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Abstract 
Hundreds of thousands of new businesses are created every year around the 

world, and it is estimated that about half a billion people worldwide are 

actively trying to start new businesses. Therefore, creating a new business is 

very important; because it creates new job opportunities, produces new 

technology and creates wealth and value in society. However, a large 

percentage of small businesses fail in the early years of their existence. 

Meanwhile, in the field of superior technologies, due to the high dependence 

on changing technology and also the need for high initial capital, firms are 

facing a more difficult situation. The purpose of this study is to provide a 

rule based database to determine the success and failure of IT startups in 

Iran. For this purpose, using research conducted in this field and also 

receiving the opinions of experts through a semi-open questionnaire, we 

identified 36 factors affecting the success and failure of startups and 

classified them into 5 categories. In this research, the method of fuzzy 

inference system by Mamdani method has been used to analyze the factors. 

The statistical community is the founders of Iranian startups as well as 

professors and business professionals;30 founders of successful Iranian 
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startups have been randomly selected as a sample. The results show that 

team-related factors and team characteristics have the greatest impact on the 

success and failure of startups. 

Keywords: Success Failure model, IT Startups, Maturity Levels, Rule-

Based, Fuzzy Inference System. 
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 یها شرکت تیموفق ینیب شیپ یبرا دیارائه مدل قاعده محور جد

 رانیاطالعات ا یحوزه فناور ینوپا

  سادات رسول  یمهد دیس
دانشکده  ات،یاطالعات و عمل یفناور تیریگروه مد ار،یاستاد

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ت،یریمد
  

   عایشف دهیسپ
دانشکده  ات،یاطالعات و عمل یفناور تیریمدرس، گروه مد

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ت،یریمد
 

   یمحسن خداکرم
 ات،یاطالعات و عمل یفناور تیریارشد، گروه مد یکارشناس

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ت،یریدانشکده مد

 چکیده
باالیی  درصد شوند. وکار جدید در سراسر جهان در حوزه فناوری اطالعات ایجاد می هزاران کسبهرساله 

بینی  شوند، پیش می مواجه شکست با به دالیل مختلف، اولیة های سال های تازه تأسیس در این شرکت از
ک پایگاه داده ارائه ی پژوهش این هدف .گذاری دارد های موفق نقش بسیار مهمی در فرایند سرمایه شرکت

های  باشد. داده های نوپای حوزه فناوری اطالعات در ایران می بینی موفقیت شرکت قاعده محور جهت پیش
مورد شرکت نوپای ایرانی است که فعالیت خود را از  561شده در پژوهش پیش رو شامل  آوری جمع

ای و دریافت نظرات متخصصان  کتابخانهبا استفاده از مطالعات  اند. در این پژوهش ها آغاز کرده دهنده شتاب
عامل مؤثر بر موفقیت و  66باز  های نوپا از طریق پرسشنامه نیمه گذاری و فعالین شرکت حوزه سرمایه

های نوپا شناسایی شد. در این پژوهش از شیوه سیستم استنتاج فازی برای تحلیل عوامل  شکست شرکت
بینی پذیر  توجهی پیش های نوپا به میزان قابل موفقیت شرکتشده است. نتایج حاکی از آن است که  استفاده

های نوپا را از میان  های تیم بیشترین تأثیر بر موفقیت شرکت باشد؛ همچنین عوامل مربوط به تیم و ویژگی می
وکار در ایران به خود  بندی شروع مناسب کسب وکار، سرمایه، زمان عوامل متعددی چون ایده، مدل کسب

 .اختصاص داد

 ستمیاطالعات، سطوح بلوغ، س یفناور ینوپا یها شرکت ت،یموفق ینیب شیمدل پ :ها واژهکلید
  .یاستنتاج فاز
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 مقدمه

شدن بازارها و فشار رقابت، باعث شده است تا رشد  های اقتصادی، جهانی بحران

ها در دنیا گسترش یابد؛ همچنین بستر اینترنت و  وکارهای مختلف و بر خط شدن آن کسب

وکارها را  اندازی و ایجاد این نوع کسب سکوهای مختلفی که روی آن ایجادشده است راه

عنوان موتور اقتصادی رشد و اشتغال  به 1های نوپا تسهیل و تسریع نموده است. امروز شرکت

اندازه  هایی هستند که مشکالت به عمدتاً شرکتها  شوند. این شرکت در نظر گرفته می

هایی در قالب  حل ها راه وکار را شناسایی کرده و برای آن سبکافی بزرگ در فضای ک

وکار را برای  نمایند و یک یا چند مدل کسب محصول یا خدمت یا تلفیق هر دو را ارائه می

با ویژگی ها عمدتاً  نمایند؛ این شرکت ارائه محصوالت/خدمات خود طراحی و اجرا می

(. 1931وند سخدری و همکاران )ش پذیر و تکرارپذیری شناخته می رشدهای مقیاس

ها  هراندازه که رشد صنایع بزرگ رو به کاهش است، به همین میزان نقش این شرکت

متوسط  و وکارهای کوچک کسب (. توسعه1931شود خلیقی و ایمانی ) تر می پررنگ

رونق  چنین، شود. هم می متمدن جامعه ایجاد یک و دموکراسی سطح ارتقای باعث

 اقتصاد، در مشارکت برای کارآفرینان متوسط باعث تشویق و کوچکوکارهای  کسب

 با قیاس در متوسط و کوچک صنایع .شود می کشور اجتماعی های نظام و سیاست

 تری بیش توانایی ها آن مثال، عنوان فراوانی دارند. به رقابتی های مزیت بزرگ، های شرکت

 قبال در توانند می بهتر شان، پذیری انعطافبه  توجه با و دارند نوآوری و خالقیت برای

و همکاران آذر دهند  نشان واکنش جدید مشتریان نیازهای بروز و محیطی تغییرات

های نوپای زیادی در خالل مراحل رشد  ( شرکت2020) 2طبق گزارش فوربس(. 1931)

