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معرفیاستارتآپها

شکست را انتخاب می کنید یا موفقیت؟

وبسـایت FastCompany در تحقیقـی راجع به اسـتارت آپ ها متوجه شـده 75درصد 
 Statistic توسـط جامع تـری  مطالعـه  می خورنـد.  شکسـت  اول  سـال های  در  آن هـا 
Brain صـورت گرفتـه کـه آمـار شکسـت اسـتارت آپ های ایـاالت متحـده را پس از 5 

سـال 50درصـد و پـس از 10 سـال 70درصد اعالم کرده اسـت. در ایـن مطالعه دلیل 
شکسـت اسـتارت آپ ها پرسـیده شـده و پاسـخ آن ها در زیر آمده اسـت. در این لیسـت 
بـه 12 مشـکل مدیریتـی نیـز اشـاره شـده اسـت. او پـس از تطبیـق دادن ایـن دالیل با 

یکدیگـر بـه 7 دلیـل کلیدی رسـید کـه باعث شکسـت اسـتارت آپ ها می شـود:
افـراد  از  گرفتـن  نصیحـت  بی عالقگـی،  و  بی تعهـدی  بی انگیزگـی،  تمرکـز،  کمبـود 
نادرسـت، غـرور زیاد کـه منجر به ندیده و نشـنیده گرفتـن دیگران می شـود، نبود مربی 
و مشـاور، کمبـود دانـش، پـول و بازاریابـی نکـردن، سـرمایه گذاری پـول خیلـی زیـاد.
مطالعـه دیگـری کـه در CB Insights صورت گرفته، لیسـتی از 20 دلیل شکسـت 101 
اسـتارت آپ را فراهـم آورده کـه در اینجـا بـه 9 دلیـل مهـم آن کـه از جمله مشـکالت 

مدیریتی هسـتند اشـاره می شـود:
عـدم نیـاز بـازار، تمام شـدن پول، نبـود تیم مناسـب، مغلوب شـدن توسـط دیگـر رقبا، 
مشـکالت قیمت گـذاری، محصـول ضعیف، نبـود مـدل کسـب و کار، بازاریابی ضعیف، 

مشـتری. گرفتن  نادیده 
بـا اندکـی دقـت متوجـه ایـن امـر خواهید شـد که تمـام این مشـکالت ناشـی از ضعف 

مدیریتـی، تیمـی یا نظم هسـتند.
چرا استارت آپ ها موفق می شوند؟

آقـای Henry بـرای یافتـن دالیل موفقیت کسـب و کار ها، مقاالت زیادی که دانشـگاه 
هـاروارد ارائـه کـرده بـود را مـورد بررسـی قـرارداد. او متوجـه شـد احتمـال موفقیـت 
کارآفرینانـی کـه در گذشـته موفـق بوده انـد زیـاد بـوده اسـت. اگرچـه این جـواب قانع 
کننـده ای بـرای سـوال او نبـود. از این رو درحالی کـه مقاالت دیگـری را مطالعه می کرد 
بـه تحقیقـی از Ecommerce Genome برخورد که در آن 650 اسـتارت آپ اینترنتی را 
مـورد بررسـی قـرارداد کـه 14 تای آن ها را شـاخص موفقیـت و 14 تای دیگـر بی فایده 
بودنـد. Henry بـا تطبیـق دالیلی که از ایـن مطالعه و مشـاهدات خودش برقـرار کرد و 

9 فاکتـور کلیـدی بـرای موفقیت اسـتارت آپ ها بیـان کرد:
بـه  منجـر  کـه  اسـت  موسسـان  محـرك  عامـل  دیگـران  و  بر جامعـه  تاثیرگـذاری 

می شـود. تعهدشـان  و  عالقه منـدی 
تعهـد بـه کار و راه انتخـاب شـده، تمایـل به نظم، صبـر و مقاومـت، تمایل به مشـاهده، 
گـوش دادن و یادگرفتـن، ایجاد روابط با مشـاوران درسـت، مدیریت آگاهانـه و عالمانه، 
بـه کار بـردن «اصـول اسـتارت آپ کم هزینـه» تـا پـول کافی برای رسـیدن بـه اهداف 

دیگر وجود داشـته باشـد.
تعادل میان دانش کسب و کار و دانش فنی

آنهاسـت؟عواملی  شکسـت  دالیـل  بـا  تضـاد  در  اسـتارت آپ ها  موفقیـت  دالیـل  آیـا 
بـرای موفقیـت کارآفرینـان وجـود دارد امـا ضمانت کننـده نیسـت. اگـر بتوانیـد دالیل 
شکسـت را از بیـن ببریـد احتمـال موفقیتتان بیشـتر می شـود. از ایـن رو Henry دالیل 
شکسـت و موفقیـت را کنـار هم گذاشـت و متوجه این شـد کـه عامل کلیـدی موفقیت 
اسـتارت آپ ها تعهـد بـه نقشـه کسـب و کار اسـت. افـراد موفق بـه کاری کـه می کنند 
بـاور قلبـی دارنـد و می دانند که با کارشـان تغییری در جهـان ایجاد کـرده و راحتی را به 
زندگـی مـردم می آورنـد. به هنگام شـروع کار امـواج منفی زیـادی به فرد داده می شـود 
و اگـر ایمـان قلبـی بـه آن نداشـته باشـد هرگـز نمی توانـد در مسـیرش محکـم بماند. 

