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 چکیده

های همراه  های نوین ارتباطی به خصوص اینترنت و تلفن در جامعه ایران، به واسطه رشد روزافزون فناوری

وجود آمده است. در این شرایط، سرعت هوشمند و شرایط در حال گذار از منظر توسعه، موقعیت خاصی به

گیرد. یکی از عواملی که  دم بسیار زیاد است و روز به روز مسائل و نیازهای جدیدی شکل میتغییرات ذائقه مر

های خاص و  ها با ویژگی ها هستند. استارتاپ تواند در رفع این نیاز کمک شایانی کند، استارتاپ می

گرد هم آورده و  مند و باانگیزه را در ساختاری چابک فردی که دارند، نیروی انسانی خلّاق، دغدغه منحصربه

کنند. در این پژوهش تالش شده است تا چگونگی  حل پیدا می برای مسائل روز، متناسب با شرایط جامعه راه

ها را بررسی کرده و برای رشد آنها راهکارهایی ارائه شود. بررسی وضعیت  مواجهه جامعه ایرانی با استارتاپ

ای به حوزه سرویس و خدمات دارند و با استفاده از  ویژهدهد که توجه  ها در ایران نشان می فعلی استارتاپ

دلیل جدید بودن این موضوع دهند. به های هوشمند، خدمات بسیاری را به مردم می اینترنت و گوشی

های زیادی در این خصوص انجام نشده است؛ به همین دلیل در این پژوهش با استفاده از نظریه پژوهش

فی، تالش شد تا موضوع به خوبی واکاوی شود. پس از مطالعات صورت گرفته، به بنیاد و به صورت اکتشا داده

ها بوجود آمده و  رسد که در جامعه ایرانی باید یک نهاد مستقل به عنوان متولی فضای استارتاپ نظر می

تواند با  های بومی جامعه ایرانی، بازتعریف کند. این نهاد می ها و ویژگی فضای استارتاپی کشور را با ظرفیت

 مند شود. ها، از این ظرفیت به خوبی بهره راه استارتاپ اولویت قرار دادن مسائل اصلی کشور، به عنوان نقشه

 بوم استارتاپی. های همراه هوشمند، کسب و کارهای نوپا، زیست اینترنت، تلفن واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ضعیت گذار قرار دارد و هنوز دهد که کشور در و بررسی وضعیت توسعه ملی در ایران، نشان می

های ارتباطی و  به معیارهای توسعه ملی نرسیده است. در شروع قرن اخیر با پیشرفت فناوری

ها قرار گرفته است.  اطالعاتی نوین، شرایط جامعه به سمتی رفته است که تحت تأثیر شبکه

ن تغییرات جمعیت، نامد. امروزه در سراسر جها ای می ای را جامعه شبکه کاستلز چنین جامعه

های ارتباطی نوین، تورم، بیکاری و عدم توسعه یافتگی و شرایط دیگر،  ها و شبکه فناوری

(. با توجه به 1333های جدیدی ایجاد کرده است )مدرسی عالم و داودی،  ها و فرصت چالش

 است.تر  توان گفت که این شرایط در کشور پررنگ اینکه ایران در وضعیت گذار قرار دارد، می

شود و  امروزه برای مردم مشکالت معیشتی و اقتصادی کشور مشکلی اساسی شناخته می

گذارد. در کنار این مشکالت، مسئله بیکاری  تأثیراتی بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه می

شود. برای حل این مشکالت، از کارآفرینی به عنوان موتور  جوانان نیز مسئله مهمی شناخته می

(. کارآفرینی سبب رشد اقتصادی، کاهش فقر Chowdhury, 2007شود ) تصادی یاد میتوسعه اق

ها و نحوه  توان به استارتاپ بوم کارآفرینی می شود. در زیست و تا حدودی اشتغال جوانان می

بوم  تبدیل آنها از یک ایده به یک شرکت بزرگ سودآور اشاره کرد. با توجه به اینکه زیست

ها  سیاری دارد، در این پژوهش تالش داریم تمرکز خود را بر روی استارتاپکارآفرینی اجزای ب

 قرار دهیم.

ها به عنوان یک پدیده نو و کارآمد در عرصه توسعه  مطالعات بسیاری درباره استارتاپ

اقتصادی صورت گرفته است. ما در این پژوهش تالش داریم نحوه مواجهه جامعه ایرانی را با 

به عنوان یک نوآوری، بررسی کنیم. در این مسیر استفاده از نظریه نشر  ها پدیده استارتاپ

 نوآوری راجرز و شومیکر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ها در آنها  برای این منظور ابتدا شرایط جامعه ایرانی و محیطی که قرار است استارتاپ

مؤثر در این زمینه ها و عناصر  های خود استارتاپ منتشر شود، بررسی و سپس به ویژگی

 شود. پرداخته می

بنیاد، در  یک نکته مهم در این پژوهش این است که با توجه به استفاده از روش نظریه داده

ها  جامعه ایرانی چگونه با استارتاپ»این پژوهش فرضیه نداریم، اما سؤال پژوهش این است که 

 «شود؟ مواجه می
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 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

شوند. وقتی از مواجهه با  ها به عنوان نماد نوآوری در عصر حاضر شناخته میارتاپاست

ها را بررسی  شود، در واقع باید چگونگی برخورد مردم جامعه با نوآوری ها صحبت میاستارتاپ

کنیم. در تعاریف، منظور از نوآوری، نو بودن ایده در ذهن مخاطب است. به همین دلیل طراحان 

ها تا حد  ای، گروه باشند. در جامعه شبکه ا باید به این زمینه توجه بسیاری داشتههاستارتاپ

های تخصصی و موقت عضو  اند و کاربران برای رفع نیازهای خود در شبکه زیادی کمرنگ شده

شوند. نو بودن یک سرویس یا محصول، در حقیقت باید در ذهن کاربران تبدیل به نیاز شود  می

 .د توجه قرار گیردتا توسط آنها مور

پس از اینکه کاربران از وجود نوآوری آگاهی پیدا کردند، به دنبال عواملی هستند تا نسبت 

به آن نوآوری، گرایش مطلوب یا نامطلوب پیدا کنند. در این شرایط نقش روابط شخصی و 

که  گیرند ارتباطات جمعی برای کاربران، مؤثر است. پس از این مرحله، کاربران تصمیم می

ها در  نوآوری را قبول کنند و یا اینکه آن را رد کنند. باید توجه داشته باشیم که پذیرش نوآوری

ها که با عنوان همنوایی شناخته  شود، بلکه ادامه استفاده از نوآوری این مرحله متوقف نمی

 .شود، به عنوان آخرین مرحله پذیرش است می

شود. این پیام در  نوان پیامی است که منتشر میبه ع« نوآوری»در نظریه راجرز و شومیکر، 

کنار اهداف اصلی تولیدکنندگان پیام )تولیدکنندگان نوآوری(، دارای تاثیرات جانبی هم هست. 

برای اینکه هدف تولیدکنندگان پیام، به درستی توسط مخاطبان آن، درک شود، الزم است 

به درستی درک و متناسب با نیازها و  های موجود برای مخاطبان را تولیدکنندگان پیام زمینه

ها را تولید کنند. بنابراین اگر یک نوآوری با فرهنگ و هنجارهای یک جامعه  های آنان پیام ارزش

تواند توسط عامه مردم، مورد پذیرش قرار گیرد و در این حالت،  همخوانی نداشته باشد، نمی

طب و تولیدکننده نوآوری، نقش خورد. باید اشاره کنیم که همگنی مخا نوآوری شکست می

 .بسیار زیادی در این زمینه دارد

هایی داشته باشد. این  برای اینکه نوآوری مورد پذیرش کاربران قرار گیرد، باید ویژگی

های فرد و  ها، سازگاری با ارزش هستند از مزیت نسبی نسبت به سایر ایده ها عبارت ویژگی

پذیری در مقیاس کوچک و  ها، قابلیت آزمونتر آن احتجامعه، پیچیدگی کمتر برای فراگیری ر

ها را داشته باشد و به درستی  قابلیت رویت نتایج آن برای دیگران. اگر یک نوآوری این ویژگی

 .تواند تا حد قابل قبولی توسط کاربران مورد پذیرش قرار گیرد در جامعه منتشر شود، می
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هایی برای  حل شود، به دنبال راه ه آگاه میوقتی یک فرد، از یک نیاز محسوس یا یک مسئل

آوری اطالعات و افزایش آگاهی  های گوناگون، برای جمع رفع نیاز خود است. در این فضا از روش

