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 ن بسوصت  یووفرتن  ها  قیو قی  اوتکتبا توجه به وضعیت کنووی  قتصاوا ک کانانانواع قعصد یو  کوه نق : چکیده

باا . بوا توجوه بوه قننکوه تعو ق  ینوا   قی   تونعه نحال  بتق  کشونها   قؤثتتوقی  نونکت   ق    یوفرتنن  بومستنی

 تیبوه قسو   اب ی ن  نوص  نق  یوفرتن ها   اتکت  توقی  وجو   قن  که ق    یققا عوققل کلک  خونی  قاکست    هااتکت

 ن   یووفرتن ها   اوتکت  تیوعوققل قورد  ن باه ف انانا. پژوهش پیش نو  کمک کن تا ننی ع به قوردیت    حیصح

 قنتبوا  کشو   کاو ق   توقیمن   هانوش قی  کن. کن  ها کمک قاتکت بین  قوردیت قن پیشقنت که به  تقعنق

قیواع  توو  نوقبو  انانوان  بتق  قیجمن  توقیی  نت  نک کش  فع حاصل که قنت ها   ق قی ق قجموعه قیاع  ن

 ن پوژوهش پویش نو اواقل  ا   فونجمعها   ق   قنت. انانان  ققکاع قوردیت قنظونوکان بهکسب  هاتیرعال

قسوصدل   تهایقصغقنصختقج قی . ها فغای کت   هن  قنتقی  قنت که رعالیت خو  نق قی اصاب  یوفرتن اتکت  قون     165

بتق  هوت اوتکت یووفرتن  وضوعیت    تتبهو نپس    ا  قنصختقجبین  کنن   قوردیت قبص ق طبق نوش تحدیق  پیش

کوانبت   و ... بوت قبنوا  وضوعیت رعالیوت   قرزقنیتمنانتک  وقبسصه قی طتنق بتنن  وب  تیقصغقد قن ا   قنت.    تیقصغ

 ن قنو   صواًنیهاقنت.   ا   اب نقنیو  ن صونت ت قوم رعالیت اتکتک اتکت یوفرتن  قورق    ا   اب نقنیاتکت یوفرتن   

و   همسوانگ    نتتکنویز   -kگیت ک  ها  قاای  بت قن پشصیباعک  نخت تامیمبه کمک قلگوننصم   ن رای قول  پژوهش

یووفرتن  او   و  ن ها   عوققل قوردیت اوتکتقسصدل نا هماع     تهایقصغ   نقؤثتتتقیصخاب    راخصه بتق   جسصجو 

یصانج توقع  قیجمن  همچنوی  گونوا  قنو    قنت.  ا  قنصختقجقپتنون   قن  عوققل توقع  قیجمن  با    وقنطهبهرای  وم  

باهم  و عاقل قهم جهوت  یقاعهم پذنت قدیاس  و تنپذقیعطاف ا   بتنن ها  یوفرتن اتکتقوضوع قنت که  ن  

 .او  ققوردیت امت    

 .یوفرتن ها   اتکتبین  قوردیتک  پیش  کراخصهک قیصخاب ونژگ   قلگوننصم قپتنون ک قلگوننصم :هاواژهکلید
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 مقدمه
کت ع  ها  قهم  ولت نای هم کمک به تونعه  قیش و یوفون   ن نطح قتصاا  ک رتقهم  نک  قی قولونت 

تجان   بتق   قن   اتقن   نمت  قیش نای   به  حتکت  و  یوفونقیه  قتصاا   ها   قنت.  قتصاا   کت ع  بنیاع 

قنت و  ولت نای هم  ن    بنیاعو  قیش  ها  قتصاا  قداوقص ها  قهم نیانت نک  قی خوقنصه   اعیبن قیش 

یقینه تالش  قنتقن   قیجام  ق    پان قن   و  قثتگذقن  قهمک  یوفون  ها    ن    ن و اکورا   )عملکت  صن وق 

قتصاا    ننکانفرت  کهن قیفیجا.  (1396  ای همن ولت   نا   به  یاو   ق   قنجت  قا  کانفرت  اییک    ناع نبه 

 Hyder and Lussier)  قصحمل اوی نق     کمصت   هااکست   و قنابع قنیامن ک  تا قتصاا ها  منتت  قنقورق 

قی ک قال  نق به اتکت   نؤقل.  (2016 قننجانت که چگویه قنابع  یوپان  تخایص  هیم که قصل   ها  

به    قج  قًنق    هافع بصوقین  نا  کنن  و بای ه  قتصاا    قاصه باان  و نو  حاصل قی رعالیت قتصاا    

گذقنقع  نتقانه  نؤقل  عم تاًکه    نؤقل ها  یوفرتن  ج ن  تزننق یمانیم. بتق  پانخ به قن   چتخه اتکت 

پیشق ل  قنتوکان کسب   وها ن قنصو و    ها هن  اصاب جسونک   اتکت  ها   و  قوردیت    عنوقع بهبین  

ها  قخصل   یمانن .  ن قن  قیاع  قیشمن قع قخصل  به بتنن  قن  قوضوع قی جنبه نصیان پانخ عمل ق 

 قی . ییز پت قخصه

لوقاع و   وکانهاکسب   قوردیت  ق بیاتقتون  به  پژوهش    ن(  2002)  1چاع   و  ک    قصون   کوچک 

   نوی ک   عوققل  قثتگذقنی ؛  وکانهاکسب   قن   قوردیت  نو   بت  ونژگ   نه  که   ق ی   یشاع  و  پت قخصن 

  بت  قثتگذقن  عوققل بتنن  به( 2003) 2کاکات   کانفرتن . رت    ها ژگنو  و گذقنقعاع یبنرت     ها ژگنو

    ها  ژگنو  که  ا   قشخص  تحدیق  قن    ن.  پت قخت  بتتت   ها  رناون ن    ج ن    ها  گذقن هننتقا  کانقن 

قوردیت    کنن   ییتع  عوققل   نتتقهم   نتابص ک  نقهبت ها   و  قنابع  بت  قبصن    هات یتابلکانفرتن ک  

:  کت   انانان   نق  کوچک   وکانها کسب   قوردیت قثتگذقن  عاقل (2004)  3ک ل  و نو نقگاف   .قنتوکان کسب

  قنابع قسائل  بایقنناب ک     هاتی رعال  پذنت ک  یجایش  قال کقسائل    ق نتنص کقسائل    رت  ک  قشخاات

 .عوققل قحیط   رناون ک  قیضبا ک  نتابتک  قحاولک  قشخاات  قتصاا  ک  اتقن   قیسای ک

نژنم    ن  بتتت  رناون    قنق یوفرتن      وکانهاکسب  قوردیت  حیات   عوققل(  2006)  4و قی ننوع   کتوو

ها  بنگا    قن   بت قوردیت  قثتگذقن  عوققل   نتتقهم  تحدیق  قن   یصانجبت قناس    کت ک  بتنن   نق  صهیوییسص 

  خاصکصونت  به  بایقنناب   و نقهبت   عامطون  به   نایقاع  نقهبت   خبتگ ک  ق نتنص ک  گتو   تعه :  قیقی   عبانت 

تونعه.  ن  تحدیق  و  ق نتنص    هاتیتابل  و  قشصتناع  با  قنتبا  کانق بنزننگ   نگت  پژوهش   و  و  چو    5ک 

.  کت  نق قطالعه تتکیه  ن کانفرتنن  اکست  و  قوردیت  عوققل  عاقل ک  تحلیل فقان   نوش با کمک (2009)