ال شوند و این نرخ شکست در مراحل اولیه رشد بیشتر است و در س خود دچار شکست می

گذاران در همان  درصد هم از خروج سرمایه 1شود. همچنین  درصد را شامل می 12اول تا 

های  تواند سودآوری مناسبی برای شرکت شود که می مراحل ابتدایی رشد فراهم می
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صورت  گذاری جسورانه به گذاری جسورانه داشته باشد. مجموع بازدهی سبد سرمایه سرمایه

تواند فراهم نماید که عدد مناسبی برای  درصد را می 22ا میانگین بازدهی سالیانه ت

های فناوری  های نوپای حوزه برنامک در شرکت حال، بااین .باشد ها می گذاری سرمایه

اطالعات، نرخ باالی تولد، با ریسک باالیی از شکست همراه است. این در حالی است که 

 (. در1931ده است نوروزی و مظلوم )مان در سه سال اول، از سه شرکت نوپا تنها یکی باقی

 ایفا رشد اقتصادی و توسعه در سزایی به نقش متوسط و کوچک وکارهای کسب نیز ایران

و موشکافانه عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست  دقیق بررسی ضرورت امر این. کنند می

همکاران و  دهد تقوی فرد وضوح نشان می های نوپای حوزه فناوری اطالعات را به شرکت

گذاری صورت  های نوپای مختلفی سرمایه (. همچنین، تاکنون در ایران در شرکت1931)

گذاری به میزان  گذاری جسورانه ایران حاکی از سرمایه گرفته است. گزارش انجمن سرمایه

باشد؛ همچنین طبق گزارش انجمن  می 1933شرکت نوپا در  922هزار میلیارد ریال در  1/7

گذاری نسبت به  درصدی میزان سرمایه 122سورانه، ایران رشد بیش از گذاری ج سرمایه

 (.1022گذاری جسورانه، دهد )انجمن سرمایه را نشان می 1931سال 

شده است ازجمله سادات  بینی موفقیت نوپاها انجام زیادی برای پیش های پژوهش

اند، لکن  دههای شایانی انجام دا ( در این حوزه پژوهش2021) 2( و رأس2020) 1رسول

بینی موفقیت از طریق بررسی  های پیش های گذشته بیشتر به بررسی جنبه پژوهش

های نوپا خصوصاً در  بینی موفقیت شرکت اند. پیش ها پرداخته های مالی شرکت شاخص

گذاران  حال مشکل برای سرمایه ها امری بسیاری مهم و درعین مراحل ابتدایی رشد آن

ها  های مالی شرکت کلیدی موفقیت مختلف ازجمله شاخص های باشد، چراکه شاخص می

بینی  درستی قابلیت استخراج واقعی ندارند. در پژوهش حاضر تالش شده است تا پیش به

منظور  های نوپا در مراحل ابتدایی آن در ایران موردبررسی قرار گیرد و به پذیری شرکت

تخراج قواعد موفقیت بپردازد، آنگاه از رویکرد قاعده محور به اس-استخراج قواعد اگر

های  چراکه قواعد قابلیت انتقال و استفاده در محیط واقعی بیشتری نسبت به سایر روش
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های عصبی و... داشته و قابلیت نقد و  کاوی، رگرسیون لجستیک، شبکه مرسوم مانند داده

قواعد  تحلیل بیشتری رادارند. سؤال اصلی این پژوهش درواقع قابلیت استخراج معنادار

 باشد. صورت معنادار می های نوپا به بینی موفقیت شرکت منظور پیش آنگاه به-اگر

های گذشته در خصوص  در ادامه پژوهش در بخش بعدی به بررسی پیشینه پژوهش

ازآن بخش سوم به  شده است، پس های نوپا پرداخته بینی موفقیت و شکست شرکت پیش

شده است. سپس در بخش چهارم به  هش ارائههای اجرای پژو شناسی پژوهش و گام روش

شده است و  شده پرداخته خالصه دستاوردها و نتایج و قواعد موفقیت و شکست استخراج

 گرفته است. گیری پژوهش انجام نهایتاً در بخش پنجم نتیجه

 پیشینه پژوهش

ها  های گذشته مطالعات محدودی در حوزه شناسایی مراحل توسعه استارتاپ در پژوهش

در این بخش ابتدا پیشینه داخلی تحقیق بررسی شد و سپس به پیشینه خارجی  جود دارد.و

 شده است. پرداخته

 های داخلی پژوهش

 متوسط و وکارهای کوچک کسب موفقیت بر عامل مؤثر 01( 1931آذر و همکاران )

 های کارآفرینی، برتر در ده دسته )منابع انسانی، استراتژی، ویژگی های فناوری حوزه

ها و قوانین  وکار، سیاست های کسب های محصول، مهارت سازمان، مالی، ویژگی

بندی کردند. در این  های بازار( دسته وکار در کشور، فنّاوری، موقعیت و ویژگی کسب

 تحلیل فازی با ای شبکه تحلیل فرایند رویکرد عوامل از بندی منظور اولویت تحقیق به

 و ها بر اساس نتایج این تحقیق، سیاست شده است. ادهاستف زوجی های مقایسه های ماتریس

 عوامل ترین مهم عنوان کارآفرین، به های ویژگی و فناوری کشور، در وکار کسب قوانین

باشند. عالوه بر آن،  می حوزه برتر متوسط و کوچک وکارهای کسب موفقیت بر اثرگذار

 کار نیروی به دسترسی عامل 9 شده، بررسی سازمانی برون موفقیت عامل 19 میان از

 کسب با فکری های از سرمایه حمایت و های دولتی حمایت فنی، دانش و متخصص
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 عامل 34 میان از و خارجی )محیطی( موفقیت عوامل ترین مهم عنوان به ها وزن باالترین

 کار ةسابق و تجربه و توانایی رهبری مدیریتی، ةشیو عامل 9 سازمانی، درون موفقیت

 موفقیت سازمانی درون عوامل ترین مهم عنوان به ترتیب به کارآفرین شخص

( از 1931سادات رسول و همکاران ) .شدند تعیین فناور متوسط و کوچک وکارهای کسب

اند که نتایج این  های نوآفرین استفاده کرده بینی موفقیت شرکت قواعد انجمنی برای پیش

