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چکیده

حوزه پزشکی و سالمت یکی از بخشهای مهمی است که در جهان بهه د یهل جابههجایی هزینهههای هنگفهت
بهعنوان یک صنعت پرسود شناخته میشود .متاسفانه یکی از دالیلی که باعه

ازهزایش هزینهههای پزشهکی در

کشور میشود ساختار سنتی در حوزه سالمت میباشد امها بیشهک مهو کبه وکارهای نهوین میتوانهد در
سالهای نهچندان دور نقش بهسزایی در کاهش این هزینه داشته باشد .با عنایت به موارد زوق پژوهش حاضهر
درصدد شناسایی عوامل کلیدی موزقیت استارتآپها در حوزه سالمت میباشد .در این پژوهش عوامل کلیدی
موزقیت استارتآپها در حوزه سالمت با مرور ادبیات نظرخواهی و مصاحبه با خبرگان شناسهایی و بها روش
غربا گری انتخاب شدند و پرسشنامه طراحی و توسط خبرگان تکمیل گردید .تجزیهوتحلیل دادههها بهه کمهک
نرماززارهای اکبل دیمتل زازی نشان داد که در بین ابعاد "نیروی انبانی کار آمد" تأثیرگذارترین و "اسهتراتژی
و سیاستگذاری" تأثیرپذیرترین عامل میباشد .هم چنین حل با روش ای.ان.پی زازی نشهان داد کهه بیشتهرین
وزن مربوط به معیار "نیروی انبانی ماهر" میباشد و او ویت اول را کب
واژگان کلیدی :استارتآپها موزقیت استارتآپها خالقیت نوآوری
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Identification and Prioritizing Success Factors of startups
)Case of health Sector(
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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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مقدمه
در دهههای اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی اجتماعی و زناورانه مانند اززایش شهرنشهینی تغییهر در
ا گوی مصرف و میزان مصرفگرایی و اززایش نفوذ و بهرهگیری از زناوریهای نوین زندگی بشر با چا شهها
و مبائل جدیدی در سبک زندگی و محیطزیبت مواجه شده است .پدیدههایی ماننهد چهاقی و پیهری جامعهه
کمبود منابع آبی پایدار تغییرات آب و هوایی آ ودگی هوا ایمنی و امنیت غذایی و پبماند در دهههای اخیر به
مبائلی کلیدی برای بشر تبدیل شدهاند که آینده و بقا را تحتتاثیر خود قرار میدهند .این چها شهها در نهو
خود پارادایم جدیدی از زندگی را رقم زدهاند که مملو از زرصتها و ا گوهای نهوین کبه وکار میباشهد .بها
گبترش شرکتهای نوپها (اسهتارتآپ) و اکوسیبهتمهای اسهتارتاپی در سهالهای اخیهر عالوهبهر توجهه بهه
حوزههایی که بازگشت سریع اقتصادی داشتهاند و با مدلهای کب وکار جدید توانبتهاند خدمات و ارزشهای
جدیدی را با بهرهوری باالتر و با قیمت پایینتر به مشتریان عرضه کنند رونهد روبهرشهدی از اسهتارتآپ یهی
دیده میشود که با تمرکز بر حل مبائل و چا شهای کلیدی زندگی امروزی عالوهبر ارایه راهحلهای خالقانهه
مبتنیبر مدلهای کب وکار جدید به حل این مبائل و چا شها کمکهای بزرگی کردهاند.
زلبفه وجودی استارتآپ معموالً حذف امور بیزایده و اززایش زعا یتهای ارزشآزرین در طی زاز سهاخت
محصول یا خدمت هبتند؛ بهگونهای که بتوانند بدون نیاز به سرمایهگذاری کالن بیرونی کب وکار و محصو ی
بینقص و با شانس موزقیت بیشتر تو ید کننهد (یراقهی و همکهاران  .)1393بنهابراین میتهوان اسهتارتآپ را
بهعنوان کارآزرینان زنی و صنعتگران و کبانی که میخواهنهد عملکردهها وتکنو وژیههای خودشهان را تحقه
ببخشند و بهعنوان کارآزرینان زرصتطل

که ابتکارات آنها براساس زرصت بازار و میزان انگیزهشان صهورت

میگیرد؛ طبقهبندی کرد (کیم  .)2018با توجه به نقشی که استارتآپ در شهکلگیری اقتصهاد دانهش بنیهان و
ایجاد اشتغال دارند شناسایی عوامل کلیدی موزقیت آنها در مراحل مختلف از اهمیت زیادی برخوردار اسهت.
به بیان دیگر شکلگیری وحرکت استارتآپ به سمت رشد و تکامل نیازمند وجود مجموعه عوامهل کلیهدی
میباشد که باید مورد شناسایی و او ویتبندی قرار گیرند؛ این موضو به ویژه در بخش سالمت که در مرزهای
دانش حرکت میکند اهمیت بیشتری پیدا میکند .بنابراین محق در این تحقی سعی دارد بها اسهتفاده از روش
تحقی علمی و بهره گیری ازنظرخبرگان در این حوزه به شناسایی این عوامل و او ویتبندی آنها از نظر میزان
اثرگذاری بر موزقیت استارتآپ در حوزه سالمت بپردازد.
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مبانی نظری و پیشینهشناسی پژوهش
استارتآپ
استارتآپ موضوعی جهانی است .د یل اصلی توجه کنونی به استارتآپ موزقیتهای چشمگیری بوده که به
خصوص درحوزه زناوری اطالعات کب

شده است .خدمات گوگل یا زیسبوک که جزئی از زندگی روزمره

ببیاری از مردم جهان شده است بر آمده از استارتآپ ی کوچک محلی یا دانشگاهی بوده که ناگهان به
بزرگترین شرکتهای دنیا تبدیل شده است .قصه موزقیت شرکتهای درّهی سیلیکون که از یک گاراژ خانگی
آغاز شده همه را شگفتزده کرده است .موزقیت چشمگیر استارتآپ ی برآمده ازخوابگاههای دانشجویی یا
گاراژهای کوچک باع

شده است این رویا برای ببیاری امکانپذیر جلوه کند و ذا ببیاری از جوانان خالق و

با استعداد همواره در پی راهاندازی استارتآپ ی موز با رویای تبدیل شدن به شرکتهای بزرگ باشند .اما
این ماجرا ابعاد اقتصادی مهمی دارد .بررسی مروری هاراوارد بیزنس نشان میدهدکه بخش زناوری اطالعات در
تمام اقتصادهای بزرگ و در حال رشد جهان در حال پیشی گرزتن از بخش های سنتی و متداول اقتصاد مانند
معدن صنایع همگانی و کشاورزی است و کشوری چون آمریکا از تمامی این صنایع پیشی گرزته است
(چارهخواه و همکاران  .)1393مدل استارتآپ ناب که از دره سیلیکون ظهور کرده است اخیرا تبدیل به یک
تجربه جهانی شده است (ژائومیانگ  .)2018در ایران برای استارتآپ از عنوان "نوپا" نیز استفاده میشود اما
عبارت "استارتآپ" در کاربردهای گوناگون رایجتر است و بیشتر به کار برده میشود.
پیدایش استارتآپ
استارتآپ از طری مرکز رشد کب وکار در اواخر1950حمایت شدند .انکوباتورها 1خدمات زنی خدمات
ما ی مشاورهای و زیرساختها را با ارائه شرکتی جدید با کمک های ما ی تجاری و بازاریابی راهنمای ما ی و
پشتیبانی اداری ترکی