قناس   ق نتنت  اتکت   یاقخوش   تتکیهک  کانفرتنناعقییظت    تحدیق  قن   یصانجبت    و   ص قتت  ااقل)  و 

ق نت   ها ژگنو  و  تبل    تجتبه   ک(قجصماع    هاقهانت      هابنگا    قوردیت  عاقل   نتتقهم  اخایص  

 
1.Man, Lau, and Chan 

2.Kakati 

3.Rogoff, Lee, and Suh 
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5.Benzing, Chu, and Kara 



 1398پاییز و زمستان ، 2شماره  ،5 مدیریت اطالعات/ دوره                                                              160

نه   تکیقورد  که بتق کنن  ق اعیب خو  ق ل  ن ( 2012) 1الیگ   و و گتوئنوگ تحدیق   ن قنت. کوچک

)با و    نکانفرت   نبا  اخصعاقل قتبوطه وجو   قن .   (ک نایقاع   قیسای  هنو نتقا   اخا   ها ژگنباا  

    ا نقی قزق   بتخ   نبا   ( و یوفونت  یو غ  هیقول  هنوکانک نتقا قاصه باا  )طتح کسب    خاص   ها ژگنو   نبا

و  قنیناب  قوردیت    قنظونبهقعیان    15 ن ق ل لونیتک    اع )بالدو (  قاصه باا .نقشصت   رت  نق بتق قنحاتبه 

ق  قون بتنن  وکانهاکسب   اکست تتقن  کسب  گیت    قنیناب   قعیانها   قن   قی:    قی عبانت وکانها  که 

ک قشاونقع  6طتح( )   زننبتیاقه ک  5تجتبه ق نتنت   ک4ک تجتبه صنعت3قال   و کنصتلک یگه قن   2  گذقن هننتقا

)ک  7  قحتره  قحاول  9کانکناع  ک8تحایل( فقویش  یقاع  خ قات ک  قتصاا   10و  یقاع  ن  11ک  اتکا 12ک  ک  13ک 

 . ( Lussier 2014 andHalabi) 16ک بایقنناب  15ک قتلیت14وقل ن  

بت    قؤثت ن قداله خو  تحت عنوقع »نک بتنن  تجتب  قی عوققل   (2015)  17ن  قونوب  و  خانرت  ک عمت 

    کوچک با  نصتن   وکانهاکه کسب    ه  یشاع ق ن تویس    2015کوچک«  ن نال    وکانکسبقوردیت  

قیسای  شصتیب قنابع  قال   اعقجصم   ک به  یوفون  شصت یب   و  که  به     قحصمال  قن   که  قیجام  هن   خو   نق  یوبه 

قناس    .کن  ق   ینق تضم  تیقورد قوردیت2005؛2016)   نوعنون   یظتنۀبت    یوفرتن      وکانها کسب  ( 

قصل هاقؤلفه   تون   تبیی ها  فع   بی   تنانب  و  رتقنن   و  قحی   قن  ک  کانفرتن ک  ااقل  کانفرتنن     

قققطالعه  ن    .او  ق که  جوقیاعک     ه   ققیجام    (2017)  18لوتبا و    اتقن   قون   کانفرتننایه  ن  فقا گ  

  ت ینق  قورد   نبهصت  و   ه  قک عوققل قیگیزا ک قنابع و کانفرتنن  نق قون  تحلیل تتقن  هارتصتانانان   

   ه .فع یشاع ق    العیقلصحاخاوص رانغقورق به   ناعنبا کانفرت   شصتیب   جلسات قاصتقک  نق  ن بتگزقن 

و  قس   قییظت قورد   اناخصعوققل نوقع (2015)  19چصتج   قهم   ننکانفرت  تی ن  .  کنن  ق  فانق   یدش 

    ننکانفرت  تیعملکت  و قورد   نکه بهصت   ه   نق قنقئه ق   قی عوققل قخصلف   ق خالصه   ن قداله خو   هافع

قوردیتک تحمل یاهماهنگ ک قثبت قی نش  و    به   ابیبه  نص  ایییعوققل  هم چوع  .  کن  ق   نیبش ینق پ

 
1.Groenewegen and de Langen 

2.Capital (capt) 

3.Record keeping and financial control (rkfc) 

4.Industry Experience (inex) 

5.Management Experience (maex) 

6.Planning (plan) 

7.Professional Advisers (prad) 

8.Education (educ) 

9.Staffing (staff) 

10.Product/Service Timing (psti) 

11.Economic Timing (ecti) 

12.Age (age) 

13.Partners (part) 

14.Parents (pent) 

15.Minority (mior) 

16.Marketing (mrkt) 
17.Omri, Frikha, and Bouraoui 

18.Olugbola 

19.Chatterjee and  Das 
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قنصانتاپ و قیجام    216  قی  قیمویه  ن قداله خو  با  (  1995)  1و کونق    لونیت  .هانتفع   نتتقهم یوفون  قی  

توجه  تابل   تیقورق قی  و قصغ   هااتکت ک   ه  فیقوع یشاع ق  جنصاکه ی   قنی   ق  فقان  بیاع  هافیقوع 

ق  شصتیب حتره کت ی   قنصفا    قشاونقع  حاق   ق:  کتنشناک  .  وکانکسب   کن  اعیو  ققت  قداله  و   ن  فگتقوقل 

پیش   14  (2016)  2چو قن   جهت  پیشینه  قطالعه  قی  نق  قنصانتاپ راکصون  قوردیت  عوققل  بیاع بین   ها 

قولیهکگذقنه ننتقاقنصانتاپک    بهزقاع اتوع  توقع ق  هافعکه قی بی     کنن  ق رعال بو ع  ن    یقاعق ت     

فوقاتق   بایقن قاان  کت . بون قن و  عوققل قوردیت خو   ن    به بتنن   ققداله  ن    (2018)  3بان وعک لونیتک 

  ک    قاص  نوقبق خوب با کنصتل قالیگه  ک کار  هنکه  قاص  نتقا   ه  یشاع ق  جنیصا  پت قی  قرلسطی   

  ت یو قورد    قن نپا   عوققل بتق    نتتاتکتک قهم   تنتن ن قون  یحو  ق    ق ها و قشاون  حترهبتیاقه   جا نق

 . کوچک قنت   وکانها کسب

   وکانها کسب  قوردیت  بت قؤثت عوققل   بن ت نقولو  با عنوقع ققداله ن    (1391)  جیکت یائعا ل فذن و  

قصغیت نق بتنن     34رای ک تع ق     قابکه تحلیل رتقنن  نونکت - بتتت  ها  رناون  حوی  قصون  و کوچک

عوققل   کن   ق   بن ت نقولوو   به  قصغیتها  بی    و قولیهک تخاص  ه ننتقانابدهک   و چوع تجتبههم.  ن 

  ارصن ن (  ن2003بانوع و قانکم  )  قنت.    ا  قاان    تحایالت   کتنپذقیعطاف یوفون ک   و خبتگ ک خالتیت

    ننها  ن تونعه کانفرتو یدش  ولت   نایهنکانفرت   هات یرعال  نایهکنکانفرت  شنگتق  نایهکنکانفرت  اقیکه قاص

 ن قداله  (  1394 ک پی قئ  و  لیت  )وی    ضنتفو  .قنت  یوفرتن   و     ن کانفرت   وکانهاکسب  تیقورد  لی ل

انانا به  قولو  ن خو   کل   بن ت نو  پت قخصهکسب  تیقورد    یعوققل  یصاوکان  یشاع    ق یتحد   نق  جنقی . 