عامل مهمی بودند که اتفاق افتادن  پذیری دو پذیری و مقیاس پژوهش نشان داد که انعطاف

های نوآفرین در ایران شده است. مختاری  ها با یکدیگر باعث موفقیت شرکت زمان آن هم

وکارهای  ( در پژوهشی به بررسی گونه شناسی عوامل شکست کسب1022وهمکاران )

از ها حاکی از این است که تیم و دولت  اند، نتایج پژوهش آن نوپای فناورانه پرداخته

های  شوند و تیم دارای توانایی ترین عوامل داخلی و خارجی شکست محسوب می مهم

 تواند بر تمامی این مشکالت غلبه نماید. مکمل و مختلف و دارای توان و انگیزه کافی می

 های خارجی پژوهش

عامل  11وکار،  کسب 912مقاله و بررسی تصادفی  92 بامطالعه( 2210) 1کنونو اوجتو

ریزی،  سرمایه، مستندسازی سوابق و کنترل مالی، تجربه صنعت، تجربه مدیریت، برنامه

بندی اقتصادی،  بندی محصول/ خدمات، زمان ای، آموزش، کارکنان، زمان مشاوره حرفه

( 2211) 2ولیس و همکارانسن مؤسس، شرکا، والدین، اقلیت، بازاریابی شناسایی نمودند. پ

های نوپا و اهمیت درک مناسب از نحوه  در پژوهش خود به نقش مراحل توسعه شرکت

ها در این پژوهش با بررسی  اند. آن کرده مدیریت هر مرحله برای دستیابی به موفقیت اشاره

 عامل موفقیت را 21آوری اطالعات،  ها حوزه فن پیشینه عوامل اساسی موفقیت استارت آپ

( 2211) 9گراس بندی کردند. بیل شناسایی و در سه دسته افراد، سازمانی و خارجی تقسیم

کارآفرین برتر که در سخنرانی خود در تد بیان داشته معتقد است که عوامل کلیدی 
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 وکار ( مدل کسب0بندی، ) ( زمان9( ایده، )2( تیم مؤسس، )1موفقیت در پنج عامل اصلی )

شده توسط  انجامپژوهش شود. در  شود که شامل می بندی می هدست گذاری ( سرمایه1و )

بینی نتیجه استارتاپ ها: شکست کمتر، موفقیت  پیش»( با عنوان 2211) 1کریشنا و همکاران

های  با استفاده از تکنیکپژوهش عامل موفقیت شناسایی شد. در این  11« بیشتر

بندی شدند و  ده دسته طبقههای بیزی عوامل در  وتحلیل جنگل تصادفی و شبکه تجزیه

درستی  به 11های نوپا را تا نرخ صحت  ها میزان موفقیت شرکت توانستند در اکثر مدل

( عوامل کلیدی موفقیت را در سه دسته 2217) 2بینی نمایند. سانتیستبان و مائوریسیو پیش

لیدی ( نیز عوامل ک2213) 9. ترانگ و همکاراناند خارجی تقسیم کرده سازمانی، فردی و

اند.  بندی کرده موفقیت را در چهار گروه سازمانی، فردی، خارجی، محصول بازار دسته

اند، نتایج حاکی  ای به بررسی عوامل موفقیت پرداخته در مقاله( 2211) 0بیدون و همکاران

ها  داشتن سوابق خوب با کنترل مالی، ایجاد برنامه از آن است که داشتن سرمایه کافی، نگه

ترین عوامل برای پایداری و  ای در مورد نحوه مدیریت شرکت، مهم حرفهو مشاوره 

 وکارهای کوچک است. موفقیت کسب

( هفده عامل کلیدی موفقیت در چهار دسته 2213) 1و همکاران به دنبال آن ترانگ

بندی نمودند. در این پژوهش فاکتورهای  فردی، سازمانی، خارجی و محصول بازار را دسته

 1ها با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی فازی آپ نوآوری استارت اساسی موفقیت

ها حاکی است که سه متغیر مهم جمعیتی جنسیت،  اند. یافته بندی شده بندی و رتبه اولویت

اشتغال دولت قبلی و افزونگی اخیر وجود دارد و هر یک از این سه متغیر اساساً معیاری از 

( 2221) 7ست تا یک محرک یا انگیزه. کوریاو همکارانموانع تأسیس مشاغل کوچک ا

متغیر که به  21سال بررسی کردند و چک لیستی از  22تعداد زیادی شرکت را در خالل 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Krishna et al. 

2. Santisteban & Mauricio 

3. Trang et.al. 
4. Baidoun et al. 

5. Trang et al. 

6. Fuzzy analytic hierarchical process 

7. Corea et al. 
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گذاری کنند را در  های نوپای موفق سرمایه نماید تا روی شرکت گذاران کمک می سرمایه

 219های بیش از  ( با داده2221) 1زیبولسکی و آنتوسیکقالب یک چارچوب ارائه نمودند. 

ها با سه الگوریتم  هزار شرکت از سایت کرانچ بیس بررسی خود را انجام دادند. نتایج آن

های نوپا  بینی موفقیت شرکت درصد را برای پیش 17بند مختلف حداکثر نرخ صحت  رده

ن ( در پژوهش خود پرسشنامه بررسی موفقیت را میا2222) 2توانست محقق نماید. ارشادی

گذاران جسورانه توزیع نمود. نتایج  های نوپا و سرمایه نفر از مدیران ارشد شرکت 122

های  پژوهش وی حاکی از آن است که متغیرهایی چون تجربه قبلی مؤسسین، قابلیت

های تیم، سرمایه اجتماعی، رضایت مشتریان  رهبری، تجربه مؤسسین در آن صنعت، انگیزه

 آیند. ها از عوامل اصلی موفقیت به شمار می کاری وفنی تیمو های کسب و نهایتاً قابلیت

صورت  خالصه عوامل کلیدی موفقیت مقاالت مرور شده در این مقاله را به 1جدول 

 نماید. بندی شده ارائه می جدول

دهی شده  دسته کالن بیل گراس سازمان 9ها که در  . عوامل کلیدی موفقیت استارت آپ1جدول 

 است.

