 

 ست خوشدد ه را ی پزشکی در روزهای پایانی دومین دهه قرن بیبت و یکم  این معاآپ استارتجریان ساز 

 د.تغییرات اساسی کن

بخشی  بتواند اندازی کنید کهاحی و راهقابل توسعه و تکثیری طرکار وپزشکی یعنی اینکه شما کب آپ استارت

یبتمی میتواند اکو سآپ استارتای خاص مرتفع کند. مثال یک بیماران و عموم مردم را در حوزه از مشکالت

ندان ر آی و دآ  ام باشد تا بیماران بتوانند تفبیر همه نو  برگه های پزشکی  برگه های عکببرداری زیزیوتراپی

 .م آنالین از پزشک مجرب اعتباردهی شده سیبتم  دریازت کنندپزشکی را از طری  سیبت

یا مثال اگر آزمایش خون انجام دادند  نتایج و تفبیر آن را از طری  اپلیکیشن دریازت کنند و نظرات تکمیلی 

کادر درمانی به آن ها منتقل شود. االن سنبورهایی که در زناوری تو ید کفش نایک و آدیداس استفاده می شود 

                                                           
1 Startup Weekends 
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ین امکان را به صاح  کفش می دهد تا بتواند از خدمات اپ کفش های آدیداس و نایک روی آیفون اپل ا

اطالعات ضربان قل  و دمای . قراربگیرد استفاده کرده و در جریان مبازت طی شده و اطالعاتی در این سطح

مناس  دعوت  رژیم غذایی انتقال شود  میتواند شخص را به یک ها وقتی به سیبتم مرکزی بدن و دیگر داده

پزشکی آپ استارتچنین خدماتی مصداق . های پزشکی برای ارتقا سطح سالمتی زرد ارائه کندیا توصیه کند و

 د.شو یازته و تخصصیتواند توسعهاست که می

 در غییرت نشینی زناورانه مانند اززایش شهر اجتماعی و های اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی دهه در

ها و ا چا شبهای نوین  زندگی بشر گیری از زناوریو اززایش نفوذ و بهرهگرایی ا گوی مصرف و میزان مصرف

جامعه   هایی مانند چاقی و پیریپدیده. زیبهت مواجهه شهده اسهتمحهیطمبائل جدیدی در سبک زندگی و 

های اخیهربه ههدد در ی و امنیت غذایی و پبمانکمبود منابع آبی پایدار  تغییرات آب و هوایی  آ ودگی هوا  ایمن

این   جوددهند. با این وتاثیر خود قرار میرا تحت اند که آینده و بقامبائلی کلیدی برای بشر تبدیل شده

نوین  ها و ا گوهایتجدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از زرص خهود پهارادایم  هها در نهوچا ش

  .باشدکب  وکار می

ه های یر حوزحوزه سالمت ببیار نوپا هبتند  اما این حیطه نیز به سان سا هایآپاستارتدر ایران هر چند 

در حوزۀ  آپ استارتو این به سرعت و با شتاب روزاززون در حال رشد و توسعه می باشند. آپ استارت

سالمت  امانهس"  "سیبوزن"  "تله ط "  "درمانکده"  "شفاجو"ی آپ استارتسالمت دیجیتال عبارتند از 

ال ط  کا"  "درمان کاال"  "رادینا سالمت"  "گشت سالمت آریا"  "سالمت بدون مرز"  "هوشمند تریتا

 ."گراویدا"و  "طبیمار"  "پزیکاتو"  "پزشک خوب"  "نوبان"  "سالمت

 پژوهش پیشینه
صورت میانگین عمر هگفت که ب توان به جراتهای اخیر میسالآپ در استارتبا بررسی تو د و زعا یت 

آپ شناخته دیگر یک استارت های نوپا پس از سه سال سه سال است و این کمپانی تقریباً آپ استارت

آپ مطرح است که از عنوان استارتی شناخته شدن بهن دوران سه سا هشوند. دالیل متعددی برای پایانمی

های بزرگ  اززایش تعداد دزاتر به بیش از یک مرکز  مپانیتوان به تصاح  شدن توسط سایر کی آن میجمله

نفر و اززایش تعداد اعضای اصلی  80میلیون دالر  اززایش تعداد کارکنان به بیش از  20اززایش درآمد به بیش از 

ی ساده رسیدن در یک جمله توانبه بیش از پنج نفر یا زروش سهم اعضای اصلی اشاره کرد. در واقع می

)گوپتا و موز  خواند آپ استارتعنوان یک آپ به سودآوری را پایانی برای شناخته شدن آن بهاستارت
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 (.2016 باروا

(  1995) نآپ را باید توانایی آن برای رشد بدانیم. گیتوود و همکاراتدر واقع زاکتور اصلی یک استار

ز ع تمرکعماری شده است. در واقکند که ساختار آن برای رشد سریع مرا یک کمپانی تعریف میآپ استارت

رو ینااند؛ از آن را تاسیس کردهآپ استارتبرای رشد  زارغ از زاکتورهایی نظیر جغرازیایی است که اعضای 

 کارهای کوچک جدا کرد.وآپ  را باید از کب استارت

های ه و ریشهبا صنعت زناوری در هم تنیده شدآپ استارتهای اخیر  در زرهنگ عامیانه  مفهوم در سال

 (.2015و همکاران  1با زناوری در هم گره خورده است )جکبونآپ استارت

میلیون دالر داشته و  20ای تعمیم داد که درآمدی کمتر از را به مجموعهآپ استارتتوان در یک تعریف کلی می

نیز اشاره کرد. در آپ استارتنفر باشد. همچنین باید به خصوصیات موسس  80تعداد کارکنان آن نیز کمتر از 

صورتی که زردی با هدف تبدیل شدن به یک کمپانی بزرگ در سطح کشوری یا جهانی اقدام به تاسیس کمپانی 

در کشورمان نیز خواند. آپ استارتو وی را موسس آپ استارتتوان ی زیر نظر وی را میخود کند  مجموعه

هایی نیز وجود دارند که در صورت مقبول حتی کمپانیی متعددی هبتیم.  آپ استارتاین روزها شاهد ظهور 

آیند. با در پی رسیدن به آن است  درصدد حمایت از این کب  و کار برمیآپ استارتبودن طرح و آنچه که 

ی ی داخلی را نیز مشاهده کرد. توسعه آپ استارتهای موز  توان نمونهیک گشت و گذار ساده در اینترنت می

(. در 1395پیش از داشتن ایده و ابزار  نیازمند خودباوری است )یاری آپ استارتاندازی یک یک ایده و راه

 ذیل به ارایه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با تحقی  حاضر پرداخته شده است

 انجام هاآپاستارت موزقیت عوامل بر تحلیلی عنوان با( 1398) همکاران و حبینی زین  توسط تحقیقی

 ملعوا تکنو وژیکی  عوامل محیطی  عوامل زردی  شایبتگی گروهی  شایبتگیحاضر   پژوهش در .گرزت