میکنند .این عناصر به شرکت جدید کمک میکنند تا ایدههای خود را به کب وکار

تغییر دهند درحا ی که قابلیت رویت اقتصاد انحصاری بودن آن و تقاضای مورد انتظار در بازار برای محصول
را بررسی می کنند .درسطح ملی انکوباتور ابزاری برای زیلتر ایدههای جدید و ارائه سرمایه او یه و در سطحی
است که بتوان به عنوان ابزار توسعه اقتصادی استفاده کرد .شرکتهایی که کارخود را در مراکز انکوباتور شرو
کردهاند نرخ موزقیت باالتری نببت به همتایان خارجی خود داشتهاند و این امر به واسطه این است که کاهش
Incubators
4
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نیروی کار و هزینههای عملیاتی و اززایش درزروش ناخا ص سودخا ص ارزش خا ص و سود کلی برای
کارآزرینان وجود دارد (زرنکل شفر و میلر .)2008

1

ازسال  2005روش جدید زناوری انکوباتوری براساس استارتآپ ظهور کرد برنامه شتابدهنده او یه به
وسیله سرمایهگذاران و کارآزرینان موز
ترکی

ایجاد شد .شتابدهندهها2ازمدل سنتیانکوباتور کب وکار با ارائه

پنج ویژگی متمایزند -1 :زرآیندکاربردی ببیار رقابتی  -2ارائه سرمایهگذاری او یه معموالً در ازای

حقوق صاحبان سهام  -3تمرکز بر تیم کوچک به جای بنیانگذار انفردی  -4نظارت شدید و ساختار
گروههای استارتآپ به جای استارتآپ ی زردی.

برنامهریزی شده با زمان محدود و  -5عمل کردن در قا

حتی اگر این پدیده منازع رو به رشدی از سرمایهگذاری آموزش تجاری و جوامع سیاسی دریازت کند
تالشهای کمی برای تجزیه و تحلیل رسمی و تحقی

صورت گرزته است .با آغاز یک برنامه به نام

وایکامبینیتور 3در سال 2015درآمریکا تعداد برنامهها به سرعت رشد کرد .در حال حاضر دهها برنامه در آمریکا
برای استارتآپ به صورت ساالنه وجود دارد و روند در اروپا نیز تکرار میشود .همچنین تعداد زیاد یاز
شرکتهای موز در مورد این برنامهها وجود دارد .برنامهها تأثیر مثبتی بر بنیانگذاران تبریع زرآیند یادگیری
ایجاد شبکهها و به طورکلی کمک به آنها برای تبدیل شدن به کارآزرینان بهتر دارند (میلر و باند .4)2011
اززایش برنامههای شتابدهنده با تغییر اقتصاد استارتآپ در ارتباط است .از آنجایی که هزینه مراحل او یه
استارتآپ به طور قابل توجهی در دهه اخیرکاهش یازته است زرصتی برای سرمایهگذاری با مقادیر ببیار
کمتر در مقایبه با دورههای سرمایهگذاری درکب وکار دیجیتال ایجاد شده است .سرمایهگذاران برنامهها را
پشتیبانی میکنند بدین خاطرکه مبیری برای شرکتهای سرمایهگذار ایجاد کنند که به دنبال اتصال آنها به
جریان متمرکز و منابع استراتژیک هبتند .اتصاالت ایجاد شده به وسیله یک شتابدهنده تأثیرمثبتی بر اکوسیبتم
محلی استارتآپ دارند آنها در آن عمل میکنند و به عنوان نقطه کانونی برای معرزی و ایجاد اعتماد میان
بنیانگذاران و سرمایهگذاران و سایر ذینفعان استفاده میشود (میلر و باند  .)2011نقش استارتآپ به عنوان
موتور اقتصادی موضو داغی در دهههای اخیر است؛ بدین خاطرکه باشرکتهای چند ملیتی بخصوص نوکیا و
شرکتهای بزرگ در همه صنایع روبرو شده است .سرمایهگذاران کارآزرینانه به عنوان "استارتآپ" شناخته
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شده که شرکتهایی با رشد باال بوده و روی مدلهای کب وکار تکرارپذیر و مقیاسپذیر متمرکز شده است
(گراهام ( 1)2010بلنک .2)2010
استارتآپ تبدیل به یک اصطالح مشهوردر طول رشددات-کام 3از زمان  1997تا  2000برای توصیف
کب وکار اینترنت محورشد .گوگل 4یاهو 5آمازون 6وایبِی 7در بین این کب وکارها از رشد انفجاری و
محبوبیت ببیار زیاد برخوردار بودند .این کب وکارها معموالً از موانع کمتری برای ورود به بازار اینترنت که
هنوز نابا غ بوده و زاقد رقبا بود برخوردار بودند .اشبا بازار پایین بوده و اطالعات با قوه از اینترنت همچنان
ناشناخته بود (اوانز و وارستر ( 8)1997هاگل و سینگر .9)1999
سرمایهگذاران عالقمند به سرمایهگذاری روی این استارتآپ بودند .زراتر از پسانداز شخصی سرمایهگذاران
مخاطرهپذیر زرشتگان سرمایهگذار و گاهی اوقات مرکز رشد کب وکارها روی استارتآپ سرمایهگذاری
کردهاند (هانبن چببرا نوریا و سال .10)2000
اهمیت اکوسیستم استارتآپ
زیبتبوم مناس

برای شکلگیری و با ندگی استارتآپ متشکل از مجموعههایی از عناصر و اضال است که

بدون حضور آنها نمیتوان به رشد و ارتقای وضعیت و موقعیت کشور در این حوزه امیدی داشت.چنین
زضایی از پارهای عناصر زرهنگی-رزتاری چون زرهنگ کارآزرینی و قدرت ریبکپذیری ومیزان ترس از
شکبت تغذیه میکند و دستکم شش ضلع مختلف دارد و عبارتند از -1 :مراکز رشد و شتابدهندهها؛ -2
مراکز و شبکههای سرمایهگذاری؛  -3رسانهها؛  -4سازمانهای مردمنهاد؛  -5مؤسبات عمومی و دو تی مرتبط
و  -6دانشگاهها و مراکز آموزشی حرزهای.
زعا یت این مراکز با روی کرد زعالسازی زضای کب وکارهای نوپا مکمل و پوششدهندهی یکدیگرخواهدبود
و به اززایش ثمردهی تالشهای صورت گرزته در این حوزه کمک میکند .با هماززایی این بخشها زرهنگ
عمومی و اشتیاق همگانی ناظر به استارتآپ حاکم میشود .روابط بین بخشی این اضال ششگانه به
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شکلگیری زضای تبادل تجارب و رویدادها میانجامد .برگزاری جلبهها و رویدادهای متفاوت این حوزه از
دورههای آموزشی در قا

کمپهای آموزشی دورههایی چون آخر هفتههای نوپا 1یا مبابقات و جوایز

مختلف این حوزه جلبات دیدار و عرضه باید به سرمایهگذاران و نشبتهای کازهای یا آخر هفتهای زعاالن و
عالقمندان این حوزه با یکدیگر یا با صاحبان تجارب موز یا حتی شکبتهای بزرگ و شکلگیری شبکههای
تخصصی از مربیان زعاالن سرمایهگذاران و مراکز رشد و شتابدهنده در کنار پوشش قوی و مناس
رویدادها توسط رسانهها و ا گوسازی از تجربه های موز