با قشصت  تنتنکه ق    ه  ق عوققل قؤثت نق    تنقولو   طونکلقنت. به   تیعاقل قورد   نتتقهم  اعن قنتبا  

تتت  توقع ق یبه   بیبه  ق  اعی ب  تنصونت  ت  ک با قشصت   نتبا کت :  قی    ک میکان  تع ق  کانکناعک خ قات پس 

  ک  قنابع قیسای تنتنق  ک نناتکتک تجتبه و نابده کانفرت  یابکه تأق  ک و حساب قن   رتوشک تخاصک قال

نایقای قیعطاف   ک ناخصان  اتکتک  صنعتک    تی  یا گن  ک کل   ت نپذنابده  نتابت  ن  ا ت  نایقاعک  بو ع 

قحا   ون   ک ت نپذسکنن قعضا   متکیت  ولکعمت  رنّاون  ت کنق ئتیه   تع ق   وقن کت ع  نا   ققکاع    ت ن قی 

  زقعیق  ک قهانت و  قیش رن  زقعیق   تکیفینایقاعک ک   نگنید   ککنتجتبهک قتحا  قنصتقتژ  التکیکشونهاک تحا

قطم  تقتییتغ قیعطاف   ناعیو ع م  یوفون   تیکاالک خالت  ع نابکه توی  ک خانج   تن پذ ن صنعتک  نوی  به   ک و 

قحساع    .قنت   به قعصبان بایک   و تونعهک  نصتن   قیصنعت و  قیشگا ک تحد  کنبو ع نایقاعک قنتبا  یز 

بتنن(  1389)   گتقق   و  نایت یچ  ک انی قل  قحم  قورد   نایقایعوققل  نوع   به  بت    ت یقؤثت 

  ک  جذب  ن نطح رت   تیظتر  ک  قال  قنابع  تیقصغقنظون چهان     نقی . به قپت قخصه   یوفرتن   ها   وکانکسب

تابل   جذب  ن نطح نایقای  تیظتر به   ابن بایقن   هات یو  قصغنق  قورد   تهایعنوقع  قؤثت  ن    ت یقسصدل 

یصاتتقن  ق       بتننوکانها قونکسب ق  جنقی .  یشاع  با    تیکه ظتر   ه   پژوهش  جذب  ن نطح رت   

ها  اتکت   تینق بت قورد  تگذقن یتأث    نشصتیو کانکناع ب  ناعنکانفرت   و ابکه قجصماع    قیسای  هنقبعا  نتقا

  یق       ید  «تقعن ن ق  یوفرتن   رناون     هااتکت    قنن قلگو  عوققل قؤثت بت نا  پا»  ق  با عنوقع ن قداله  .  قن

 
1.Lussier and Corman 

2.Krishna, Agrawal and Choudhary 

3.Baidoun, Lussier, Burbar and Awashra 
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پا  ارص نبه  یبال    و همکانقیش نا   بت  قثتگذقن  قثتگذقن      و چگویگبنیاع  ش ها   قیاتکت    قننعوققل 

قی   یشاع  ق     هاارصهن.  قی قنصفا   کت      ق چن  یمویه  وش قطالعه قون  قنظون قی ن   نب ه  کقی   بو     هافع

و ب  ا ه ژگنکه  پا  تیقهم   نشصتیقؤنساعک  قنق   و  نا     یوفرتن     اعیبن قیش    هااتکت    قن ن ن 

  ننبه کانفرت ا نی شنوجو  گتق  قنکنپایوفرتن    هااتکت قؤنساع   ها ژگنو  نتتقهمقی   کن هسصن .

  زقعیقی ق   دیتلف   که  گذاصه  اتیبه تجتب  توقع  ققهم قؤنساع    اتیخاوص  گتن   قی  .قنت  قرتق    نق  اعی ن ق

قنطده     ن  حضون  لیقی تب   عوققل  هتچن قشابه قنت یام بت .    وکانکسب   قی قینق  نابده کان و تجتبه  ن  

ققا    هااتکت   نا    ن   دنتشو   هاانت ین   بتخ  انفیق  تجان  و   قنصنبا      یچن  توقع  ققثتگذقن بو   

به قؤنس  یوفرتن      ها اتکتنا     لن ال  عم    یمو  که و    عوققل  و  هافع    یقتبو   با اتکت  قتتب  

تأق  ذکتاعناا  قنت.  هافع  بنیاعش قحاول  قی  قوضوع  به  توجه  که  و    قال   یقنت  اتکت      طتقح   ن 

ق    یکل   یدش  اتکت  قنق   تیبتق  فعک  ن حاول قورد   ق ل قی     نقنت و  ن کنان  قنصفا    قوضوع 

    نیما  ان ن   قننبه نا  پا   ابی نص   ن  اتکت نق  توقی  قنوا     وکانکسب قنانب و ق ل     ابنبایقن   قیش

 . (1397و قیثم ک    ی ن ک حیق     ید)

گتقس قی    (2015)   بیل  پس  ت ک  قؤنسه  خو   ن  نخنتقی   حوی   20 ن  رعالیت  ن  و  تجتبه     نال 

قنصانتاپ  اکست  و  قطالعه  قوردیت  به  فع   100ها  قوردیت  عوققل  نارص   جهت  قورق  ها  قنصانتاپ 

بن  ک  ااقل: یقاع بیل گتقس الیقه قوردیت هسصن  به یظتحوی  کل  که پس قی تحدیدات  پنجپت قی . ق 

  پنجبت قناس قن   عوققل قوردیت     بن جمع قن  قداله به    گذقن  قنت.وکانک نتقانهتیمک قن  ک ق ل کسب 

و یصانج ع    و    ل یوتحلهنتجزتحدیقک    انان ها  بع   به تتتیب نوشقحون پت قخصه قنت.  ن بخش

 بن   تحدیق صونت گترصه قنت. جمع  صاًنیها

 

 تحقیق  شناسیروش

   نبت طبق ق  .او  قیجام ق    قیی ق  قیصونت تحدقنت که به    کم  کت نبا نو   پژوهش قی یوع کانبت     نق

فقان   کنتعت به    جاقعه  گتو   پژوهش  اصاب    هایوفرتن  کل  قسصدت  ن  و   هن  قورق  نا   قتکز  و  ها 

ق   یوفون که  تحد  میخوقه  قاان   قن   فع   قیبه  بپت قی نبان   قونمنها  یمویه  قطالعات      بتنن.  ااقل 

 هن   اتوع  قی اصاب  که   نحال   قون بتنن  یوفرتن قورق قنت.     ها یوفرتنناعقی جاقعه    ا    فون جمع 

به باال ظهون   MVP نق تجتبه کت   و تا قتحله  هیقول   گذقنه نقتحله نتقا  کنکت   قنتک  ن حال حاضت  

قپل صاحب  قحصماالً  به    تننا  ان  ش یکیکت  ک  تا ن  و  قورد  قی  هسصن ک  زیی    ننایخ قت قنت    تیقنظت 

 .قون یظت قا خوقهن  بو  

 :هسصن ینت    صونتبهحدیق  ها  قن  تگام

قعصبتک قتجع و قدوواالت     هاتنقی نا  هاعوققل قوردیت اتکت   فونجمعقنصختقج و   اول:گام   .1

