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چکیده
در دانشگاههای امروزی؛ شاهد ظهور شرکتهای نوپا با عنوان استارت آپ توسط تیمهای دانشجویی و دانشگاهیان
هستیم؛ متأسفانه اکثر استارت آپها با موانع موفقیت روبرو هستند .از طرفی یکی از مباحث جدیدی که وارد
دانشگاههای نسل چهارم شده و میتواند هدفگذاری مطلوبی برای آینده استارت آپها باشد؛ وجود اسپینآفهای
دانشگاهی بوده که با محوریت محققان و دانشگاهیان و باهدف تجاریسازی تحقیقات در دانشگاهها ایجادشده است؛
محقق باهدف موفقیت استارت آپها در یک مطالعه کیفی فرآیند دگردیسی استارت آپ به اسپین آف دانشگاهی را
مورد مطالعه قرار داده است؛ به همین منظور در دو بخش این فرایند مورد تحلیل قرار گرفته است؛ در بخش اول
متون مربوطه مورد ترجمه قرار گرفتند؛ و در بخش دوم با نمونهگیری هدفمند در یک مصاحبه ساختاریافته در بین 8
نفر از خبرگانی که دارای سابقه کارآفرینی بودند؛ فرایند حرکت از استارتآپ به اسپینآف با استفاده از روش داده
بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت؛ نتایج تحقیق با شناسایی مؤلفههای شرایط علی ،مداخلهای و راهبردها؛ نشاندهنده
پدیده محوری با عنوان استارت لین و پیامد آن را سکوی پرتاب ایده آل برای استارت آپ به سمت اسپین آف
دانشگاهی بود؛ محقق در انتهای تحلیل یافتهها ،الگوی سکوی پرتاب برای فرایند دگردیسی استارت آپ به اسپین
آف دانشگاهی با عنوان "الگوی ایده آل سکوی پرتاب هلی کوپتر" معرفی کرده است.
واژگان کلیدی :استارت آپ ،استارت آپ لین ،اسپین آف ،دانشگاه

