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 ها چیست؟ دلیل شکست استارتاپ

 مقدمه 

ی تحقیقات دیگری، بیش از  رو هستند؛ همچنین بر پایهها با شکست روبهدرصد استارتاپ  ۹۰دهد بیش از  نتایج تحقیقات نشان می

دهنده، گویای  ین آمار تکاناخورند؛  سال اول شکست می  ۱۰ها در  درصد آن  ۷۰سال اول و بیش از    ۵ها در  درصد از استارتاپ  ۵۰

در این مطلب قصد داریم بر اساس منابع و تحقیقات مختلف داخلی و خارجی،    ها برای رسیدن به مقصد است؛مسیر دشوار استارتاپ

تر، ز از هر یک از این عوامل، مسیری کوتاهتوانند با آگاهی و پرهیها میها بپردازیم؛ یقیناً استارتاپبه علل اصلی شکست استارتاپ

 .تر برای رسیدن به اهداف خود طی کنندتر و هوشمندانههزینهکم

 CBinsights  پایگاه اینترنتی  ها از نگاهعوامل شکست استارتاپ

خورده آپ شکستاستارت  ۱۰۱ی  با بررسی و مطالعه  ۲۰۱۹در سال   )www.cbinsights.com (اینسایتبیپایگاه اینترنتی سی

 :ها را به شرح زیر شناسایی و اعالم کردعامل اصلی شکست استارتاپ ۲۰

 ( درصد  ۴۲عدم نیاز بازار ) •

 ( درصد  ۲۹مشکالت مالی و اتمام بودجه )  •

 ( درصد ۲۳انتخاب نادرست اعضای تیم ) •

 ( درصد  ۱۹ناتوانی در برابر رقیبان ) •

 ( درصد  ۱۸گذاری )ی کافی در قیمتنداشتن تجربه •

 ( درصد ۱۷کیفیت )محصول بی •

 ( درصد  ۱۷توجه نداشتن به مدل کسب و کار ) •

 ( درصد  ۱۴بازاریابی ضعیف ) •

 ( درصد ۱۴توجهی به بازخوردهای مشتریان )بی •

 ( درصد  ۱۳ی محصول در زمان نامناسب )ارائه  •

 ( درصد ۱۳از دست دادن تمرکز ) •

 ( درصد  ۱۳گذاران )عدم هماهنگی تیم با سرمایه •

 ( درصد ۱۰تغییر ندادن مسیر نادرست ) •

 ( درصد   ۹گذاران )کاهش اشتیاق بنیان •

 ( درصد  ۹اندازی استارتاپ در موقعیت جغرافیایی نامناسب )راه •

 ( درصد   ۸درصد(مسائل حقوقی و قانونی )  ۸ران )گذاعدم عالقه سرمایه •

 ( درصد  ۸ی ارتباطی و مشاور )نداشتن شبکه •

 ( درصد  ۸خستگی بیش از حد بنیانگذران ) •

http://www.cbinsights.com/
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 ( درصد  ۷تغییر مسیر ندادن در مواقع ضروری ) •

 

  

 المللیهای بیندهندهها از نگاه شتاب ترین دالیل شکست استارتاپ مهم

  دهندهشتاب  ۱۴پایه نظرسنجی از    که بر  www.entrepreneur.com  سایتها به نقل از وباستارتاپترین دالیل شکست  مهم

 :المللی بدست آمده به شرح زیر استبین

 ( ها )عدم تست مناسب و کافیناکارآیی تست •

 ناسازگاری تیمی  •

 ها استقامت در کار و ناامیدی در برابر چالشفقدان خالقیت و  •

 گذاران بنیانطمع داخلی یا حسادت هم •

 های مناسب برای اطمینان از نقاط قوت و کارایی فرآیندهای خود عدم وجود ابزار و گزارش •

 نکردن اهداف فروش نداشتن ارزیابی دقیق از نیازهای بازار و تعیین  •

http://www.entrepreneur.com/
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 ( اشمیت )مدیرعامل سابق گوگل ها از نگاه اریکاستارتاپ ترین دالیل شکست مهم

هایش برشمرد؛ او این عوامل را عواملی  مدیرعامل سابق گوگل، اریک اشمیت، عوامل اصلی شکست استارتاپ را در یکی از سخنرانی

 :وقوع هستندجهانی دانست که در سرتاسر اکوسیستم کارآفرینی درحال

 ( شناسندکنند که بیشتر می)اغلب با افرادی کار میهمکاری با آشنایان خود   •

 ( های شبکهجای پلتفرم )ظرفیت فراوان پلتفرمحد بر محصول به از  تمرکز بیش •

 ( ها با یکدیگرنکردن شرکت تعلل در شراکت )همکاری •

  

 چرخ   آکادمی ها از نگاه عوامل شکست استارتاپ

  این   در   دهد؛ می  نشان   را   ایرانی   استارتاپ  ۳۷  و خطرپذیر  گذاری سرمایه شرکت  ۱۲از   آکادمی چرخ دو نمودار زیر نتایج نظرسنجی 

 اند؛ کرده  انتخاب   شده   معرفی   دلیل  ۶  میان   از  را   ایرانی  های استارتاپ  شکست   دلیل  ترینمهم  کنندگانشرکت  از  یک   هر  نظرسنجی

 :هاستدرصدها نشانگر میزان پاسخ به هر یک از گزینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ترین دلیل شکست استارتاپ های ایرانی، نبود سرمایه کافی استها مهمز نظر استارتاپا

 

https://charkhacademy.com/
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  بسیار پر ها،  تیمی ضعیف، برتری رقبا و ضعف بازاریابی در شکست استارتاپگذاری خطرپذیر، نقش همهای سرمایهدر نظر شرکت

 .تر از عدم وجود سرمایه کافی استرنگ 

   

 ها از نگاه باشگاه کارآفرینی تیوانعوامل شکست استارتاپ

 :ها به شرح زیر استعامل اصلی شکست استارتاپ ۱۱ باشگاه کارآفرینی تیوان از نگاه

 هااستعدادهای مناسب برای اجرای پروژهعدم برخورداری از تیم و  •

 عدم تناسب محصول یا خدمت با بازار و نیاز مشتری  •

 تخصیص ضعیف منابع و اتمام پول •

 شکست در رقابت •

 گیری از آموزش مربیانعدم بهره •

 بینی افراطی کارآفرین خوش  •

 فقدان استراتژی برند سازی  •

 نفره استارت تک  •

 مدیریت ناکارآمد  •

 بازاریابی ضعیف  •

 هاآپسایر عوامل شکست استارت •

https://tivan.org/
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 سایت تیم مشاورین مدیریت ایرانها از نگاه وبترین اشتباهات منجر به شکست استارتاپمهم

 :به شرح زیر است سایت تیم مشاورین مدیریت ایران وب ها از نگاهترین اشتباهات منجر به شکست استارتاپمهم

 )سازی سختی خوب، کسب و کار بد )پیادهایده •

 عالقگی بازار به کسب و کار شما بی •

 عدم تناسب محصول با بازار  •

 بزرگ شدن و بلوغ زودرس استارتاپ  •

 )نیروی مناسب در زمان مناسب در جای مناسبی تیم )عدم چالش توسعه •

  

 .… ی پایانی نکته

فوق عوامل  بررسی  میبا  ریشهالذکر  که  گرفت  نتیجه  اینگونه  استارتاپتوان  شکست  اصلی  عاملی  سه  در  بایستی  را  نیروی  ها 

 .جست بازار و هاهزینه ،انسانی 

 

 

https://iranmct.com/
https://iranmct.com/
https://iranmct.com/