این

همه و همه ببتری را شکل میدهند که به رشد

شاخصهای این حوزه کمک خواهد کرد (چارهخواه و همکاران .)1393
استارتآپ های حوزۀ سالمت
استارتآپهای حوزه صنعت بهداشت و سالمت سالبهسال در حال تغییر است و جهان با نوآوریهای
زناوری اطالعات در عرصه پزشکی روبرو میشود .از مدیریت اطالعات گرزته تا مشاوره آنالین پزشکی و حتی
جراحی از راه دور با پیشرزتهترین رباتهای پزشکی که جراحیهای تهاجمی را در سطوح تخصصی و
زوقتخصصی انجام میدهند همه گوشههایی از انقالب زناوری اطالعات در صنعت پزشکی است.
به هر حال یکی از نمودهای استارتآپ ی دیجیتا ی را میتوان در عرصه پزشکی شاهد بود که ظرزیتی زعال در
عرصه کارآزرینی دیجیتا ی بوده و در گبترش شرکت های دانش بنیان موثر است .بر خالف استارتآپ ی
غذا و حمل و نقل و آموزش و امثا هم نه در ایران و نه خار از کشور شاهد گبترش چشمگیر استارتآپ ی
پزشکی نیبتیم و هنوز مردم و جامعه پزشکی روی خوشی به آن ها نشان نداده اند که به نظر می رسد زرآیند
جریان ساز استارتآپ ی پزشکی در روزهای پایانی دومین دهه قرن بیبت و یکم این معاد ه را دست خوش
تغییرات اساسی کند.
استارتآپ پزشکی یعنی اینکه شما کب وکار قابل توسعه و تکثیری طراحی و راهاندازی کنید که بتواند بخشی
از مشکالت بیماران و عموم مردم را در حوزهای خاص مرتفع کند .مثال یک استارتآپ میتواند اکو سیبتمی
باشد تا بیماران بتوانند تفبیر همه نو برگه های پزشکی برگه های عکببرداری زیزیوتراپی ام آر آی و دندان
پزشکی را از طری سیبتم آنالین از پزشک مجرب اعتباردهی شده سیبتم دریازت کنند.
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
Startup Weekends
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کفش می دهد تا بتواند از خدمات اپ کفش های آدیداس و نایک روی آیفون اپل

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

و دمای

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

دعوت

کند و یا توصیههای پزشکی برای ارتقا سطح سالمتی زرد ارائه کند .چنین خدماتی مصداق استارتآپ پزشکی
است که میتواند توسعهیازته و تخصصی شود.
در دهههای اخیر با توجه به تحوالت مختلف اقتصادی اجتماعی و زناورانه مانند اززایش شهرنشینی تغییر در
ا گوی مصرف و میزان مصرفگرایی و اززایش نفوذ و بهرهگیری از زناوریهای نوین زندگی بشر با چا شها و
مبائل جدیدی در سبک زندگی و محهیطزیبهت مواجهه شهده اسهت .پدیدههایی مانند چاقی و پیری جامعه
کمبود منابع آبی پایدار تغییرات آب و هوایی آ ودگی هوا ایمنی و امنیت غذایی و پبماند در دهههای اخیهربه
مبائلی کلیدی برای بشر تبدیل شدهاند که آینده و بقا را تحتتاثیر خود قرار میدهند .با این وجود این
چا شهها در نهو خهود پهارادایم جدیدی از زندگی را رقم زده است که مملو از زرصتها و ا گوهای نوین
کب

وکار میباشد.

در ایران هر چند استارتآپهای حوزه سالمت ببیار نوپا هبتند اما این حیطه نیز به سان سایر حوزه های
استارتآپ به سرعت و با شتاب روزاززون در حال رشد و توسعه می باشند .و این استارتآپ در حوزۀ
سالمت دیجیتال عبارتند از استارتآپ ی "شفاجو" "درمانکده" "تله ط " "سیبوزن" "سامانه سالمت
هوشمند تریتا" "سالمت بدون مرز" "گشت سالمت آریا" "رادینا سالمت" "درمان کاال" "کاال ط
سالمت" "نوبان" "پزشک خوب" "پزیکاتو" "طبیمار" و "گراویدا".
پیشینه پژوهش
با بررسی تو د و زعا یت استارتآپ در سالهای اخیر میتوان به جرات گفت که بهصورت میانگین عمر
استارتآپ تقریباً سه سال است و این کمپانیهای نوپا پس از سه سال دیگر یک استارتآپ شناخته
نمیشوند .دالیل متعددی برای پایان دوران سه سا هی شناخته شدن بهعنوان استارتآپ مطرح است که از
جملهی آن میتوان به تصاح

شدن توسط سایر کمپانیهای بزرگ اززایش تعداد دزاتر به بیش از یک مرکز

اززایش درآمد به بیش از  20میلیون دالر اززایش تعداد کارکنان به بیش از  80نفر و اززایش تعداد اعضای اصلی
به بیش از پنج نفر یا زروش سهم اعضای اصلی اشاره کرد .در واقع میتوان در یک جملهی ساده رسیدن
استارتآپ به سودآوری را پایانی برای شناخته شدن آن بهعنوان یک استارتآپ موز
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باروا .)2016
در واقع زاکتور اصلی یک استارتآپ را باید توانایی آن برای رشد بدانیم .گیتوود و همکاران ()1995
استارتآپ را یک کمپانی تعریف میکند که ساختار آن برای رشد سریع معماری شده است .در واقع تمرکز
برای رشد زارغ از زاکتورهایی نظیر جغرازیایی است که اعضای استارتآپ آن را تاسیس کردهاند؛ از اینرو
استارتآپ را باید از کب وکارهای کوچک جدا کرد.
در سالهای اخیر در زرهنگ عامیانه مفهوم استارتآپ با صنعت زناوری در هم تنیده شده و ریشههای
استارتآپ با زناوری در هم گره خورده است (جکبون 1و همکاران .)2015
در یک تعریف کلی میتوان استارتآپ را به مجموعهای تعمیم داد که درآمدی کمتر از  20میلیون دالر داشته و
تعداد کارکنان آن نیز کمتر از  80نفر باشد .همچنین باید به خصوصیات موسس استارتآپ نیز اشاره کرد .در
صورتی که زردی با هدف تبدیل شدن به یک کمپانی بزرگ در سطح کشوری یا جهانی اقدام به تاسیس کمپانی
خود کند مجموعهی زیر نظر وی را میتوان استارتآپ و وی را موسس استارتآپ خواند .در کشورمان نیز
این روزها شاهد ظهور استارتآپ ی متعددی هبتیم .حتی کمپانیهایی نیز وجود دارند که در صورت مقبول
بودن طرح و آنچه که استارتآپ در پی رسیدن به آن است درصدد حمایت از این کب

و کار برمیآیند .با

یک گشت و گذار ساده در اینترنت میتوان نمونههای موز استارتآپ ی داخلی را نیز مشاهده کرد .توسعهی
یک ایده و راهاندازی یک استارتآپ پیش از داشتن ایده و ابزار نیازمند خودباوری است (یاری  .)1395در
ذیل به ارایه تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با تحقی حاضر پرداخته شده است
تحقیقی توسط زین

حبینی و همکاران ( )1398با عنوان تحلیلی بر عوامل موزقیت استارتآپها انجام

گرزت .در پژوهش حاضر شایبتگی گروهی شایبتگی زردی عوامل محیطی عوامل تکنو وژیکی عوامل
سازمانی عوامل بازاریابی و عوامل اقتصادی بهعنوان ابعاد موثر بر موزقیت استارتآپها شناسایی شدند.
تحقیقی دیگر توسط وحید زخر ( )1397با عنوان شناسایی مو فههای کلیدی بر موزقیت استارتآپ و
شرکتهای دانشبنیان انجام گرزت و عوامل نیروی انبانی زیرساختهای زنی و زرهنگی مباح