 .1برگرفته از رساله دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
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نوآوری به یک محرک قدرتمند با قابلیتهای اقتصادی و تکنولوژیکی برای بهبود بهرهوری در کشورهای صنعتی
تبدیل شده است ،دانشگاهها و سازمانهای دولتی ،از شرکتها برای انتقال به صنایع پویا و فرصتهای بزرگتر
حمایت کردهاند (باقری مجد و همکاران .)28 :8931 ،در همین راستا دانشگاهها در یک فرآیند دگردیسی از نسل اول
به نسل چهارم دچار تغییر و تحول شدهاند؛ دانشگاههای نسل اول ،رویکرد آموزشی داشته که با عنوان دانشگاههای
آموزش محور شناخته شدهاند؛ دانشگاههای نسل دوم ،دانشگاههای پژوهش محور بوده؛ دانشگاههای نسل سوم،
دانشگاههای کارآفرین معروفند که اخیراً با ورود بحث خالقیت ،نوآوری در فناوریهای نرم ،دانشگاههای نسل
چهارم مطرحشده که عالوه بر ویژگیهای دانشگاههای سه نسل قبلی؛ فناوریهای نرم و ارتباط آن با جامعه و
فناوری سخت حائز اهمیت میباشد (عالی پور و عنایتی.)8939،
برآمــدن مجموعــهای از شــرکتهای فنــاوری محــور مانند گــوگل ،فیسبوک و تویتــر طــی دو دهـه اخیــر
و رشــد طوفانــی آنها ،نگاههــا را بــه شــکلگیری پدیــده تــازهای در عرصـه کسبوکارهای نوپــا آشــنا
کــرد کــه بر اساس نــوآوری و ایدههــای خالقانــه شـکل میگیرد ،عموماً متکـی بـر فنـاوری اطالعـات و
ارتباطـات هسـتند و بهسرعت رشـد میکننـد .ایـن پدیدههـای جـذاب ،کـه بهسرعت در سـطح جهـان در حـال
رشـد هسـتند و بـه یکـی از محورهـای اصلـی توجـه برنامه ریـزان و بخشهـای مؤثـر در رشـد اقتصــادی
پــارهای از کشــورها بــدل شدهاند ،استارت آنها و یا همان کسبوکارهای نو پا نامیــده شــدند .در همین راستا
یکی از رویدادهای جدید در دانشگاههای نسل چهارم؛ ظهور استارتآپهای 8دانشجویی میباشد؛ معموالً "
دانشجویان و محققان شرکتهای خود را خارج از دانشگاهها تأسیس میکنند که همانند هر سرمایهگذاری دیگر
برخی از این شرکتها رشد میکنند درحالیکه مابقی ممکن است دچار تنزل شوند .بعضی از مؤسسان شرکتها،
کارآفرینانی بوده که دارای استعداد ذاتی در اجرای مدلهای کسبوکار بوده و برخی نیز دارای ضعف در مهارت ایده
پردازی و کارآفرینی هستند در همین راستا در سالهای اخیر عالقه شدیدی به کارآفرینی در داخل دانشگاهها به
وجود آمده است که بحث استارت آپهای دانشجویی مطرح میباشد (استگراس .)5 :2182 ،2از طرفی یک عالقه
جهانی به ترجمه فناوری ناشی از تحقیقات دانشگاهی در توسعه اقتصادی از طریق کارآفرینی وجود دارد؛ که به
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کارآفرینان برای شروع تأسیس شرکتهای جدید جهت تجاریسازی اختراعات دانشگاهی توسط ایجاد مراکز رشد،
از طریق تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری مخاطره پذیر ،مسابقات طرح کسبوکار و سیستمهای پشتیبانی به میزان
قابلتوجهی بر مجوز شرکت اسپینآف دانشگاهی متمرکزشدهاند .حامیان این تالشها سیاستگذارانی هستند که تأثیر
مثبت این شرکتهای جدید را در توسعه اقتصادی محلی دیدهاند (اسکات)81 :2112 ،2؛ اما استارت آپهای
دانشجویی فرهنگ نوینی برای اندیشههای نو و خالقیت بر فراز ایدههای موجود بوده که هدف از آن برطرف کردن
مشکالت موجود در نقاط کلیدی است که بهعنوان پاشنه آشیل راهحلهای موجود شناخته میشوند .اسـتارتآپ
موضوعـی جهانـی اسـت .دلیـل اصلـی توجـه کنونـی بـه نوپاهـا ،موفقیتهـای چشـمگیری بـوده کـه بهخصوص
در حـوزۀ فنـاوری اطالعات کسـب شـده اسـت .خدمـات گـوگل یـا فیسبوک کـه جزئی از زندگـی روزمـرۀ
بسـیاری از مـردم جهـان شـده اسـت ،برآمـده از نوپاهـای کوچـک محلـی یـا دانشـگاهی بـوده کـه ناگهـان بـه
بزرگترین شـرکتهای دنیـا تبدیـل شـده اسـت.
همچنین در کشور ایران به علت وجود نیروهای جوان و دانشآموخته ،استارت آپها میتوانند زمینه مناسبی برای
ایجاد اشتغال فراهم آورند؛ فلسفه استارت آپ دانشجویی افزایش فعالیتهای ارزشآفرینی در بین دانشجویان
میباشد ،بهگونهای که کسبوکارهای دانشجویی بدون نیاز به سرمایهگذاری کالن بیرونی ،دارای شانس موفقیت در
بازار هستند (ندافی و احمدوند .)8931 ،استارتآپهای دانشجویی بهعنوان موتور نوآوری بهحساب میآیند.
یکی از مهمترین اقدامات توسط مسئولین ،حمایت و توسعه کسبوکارهای نوپا و شناخت دانشجویان از چگونگی
فرآیند دگردیسی استارتآپها به اسپین آفهای دانشگاهی باهدف جلوگیری از مرگ استارت آپها میباشد.
تجارب نشان میدهد معموالً " استارت آپها یا شکست میخورند و یا بعد از چند سالی از حالت استارت آپ
خارج میشوند؛ از طرفی آمارهای موجود باال بودن درصد شکستها نسبت به موفقیتها در استارتآپها را نشان
میدهد ؛ ممکن است استارتآپها ماه ها ،گاهی سال ها وقت صرف کنند تا محصولشان را بینقص کنند بدون اینکه
حتی یکبار آن را به مشتریان آینده خود حتی در یک قالب ابتدایی نشان دهند .اغلب آنها خود را ازنظر مشتریانشان
محروم میکنند .آنها اغلب هرگز با مشتریانشان صحبت نمیکنند که آیا ازنظر آنان محصول جذاب است یا خیر- ،
زمانی که درنهایت مشتریان با بیاعتنایی خود نسبت به ایده نظرشان را میگویند متوجه میشوند که شکستخوردهاند.
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دانشگاهی تبدیل شوند .بسیاری از خبرگان معتقدند با بررسی تولد و فعالیت استارتآپها در سالهای اخیر میتوان به
جرات گفت که بهصورت میانگین عمر استارتآپها تقریباً سه سال است و این کمپانیهای نوپا پس از سه سال دیگر
یک استارت آپ شناخته نمیشوند؛ بنابراین بعدازاین مدت استارت آپها برای اینکه در بازار رقابت همچنان زنده
بمانند نیاز به یک دگردیسی موفقی دارند؛ آنچه که محقق به دنبال بررسی آن بوده؛ ارائه یک الگوی بهینه در فرآیند
دگردیسی استارت آپهای دانشجویی باهدف تبدیل این استارت آپها به اسپین آفهای دانشگاهی میباشد تا بتوان
گفت این دگردیسی یک فرایند موفق در پرورش ایدههای دانشجویی بوده که نتیجه آن ایجاد زمینههای اشتغالزایی با
محوریت دانشگاه و دانشگاهیان میباشد.
تعاریف متفاوتی برای استارت آپ مطرح شده است اما درمجموع استارت آپها یا کارنوپاها به شرکتهای نوپا و یا
در حال تأسیسی گفته میشود که فعالیت خود را با یک ایده ساده و اولیه شروع میکنند و بهسرعت رشد مییابند؛ به
عبارتی استارت آپها کسبوکارهای نوپایی هستند که بر اساس یک ایده جدید و نوآورانه شکل گرفتهاند .نیاز به
توسعه و گسترش و سرمایهگذاری دارند (اناماریا .)2181 ،8امروزه راهاندازی استارتآپها به یکی از محرکهای
اصلی اقتصاد و نوآوری تبدیل شده است؛ در سال  551111 ،2181کسبوکار جدید و به عبارتی استارت آپ هرماه
فقط در ایاالتمتحده تأسیس شده است (فیرالی .)2181 ،2برای رقابت در عصر جدید ،شرکتهای بزرگ و پایدار
نمیتوانند به روشهای سنتی پیشرفت که بر بهرهوری هزینهها ،کاهش زمان هدایت یا بهبود کیفیت تمرکز داشته،
تکیه کنند .مدیریت شرکتهای کنونی به دنبال یافتن راههای جدید برای حفظ موقعیتهای خود در بازارهای پیشرو،
در حال حرکت و نوآور همانند توسعه استارت آپها هستند .با در اختیار داشتن منابع بیشتر ،آنها امیدوارند بتوانند
محصوالت نوآورانه باارزشهای جدید مشتری ،به بازار عرضه کنند (هنری و همکاران.)9 :2188 ،9
اهمیت باالی دانشگاهها برای توسعه اسپین آف در سراسر جهان شناخته شده است؛ اسپین آفهای دانشگاهی
شرکتهایی هستند که برای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهیان ایجاد شده است (فابریک.)952 :2119 ،2

1

Anamaria
Fairlie
3
Henry et al
4
Fabrice
2

Downloaded from ihej.ir at 13:48 +0330 on Saturday November 28th 2020

بنابراین بهمنظور اینکه در بازار رقابت بتوانند جایگاه خود را داشته باشند باید در مراحل دگردیسی به یک اسپینآف