 .ها شناسایی شدندآپاستارت عنوان ابعاد موثر بر موزقیتبه اقتصادی عوامل و بازاریابی عوامل سازمانی 

 وآپ رتاستا موزقیت بر کلیدی هایمو فه شناسایی عنوان با( 1397) زخر وحید توسط دیگر تحقیقی

 و ما ی   مباح زرهنگی و زنی هایزیرساخت  انبانی نیرویو عوامل  گرزت انجام بنیاندانش هایشرکت

آپ استارت موزقیت از عوامل موثر بر دو ت با مرتبط عواملو  زیرساختی عوامل  حمایت مدیران ارشد  بودجه

 بنیان شناسایی شدند.دانش هایشرکت و

 موزقیت بر تاثیرگذار عوامل بندی رتبه و شناسایی عنوان با( 1396) دیگران و مهدیان توسط نیز تحقیقی

 شش بهآپ استارت یک موزقیت متعدد  عوامل بین از که داد نشان آمدهدستبه نتایج. گرزت انجام آپ استارت

                                                           
1 Jackson  
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 و زنی زیرساخت کارآمد  انبانی نیروی سیاستگذاری  و استراتژی شامل عامل شش این. دارد ببتگی عامل

 .باشدمی مشتری رضایت و زروش و بازاریابی بودجه  و ما ی زرهنگی 

منابع  موسبین « رههای دانشجویی کشور کآپعوامل کلیدی موزقیت در استارت»عنوان در پژوهشی دیگر تحت

 اند.ها موثر بودهآپبر موزقیت استارت رهبر وکار شامل تیم وو مدل کب 

حوزه آپ استارت 13با بررسی  «چابکی و کیفیت در توسعه محصوالت» عنواندر پژوهشی دیگر تحت

یپیچیده بوده و با اقدامات توسعه سریع  اززارحوزه سخت آپاستارتنتایج نشان داد که چابکی در   اززارسخت

های اصلی خود دارند. محور برای توسعه مو فهاززاری یک رویکرد کیفیتسختآپ استارتشود. محق  نمی

مدت در مراحل او یه خود هبتند. نتایج نشان هایی برای کب  کیفیت بلندیزاقد استراتژ آپاستارتن ای

سازی او یه سریع اززار دارند تا بتواند به نمونهاززار نیاز به توجه به کیفیت سختسختآپ استارتدهد که می

ها حمایت از کیفیت یابکی استراتژمحور که به چینده باید براقدامات کیفیتتحقیقات آ دست پیدا کنند.

 اززاری توجه کنند.سختآپ استارت بر شودبلندمدت منجر می

ماعی جتا  عوامل محیطی «هاآپرشد استارتوری و نوآ عوامل اثر گذار بر»عنوان در پژوهشی دیگر تحت

های تمهار نند دانش وهبتند. عوامل دیگری ما آپاستارتستیز ترین عوامل شکبتزناورانه و سیاسی از رایج

 گذار هبتند. تاثیرآپ استارتتبلیغات نیز بر عملکرد  رهبری  ما ی  بازاریابی و

 عوامل کلیدی موزقیت« طراحی آپکار استارتوعوامل موزقیت یک کب »عنوان در پژوهشی دیگر تحت

 12طراحی و  آپ کوچک حوزهاستارت 12متخصص از  24د. های حوزه طراحی شناسایی شدنآپاستارت

بندی ویتحقی  مشارکت داشتند. برای او پ با اندازه کوچک متوسط در حوزه تکنو وژی در این تآاستارت

که  داد نشان نتایج .استفاده شد مراتبیایند تحلیل سلبلهعوامل کلیدی موزقیت از منظر این متخصصین از زر

کارهای وب چهار معیار موزقیت کآورانه در بین عنوان یک معیار نو ترین عامل موزقیت بهسازی مهمتجاری

ترین عوامل مزرینان مهمحوربودن و شایبتگی کارآرو شرایط کارآزرینانه مانند هدف؛ از اینحوزه طراحی است

 هبتند.حوزه طراحی  آپاستارتدر موزقیت 

 بندی مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیقجمع .1 جدول
 عوامل اثرگذار بر موفقیت یا شکست ل تحقیقسا محقق/محققان عنوان تحقیق

 . بررسی ارتباط راهبردهای رقابتی1
عام و پذیرش کسب و کار 

 الکترونیکی بین شرکت های 
 کوچک و متوسط

رضاییان و 
 همکاران

1389 

روی . نی1: ته اندبدین گونه طراحی و بیان گش آپ استارتدر این پژوهش مولفه های موفقیت 
 . تجهیزات ارتباطی3حیط حمایتی . م2انسانی ماهر 

تم اصلی فردی، سازمانی و محیطی تقسیم  3به  آپ استارتعوامل موثر و بر رشد و موفقیت  1394تاری و . بررسی عوامل موثر بر رشد و 2
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 می شود:  همکاران موفقیت شرکت های دانش بنیان
 یش.انگز شخصیت و.فردی: برون گرایی و میل به استقالل، خالقیت و نوآوری فردی، 1
ی، ر، منابع مالز بازاا نیا. سازمانی: ساختار سازمانی کارا، وجود تیم های مشاوره ای، ارتباط ب2

 برند دانشگاه، دفاتر ارتباط با صنعت، موقعیت مکانی. 
ارز،  وساناتتی، ن. محیطی: شرایط اقتصادی، منابع مالی، خط مشی های دولتی، قوانین دول3

 ، زیر ساخت دانشی.نوع صنعت و بازار

. مقایسه مدل های کسب و کار 3
به عنوان کلیدی ترین عامل در 

 آپ استارتموفقیت 
زندحسامی و 

 بیات
1395 

هتر ک راه بده یپژوهشگران این تحقیق بیان می دارند که مدل کسب و کار موفق، نسان دهن
از  جزاروه منسبت به گزینه های موجود است که می تواند ارزش بیشتری را به یک گ
وفقیت مهی از توج مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند. سهم قابل

جه به ا توبشرکت های دانش بنیان به طرح ریزی مدل کسب و کار آن ها مرتبط می شود. 
ه جموعتنوع مدل های کسب و کار و ویژگی های هر یک، بیان تمام مدل ها در یک م

د را ارآمنتیجه این تحقیق شاخص های رضایت مشتری و نیروی انسانی ک غیرممکن است.
 حاصل کرده است.