ما ی و

بودجه حمایت مدیران ارشد عوامل زیرساختی و عوامل مرتبط با دو ت از عوامل موثر بر موزقیت استارتآپ
و شرکتهای دانشبنیان شناسایی شدند.
تحقیقی نیز توسط مهدیان و دیگران ( )1396با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر موزقیت
استارتآپ انجام گرزت .نتایج بهدستآمده نشان داد که از بین عوامل متعدد موزقیت یک استارتآپ به شش
Jackson
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عامل ببتگی دارد .این شش عامل شامل استراتژی و سیاستگذاری نیروی انبانی کارآمد زیرساخت زنی و
زرهنگی ما ی و بودجه بازاریابی و زروش و رضایت مشتری میباشد.
در پژوهشی دیگر تحتعنوان «عوامل کلیدی موزقیت در استارتآپهای دانشجویی کشور کره» موسبین منابع
و مدل کب وکار شامل تیم و رهبر بر موزقیت استارتآپها موثر بودهاند.
در پژوهشی دیگر تحتعنوان «چابکی و کیفیت در توسعه محصوالت» با بررسی  13استارتآپ حوزه
سختاززار نتایج نشان داد که چابکی در استارتآپ حوزه سختاززار یپیچیده بوده و با اقدامات توسعه سریع
محق نمیشود .استارتآپ سختاززاری یک رویکرد کیفیتمحور برای توسعه مو فههای اصلی خود دارند.
این استارتآپ زاقد استراتژیهایی برای کب

کیفیت بلندمدت در مراحل او یه خود هبتند .نتایج نشان

میدهد که استارتآپ سختاززار نیاز به توجه به کیفیت سختاززار دارند تا بتواند به نمونهسازی او یه سریع
دست پیدا کنند .تحقیقات آینده باید براقدامات کیفیتمحور که به چابکی استراتژیها حمایت از کیفیت
بلندمدت منجر میشود بر استارتآپ سختاززاری توجه کنند.
در پژوهشی دیگر تحتعنوان «عوامل اثر گذار بر نوآوری و رشد استارتآپها» عوامل محیطی اجتماعی
زناورانه و سیاسی از رایجترین عوامل شکبتستیز استارتآپ هبتند .عوامل دیگری مانند دانش و مهارتهای
رهبری ما ی بازاریابی و تبلیغات نیز بر عملکرد استارتآپ تاثیرگذار هبتند.
در پژوهشی دیگر تحتعنوان «عوامل موزقیت یک کب وکار استارتآپ طراحی» عوامل کلیدی موزقیت
استارتآپهای حوزه طراحی شناسایی شدند 24 .متخصص از  12استارتآپ کوچک حوزه طراحی و 12
استارتآپ با اندازه کوچک متوسط در حوزه تکنو وژی در این تحقی مشارکت داشتند .برای او ویتبندی
عوامل کلیدی موزقیت از منظر این متخصصین از زرایند تحلیل سلبلهمراتبی استفاده شد .نتایج نشان داد که
تجاریسازی مهمترین عامل موزقیت بهعنوان یک معیار نو آورانه در بین چهار معیار موزقیت کب وکارهای
حوزه طراحی است؛ از اینرو شرایط کارآزرینانه مانند هدفمحوربودن و شایبتگی کارآزرینان مهمترین عوامل
در موزقیت استارتآپ حوزه طراحی هبتند.
جدول  .1جمعبندی مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
عنوان تحقیق
 .1بررسی ارتباط راهبردهای رقابتی
عام و پذیرش کسب و کار
الکترونیکی بین شرکت های
کوچک و متوسط
 .2بررسی عوامل موثر بر رشد و

محقق/محققان

سال تحقیق

رضاییان و
همکاران

1389

عوامل اثرگذار بر موفقیت یا شکست
در این پژوهش مولفه های موفقیت استارتآپ بدین گونه طراحی و بیان گشته اند .1 :نیروی
انسانی ماهر  .2محیط حمایتی  .3تجهیزات ارتباطی

تاری و

1394

عوامل موثر و بر رشد و موفقیت استارتآپ به  3تم اصلی فردی ،سازمانی و محیطی تقسیم
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همکاران

زندحسامی و
بیات

1395

 .4شناسایی و رتبه بندی عوامل
تاثیرگذار بر موفقیت استارتآپ

مهدیان و
دیگران

1396

 .5استارتآپ مشغول کارند:
اطالعاتی شگفتانگیز از عوامل
موفقیت یا شکست

جوئلکورتزمن

2010

می شود:
.1فردی :برون گرایی و میل به استقالل ،خالقیت و نوآوری فردی ،شخصیت و انگزیش.
 .2سازمانی :ساختار سازمانی کارا ،وجود تیم های مشاوره ای ،ارتباط با نیاز بازار ،منابع مالی،
برند دانشگاه ،دفاتر ارتباط با صنعت ،موقعیت مکانی.
 .3محیطی :شرایط اقتصادی ،منابع مالی ،خط مشی های دولتی ،قوانین دولتی ،نوسانات ارز،
نوع صنعت و بازار ،زیر ساخت دانشی.
پژوهشگران این تحقیق بیان می دارند که مدل کسب و کار موفق ،نسان دهنده یک راه بهتر
نسبت به گزینه های موجود است که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از
مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند .سهم قابل توجهی از موفقیت
شرکت های دانش بنیان به طرح ریزی مدل کسب و کار آن ها مرتبط می شود .با توجه به
تنوع مدل های کسب و کار و ویژگی های هر یک ،بیان تمام مدل ها در یک مجموعه
غیرممکن است .نتیجه این تحقیق شاخص های رضایت مشتری و نیروی انسانی کارآمد را
حاصل کرده است.
از بین عوامل متعدد موفقیت یک استارتآپ در این پژوهش به  6بخش از آن ها پرداخته
شده است .این  6بخش شامل استراتژی و سیاستگذاری ،نیروی انسانی کارآمد ،زیرساخت فنی
و فرهنگی ،مالی و بودجه ،بازاریابی و فروش و رضایت مشتری می باشد .در بخش استراتژی
مهمترین عوامل عبارتند از :ریسک پذیری و توانایی انعطاف ،خلق ایده و ایده پردازی و تمرکز
نوع خدمت و عدم پراکندگی محصوالت و خدمات .در بخش نیروی انسانی کارآمد مهم ترین
عوامل عبارت بودند از :وجود ساختار سازمانی مدرن ،بهره گیری از تیم قوی برای مذاکره و
توانایی مدیریت بحران و سرعت در تصمیم گیری .در بخش زیرساخت فنی و فرهنگی مهم
ترین عوامل شامل افزایش سطح رفاه جامعه ،شناسایی محدودیت ها و حساسیت های
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و فناوری و رویکردهای توسعه ای و حوزه های مورد حمایت
دولت .در بخش شاخص های مالی و بودجه مهم ترین عوامل شامل قیمت گذاری رقابتی،
بهره گیری از جریان مالی متعدد و کاهش هزینه های سازمانی و عدم تجمل گرایی .در بخش
بازاریابی و فروش مهم ترین عوامل شامل بازاریابی دیجیتالی ،ویروسی و مدیریت شبکه های
اجتماعی ،انتخاب بستر فعالیت مناسب(سایت ،اپلیکیشین و  )...و انتخاب اسم و لوگوی مناسب
می باشند و در بخش شاخص های رضایت مشتری مهم ترین عوامل شامل داده کاوری و
تحلیل رفتار مشتری ،تمرکز بر ایجاد وفاداری در مشتری و بهبود مستمر سطح کیفی
محصوالت و خدمات به دست آمدند.
این کتاب که بر اساس نتایج یک سری تحقیقات گسترده روی  350استارتاپودرطی  4سال
نوشته شده و مشخص میکند که  10قانون اصلی وجود دارد که یک استارتاپ بتواند به
موفقیت برسد و این موفقیت را در بلند مدت افزایش دهد .این عوامل شامل موارد زیر می
شود:
با یک تیم حداقل  3یا  4نفره به عنوان بنیانگذاران شروع کنید ،یک فرد متخصص در
بازاریابی در تیم بنیانگذاران داشته باشید ،شبکهای از افراد با استعداد ایجاد کنید ،روی خلق
ارزش تمرکز کنید ،نه استراتژی خروجتان ،باتوجه به اصول مالی ،پولتانرا مدیریت کنید،
بازاری را هدف بگیرید که پیش از این وجود داشته است ،فردی فوقالعاده را به عنوان اولین
مشتری تان انتخاب کنید تا نفوذ خوبی در بازار ایجاد کنید ،هیئت مدیرهای تشکیل دهید که
بتواند مشکالت را حل کند ،پیشنهادهای منحصر به فرد ارائه و آنرا به برندتان تبدیل کنید،
اشتیاق داشته باشی دو از مسیری که درآن قرارگرفتهاید لذت ببرید.
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عوامل موفقیت در استارتآپ عبارتند از :دسترسی به سرمایه ،وجود برنامه های کارآفرینی
دولتمدار ،سیاست های مساعد زیرساخت های تجاری-قانونی و سهولت قوانین ورود به کار،
تحقیق و توسعه ،آموزش کارآفرینی