 مرجع تعریف عوامل کلیدی موفقیت عامل کلیدی

 تیم مؤسس

 تجربه در صنعت

تجربه باعث ایجاد شبکه ارتباطی 

برای تسهیل رشد و پیشرفت شرکت 

 شود می

Gartner & Liao (2012), 

Preisendorfer et al. 

(2012), Vu et al. (2012) 

اندازی  تجربه راه

 قبلی

تجربه کارآفرینی تیم باعث تسهیل 

شده و مانع خطاهای اندازی  راه

 شود. مدیریتی می

Dautzenberg & Reger, 

(2010) 

 آمادگی علمی

آمادگی علمی تیم مؤسس در حوزه 

مدیریت، تأثیر مثبتی در رشد 

 سازمانی دارد.

Hyder & Lussier, 

(2016), Gartner & Liao, 

(2012), Dautzenberg & 

Reger, (2010) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Żbikowski & Antosiuk 

2. Arshadi, S. 
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 مرجع تعریف عوامل کلیدی موفقیت عامل کلیدی

قابلیت فنی و 

 تجاری

الزم برای به کسب  مهارت و دانش

 مزیت رقابتی.

Groenewegen & de 

Langen (2012, Garcia-

Muiña & Navas-López 

(2007) 

 تحقیق و توسعه
تجربه تحقیق برای توسعه 

 محصول/خدمت نوآورانه

Baum & Silverman 

(2004) 

 تجربه در

مدیریت 

 کارآفرین

تجربه مدیریت منابع و میزان 

ها یا  مهارتها،  ها )نگرش شایستگی

 های( توانایی

Hyder & Lussier 

(2016), Thiranagama & 

Edirisinghe (2015), 

Cannone & Ughetto, 

(2014), Groenewegen & 

De Langen (2012), Vu 

et al. (2012), Strehle et 

al. (2010), Gelderen et 

al. (2005) 

 سن کارآفرین
کاهش احتمال انجام کار با افزایش 

 سن
Greve & Salaff (2003) 

 انگیزه اولیه
انگیزه نشانگر تعهد به پروژه یا ایده 

 است.
Greve & Salaff (2003) 

 شخصیت
در نحوه روبرو شدن با لحظات 

 دشوار
Van de ven et al. (1984) 

 آموزش
شانس شکست بیشتر در نداشتن 

 تحصیالت
Shaike & Robert (2014) 

 جایگزینی
شده  خدمت ارائه جایگزین محصول/

 به بازار
Bohm.M.et al. (2017) 

 نوآوری
درجه نوآورانه بودن حصول/خدمت 

 جدید

Almus & Nerlinher 

(1999) 

 تشخیص نیاز
چقدر نیاز مشتری درست شناسایی و 

 برطرف شده.

Hyder & Lussier 

(2016), Strehle et al. 

(2010) 

 بندی زمان

بندی  زمان

 اقتصادی

بیشتر برای شروع در شانس شکست 

 دوره رکود اقتصادی
Shaike & Robert (2014) 

بندی  زمان

 محصول/خدمت

دهنده  شانس شکست بیشتر برای ارائه

محصوالت بسیار جدید یا خیلی 

 قدیمی

Shaike. & Robert 

(2014) 
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 مرجع تعریف عوامل کلیدی موفقیت عامل کلیدی

مدل 

 وکار کسب

وضعیت 

 اقتصادی
 شرایط اقتصادی که استارت آپ

Thiranagama & 

Edirisinghe (2015), 

Strehle et al. (2010) 

محصول/خدمت 

 مبتنی بر ارزش

شده توسط محصول/  ارزش ارائه

 خدمت به مشتری.
Bohm et al. (2017) 

پذیری  مقیاس

 مدل تجاری

تا چه حد سیستم در مقیاس بزرگ 

 فعالیت کند. پایداربه شکل مشابه و 

Hyder & Lussier 

(2016), Cannone & 

Ughetto (2014), Strehle 

et al. (2010) 

 پویایی محیط
غییرات در محیط باالی ت سرعت

 خارجی

Timmons & Spinelli 

(2004) 

سیاست علم و 

 فناوری

شده برای توسعه علم و  قوانینی وضع

 فناوری توسط مقامات سیاسی

Scarborough & 

Zimmerer (2012) 

 گذاری سرمایه

 تأمین اعتبار
تأمین اعتبار در مرحله رشد با پتانسیل 

 شده است. و ریسک باال تشکیل
Bocken (2015) 

 پشتیبانی دولت
حمایت دولت برای رشد 

 آپ در مرحله اولیه استارت
Vu et al. (2012) 

 

شده پژوهشگران بر مبنای جستجوی  های انجام های فوق و سایر پژوهش از پژوهش 

های نوپای حوزه فناوری اطالعات با رویکرد  شرکت نویسندگان این مقاله، بررسی موفقیت

عنوان دستیار  ها در محیط واقعی به ایی که بتوان از آن کشور ایران به گونهقاعده محور و در 

گیری استفاده نمود تاکنون ارائه نشده است و این پژوهش به دنبال پر کردن این  تصمیم

 باشد. شکاف پژوهشی می

 شناسی تحقیق روش

مسئله  یک حل یا پرسش یک یافتن پاسخ برای مند نظام فرایند یک عنوان روش پژوهش به

منظور حل مسئله کمک به  این پژوهش قصد دارد یک پایگاه قاعده محور به است.