مطالعه تحلیل فرآیند دگردیسی استارت آپ به اسپینآف دانشگاهی 5/

شرکتهای جدیدی با محوریت دانشگاهیان ایجاد مینمایند که مأموریت آن ترویج و توسعه اقتصاد و اشتغالزایی
میباشد؛ این شرکتها با عنوان اسپین آف دانشگاهی نام دارند (راسموسن و همکاران.)2185 ،8
اعضای هیئتعلمی ،کارکنان یا دانشجویان میتوانند اسپینآفهای دانشگاهی ایجاد کنند .هر سه این گروهها،
فنآوریهای جدید را در دانشگاه توسعه میدهند .درحالیکه توزیع فنآوریهای اسپینآف در همه گروهها از
اعضای هیئتعلمی ،کارکنان و دانشجویان ،بر اساس نوع تکنولوژی متفاوت است ،بهطور متوسط ،اعضای
هیئتعلمی دانشگاه اکثراً مالکیت معنویای که منجر به اسپینآف دانشگاهی میشود را ایجاد میکنند (اسکات،
.)2112
در بسیاری از کشورهای اروپایی دولتها باهدف تبدیل دانشگاهها به موتورهای رشد اقتصادی از طریق تشکیل
شرکت اسپین آف ،میزان قابلتوجهی بودجه به این کار اختصاص دادهاند .دانشگاههای آسیایی نیز با اتخاذ سیاست-
های جدید در حال افزایش اسپینآفهای دانشگاهی هستند .بهعنوانمثال ،دولت ژاپن بهتازگی حقوق مالکیت معنوی
خود را به نفع تشکیل شرکتهای اسپینآف تغییر داده است و دانشگاهها در دیگر کشورهای آسیایی نیز افزایش
قابلتوجهی در شکلگیری این نهادها گزارش کردهاند .اسپینآفهای دانشگاهی نوع مهمی از شرکتها هستند که
زیرمجموعهای قوی ازلحاظ اقتصادی برای شرکتهای نوپا با تکنولوژی باال ،میباشند .کیفیت کارآفرینی نقش مهمی
در ایجاد اسپین آفهای دانشگاهی دارد (کالریس .)2188 ،2از طرفی تجارب پیشین بنیانگذاران ،سیستم آموزشی،
نوآوری و شبکه ارتباطات نقش مهمی در توسعه اسپین آفهای دانشگاهی دارد (مزده.)2181 ،9
یکی از تعاریف اسپینآفهای دانشگاهی در ارتباط با استارت آپ میباشد؛ به عبارتی اسپین آفهای دانشگاهی
شرکتهای نوپا (استارت آپهای) ویژهای هستند که توسط مخترعان دانشگاهی بهمنظور استفاده از دانش تکنولوژی
برای توسعه محصوالت یا خدمات تأسیس شده است (باربارا و همکاران .)818 :2119 ،از طرفی اسپینآفهای
دانشگاهی شرکتهای با ارزشی هستند که احتمال اینکه نسبت به شرکتهای نوپای جدید ،منابع مالی بیشتری را از
سوی سرمایهگذاران و حامیان کسبوکار دریافت کنند تا عمومی شوند ،زیاد میباشد؛ همچنین احتمال شکست آنها
بسیار کمتر از شرکتهای نوپای متوسط است .عالوه به راین ،بهطور میانگین ،اسپینآفهای دانشگاهی بسیار
سودآورتر از شرکتهای نوپا دارای فناوری پیشرفته هستند .این شرکتها به انتقال تکنولوژی در دو مرحله کمک
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آنها فناوری را به مشتریان انتقال میدهند؛ بنابراین زمانی استارت آپ های دانشجویی میتوانند فناوری را در بین
دانشگاهیان و به مشتریان انتقال دهند که بتوانند به یک اسپین آف دانشگاهی تبدیل شوند؛ در اینجا نقش دانشگاه
بسیار جایگاه ویژهای دارد؛ دانشگاهها هنوز همزمانی که موضوع تحقیقات علمی و دانش به میان آید ،مراکز مسلم و
برتر بهحساب میآیند؛ اما نقش آنها در بازار و میزان فروش؛ تأثیرگذار نیست که این امر نیاز به تقویت استارت آپها
باهدف تبدیل به اسپین آف دارد .دانشگاهها فضای مهمی را در ارتباط بین علم ،تجارت و سیاست عمومی اشغال
کردهاند .آنها بسیاری از مشارکتکنندگان ذینفع از حوزههای مختلف را در فعالیتهای روزانه خود به هم متصل
میکنند .بعضی از دانشگاهها سابقه بسیار درخشان و شهرت بینالمللی دارند که توجهات زیادی را از سرمایهگذاران
مالی و رسانه به خود جلب میکنند .آنها در همایشهایی همچون انجمن جهانی اقتصاد ،8اجالسهای سرتاسر جهان
و کنفرانسهای آبوهوا شرکت میکنند .دانشگاهها اغلب با شرکتهای چندملیتی بهمنظور حمایت مالی از
تحقیقاتشان ،تعامل دارند و دولت هم بهعنوان سرمایهگذار اصلی بهحساب میآید (استگراس.)2182 ،
استارت آپهای راهاندازی شده با رشد باال تمایل به بهبود شانس موفقیت خود را دارند ،آنها هنگامیکه در یک
اکوسیستم کارآفرینی قرار میگیرد با رویکرد نوآوری و توسعه باعث تشویق کسبوکار میشوند (کارلوس:2189 ،2
 .)88باوجوداینکه فرصتهای ساخت شبکه کاری و تعاونیها در دسترس دانشگاهها است ،اما آنها بهندرت در
راستای منافعشان استفاده میکنند .آنها فعاالنه با بسیاری از اشخاص ثالث ارتباط برقرار میکنند اما این انرژی
ایجادشده اغلب بالاستفاده باقی میماند .اگر دانشگاهها این انرژی را هدایت میکردند ،آنها میتوانند یک محیط قوی
برای استارتاپها به نفع دانشجویان و محققان عالقهمند کارآفرینی فراهم آورند .چنین محیطی شرکتکنندگان را
برای مسیر آماده میکند و پلی بین تحقیق علمی و میلیونها نفر انسانی که منتظر نتیجه آنها در آن در زندگی
روزمرهشان هستند ایجاد میکند .این امر دانشگاه را در اذهان عمومی بهعنوان نیرویی برای تأثیرگذاری در دنیای
واقعی نشان میدهد و باعث تحریک کارمندان و اساتید برای دریافت درک عمیقتر مفاهیم در کارشان ،میشود.
داشتن محیط ایده آل در دانشگاهها ،مقدمات حرکت استارت آپها به اسپین آفها را فراهم خواهد کرد؛ مؤلفههای
عمده محیط ایده آل دانشگاه برای استارت آپها به شرح شکل  8میباشد:
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میکنند :در مرحله اول ،آنها فناوری را از سازمان والدین خودبهخود دانشگاهیان انتقال میدهند و در مرحله دوم،
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شکل  :1محیط و اکوسیستم ایده آل دانشگاه برای استارتآپها ()Stagars, 2014,p 7