رگل و نک

2012

سروش و
رامزاج

2012

تی .فاچز

2013

شاخص های اثرگذار بر موفقیت استارتآپ  :حمایت های مالی ،دولت ،تکنولوژی ،بازار،
شبکه ،حمایت اخالقی ،اجتماعی.

جکسون و
همکاران

2015

برناردشرودر

2015

بویونگ کیم،
هیوجیم کیم و
یونگوک جئون

2018

میشاییل
سونگ ،سنیا
پودوینیسیانا،
هانس بیج و
ژوهانس

2018

ارزیابی عوامل شکست و موفقیت سرمایه گذاری در قالب مطالعه ای موردی در کشور
سوییس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی می باشد .نتایج حاصل از تحلیل داده
ها بیان گر آن است که در میان معیارهای اصلی تحقیق ،عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را بر
شکست و موفقیت سرمایه گذاری دارند .در حالی که فضای کسب و کار ،عوامل درون
سازمانی ،وضعیت صنعت ،عوامل حقوقی و قانونی ،عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی-فرهنگی
در جایگاه های بعدی اهمیت دارند .این موارد در دسته بندی اصلی زیر ساخت فنی و فرهنگی
و نیروی انسانی کارآمد و شاخص های مالی و بودجه در تحقیق حاضر قرار می گیرند.
در این تحقیق بیان داشته می شو.د که هوش کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل
در کسب مزیت رقابتی و موفقیت سازمان ها محسوب می شود .هوش کسب و کار مجموعه
توانایی ها ،فناوری ها ،ابزارها و راهکارهایی است که به درک بهتر مدیران از شرایط کسب و
کار کمک می نماید.

در این کتاب به چهار عنصر موفقیت در قالب رویکرد «چهارچوب مدل ناب» اشاره شده است:
 .1عنصر نمونه ی اولیه سازی سریع  .2منابع ناب  .3مدل های کسب و کار  .4حقیقت
مشتری
در این تحقیق که محققان از روش  AHPبرای تحلیل و آنالیز داده ها استفاده نموده اند24 .
متخصص و  12شرکت استارتآپ برای موردکاوی در این پژوهش دخیل بوده اند .تجاری
سازی ایده ،هدف مندی فرآیندهاو شایسته ساالری از عوامل کلیدی موفقیت استارتآپ یاد
شده است.
در این پژوهش که از روش متا آنالیز در آن استفاده شده است عوامل کلیدی موفقیت
استارتآپ را با محورهای زیر توصیف کرده است .1 :پویایی محیطی  .2تحقیق و
توسعه( .3 )R&Dوجود حمایت ازحق ثبت اختراع  .4تجربه بازاریابی
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هالمن
13. critical success
and failure factors of
business incubation in
HEI
14. success factors for
start-ups related to
agriculture, food and
nutrition and their
relevance to
education
15. the role of
support on start-up
success: A PLS-SEM
approach
16. Predicting the
success of a startup
company

باربرو و آبوئن

2018

هلنا اسمولوا،
پاوال کوبووا،
هانا اوربانکوال

2018

دایسی هانگ
کی ،یوسمانی
یوسف ،سبایی
خین
وروشانک شاه،
میریام مک
گاف

در این پژوهش عوامل موفقیت استارتآپ بدین صورت بیان شده است .1 :تحقیق و توسعه
 .2حمایت های مالی  .3دسترسی به سرمایه  .4سهولت قواعد ورود به عرصه فعالیت

عوامل کلیدی موفقیت استارتآپ که در این پژوهش به آن پرداخته شده است شامل موارد
زیر می باشد:
.1اکتساب مهارت و دانش  .2تمایل به اصالح ساختارها  .3تعادل بین مهارت های فنی و
تجازی استارتآپ  .4کامل نمودن قوانین و مقررات استارت آپ
در این پژوهش مهم ترین عامل موفقیت شرکت های استارتآپ "مورد حمایت قرار گرفتن"
بیان شده است.

2019

این تحقیق که مشخصا تمرکز آن بر عوامل کلیدی موفقیت شرکت های استارتآپ است
موضوعاتی چون بودجه ،ارزیابی بودجه ،مهارت افزایش منابع مالی ،عزم و انعطاف پذیری را به
عنوان عوامل موفقیت استارتآپ در نظر می گیرد.

2019

با توجه به مرور ادبیات ،مهمترین عوامل موثر در موفقیت استارتآپ به شرح ذیل است
استراتژی و سیاستگذاری

نیروی انسانی کارآمد
مالی و بودجه
زیرساخت فنی و فرهنگی

عوامل اثرگذار بر
موفقیت استارتاپهای

رضایت مشتری

حوزه سالمت

بازاریابی و فروش

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
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تحقی حاضر از نو تحقیقات کیفی و اکتشازی است که در آن محق ابتدا با مطا عه ادبیات نظری عوامل او یه
اثرگذار بر موزقیت استارتآپها را شناسایی میکند .در مرحله بعد از طری مصهاحبه اکتشهازی بها  12نفهر از
خبرگان صاح نظر در این زمینه و تحلیل محتوای این مصاحبهها به مجموعه عوامل از دیدگاه خبرگان دسهت
پیدا شد .در نهایت پرسشنامه د فی زازی تهیه شده و در سه مرحله بین اعضهای پنهل توزیهع و از ایهن طریه
چارچوب مذکور اعتبارسنجی گردید .در مرحله بعد از طری پرسشنامه مقایبه زوجهی بها اسهتفاده از تکنیهک
دنپ زازی( 1روش ترکیبی دیمتل و زرآیند تحلیل شبکه ای زازی) به او ویتبندی این عوامل از منظر خبرگهان
پرداخته شد .ذا میتوان چنین بیان نمود که این تحقی از نو تحقیقات ترکیبی 2است کهه در آن ههم از روش
کیفی (خبرگی) و هم از روش کمی (تحلیل آماری) استفاده شده است.
تجزیهوتحلیل و یافتههای پژوهش
همانطور که بیان گردید در پژوهش حاضر سه مرحله از خبرگان نظرسنجی گردید که نتایج دور سوم نظر سنجی به
همراه میانگین دیدگاه های خبرگان در جدول شماره  2ارائه میگردد.
جدول  .2نتایج دور سوم نظر سنجی به همراه میانگین دیدگاه های خبرگان