های نوپای موفق ارائه نماید. به این منظور ابتدا عوامل مؤثر  گیری شناسایی شرکت تصمیم

منظور  های نوپای حوزه فناوری اطالعات را شناسایی کرده و سپس به بر موفقیت شرکت

صورت قواعد در زبان محاوره ایی از  گیری واقعی به محیط تصمیم ها در استفاده از آن

http://motamem.org/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C/
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رویکرد ایجاد قواعد فازی استفاده نموده است. بر این مبنا یک پایگاه داده قاعده محور با 

شده  طراحی 2به روش ممدانی 1افزار مطلب در قسمت سیستم استنتاج فازی استفاده از نرم

ها داشتن طبیعت بصری و تفسیری از قوانین، قدرت  ماست. دلیل عمده استفاده از این سیست

و همچنین چند  سازی با رویکرد چند ورودی و چند خروجی بیانی باال، قابلیت پیاده

باشد که  باشد. این پژوهش از نوع کاربردی با رویکرد کمی می ورودی و یک خروجی می

 111آماری پژوهش  شود. بر طبق این تعریف، جامعه صورت پژوهش میدانی انجام می به

های  ها و مرکز رشد و نوآوری تهران ورودی دهنده شرکت نوپای موفق مستقر در شتاب

 های موردبررسی شرکتاشاره دارد.  1931الی  1930های  های شتاب دهی در سال چرخه

نوپای های  شرکتموفق است.  های نوپای شرکتشده از جامعه  آوری شامل اطالعات جمع

دهنده شروع کرده است، در حال حاضر، یک مرحله  که از شتاب یموردبررسی درحال

به باال ظهور  9گذاری اولیه را تجربه کرده و تا مرحله اولین محصول قابل زیست سرمایه

 باشند. رسانی نیز می کرده، صاحب اپلیکیشن یا سایت است و قادر به خدمت

 باشد: مراحل انجام این پژوهش به شرح ذیل می

 مؤثر بر موفقیت از طریق مرور ادبیات؛ تعیین عوامل .1

 طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه؛ .2

 تعدیل عوامل مؤثر با توجه به نتایج پرسشنامه؛ .9

 فازی سازی عوامل مؤثر بر موفقیت؛ .0

 تعیین ورودی و خروجی عوامل؛ .1

 آنگاه(؛ –ترکیب قواعد )اگر  .1

 دی فازی کردن. .7

 شده است: داده در ادامه هریک از مراحل پژوهش به تفکیک اجرا شرح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fuzzy inference system (FIS) 

2. Mamdani 
3. Minimum Viable Product (MVP) 
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 : تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت از طریق مرور ادبیات1مرحله 

 1شده توسط گراس عامل موفقیت و شکست در پنج عامل اصلی ارائه 91در این پژوهش 

 اند. شده بندی دسته 1مطابق با جدول 

 : طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه1و  4مرحله 

های نوپای موفق در حوزه فناوری  شرکت 111در این پژوهش،  های موردبررسی شرکت

باشند که در  می 1931الی  1939سال ها در بازه زمانی  دهنده اطالعات خروجی شتاب

های نوپا که  . در این پژوهش مؤسسین شرکتاند ها، شتاب دهی شده های شتابنده چرخه

اند. نمونه موردمطالعه در  قرارگرفته اند، مدنظر آپ موفق را داشته اندازی استارت تجربه راه

سازی یک یا چند  های ایرانی است که تجربه پیاده آپ این پژوهش مؤسسین استارت

سازی یک یا چند استارت آپ را دارا  استارت آپ موفق و نیز تجربه شکست در پیاده

 باشند. می

است. اعتبار  شده آمده استفاده دست از اعتبار محتوا برای سنجش اعتبار اطالعات به

کند که سؤاالت آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی  محتوا به این مطلب اشاره می

اند. برای بررسی اعتبار محتوا از منظر برداشت  شده گیری آن تهیه هستند که برای اندازه

های موفقیت جهت تبیین شرایط شرکت ازنظر خبرگان حوزه  مناسب از شاخص

های موردبررسی،  دهنده گذاری، شتاب های سرمایه ان صندوقوکار شامل مدیر کسب

گران صنعت فناوری اطالعات بهره گرفته شد. خبرگان پس از بررسی سؤاالت،  تحلیل

گیری را اعالم نمودند. پس از اعمال تغییرات مدنظر خبرگان  ارتباط با موضوع مورداندازه

گیری، پرسشنامه نهایی تنظیم شد. در  همنظور ارتقا اعتبار وسیله انداز در متن سؤاالت، به

مسیر تکمیل پرسشنامه نیز ضمن جلب نظر پاسخگویان در مورد اهمیت کار، با توجه و 

برای  SPSSافزار  نظارت محققین به روا بودن سؤاالت آزمون کمک شده است. از نرم

حاصل از سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از ورود نتایج 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gross, B. 
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حاصل شد که این عدد  0/7باالتر از نه، آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها نمو 92

 باشد. دهنده قابلیت اعتماد پرسشنامه می نشان

سازی عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست و تعیین عوامل  : فازی9و  2مرحله 

 ورودی و خروجی

که برای استخراج پایگاه قواعد های استنتاج فازی  پس از بررسی مقدمه کوتاه از سیستم

 شود. اند، این دو گام تشریح می مورداستفاده قرارگرفته

 های استنتاج فازی سیستم

برداری از فضای ورودی به فضای خروجی، با  ( روش نقشهFISسیستم استنتاج فازی )

 شود فرایند استدالل زبان انسان با استفاده از منطق فازی است. در این سیستم تالش می

فازی توسط « آنگاه-اگر»دیگر، قوانین  بیان استفاده از منطق فازی رسمیت داده شود. به

گیری استفاده  شود. سیستم استنتاج فازی برای حل مشکالت تصمیم محقق ایجاد می

های سیستم که  متغیرهای فازی: ورودی( 1)شده است.  شود و از چهار قسمت تشکیل می

شود. این کار با استفاده از یک  های فازی تبدیل می تغییر عددی هستند، به مجموعه

هستند که این قوانین « آنگاهی_اگر»( پایگاه دانشی: قوانین 2شود. ) عملکرد فازی انجام می

موتور استنتاج: فرآیند استدالل انسان را با انجام ( 9آید ) از خبره و متخصصان به دست می

ترین شکل، یک  کند. در ساده سازی می گاهی شبیهآن_ها و قوانین اگر استنباط فازی در ورودی

