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در ایــن مقالــه دربــاره  20دلیلــی کــه باعــث شکســت اســتارت آپهــا و کســب و کارهــا
میشــود صحبــت میکنیــم .بامــا همــراه باشــید تــا شــما در کســب و کار خــود دچــار
این اشــتباهات نشــوید.
ایــن روزهــا شــاهد اســتارت آپهــا و ایدههــای کســب و کار جدیــدی هســتیم کــه
توســط افــراد مختلــف در زمینههــای گوناگــون ،آغــاز میشــود .بســیاری از ایــن
ایدههــا بــا وجــود آن کــه بســیار منحصــر بــه فــرد و جالــب هســتند ،بعــد از مــدت
کوتاهــی بــا شکســت مواجــه خواهنــد شــد .امــا چــرا؟ کارآفرینــان و متخصصــان در
زمینــه اســتارت آپ مهــم تریــن دالیلــی کــه منجــر بــه شکســت اســتارت آپ شــما
خواهــد شــد را لیســت کردهانــد .اگــر شــما نیــز بــه دنبــال کارآفرینــی هســتید،
دانســتن ایــن لیســت بــه شــما کمــک بســزایی خواهــد کــرد.
مقالــه مرتبــط :اســتارتاپ چیســت؛ مراحــل راه انــدازی اســتارتاپ و نمونههــای موفــق
آن

دالیلی که باعث شکست استارت آپ شما خواهد شد
بــرای آن کــه اســتارت آپ و ایــده شــما بتوانــد بــه نتیجــه برســد ،شــما بایــد بتوانیــد
تمامــی جنبههــای کاری از نیــاز مشــتریان ،تبلیغــات و بازاریابــی ،قیمــت و هزینــه
پیشــنهادی ،تیــم کاری و غیــره را در نظــر بگیریــد .مهمتریــن دالیلــی کــه باعــث
میشــود ایــده و کار آفرینــی شــما بــا شکســت مواجــه شــود شــامل مــوارد زیــر اســت:
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-1به زمان ارائه محصول توجه نکنید
اگــر ایــده شــما بســیار نــاب و منحصــر بــه فــرد باشــد امــا در زمــان نامناســب ارائــه
شــود ،بــدون شــک اســتارت آپ شــما شکســت خواهــد کــرد .بــرای مثــال تصــور کنید
کــه ایــده شــما نیازمنــد بــه ابــزاری بــا تکنولــوژی بــاال باشــد کــه هنــوز در دســترس
تمامــی افــراد قــرار نگرفتــه باشــد .ایــن مســاله باعــث میشــود کــه ایــده شــما در
میــان عمــوم بــا اســتقبال مواجــه نشــود.

-2تبلیغات و بازاریابی مناسب ندارید
از دیگــر عوامــل بســیار مهمــی کــه میتوانــد منجــر بــه شکســت اســتارت آپ شــود،
نداشــتن تبلیغــات و بازاریابــی مناســب ،حرفــهای و اصولــی اســت .بــه ایــن نکتــه
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توجــه داشــته باشــید کــه بــه همــان انــدازه کــه کیفیــت محصــول و خدمــات شــما
مهــم اســت ،نحــوه بازاریابــی و ارائــه آن بــه مشــتری نیــز مهــم اســت .شــما بایــد
بتوانیــد بــه صــورت حرفــهای و دقیــق بــرای تبلیغــات خــود برنامــه ریــزی کــرده و
بتوانیــد محصــول و خدمــات خــود را بــه افــراد معرفــی کنیــد.
مطلب مرتبط :تبلیغات اینترنتی چیست؛ انواع و مزایای استفاده از آن

-3سرمایه کافی یا سرمایه گذار ندارید
عامــل مهــم دیگــری کــه میتوانــد باعــث عــدم موفقیــت اســتارت آپ و یــک ایــده کار
آفرینــی شــود ،نداشــتن ســرمایه کافــی اســت .شــما بایــد بــرای کوچکتریــن رفتــار و
حرکــت خــود از ابتــدا تــا انتهــا برنامهریــزی مالــی داشــته باشــید و از قبــل ســرمایه

3

www.modireweb.com

 20دلیل که منجر به شکست استارت آپ شما خواهد شد

مــورد نیــاز آن را کنــار گذاشــته باشــید .بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه حتــی
اگــر کســب وکار شــما بــه درآمــد نیــز رســیده باشــد ،بــرای افزایــش مقایــس ،افزایــش
مشــتری و ورود بــه بازارهــای کالن ،نیــاز بــه ســرمایه گــذار و ســرمایه گــذاری مناســب
دارید.