آن هـا رقابـت را دوسـت دارنـد و بـه قصد بـرد بـازی می کنند نـه باخت. 

جـــدول

1- بنیان گذار زبان برنامه نویسی JavaScript- دهان در زبان عربی
2- از چهارپایان - شاخه ای از علم شیمی 3- ترس و بیم- هر ماده چسبنده 
- ریه 4- بازی- روز قبل از امروز 5- زیر انداز بسیار ارزان قیمت- از ساز های 
ســنتی- صفحات اینترنتی 6- پوسته های گرافیکی- کمک- قسمتی از 
دســتگاه گوارش 7- معادل 3 کیلوگرم است- شاخه ای از علم ریاضی 8- 
دادرسی و دادخواهی- ظهر 9- عدد یا حروف که به صورت رمز نوشته شده 
باشد- پارچه ابریشمی رنگین- شراب 10- مذهب - باالترین عضو بدن- از 
کلید های کیبورد 11- از شــرکت های بزرگ تولید کننده دوربین- یکی از 

مهمترین ویژگی های قرآن به معنی شمول و فراگیری

مسعود صحرایی

حسن نجاری

اسامی برند    گان مسابقه 
بایت جد    ول شماره 453

رمز جد    ول 455  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
)6 افقی و 1 عمودی(- )11 افقی و 6عمودی(- )3 افقی و 4 عمودی(- )5 افقی و 5 عمودی(

رمز جد    ول  454: ستینگ

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

عمـودی:

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

قالب زیر ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پیامک: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن پیامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پیامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنید    .
روش ارسال ایمیل: کلمه »بــــایت« )د    ر آغاز متن ایمیل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« یا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« یا »S« براي شهرستاني ها را به نشــانی byte@Khorasannews.com ارسال 

نمایید    . د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ایمیل الزامی است.

حل جد    ول شماره 454

افقـی:

شهرستان

مشهد

1- موتور جستجو مایکروسافت- مدیر عامل شرکت اپل 2- چوبی که برای 
آتش جمع آوری شــود- مجازات شرعی 3- پیشخدمتی و نوکری- من و 
تو می شــویم- از نوت های موسیقی 4- نام یکی از شبکه های اجتماعی 
5- تاب و توان- دارو- از مهمات جنگی 6- رام و دست آموز- عابد مسیحی

7- نام کاربری- پســوند شــباهت 8- رود کوچک- روشــن بودن چراغ 
آی دی- حافظــه رایانه 9- آنچه کــه درد را آرام کند 10- از انواع حافظه 
جانبی - سخن بیهوده- دانش فناوری اطالعات 11- رییس هیئت مدیره 

موزیال- مجسمه سنگی

جدولشماره455

یاســرســعادتنژاد-محمدجوادقنبــرزاده-وهــابکوالیی
ماهمنیرابراهیمپور-آریــنصانعیفرهادفاطمیپور-احمدکالمی
مهرانبینائی-هادیبروشــکی-ســیناخلیلــی-آیدیننوری
سوسنمیرزاییعلیحسینزاده-بیژنکچرانلویي-علیکچرانلویي
هادییارمحمدی-اکبرخلیلخانی-ریحانهالســاداتماهبدزاده
غالمحســنگنجبخش-ســعیدمحمدپور-ضیاالدیــنمیرزایی
الهــهثابتقدم-حیدضــروریزیباجعفریــان-مریمخانبیکی
محمدحســینصفری-بردیازحمتکش-فاطمهخلیلخانیمریم
خانبیکیعلیرضــاالریمی-مهدیصانعــی-امیرعباسصانعی
سمیراخلیلیمطلق-ســیدهصدیقهخرمحمیدرضازحمتکش
حنیفهشــجاعالدین-زینبباباییشــرف-یاسرشــجاعالدین
مهدیخلیلخانی-صادقخلیلخانی-محمدکوهانی-مهدیقنبرزاده
زینــبتفکــری-حســینعســگری-امیرمحمــدفنودی
محمدســجادفنودی-ســهیلفنــودی-محمدصالــحتفکری
حمیدهتفکری-محمدحســنجعفری-ســیدمهدیموســوی
سیدحســنموســوی-محمدعلــیکریمی-عســلجعفری
احمدجعفری-احســانجعفری-مجتبیجعفری-مریمجعفری
ملیحهجعفری-فاطمهاســالمی-عاطفهاسالمی-محسناسالمی
صالحمجاوری-فهیمهکاشــاني-ریحانهقنبرزاده-ســیدهیگانه
سالمت-طاهرهخلیلخانی-مجیدپوستچینیان-مرتضیپوست
چینیان-مســعودکوهانی-مرتضیپوســتچینیان-سیدمهدی
رضوی-ســیدجوادرضوی-یونسمهرانــی-مجتبیچهکندی-
مسعودصحرائی-مهدیچهکندی-ســیدعلیسعادت-حسین
فیروزیان-فرشــیدحســنی-ابوالفضلغالمی-جوادخورسند
امیرمندوستی-محمدعلیکریمی-مجتبیچهکندی-ناصرالدین
شجاعالدین-میثمشجاعالدین-ضیاالدینمیرزایی-حسننجاری