گیری یک فضای ذهنی کلی  های جمعی سبب شکل کند، در این شرایط رسانه خود استفاده می

کند. اگر یک نوآوری  پیدا می گیری مشخصی شوند که با ارتباطات شخصی، این فضا جهت می

با فضای ذهنی کاربر همخوانی داشته باشد، کاربر برای کاهش ناهماهنگی میان باورها و عمل 

 (.121و  123: 1333پذیرد )راجرز و شومیکر، خود، نوآوری را می

شود: نوآوران،  براساس مدت زمان پذیرش نوآوری، پنج گروه پذیرا ترسیم می

ها،  کثریت زودپذیر، اکثریت کندپذیر و دیرپذیران. هر کدام از این دستهپذیرندگان، ا نخستین

 هایی دارند که متناسب با سنتی یا نوین بودن نظام اجتماعی آن جامعه متفاوت است. ویژگی

دهد که تمرکز ویژه بر  بوم کارآفرینی نشان می ها و اجزای زیستبررسی تعاریف استارتاپ

آل  ار، سبب شده است که این مدل کسب و کار، به حالتی ایدهعنصر خالقیت و چابکی محیط ک

 .ای تبدیل شود در عصر شبکه

ولیِ کالیفرنیای آمریکا، شروع به کار کرده و فرهنگ  بوم کارآفرینی در سیلیکون زیست

موجود در عرصه کارآفرینی را شکل داده است. اما مسئله بسیار مهم در این فضا این است که 

ن فرهنگ، در جامعه ایرانی باید بازتعریف شود. دلیل اول، مدل توسعه ملی دکتر به دو دلیل ای

های معنوی و فرهنگی جامعه اشاره دارد و باید براساس آن توسعه  تهرانیان است که به ظرفیت

تواند در بعضی موارد یک  ای می شکل گیرد. دلیل دوم، این است که فرهنگ در جامعه شبکه

الشعاع  های بومی کشورها تحت فرهنگ ر این شرایط ممکن است خردهفرهنگ جهانی باشد؛ د

(. با این توضیحات، با توجه به عقبه فرهنگی سنتیِ موجود در جامعه 1331قرار گیرند )کاستلز، 

بوم با رویکردی  و حضور در وضعیت گذار )از منظر توسعه ملی(، الزم است که این زیست

زتعریف شود؛ در غیراینصورت مواجهه نهادهای حاکمیتی و ایرانی با-متناسب با فرهنگ اسالمی

گیری یک ناهمخوانی و جلوگیری از رشد این ظرفیت در کشور  تواند سبب شکل عامه مردم، می

های خالقانه و بسیار بزرگی برای کشور هستند،  ها ظرفیتشود. از طرفی دیگر بااینکه استارتاپ

شور شکل نگیرد و یا فرهنگ آن، متناسب با فرهنگ ولی اگر این فضا بر مبنای نیاز واقعی ک

وجود آمده و تهدیدات این پدیده از بومی کشور نباشد، نوعی ازخودبیگانگی فرهنگی به

گذار و هم افراد فعال در  گیرد. به همین دلیل باید هم نهادهای سیاست هایش پیشی می فرصت

 شند.بوم، حتماً به این نکته توجه ویژه داشته با این زیست
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های  اند: انقالب شبکه در این عصر جدید، سه انقالب سبب تغییر رفتار ارتباطی مردم شده

های ارتباطی  گیری ظرفیت ها با شکل اجتماعی، انقالب اینترنت و انقالب موبایل. این انقالب

د ها نیز، از این مور اند که نوآوری متنوع، چگونگی ارتباط کاربران را با یکدیگر تغییر داده

های اجتماعی کمرنگ شده و افراد، به صورت نیازمحور، به  مستثنی نیستند. در این فضا، گروه

کنند، بلکه نوعی  آیند. افراد دیگر به صورت جمعی زندگی نمی های متنوع درمی عضویت شبکه

(. هر فرد به دنبال منافع خود Wellman & Rainie,2012ای شکل گرفته است ) فردگرایی شبکه

های  گیری جنبش دهد. در این شرایط، برای شکل هایی انجام می هاست و فعالیت هدر شبک

های مختلف، این ظرفیت  اجتماعی، باید منافع افراد در یک راستا قرار گیرند و براساس پیام

 .گرفته را به ظهور برسانند اجتماعی شکل

ای  ی جامعه شبکهگیر سزایی در شکل های نوین نقش به گانه و تکنولوژی های سه انقالب

اند ولی نقش اینترنت و موبایل در این زمینه بسیار حیاتی بوده است. در این فضا، قدرت  داشته

در اختیار افرادی است که مجاری ارتباطی را در اختیار دارند و چگونگی رسیدن پیام به 

ا و (. در این پژوهش سعی داریم نقش ابزاره1331کنند )کاستلز،  مخاطبان را مشخص می

عناصر مؤثر در پذیرش نوآوری را مشخص کنیم. از طرفی با توجه به نقش حیاتی موبایل و 

های همراه هوشمند کنیم. این ابزار از دو جنبه اهمیت  اینترنت، باید توجه خود را معطوف تلفن

فاده بسیار باالیی دارد؛ هم به دلیل موبایل بودن و هم به دلیل قابلیت اتصال به اینترنت. با است

توانند به آسانی به یکدیگر متصل شوند و بسته به نیازهای مختلف،  از این وسیله کاربران می

کنش اجتماعی انجام دهند. این ظرفیت سبب شده است که به صورت اکتشافی به بررسی نقش 

 .ها بپردازیم ها در پذیرش نوآوریآن

اند که نحوه انتشار و اشاعه  دهها تالش کر راجرز و شومیکر با ارائه نظریه رسانش نوآوری

تواند نقشی کلیدی در پاسخ به  ها در جامعه را بیان کنند. به همین دلیل این نظریه می نوآوری

مردم وقتی یک نوآوری یا چیز »سؤال اصلی این پژوهش داشته باشد. راجرز و شومیکر معتقدند 

توانند  ها می آمده باشد. این نوآوری وجودها بهپذیرند که براساس نیازها و شرایط آن جدید را می

شکل جدیدی از فناوری )گذشته یا مورد استفاده(، فکری نو یا هر خصیصه فرهنگی دیگر 

 (31: 1331خان،  حسینی پاکدهی و اسدی مله«)باشد

شود و نشر یکی از  گیری تغییر اجتماعی می طبق نظر راجرز و شومیکر، ارتباط سبب شکل

تواند سبب تغییرات اجتماعی شود. بنابراین، این  ها می ابراین نشر فناوریانواع ارتباط است. بن
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شود  ریزی شده، الزاماً سبب تغییر اجتماعی می تغییرات چه به صورت خود به خود و چه برنامه

(. در نظر آنها کار محقق این است که بفهمد چرا یک نوآوری، 13: 1333)راجرز و شومیکر، 

شود. بر اساس نظریه نشر نوآوری پذیرش  دیگر در بین مردم پذیرفته می های تر از نوآوری آسان

فرض بر این »کنندگان از نوآوری بستگی دارد. در این نظریه  یا رد نوآوری، به آگاهی مصرف

های  های یک نوآوری که به ویژگی است که نرخ پذیرش با توجه به برداشت افراد از خصلت

 (.31: 1331خان،  )حسینی پاکدهی و اسدی مله« دشو نوآوری معروف است، تعیین می

 مطالعات پیشین

تواند به پیشبرد این پژوهش  در این قسمت تالش شده است، برخی مطالعات صورت گرفته که می

کمک کند اشاره کنیم. نکته مهم این است که پژوهشی مشابه موضوع پژوهش، یافت نشد، اما در 

 تواند به ما در انجام پژوهش یاری رساند. که می هایی وجود دارد برخی مطالعات، قسمت

گذاری در  سرمایه»یک مطالعه که مورد بررسی قرار گرفته است، کتابی است تحت عنوان 

خواه،  که توسط چیا چاره« کسب و کارهای نوپا )استارتاپ( با نگاهی به وضعیت کشور و منطقه

( نگارش شده است. در این 1333،خواه و همکاران محمدرضا فرطوسی و محسن مالیری )چاره

گذاری است و با تشریح اجزای اکوسیستم استارتاپی، تالش شده است  نگاه تمرکز ویژه بر سرمایه

در هر مرحله راهکارهایی برای جذب سرمایه توسط استارتاپ معرفی کند. با توجه به اینکه این 

ن اکوسیستم که در ایران فعال پژوهش نگاهی ویژه به داخل دارد، سعی شده است اجزای اصلی ای

