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موردیمطالعه -ارزیابی ریسک شتابدهنده ها در انتخاب استارتاپ ها 
علی دهقان–سید فرهنگ فصیحی –سیدمهدی حمزوی تبریزی 

(پلی تکنیک تهران)دانشگاه صنعتی امیرکبیر

:چکیده

هبکهاستشتابدهندههاتوسطاستارتآپانتخابدرتأثیرگذارارکانازیکیریسک،

بهریسکارزیابیراستاهمیندر.میکندکمکاستارتآپموفقیتصحیحبرآورد

عوامل.دباشداشتهاستارتآپآیندهوضعیتازروشنیبرداشتتامیکندکمکشتابدهنده

ژهایویاهمیتازریسکمیان،ایندرکهمیگذارندتأثیراستارتآپهاانتخاببرمتعددی

اهدافتحققعدمعواملمهمترینازیکیاستارتآپریسکمدیریتعدم.استبرخوردار

تامیگرددشتابدهندههامنابعهدررفتوشکستبروزموجبکهمیباشدشتابدهنده

.ببردسؤالزیرراشتابدهندههااعتبارمیتواندکهجایی

هچندمعیارتصمیمگیریمدلازوریسکهاشناساییبرایدلفیروشازپژوهشایندر

اولویتبندیوشتابدهندههاتوسطاستارتآپهاپذیرشریسکهایارزیابیبرای

هایریسکدیمتلومراتبیسلسلهروشکمکبه.استشدهاستفادهموردنظر،گزینههای

فازیویکورروشبهموردنظراستارتآپهاینهایتدرووزندهیشدهشناسایی

.شدندانتخابواولویتبندی

:و روش تحقیقادبیات 
بهاستارتاپهادرسرمایهگذاریریسکبررسیبرای(2017)همکارانوکاکس

رهایمعیا.فناوریوتناسبخارجی،داخلی،:یافتنددستمعیاراصلیدستهچهار

.ودببازارویژگیهایبهمربوطخارجیمعیارهایومدیریتتیمبهمربوطداخلی

بتناسعنصردوبهخاص،طوربهتناسبامابود،واضحکامالًفناوریمعیارهای

.دارداشارهکارآفرینتناسبوصنعت

ایبقشانسبهبودآنکلیاهدافکهاسترشدمراکزازخاصینوعشتابدهنده

انیپشتیبخدماتومنابعازمجموعهایطریقازآنهارشددرتسریعواستارتاپها

(2004آرنات،).است

رااستارتآپارزیابیمعیارهایکهکردندپیشنهاد(2008)نورمنوبرگک

قابلمدر(ایدهسودپتانسیلوبازاریعنی)ایدهبرمتمرکزمعیارهایبهمیتوان

(نانکارآفریمهارتهایتجربیات،ویژگیها،یعنی)کارآفرینبرمتمرکزمعیارهای

.کردتقسیم

ومکسولبالقوه،سرمایهگذارانوکارآفرینانبینتعامل150مشاهدهاساسبر

وددررامتفاوتیمعیارهایفرشتهسرمایهگذارانکهدریافتند(2011)همکاران

در.رندمیگینظردرنهاییتصمیمواولیهغربالگرییعنیتصمیمگیری،مرحله

گراندیازکهاستارتاپهاییبهجایدارندتمایلفرشتهسرمایهگذاراناول،مرحله

.کننداستفادهمبتکرانهاستارتاپهایازمیکنند،عملبهتر

:استزیرشرحبهتحقیقایناجراییمراحلوچارچوب

استارتآپهاانتخابفراینددرموجودریسکهایدستهبندیوشناسایی-1

AHPروشبهریسکهاوریسکهادستهوزنتعیین-2

دیمتلروشبهیکدیگربرریسکهادستهاثرشدتتعیین-۳

AHPودیمتلترکیبیروشبهریسکهانهاییوزنتعیین-4

هاآناولویتبندیوفازیویکورروشبهبررسیمورداستارتآپهایارزیابی-5

:پژوهشهاییافتهونتایج
کهگردیدشناساییریسک27دلفیروشطریقازگرفته،صورتبررسیهایبا

موردنیاز،تعارضاتسرمایهتأمینعدماهمیتترتیببهآناولمورد4

یریسکهاسپس.استنادرستهدفبازارانتخابودرونگروهی،انعطافپذیری

مالیوتیممحصول،محیطی،ریسکهایدستهچهاردرشدهشناسایی

.گردیدنددستهبندی

:استزیرشرحمختلفروشهایبهشدهشناساییریسکهاینهاییوزن

ستهدنظرازفاکتورمهمترینکهمیشودمشاهدهبهدستآمدهنتایجبهتوجهبا

خودمیاندر.میباشدمحصولومالیریسکهایخبرگاننظرطبقریسک

نوانبهعمحصولریسکدستهازنادرستهدفبازارانتخابریسکنیزریسکها

موردمایهسرتأمینعدمهمچنین.میشودتلقیوزنبیشترینباریسکمهمترین

دسته.استشدهشناساییمهمریسکدومینعنوانبهمالیریسکدستهازنیاز

رشپذیعدمریسکوریسکدستهکماهمیتترینبهعنوانمحیطیریسکهای

.شدهاندشناساییریسککماثرترینبهعنوانفرهنگی

:گیرینتیجه
ایندرتهتوسعهیافسلسلهمراتبیتصمیمگیریمدلحاصله،نتایجطبق

.اددنشانخودازخوبیعملکرددقتاستارتآپها،ارزیابیبرایپژوهش،

ههمیشاولاولویتگروهیمطلوبیتتغییرباکهشدمشاهدههمچنین

زاحاصلنتایجخالصه.میشوندجابهجادیگراولویتهایوبودهثابت

.استشدهارائهزیرجدولدرحساسیتتحلیلومدلاجرای

Assessing the risk of accelerators in 

selecting startups- case study

Abstract:

Risk is one of the most influential elements in the startup's choice of accelerator, which

helps to accurately estimate the success of the startup. In this regard, risk assessment

helps the accelerator to have a clear understanding of the future status of the startup.

Numerous factors influence the selection of startups, among which, risk is of particular

importance. Lack of startup risk management is one of the most important factors that

cause the accelerators to fail to achieve their goals, which leads to the failure and loss of

accelerator resources to the extent that it can question the credibility of accelerators.

In this study, the Delphi method has been used to identify risks and the multi-criteria

decision model has been used to evaluate the risks of accepting startups by accelerators

and prioritizing the desired options. Using the hierarchical and Dematel methods, the

identified risks were weighed and finally the start-ups were prioritized and selected by

the fuzzy Vikor method.
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نهایی
وزن به روش 

ترکیبی

میزان تعامل
از روش 
دیمتل

وزن به روش 
AHP

دسته ریسک

0.095 0.590 4.917 0.12 محیطی

0.426 2.638 6.327 0.417 محصول

0.168 1.04 5.895 0.176 تیم

0.311 1.927 6.713 0.287 مالی

1 6.193 مجموع