عامل

ردیف
1

استراتژی و سیاستگذاری

2
3
4
5

6

آمد

کار

انبانی

نیروی
7

ارزش زبانی
انتخاب مدل کسب و کار
مناسب
ریسک پذیری و توانایی
انعطاف
خلق ایده و ایده پردازی
خلق نیاز و بهره گیری از
بازار بکر
مولد بودن و ایجاد ارزش
افزوده
بهره گیری از رویکرد روند
بهبود کیفیت و نوع
خدمات و محصوالت
موجود در بازار
بهره گیری از تیم قوی
برای مذاکره

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

میانگین
min

mod

max

غیرفازی

نتیجه

شده

9

3

0

0

0

0.74

0.93

0.97

0.8925

پذیرش

6

5

0

0

0

0.7

0.88

0.95

0.8525

پذیرش

6

6

0

0

0

0.69

0.87

0.95

0.845

پذیرش

6

2

3

0

0

0.58

0.79

0.89

0.7625

پذیرش

8

4

0

0

0

0.73

0.91

0.97

0.88

پذیرش

3

5

3

1

0

0.47

0.66

0.81

0.65

رد

6

3

3

0

0

0.58

0.78

0.89

0.7575

پذیرش

1

. FDANP
. Mixed method

2
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خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

میانگین
min

mod

max

غیرفازی

نتیجه

شده

8

داشتن عالقه به زمینه ی
فعالیت

5

7

0

0

0

0.68

0.85

0.94

0.83

پذیرش

9

نیروی انسانی ماهر

9

3

0

0

0

0.74

0.93

0.97

0.8925

پذیرش

8

3

1

0

0

0.69

0.88

0.95

0.85

پذیرش

0

8

4

0

0

0.48

0.66

0.83

0.6575

رد

6

5

0

0

0

0.72

0.89

0.96

0.865

پذیرش

13

بومی سازی طرح وایده

0

8

3

0

0

0.53

0.69

0.85

0.69

رد

14

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

3

8

1

0

0

0.61

0.78

0.9

0.7675

پذیرش

15

بررسی بازار های خارجی
و شناسایی موقعیت توسعه

3

4

2

2

0

0.38

0.59

0.74

0.575

رد

16

زیر ساخت دانشی

5

7

0

0

0

0.68

0.85

0.94

0.83

پذیرش

17

بهره گیری از جریان مالی
متعدد

3

3

4

2

0

0.38

0.59

0.74

0.575

رد

18

قیمت گذاری رقابتی

1

11

0

0

0

0.61

0.77

0.91

0.765

پذیرش

0

5

4

2

0

0.37

0.56

0.73

0.555

رد

1

6

5

0

0

0.46

0.65

0.82

0.645

رد

3

8

0

0

0

0.67

0.83

0.93

0.815

پذیرش

22

دسترسی به سرمایه

5

3

3

0

0

0.59

0.78

0.89

0.76

پذیرش

23
24

10
11

زیرساخت زنی و زرهنگی

12

ما ی و بودجه

19
20

21

بازاریابی و زروش

25
26
27

کار تیمی و وجود فضای
دوستانه
توانایی مدیریت بحران و
سرعت در تصمیم گیری
امکان سنجی و نیاز
سنجی جامعه هدف

عدم وابستگی تامین
بودجه به وام
حداقل سازی توقعات در
زمینه روند رسیدن به
نقطه ی سود آوری
کاهش هزینه های
سازمانی و عدم تجمل
گرایی
انتخاب بستر فعالیت
مناسب (سایت و
اپلیکیشن)

9

3

0

0

0

0.74

0.93

0.97

0.8925

پذیرش

تبلیغات هدفمند

4

5

1

0

0

0.63

0.81

0.92

0.7925

پذیرش

6

4

0

0

0

0.71

0.89

0.96

0.8625

پذیرش

0

7

1

2

0

0.39

0.58

0.75

0.575

رد

1

8

3

0

0

0.52

0.69

0.85

0.6875

رد

تحلیل فضای کسبوکار و
شناخت رقبا
وجود شبکه ی نظارت و
ارزیابی و بازمهندسی
بازاریابی دیجیتالی،
ویروسی و مدیریت شبکه
های اجتماعی
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عامل

ردیف

خیلی

ارزش زبانی

زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

میانگین
min

mod

max

غیرفازی

نتیجه

شده

28

ایجاد مزیت رقابتی و ارائه
خدمات ویژه

4

4

2

2

0

0.44

0.64

0.78

0.625

رد

29

درک مشتری

8

2

2

0

0

0.65

0.85

0.93

0.82

پذیرش

4

5

3

0

0

0.56

0.75

0.88

0.735

پذیرش

10

2

0

0

0

0.76

0.95

0.98

0.91

پذیرش

7

3

0

0

0

0.73

0.92

0.97

0.885

پذیرش

8

4

0

0

0

0.73

0.91

0.97

0.88

پذیرش

5

5

2

0

0

0.6

0.79

0.9

0.77

پذیرش

30

رضایت مشتری

31
32
33
34

داده کاوی و تحلیل رفتار
مشتری
انتخاب بازار هدف درست
و تطابق خدمات یا
محصوالت با نیاز های آن
تمرکز بر ایجاد وفاداری در
مشتری
بهبود مستمر سطح کیفی
محصوالت و خدمات
وجود درگاه فیدبک و
نظزسنجی

بنابراین بعد از سه مرتبه غربا گری از مجمو  63عامل اثرگذار  24عوامل کلیدی موزقیت استارتاپ ها در حوزه
سالمت در  6دسته اصلی انتخاب شد که در جدول شماره  3ارائه میگردد:
جدول  .3خوشهبندی معیارهای کلیدی موزقیت استارتآپها در حوزه سالمت
عوامل اصلی
استراتژی و
سیاستگذاری
A

نیروی انسانی کار
آمد
B
زیرساخت فنی و
فرهنگی
C
مالی و بودجه
D

زیر عامل

کد

کار تیمی و وجود فضای دوستانه

a1

داشتن عالقه به زمینه ی فعالیت

a2

بهره گیری از تیم قوی برای مذاکره

a3

انتخاب مدل کسب و کار مناسب

a4

امکان سنجی و نیاز سنجی جامعه هدف

a5

وجود درگاه فیدبک و نظزسنجی

b1

خلق نیاز و بهره گیری از بازار بکر

b2

تمرکز بر ایجاد وفاداری در مشتری

b3

خلق ایده و ایده پردازی

b4

کاهش هزینه های سازمانی و عدم تجمل گرایی

c1

مولد بودن و ایجاد ارزش افزوده

c2

تبلیغات هدفمند

c3

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

d1

نیروی انسانی ماهر

d2

زیر ساخت دانشی

d3
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قیمت گذاری رقابتی

e1

بهبود مستمر سطح کیفی محصوالت و خدمات

e2

دسترسی به سرمایه

e3

ریسک پذیری و توانایی انعطاف

e4

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

f1

تحلیل فضای کسب و کار و شناخت رقبا

f2

انتخاب بستر فعالیت مناسب( سایت و اپلیکیشن)

f3

داده کاوی و تحلیل رفتار مشتری

f4

درک مشتری

f5

رضایت مشتری
E

بازاریابی و فروش
F

خروجی دیمتل فازی

نتایج خروجهی مقهادیر  Rو  Dحاصهل از روش  DEMATELزهازی در جهدول شهماره  4ارائهه
میگردد:
جدول  .4مقادیر D & R
عوامل  /زیرعوامل
A