. شناسایی و رتبه بندی عوامل 4
 آپ استارتتاثیرگذار بر موفقیت 

مهدیان و 
 دیگران

1396 

ها پرداخته  بخش از آن 6در این پژوهش به آپ استارتاز بین عوامل متعدد موفقیت یک 
فنی  ، زیرساختشامل استراتژی و سیاستگذاری، نیروی انسانی کارآمد بخش 6شده است. این 

تژی استرا بخش و فرهنگی، مالی و بودجه، بازاریابی و فروش و رضایت مشتری می باشد. در
تمرکز  وردازی پیده امهمترین عوامل عبارتند از: ریسک پذیری و توانایی انعطاف، خلق ایده و 

 م تریند مهالت و خدمات. در بخش نیروی انسانی کارآمنوع خدمت و عدم پراکندگی محصو
اکره و رای مذوی بعوامل عبارت بودند از: وجود ساختار سازمانی مدرن، بهره گیری از تیم ق

مهم  هنگیتوانایی مدیریت بحران و سرعت در تصمیم گیری. در بخش زیرساخت فنی و فر
 های دودیت ها و حساسیتترین عوامل شامل افزایش سطح رفاه جامعه، شناسایی مح

مایت رد حفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فناوری و رویکردهای توسعه ای و حوزه های مو
ی، قابتردولت. در بخش شاخص های مالی و بودجه مهم ترین عوامل شامل قیمت گذاری 

خش . در براییگبهره گیری از جریان مالی متعدد و کاهش هزینه های سازمانی و عدم تجمل 
های  ت شبکهدیریمیابی و فروش مهم ترین عوامل شامل بازاریابی دیجیتالی، ویروسی و بازار

مناسب  لوگوی سم وااجتماعی، انتخاب بستر فعالیت مناسب)سایت، اپلیکیشین و ...( و انتخاب 
 ووری می باشند و در بخش شاخص های رضایت مشتری مهم ترین عوامل شامل داده کا

یفی طح کز بر ایجاد وفاداری در مشتری و بهبود مستمر ستحلیل رفتار مشتری، تمرک
 محصوالت و خدمات به دست آمدند.

 :مشغول کارند آپ استارت. 5
انگیز از عوامل اطالعاتی شگفت

 موفقیت یا شکست

 2010 جوئلکورتزمن

سال  4 رطیاستارتاپود 350 روی گسترده تحقیقات سری یک نتایج اساس بر این کتاب که
تواند به قانون اصلی وجود دارد که یک استارتاپ ب 10 کند کهو مشخص مینوشته شده 

می  رد زیرموا این عوامل شامل .موفقیت برسد و این موفقیت را در بلند مدت افزایش دهد
 شود:

د متخصص در نفره به عنوان بنیانگذاران شروع کنید، یک فر 4 یا 3 با یک تیم حداقل
ق نید،  روی خلیجاد کاد اای از افراد با استعدداشته باشید، شبکه گذارانبازاریابی در تیم بنیان

د، یت کنیتانرا مدیرپول، تان، باتوجه به اصول مالینه استراتژی خروج، ارزش تمرکز کنید
ن اولین ه عنواالعاده را ببازاری را هدف بگیرید که پیش از این وجود داشته است، فردی فوق

هید که ای تشکیل دنفوذ خوبی در بازار ایجاد کنید، هیئت مدیره تان انتخاب کنید تا مشتری
ندتان تبدیل کنید، بر به آنرا و ارائه فرد به منحصر هایبتواند مشکالت را حل کند، پیشنهاد

 ببرید. اید لذتقرارگرفته درآن که مسیری از دو اشتیاق داشته باشی
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6. entrepreneurship 

education sub-
ecosystem in the 

united states: 
opportunities to 

increase 
entrepreneurial 

activity 

 2012 رگل و نک

ینی کارآفر مه هایعبارتند از: دسترسی به سرمایه، وجود برنا آپ استارتعوامل موفقیت در 
ار، د به کورو قانونی و  سهولت قوانین-دولتمدار، سیاست های مساعد زیرساخت های تجاری

 توسعه، آموزش کارآفرینیتحقیق و 

7. entrepreneurial 

ecosystem: case 
study on the influence 

of environmental 
factors on 

entrepreneurial 
success 

سروش و 
 رامزاج

2012 

ازار، وژی، ب: حمایت های مالی، دولت، تکنولآپ استارتشاخص های اثرگذار بر موفقیت 
 عی.شبکه، حمایت اخالقی، اجتما

8.investigation of 

factors which 
influence the 

likelihood of fast 
growth in swiss 

technology start-ups 

 2013 تی. فاچز

ور ر کشدارزیابی عوامل شکست و موفقیت سرمایه گذاری در قالب مطالعه ای موردی 
داده  تحلیل از ج حاصلسوییس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد. نتای

ر را بر ن تاثیشتریها بیان گر آن است که در میان معیارهای اصلی تحقیق، عوامل اقتصادی بی
ن درو شکست و موفقیت سرمایه گذاری دارند. در حالی که فضای کسب و کار، عوامل
ی فرهنگ-ماعیسازمانی، وضعیت صنعت، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل سیاسی و عوامل اجت

رهنگی نی و فخت فر جایگاه های بعدی اهمیت دارند. این موارد در دسته بندی اصلی زیر ساد
 رند.ی گیو نیروی انسانی کارآمد و شاخص های مالی و بودجه در تحقیق حاضر قرار م

9.Identifying 

mechanism 
influencing the 

emergence and 
success of innovation 

within national 
economies: a realist 

approach. 

جکسون و 
 همکاران

2015 

مل رین عواهم تمدر این تحقیق بیان داشته می شو.د که هوش کسب و کار به عنوان یکی از 
ه جموعمدر کسب مزیت رقابتی و موفقیت سازمان ها محسوب می شود. هوش کسب و کار 

ط کسب و ز شرایان ابهتر مدیرتوانایی ها، فناوری ها، ابزارها و راهکارهایی است که به درک 
 کار کمک می نماید.

؛ . شکستسریعیاپیروزیبزرگ10
 2015 برناردشرودر اندازیاستارتاپایبرایراهبرنامه

 ده است:ششاره ا« چهارچوب مدل ناب»در این کتاب به چهار عنصر موفقیت در قالب رویکرد 
. حقیقت 4. مدل های کسب و کار 3. منابع ناب 2. عنصر نمونه ی اولیه سازی سریع 1

 مشتری

11. Critical Success 

Factors of a Design 
Startup Business 

بویونگ کیم، 
هیوجیم کیم و 
 یونگوک جئون

2018 

 24د. فاده نموده انبرای تحلیل و آنالیز داده ها است AHPدر این تحقیق که محققان از روش 
تجاری  برای موردکاوی در این پژوهش دخیل بوده اند.آپ استارتشرکت  12متخصص و 

یاد  آپ تستاراسازی ایده، هدف مندی فرآیندهاو شایسته ساالری از عوامل کلیدی موفقیت 
 شده است. 