 ؛ا   قنتقخصااص  ق  بیل گتقس    گایهپنجبت قبنا  عوققل    نهییق   نو خبتگاع  ن ق

اووتکت یوپووا و   165و قنووصختقج قدووا نت بووتق  عوققوول قوردیووت بووتق    نایفقا   گام دوم:  .2

 تا یقاع قیجام تحدیق؛  هافعهمچنی  انانان  وضعیت قوردیت/اتکت  
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  kک  باعیبووت قن پشووص   یقااوو   صمنقی نووه قلگووون  با قنصفا   کاهش بع  عوققل قنصخب گام سوم:  .3

 ؛قصلب  قرزقنقی یتمو جسصجو  راخصه با قنصفا    ت  میو  نخت تام   گنهمسا   نتتکنیز 

  165بووتق  توقعوو  قیجمنوو  قی پانگووا   ق    قنووصفا  تابلج ن    تهایقصغناخت    گام چهارم: .4

 ؛1 وننقپتقنصفا   قی  با    اتکت و قنصختقج توقع  قیجمن  قوردیت/اکست

 

 و نتایج عددی   لیوتحلهیتجز
 گت  .ق   قنقئهروق     هاگام ن قن  بخش یصانج قجتق   

و    اول:گام   .1 شرکت  یآور جمع استخراج  موفقیت  سا  هاعوامل  و    یهاتی از  مرجع  معتبر، 

 بیل گراس  گانهپنج بر مبنای عوامل   نهیزم ن یمقاالت و خبرگان در ا

بتق  عوققل قوردیت بت   نکپس قی بتنن  و قتون کاقل ق بیات و همچنی  قااحبه با خبتگاع ذکت ج ول 

 . قنت  تیقصغ  41که ااقل    قنت  ا  قنصختقج قبنا  ق ل بیل گتقس  

 بیل گتقس   گایهپنج ن تالب عوققل  ا   بن  نصهو  ا   قنصختقجیوفرتن     هااتکت. عوققل قوردیت  1 ج ول

 لوسیر عوامل  رمجموعهیز دسته
بیل  

 گراس 

 نیمحقق

 ایرانی

مرکز 

 فناوری
 دیگران  اینوستوران 

تیم
 

     تع ق  قعضا 

      تحایالت ق نت 

      قیایگی  ن  قرتق 

     جنسیت ق نت 

فنا رت  نا قرتق   قنق   

تجتبه کانفرتنن  قورق  

 ؟ قی  بو  

   

     رعالیت قرتق   یقاع ق ت

     خالتیت قرتق 

     تجتبه قهانت قرتق  

  قرتق  قی  قحترهاناخت 

 هم
    

     تعاقل نق  توقیان  

تتکیب قنانب و قکمل  

 گذقنقع اعیبنهم 
   

     قرتق  قیگیز   

ص
ح

م

ول و 

بازار 
 

     قحاول نا خ قت؟ 

 
1.Apriori 



 1398پاییز و زمستان ، 2شماره  ،5 مدیریت اطالعات/ دوره                                                              164

 لوسیر عوامل  رمجموعهیز دسته
بیل  

 گراس 

 نیمحقق

 ایرانی

مرکز 

 فناوری
 دیگران  اینوستوران 

     توصی  بایقن ه ف 

     با نتبا  نتابت نطح  

قدانسه قحاوالت خو  با  

 نتبا 
    

    چتخه عمت 

    ه ف  بایقنقوقیع ونو  به  

قحاول نا نتونس  

   ققتحله ن چه  ا  قنقئه

 قنت؟ 

   

     تبلیغات نا بایقنناب  

    تدلی  نا یوفون ؟ 

موارد دیگر 
 

وضعیت  ن یقاع اتوع  

 قتیایوس فب ؟ 
    

First Mover?     
Fast Follower?     

  )توقیان   تنپذ قیعطاف

 تونعه( 
   

    س یتأننال 

     جایشی  پذنت  

       بن یقاع

حضون  ق  )قشاونقع حتره

 (  هن   ن ن اصا 


مدل 
ب

س
ک

وکار 
 

    ؟ تن پذاسیقد

    قتحله نا ؟  ک قم  ن

    قیزقع ورا قن  قشصتناع؟ 

    بایخون  قنف  نا قثبت؟ 

ی 
مال

 

   گذقنهننتقا حجم 

 قتحله قول 
   

قول قتحله   گذقن هننتقا 

 قول
   

عوققل قنصدتقن  ن قتکووز ناوو /پانک علووم و رنوواون ک قنووصاع قحوول   عالو  بت ق  تغییتها  روق همچنی 

نانت عوققل قهم    عنوقعبهو نا رضا  کان قاصتقک      هن  اصابو یام     هن  اصابقنصدتقنک اتوع رعالیت قی  
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 .قی ا  اناخصهخبتگاع  تون   

 
دوم: .2 برای    یسازآماده   گام  موفقیت  عوامل  برای  مقادیر  استخراج  و    165و  نوپا  شرکت 

 تا زمان انجام تحقیق؛  هاآن همچنین شناسایی وضعیت موفقیت/شرکت  

فقان  قنتباطات    رعال  ن حوی    ها هن  اصاب  کلیه   جاقعه  و  قی     تیگیمویه که    قنترناون  قطالعات 

قی   رناون  قطالعات و قنتباطات حوی   یوفرتنناع    165به قیزقع    قی کشون اتوع کت      ها هن  اصاب که 

قنت.   گترصه  صونت  یوفرتن   فقانها   کسب   بتق اتکت  و  ی   نق  اییقون ی   قطالعات  نصا   قی    زیقسئله 

علم    قعاویت  ق  ک  جمهون  انتننقتصاا   نجیصال  یشت   یچنو هم  نهییق   نخبتگاع    ات نقطالعه کصبک 

نا جمع    هات نقعصبتک  اتکت    فون قوجو   ق  یوفرتن    هاقطالعات  هم او   قنصفا        بتق    یچن. 

    نای ا   یقی قطالعاتک حاصل پ  ن .  نص  باالاو   قنصفا   ق   فقان     هاقی نوش   زیها ی ق    لیوتحلهنتجز

توقیمن   قتکز  تسه   قااحبه  با  یوفرتن      وکانهاکسب    گت  ل یو  قنت     هایوفرتن  راوق  ق یظت 

قااحبه   صونت  نب  قتکزک  پژوهش  و  فقویش  بخش  تون   و    یوفرتن هت     بتق    ت نتاو   هاکه  ثبت 

قرصا  :    چهان  یوفرتن هت     .  نوقتع بتق تا   قنتتقن  ق     هاگا  نپا   نق   ا   و نو ضب  قتفاق  ت م قهم 

یمو      ارتننق  ن   کل   لیت تحلقطالعا  ictstartups.ir تننا   قن نج بتو   هاقااحبه    نای ا   ی قول با پ

.  ن  ا ی  ق لیقطالعات تکم  ن هاب قیوفرتن  قثل  گتن   هات نقطالعات با نا  ننپس با تطابق  ق ع ق

بتنن با  نوم  قااحبه   یوفرتنناع   ت ننا   ت م  تخاا   قحصمال   هاو  قجالت  با    قثلیوفرتنناع     قرتق  

که ققکاع    ن قطالعات تا جا  لی ن گوگل قت قم به تکم   یوفرتن قی هت    ن یها   انبه و جسصجوها   یاقههفصه

ق که کان خو  نق قی    منا   یوفرتن   165به قطالعات     ابیپژوهش قورق به  نص   ن قات ا   قنت.  ن 