-4مدل کسب و کار دقیقی ندارید
هــر ایــدهای کــه بخواهــد منجــر بــه یــک کارافرینــی و اســتارت آپ موفــق شــود ،نیــاز
بــه یــک مــدل کســب و کار دقیــق و اصولــی دارد .در ایــن مــدل شــما بایــد بــرای
یــک دوره زمانــی مشــخص کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و طوالنــی مــدت برنامهریــزی
داشــته باشــید .در ایــن برنامهریــزی بایــد مســائل مالــی ،مشــتریان و نیازهــای بــازار،
منابــع درآمــدی ،توســعه کاری ،شکســتها و چالشهــای احتمالــی و غیــره را در
نظــر گرفتــه و یــک مــدل کســب و کار دقیــق داشــته باشــید.

-5یک تیم کارآمد و حرفهای ندارید
طبــق نظرســنجیهای انجــام شــده ،دلیــل شکســت  23درصــد اســتارت آپهــا،
نداشــتن یــک تیــم حرف ـهای و کارآمــد اســت .بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید
کــه شــما از آغــاز کار بــا چالشهــا و مشــکالت پیــش بینــی نشــده و پیــش بینــی
شــده بســیاری مواجــه خواهیــد شــد کــه بــرای موفقیــت در آنهــا بایــد دارای یــک
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تیــم بــا افــراد حرفــهای در زمینههــای مختلــف باشــید .اگــر تیــم شــما متشــکل از
دوســتان و اقوامتــان بــدون توجــه بــه قابلیتهــای آنهــا اســت ،دیــر یــا زود منتظــر
شکســت اســتارت آپ خــود باشــید.

-6به اندازه کافی به کیفیت خدمات و محصوالت خود توجه نمیکنید
از دیگــر دالیــل شکســت اســتارت آپهــا ،ارائــه یــک محصــول و یــا خدمــات
بیکیفیــت اســت .بــازار امــروز بــازار رقابتــی شــدید اســت .بــرای آنکــه شــما بتوانیــد
گــوی رقابــت را از رقیبــان خــود بربائیــد ،بایــد بتوانیــد محصولــی بــا کیفیــت بــاال،
ارائــه کنیــد .کوچکتریــن بیتوجهــی بــه ویژگیهــای یــک محصــول و خدمــات
باعــث ایجــاد نارضایتــی در افــراد شــده و در زمــان کوتاهــی منجــر بــه عــدم موفقیــت
اســتارت آپ خواهــد شــد.
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-7اطالعات کافی از بازار و نیازهای مشتریان خود ندارید
بســیاری از افــراد در آغــاز یــک کســب و کار بــه دنبــال رفــع نیازهــای خــود هســتند تــا
نیازهــای جامعــه .همیــن مســاله بــدون شــک منجــر بــه شکســت کســب و کار شــما
خواهــد شــد .اگــر شــما یــک تیــم خبــره داشــته باشــید ،ســرمایه گــذاران گــردن کلفت
داشــته باشــید ،از فناور یهــای پیشــرفته اســتفاده کــرده باشــید و حتــی محصولتتــان
کیفیــت کافــی داشــته باشــد امــا هیــچ نیــازی را در مشــتری رفــع نکنــد ،محکــوم بــه
شکســت خواهــد شــد.