12. Success Factors in 

New Ventures: A 
Meta-analysis 

میشاییل 
سونگ، سنیا 
پودوینیسیانا، 
هانس بیج و 

ژوهانس  

2018 

وفقیت دی مدر این پژوهش که از روش متا آنالیز در آن استفاده شده است عوامل کلی
ق و حقی. ت2. پویایی محیطی 1را با محورهای زیر توصیف کرده است:  آپ استارت

 . تجربه بازاریابی4. وجود حمایت ازحق ثبت اختراع 3( R&Dتوسعه)
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 هالمن

13. critical success 

and failure factors of 
business incubation in 

HEI 

 2018 باربرو و آبوئن

قیق و توسعه . تح1بدین صورت بیان شده است:  آپ استارتدر این پژوهش عوامل موفقیت 
 عالیتف. سهولت قواعد ورود به عرصه 4. دسترسی به سرمایه 3. حمایت های مالی 2

14. success factors for 

start-ups related to 
agriculture, food and 

nutrition and their 
relevance to 

education 

هلنا اسمولوا، 
پاوال کوبووا، 

 هانا اوربانکوال
2018 

موارد  ت شاملوهش به آن پرداخته شده اسکه در این پژ آپ استارتعوامل کلیدی موفقیت 
 زیر می باشد: 

رت های فنی و . تعادل بین مها3. تمایل به اصالح ساختارها 2.اکتساب مهارت و دانش 1
 . کامل نمودن قوانین و مقررات استارت آپ4 آپ استارتتجازی 

 

15. the role of 

support on start-up 
success: A PLS-SEM 

approach 

ی هانگ دایس
کی، یوسمانی 
یوسف، سبایی 

 خین

2019 

 "فتنرار گرمورد حمایت ق"آپ استارتدر این پژوهش مهم ترین عامل موفقیت شرکت های 
 بیان شده است. 

16. Predicting the 

success of a startup 
company 

وروشانک شاه، 
میریام مک 

 گاف
2019 

 استآپ استارتموفقیت شرکت های این تحقیق که مشخصا تمرکز آن بر عوامل کلیدی 
ی را به ف پذیرنعطااموضوعاتی چون بودجه، ارزیابی بودجه، مهارت افزایش منابع مالی، عزم و 

 در نظر می گیرد.  آپ استارتعنوان عوامل موفقیت 

 به شرح ذیل است آپ استارتبا توجه به مرور ادبیات، مهمترین عوامل موثر در موفقیت 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 . مدل مفهومی تحقیق1نمودار 

 

 

 شناسی پژوهشروش

 

 

 بر اثرگذار عوامل

 هایاستارتاپ موفقیت

 سالمت حوزه

 

 

 

 

 استراتژی و سیاستگذاری

 نیروی انسانی کارآمد 

 
 بودجه و مالی

 
 فرهنگی و فنی زیرساخت

 رضایت مشتری 

 بازاریابی و فروش 
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 عوامل او یه  تحقی  حاضر از نو  تحقیقات کیفی و اکتشازی است که در آن  محق  ابتدا با مطا عه ادبیات نظری

نفهر از  12 در مرحله بعد  از طری  مصهاحبه اکتشهازی بها. کندها را شناسایی میآپاثرگذار بر موزقیت استارت

به مجموعه عوامل از دیدگاه خبرگان دسهت   هانظر در این زمینه و تحلیل محتوای این مصاحبهبرگان صاح خ

 پیدا شد. در نهایت  پرسشنامه د فی زازی تهیه شده و در سه مرحله بین اعضهای پنهل توزیهع و از ایهن طریه  

یبه زوجهی بها اسهتفاده از تکنیهک طری  پرسشنامه مقا از  چارچوب مذکور اعتبارسنجی گردید. در مرحله بعد

بندی این عوامل از منظر خبرگهان )روش ترکیبی دیمتل و زرآیند تحلیل شبکه ای زازی(  به او ویت 1دنپ زازی

است کهه در آن  ههم از روش  2توان چنین بیان نمود که این تحقی  از نو  تحقیقات ترکیبیپرداخته شد.  ذا می

 .استفاده شده است( تحلیل آماری)و هم از روش کمی ( خبرگی)کیفی 

 های پژوهشتحلیل و یافتهوتجزیه
ظر سنجی به نتایج دور سوم نطور که بیان گردید در پژوهش حاضر سه مرحله از خبرگان نظرسنجی گردید که همان

 گردد.ارائه می 2خبرگان در جدول شماره  دیدگاه های همراه میانگین

 خبرگان دیدگاه های ه همراه میانگیننتایج دور سوم نظر سنجی ب .2 جدول

مل
عا

ف 
ردی

 

 ارزش زبانی
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
min mod max 

میانگین 

 غیرفازی

 شده 

 نتیجه

ی
ذار

تگ
اس

سی
و 

ی 
اتژ

تر
اس

 

1 
انتخاب مدل کسب و کار 

 مناسب
 پذیرش 0.8925 0.97 0.93 0.74 0 0 0 3 9

2 
ریسک پذیری و توانایی 

 انعطاف
 پذیرش 0.8525 0.95 0.88 0.7 0 0 0 5 6

 پذیرش 0.845 0.95 0.87 0.69 0 0 0 6 6 خلق ایده و ایده پردازی 3

4 
خلق نیاز و بهره گیری از 

 بازار بکر
 پذیرش 0.7625 0.89 0.79 0.58 0 0 3 2 6

5 
مولد بودن و ایجاد ارزش 

 افزوده
 پذیرش 0.88 0.97 0.91 0.73 0 0 0 4 8

6 

رویکرد روند بهره گیری از 
بهبود کیفیت و نوع 

خدمات و محصوالت 
 موجود در بازار

 رد 0.65 0.81 0.66 0.47 0 1 3 5 3

ی 
رو

نی

ی 
بان

ان

ار 
ک

مد
آ

 

7 
بهره گیری از تیم قوی 

 برای مذاکره
 پذیرش 0.7575 0.89 0.78 0.58 0 0 3 3 6

                                                           
1. FDANP 
2 . Mixed method 
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مل
عا

ف 
ردی

 

 ارزش زبانی
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
min mod max 

میانگین 

 غیرفازی

 شده 

 نتیجه

8 
داشتن عالقه به زمینه ی 

 فعالیت
رشپذی 0.83 0.94 0.85 0.68 0 0 0 7 5  

 پذیرش 0.8925 0.97 0.93 0.74 0 0 0 3 9 نیروی انسانی ماهر 9

10 
کار تیمی و وجود فضای 

 دوستانه
 پذیرش 0.85 0.95 0.88 0.69 0 0 1 3 8

11 
توانایی مدیریت بحران و 
 سرعت در تصمیم گیری

 رد 0.6575 0.83 0.66 0.48 0 0 4 8 0

گی
رهن

و ز
ی 

 زن
ت

اخ
رس

زی
 

12 
ز امکان سنجی و نیا

 سنجی جامعه هدف
 پذیرش 0.865 0.96 0.89 0.72 0 0 0 5 6

 رد 0.69 0.85 0.69 0.53 0 0 3 8 0 بومی سازی طرح وایده 13

14 

شناسایی محدودیت ها و 
حساسیت های فرهنگی، 
 اجتماعی، سیاسی و فناوری

 پذیرش 0.7675 0.9 0.78 0.61 0 0 1 8 3

15 
بررسی بازار های خارجی 

 وقعیت توسعهو شناسایی م
 رد 0.575 0.74 0.59 0.38 0 2 2 4 3

 پذیرش 0.83 0.94 0.85 0.68 0 0 0 7 5 زیر ساخت دانشی 16

جه
ود

و ب
ی 

ما 
 

17 
بهره گیری از جریان مالی 

 متعدد
 رد 0.575 0.74 0.59 0.38 0 2 4 3 3

 پذیرش 0.765 0.91 0.77 0.61 0 0 0 11 1 قیمت گذاری رقابتی 18

19 
ستگی تامین عدم واب

 بودجه به وام
 رد 0.555 0.73 0.56 0.37 0 2 4 5 0

20 

حداقل سازی توقعات در 
زمینه روند رسیدن به 

 نقطه ی سود آوری

 رد 0.645 0.82 0.65 0.46 0 0 5 6 1

21 

کاهش هزینه های 
سازمانی و عدم تجمل 

 گرایی

 پذیرش 0.815 0.93 0.83 0.67 0 0 0 8 3

 پذیرش 0.76 0.89 0.78 0.59 0 0 3 3 5 هدسترسی به سرمای 22
ش

رو
و ز

ی 
ریاب

ازا
ب

 