صورت  صورت یک باشد آنگاه متغیر ب به اگر متغیر الف به»فازی از الگوی « آنگاه-اگر»قانون 

 کند. پیروی می 1«باشد. دو می

شوند.  بندی می های مستقیم و غیرمستقیم طبقه های استنتاج فازی به روش روش

است. این دو  9و سوگنو 2های مستقیم مانند ممدانی ، روشهای مورداستفاده ترین روش رایج

باشند.  ها متفاوت می روش به یکدیگر شبیه بوده و تنها در نحوه دستیابی به خروجی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. If x is A then y is B 
2. Mamdani 

3. Sugeno 
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ها  خروجی روش ممدانی مجموعه فازی است، ولی خروجی سوگنو یک تابع از ورودی

باشند )جعفری و  تر می ههای مستقیم پیچید های غیرمستقیم نیز در قیاس با روش است. روش

 (.1930همکاران، 

 روش ممدانی

توسط ممدانی و اسیلیان پیشنهاد شد. این سیستم به  1371سیستم استنتاج ممدانی در سال 

های پشتیبانی تصمیم  دلیل طبیعت بصری و تفسیری از قوانین قابلیت استفاده در سیستم

که امکان  نحوی رادارند. عالوه بر آن، این سیستم از قدرت بیانی باالیی برخوردار است. به

1وجیسازی آن به هر دو صورت چند ورودی و چند خر پیاده
و چند ورودی و یک  

2خروجی
عنوان نتیجه قانون  های فازی به سیستم استنتاج ممدانی از مجموعه .وجود دارد 

صورت غیرخطی و فازی است. این سیستم ازلحاظ  کند. خروجی هر قانون به استفاده می

سازی  فازی های دی های استنتاج متفاوت است. روش سازی با سایر سیستم فازی روش دی

، 1ترین مقدار ماکزیمم ، کوچک0، مرکز سطح9صورت میانه یستم استنتاج ممدانی بهدر س

 (.1930باشند )جعفری،  می 7و میانگین ماکزیمم 1ترین مقدار ماکزیمم بزرگ

1در مرحله تبدیل ورودی کریسپ
به یک متغیر زبانی با استفاده از توابع عضویت  

ر ورودی، توابع عضویت در نظر گرفته شده در پایگاه دانش فازی، برای هر متغی ذخیره

های قطعی تبدیل به فازی شده و در سیستم استنتاج فازی  شوند. در این مرحله ورودی می

 گیرند. قرار می

شده، پایگاه قاعده  برای عوامل شناسایی« آنگاه-اگر»در این تحقیق، با استفاده از 

افزار کرده و خروجی هر  د نرمدسته وار 1عامل را در  91در مرحله اول  .ایجادشده است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Multiple inputs & multiple outputs 

2. Multiple inputs & one output 

3. Bisector of Area 

4. Centroid of Area 

5. Smallest of Maximum 

6. Largest of Maximum 

7. Mean of Maximum 

8. Crisp 
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افزار شده و  ازآن، پنج دسته با توجه به میانگین وزنی وارد نرم یک دریافت شده است. پس

گذاری، تیم و مدل  بندی، سرمایه خروجی نهایی تعیین شد. پنج ورودی ایده، زمان

-راگ»ای شکل که با ترکیب قواعد  وکار است. خروجی با پنج تابع عضویت ذوزنقه کسب

 .باشد می نمایی از ورودی خروجی و قواعد خروجی نهایی 1ایجاد شد. شکل « آنگاه

 

 
 های پژوهش حاضر ، منبع: یافتهها و خروجی . تابع عضویت ورودی1شکل 

 فازی کردن آنگاه( و دی -: ترکیب قواعد )اگر 7و  6مرحله 

( 2دانش خبره و )( استفاده از 1دو روش عمده برای تعیین قواعد فازی وجود دارد: )

های نوین و شبکه عصبی. در این  های خود سازمانده، مانند الگوریتم استفاده از آموزش

ترتیب که یک قانون  این به .شده است تحقیق از روش اول برای تعیین قواعد فازی استفاده

 Y و X تعریف شد.« است B برابر Y باشد، آنگاه A برابر X اگر»صورت  به« آنگاه-اگر»

شده برای این  مقادیر زبانی )توابع عضویت( نوشته B و A غیرهای ورودی و خروجی ومت

 Y آنگاه»و قسمت « مقدم یا فرض»، قسمت «باشد A برابر X اگر»باشد. قسمت  متغیرها می

بخشی از قواعد مربوط به  2باشند. شکل  می« نتیجه یا برآیند»و قسمت « است Bبرابر 

 باشد. خروجی نهایی می
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 های پژوهش حاضر . قواعد مربوط به خروجی نهایی، منبع: یافته4شکل 

 بحث در مورد نتایج پژوهش

مورد شرکت نوپای ایرانی است که  111شده در پژوهش پیش رو شامل  آوری های جمع داده

هایی  ها شامل کلیه شرکت اند، این شرکت ها آغاز کرده دهنده فعالیت خود را از شتاب

اند.  در استان تهران شتاب دهی شده 1931الی  1930های  الل سالشوند که در خ می

شده و  بینی کننده موفقیت، ابتدا طبق روش تحقیق استخراج استخراج متغیرهای مستقل پیش

دقت برای هر شرکت نوپا وضعیت متغیر مقداردهی شده است. متغیر وابسته از  سپس به

بر مبنای وضعیت فعالیت شرکت نوپای  افزار کاربردی و... سایت، نرم طریق بررسی وب

شده است. در ادامه در این  شده و در صورت تداوم فعالیت شرکت، موفق ارزیابی ارزیابی

قسمت به برخی از متغیرهای مهم مورداستفاده در پژوهش و همچنین بخشی از قواعد 

 شده است. ایجادشده برای موفقیت پرداخته

 جنسیت مؤسسین -

% 10ها بوده است.  آپ موردسنجش مربوط به جنسیت مؤسسین استارتیکی از پارامترهای 

اند. این نشانگر تمایل بیشتر مردان در تأسیس  % خانم بوده11مؤسسین آقا و تنها 

 باشد. وکارهای نوپا در ایران نسبت به زنان می کسب
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 سن مؤسسین -