های  های این پژوهش، تالش برای مقایسه وضعیت استارتاپ هستند، معرفی شوند. یکی از ویژگی

 .کشور در جذب سرمایه در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه غرب آسیا است

های  برای تعیین جایگاه کارآفرینی درون ایران و سپس در مقایسه با جهان، بررسی شاخص

بان جهانی کارآفرینی، کمک زیادی به ما کرده است. زهره مدرسی عالم و آزاده داودی  یدهد

ها را بررسی کرده و وضعیت ایران را  ( در یک مطالعه این شاخص1333عالم و داودی، )مدرسی

بانی  ها، نتایج گزارش جهانی دیدهاند. طبق نظر آن ارزیابی کرده 1331تا  1331های  بین سال

کند.  دهد که ایران اغلب از نیروی کار غیرماهر و منابع طبیعی استفاده می نی نشان میکارآفری

تواند  محور و فناورانه نیست، بلکه بیشتر سنتی بوده و نمی تولیدات ایران اغلب نوآورانه، محصول

 ارزش افزوده زیادی برای اقتصاد ایجاد کند.
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کارآفرین و نوپا و ارائه راهکار برای کارهای ومطالعه دیگر به ارائه دالیل شکست کسب

نیا و امیرمحمد فکور ثقیه  پردازد. این مطالعه که توسط مریم رحمان توسعه کارآفرینی می

مقوله را به عنوان دالیل  1( انجام شده است به صورت خالصه 1331نیا و فکورثقیه، )رحمان

های  مهارت دانش، تجربه ها عبارتند از ضعف کند. این مقوله ها ذکر می شکست استارتاپ

ناپذیری در روش،  کارآفرینی، چالش بازاریابی و فروش، مشکالت شراکت نامناسب، انعطاف

مشکالت مالی، شیفتگی و وابستگی به مسیر خطا. این عوامل به صورت اجمالی به برخی دالیل 

 .ها اشاره دارد شکست استارتاپ

شکست به تنهایی کافی نیست و الزم است ها، شناسایی عوامل  برای توسعه موفق استارتاپ

ای توسط محمدرضا  که دالیل موفقیت کارآفرینان برتر نیز بررسی شود. در این راستا مطالعه

ها با مروری بر  ( انجام شده است. آن1331پایدار و سهیال بورقانی فراهانی )پایدار و بورقانی،

عامل  21ها اند. در مقاله آن یافته مقاالت به عوامل مختلفی برای موفقیت کارآفرینان دست

ها دهد که برخی از آن عامل محیطی ذکر شده است. بررسی این عوامل نشان می 3شخصیتی و 

 .در جهان مشترک بوده و برخی مختص فرهنگ و شرایط خاص هر کشور است

ن تواند به ما کمک کند، یک پایا یکی از مطالعاتی که در خارج از کشور صورت گرفته و می

1نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه آلتو
در این  (.Ásthildur Skúladóttir,2013فنالند است ) 

نقش  3ها شناسایی شود. در این پژوهش  پژوهش تالش شده است نقش ارتباطات در استارتاپ

 :برای ارتباطات شمرده شده است

 .کند ها را به منابع خارجی متصل می ارتباطات، استارتاپ .1

باطات سبب تولید فرایندهای ارتباطی دوطرفه با محیط خارج، برای جذب تغییرات ارت .2

 .شود آوری اطالعات می و جمع

 .کند ارتباطات، اطالعات استراتژیک را شناسایی، تولید و منتشر می .3

های پذیرای  های مربوط به گروه براساس نظرات راجرز و شومیکر، یک جدول از ویژگی

 توان به عنوان چارچوب مفهومی، مورد توجه قرار دارد. د که تاحدودی میزودپذیر وجود دار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Aalto university 
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 های پذیرای زودپذیر نسبت به دیرپذیران های گروه ویژگی -1جدول 

 های پذیرای زودپذیران نسبت به دیرپذیران های گروه ویژگی

 رفتار ارتباطی متغیرهای شخصیتی اقتصادی -ویژگی اجتماعی

 های اجتماعی بیشتر شرکت در فعالیت حس همدلی بیشتر دوران آموزش بیشتر

 پیوستگی بیشتر با نظام اجتماعی اندیشی کمتر خشک تر معموالً افراد جوان

 سواد بیشتر
توانایی بیشتر درک مفاهیم 

 مجرد
 تر دارای گرایش جهانشهری

 وران تغییرتماس بیشتر با مام خردمندی بیشتر منزلت اجتماعی باالتر

 تماس بیشتر با وسایل ارتباط جمعی برخورداری از هوش بیشتر تحرک اجتماعی بیشتر

 دارا بودن واحد تولیدی بزرگتر
نظر مساعدتر نسبت به 

 تغییر

های  های بیشتر با کانال در معرض تماس

 ارتباطی بین شخصی

گیری اقتصاد تجاری به  دارای جهت

 جای اقتصاد معیشتی

نسبت به  نظر مساعدتر

 تحصیل

جستجوی بیشتر اطالعات مربوط به 

 نوآوری

 دانش بیشتر در مورد نوآوری نظر مساعدتر نسبت به علم تر فعالیت تخصصی

 قدرت بیشتر رهبری افکار کمتر تابع قضا و قدر بودن تحصیالت بیشتر

 ثروت بیشتر
دارای انگیزه پیشرفت 

 بیشتر

هایی با هنجارهای  تعلق بیشتر به نظام

 نوین

 های یکپارچه تعلق بیشتر به نظام دارای انتظارات بیشتر -

 روش پژوهش

ها و  های مرتبط به نوآوری این پژوهش در تالش است با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه

متون مختلف، به سؤال اصلی پژوهش پاسخ دهد. سؤال اصلی، چگونگی مواجهه جامعه ایرانی با 

آپ را  نوآوری( است. در این فضا الزم است که ابعاد مختلف پدیده استارت ها )به عنواناستارتاپ

شناخته و براساس آن، راهکارهایی برای گسترش این پدیده از طریق ابزارهای مختلف ارتباطی، 

های همراه هوشمند، اتخاذ کرد. با توجه به نو بودن این موضوع و عدم پرداخت  به خصوص تلفن

که یک  1بنیاد ها، ناگزیر، برای این پژوهش از روش نظریه دادهه استارتاپپژوهشگران به این جنب

روش تحقیق کیفی است، استفاده شده است. برای این منظور تالش شده با مصاحبه از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Grounded Theory 
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ها، اساتید دانشگاهی بوم کارآفرینی و استارتاپ کارشناسان مختلف سه حوزه یعنی فعاالن زیست

آپها، پاسخ مدنظر  گذاران حوزه کارآفرینی و استارت الن و سیاستمرتبط با حوزه نوآوری و مسئو

 دست آوریم.این پژوهش را به

نفر  11برای این منظور از هر دسته از کارشناسان چندین نفر انتخاب شده و در مجموع از 

مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. پس از انجام مصاحبه، متن صحبت کارشناسان 

مرحله )کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی( کدگذاری کرده و را در سه 

 ها و محورهای موجود در نظرات کارشناسان استخراج شده است. مفاهیم، مقوله

برای اتمام فرایند مصاحبه، باید کفایت نظری شکل بگیرد. برای اینکه کفایت نظری شکل 

 22کیفی و برای تحقیقات اکتشافی بین یک تا  بگیرد، دانشمندان معتقدند که در روش تحقیق

( 212: 1332تواند برای پیدایش کفایت نظری مناسب باشد. )لیوننبرگ و ایربای،  مصاحبه می

 مصاحبه، کفایت نظری شکل گرفت. 11در این پژوهش، با انجام 

 در ادامه مشخصات کارشناسانی که با آنها مصاحبه شده است، آورده شده است:

 الن عرصه استارتاپیالف( فعا

دهی و رویدادها )سن حدود در لوزان سوییس، فعال در عرصه شتاب ITدانشجوی دکتری  .1

 سال/ جنسیت: مرد( 32

های آواتک و سراوا  دهندهبابا، مشاور و مربی در شتاب مسئول بازاریابی و فروش شرکت علی .2

 سال/ جنسیت: مرد( 32)سن حدود 

 21مدال جهانی در حوزه اختراعات )سن حدود  3رنده مربی و مشاور حوزه نوآوری و دا .3

 سال/ جنسیت: مرد(

 نظران ب( اساتید و صاحب

های برخط  دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، کارشناس فضای مجازی، مدیر سابق رسانه .1

 سال/ جنسیت: مرد( 31وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )سن حدود 