23 

انتخاب بستر فعالیت 
سایت و ) مناسب

 اپلیکیشن(

 پذیرش 0.8925 0.97 0.93 0.74 0 0 0 3 9

 پذیرش 0.7925 0.92 0.81 0.63 0 0 1 5 4 تبلیغات هدفمند 24

25 
کار و وتحلیل فضای کسب
 شناخت رقبا

 پذیرش 0.8625 0.96 0.89 0.71 0 0 0 4 6

26 
وجود شبکه ی نظارت و 

 ارزیابی و بازمهندسی
 رد 0.575 0.75 0.58 0.39 0 2 1 7 0

27 

بازاریابی دیجیتالی، 
ویروسی و مدیریت شبکه 

 های اجتماعی

 رد 0.6875 0.85 0.69 0.52 0 0 3 8 1
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مل
عا

ف 
ردی

 

 ارزش زبانی
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
min mod max 

میانگین 

 غیرفازی

 شده 

 نتیجه

28 
ایجاد مزیت رقابتی و ارائه 

 خدمات ویژه
 رد 0.625 0.78 0.64 0.44 0 2 2 4 4

 پذیرش 0.82 0.93 0.85 0.65 0 0 2 2 8 درک مشتری 29

ت
ضای

ر
 

ی
تر

مش
 

30 
داده کاوی و تحلیل رفتار 

 مشتری
 پذیرش 0.735 0.88 0.75 0.56 0 0 3 5 4

31 

انتخاب بازار هدف درست 
و تطابق خدمات یا 

 محصوالت با نیاز های آن

 پذیرش 0.91 0.98 0.95 0.76 0 0 0 2 10

32 
کز بر ایجاد وفاداری در تمر

 مشتری
 پذیرش 0.885 0.97 0.92 0.73 0 0 0 3 7

33 
بهبود مستمر سطح کیفی 

 محصوالت و خدمات
 پذیرش 0.88 0.97 0.91 0.73 0 0 0 4 8

34 
وجود درگاه فیدبک و 

 نظزسنجی
 پذیرش 0.77 0.9 0.79 0.6 0 0 2 5 5

تاپ ها در حوزه عوامل کلیدی موزقیت استار 24عامل اثرگذار   63بنابراین  بعد از سه مرتبه غربا گری از مجمو  

 گردد:ارائه می 3دسته اصلی انتخاب شد که در جدول شماره  6سالمت  در 

 ها در حوزه سالمتآپبندی معیارهای کلیدی موزقیت استارتخوشه .3جدول 

 عوامل اصلی زیر عامل کد

a1 کار تیمی و وجود فضای دوستانه 

و استراتژی 

 سیاستگذاری
A 

a2 داشتن عالقه به زمینه ی فعالیت 

a3 بهره گیری از تیم قوی برای مذاکره 

a4 انتخاب مدل کسب و کار مناسب 

a5 امکان سنجی و نیاز سنجی جامعه هدف 

b1 وجود درگاه فیدبک و نظزسنجی 
نیروی انسانی کار 

 آمد
B 

b2 خلق نیاز و بهره گیری از بازار بکر 

b3 مرکز بر ایجاد وفاداری در مشتریت 

b4 خلق ایده و ایده پردازی 

c1 زیرساخت فنی و  کاهش هزینه های سازمانی و عدم تجمل گرایی

 فرهنگی
C 

c2 مولد بودن و ایجاد ارزش افزوده 

c3 تبلیغات هدفمند 

d1 شناسایی محدودیت ها و حساسیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فناوری 
 بودجه  مالی و

D  
d2 نیروی انسانی ماهر 

d3 زیر ساخت دانشی 
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e1 قیمت گذاری رقابتی 
 رضایت مشتری  

E 
 

e2 بهبود مستمر سطح کیفی محصوالت و خدمات 

e3 دسترسی به سرمایه 

e4 ریسک پذیری و توانایی انعطاف 

f1 انتخاب بازار هدف درست و تطابق خدمات یا محصوالت با نیاز های آن 

 بازاریابی و فروش 
F 

f2 تحلیل فضای کسب و کار و شناخت رقبا 

f3 )انتخاب بستر فعالیت مناسب) سایت و اپلیکیشن 

f4 داده کاوی و تحلیل رفتار مشتری 

f5 درک مشتری 

 دیمتل فازی خروجی

ارائهه  4زهازی در جهدول شهماره  DEMATELحاصهل از روش  Dو  Rنتایج خروجهی مقهادیر 

 گردد:می

 R  & D. مقادیر 4جدول 

 زیرعوامل / عوامل 
    

A 1.1863- 2.520909085 1.853610753 0.667298332 استراتژی و سیاستگذاری 

a1  0.002607562- 0.015645372 0.009126467 0.006518905 انتخاب مدل کب  و کار مناس 

a2 0.002607562 0.010430248 0.003911343 0.006518905 ریبک پذیری و توانایی انعطاف 

a3 0.004563233 0.012385919 0.003911343 0.008474576 خل  ایده و ایده پردازی 

a4 0.00065189 0.014993481 0.007170795 0.007822686 خل  نیاز و بهره گیری از بازار بکر 

a5 0.005215124- 0.011734029 0.008474576 0.003259452 مو د بودن و ایجاد ارزش اززوده 

B 1.591460013 1.591460013 0 1.591460013 آمد کار انبانی نیروی 

b1 0.003259452- 0.003259452 0.003259452 0 بهره گیری از تیم قوی برای مذاکره 

b2 0.001303781 0.010430248 0.004563233 0.005867014 داشتن عالقه به زمینه ی زعا یت 

b3 0.004563233 0.008474576 0.001955671 0.006518905 نیروی انبانی ماهر 

b4 0.002607562- 0.007822686 0.005215124 0.002607562 کار تیمی و وجود زضای دوستانه 
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 زیرعوامل / عوامل 
    