فغ  هن  اصاب  تنوع  ق    با.  قی کت     ایها  به  نوش توجه  تنوع  و  یتم     هاها  قی    قصلب   قرزقنپت قیش  ق   

(2017b  )ا   قنت.    قنصفا 

 

منتخب عوامل  بعد  کاهش  سوم:  استفاده  گام  الگور  با  سه  پشت  ن یماش  تمیاز    k،  بان یبردار 

 ؛ متلب افزاراز نرم و جستجوی فاخته با استفاده ت م یو درخت تصم یگ یهمسا نیترک ینزد

    بتق    ق ل  ارص نها   ق      بن . ه ف قی  نصه یاقن  ق  1  بن قتبوطه نق  نصه   هابه  نصه   ایقیصساب قا

که   ن ها ق     تننا   فع یوع  نصه بتق   لهیونتا بصوقع به  تهانتیقصغ  تن قی نا   عنوقع تابعصفت  نصه به 

بتق  قیصخاب    بن ها نصه  ک همچنی  قی  کت   یی تت قمک  تع   نشصتینق با ب  ستیها قشخص ی نصه فع

    گویاگوی   هانوش   (.Abe 2002)  او قسصدل ییز قنصفا   ق    تیقصغبین   ت نتمن   ن پیش   تهایقصغ

ق ق      بن  نصه    بتق  جمله  فع  قی  که  وجو   قن   یز  تیگمیتام   هابه  نخت  توقع ها    نتتک نک 

قاا   عاب   هاابکه ک  قجاون   هنهمسا نوش  پشص   یو  کت   باعیبت قن  نوش    .قاان   قی  قداله  قن    ن 

راخصه   ن   عنوقعبه جسصجو   و  نک  جسصجو  پانققصتها      نای نهیبه  قنظونبهیون      ناینه یبهوش 

 
1.Classification 
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قنیناب    نصه و  قیصخاب    هافع بن ها  بع    تیقصغجهت  گام  قیجمن     بتق   توقع   قنصختقج    قنت که 

 قنت.    ا  قنصفا   

قلگوننصم ابکه عاب ک   بت قن پشصیباع     نتتکنیز نه  قجتق    قرزقنیتم ن  همسانه قجاو  و قاای   قصلب 

 5قثبت وقتع  و 4ک قثبت کاذب3ک نطح ینت یمو قن 2ک خطا 1یتخ صحت   ااخص کلی   عملکت  پنجا ی  و 

 . ج ول  و گزقنش ا ی   به اتح

 ها  ق   قجتقا   بت نو  بن  نصه  هاکیکن. ت2 ج ول
 مثبت واقعی مثبت کاذب سطح زیر نمودار  خطا  صحت  

 76/0 24/0 72/0 47/0 92/0 ( SVMماشین بردار پشتیبان )

 88/0 12/0 88/0 11/0 87/0 ( KNNترین همسایگی )نزدیک

 81/0 19/0 81/0 20/0 81/0 (Decision Tree) میتصمدرخت 

کاذب   نکون ها   ایگتیبقثبت  وقتع  ن تع ق   که  نصه  اکست فع    قنت  قلگون  خون  ها  و    صمنبو   

بتق   بن   خطا   نصه    نص   11لذق قیزقع     ق   قنتک  صیتشخقورق  قاصبا   ها نق به نصه فع   بن  نصه

 قنت.   تبول تابلهمسانگ ک یسبت به نانتن      نتتک نیز 

 

 فاخته  یسازنه یبهانتخاب ویژگی با الگوریتم   •

بتق   ک تکاقل   نج   صمنقلگون  ک ن(  2011)  6نجبیوعپژوهش   ن   به   قنانب  ق قوم     ناینه یقسائل 

قلهام    7راخصه خایوق   پتی   به یام    کن   تون  یی گ   ناینهیبه  صمنقلگون    نقنت. ق  ا   قعتر   تخطیغ

  ز  ی و پتونش تخمک قیگ   گذقنها  ن تخمفع ها   ونژگ  پتی گاع و     نق  ژ نو   یی گ  و ی ا   قنت. اگترصه

ق   قصل قلگون   تکاقل   نای نهیبه   نج   صمنقلگون   نتونعه  نا   نای نهیبه  صمنقنت.  هماین     ت ن راخصه 

 میها  ن جوققع قخصل  به  و یوع تدسراخصه  تی. جمعاو   اتوع ق  هیقول  تیبا جمع  ک تکاقل   هانوش 

تخماوی  ق و  بالغ  پتی گاع  بتق:  تالش  ب   ها.  قای ع  ن  قلگونراخصه   ییی    قناس      نای نهیبه  صمنها 

   . جوققع یی   قای گنوی  ق   یهاک قی بفع   هاتخم  ا نها  قی راخصه   بتخ    راخصه قنت.  ن طول نتابت بدا

که تالش   نم وقنی. ققکنن  و پخش تخم  ق   یو اتوع به تول  کنن  بهصت و قهاجتت ق    طیها به قحجوجه 

    هاوجو   قن  که قنیش   وجاقعه کوک  کناو  که تنها    صالق  قجماع  کنی ع با کوکوها به  یی   قا   بتق 

  ن توقیا   قشکل وقتع  کنو    انیقی توقبع قع    پیشنها ا   به بتخ  صمن. قنصفا   قی قلگون قنی   کساعننو   

 ثابت یشاع  ق   قنت.    نای نهیقدابله با قشکالت به   خو  نق بتق 

 
1.Accuracy 

2.Error 

3.Receiver Operating Characteristic )Roc( 

4.False Positive Rate (Fpr ( 

5.True Positive Rate (Tpr) 
6.Rajabioun 

7.Cuckoo 
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قطالعه  علو    نایگگن ق ک     ن  یام    ک سصنوناهیقص   ناینهی به   نج   صمنقلگون  کن  (2013)  1و  به 

بتق CS)  راخصه   جسصجو  قلگون  ا    قعتر   ناخصان    ناینه یبه  قسائلحل     (ک  بتق   صمنقنت.      راخصه 

    نای نهیقسئله به   تخطیغ  تنقح و   انیقع   نقنصفا      تق ب  Levvyپتوقی    تتکیب ج ن   قیبان     یقول

نق   به   ا  نهیبه   هاحل قنت.  راخصه  بهصتتون   قی  بهصت  نوش  نت به    هاحلنق     نقتقتب  قی      هافق   

قلگون  جسصجو  راخصهکه     ه  ا   یشاع ققیجام    قگسصت     داتیقوجو  قنت. تحد قخصل      هاصمنقی 

وجو   قن  که یسبت به   راخصه ن     کمصت   قنت که پانققصتها   تیوقتع    نبه علت ق   نقوجو  بتتت قنت. ق

ژیصیکقاین     گتن    هاصمنقلگون به  قلگوننصم  با    صمنقلگون   نیبایب ن  ذنقت وجو   قن .     نای نهیو  راخصه 

و قکصشاف     قحل   تاا ر   نوا  یتون  پ   بت قنبهت     کن تتک قناناً نه جزء وجو   قن : قیصخاب بهصت

  انها  الیه    نبهصت   قن با یگه    نقیصخاب بهصت   جهای ن نطح    Levvy  پتوقیها   قنقی طت   صونت تاا ربه

با یوعحلنق   ققلگوننصم ژیصیک  قنت که قعموالً  ن    ن گتققی یخبه   ها قعا ل      نکه بهصت  او   قنصفا   