استراتژی و سیاستگذاری
و کار مناس

0.667298332

1.853610753

2.520909085

-1.1863

0.006518905

0.009126467

0.015645372

-0.002607562

0.003911343

0.010430248

0.002607562

0.012385919

0.004563233
0.00065189

a1

انتخاب مدل کب

a2

ریبک پذیری و توانایی انعطاف

0.006518905

a3

خل ایده و ایده پردازی

0.008474576

0.003911343

a4

خل نیاز و بهره گیری از بازار بکر

0.007822686

0.007170795

0.014993481

a5

مو د بودن و ایجاد ارزش اززوده

0.003259452

0.008474576

0.011734029

-0.005215124

B

نیروی انبانی کار آمد

1.591460013

0

1.591460013

1.591460013

b1

بهره گیری از تیم قوی برای مذاکره

0

0.003259452

0.003259452

-0.003259452

b2

داشتن عالقه به زمینه ی زعا یت

0.005867014

0.004563233

0.010430248

0.001303781

b3

نیروی انبانی ماهر

0.006518905

0.001955671

0.008474576

0.004563233

b4

کار تیمی و وجود زضای دوستانه

0.002607562

0.005215124

0.007822686

-0.002607562
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عوامل  /زیرعوامل
C

زیرساخت زنی و زرهنگی

0.858750649

0.561640278

1.420390927

0.297110371

c1

امکان سنجی و نیاز سنجی جامعه هدف

0.001303781

0.003911343

0.005215124

-0.002607562

0.002607562

0.003259452

0.005867014

-0.00065189

c3

زیر ساخت دانشی

0.004563233

0.001303781

0.005867014

0.003259452

D

ما ی و بودجه

0.256507436

1.069146514

1.32565395

-.812639079

d1

قیمت گذاری رقابتی

0

0.003911343

0.003911343

-0.003911343

d2

کاهش هزینه های سازمانی و

d3

عدمتجملگرایی
دسترسی به سرمایه

0.003259452

0.002607562

0.005867014

0.00065189

0.004563233

0.001303781

0.005867014

0.003259452

E

بازاریابی و زروش

1.481001943

0.76710787

2.248109814

0.713894073

0.003259452

0.003911343

0.007170795

-0.00065189

0

0.005215124

0.005215124

-0.005215124

0.003259452

0

0.003259452

0.003259452

e4

درک مشتری

0.004563233

0.001955671

0.006518905

0.002607562

F

رضایت مشتری

1.053954482

1.657467439

2.71142192

-.603512957

f1

داده کاوی و تحلیل رزتار مشتری

0.006518905

0.002607562

0.009126467

0.003911343

f2

انتخاب بازار هدف درست و تطاب

0.001303781

0.003259452

0.004563233

-0.001955671

0

0.007170795

0.007170795

-0.007170795

0.001955671

0.004563233

0.006518905

-0.002607562

0.007822686

0

0.007822686

0.007822686

c2

e1
e2
e3

شناسایی محدودیت ها و حباسیت های
زرهنگی اجتماعی سیاسی و زناوری

انتخاب ببتر زعا یت مناس

(سایت و

اپلیکیشن)
تبلیغات هدزمند
تحلیل زضای کب

و کار و شناخت رقبا

خدمات یا محصوالت با نیاز های آن
f3

تمرکز بر ایجاد وزاداری در مشتری

f4

بهبود مبتمر سطح کیفی محصوالت و
خدمات

f5

وجود درگاه زیدبک و نظزسنجی
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با توجه به خروجی جدول شماره  4میتوان بیان نمود که در بین عوامل اصلی نیروی انبانی کارآمد
استراتژی و سیاستگذاری زیرساخت زنی و زرهنگی ما ی و بودجه بازاریابی و زروش و رضایت مشتری
اثرگذار میباشند و نحوۀ ارتباط آنها در نمودار شماره  3ارائه میگردد:

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

بنابراین با توجه به خروجی جدول شماره  4و نمودار شماره  3میتوان بیان نمود که بین زیر عوامل استراتژی و
سیاستگذاری؛ خل ایده و ایدهپردازی ریبک پذیری و توانایی انعطاف و خل نیاز و بهره گیری از بازار بکهر
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و به ترتی

صفحه  20الی 26

تاثیرگذار و مو د بودن و ایجاد ارزش اززوده و انتخاب مدل کب

و کار مناس

تاثیرپذیر

به ترتی

هبتند
در بین زیر عوامل نیروی انبانی کار آمد؛ نیروی انبانی ماهر داشتن عالقه به زمینۀ زعا یت به ترتی
و بهرهگیری از تیم قوی برای مذاکره و کار تیمی و وجود زضای دوستانه به ترتی

تاثیرگذار

تاثیرپذیر هبتند.

در بین زیر عوامل زیرساخت زنی و زرهنگی تاثیرگذار و امکان سنجی و نیاز سنجی جامعه ههدف و شناسهایی
محدودیت ها و حباسیت های زرهنگی اجتماعی سیاسی و زناوری به ترتی

تاثیرپذیر هبتند

در بین زیر عوامل ما ی و بودجه ؛ دسترسی به سرمایه و کاهش هزینه های سازمانی و عدم تجمل گرایی به
ترتی

تاثیرگذار و قیمت گذاری رقابتی تاثیرپذیر هبتند

در بین زیر عوامل بازاریابی و زروش؛ تحلیل زضای کب
تاثیرگذار و تبلیغات هدزمند و انتخاب ببتر زعا یت مناس

و کار و شناخت رقبا و درک مشتری به ترتی
(سایت و اپلیکیشن) به ترتی

تاثیرپذیر هبتند

در نهایت در زیرعوامل رضایت مشتری تمرکز بر ایجاد وزاداری در مشتری و بهبود مبتمر سطح کیفی
محصوالت و خدمات به ترتی

تاثیرگذار و وجود درگاه زیدبک و نظزسنجی داده کاوی و تحلیل رزتار

مشتری و انتخاب بازار هدف درست و تطاب خدمات یا محصوالت با نیاز های آن به ترتی

در موزقیت

استارتاپ ها اثرگذار هبتند.
بهدستآوردن وزن عوامل با استفاده از  ANPبه کمک  DEMATELفازی

با به دست آمدن سوپرماتریس حددار وزن عوامل و زیر عوامل مشخص و به دست می آید که در جدول
شماره  5ارائه شده است.
جدول  .5وزن و رتبه عوامل کلیدی موفقیت
وزن و رتبه عوامل اصلی
استراتژی و