C 0.297110371 1.420390927 0.561640278 0.858750649 زیرساخت زنی و زرهنگی 

c1 0.002607562- 0.005215124 0.003911343 0.001303781 امکان سنجی و نیاز سنجی جامعه هدف 

c2 
شناسایی محدودیت ها و حباسیت های 

 زرهنگی  اجتماعی  سیاسی و زناوری
0.002607562 0.003259452 0.005867014 -0.00065189 

c3 0.003259452 0.005867014 0.001303781 0.004563233 زیر ساخت دانشی 

D 812639079.- 1.32565395 1.069146514 0.256507436 ما ی و بودجه 

d1 0.003911343- 0.003911343 0.003911343 0 قیمت گذاری رقابتی 

d2 
کاهش هزینه های سازمانی و 

 گراییتجملعدم

0.003259452 0.002607562 0.005867014 0.00065189 

d3 0.003259452 0.005867014 0.001303781 0.004563233 دسترسی به سرمایه 

E 0.713894073 2.248109814 0.76710787 1.481001943 بازاریابی و زروش 

e1 
سایت و ) انتخاب ببتر زعا یت مناس 

 اپلیکیشن(
0.003259452 0.003911343 0.007170795 -0.00065189 

e2 0.005215124- 0.005215124 0.005215124 0 تبلیغات هدزمند 

e3 0.003259452 0.003259452 0 0.003259452 تحلیل زضای کب  و کار و شناخت رقبا 

e4 0.002607562 0.006518905 0.001955671 0.004563233 درک مشتری 

F 603512957.- 2.71142192 1.657467439 1.053954482 رضایت مشتری 

f1 0.003911343 0.009126467 0.002607562 0.006518905 داده کاوی و تحلیل رزتار مشتری 

f2 
طاب  انتخاب بازار هدف درست و ت

 خدمات یا محصوالت با نیاز های آن
0.001303781 0.003259452 0.004563233 -0.001955671 

f3 0.007170795- 0.007170795 0.007170795 0 تمرکز بر ایجاد وزاداری در مشتری 

f4 
بهبود مبتمر سطح کیفی محصوالت و 

 خدمات
0.001955671 0.004563233 0.006518905 -0.002607562 

f5 0.007822686 0.007822686 0 0.007822686 جود درگاه زیدبک و نظزسنجیو 
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  آمدارک انبانی نیروی ن بیان نمود که در بین عوامل اصلی توامی  4با توجه به خروجی جدول شماره 

 شتریمرضایت و  بازاریابی و زروش  ما ی و بودجه  زیرساخت زنی و زرهنگی  استراتژی و سیاستگذاری

 گردد:ارائه می 3ها در نمودار شماره باشند و نحوۀ ارتباط آنیاثرگذار م

 

 
 ارتباط ابعاد و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نسبت به همدیگر. 3نمودار شماره 

اتژی و استربین زیر عوامل  توان بیان نمود کهمی 3و نمودار شماره  4بنابراین با توجه به خروجی جدول شماره 

 نیاز و بهره گیری از بازار بکهر خل و   ریبک پذیری و توانایی انعطاف  پردازیخل  ایده و ایده ؛سیاستگذاری
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به ترتی  تاثیرپذیر  انتخاب مدل کب  و کار مناس  و مو د بودن و ایجاد ارزش اززوده و به ترتی  تاثیرگذار و

 هبتند

گذار ه ترتی  تاثیرب زعا یت ۀداشتن عالقه به زمین   روی انبانی ماهرنیآمد؛  کار انبانی نیروی در بین زیر عوامل

 بتند. به ترتی  تاثیرپذیر ه  کار تیمی و وجود زضای دوستانهو   گیری از تیم قوی برای مذاکرهبهرهو 

اسهایی شنو امکان سنجی و نیاز سنجی جامعه ههدف تاثیرگذار  و  زیرساخت زنی و زرهنگیدر بین زیر عوامل 

 به ترتی  تاثیرپذیر هبتند دودیت ها و حباسیت های زرهنگی  اجتماعی  سیاسی و زناوریمح

به  ل گراییکاهش هزینه های سازمانی و عدم تجمو  دسترسی به سرمایه؛  ما ی و بودجه در بین زیر عوامل

 تاثیرپذیر هبتند قیمت گذاری رقابتیترتی  تاثیرگذار  و 

رتی  تبه  درک مشتری وتحلیل زضای کب  و کار و شناخت رقبا ؛ روشبازاریابی و ز عوامل زیر بین در

 ر هبتندثیرپذیبه ترتی  تا (سایت و اپلیکیشن) انتخاب ببتر زعا یت مناس  و تبلیغات هدزمندتاثیرگذار  و 

 یفیک سطح مبتمر و بهبود تمرکز بر ایجاد وزاداری در مشتریدر نهایت در زیرعوامل رضایت مشتری  

رزتار  داده کاوی و تحلیل   وجود درگاه زیدبک و نظزسنجیخدمات به ترتی  تاثیرگذار و  و محصوالت

وزقیت به ترتی  در م انتخاب بازار هدف درست و تطاب  خدمات یا محصوالت با نیاز های آنو  مشتری

 استارتاپ ها اثرگذار هبتند.

 یفاز DEMATELبه کمک  ANPآوردن وزن عوامل با استفاده از دستبه

 دولبا به دست آمدن سوپرماتریس حددار  وزن عوامل و زیر عوامل مشخص و به دست می آید که در ج

 است. ارائه شده 5شماره 

 موفقیت کلیدی وزن و رتبه عوامل .5 جدول
 وزن و رتبه نهایی وزن و رتبه نسبی کد زیر عامل وزن و رتبه عوامل اصلی

استراتژی و 

 A سیاستگذاری

 

 a1 0.191702 5 0.026059 21 اب مدل کب  و کار مناس انتخ 0.135937

 a2 0.200207 3 0.027216 19 ریبک پذیری و توانایی انعطاف (5)

 a3 0.19605 4 0.02665 20 خل  ایده و ایده پردازی 

 a4 0.202799 2 0.027568 18 خل  نیاز و بهره گیری از بازار بکر 

 a5 0.209242 1 0.028444 17 مو د بودن و ایجاد ارزش اززوده  

نیروی انبانی 

 B کار آمد

0.249864 

 

 b1 0.254389 2 0.063563 2 بهره گیری از تیم قوی برای مذاکره

 b2 0.245009 4 0.061219 5 داشتن عالقه به زمینه ی زعا یت (1)
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 وزن و رتبه نهایی وزن و رتبه نسبی کد زیر عامل وزن و رتبه عوامل اصلی

 b3 0.254549 1 0.063603 1 نیروی انبانی ماهر  

 b4 0.246053 3 0.06148 4 هکار تیمی و وجود زضای دوستان  

زیرساخت زنی 

 C و زرهنگی 

 c1 0.32966 2 0.046656 10 امکان سنجی و نیاز سنجی جامعه هدف  0.141528

شناسایی محدودیت ها و حباسیت های  (4)

 زرهنگی اجتماعی  سیاسی و زناوری

c2 0.341167 1 0.048285 9 

 c 0.329174 3 0.046587 11 زیر ساخت دانشی 

 ما ی و بودجه 

D 

 d1 0.347536 1 0.014817 22 قیمت گذاری رقابتی 0.042633

کاهش هزینه های سازمانی و عدم  (6)