قی    تیها  ن جمعحل نق     نوجو  ی قن  که بهصت   خطت  چیو ه  کن  قنصدل ق    تکتقن بع    حل نق بتقنق  

ق  .بتو    یب قصلک  به    نای نهیبه    قنصتقتژ   ن ن  ا  توقی   ق   نقحصت نتمن   هماع  گسصتش    و ی به 

قلگون  2ذنقت    ناینهیبه  قاین   تیبت جمع   قبصن   هاصمنقلگون بتیاقه    بتق  کیژیص   هاصمنو      هاقطالعه 

 . اب نگسصتش    NP-hardقخصل ک قیجمله قشکالت     هات نچن قنظون  با قح و    نای نهیبه

ق بهینه   ن ن  قلگوننصم  قی نک  عوققل  گام  بهصتن   قیصخاب  بتق   و ت نتمن   بت    تگذقنیتأثنای  ج ن  

نای   قلگوننصم بهینه  ق یظت نوش قنت.   ا  قنصفا   بن    ها به کمک یصانج  نصهیوفرتن  قؤثت بت قوردیت 

و قیصخاب    ا  بیکتتبا نوش قلگوننصم راخصه    بان   نقبن    ن تسمت تبل  تکنیک  نصه   نه  راخصه قنت.

 . قنت  ا  گزقنش و یصانج  ن ج ول نه    گت    قونژگ  قیجام  

 عملکت  ج ن     هاااخص گزقنش   و بن  نصه  هاصمن راخصه با قلگون صمنقلگون  بیتتک. 3 ج ول

 مثبت واقعی مثبت کاذب سطح زیر نمودار  خطا  صحت  

  بت قن پشصیباع و راخصه

(SVM+Cuckoo ) 
67/0 33/0 70/0 57/0 97/0 

راخصه  تتن  همسانگ  و یز نک

(Knn+Cuckoo) 
80/0 20/0 78/0 25/0 81/0 

    نخت تامیم و راخصه 

(Decision Tree+Cuckoo ) 
89/0 11/0 86/0 20/0 92/0 

که صحت نوش  ن تتکیب  نخت تامیم و راخصه بهصتن  پانخ نق    او   ق ن قن  تسمت ییز قشاه    

ییز   ه   ققنقئه   قن  نوش  قن  نوش  قن .   هن   یشاع و    %86. قد قن نطح ینت قنحن   باالتت  با    کانقن  

  صتراً   صاًنیهاک  هاو قجتق  قلگوننصم  حالت قوجو   نهتوجه به همه پانققصتها  قلگوننصم راخصه و با توجه به  

تجتبه  ک  رعالیت قرتق    یقاعق ت ک  تجتبه کانفرتنن  که ااقل    تون  هت نه نوش قیصخاب ا ی   تیقصغ  11

 
1.Gandomi, Yang, And Alavi 

2.Particle Swarm Optimization 
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ورا قن   ک    تن پذاس یقدک   ت نپذقیعطافک  قتیایوس فب  نا تتقزک  بایقن ه فک  نتونس نا خ قتک  قهانت قرتق  

 . قنتگذقن قتحله قول  و نتقانه    هن  اصابع م حضون  ن  حضون نا  ک  قشصتناع

 

شرکت    165برای قواعد انجمنی از پایگاه داده   استفادهقابل جدید    ی رهایمتغچهارم: ساخت گام  

 ی؛وریاپراستفاده از با  و استخراج قواعد انجمنی موفقیت/شکست

توقع  و قلگوها     بتق  نارص   کاو قهم  ن علم یون   ق     ک نک  قی نونکت ها 1قیجمن رتفنن  کش  توقیی   

 قصل  ه ف  .(1394   حاق    و  ونن )خ   قنت تتقنگترصه قحدداع  قون توجه بسیان که انت پانگا   ق ه    ن

 تون  وقبسصگ  توقیی  .  قنت توجهتابل  و قحکم  هاتایوع  نارص  وقبسصگ ک کت ع پی ق  ن   کاو ق   

پاو   قگتقوقل قی  نک   ا   قطتح  قیجمن کش      هاصمنقلگون   نتت  ق هنهمکانقع  قپتنون    توقع     قلگوننصم 

  ن که قولی  بان  قنت  توقع  قیجمن کش      هاصم نقلگون   نتتا   قی اناخصه  قنت؛ قن  قلگوننصم که نک 

    نتعان.  قعتر  ا (  1993)  2قنمیلینسک قگتقوقل و  نوفق ک  تون     نک و  صفت  قدا نت  بتق    1993 نال

ق  پشصیباع  قجموعه  قنصای قن  تعتن   اعطمینو  همکانقع  نوفق   تون     طبق  قعا التو  یشاع     ن 

 : (Moodley, Chiclana, Caraffini, and Carter 2019)  قی ا    ق   

نه    ناعت اشحالت قوجو ک ط  ق ت  نهم راخصه و با توجه به  با توجه به همه پانققصتها  قلگوننص

ن  هسصن  که  ن هت نه هافعها  جوقب   ها قنصختقج اوی .بان قجتق ا ی  تا بهصتن  جوقب   1000تتکیب  

 .  ه  ققجتق نق یشاع    بان  1000ها  ن   نص  تکتقن همه نصوع   چهان. ج ول  قی  ق   نخ  یقاعهمقلگوننصم  

 بان قجتق  1000ها  ن  نص  تکتقن نصوع. 4 ج ول

درصد   ها ستون

 تکرار

درصد   ها ستون

 0.20 یوفون  نا تدلی   0.47 صنعت  تکرار

 0.60 قتیایوس فب  نا تتقز؟  0.54 تع ق  قعضا 

 0.37 ؟ 3قولی  قؤل   0.40 تحایالت ق نت 

 0.44 ؟ 4پیتو  نتنع  0.44 ن  

 0.87 پذنت  قیعطاف 0.37 جنسیت

 0.57 س یتأننال  0.64 تجتبه کانفرتنن  قورق 

 0.70 پذنت  قدیاس 0.84 رعالیت  یقاع ق ت

 0.47 پذنت  جایشی  0.50 خالتیت قرتق 

 0.57  ن ک قم قتحله نا ؟  0.77 تجتبه قهانت قرتق  

 0.70 قشصتناع  ورا قن  0.37 ق  قرتق  قی هماناخت حتره

 
1.Association Rules 

2.Swami, Agrawal And Imielinski 
3.First Mover 

قولوکانکسب   ا ی ن  ی قوتع  کنقؤل ک     یک  فع کسب  قنت که ه ف  قی طت  تیاتکت  بایقن   رتصت   یقول  جا نق  قنقطلوب   ن 

 .خاص قنت

4.Fast Follower 

 .کن  ق  یتدل نق خو   نتبا  یوفون نتعتبهاتکت که  کن
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درصد   ها ستون

 تکرار

درصد   ها ستون

 0.54 بایخون ؟  0.37 ق نتعاقل توقیان   تکرار

 0.14 قتکز نا   0.37 گذقنقع تتکیب قنانب و قکمل هم بنیاع

 0.80  هن   اصابحضون  ن   0.44 قیگیزش 

 040. قنصاع  0.67 قحاول  نتونس نا

 0.54 ؟  هن   اصاباتوع قی   0.70 بایقن ه ف 

 0.54  هن  اصاب ک قم  0.34 نطح نتابت با نتبا 

 0.44 ؟ نا  حضون  ن قتکز  0.57 قحاوالت خو  با نتبا قدانسه 

گذقن  قتحله  حجم نتقانه 0.54  ن ک قم قتحله چتخه عمت 

 قول

0.57 

 0.70 قتحله قول گذقن نتقانه 0.47 قوقیع ونو  به بایقن ه ف چگویه قنت 

   ققتحله ن چه  ا  قنقئهقحاول نا نتونس 

 قنت؟ 

 0.54 قنانب  یقاع  0.17

 0.44 تبلیغات نا بایقنناب  
 

که   ا   قشاه    تبل  تسمت  کانفرتنن ک   ن  تجتبه  قرتق ک    یقاعق ت عوققل:  قهانت  تجتبه  قرتق ک  رعالیت 