ها )سن حدود  زه مطالعات اجتماعی و نوآوریشناسی، فعال در حو دانشجوی دکتری جامعه .2

 سال، جنسیت: مرد( 23

سال،  31دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، پژوهشگر در حوزه نوآوری و فناوری )سن حدود  .3

 جنسیت: مرد(
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 سال، جنسیت: مرد( 12دکتری مدیریت دولتی، کارشناس فضای مجازی )سن حدود  .1

، 23های نرم و فضای مجازی )سن حدود  ، فعال در حوزه فناوریMBAکارشناسی ارشد  .1

 جنسیت مرد(

 گیران گذاران و تصمیم ج( سیاست

سال، جنسیت:  31کارشناس ستاد فناوری نرم معاونت علمی ریاست جمهوری )سن حدود  .1

 مرد(

سال، جنسیت:  11یکی از مدیران معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی )سن حدود   .2

 مرد(

 سال، جنسیت: مرد( 12د مرکز ملی فضای مجازی )سن حدود یکی از مدیران معاونت رص  .3

 سال، جنسیت: مرد( 32معاون سابق وزیر ارتباطات )سن حدود  .1

سال، جنسیت:  11های آموزشی وزارت آموزش و پرورش )سن حدود  مدیرکل تکنولوژی  .1

 مرد(

سال،  12جمهوری )سن حدود  یکی از معاونین حوزه نوآوری معاونت علمی ریاست  .3

 ت: مرد(جنسی

جمهوری  ها در معاونت علمی ریاست گیری پیرامون استارتاپ یکی از اعضای کارگروه تصمیم .1

 سال، جنسیت: مرد( 11)سن حدود 

های زیادی صورت نگرفته است، در  با توجه به اینکه در زمینه مسئله این پژوهش، مطالعه

حبه در ابتدا با استفاده از ها، مصاحبه است. پس از انجام مصا آوری داده این پژوهش روش جمع

دست آمده است. در مرحله بعد، مفاهیم مشابه را ها به کدگذاری باز، مفاهیم موجود در مصاحبه

های  آید. در مرحله آخر با بررسی مقوله های مختلف به دست می با یکدیگر ترکیب کرده و مقوله

 آید. دست میهدهنده مدل مفهومی مورد نظر پژوهش ب مختلف، محورهای اصلی شکل

 های پژوهش یافته

دست آمده است محور به 1مقوله و  13مفهوم در  211ها به صورت کلی،  پس از انجام مصاحبه

 کنیم. که در ادامه به آنها اشاره می

ها، شرایط جامعه  ها، انواع استارتاپ ها شامل اقدامات استارتاپ های موجود در یافته مقوله

ها با  ها، رابطه استارتاپ ها، موضوع استارتاپ پیش روی استارتاپ ها و تهدیدات ایران، فرصت
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ها که شامل  های پذیرا، عناصر مؤثر در استارتاپ ها، گروه های ذاتی استارتاپ فناوری، ویژگی

گذاری، نیروی  ها، فرهنگ، نظام آموزشی، ساختارهای پرورشی، دولت و نهادهای قانون رسانه

ها برای هر  نهایت راهبردهای مؤثر در بهبود وضعیت استارتاپ گذاری و در انسانی و سرمایه

 عنصر مؤثر بوده است.

شوند. این محورهای شامل شرایط  بندی می محور اصلی دسته 1ها همچنین در  این مقوله

ها و تهدیدات پیش روی  ها، بازیگران و عناصر مؤثر، فرصت های استارتاپ جامعه ایران، ویژگی

 عه و راهبردها است.ها و جام استارتاپ

 در ادامه اهم نظرات کارشناسان هر دسته آورده شده است.

 فعاالن استارتاپی 

ها و  این دسته چون نگاهی از پایین به باال دارند، بیشتر به حوزه اقدامات مربوط به استارتاپ

ه لزوم رصد اند. قاطبه کارشناسان این حوزه ب ها اشاره داشته شرایط موجود در جامعه و استارتاپ

سازی محصوالت خود اشاره  دائمی مخاطبان و نیازهای آنان و ارتباط مستمر با آنها برای بهینه

های هوشمند تاکید بسیاری دارند و با توجه  دارند. در این حوزه آنها به نقش اینترنت و گوشی

ها بر روی  تاپگذاری استار گردد که اولویت ها، مشاهده می های موجود در این فناوری به ظرفیت

های همراه هوشمند است. دلیل این امر این است که عده زیادی از کاربران امروزه بخش  تلفن

های مربوط به این  گذرانند و تحلیل داده های همراه می زیادی از زندگی روزمره خود را در تلفن

 .شود فناوری، سبب شناخت بهتر ذائقه و نیازهای کاربران می

ی بهبود فضای موجود، این کارشناسان انتظاراتی از نهادهای مختلف از طرفی دیگر برا

سازی عمومی مردم  دارند. به عنوان مثال، مباحثی مانند تأمین زیرساخت مناسب، فرهنگ

نسبت به عرصه کارآفرینی، تأمین شیوه پرداخت مناسب، کاهش ریسک فعالیت استارتاپی و ... 

 .افراد است جزو موضوعاتی است که مورد انتظار این

 نظران اساتید و صاحب 

شود که  اند به همین دلیل مشاهده می این دسته معموالً نگاهی از بیرون به مسئله داشته

تر است. به عنوان مثال، با توجه به اینکه  تر و با فضای نظری در نگاه آنها برجسته موضوعات کلی

رتباطات اجتماعی، جامعه شناسی، های مختلف مانند علوم ا نظران در حوزه از اساتید و صاحب

بندی متنوعی از عناصر  گردد که دسته استفاده شده است، مشاهده می MBA مدیریت دولتی و
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ها و  ها و تهدیدات پیش روی استارتاپ مؤثر در این پدیده شکل گرفته و در نهایت، فرصت

 .دست آمده استجامعه، در نگاه این دسته به

اتی که در نظرات این دسته برجسته بوده است، این است که از طرفی دیگر یکی از موضوع

داری شکل گرفته است. در  پدیده استارتاپی تا حدودی وارداتی بوده و متناسب با نظام سرمایه

شود که تقریباً بیشتر کارشناسان این حوزه تاکید دارند که پدیده  این فضا، مشاهده می

های آن،  اً متناسب با شرایط جامعه ایرانی و ویژگیاستارتاپی باید به عنوان یک نوآوری، حتم

های مختلفی مانند فرهنگ، هنجارها و  بازتعریف شود. در این بازتعریف الزم است بخش

های جامعه ایرانی مورد تاکید جدی قرار گیرد و فضای استارتاپی کشور، متناسب با  ارزش

 .های موجود شود فایی ظرفیتریزی شود تا سبب رشد و شکو نیازهای اصلی کشور، برنامه

 گیران گذاران و تصمیم سیاست 

ها و نیازهای کشور، با  این دسته تالش دارند با شناخت فضای موجود در جامعه و استارتاپ

نگاهی باال به پایین، فضای استارتاپی کشور را هدایت و رهبری کنند. در این فضا باید اشاره 

یران بیشتر متأثر از الگوبرداری از کشورهای غربی به ها در ا کنیم که وضعیت فعلی استارتاپ

ولی است. به همین دلیل تمرکز فضای استارتاپی در حال حاضر، بر  خصوص آمریکا و سیلیکون

محور است. یکی از کارشناسان فعال در عرصه استارتاپی، در  های سرویس روی استارتاپ

رسد الزم است  معه ایرانی، به نظر میها تاکید داشت که با توجه به شرایط فعلی جا مصاحبه

محور رود تا از ظرفیت  های فناوری ها به سمت گسترش استارتاپ گذاری استارتاپ سیاست

مند، برای شکوفایی بیشتر عرصه فناوری و علم استفاده شود.  نیروی انسانی خالق و دغدغه

های زیادی در  فیتدهد که ظر مصاحبه با کارشناسان معاونت علمی ریاست جمهوری نشان می

این راستا فعال شده است. به عنوان مثال، ایجاد ستادهای مختلف مانند ستاد توسعه فناوری 

ساز، ستاد توسعه  های نرم و هویت حوزه انرژی، ستاد توسعه فناوری نانو، ستاد توسعه فناوری

ند تا فضای های بنیادی و ... به دلیل این امر است که تالش دار های سلول علوم و فناوری

های دولتی را معطوف به این  محور سوق داده و حمایت استارتاپی کشور را به سمت فناوری

 حوزه کنند.