-8به بازخورد اولیه توجهی نمیکنید
اگــر بــه ســیر پیشــرفت و موفقیــت کســب و کارهــا و ایدههــای بــزرگ توجــه کنیــد،
یکــی از مهمتریــن فاکتورهــا ارائــه محصــول آزمایشــی و توجــه بــه بازخوردهــای
اولیــه اســت .ممکــن اســت شــما بترســید کــه کســی ایــده شــما را بــدزدد یــا از آن
سوءاســتفاده کنــد .ایــن نگرانــی طبیعــی اســت ،امــا بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کنیــد
کــه ارائــه محصــول آزمایشــی بــه شــما کمــک میکنــد قبــل از آغــاز بــه کار جــدی از
دیــد مشــتریان خــود ،بــا نقــاط ضعــف و قــدرت کســب و کار خــود آشــنا شــده و بــا
قــدرت بیشــتری وارد بــازار شــوید.
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-9کسب و کاری را انتخاب میکنید که رقابت در آن زیاد است
از دالیــل دیگــری کــه میتوانــد باعــث شکســت اســتارت آپ و کســب و کار شــما
شــود ،ورود بــه حــوزهای بــا رقابــت بــاال اســت .همیــن کــه شــما کســب و کار خودتــان
را معرفــی کنیــد ،رقیبــان شــما نیــز احســاس خطــر کــرده و آنهــا نیــز اقدامــات جــدی
بــرای باقــی مانــدن در فضــای رقابــت انجــام خواهنــد داد .حــدود  20درصــد اســتارت
آپهــا بــه ایــن دلیــل بــا شکســت مواجــه خواهنــد شــد.

-10به شکل مناسبی قیمت گذاری نمیکنید
طبیعــی اســت کــه شــما دوســت داریــد بــرای خدمــات و محصــوالت خــود قیمتــی

7

www.modireweb.com

 20دلیل که منجر به شکست استارت آپ شما خواهد شد

را در نظــر بگیریــد کــه بــرای شــما ســود مناســبی داشــته باشــد .اگــر بیــش از هــر
مســاله دیگــر بــه دنبــال ســودآوری باشــید ،ممکــن اســت قیمتــی بــرای محصــول و
خدمــات خــود ارائــه دهیــد کــه قابــل قبــول و مناســب نباشــد .طبــق نظرســنجیهای
انجــام شــده انتخــاب یــک قیمــت مناســب تــا حــدود  18درصــد میتوانــد منجــر بــه
شکســت اســتارت آپ شــما شــود.

-11عدم هماهنگی و هم فکری میان تیم و سرمایه گذاران
بســیاری از افــراد تصــور مــی کننــد کــه ســرمایه گــذاران تنهــا بودجــه مالــی را تامیــن
کــرده و نبایــد در دیگــر مســائل ایــده و طــرح دخالــت کننــد ،در حالــی کــه ســرمایه
گــذاران حــق خــود میداننــد کــه در جریــان تمامــی اتفاقــات بــوده و در آنهــا اظهــار
نظــر نیــز کننــد .همیــن مســاله میتوانــد بــه تدریــج انســجام کار را از بیــن بــرده و
منجــر بــه ایجــاد مشــکالت و شکســت اســتارت آپ شــما شــود.
بهتــر اســت از همــان ابتــدای کار جلســات دورهای بــرای همــکاری و هــم فکــری اعضــا
بــا ســرمایه گــذاران برنامــه ریــزی کنیــد .بــا یکدیگــر رابطــه دوســتانه داشــته باشــید
و ســعی کنیــد کــه بــا همــکاری یکدیگــر مشــکالت و چالشهــای پیــشرو را رفــع
کنیــد.
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-12اشتیاق و پشتکار خود را به زودی از دست میدهید
اگــر پــای صحبــت کارآفرینــان موفــق بنشــینید ،از همــه آنهــا خواهیــد شــنید کــه
بارهــا بــا شکســت مواجــه شــدهاند ،بارهــا مــورد تمســخر قــرار گرفتهانــد و مــدام از
اطرافیــان خــود شــنیدهاند کــه ایــده آنهــا شــدنی نیســت! اگــر شــما دوســت داریــد
یــک کارآفریــن موفــق شــوید ،بایــد تمامــی حرفهــای منفــی کــه از اطرافیانتــان
خواهیــد شــنید را نادیــده بگیریــد.
بایــد بدانیــد کــه ممکــن اســت بارهــا بــا شکســت مواجــه شــوید ،تجربــه کســب
کنیــد و بــا قــدرت بیشــتری بلنــد شــوید .از دســت دادن اشــتیاق و پشــتکار بــه دالیــل
مختلــف تــا کنــون باعــث شکســت اســتارت آپهــا و ایدههــای نــاب بســیاری شــده
اســت کــه تنهــا چنــد گام بــا موفقیــت فاصلــه داشــتهاند.
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-13انعطاف پذیر نیستید
از دیگــر عواملــی کــه منجــر بــه شکســت اســتارت آپ خواهــد شــد ،عــدم انعطــاف
پذیــری صاحــب ایــده و تیــم اســت .ممکــن اســت شــما یــک برنامــه و مــدل کســب
و کار چنــد ســاله بــرای ایــده خــود داشــته باشــید امــا مدتــی بعــد از آغــاز کار متوجــه
شــوید کــه برنامــه شــما ایرادهایــی دارد .اگــر از تغییــر بترســید و نتوانیــد بخشهایــی
از برنامـهی خــود را تغییــر دهیــد ،بــدون شــک اســتارت آپ شــما بــا شکســت مواجــه
خواهــد شــد.