تتقزک   نا  فب   قتیایوس  ه فک  بایقن  خ قتک  نا  قشصتناعک  ت نپذاس یقد  ک  تنپذقیعطاف قحاول  ورا قن    ک 

حضون  ن   ع م  نا  نتقانه  هن  اصاب حضون  قی  ک  بیش  که  قول  قتحله  قوردیت    باعثقوقن     %60گذقن 

  ن ها نق پی ق کن .قی قجتق  قپتنون  قن  قنت که توقیی  بی  قن  نصوع ه ف .قی ا    یوفرتن ها  اتکت 

قی قجتق    پس قنت. ا  قنصفا   م قپتنون  ونو   قلگوننص عنوقعبهقیصخاب ونژگ    ختوج 11قن  تسمت 

  حائز قهمیت قنت.   او  قها قنصختقج  هان  که قی قنتبا  بی  قن  نصوعقلگوننصم قپتنون  توقع  نا تایوع

قنت    الیم ذکت  بتبه  قداالت    بنا  قطمیناع  قدا نت قرزقنش  نکهنباق  قون قطالعهگفصه  و  پشصیباع  قجموعه 

 .  (1394   حاق   و  ونن)خ    یاو  ققعصبتتت تولی    ول  توقیی  او   قکمصت   توقیی  قنجا  به قنجت

و ح قتل قجموعه    %80 قن قجموعه پشصیباع و قطمیناع قی قد قن ح قتل قجموعه پشصیباع  با تغییت قد

پشص  تا  %90قطمیناع   قجموعه  قطم  %40  باعیح قتل  قجموعه  ح قتل  توقیی   ک  %80  ناعیو  تع ق  

و ح قتل قجموعه    %45  باعیل قجموعه پشصبا ح قتقنت که کار  ییست.    ک نو کمصت قی    کنقنصختقج   

 : اوی   قگزقنش    پنجج ول  تایوع  ن    چهانک تع ق   %80  ناعیقطم

 % 80 ناعیو ح قتل قجموعه قطم %45 باعیبا ح قتل قجموعه پشص   قنصختقج   یتوقی . 5 ج ول

 اطمینان  پشتیبان  تالی  مقدم 
 98/0 51/0 قورق   هن   حضون ی قن اصابپذنت   قن ک  ن خ قتک قیعطاف

 88/0 45/0 قورق   هن   حضون ی قن نالک خ قتک  ن اصاب نه تا   کن یقاع رعالیت بی   ق ت

 87/0 43/0 قورق   هن   حضون ی قن پذنت   قن ک  ن اصابخ قتک قدیاس

 98/0 42/0 قورق  پذنت   قن  پذنت   قن ک قدیاسخ قتک قیعطاف

قی  لذق قجموعه تال  فع رد  ها ا    ن ج ول روق ه ف قنصختقج توقع   قنت که باعث قوردیت اتکت 

. با توجه به تعتن ک باان  ق  %98توقیی  قول و چهانم  قنق  قجموعه قطمیناع  .  ت یگ بتققوردیت نق  ن  

هان   یوفرتن  تمام    ح و قًقنت. به قن  قعنا که   قطمیناع ااخا  قنت قی قننکه نک تاع   چن  بان  ننت
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قی . تمام قن   پذنت   قنی ک قورق ا   و توقع قدیاس   قی قنعط  ک با تغییتقت بایقن   هن  قکه خ قص  قنقئه  

قی  یوفرتن   کت     ها هن   اصاب ها  گذات  ونقع    اتوع  قی  قی   هاصاب بع   ک  ج قا      هن  اصاب  

ها  یوفرتن  . طبق تعتن  قوردیت  ن پژوهشک قن    هن   قگذقن جذب کت   و به رعالیت خو  ق ققه  نتقانه

  ن حال حاضت  ن بایقن قنتقع قورق هسصن .

پشصیباع   و  قطمیناع  قجموعه  تغییت  پشصیباع    صونتبهبا  قجموعه  تا  قجموعه     نص   30یزول   و 

   یب  نقیقق  قعصبتتتن  توقیی  ن  چهانج ول  .  او   قبه تع ق  توقیی  قنصختقج  قضاره     نص   80قطمیناع  

ک با تغییتقت بایقن   هن  قهان  که خ قص  قنقئه  یوفرتن    هن  قیشاع  کل    طونبهیصانج  .   ه  قیمانش  

ک عمت رعالیت و حضونااع  ن بایقن  قی  ها اتوع کت    هن  قی اصاب  پذنت   قنی  وو توقع قدیاس   قی قنعط  

 هسصن . تتن  قی بی  نانتن   قنت قورق   نهتا    کنبی   
عوققل  که ذکت ا     طونهماع ونژگ   قیصخاب  تکنیک  رعالق ت ک  ننتجتبه کانفرتبه کمک    ت ییقاع 

قرتق  ک  قرتق   قهانت  قحاولک    خ قت ک  تجتبه  ه فنا   ک  تنپذقیعطاف ک  تتقز  ان   فب  ایوس یقتک  بایقن 

قول   گذقنهننتقاک   هن  ع م حضون  ن اصاب   انحضون  ک  اعن قشصت   ورا قن  ک  ت نپذاس یقد عوققل  قتحله  ک 

جهت بتنن  همخوقی  با ق ل لونیت و بیل گتقس یصانج   بت قوردیت قنصختقج   ن قن  پژوهش قنت.  قؤثت

 قنت.   ا  گزقنش   پنج ن ج ول  

 گتقس  ن پژوهش با ق ل لونیت و بیل   ا  قنصختقج  عوققل  همخوقی . 6 ج ول

 رابرت لوسیر
که  اتیتعداد مطالع

را   موردنظر عامل

 تندرفیپذ

 پژوهش عوامل استخراجی در 

 گذقن قتحله قولنتقانه 17 گذقن  نتقانه
 تجتبه کانفرتنن  12 تجتبه صنعت 
 تجتبه کانفرتنن  18 تجتبه ق نتنت 
  هن   اصابحضون نا ع م حضون  ن  14 ق  قشاونقع حتره

 تجتبه قهانت قرتق   9 قنانب  کانکناع جذب 
 نا خ قت  قحاولیقاع رعالیت قرتق /ق ت 7 یقاع قحاول / خ قات 

 قتیایوس فب  نا تتقز  9 یقاع قتصاا   

 بیل گتقس 

 ژوهش عوققل قنصختقج   ن پ 
 یقاع رعالیت قرتق /تجتبه قهانت قرتق  تجتبه کانفرتنن /ق ت تیم 
 گذقن قتحله قولنتقانه گذقن  نتقانه
 قتیایوس فب  نا تتقز  بن   یقاع

 نتایج   ارائهو   یبندجمع

ق به  توجه  رعال   قون بتننها  یوفرتن    ها اتکت  ه یکل  نکهنبا  فغای  حاضتک  پژوهش   ن    صشاعی ن 