شود که برخی کارشناسان و مسئولین در این حوزه نگاهی به  از طرفی دیگر مشاهده می

هش محور دارند و برخی دیگر نگاهی تهدیدمحور. به همین دلیل در این پژو صورت کامل فرصت
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آوری  ها و تهدیدات، به تفصیل جمع تالش شده است تا با استفاده از نظرات این افراد، فرصت

ها در جامعه ایرانی، راهبردهای مربوط به  شده و در نهایت متناسب با شرایط مطلوب استارتاپ

 هر حوزه، ارائه شود.

 گیری نتیجه

در یک مدل مفهومی تمامی توان  های مختلف تحلیل، مشخص شد که می پس از انجام قسمت

محورهای مهم مرتبط با سؤال پژوهش را مورد بررسی قرار داده و پاسخ سؤال را در ذیل این 

های مختلف  های مختلف مدل، به جنبه مدل ارائه کرد. به همین دلیل ابتدا در معرفی بخش

 بندی نتیجه اصلی، ارائه شده است. پاسخ اشاره کرده و سپس در قسمت جمع

 
 ها )ترسیم توسط نگارنده( مدل مواجهه جامعه ایرانی با استارتاپ -1 شکل

 ها شرایط جامعه ایرانی در حوزه استارتاپ (الف

ها مورد  در مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، شرایط جامعه ایرانی در زمینه استارتاپ

 توضیح داده خواهد شد: بررسی قرار گرفته و نکاتی ذکر شده که به اختصار

 ای، جامعه ایران نیز  های نوین و حضور در جامعه شبکه امروزه به واسطه گسترش فناوری

شود  ها، مشاهده می مانند سایر جوامع متأثر از این شرایط است و به واسطه همین فناوری

 که سرعت تغییرات ذائقه مردم ایران بسیار زیاد است.
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 دهد که جامعه ایرانی از قالب سنتی  توسعه کشور، نشان می از طرفی دیگر، بررسی وضعیت

خود خارج شده ولی هنوز به صورت کامل توسعه نیافته و در وضعیت گذار قرار دارد. این 

های مختلف، با نگاهی  دهد که الزم است پدیده ها نشان می وضعیت گذار در تمامی عرصه

های موجود در  ها، شرایط و زمینه ظرفیتبومی مورد بررسی قرار گرفته و مسائل متناسب با 

 کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد.

  از طرفی دیگر، با توجه به تحوالت سیاسی و اجتماعی صورت گرفته، باید اذعان کنیم که

گیرد.  جامعه ایران در شرایط خاصی قرار دارد و تحوالت پایداری در کشور صورت نمی

به دو نکته ذکر شده در باال، جامعه ایرانی در بسیاری توانیم ادعا کنیم که با توجه  می

 ها دارای شرایط عدم قطعیت است. عرصه

  این شرایط عدم قطعیت، همخوانی بسیار زیادی با وضعیت فعلی کشور دارد و با عنایت به

رسد وضعیت فعلی جامعه ایرانی، با  سرعت زیاد تغییرات، باید اشاره کنیم که به نظر می

ها به عنوان مدل کسب و کار در شرایط بحرانی و عدم قطعیت  ستارتاپهای ا ویژگی

 حل مناسبی برای شرایط کشور باشند. توانند راه ها می همخوانی دارد و استارتاپ

 کنیم که استارتاپ  کنیم مشاهده می از طرفی دیگر وقتی در عمل این شرایط را بررسی می

به دلیل نقاط ضعفی که در حوزه حاکمیت و  به عنوان یک پدیده وارداتی وارد کشور شده و

فرهنگ مردم به دلیل شرایط گذار وجود دارد، مواجهه مناسبی با این پدیده صورت 

آورد که  های ایرانی بوجود می هایی را هم برای جامعه و هم برای استارتاپ گیرد و آسیب نمی

ها در  گردد که استارتاپ یدر ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. برای مثال بعضاً مشاهده م

اند که مسائل اصلی کشور ممکن است نباشد و یا اینکه اتفاقاً در این  هایی ورود کرده حوزه

ها، نوعی ثبات نسبی وجود دارد )مانند کشاورزی( و عمالً ورود آنها یک اشتباه در  حوزه

 گذاری است. اولویت

 ستگی بسیار زیادی دارد. این در شرایطی های ایرانی به اینترنت و شبکه واب امروزه استارتاپ

است که در تمامی کشورهای فعال در این عرصه، این فضا وجود دارد ولی این بدین معنا 

هاست. برای مثال،  ها، به صورت تمام و کمال وابسته به این فناوری نیست که کالً استارتاپ

پردازند، نقش  ها بدان می در برخی کشورها، به دلیل شرایط جامعه و مسائلی که استارتاپ

 تر شده است. های هوشمند کمرنگ اینترنت و گوشی
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 های هوشمند و حضور  های ایرانی به اینترنت و گوشی با توجه به وابستگی زیاد استارتاپ

های  توانیم نتیجه بگیریم که حضور جوانان در استارتاپ پررنگ جوانان در این زمینه، می

ها فاصله بگیرد،  های ایرانی از این فناوری فضای استارتاپ ایرانی پررنگ است و اگر روزی

 ممکن است قشر دیگری از جامعه اتفاقاً در این فضا حضور داشته باشند.

 1های ایرانی را در  توان وضعیت فعلی استارتاپ با توجه به نکاتی که در باال ذکر گردید می 

 مفهوم خالصه کرد:

o اپی براساس نیازهای کشورفقدان اکوسیستم بالغ و مؤثر استارت 

o های متناسب با  های خارجی و رشد استارتاپ شده از نمونه های کپی غلبه استارتاپ

 شرایط کشور

o ها گذار خطرپذیر در مراحل تشکیل استارتاپ عدم برخورداری کافی از سرمایه 

o شدن نقش بازیگران خصوصی و پررنگ شدن بازیگران دولتی در این عرصه کمرنگ 

o محور و رشد آهسته  های سرویس های فعلی، به استارتاپ ر استارتاپتمرکز بیشت

 محور های فناوری استارتاپ

 ها های استارتاپ ویژگی (ب

دسته عبارتند از  1گیرند. این  دسته کلی مورد بررسی قرار می 1ها در  های استارتاپ ویژگی

 های پذیرا. ها و گروه ها با فناوری های موضوعی، رابطه استارتاپ های ذاتی، ویژگی ویژگی

 های ذاتی ویژگی. 1

شود که مشخص  ها ارتباط زیادی دارند و همین امر سبب می ها با تعاریف استارتاپ این ویژگی

ها برای شرایط فعلی جامعه ایران مؤثر است و یا خیر؟ در شرایط فعلی جامعه  گردد آیا استارتاپ

مردم زیاد بوده و به واسطه حضور در  ایران توضیح داده شده سرعت تغییر ذائقه و نیازهای

ها دارای شرایط عدم قطعیت هستیم. در واقع این عدم قطعیت  وضعیت گذار، در بسیاری عرصه

حل برای مسائل صحیح بوده و کدام یک غلط؟ به  دانیم کدام راه به معنای این است که نمی

 .یط جامعه ایرانی باشندحل مناسبی برای این شرا توانند راه ها می همین دلیل، استارتاپ

حل مسائل  شود که استارتاپ به دنبال پیدا کردن راه ها مشاهده می در تعاریف استارتاپ

مختلف است. چون سرعت تغییر مسائل در ایران و بسیاری مناطق دنیا زیاد است، پس 
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ی استارتاپ نیز، باید دارای ساختار چابکی باشد که خارج از بروکراسی اداری در مدل سنت

 .کسب و کار شرکتی، به حل مسائل بپردازد

ها، به حل مسائل جامعه بپردازد، پس باید کامالً منطبق با شرایط  چون قرار است استارتاپ

جامعه جلو رود. در این شرایط باید اذعان کنیم که نیاز به مطالعه مستمر جامعه و نیازهایش 

ها کامالً منطبق با شرایط بومی جامعه  ها وجود دارد و باید شرایط استارتاپ توسط استارتاپ

ایرانی باشد. البته باید ذکر کنیم که امروزه در ایران، کسب وکارهای اینترنتی زیادی مشغول 

اند که عموم مردم با مفهوم استارتاپ  فعالیت هستند که الزاماً استارتاپ نیستند، ولی سبب شده

 .تا حد زیادی آشنا شوند

ریسک موفقیت در آن باالست. به همین دلیل افرادی باید وارد استارتاپ نهادی است که 

عرصه استارتاپی شوند که دارای دغدغه و انگیزه بسیار زیادی برای حل مسئله هستند. این افراد 

باید از شکست سرخورده نشوند و شکست را به عنوان تجربه برای خود بشناسند. در این شرایط 