تا  22مؤسسین بین دهد بیشترین سن  های تحقیق نشان می وتحلیل داده نتایج حاصل از تجزیه

 باشد. می 1/92آپ های ایرانی برابر با  باشد که میانگین سن مؤسسین استارت سال می 91

 سال بوده است. 23میانه و مد سن مؤسسین نیز 

 ها سن و سطح بلوغ استارت آپ -

دهد استارت  ها نشان می آپ های مربوط به سن و سطح بلوغ استارت نتایج حاصل از داده 

سال بوده  9تا  1ها عمدتاً بین  آپ ای نسبتاً جدید هست. سن استارت پدیده آپ در ایران

بوده است. با توجه به سن کم استارت  1931الی  1930است و بازه موردبررسی از سال 

ها در  های ایرانی پایین باشد. اغلب آن آپ رود که سطح بلوغ استارت ها انتظار می آپ

 اند. درصد به مرحله گسترش و افول رسیده 2/9ا مرحله بذر جوان و رشد بوده و تنه

بندی از  دهد که تیم اجرایی و زمان نتایج حاصل از بررسی خروجی نهایی نشان می

که یک شرکت  شده که درصورتی نشان داده 9اهمیت باالیی برخوردار هستند. در شکل 

ردار باشد، وکار خوب برخو گذاری مطلوب و نیز مدل کسب نوپا از ایده قوی و سرمایه

بندی درست و تیم اجرایی و  کند که زمان زمانی به موفقیت با تضمین باالدست پیدا می

باشد، اما  دهنده احتمال موفقیت متوسط می مؤسسان قوی داشته باشد. سطح سبزرنگ نشان

 باشد. بندی می دهنده اهمیت تیم و زمان قسمت زردرنگ در دو گوشه نشان
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 های پژوهش حاضر بندی، منبع: یافته تیم و زمان خروجی نهایی. سطح مربوط به 1شکل 

های نوپا استخراج شد که شامل  همچنین قواعد مهمی برای موفقیت/شکست شرکت

عنوان نمونه تشریح  ها در ادامه به باشد. برخی از آن احتمال موفقیت زیاد، متوسط و کم می

 شده است.

)موانع ورود، کم( و )وضعیت جایگزینی )مکان، مطلوب باشد( و ؛ اگر قاعده اول:

محصول/ خدمت، متوسط( و )موقعیت محصول/ خدمت، مناسب( و )وضعیت بازار، بکر( 

و )نرخ رشد، متوسط( و )میزان ارتباط با نیاز مشتری، مرتبط( و )نوآوری، متوسط( و 

دمت، بندی محصول/ خ بندی اقتصادی، درست( و )رقابت بازار هدف، زیاد( و )زمان )زمان

موقع( و )تجربه در صنعت، زیاد(  موقع( و )نوسانات اقتصادی، متوسط( و )سال تأسیس، به به

های فنی  اندازی قبلی تیم مؤسس، متوسط( و )آمادگی علمی، زیاد( و )قابلیت و )تجربه راه

و تجاری تیم مؤسس، متوسط( و )تجربه در تحقیق و توسعه، زیاد( و )تجربه در مدیریت، 

)رهبری کارآفرین، زیاد( و )سن، متوسط( و )انگیزه اولیه، متوسط( و )شخصیت دارد( و 

مؤسس، سازنده( و )آموزش تیم مؤسس، زیاد( و )وفاداری پایه مشتری، زیاد( و )سیاست 

علم و فناوری، موافق( و )پویایی محیط، متوسط( و )محصول/ خدمت مبتنی بر ارزش، 

و )ارزش پیشنهادی رقبا، کم( و )شراکت،  پذیری مدل تجاری، کم( زیاد( و )مقیاس
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گذاری در  گذاری اولیه، زیاد( و )سرمایه متوسط( و )پشتیبانی دولت، متوسط( و )سرمایه

 آپ زیاد( ها کم باشد( آنگاه )احتمال موفقیت دراستارت دوره

)مکان، نامطلوب باشد( و )موانع ورود، کم( و )وضعیت جایگزینی ؛ اگر قاعده دوم:

مت، متوسط( و )موقعیت محصول/خدمت، مناسب( و )وضعیت بازار، اشباع( محصول/خد

و )نرخ رشد، متوسط( و )میزان ارتباط با نیاز مشتری، نامرتبط( و )نوآوری، زیاد( و 

بندی محصول/خدمت،  بندی اقتصادی، درست( و )رقابت بازار هدف، زیاد( و )زمان )زمان

موقع( و )تجربه تیم در صنعت،  )سال تأسیس، بهبد موقع( و )نوسانات اقتصادی، متوسط( و 

های  اندازی قبلی تیم، متوسط( و )تشکیل علمی تیم، متوسط( و )قابلیت زیاد( و )تجربه راه

فنی و تجاری تیم، متوسط( و )تجربه در تحقیق و توسعه، کم( و )تجربه در مدیریت، دارد( 

وسط( و )شخصیت مؤسس، مخرب( و و )رهبری، زیاد( و )سن، متوسط( و )انگیزه اولیه، مت

)آموزش تیم، زیاد( و )وفاداری پایه مشتری، زیاد( و )سیاست علم و فناوری، موافق( و 

پذیری  )پویایی محیط، متوسط( و )محصول/ خدمت مبتنی بر ارزش، متوسط( و )مقیاس

مدل تجاری، کم( و )ارزش پیشنهادی رقبا، متوسط( و )شراکت، متوسط( و )پشتیبانی 

گذاری در دورها، کم باشد( آنگاه  گذاری اولیه، متوسط( و )سرمایه لت، زیاد( و )سرمایهدو

 آپ، متوسط( )احتمال موفقیت در استارت

)مکان، نامطلوب باشد( و )موانع ورود، کم( و )وضعیت جایگزینی ؛ اگر قاعده سوم:

ر، محصول/ خدمت، متوسط( و )موقعیت محصول/ خدمت، نامناسب( و )وضعیت بازا

اشباع( و )نرخ رشد، متوسط( و )میزان ارتباط با نیاز مشتری، نامرتبط( و )نوآوری، کم( و 

بندی محصول/  بندی اقتصادی، نادرست( و )رقابت بازار هدف، زیاد( و )زمان )زمان

موقع( و )تجربه تیم در  خدمت، بد موقع( و )نوسانات اقتصادی، متوسط( و )سال تأسیس، به

اندازی قبلی تیم، متوسط( و )تشکیل علمی تیم، کم( و  ربه راهصنعت، کم( و )تج

های فنی و تجاری تیم، متوسط( و )تجربه در تحقیق و توسعه، کم( و )تجربه در  )قابلیت

مدیریت کارآفرین، ندارد( و )رهبری کارآفرین، کم( و )سن، زیاد( و )انگیزه اولیه، 
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م( و )وفاداری پایه مشتری، کم( متوسط( و )شخصیت مؤسس، مخرب( و )آموزش تیم، ک

و )سیاست علم و فناوری، موافق( و )پویایی محیط، زیاد( و )محصول/ خدمت مبتنی بر 

پذیری مدل تجاری، کم( و )ارزش پیشنهادی رقبا، زیاد( و  ارزش، متوسط( و )مقیاس

اری گذ گذاری اولیه، کم( و )سرمایه )شراکت، کم( و )پشتیبانی دولت، متوسط( و )سرمایه

 آپ کم( ها کم باشد( آنگاه )احتمال موفقیت در استارت در دوره

 گیری نتیجه

شود. به هر میزان  عنوان موتور اقتصادی رشد و اشتغال در نظر گرفته می های نوپا به شرکت

ها  که سرعت رشد صنایع بزرگ رو به کاهش است، به همین میزان نقش این شرکت

 هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیتشود. بر همین اساس،  تر می پررنگ

های نوپاست حوزه فناوری اطالعات با تمرکز بر ایران بوده است. این عوامل با  شرکت

بینی در پنج دسته تیم، ایده،  ایجاد یک پایگاه داده قاعده محور، قواعد موردنیاز برای پیش

. نتایج حاصل از تحلیل بندی شد گذاری دسته وکار و سرمایه بندی، مدل کسب زمان

دهد که بیشتر مؤسسان ایرانی، از میان آقایان هستند و  های مربوط به پرسشنامه نشان می داده

عامل مؤثر در موفقیت و  91باشد؛ در این پژوهش  سال می 92نیز میانگین سنی مؤسسین 

های نوپای حوزه فناوری اطالعات ایران،  همچنین قواعد موفقیت و شکست شرکت

که قابلیت استفاده و انطباق « آنگاه-اگر»ها با قواعد  های ابتدایی رشد آن وصاً در الیهخص

های  در محیط واقعی رادارند، شناسایی شد که وجوه تمایز اصلی این پژوهش با پژوهش

باشد. از این عوامل چند عامل با درجه تأثیر بیشتر شناسایی شد که شامل تجربه در  پیشین می

های تیم اجرای،  ها و توانایی قبلی تیم مؤسس، آموزش تیم مؤسس، ویژگیصنعت، تجربه 

بندی درست  موقع زمان گذاری به بندی درست، وضعیت اقتصادی، انگیزه اولیه، سرمایه زمان

 باشد. بندی می باشند که بیشتر عوامل مهم مربوط به دسته تیم و زمان محصول/ خدمت می

های نوپای حوزه فناوری  ارزیابی شرکت های آتی بر شود پژوهش پیشنهاد می

اطالعات در مراحل پیش بذری متمرکز شوند. ازآنجاکه شناسایی موفقیت در آن مراحل 

های  ها و هسته های شرکت آوری دقیق داده ها و متغیرهای مختلف ازجمله جمع با پیچیدگی
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اد بیشتری آوری تعد توان با جمع مختلف فناوری در اقصی نقاط کشور مواجه است، می

های مرتبط را با یادگیری ماشین و روش  متغیر یعنی در حدود چند صد متغیر پیچیدگی

بندی شناسایی کرد و سپس در مرحله دوم آن را وارد یک پایگاه قواعد نمود.  دسته

قاعده به  22همچنین استخراج پایگاه قواعد در این حالت با تعداد قواعد کمتر، حداکثر 

شده  های یادگیری ماشین شناسایی ای از پیچیدگی توسط روش مدهدلیل اینکه بخش ع

های نوپای فناوری  باشد. همچنین توسعه مدل ارزیابی شرکت تر می تواند منطقی است، می

فناوری نیز با توجه به  های نوپای صنعت زیست اطالعات به شناسایی و ارزیابی شرکت

 رد.تواند مدنظر قرار گی اقتصاد مناسب این حوزه می

 تعارض منافع

گونه تعارض منافع، میان انتفاع محققین با دستاوردهای  دارند که هیچ نویسندگان اذعان می

 پژوهش وجود ندارد.
ORCID 
Seyed Mahdi 

Sadatrasoul 
 https://orcid.org/0000-0002-1408-0094 

Sepideh Shafia  https://orcid.org/0000-0001-5133-3647 

Mohsen Khodakarami  http://orcid.org/0000-0002-1129-5858 

 

 

  

https://orcid.org/0000-0002-1408-0094
https://orcid.org/0000-0001-5133-3647
http://orcid.org/0000-0002-1129-5858


 411 |   همکارانو  سادات رسول...؛ یها شرکت تیموفق ینیب شیپ یبرا دیارائه مدل قاعده محور جد

 منابع
گذاری ایران.  اعضای انجمن سرمایه 1933گذاری جسورانه ایران، گزارش عملکرد  انجمن سرمایه
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10.22034/aimj.2022.156214 
، بازیابی 1931الکاماستارز - ایرانآپی تحلیل فضای استارت(. 1931خلیقی، عطا.، ایمانی، فیروزه. )
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