استارت آپها با توجه به شرایط درونی و تواناییشان در فروش و ارائه محصوالت میتوانند موفقیت خود را
تضمین نمایند که یکی از عوامل عمده در موفقیت استارت آپها منابع مالی و حمایت دانشگاهها میباشد؛ به عبارتی
کمکهای مالی از طرف سرمایهگذاران ریسکپذیر و منابع مالی سهلالوصول از سوی دانشگاهها و مراکز مرتبط می
تواند بهعنوان منبع اصلی یک استارت آپ موردتوجه قرار گیرد (راتویو .)2182 ،2از طرفی عواملی نیز بهعنوان مانع
در ادامه مسیر استارت آپها و تبدیلشدن به اسپین آف در آنها وجود دارد؛ معموالً بعد از شکست استارتها
معموالً بنیانگذاران آنها دالیل این شکست را اعالم میکنند تا سایرین بتوانند از این تجربیات استفاده کنند این رسم
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حقوقی ،عدم عالقه سرمایهگذاران ،محل نامناسب ،فقدان اشتیاق و عالقه ،چرخش نادرست ،ناهماهنگی سرمایه-
گذاران ،از دست دادن تمرکز ،زمان نامناسب ارائه محصول ،نادیده گرفتن مشتریان ،ضعف در بازاریابی ،نداشتن مدل
کسبوکار ،محصول غیر کاربرپسند ،قیمتگذاری نامناسب ،نادیده گرفتن رقبا ،نداشتن تیم مناسب ،اتمام بودجه ،عدم
نیاز بازار به محصول (دیوید و آیدین.)2181 ،2
در راستای موفقیت استارت آپها و حرکت آنها به سمت اسپین آف هرچند تحقیقات کاملی صورت نگرفته است
اما ایدهها و برنامههایی در کشورهای مختلف ارائهشده است؛ در همین رابطه در کره جنوبی ،فارغالتحصیالن مدارس
کارآفرینی از طریق دولت بهمنظور ارائه آموزش کارآفرینی سیستماتیک و حرفهای در سطح کشور حمایت میشوند،
هدف این فارغالتحصیل حرفهای تربیت کارشناسانی بوده که بتوانند با راهاندازی استارت بهخوبی با شرایط نامطلوب
سازگار شوند .به همین منظور مدارس برنامههای آموزشی مراحل استارت آپ را میگذرانند (جانگ.)2118 ،9
همچنین اریک ریس )2188( 2ایده استارت آپ لین 5را مطرح کرد او با ارائه این ایده در مدلسازی کسبوکار یک
تغییر الگو ایجاد کرد .روش استارتاپ لین« :ساختن ،اندازه گیری ،یادگیری" قلب کارآفرینی است و این به معنای
امتحان ،اندازهگیری ،تغییر و امتحان دوباره چندین فرضیه پیش از عرضه یک محصول است .مشتریان واقعی
بازخوردهایشان را روی محصوالت مناسب رشد و ترقی نشان میدهد؛ که این کار کمک میکند تا محصول یا
خدمات در فواصل کم به بازار عرضه شود .یادگیری و تجربیات سرانجام از برنامهریزی و سیاستها پیشی میگیرند.
کسبوکار برای توسعه محصوالت بر مشتریان متمرکز است و بر بهبود مستمر تأثیر دارد .استارت آب این بیشتر یک
طرز فکر است تا شغل .کارآفرینی در استارآپ لین پیدا کردن فرصتها و امکانات است ،جایی که دیگران این
توانایی را ندارند .فرصت درک بازخوردهای دیگران به تیمهای استارت آپی کمک میکند تا ایدههایشان را پیش
ببرید .فرصتها برای همکاری ،پلتفرمهای جدیدی را به روی استارت آپها باز میکند و آنها را برای ورود به
اسپین آفها حرکت میدهد.
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به پس از مرگ نویسی 8استارت آپها معروف شده است ،این عوامل شامل :عدم استفاده از مشاوران ،چالشهای
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انجام نشده است؛ اما پژوهشهایی در رابطه با عدم موفقیت و یا به عبارتی دالیل شکست استارتآپها انجام شده که
نشاندهنده اهمیت تبدیل استارت آپ به اسپین آف دانشگاهی میباشد که در این زمینه (ویک النس )2181 ،در
تحقیقی علل عدم موفقیت استارت آپها در جهان را شامل موارد زیر دانست:
عدم نیاز بازار به محصول ،اتمام بودجه ،نداشتن تیم مناسب ،نادیده گرفتن رقبا ،قیمتگذاری نامناسب ،محصول غیر
کاربرپسند ،نداشتن مدل کسبوکار ،ضعف در بازاریابی ،نادیده گرفتن مشتریان ،زمان نامناسب ارائه محصول ،از
دست دادن تمرکز ،ناهماهنگی تیم /سرمایهگذاران ،چرخش نادرست ،محل نامناسب ،عدم عالقه سرمایهگذاران،
چالشهای حقوقی ،عدم استفاده از شبکه/مشاوران
در بررسی دیگری که بر روی  9211استارتآپ توسط شرکت استارتآپ ژنوم 8بهمنظور شناسایی علت شکست
استارتآپها انجام شد باعث شد مفهوم جدیدی ایجاد شود این مفهوم «گسترش پیش از موقع» بود که توسط این
شرکت بهعنوان یکی از دالیل مهم شکست استارتآپها معرفی شد این مفهوم به معنای صرف هزینه فراتر از نیاز و
ملزومات برای رشد استارتآپ در زمینههای مانند استخدام نیروی فروش ،بازاریابی قبل از ایجاد تناسب محصول با
بازار است.
پژوهشگران (گرانوان و لنگن )2182 ،سه عامل اصلی رشد و موفقیت استارت آپها شامل؛ منحصربهفرد بودن
مزایای استفاده از نوآوری ،ویژگیهای سازمانی کسبوکارهای استارتآپی و شخص کارآفرین و نوآور میباشد.
همچنین تجزیهوتحلیل راهبردهای رقبای تهاجمی (برم ،)2118 ،استفاده از یک سازمان و داشتن یک طرح کسبوکار
کامل ،استفاده از یک نوآوری بهعنوان کسبوکار نوپا ،داشتن گروه مشاوران بیرونی (نندرام و بومنز)2118 ،
و بازاریابی فعال از عوامل اصلی موفقیت استارت آپها هستند.
مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسبوکارهای نوپا فاوا )8931( ،موانع موفقیت استارت آپهای ایرانی را شامل
موارد زیر معرفی کرده است:
ارائه محصول و خدمات ضعیف ،نقدینگی پایین ،عدم توجه به مشتری ،رقابت ،ضعف در تیم مدیریتی ،ضعف در
تیم استارتآپی و مدل کسبوکار.