باشند، به مرور زمان با حضور در این  باشند و اگر خالقیت نداشتهافراد باید حتماً دارای خالقیت 

ها خود به  فضا، خالقیت در آنها ایجاد خواهد شد. یک نکته در اینجا وجود دارد؛ استارتاپ

ها  % استارتاپ32-12شوند چرا که  ساز شناخته توانند به عنوان یک نهاد شغل تنهایی نمی

تاپ در مسیر تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ موفق شود، خورند، اما اگر یک استار شکست می

دست آورد. به همین دلیل تواند تعداد زیادی را بر سر کار آورده و سود بسیار باالیی به می

گذاران به صورت مرحله به مرحله با اطمینان از موفقیت استارتاپ،  شود که سرمایه مشاهده می

% است ولی وقتی استارتاپ به شرکت 11-12تدا حدود ها در ابکنند. سهام آن گذاری می سرمایه

گذاری  گذار به واسطه همین سرمایه شود که سهام سرمایه تبدیل شد، بعضاً مشاهده می

شود که بسیاری کارشناسان معتقد  % رسیده است. این عامل سبب می12ای به باالی  مرحله

ها ریسک فعالیت  داری است. آن مایهداران و نظام سر باشند، استارتاپ در واقع در خدمت سرمایه

 .شوند ها منتقل کرده و در سود آنها سهیم می را از خود به سمت استارتاپ

ها، باید دو ویژگی مهم وجود داشته باشد. اولین  برای کاهش ریسک فعالیت استارتاپ

دودی ها در ابتدا محصول را برای تعداد مح پذیری است. بدین معنا که استارتاپ ویژگی مقیاس

ها، محصول را متناسب با شرایط جدید از کاربران تولید کرده و با اخذ مستمر بازخورد از آن

برای تعداد بیشتری تولید کرده و به همین صورت تولید محصول ادامه پیدا خواهد کرد. ویژگی 

 پذیری است. برای اینکه یک محصول مورد پذیرش کاربران قرار گیرد، راجرز و دوم نیز آزمون



 41 با استارتاپ هامواجهه جامعه ایرانی چگونگی  
 

 

شومیکر چندین ویژگی را برشمردند. در کنار مزیت نسبی محصول نسبت به سایر محصوالت، 

ها کاهش پیدا کرده و مورد  پذیری وجود داشته باشد، ریسک فعالیت استارتاپ اگر قابلیت آزمون

پذیری و  های اینترنت، در حوزه مقیاس گیرد. با توجه به ویژگی پذیرش بیشتر کاربران قرار می

ها از این فناوری  گردد که اکثر استارتاپ پذیری و هزینه کم آن در این زمینه، مشاهده می آزمون

 .برند بهره می

 های موضوعی ویژگی. 2

ها، متناسب با  گردد. الزم است ایده ها برمی های استارتاپ ها به موضوعات و ایده این ویژگی

ود که ما بتوانیم جواب سؤال ش ها سبب می شرایط و نیازهای جامعه شکل بگیرد. این ویژگی

دست آوریم. در واقع ها هست را به اصلی پژوهش که چگونگی مواجهه جامعه ایرانی با استارتاپ

گردد  های امروز ایران بیشتر در حوزه سرویس و خدمات فعال هستند ولی مشاهده می استارتاپ

 ل رشد هستند.محور نیز در حا های فناوری تر شدن این فضا، استارتاپ که با پخته

کنند که الزم و  عنصر کلیدی استفاده می 3ها برای انتخاب موضوعات خود از  استارتاپ

حل  بندی مشتریان، ارزش پیشنهادی و راه ملزوم یکدیگر هستند. این سه مرحله شامل بخش

 مسائل است.

 ها جامعه هدف خود را تا حد ممکن به  بندی مشتریان بدین معناست که استارتاپ بخش

های  کنند و براساس ویژگی بندی کرده و آنها را مطالعه می صورت ریز و جزیی تقسیم

هایی که در فصل دوم توسط راجرز و شومیکر مطرح شده مانند  مختلف، نظیر ویژگی

بندی  اجتماعی، متغیرهای شخصیتی و رفتارهای ارتباطی دسته-های اقتصادی ویژگی

 کنند. ریزی می هر دسته برنامهها برای  کنند. پس از این استارتاپ می

 ها شده  ارزش پیشنهادی در واقع عواملی است که سبب ایجاد فضای رقابتی میان استارتاپ

 و مزیت نسبی یک استارتاپ نسبت به مورد دیگر است.

 ای قرار است حل شود و  حل مسائل، در واقع به این نکته اشاره دارد که اوالً چه مسئله راه

 دسته جامعه هدف باید طراحی شود و ارزش پیشنهادی داشته باشد.ثانیاً برای کدام 

 های پذیرا گروه. 3

ها برای هر دسته یک نوع محصول و عرضه متفاوت  گردد که استارتاپ در این فضا مشاهده می

گردند،  های ثابت مشخص نمی های پذیرا در واقع دیگر براساس ویژگی دارند و در نتیجه گروه
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موضوع هستند. این نظر تا حدودی متفاوت با نظرات راجرز و شومیکر است و بلکه وابسته به هر 

های دیرپذیر از نظر  در این حالت، ممکن است استارتاپی طراحی و تولید شود، که اتفاقاً گروه

 راجرز و شومیکر به عنوان اولین پذیرندگان، این موضوع را بپذیرند.

ها، جمعیت هر دسته  پذیری به استارتاپ سیدهد که عواملی نظیر دستر ها نشان می بررسی

 ها مؤثر باشند. های پذیرا برای استارتاپ گیری گروه تواند در شکل ها می و نحوه مواجهه با فناوری

های پذیرا عوامل مختلفی تأثیر دارند که باید به صورت موردی برای هر  در پذیرش گروه

ار مهم این است که افراد در ابتدا از وجود یک استارتاپ این عوامل را بررسی نمود. اما نکته بسی

شوند که از آن استفاده کنند و یا خیر. در بررسی مطالعات  نوآوری آگاه شده و سپس ترغیب می

ها و ارتباطات جمعی زیاد بوده و در مرحله  نظری مشخص شد که در مرحله آگاهی، نقش رسانه

گیری شیوه نوین ارتباطی تحت عنوان  کلترغیب، ارتباطات میان فردی نقشی کلیدی دارند. ش

های ارتباطی است سبب شده تا این دو مرحله  ارتباط جمعی خودانگیز که محصول رشد فناوری

ها  تا حدودی با یکدیگر ترکیب شوند. با استفاده از موبایل و اینترنت، افراد هم از وجود نوآوری

های  کان و افراد مرتبط خود در شبکهتوانند با دوستان، نزدی شوند و هم اینکه می آگاه می

مختلف، این موضوع را در میان گذاشته و ایجاد ترغیب برای استفاده از نوآوری نمایند. پس 

 ها دارند. های نوین ارتباطی، نقشی بسیار مهم در پذیرش استارتاپ توان گفت، فناوری می

 ارتباط با فناوری. 1

ها دارند ولی باید اشاره کنیم که این بدین معنا  ریها وابستگی بسیار زیادی به فناو استارتاپ

های هوشمند،  گیرد. اینترنت و گوشی نیست که اگر اینترنت نباشد، دیگر استارتاپی شکل نمی

 ها نقش کلیدی و مؤثر دارند و در برخی دیگر نقش ابزاری دارند. در برخی استارتاپ

های هوشمند در جامعه،  رنت و گوشیمحور، با وجود گستردگی اینت های سرویس در استارتاپ

پذیری و تکرارپذیری خود، سبب ایجاد توانمندی زیادی شده و نقش  اینترنت با قابلیت مقیاس

های حوزه سرویس  کند. در این شرایط اگر اینترنت وجود نداشته باشد استارتاپ کلیدی را ایفا می

رصد دائمی کاربران خود استفاده کرده و  ها از اینترنت برای خورند. استارتاپ ضربه قابل توجهی می

کنند. با  بر مبنای اطالعات بدست آمده از این زمینه، محصوالت خود را بروزرسانی و اصالح می

های هوشمند به عنوان بهترین ابزار برای شناسایی ذائقه مخاطبان مورد استفاده  این شرایط گوشی
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ها به دالیلی که در باال ذکر شد، اولین  روزه استارتاپگیرند. از طرفی باید اشاره کنیم که ام قرار می

 دهند. های هوشمند قرار می اولویت انتشار محصوالت خود را در قالب گوشی

های هوشمند دیگر نقش کلیدی را ندارند.  محور، اینترنت و گوشی های فناوری در استارتاپ

ن ابزار استفاده کنند و برای ها از آنان به عنوا ممکن است در برخی مراحل تشکیل استارتاپ

های هوشمند، آسیب  مثال تبلیغات خود را در این پلتفرم ارائه دهند ولی نبود اینترنت و گوشی

قابل توجهی نیست. برای مثال اگر یک استارتاپ در حوزه نانو فعالیت کند و محصوالت خود را 

فعالیت خود، حتماً از این تولید کند، فعالیتش خیلی وابسته به اینترنت نیست ولی در حین 

 ها استفاده خواهد کرد. فناوری

 بازیگران و عناصر مؤثر ج( 

شوند  ها بازیگران و عناصر مؤثری نقش دارند که این عناصر سبب می در مورد شرایط استارتاپ

ها نیز تغییر کند. در این قسمت به معرفی آنها پرداخته و در  چگونگی مواجهه مردم با استارتاپ

ها و تهدیدات آنها مورد بررسی قرار گرفته تا با ارائه راهبرد مناسب، به  بعدی، فرصت محور

 مدلی مطلوب دست یابیم.