قورق پس قی     هایوفرتن  قی     توجهقشاه   ا  که  نص  تابل  زیی    هن   بو ک  ن توقع  قنصختقج اصاب 

   ون ک و قتمام      هکت ع  ونقع اصاب     هن  ک طبه اصاب   ونص  ینال قی فغای پ نهتا    کنیقاع  ق ت    ط

قی اصاب  به توقیسصن   و  رعال هن   ج ق  به  ب   تیطون قسصدل  بپت قیی .  ق   هنخو   ها  یوفرتن     نقنت که 
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به قثبات     ا  نقتحله قول نق جذب کنن  و حضون خو  نق  ن بایقن تا ح و  ی  گذقنه نقی  ح قتل نتقاتوقیسصه 

ا   و      ن   زیی   قطالعات  قخل  نطون که  قی . هماع ا   قورق اناخصه   یوفرتن    ها اتکت   نبتناین . ق

  زیی  قنصختقج جنیصا نن  به یظت ق  ها ضتونیوفرتن   تیقورد  بتق   ت نپذاس یو قد  ت نپذعاقل قیعطاف 

    بن  عاقل یقاع ک   ن قداالت  تیلوننقبتت  ت  و     گتقس  ن نخنتقی  لیب  قییظت  .قوضوع قنت   یهم   انگو

یقاع اتوع    تیقوضوع که با وضع   نقنت. ق  یوفرتن   ک ن  تیعوققل قؤثت  ن قورد   نتتت یقی پتقهم   کن

فب  ایوسی)قت  یوفرتن  و  همخوقی تتقز  قنصختقج   (  توقع   قهم   کن  .قنت  ا     ن     قن   ن     نتتقی 

تت  ن بایقن بزنگ    هایوفرتن    تن با نا  سهنو قدا    قییصونت قعوققل به   نقطالعه ق  توقی  ق   فت   کانها

 . حال حاضت باا 

  ش یپژوهش پ   نیو  کت نبا قع ق  و قنتام نتوکان  قن  و با توجه به نو   کاوعلم  ق    نکهنبا توجه به ق

  ت ی قس   بتق    قنانب   علم   گا ن    سیتای  تأن   هافع به اتکت   جنا   و یصاقنقئه    قنت قلگو    ینوک قق

    ها ه . قی  ق     نقئهها قوجو  ق هن   اصاب   حال حاضت  تی ن وضع  تیق ل قورد   نیبش یو پ  تیقورد

ق  ا    فون جمع  بتخ   قگسصت      ها قیش   توقع  ق  پژوهش   ن ن    ااقل:   قوقن    نق  قی   قنصختقج کت . 

ها  تجتب  خبتگاع قن  حوی  تتقن بگیت  و یصانج  توقی   ن کنان  ن گا یصانج حاصل قی پژوهش پیش نو ق 

   انها یقکمل فع قی قع عنوقعبهاتکت    کن  تیقورد   تیگاو  هنگام قی قی    ق  هیتوص  قدانسه اوی .  باهم

کسب   او . قنصفا     ذهن بتق   توقین  ق  هاوکاننهبتقع  نق  خو   با  کسب  تیقورد   یتضم    ه ف  وکان 

بت قنابعک    تنهایه    ن با  ن  نف   هاپژوهش    ک نبنابتق؛    تعیی  کنن نهبت  و  بهصت پتننل و فقویش  تنتنق 

  کاقالًها   با توجه به بوق  بو ع تحدیق و وجو  یمویه   تمتکز کنن .  هافع بت یحو  قنصفا       یبلکه همچن

قی   ق  یوفرتن  وقتع   پژوهش  قن   کل   یصانج  صاحباع  ها  قخصیان  قدانسه  ن  و  بتنن   جهت  توقی  

بگیت .  یوفرتن وکانها   کسب حاضت  همچنی     تتقن      هاکانت  جا نق   بتق   قنانب  ناینه ییقپژوهش 

قصغیوفرتن    قعصبانننج  قنظونبه    قعصبان  گترص   یظت  ب وع  ن      ها ق     .قنت   قال   تهایها 

قؤثت باا . با توجه به   توقی   ولت ق  قه قف کل   ها  ن نقنصا هن  اصاب   کل  ابنقنی  ن ا    فون جمع 

نتقا  بتیاقه  به  توجه  با  و  اصاب  ها  گذقن هنتونعه  ولت    گتقع ن   و    ولص  گذقنقعانت ینهاک   هن   ن 

قنصفا   کنن  تا جاقعه بصوقی  قی    تیقورد   اتکت بتق  لیپصایس   ابنقنی   بتق   ن هاق ل    یقی چن  توقین  ق

    یمویه   تقنقطالعه قح و  قنتک ی   نق  .او   قن بهت    بالدو    هاقنابع قح و  به اتکت  صیتخا  قنطت

قیوقع اتکت    کاقل باا ک     شصتیب   نکون ها  زقعیهت چه ق  . ه  نق یشاع یم  یوفرتن    هاقی   ن  نت 

 :پت قخت  تنبه قوقن  ی   توقع ق   فت  داتی. جهت تحداو   قنصختقج ق  زیی   بهصت  جنیصا

 قی .  هن   اتوع یکت   قی اصاب   قلزققاًکه    ن هایوفرتن    ها بتق گسصتش و تونعه  ق    •

 . یوفرتنن   ها ق      فون جمع    بتق   تیقنطبق بت ق ل لون    تقینپتنشناقه قعصبت ق  میو تنظ  هیته •

 . چن  نوش قخصل  توقع  قیجمن    بت قبنا   تیگمیخبت  تام  سصمین  جا نق •

ها  رتق قبصکان  قاین  قی حام ذنقتک کلوووی   ها  قیصخاب ونژگ  قاین  قلگوننصمقنیناب  نانت نوش •

 .قونچگاعک قلگوننصم قنصعمان  و قلگوننصم ژیصیک

 .کوچک و قصون    هابا اتکت   یوفرتن    هااتکت   تیعوققل قورد  سهنقدا •
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Abstract: In the current economy and entrepreneurship situation in developing countries, 

experts maintain that establishing startup companies proves an efficient and promising 

approach. In spite of the fact, many startup companies are failed. However, there are key 

factors, which can help such companies follow the path to success. This research aims to 

identify the factors, which led to success of startup companies in Iran. Accordingly, one of the 

important roles of data mining is exploring the relationship between datasets, and getting the 

result of a series of association-based rules for identifying the strong relations between business 

activities. The data of this study is collected from a total of 165 Iranian startup companies. The 

feature's columns included 41 success factors of startup companies addressed in domestic and 

foreign studies. For the prediction phase, we use the help of support vector machine algorithm, 

decision tree and k-nearest neighboring to classification. The feature selection technique in 

order to come up with the most efficient success factor of startup companies is Cuckoo search. 

Finally, rules are extracted by means of Apriori Algorithms. The results indicate that factors 

such as, namely, entrepreneurship experience, working duration, skills, type of service or 

product, target market, Blue Ocean or Red Ocean strategy, flexibility, scalability, customer 

loyalty, presence or lack of presence in an accelerator, and first-stage of investor are the most 

important factors that have the greatest effects in a startup's success. Moreover, the extracted 

results reveal that flexibility, and scalability are considered as two key factors contributing to 

success of Iranian startup companies. 

Keywords: Apriori Algorithm, Classification, Cuckoo Optimization Algorithm, Feature 

Selection, Startup Companies. 
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