Startup Genome
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در رابطه با فراِیند دگردیسی استارت آپهای دانشجویی و تبدیل آنها به اسپین آفهای دانشگاهی تحقیق جامعی
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منحصربهفرد بودن مزایای استفاده از نوآوری ،ویژگیهای سازمانی استارت آپها و شخص کارآفرین و نوآور سه
عامل اصلی موفقیت استارت آپها بودهاند.
هیرکو و سلمان زاده ( )2185در تحقیقی به بررسی چرخه زندگی و چالشهای شرکتهای استارت آپی پرداختند؛
نتایج این تحقیق مهمترین چالشهای پیشرو برای شرکتهای استارت آپی را منابع مالی ،بنیانگذاران شرکت ،مکانیزم
های حمایتی عناصر محیطی،
مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال در سال  8939به بررسی سرمایهگذاری در استارت آپها با نگاه به
شرایط کشور و منطقه پرداخته است؛ که نقش سرمایه را بهعنوان یک بال ضرورتی برای سیر موفقیت استارت آپها
مطرح کرده است .در این تحقیق به اهمیت جایگاه فرشتگان ثروت و صندوقهای سرمایهگذاری پرداخته شده است.
ندافی و احمدوند ( )8931در پژوهشی به بررسی و شناسایی پیشرانهای توسعه استارت آپها پرداختند .مطابق
نتایج پژوهش دو نگرش به پیشرانهای توسعه استارت آپها وجود دارد ،نگرش اول تأکید بر سرعت اول ،تیم
کاری ،ایده و فرصت سنجی دارد و نگرش دوم بر عواملی نظیر مشتری ،رقبا ،شریک سرمایهگذار و حمایتها تأکید
دارد .به عبارتی یک الگو بر عوامل درونی و الگوی دیگر بر عوامل بیرونی توسعه استارت آپها تأکید داشتند.

روش تحقیق
این پژوهش از دیدگاه هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی بوده و یک مطالعه کیفی بهحساب میآید .به دلیل اینکه نیاز
به ورود به زمینۀ بروز پدیده توسط پژوهشگر وجود داشته باشد و امکان تحلیلهای عددی برای آن تقریباً موجود
نبود.
جامعه آماری پژوهش از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول ،منابع کتابخانهای ،منابع مکتوب و متون مرتبط با
استارت آپ ،استارت آپ لین و شرکتهای زایشی دانشگاهی بود .معیار انتخاب متون مکتوب ،رویکرد کارآفرینی و
توسعه استارت آپ با محوریت دانشگاهیان و محققان در محتوا بوده است .بخش دوم  8نفر ،متشکل از یک تیم سه
نفره استارت آپ دانشجویی در استان مازندران و پنچ نفر از متخصصان در زمینۀ کارآفرینانی که با اسپین آفهای
دانشگاهی در ارتباط بوده ،انتخاب شدند .رویکرد نمونهگیری هدفمند بوده است.
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در تحقیقی گرونوگن و النگن ( )2182به بررسی عوامل توسعه استارت آپها در سه سال اول زندگی پرداختند.
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مصاحبهها با روشی ترکیبی و سؤاالت آن بهصورت هدایتشده در راستای دگردیسی در فرایند استارتآپ به اسپین-
آف بوده که کدهای استخراجی در دو مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری قرار گرفتند که با نمونهگیری بخش
اول (متون و منابع کتابخانهای) تطبیق داده شدند .برای روایی پایایی کدها؛ از توافق بین کدگذاران استفاده شد.
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جدول  :1مشخصات جامعه آماری در بخش کیفی تحقیق
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کدگذاری دادهها در دو مرحله انجام شده است .در مرحلۀ نخست کدگذاری (کدگذاری باز) ،تعداد  93کد مقدماتی
شناسایی شد که پس از پاالیش و ادغام کدهای مشابه 92 ،کد نهایی شناسایی شدند جدول (.)8
جدول  :2نتایج کدگذاری بازدادهها
منبع کد
ردیف

کد شناساییشده

مبانی نظری
تحقیق

8

رویکرد استارت آپها ،ایجاد و

8

مجموع

شماره مصاحبه
8 1 1 5 2 9 2 8
8 1 8 1 8 8

1

5

توسعه بازارهای فناوری حاصل
از نتایج تحقیقات دانشگاهیان
2

توسعه تفکرات کارآفرینی در

8

8 1 8 8 8 8 8 8

8

دانشگاهها
9

کارگاههای کارآفرینی در راستای

1

1 8 1 8 8 1 8 1

2

پیدایش ایدههای جدید و ایجاد
استارت آپهای دانشجویی
2

ارتباطات دانشگاهها با سازمان-

8

8 1 8 8 1 8 8 8

1

های دولتی ،غیردولتی و مراکز
تحقیقاتی
5

استفاده از تجارب مرگ نویسی

8

8 1 1 1 8 8 1 1

2

استارت آپ
1

محیط حقوقی و نگاه حاکمیتی

1

8 8 1 8 8 1 1 1

2

به استارت آپها و اسپین آفها
1

حمایت از سیستم آموزشی

8

1 8 1 1 8 8 8 8

1

مسئله محور در دانشگاهها
8

ظرفیت شکوفایی خالقیت

1

8 1 8 8 1 1 8 1

5
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یافتهها

مطالعه تحلیل فرآیند دگردیسی استارت آپ به اسپینآف دانشگاهی 89/
در شرکتهای بزرگتر
81