 دهی  ها سبب شکل ها هستند. رسانه ها، رسانه : یکی از عناصر بسیار مهم در استارتاپرسانه

به همین  شوند. ها می های مختلف و گسترش یا کاهش استارتاپ نگاه مردم نسبت به پدیده

ها استفاده  گذاران برای منافع خود از ظرفیت رسانه شود که برخی سرمایه دلیل مشاهده می

دهند که سود قابل توجهی برایشان داشته  هایی را مورد اقبال مردم قرار می کرده و استارتاپ

 باشد.

 ت : منظور از این عنصر، فرهنگ عمومی جامعه و طرز تلقی آنها نسبت به موضوعافرهنگ

مختلف است. در این شرایط، مسئله فرهنگ هم بر جامعه تأثیر دارد و هم بر رفتار فعاالن 

 استارتاپی.

 منظور از نظام آموزشی در اینجا آموزش و پرورش و آموزش عالی است که نظام آموزشی :

 ها خواهند شد. سبب آموزش دانش و تربیت نیروی انسانی مناسب برای استارتاپ

 ها به  های علم و فناوری و شتابدهنده رویدادها، مراکز رشد، پارکی: ساختارهای پرورش

شوند و هر یک دارای  ها می عنوان ساختارهایی هستند که سبب تربیت و پرورش استارتاپ

 تاثیراتی در این حوزه هستند.
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 :ها، دولت و نهادهای  یکی از بازیگران مهم و مؤثر در حوزه استارتاپ دولت و قانون

توانند باعث  های خود می گیری گذاری هستند. این نهاد با تصمیم ری و قانونگذا سیاست

 ها شوند. گسترش و یا تضعیف استارتاپ

 :مند، باانگیزه و دارای دانش و خالقیت کافی، به عنوان  نیروی انسانی دغدغه نیروی انسانی

 شوند. ها شناخته می یکی از مهمترین عناصر مؤثر در حوزه استارتاپ

 ها برای رشد و عملی کردن ایده خود به سرمایه نیاز دارند. در  استارتاپ گذاری: هسرمای

توانند نقش زیادی  ای یا خطرپذیر می گذاران فرشته گردد که سرمایه این عرصه، مشاهده می

گیری پیرامون تقویت یا تضعیف  توانند با تصمیم گذاران می ایفا کنند. در واقع سرمایه

، با استفاده از سرمایه خود، فضای استارتاپی کشور و حتی فرهنگ های مختلف استارتاپ

 عمومی مردم را دست خوش تغییر کنند.

 ها و جامعه ها و تهدیدات پیش روی استارتاپ فرصت (د

توانند تأثیرات مختلفی داشته باشند. در عرصه  در جامعه عوامل مختلفی هستند که می

ها و تهدیداتی هم  توانند سبب بروز فرصت ناصر مختلف میاستارتاپی نیز، باید اشاره کنیم که ع

 ها شوند که به آنها اشاره شده است. برای جامعه و هم برای رشد و گسترش خود استارتاپ

 ها فرصت. 1

توانند سبب بهبود وضع  ها در صورتی که به درستی مورد استفاده قرار گیرند، می استارتاپ

ای، مردم  های موجود در جامعه شبکه تفاده از فناوریزندگی مردم شوند. در این فضا، با اس

کنند و با توجه به اینکه  جامعه برای رفع نیازهای روز خود، از این ظرفیت استفاده می

های مختلف، دقیقاً نیازمندی مخاطبان هدف  ها در تالش هستند تا با استفاده از روش استارتاپ

 عنصری مناسب در این عرصه باشد. تواند خود را مرتفع نمایند، پس استارتاپ می

گیرند که با نگاه  مند شکل می ای از افراد خالق و دغدغه در ذیل فعالیت استارتاپی، شبکه

توانند خدمات بزرگی به کشور و جامعه خود نمایند. در  نوآورانه و تا حدودی جهانی خود، می

اند تا بتوانند  کشور داشته گردد که تعدادی از نخبگان مهاجرت معکوس به این فضا مشاهده می

 در این عرصه به کشور خود کمک کنند.

ها عالوه بر باال بردن سطح رفاه عموم مردم با خدمات خود و تأثیر  از طرفی دیگر، استارتاپ

حل برای  توانند به ارائه راه ای، می بر فرهنگ عمومی جامعه ذیل فضای موجود در جامعه شبکه
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کارگیری نیروی انسانی  ند. در این فضا، کافی است با هدایت و بهنیازهای واقعی کشور بپرداز

مند موجود در این عرصه، برای مسائل مهم کشور، از این ظرفیت به  خالق، توانمند و دغدغه

های اقتصادی و مسائل تحریم  برداری کرد. در شرایطی که کشور دچار بحران بهترین نحو، بهره

های اقتصاد مقاومتی،  جذب سرمایه خارجی، تقویت بنیان توانند سبب ها می است، استارتاپ

 ها، انتقال دانش و تجربه به داخل کشور و ... شوند. ایجاد خودکفایی در بسیاری عرصه

 تهدیدات. 2

ها وجود داشته  ها ممکن است تهدیداتی برای جامعه و ادامه فعالیت استارتاپ در کنار فرصت

 شده است. باشد که برای هر عنصر به اختصار مطرح

 تواند سبب  : شناسایی فعاالن استارتاپی و جذب آنها به خارج از کشور، مینیروی انسانی

 ضعف کشور در حوزه نیروی انسانی توانمند شود.

 :گذاران تالش دارند تا با استفاده از  در این عرصه، باید اشاره کنیم که برخی سرمایه رسانه

ها را در راستای منافع خود رشد دهند. از  استارتاپ ای که در اختیار دارند، ابزارهای رسانه

ها به درستی برای معرفی  ها از ظرفیت رسانه گردد که استارتاپ طرفی بعضاً مشاهده می

 کنند. محصول خود و اقناع کاربران برای استفاده از آن، استفاده نمی

 :این باورند که در ها ندارند. بسیاری بر  امروزه مردم تلقی مناسبی از استارتاپ فرهنگ

رسند.  گیرد و افراد بدون تالش به سرمایه زیادی می ها فعالیت زیادی صورت نمی استارتاپ

این در شرایطی است که اصالً اینگونه نیست و فعالیت در عرصه استارتاپی باید به صورت 

 روزی صورت گیرد. وقت و شبانه تمام

ها برای اینکه به مثابه یک پیام به  نکته دیگری که مطرح است، این است که استارتاپ

اسالمی -درستی توسط مخاطبان فهم و درک شوند، الزم است متناسب با فرهنگ ایرانی

های ایرانی الزاماً به این نکته توجه  طراحی شوند. این در شرایطی است که امروزه، استارتاپ

 شوند. ندارند و به همین دلیل دچار مشکل برای خود و جامعه می

ها سبب  ها بعضاً وجود دارد، این است که چون استارتاپ دیگری که نسبت به استارتاپ تلقی

شوند و فرهنگ تالش و کوشش را  شوند، سبب تنبلی جامعه می رفع نیازهای متنوع مردم می

 دهند. الشعاع قرار می تحت

 که در مورد نظام آموزشی باید اشاره کنیم که نظام آموزشی به جای این :نظام آموزشی

ها، تربیت کند؛ افرادی مطیع و  افراد جسور و خالق و متناسب با نیاز بازار و استارتاپ
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ها  کند که منابع درسی آنها، تا حد زیادی برای فعالیت در استارتاپ یادگیرنده تولید می

 کاربردی نیست.