 تجمل گرایی 

d2 0.326124 3 0.013904 24 

 d3 0.32634 2 0.013913 23 دسترسی به سرمایه 

بازاریابی و 

 E زروش

انتخاب ببتر زعا یت مناس ) سایت  0.042633

 شن(و اپلیکی

e1 0.231681 4 0.054456 8 

 e2 0.262321 1 0.061658 3 تبلیغات هدزمند (2)

تحلیل زضای کب  و کار و شناخت  

 رقبا

e3 0.247301 3 0.058127 7 

 e4 0.258697 2 0.060806 6 درک مشتری 

رضایت مشتری 
F 

 f1 0.196232 4 0.038263 15 داده کاوی و تحلیل رزتار مشتری 0.194991

انتخاب بازار هدف درست و تطاب   (3)

 خدمات یا محصوالت با نیاز های آن

f2 0.199419 2 0.038885 13 

 f3 0.211113 1 0.041165 12 تمرکز بر ایجاد وزاداری در مشتری 

بهبود مبتمر سطح کیفی محصوالت  

 و خدمات

f4 0.194455 5 0.037917 16 

 f5 0.19878 3 0.03876 14 وجود درگاه زیدبک و نظزسنجی 

باشد که می "رنیروی انبانی ماه"ترین وزن مربوط به معیار داده شد  بیش نشان 5شماره  همانگونه که جدول

 "دهدزمن تبلیغات"او ویت دوم   "گیری از تیم قوی برای مذاکرهبهره"او ویت اول را کب  کرد.  معیار 

نجم و پ و ویتا "زعا یت ۀداشتن عالقه به زمین"چهارم و او ویت  "و وجود زضای دوستانه تیم" او ویت سوم 

ل معیار را از وزن ک  ٪34/33معیار کب  کردند که تقریبا  24در بین  او ویت ششم "درک مشتری"در نهایت 

مل اصلی به او ویت عوا 4شماره  شکل به خود اختصاص دادند و این نشان از اهمیت ببیار این معیار هاست.

 شان می دهد. را ن  F.ANPروش
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 نمودار او ویت نببی عوامل اصلی .4 شکل

 

 
 نمودار او ویت نهایی زیرعوامل .5 شکل

 گیری و پیشنهادنتیجه
هنگفهت   یهانههیهز ییجاجابهه لیهاست که در جهان بهه د  یمهم یهااز بخش یکیو سالمت  یحوزه پزشک

در  یپزشهک یهانههیهز شیکه باعه  ازهزا یلیالاز د یکیشود. متاسفانه یصنعت پرسود شناخته م کیعنوان به

توانهد در یم نینهو یارهاوکمهو  کبه  شهکیباشد  امها بیدر حوزه سالمت م یشود ساختار سنتیکشور م

 یبا توجهه بهه سهطح بهاال لید  نیهمداشته باشد. به نهیهز نیدر کاهش ا ییسزاچندان دور  نقش بهنه یهاسال
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 دسهتهب شهانتیزعا  ۀها و نحهونببت به آن یشناخت خوب دیوزه سالمت باح نینو یوکارهاکب  یاثرگذار

وکار و صهنعت کبه  یزضها یههاتیو ظرز ههایژگیرا متناس  با و اثرگذارکارا و  ییساختارها آورد تا بتوان

 توسعه داد. سالمت کشور

 یدکریبهارو ینیارآزردر که یکهه سهع ینهانیبه کارآزر یسانریاری یاست در راستا ی بودهتالشپژوهش حاضر 

  ینیود کهارآزرمبها ه  در بهبه نیهحل ا که از اثرات آن باشد تواندیاستارتاپ م جادیا یتوانمند و دارند ندیزرآ

 د.باشمیمؤثر  دیجد یهاپآاستارت تیو موزق ییزااشتغال

ر بها مهرو متسهال حهوزه در هاآپاستارت موزقیت کلیدی عواملبا توجه به آنچه که در این پژوهش گذشت  

 نامه طراحهی وند و پرسهشخواهی و مصاحبه با خبرگان شناسایی و با روش غربا گری انتخاب شدادبیات  نظر

در کهه  نشهان دادهای اکبل  دیمتل زهازی اززارها به کمک نرمتحلیل دادهوتوسط خبرگان تکمیل گردید. تجزیه

. باشهدامهل میعتأثیرپذیرترین  "سیاستگذاری و تراتژیاس"تأثیرگذارترین و  "آمد کار انبانی نیروی"بین ابعاد 

 "هرمها انبهانی نیهروی"ترین وزن مربهوط بهه معیهار ای.ان.پی زازی نشان داد  که بیشهم چنین حل با روش 

های آپنقشه راه و ا گوی زرایندی جهت نیهل بهه موزقیهت در اسهتارتباشد و او ویت اول را کب  کرد و می

 شود.پیشنهاد می 6در شکل شماره  سالمت
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 های سالمتآپنقشه راه و الگوی فرایندی جهت نیل به موفقیت در استارت. 6شکل شماره 

 منابع و مآخذ
 دانشگاه تهران.  شرزته یپ یهاشیو هما ینی.  کارآزرینینقش آموزش در توسعه کارآزر(. 1380. )یاهلل اکبرکرامت

 .داریو توسعه پا یعا  شآموزتهران: .  هادانشگاه تیریدر مد نینو یکردیرو(. 1383. )یدنرگس حبن مرا

 .57 سی: پردا گوها ات ینظر ف ی: تعارینیکارآزر(. 1384. )یانیمحمود احمدپور دار

 .شی: زراندینیکارآزر یمبان(. 1385. )یمیمحمد مق دیس  یانیاحمدپور دار حمودم

 یدانشهکده . تههران: دانشهگاه تههران رانیهدر ا ینیموانهع توسهعه کهارآزر نهیدر زم یپژوهش(. 1387. )یضور یمصطف دیس  یمحمدرضا زا 

 .ینیکارآزر

 .37(: 1)1  ینیزصلنامه توسعه کارآزرها. و چا ش هاشیتوسعه  گرا ش یدای: پینی(. آموزش کارآزر1387. )یریم یمصطف

 .یاقتصاد ژهیمناط  و هنامزصل. ینیو توسعه کارآزر ریپذبکیر گذارانهی(. سرما1388. )یدیسع زیپرو

ش و زصهلنامه پهژوه .ینیرابطه آن با قصهد کهارآزر نییو تب نانهیکارآزر یهاطیاز مح انیدانشجو یابی(. ارز1390. )اینعماد ملک  یصادق یمهد

 .21: 59  یدر آموزش عا  یزیربرنامه

 تیضهعوبهه  یها(؛ بها نگهاهآپنوپا )استارت یوکارهادر کب  یگذارهیسرما(. 1393. )یریمحبن مال  یخواه  محمدرضا زرطوسچاره ایچ

 تهران: انتشارات جام جم. .کشور و منطقه

Gelderen .M, Thurik. R and Bosma. N,    Success and risk factors in the pre-startup phase, EIM Business 

and Policy Research 14(2003) 1-23 

Skala.A, Digital startups in transition economies : challenges for management, entrepreneurship and 

education, Springer, 1nd edition,2019 

Watson.K, Hogarth-Scott.S and Wilson.N, Small business start-ups: success factors and support 

implications, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 4(2016) 217-238 

Todeschini.B.V, Boelter.A. S, Desouza .J. S, Cortimiglia .M.N, Risk Management from the Perspective 

of Startups, European Journal of Applied Business Management 3 (2017) 40-54 

Ries .E ,The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs use continuous innovation to create radically 

successful businesses, 1nd edition, Crown Business, United States,2011 

Joseph Schumpeter. (1942). Capitalism, socialism and democracyHarper. New York. 