عرضه محصول از استارت آپ

8

1 8 1 1 1 8 8 1

2

و توسعه آن در راستای ایجاد
اسپین آف
88

توزیع منابع مالی مطلوب

8

8 8 8 1 1 8 1 8

1

82

مشارکت و یا سرمایهگذاری

1

8 1 8 1 8

9

1 1

مشترک دانشگاه و صنعت در
استارت آپها
89

توسعه تکمیلی محصول در

8

8 1 1 8 8 1 8 8

1

استارآپ
82

قدرت نفوذ دانشگاهها

8

8 1 8 1 1 8 1 1

2

85

تعامل دانشگاهها با شرکتهای

8

1 8 1 8 8 1 1 8

5

چندملیتی در راستای توسعه
استارت آپها و ایجاد اسپین
آف
81

حمایت مالی از استارت آپها

8

1 8 1 8 8 1 8 8

1

81

نوآوری و توسعه در محصول

1

8 8 8 1 1 8 8 1

5

88

پیادهسازی استارت آپ لین در

8

8 8 1 8 8 8 1 8

1

دانشگاهها
83

مالکیت

معنوی

تحقیقات

8

1 8 8 1 8 1 8 8

1

دانشگاهیان
21

بنیان گذران استارت آپ

1

1 8 1 8 1 8 1 1

9

28

استارت آپها و ارتباطات

8

1 8 8 8 8 1 8 8

1

بینالمللی
22

هماهنگی بین سرمایهگذاران

8

8 1 8 1 8 1 1 1

2

29

تمرکز بر مشتری

8

8 8 8 1 8 1 1 8

1
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3

عالقهمندی دانشجویان برای کار

8

8 8 1 8 1 1 1 8

2
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25

قیمتگذاری مناسب

8

1 8 1 8 1 8 1 1

2

21

وجود تیم مناسب

8

1 1 1 8 1 8 8 8

5

21

توجه به رقبا

1

8 8 1 8 8 8 1 1

5

28

کارآفرینان استارت آپ برای

1

8 8 1 1 8 1 1 8

2

حرکت به اسپین آف در لیگ
جهانی تجارت بازی میکنند
نهفقط دنیای آکادمیک
23

جدی گرفته شدن استارت آپها
توسط

جامعه

تجارت

1

8 1 1 8 8 8 1 8

5

و

سرمایهگذاران
91

کارآفرین استارت آپ برای

1

8 1 8 8 8 1 8 1

5

ورود به اسپین آف نیازمند تغییر
از یک مصرفکننده به یک
تولیدکننده است.
98

وجود

یک

مربی

باتجربه

1

8 8 1 8 1 1 8 8

5

استارتاپ عملگرا در تیم
92

ایجاد فرضیههایی درباره بازار

1

8 8 1 8 1 1 8 1

2

99

توانایی تغییر استارت آپها در

8

8 1 1 8 1 8 1 8

5

یک محصول پر اشکال
92

نظم،

اعتمادبهنفس،

خود

انگیزشی و مدیریت زمان برای
تیمهای استارت آپ

8

1 1 8 8 1 8 1 1

2
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22

تفکر ناب در استارت آپها

1

8 1 1 8 1 8 8 8

5

مطالعه تحلیل فرآیند دگردیسی استارت آپ به اسپینآف دانشگاهی 85/

پدیدة مورد بررسی) انجام شده است که عبارتاند از .8 :شرایط علّی .2پدیده محوری  .9شرایط زمینهای و مداخلهگر
 .2راهبردهای عمل  .5پیامدها؛
جدول  .9نتایج کدگذاری محوری کدها
ردیف

کد باز

طبقه اصلی

8

وجود یک مربی با تجربه استارتاپ عملگرا در تیم

2

حمایت از سیستم آموزشی مسأله محور در دانشگاهها

9

محیط حقوقی و نگاه حاکمیتی به استارت آپها و اسپین آفها

2

ظرفیت شکوفایی خالقیت

5

نظم ،اعتماد به نفس ،خود انگیزشی و مدیریت زمان برای تیم های
استارت آپ

1
1

شرایط علی

عالقهمندی دانشجویان برای کار در شرکتهای بزرگتر
جدی گرفته شدن استارت آپها توسط جامعه تجارت و سرمایه
گذاران

8

کارگاههای کارآفرینی در راستای پیدایش ایدههای جدید و ایجاد
استارت آپهای دانشجویی

3

توسعه تفکرات کارآفرینی در دانشگاهها

81

مالکیت معنوی تحقیقات دانشگاهیان
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در دومین مرحله ،کدگذاری محوری انجام شد .این کدگذاری با استفاده از سازههای مدل کدگذاری محوری (حول
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طبقه اصلی

88

تفکر ناب در استارت آپها

82

توانایی تغییر استارت آپها در یک محصول پر اشکال

89

حمایت مالی از استارت آپها

82

تمرکز بر مشتری
پدیده محوری (استارت آپ لین به

85

اسپین آف)

قیمت گذاری مناسب

81

وجود تیم مناسب

81

نوآوری و توسعه در محصول

88

رویکردهای استارت آپ لین در دانشگاهها

83

نوآوری و توسعه در محصول

21

ایجاد فرضیههایی درباره بازار

28

استارت آپها و ارتباطات بین المللی

22

تعامل دانشگاهها با شرکتهای چند ملیتی در راستای توسعه
استارت آپها و ایجاد اسپین آف

29
22

راهبردها

قدرت نفوذ دانشگاهها
ارتباطات دانشگاهها با سازمانهای دولتی ،غیر دولتی و مراکز
تحقیقاتی

25

بنیانگذران استارت آپ

21

استفاده از تجارب مرگ نویسی استارت آپ
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ردیف

کد باز

مطالعه تحلیل فرآیند دگردیسی استارت آپ به اسپینآف دانشگاهی 81/
طبقه اصلی

21

توجه به رقبا

28

هماهنگی بین سرمایه گذاران

23

عوامل زمینه ای و مداخله گر

مشارکت و یا سرمایهگذاری مشترک دانشگاه و صنعت در استارت
آپها

91

توزیع منابع مالی مطلوب

98

کارآفرینان استارت آپ برای حرکت به اسپین آف در لیگ جهانی
تجارت بازی می کنند نه فقط دنیای آکادمیک

92
99

توسعه تکمیلی محصول در استارآپ
پیامدها

عرضه محصول از استارت آپ و توسعه آن در راستای ایجاد اسپین
آف

92

رویکرد استارت آپها ،ایجاد و توسعه بازارهای فناوری حاصل از
نتایج تحقیقات دانشگاهیان