-14به مسائل حقوقی توجهی ندارید
از دیگــر عوامــل مهمــی کــه میتوانــد باعــث شکســت اســتارت آپ شــما شــود ،عــدم
توجــه بــه مســائل حقوقــی اســت .شــما از همــان ابتــدای کار ممکــن اســت با مســائل
حقوقــی و مالــی پیچیــدهای ماننــد مشــکالت مالیاتــی ،مشــکالت ثبــت برنــد ،ثبــت
شــرکت و غیــره ،مواجــه شــوید .نداشــتن اطالعــات حقوقــی کافــی و اقدامــات اشــتباه
در ایــن زمینــه میتوانــد باعــث عــدم موفقیــت اســتارت آپ و ایــده شــما شــود.
بنابرایــن داشــتن یــک مشــاور حقوقــی خــوب را جــدی بگیریــد.

-15بیش از اندازه خودتان را خسته میکنید
بــدون شــک بــرای آن کــه ایــده کارآفرینــی شــما موفــق شــود بایــد تــا حــد ممکــن
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تــاش کنیــد و پشــتکار داشــته باشــید ،امــا بیــش از انــدازه توانتــان از خودتــان کار
نکشــید! یادتــان باشــد کــه شــما یــک راه طوالنــی پیــش رویتــان داریــد کــه بایــد در
تمامــی مراحــل آن بــا قــدرت و اقتــدار عمــل کنیــد.
اگــر از ابتــدای کار بیــش از حــد تــوان خــود انــرژی مصــرف کنیــد ،ظــرف مــدت
کوتاهــی خســته خواهیــد شــد و تــوان مقابلــه بــا چالشهــای بعــدی را نخواهیــد
داشــت .شــما بایــد بتوانیــد حتــی بــرای ســاعات کاری و میــزان انــرژی مصرفــی تــان
نیــز برنامهریــزی داشــته باشــید تــا موفقیــت کســب و کارتــان تضمیــن شــود.

-16به موقعیت جغرافیایی بی توجه هستید
حتــی موقعیــت جغرافیایــی نیــز میتوانــد در شکســت یــا موفقیــت اســتارت آپ
شــما تاثیــر گــذار باشــد .موقعیــت جغرافیایــی را میتــوان از جنبههــای مختلــف
بررســی کــرد.
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اول آن کــه بهتــر اســت تیــم شــما تنهــا از یــک شــهر و یــک موقعیــت جغرافیایــی
نباشــد .داشــتن اعضــای مختلــف از شــهرهای مختلــف از دو جنبــه بــرای شــما ســود
خواهــد داشــت .اول آنکــه تیمــی خواهیــد داشــت کــه اعضــای آن دارای طــرز فکرهــا
و نگرشهــای مختلفــی هســتند کــه میتوانیــد بــه کمــک آنهــا چالشهــای
پی ـشرو را بهتــر مدیریــت کنیــد.
همچنیــن اگــر بخواهیــد کــه فضــای کاری خــود را توســعه دهیــد ،افــراد ســاکن
شــهرهای دیگــر بــه تبلیغــات همشــهریان خــود اعتمــاد بیشــتری خواهنــد داشــت و
شــما میتوانیــد در زمــان کوتــاه تــری نســبت بــه رقیبــان خــود کســب و کار خــود را
توســعه دهیــد.