 رسد که در این فضا، ساختارهای پرورشی به بلوغ کامل : به نظر میساختارهای پرورشی 

اند و به همین دلیل، بدون توجه به نیازهای جامعه، از  نسبت به شرایط ایران نرسیده

کنند. یکی از مسائل مهم در این زمینه این است که  های خارجی الگوبرداری می نمونه

گیرند و بعضاً مسائل فرعی یا مطلوب  ها برمبنای نیازهای جامعه شکل نمی استارتاپ

شوند. از طرفی  ها معرفی می ان به عنوان مسئله اصلی استارتاپگذار عناصری مانند سرمایه

در این فضا، فضای دانشگاهی نسبت به تجارب استارتاپی تا حدودی غلبه دارد که باید 

 اصالح شود.

 رسد که یک وحدت رویکرد وجود ندارد. به دلیل  : در این حوزه به نظر میدولت و قانون

ها، رویکردهای مختلفی نسبت به  متولی استارتاپعدم وجود یک نهاد مستقل به عنوان 

ها به دام قوانین دست و پاگیر افتاده و  شود استارتاپ شود که سبب می ها اتخاذ می استارتاپ

ای است که به  گونه های خود را عملی کنند. در این فضا قوانین به نتوانند به راحتی ایده

ی متنوع را ممکن است بگیرد و در این ها های استارتاپ دستانه جلوی فعالیت صورت پیش

 شرایط، باید بازنگری جدی نسبت به قوانین و رویکردهای حاکم صورت گیرد.

 گذاران بیشتر به دنبال منافع  : باید اشاره کنیم که در این فضا، سرمایهگذاری سرمایه

هده ها برای رفع نیاز جامعه. در این شرایط مشا اقتصادی خود هستند تا رشد استارتاپ

های دولتی  گذاری خطرپذیر، به درستی درک نشده و دخالت شود که مفهوم سرمایه می

گذاران  های این عنصر شده است. از طرفی شاهد هستیم که سرمایه سبب تضعیف ظرفیت

ثمر رسید، مراحل  شوند و وقتی یک استارتاپ به در مراحل تشکیل استارتاپ وارد عمل نمی

های بلندمدت به  شود که به اشتباه وام . از طرفی مشاهده میشود گذاری شروع می سرمایه

شود که این موضوع به دلیل عدم شناخت  گذاری خطرپذیر شناخته می عنوان سرمایه

 گذاری خطرپذیر است. صحیح از مفهوم سرمایه

 راهبردها (ه

مؤثر، ترین راهبرد این است که باید تمامی عناصر  رسد که اصلی در این زمینه به نظر می

های بومی جامعه ایران ایجاد کنند. در این فضا دولت و  بازتعریفی متناسب با شرایط و ظرفیت
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راه فضای استارتاپی  نهادهای باالدستی باید با اتخاذ شرایطی، مسائل اصلی کشور را به عنوان نقشه

 ازند.ها در این زمینه به ایفای نقش بپرد مشخص کنند تا ساختارهای پرورشی و استارتاپ

رسد که باید ساختار فرهنگی کشور به سمتی رود که فرهنگ  در حوزه فرهنگ، به نظر می

خطرپذیری، جسارت و حل مسئله در کشور حاکم شود. در این فضا شکست به معنای کسب 

شوند بلکه تجارب بیشتری برای ادامه  تجربه است و افراد با شکست خوردن، سرخورده نمی

تغییر کند. « نخبه». از طرفی الزم است نگاه مردم نسبت به مفهوم  کنند مسیر خود کسب می

در فرهنگ استارتاپی، کسی که توانایی حل مسئله را داشته باشد به عنوان نخبه باید شناخته 

 است. یافته شود و نه الزاماً هرکسی که در دانشگاه به مدارج باال، دست

گیری کشور تبدیل شود و  قل تصمیمدر حوزه نظام آموزشی، باید دانشگاه به مرکز ث

نهادهای پژوهشی به عنوان یکی از ارکان کلیدی حل مسائل شناخته شوند. در این زمینه، به 

های کارآموزی با جدیت  تر شده و دوره رسد که الزم است منابع دانشگاهی، کاربردی نظر می

باید آموزش کارآفرینی  شوند. یک مسئله مهم در این حوزه این است که بیشتری در نظر گرفته

 از سنین پایین شروع شده و به آحاد مردم نیز داده شود.

تری ایفا کرده و  در حوزه ساختارهای پرورشی، نیاز است بخش خصوصی نقش پررنگ

شود،  های مطلوبی که توسط نهادهای باالدستی و دولتی مشخص می گیری متناسب با جهت

های فناوری ورود پیدا  اید ساختارهای پرورشی به حوزهایفای نقش کنند. برای فعالیت مطلوب ب

 کرده و متناسب با شرایط بازار و جامعه فعالیت نمایند.

گیری تمامی نهادهای دولتی و  در حوزه دولت و قانون، باید اشاره کنیم که باید جهت

ها باشد. البته شرط این امر این است که  باالدستی به سمت رشد و گسترش استارتاپ

باشند. به همین دلیل باید نهادهای  ها در مسائل با اولویت ملی جدیت بیشتری داشته تارتاپاس

باشند. همچنین باید قوانین به سمتی  محور داشته های فناوری ای به استارتاپ دولتی توجه ویژه

ین ها و ادبیات مناسب این عرصه، نگارش شوند. به عنوان مثال، قوان رود که متناسب با استارتاپ

های شکست خورده باشد و باید حتماً  تواند قانون مناسبی برای استارتاپ ضدورشکستگی نمی

 مورد بازنگری جدی قرار گیرند.

گذاری نیز، باید شرایط به سمتی رود که سرمایه به درستی و در جای  در حوزه سرمایه

ی در این زمینه های دولت مناسب خود خرج شود. باید تا حد ممکن جلوی رانتی شدن و دخالت

 های کشور قرار گیرد. گذاری در راستای ارزش گرفته شود و سرمایه
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 بندی جمع

های هوشمند تا بسیاری روستاهای کشور نفوذ کرده است و به  امروزه اینترنت پرسرعت و گوشی

های اجتماعی، اینترنت و  گانه شبکه های سه گردد که براساس انقالب همین دلیل مشاهده می

توانند تحوالت بسیاری در این عرصه  ها نیز می که در نظرات ولمن آمده است، استارتاپ موبایل

های مختلف برای رفع نیازهای خود استفاده  ایجاد کنند. امروزه بسیاری افراد از استارتاپ

همراه و ...  های کاربردی تلفن ونقل عمومی، سفر، خرید اینترنتی، برنامه کنند. در حوزه حمل می

های موفق بسیاری در جامعه فعال هستند و بیشتر مردم از این  شود که نمونه ده میمشاه

توان گفت، امروزه به واسطه نفوذ بسیار زیاد  کنند. به همین دلیل می ظرفیت استفاده می

ها در صورتیکه متناسب با نیازها و شرایط مخاطب  های هوشمند، استارتاپ اینترنت و گوشی

 .جزیی کلیدی از سبک زندگی مردم تبدیل شوندتوانند به  باشند می

ترین  ها راهبردهای مختلفی ارائه شده است، اما شاید اصلی در این فضا برای رشد استارتاپ

راهبرد این است که باید یک مدل استارتاپی متناسب با شرایط بومی جامعه ایرانی بازتعریف 

وارداتی به کشور، به درستی شناخته  شود. در این شرایط، اگر استارتاپ به عنوان یک پدیده

تواند به عنوان یک تهدید برای  ریزی درستی برای ساماندهی آن صورت نگیرد، می نشود و برنامه

های مختلف شناخته شود. اما اگر این مدل به درستی بازتعریف  های کشور در حوزه ظرفیت

انسانی  تواند از ظرفیت نیروی یسامان کشور است و م شود، ظرفیتی اثرگذار برای حل شرایط نابه

 .مند و باانگیزه برای حل مسائل اصلی کشور مورد استفاده قرار گیرد خالق، دغدغه

رسد هر یک از محورهای معرفی شده در  با توجه به نکاتی که در باال ذکر گردید، به نظر می

وهش قرار گیرد. نگر مورد بررسی و پژ تواند به عنوان یک پژوهش مستقل و جزیی مدل باال می

ها در  ها و یا تأثیر رسانه به عنوان مثال، بازتعریف اقدامات دولت در تعیین افق مطلوب استارتاپ

تواند به عنوان پیشنهادات آینده مورد بررسی  ها می گیری افکار عمومی نسبت به استارتاپ شکل

 قرار گیرد.
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