تحلیل نهایی :سکوی پرتاب مناسب (پرواز هلی کوپتر) عنوان الگوی فرآیند دگردیسی استارت آپ به
اسپین آف دانشگاهی
آخرین مرحله یافته ها تمامی طبقات ،حول طبقه محوری یکپارچه شدهاند که نتیجه آن در شکل  2ارائه شده است؛
در این الگو یک دانشگاه با محیط کار آفرینی قوی سکوی پرتاب ایدهآل برای استارتاپهایی است که توسط
دانشجویان و محققان بنا نهاده شده اند .اکثر دانشگاهها تمامی این بخش ها را برای ایجاد محیط کارآفرینی در حیاط
خلوت خود در اختیار دارند .آنها فقط نیازمند برطرف کردن موانعی هستند که مانع رشد این محیط می شود .محیط
دانشگاهی یک جذب کننده طبیعی برای افراد با هوش و مشارکت کنندگان ذینفع خارجی است .به همین منظور باید
سکوی پرتاب استارت آپها کامل در نظر گرفته شود که حرکت استارت آپ به اسپین آف تکمیل شود.
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ردیف

کد باز
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تجارب مرگ نویسی

استارت آپها و اسپین آفها ،ظرفیت شکوفایی خالقیت ،نظم ،اعتماد به نفس ،خود انگیزشی ،عالقه

توجه به رقبا ،هماهنگی

استارت آپ ،ارتباطات

مندی دانشجویان برای کار در شرکتهای بزرگتر ،استارت آپها و جامعه تجارت ،کارگاههای کارآفرینی،

بین

گذاران،

بین المللی ،شرکتهای

توسعه تفکرات کارآفرینی ،مالکیت معنوی تحقیقات دانشگاهیان

توزیع

ارتباطات

گذاری مشترک دانشگاه
و صنعت در استارت

بنیانگذران

استارت آپ ،فرضیههایی

درباره بازار

سرمایه گذاران سرمایه

شرایط علی

دانشگاهها با سازمانهای
دولتی،

منابع

مالی

مطلوب ،هماهنگی بین

چند ملیتی ،قدرت نفوذ
دانشگاهها،

سرمایه

راهبردها

پدیده محوری

عوامل مداخله

استارت آپ لین

ای

آپها

پیامد
مهیا شدن سکوی پرتاب ایده آل برای استارت آپ به سمت اسپین آف دانشگاهی

شکل  :2سکوی پرتاب مناسب برای فرآیند دگردیسی استارت آپ به اسپین آف دانشگاهی (الگوی پیشنهادی :سکوی پرواز هلی کوپتر)
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مربی با تجربه استارتاپ عملگرا ،از سیستم آموزشی مسأله محور ،محیط حقوقی و نگاه حاکمیتی به

مطالعه تحلیل فرآیند دگردیسی استارت آپ به اسپینآف دانشگاهی 83/

استارت آپها ،شـرکتهـای نوپایـی هسـتند کـه عمدتاً در مرحلـه توســعه و تحقیقــات بــازار هســتند .بحــث
شرکت نوپـا مبتنــی بــر فنــاوری اطالعات بــوده که از میــان آن ،شــرکتهای بزرگــی به وجـود آمـدهانـــد.
شــرکتهای بزرگــی ماننــد مایکروســافت ،گــوگل کــه هماکنون در فهرســت برتریــن شــرکتهـای دنیـــا
قــرار دارنــد؛ ابتــدا نوعــی نوپــا بودهاند .استارت آپها عموماً» بـر پایهیک ایـده نوآورانـه و تشـکیل یـک تیـم
کاری به وجـود میآینـد .مشـخصه بـارز آنها خاصیـت رشـد و گسترشپذیری در آینـده اســت؛ بنـابراین فراینـد
رشد و دگردیسی شرکتهای نوپا و یا به عبارتی استارت آپها به اسپین آفها در راستای گسترش پذیری آنان بوده
است .این دگردیسی به این منظور بوده که استارت آپها شرکت های تازه متولد شـدهای هسـتند کـه بـرای وجـود
میجنگند؛ بنابراین بر اساس ایدههای درخشان شکل میگیرند و رشد مییابند تا به موفقیت برسند .اسپین آف مرحله
تکامل یافته استارت آپ می باشد.
در دنیای امروز که دنیای استارتاپها بوده و کسبوکارهای نوپا هر روز در گوشـهای از جهـان شـکل مـیگیرنـد و
محصوالت و خدماتشان را به بازار عرضه میکنند؛ تعداد زیادی از این استارتاپها نمیتوانند از مرحلهی اولیه گذر
کنند و در بازار رقابتی امروز به فعالیت خود ادامه بدهند .به عبارتی استارت آپها با مـرگ مواجـه مـیشـوند؛ ایـن
پژوهش با هدف جلوگیری از مرگ اسـتارتآپ هـای دانشـگاهیان؛ فراینـد دگردیسـی اسـتارت آپ بـه اسـپین آف
دانشگاهی را مورد مطالعه قرار داده است .به بیانی دقیقتراگر استارتاپها ،به دنبال توسعه خود هستند نیازمند حرکـت
به سمت زایشی شدن و ایجاد ساختار شرکت اسپین آفی هستند .امروزه در دانشـگاههـای نسـل چهـارم؛ عـالوه بـر
کارآفرینی و بحث فناوریهای نرم ،وجود شرکتهای زایشی دانشگاهی با عنوان اسپینآف دانشگاهی یک امتیاز ویژه
به شمار میآید .اسپینآفهای دانشگاهی نه تنها شرکتهایی با عملکـرد بسـیار بهتـر از اسـتارت آپهـای معمـولی
هستند ،بلکه دانشگاهها از طریق ایجاد شرکتهای اسپینآف نسبت به اعطای مجوز به شرکتهای تأسیس شده ،پول
بیشتری بدست میآورند .تعامل با اسپینآفهای دانشگاهی اطالعات مربوط به تأسیس شرکتهایی کـه در آمـوزش
دانشجویان برای کل جهان مفید است را در اختیار اساتید قرار میدهد که در آن فعالیـت کـارآفرینی بـه میـزان قابـل
توجهی در میان افراد دارای تحصیالت آکادمیک رایج است؛ همچنین اسپینآفهـای دانشـگاهی نهادهـای باارزشـی
هستند زیرا آنها به دانشگاهها در دستیابی به ماموریت اولیه خود برای انجام تحقیقات علمی و آموزشی حمایت مـالی
و حفظ هیئت علمی کمک میکنند و آموزش دانشجویان را تسهیل میکنند.
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نتیجهگیری
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ایجاد می شود ،از بین می رود و غیر قابل استفاده باقی میماند .اگر دانشگاهها این انرژی را هدایت میکردند ،می-
توانستند به ایجاد یک اکوسیستم قوی برای استارت آپها کمک کنند تا مزیتهایی را به دانشجویان و محققانی که
عالقه مند به کارآفرینی هستند ،ارائه نمایند .این اکوسیستم مشارکت کنندگان را برای پیشبرد مسیر خود به جلو آماده
میکند و سرانجام یک پل ارتباطی بین تحقیقات علمی و میلیونها نفر که در زندگی روزمره خود از آن استفاده می
کنند ،ایجاد می نماید .این اکوسیستم ،دانشگاه را در تصور و تجسم عمومی به عنوان نیرویی برای تأثیرگذاری در
جهان واقعی به کار میگیرد و امر این باعث می شود که کارکنان و اساتید را دارای انگیزه شوند تا معنی عمیقتری را
در کار خود کشف کنند .دانشگاهها در این مورد به عنوان مبنا و چارچوب عمل می کنند .بسیاری از بهره برداران
مختلف به طور روزانه ایدهها و انرژی خود را با دانشگاهها مبادله میکنند و منابع بالقوه وسیعی را ایجاد می نمایند
که در دانشگاهها وجود دارند و بدون استفاده می باشند .به محض اینکه دانشگاه ها این انرژی را به سمت استارت
آپهای خود متمرکز و هدایت کنند ،این هم افزایی ها و همکاری ها بروز می نمایند .تبادل دانش دینامیکی،
همکاری ،بازخورد ثابت و بحثهای مشارکتی ،باعث رشد یک زنجیره از اثرات شبکه در استارت آپها شده که مسیر
الزم به سمت اسپین آفها را مهیا خواهد کرد .با انرژی و حرکتی که در این چارچوب لبریز از انرژی موجود می
باشد ،استارت آپها شروع به ذخیره سازی منابع انرژی مورد نیاز خود می کنند و در نهایت مانند هلیکوپترها از
زمین بلند میشوند .سکوی پرتاپ هلی کوپتر وضعیت ایده آل استارت آپ به اسپین آف میباشد که در دانشگاههای
با اکوسیستم کارآفرینی قوی ،یک چارچوب ایدهآلی برای راه اندازیهای استارت آپهای تأسیس شده به منظور
حرکت به سمت اسپین آف و جلوگیری از شکست استارت اپ میشود.
از طرفی در استارت آپها تعداد زیادی از ایدههای دانشگاهیان پتانسیل این را دارند که تغییراتی در زندگی میلیونها
انسان ایجاد کنند .نتایج تحقیق نشان داد که با یک تغییر ذهنیت ،بنام تفکر ناب و ایجاد استارت آپ ناب (استارت
آپ لین) می توان به تقویت سکوی پرتاب هلی کوپتر برای تبدیل شدن استارت آپ به اسپین آف دانشگاهی ایجاد
کرد تا در بازار رقابتی استارت آپها شکست نخورند و محیطهای پر رونق برای استارتاپ ها در دانشگاهها ایجاد
کرد .محقق فرایند دگردیسی استارت آپ به اسپین آف دانشگاهی را به یک سکوی پرتاپ هلی کوپتر تشبیه نموده که
نیاز هست بسترهای الزم برای این پرواز موفق هلی کوپتر مهیا شود.
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پیوند استارت آپها با خلق دانش و اثر آن ،بر فرایند توسعە پایدار کشور
کمک به انتقال و بومی سازی دانش و فناوری دانشگاههای نسل چهارم
متنوع سازی زمینههای سرمایه گذاری اقتصاد دانش بنیان
امکان رشد سریع استارت آپها و جلوگیری از مرگ آنان