-17برای بلوغ زود رس کسب و کارتان برنامه ریزی ندارید
شــاید برایتــان عجیــب باشــد کــه بدانیــد بســیاری از کســب و کارهــا و اســتارت آپها
در زمــان آغــاز رشــد و موفقیــت بــا شکســت مواجــه خواهنــد شــد .امــا دلیــل ایــن امر
چیســت؟ اگــر شــما راه را طبــق برنامــه پیــش بینــی شــده خــود طــی کنیــد ،نگرانــی
کــم تــری وجــود دارد ،امــا گاهــی کســب و کارهــا دچــار بلــوغ زود رس خواهنــد شــد!
بلــوغ زود رس بــه معنــای آن اســت کــه کســب و کار شــما زودتــر از زمــان برنامــه
ریــزی شــده پیشــرفت میکنــد.
در ایــن مرحلــه شــما خودتــان را میــان زمیــن و آســمان میبینیــد و نمیتوانیــد
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شــرایط بــه وجــود آمــده را مدیریــت کنیــد .بهتــر اســت از قبــل بــرای ایــن شــرایط نیز
برنامهریــزی کنیــد تــا در صــورت مقابلــه بــا ایــن شــرایط بــه خوبــی آن را مدیریــت
کنیــد.

-18با تیم خود رابطه خوبی ندارید
متاســفانه دلیــل شکســت اســتارت آپهــا در بســیاری از حوزههــا عــدم وجــود یــک
رابطــه کاری خــوب میــان تیــم اســت .اگــر دوســت داریــد یــک رئیــس ســختگیر و
بداخــاق باشــید تــا اعضــای تیــم اصطالحــا از شــما حســاب ببرنــد ،مطمئــن باشــید
اســتارت آپتــان بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد .شــما بایــد بتوانیــد روحیــه همکاری
و همدلــی را در میــان اعضــای تیــم خــود تقویــت کنیــد تــا آنهــا نیــز هماننــد خودتان
بــرای موفقیــت ایــده ،بــا جــان و دل کار کننــد.
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-19عدم توجه به بازخورد مشتریان
یکــی دیگــر از دالیــل مهــم عــدم موفقیــت اســتارت آپهــا ،عــدم توجــه بــه بازخــورد
مشــتریان اســت .ایــن ایدههــای شکســت خــورده ،هیــچ کانــال و راهــی بــرای
ارتبــاط بــا مشــتریان خــود ندارنــد تــا بــا آنهــا ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــند .در
ایــن مــوارد شــما نمیتوانیــد بــا نقــاط ضعــف و قــوت خــود از دیــد مشــتریان اشــنا
شــوید و درنتیجــه در زمــان طوالنــی درجــا خواهیــد زد!

-20تمرکز کافی روی کارتان ندارید
یکــی از اصــول موفقیــت در هــر کاری تمرکــز دقیــق بــر کار اســت .متاســفانه بســیاری
از افــراد هنــگام آغــاز یــک اســتارت آپ چنــان خودشــان را ســرگرم مســائل حاشــیهای
میکننــد ،کــه زمــان و انــرژی کافــی بــرای تمرکز بــر اصــل موضــوع را از دســت خواهند
داد .بــرای آن کــه اســتارت آپ شــما بــا شکســت مواجــه نشــود ،ســعی کنیــد بــه جــای
تمرکــز بــر مســائل حاشــیهای ،بــه انــدازه کافــی روی کارتــان تمرکــز کنیــد.
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کیفیــت ،نداشــتن مــدل کســب و کار داشــته باشــد .بــرای آن کــه اســتارت آپ شــما
نیــز بــا شکســت مواجــه نشــود ،بهتــر اســت بــا ایــن دالیــل آشــنا شــوید.
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