Richard L Florida Martin Kenney. (1988). Venture capital, high technology and regional development. 

Regional Studies ،22(1) :33-48. 

William L Megginson, Kathleen a Weiss. (1991). Venture capitalist certification in initial public 

offerings. The Journal ofFinance ،46(3): 879-903. 

John Freear, Jeffrey E Sohl, William E Wetzel Jr. (1994). Angels and non-angels: are there differences? 

Journal of Business venturing ،9(2): 109-123. 

Paul a Gompers. (1994). the rise and fall of venture capital. Business and Economic History: 1-26. 

Norman M Scarborough, Thomas W Zimmerer, William Naumes. (1996). Effective small business 

management (Vol. 2): Prentice Hall Upper Saddle River, NJ. 

Philip B. Evans, Thomas S. Wurster. (1997). Strategy and the new economics of information. Harvard 

business review ،75(5): 70. 



                                           مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی                                                                                               -فصلنامه علمی تخصصی

 26الی  20صفحه             02شماره  – 02دوره

 

25 

John Hagel 3rd, Marc Singer. (1999). Unbundling the corporation. Harvard business review ،77(2): 

133-141, 188. 

Mark Van Osnabrugge, Robert J Robinson. (2000). Angel Investing: Matching Startup Funds with 

Startup Companies--The Guide forEntrepreneurs and Individual Investors: John Wiley & Sons. 

Morten T. Hansen, Henry W. Chesbrough, Nitin Nohria, Donald N. Sull. (2000). Networked incubators. 

Harvard business review ،78(5): 74-84. 

G Gates, R Florida. (2002). Technology and tolerance: Diversity and high tech growth. Retrieved on 

November ،21: 2009. 

Catherine Casamatta. (2003). Financing and Advising: Optimal Financial Contracts with Venture 

Capitalists. The Journal of Finance ،58(5): 2059-2085. 

Richard Dorf, Thomas Byers. (2005). Technology ventures: from idea to enterprise. New York: 

McGraw Hill. 

R.D. Hisrich, M.P. Peters, D.A. Shepherd. (2005). Entrepreneurship: McGraw-Hill. 

Pamela Mueller. (2006). Exploring the knowledge filter: How entrepreneurship and university–industry 

relationships drive economic growth. Research policy ،35(10): 1499-1508. 

Sitalakshmi Venkatraman. (2007). A framework for implementing TQMin higher education programs. 

Quality Assurance in Education ،15(1): 92-112. 

Rieva Lesonsky. (2007). Start Your Own Business (4th Edition Ed.). Canada: Entrepreneur Press. 

Jeffrey E Sohl. (2008). the angel investor market in 2007: mixed signs of growth .Center for Venture 

Research. 

Amnon Frenkel, Daniel Shefer, Michal Miller. (2008). Public versus Private Technological Incubator 

Programmes: Privatizing the Technological Incubators in Israel. European Planning Studies ،16(2): 189-

210. 

Mohar Yusof, Manjit Singh Sandhu, Kamal Kishore  Jain. (2008). Entrepreneurial inclination of 

university students: A case study of students at Tun Abdul Razak University (UNITAR). UNITAR e-

Journal ،4(1): 1-14. 

Paul Graham. (2010). The new funding landscape.  Web Site: 

http://www.paulgraham.com/superangels.html. 

Viju Mathew. (2010). Women entrepreneurship in Middle East: Understanding barriers and use of ICT 

for entrepreneurship development. International Entrepreneurship and Management Journal ،6(2): 163-

181. 

Ben Horowitz. (2010). How Angel Investing Is Different Than Venture Capital.  Web Site: 

http://www.businessinsider.com/how-angel-investing-is-differentthan-venture-capital-2010-3. 

Steve Blank. (2010). What’s A Startup? First Principles.  Web Site: steveblank.com. 

Jayne O'donnell. (2010). Borrowing from friends, family? Put it in writing.  Web Site: 

https://usatoday30.usatoday.com/money/smallbusiness/2010-09-24-personalfinance24_ST_N.htm. 

Joshua Baer. (2010). Capital Factory’s Joshua Baer on incubating startups in Austin.  Web Site: 

https://venturebeat.com/2009/03/26/capital-factorys-joshua-baer-on-incubating-startups-in-austin./ 

Rob Kelly. (2010). Here Are The 5 Major Stages of Startup Funding.  Web Site: 

http://robdkelly.com/blog/fundraising/5-stages-of-startup-funding. 

Cecila M Falbe, Ajith Kumar, Dianne Hb Welsh. (2011). Franchisee Use of Bootstrapping: An 

Exploratory Study of Financing Decisions. Small Business Institute Journal ،7(2): 63-70. 

http://www.paulgraham.com/superangels.html
http://www.businessinsider.com/how-angel-investing-is-differentthan-venture-capital-2010-3
https://usatoday30.usatoday.com/money/smallbusiness/2010-09-24-personalfinance24_ST_N.htm
https://venturebeat.com/2009/03/26/capital-factorys-joshua-baer-on-incubating-startups-in-austin/
https://venturebeat.com/2009/03/26/capital-factorys-joshua-baer-on-incubating-startups-in-austin/
http://robdkelly.com/blog/fundraising/5-stages-of-startup-funding


                                           مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی                                                                                               -فصلنامه علمی تخصصی

 26الی  20صفحه             02شماره  – 02دوره

 

26 

Paul Miller, Kirsten Bound. (2011). the startup factories. NESTA. 

Thomas Gries, Wim Naudé. (2011). Entrepreneurship and human development: A capability approach. 

Journal of PublicEconomics ،95(3-4): 216-224. 

Nina Radojevich-Kelley, David Lynn Hoffman. (2012). Analysis of accelerator companies: An 

exploratory case study of their programs, processes, and early results. Small Business Institute Journal ،

8(2): 54-70. 

Timothy S Hatten. (2012). Small business management: Entrepreneurship and beyond: Cengage 

Learning. 

Hongbin Li, Zheyu Yang, Xianguo Yao, Haifeng Zhang, Junsen Zhang. (2012). Entrepreneurship, 

private economy and growth: Evidence from China. China Economic Review ،23(4): 948-961. 

Xiaoming Yang, Sunny Li Sun, Xiangyang Zhao. (2018). Search and execution: examining the 

entrepreneurial cognitions behind the lean startup model. [Journal article]. Small Business Economics ،

52)3(: 667-679. 

 