0.135937

سیاستگذاریA

)(5

نیروی انبانی

0.249864

کار آمدB

()1

کد

زیر عامل

وزن و رتبه نسبی

وزن و رتبه نهایی

a1

0.191702

5

0.026059

21

ریبک پذیری و توانایی انعطاف

a2

0.200207

3

0.027216

19

خل ایده و ایده پردازی

a3

0.19605

4

0.02665

20

خل نیاز و بهره گیری از بازار بکر

a4

0.202799

2

0.027568

18

مو د بودن و ایجاد ارزش اززوده

a5

0.209242

1

0.028444

17

بهره گیری از تیم قوی برای مذاکره

b1

0.254389

2

0.063563

2

داشتن عالقه به زمینه ی زعا یت

b2

0.245009

4

0.061219

5

انتخاب مدل کب

و کار مناس
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وزن و رتبه عوامل اصلی

کد

زیر عامل

وزن و رتبه نسبی

وزن و رتبه نهایی

نیروی انبانی ماهر

b3

0.254549

1

0.063603

1

کار تیمی و وجود زضای دوستانه

b4

0.246053

3

0.06148

4

زیرساخت زنی

0.141528

امکان سنجی و نیاز سنجی جامعه هدف

c1

0.32966

2

0.046656

10

و زرهنگی C

)(4

شناسایی محدودیت ها و حباسیت های

c2

0.341167

1

0.048285

9

c

0.329174

3

0.046587

11

ما ی و بودجه

0.042633

قیمت گذاری رقابتی

d1

0.347536

1

0.014817

22

D

)(6

کاهش هزینه های سازمانی و عدم

d2

0.326124

3

0.013904

24

d3

0.32634

2

0.013913

23

بازاریابی و

0.042633

e1

0.231681

4

0.054456

8

زروشE

)(2

زرهنگی اجتماعی سیاسی و زناوری
زیر ساخت دانشی

تجمل گرایی
دسترسی به سرمایه
انتخاب ببتر زعا یت مناس ( سایت
و اپلیکیشن)
تبلیغات هدزمند

e2

0.262321

1

0.061658

3

e3

0.247301

3

0.058127

7

درک مشتری

e4

0.258697

2

0.060806

6

رضایت مشتری

0.194991

داده کاوی و تحلیل رزتار مشتری

f1

0.196232

4

0.038263

15

F

)(3

انتخاب بازار هدف درست و تطاب

f2

0.199419

2

0.038885

13

f3

0.211113

1

0.041165

12

f4

0.194455

5

0.037917

16

f5

0.19878

3

0.03876

14

تحلیل زضای کب
رقبا

و کار و شناخت

خدمات یا محصوالت با نیاز های آن
تمرکز بر ایجاد وزاداری در مشتری
بهبود مبتمر سطح کیفی محصوالت
و خدمات
وجود درگاه زیدبک و نظزسنجی

همانگونه که جدول شماره  5نشان داده شد بیشترین وزن مربوط به معیار "نیروی انبانی ماهر" میباشد که
او ویت اول را کب

کرد .معیار "بهرهگیری از تیم قوی برای مذاکره" او ویت دوم "تبلیغات هدزمند"

او ویت سوم "تیم و وجود زضای دوستانه" او ویت چهارم و "داشتن عالقه به زمینۀ زعا یت" او ویت پنجم و
در نهایت "درک مشتری" او ویت ششم در بین  24معیار کب

کردند که تقریبا  ٪33/34از وزن کل معیار را

به خود اختصاص دادند و این نشان از اهمیت ببیار این معیار هاست .شکل شماره  4او ویت عوامل اصلی به
روش  F.ANPرا نشان می دهد.
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شکل  .4نمودار او ویت نببی عوامل اصلی

شکل  .5نمودار او ویت نهایی زیرعوامل

نتیجهگیری و پیشنهاد
حوزه پزشکی و سالمت یکی از بخشهای مهمی است که در جهان بهه د یهل جابههجایی هزینهههای هنگفهت
بهعنوان یک صنعت پرسود شناخته میشود .متاسفانه یکی از دالیلی که باعه

ازهزایش هزینهههای پزشهکی در

کشور میشود ساختار سنتی در حوزه سالمت میباشد امها بیشهک مهو کبه وکارهای نهوین میتوانهد در
سالهای نهچندان دور نقش بهسزایی در کاهش این هزینه داشته باشد .بههمین د یل با توجهه بهه سهطح بهاالی
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اثرگذاری کب وکارهای نوین حوزه سالمت باید شناخت خوبی نببت به آنها و نحهوۀ زعا یتشهان بهدسهت
آورد تا بتوان ساختارهایی کارا و اثرگذار را متناس

با ویژگیهها و ظرزیتههای زضهای کبه وکار و صهنعت

سالمت کشور توسعه داد.
پژوهش حاضر تالشی بوده است در راستای یاریرسانی به کارآزرینهانی کهه سهعی در کهارآزرینی بهارویکردی
زرآیند دارند و توانمندی ایجاد استارتاپ میتواند از اثرات آن باشد که حل ایهن مبها ه در بهبهود کهارآزرینی
اشتغالزایی و موزقیت استارتآپهای جدید مؤثر میباشد.
با توجه به آنچه که در این پژوهش گذشت عوامل کلیدی موزقیت استارتآپها در حهوزه سهالمت بها مهرور
ادبیات نظرخواهی و مصاحبه با خبرگان شناسایی و با روش غربا گری انتخاب شدند و پرسهشنامه طراحهی و
توسط خبرگان تکمیل گردید .تجزیهوتحلیل دادهها به کمک نرماززارهای اکبل دیمتل زهازی نشهان داد کهه در
بین ابعاد "نیروی انبانی کار آمد" تأثیرگذارترین و "استراتژی و سیاستگذاری" تأثیرپذیرترین عامهل میباشهد.
هم چنین حل با روش ای.ان.پی زازی نشان داد که بیشترین وزن مربهوط بهه معیهار "نیهروی انبهانی مهاهر"
میباشد و او ویت اول را کب

کرد و نقشه راه و ا گوی زرایندی جهت نیهل بهه موزقیهت در اسهتارتآپهای

سالمت در شکل شماره  6پیشنهاد میشود.
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 مالی و اقتصادی،  مطالعات مدیریت-فصلنامه علمی تخصصی
26  الی20 صفحه

02  – شماره02دوره

 نقشه راه و الگوی فرایندی جهت نیل به موفقیت در استارتآپهای سالمت.6 شکل شماره

منابع و مآخذ
. کارآزرینی و همایشهای پیشرزته دانشگاه تهران. نقش آموزش در توسعه کارآزرینی.)1380( .کرامتاهلل اکبری
. آموزش عا ی و توسعه پایدار: تهران. رویکردی نوین در مدیریت دانشگاهها.)1383( .نرگس حبن مرادی
.57  پردیس: تعاریف نظریات ا گوها: کارآزرینی.)1384( .محمود احمدپور داریانی
. زراندیش: مبانی کارآزرینی.)1385( .محمود احمدپور داریانی سید محمد مقیمی
 دانشهگاه تههران دانشهکدهی: تههران. پژوهشی در زمینه موانهع توسهعه کهارآزرینی در ایهران.)1387( .محمدرضا زا ی سید مصطفی رضوی
.کارآزرینی
.37 :)1(1  زصلنامه توسعه کارآزرینی. پیدایش توسعه گرایشها و چا شها: آموزش کارآزرینی.)1387( .مصطفی میری
. زصلنامه مناط ویژه اقتصادی. سرمایهگذاران ریبکپذیر و توسعه کارآزرینی.)1388( .پرویز سعیدی
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