بهترین واژهای که در فارسی برای مرحلهی گذار بین استارت آپ و شرکت بزرگ وجود دارد دگردیسی است .مثل
کرم ابریشمی است که به پروانه تبدیل میشود؛ معموال " در مرحله دگردیسی باال بودن درصد شکستها نسبت به
موفقیتها در استارت آپها وجود دارد که با بررسی دلیل شکست میتوان اولین گامها برای طراحی راههای
پیشگیرانه را برداشت.
در تحقیقات ویک لنس ( )2181بیش از  818استارت آپ دچار شکست شده و در فرآیند مرگ نویسی تجارب خود
را ثبت کردهاند؛ این تجارب با مؤلفههای سکوی پرتاب این تحقیق مطابقت دارد .در بخش سکوی پرتاب توجه به
رقبا ،بنیانگذاران و منابع مالی بهعنوان عامل حرکت از استارت آپ به اسپین آف اورده که با دالیل عدم موفقیت
ویک لنس ( )2181مطابقت دارد.
همچنین مؤلفه بازار در سکوی پرتاب هلیکوپتر مطابقت با نتایج تحقیقات شرکت استارت آپ ژنوم ،تحقیقات برم
( )2118و تحقیقات گرانون و لنگن ( )2182دارد.
مؤلفههای موجود در سکوی پرتاب استارت آپ به اسپین آف با نتایج تحقیق گرونوگن و النگن ( )2182مطابقت
دارد.
دالیل عدم موفقیت استارت آپ های ایرانی شامل عدم توجه به مشتری ،رقابت ،ضعف در تیم مدیریتی ،ضعف در
تیم استارتآپی و مدل کسبوکار با نتایج این تحقیق که وجود این دالیل را در سکوی پرتاب استارت آپ به اسپین
آف مورد تائید قرار داده است.
برخی از تحقیقات وجود سرمایه را یک الزام برای موفقیت استارت آپ به اسپین آف دانستهاند؛ آمـار جهانـی سـال
 2182نشـان میدهـد سرمایه شـخصی همچنـان روش اصلـی شـروع یـک اسـتارت آپ اسـت %81 .از کارآفرینـان
بـا اسـتفاده از پساندازهای شـخصی خـود و  %82بـا قـرض گرفتـن از دوسـت و فامیـل و وام بانکـی دسـت بـه
شـروع اسـتارت آپ خـود زدهانـد ســرمایه ،در گامهــای نخســت شــکلدهی یــک اســتارت آپ ،یکــی از
موانــع جــدی شــکلگیری فرهنــگ و فضــای مناســب بــرای رویکـرد جوانـان بـه کسـب وکارهای نوپـا
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وجود سکوی پرتاب برای حرکت از استارت آپ به اسپین آف دانشگاهی میتواند منجر به موارد زیر شود:
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فعالیــت خــود ،بــه راهانــدازی ،تثبیــت و رشــد اســتارت آپ خــود موفــق شــوند ،معرفــی کــرد تــا
ســرمایه بــرای چنیــن رویکـردی ،بـه مانعـی ذهنـی تبدیـل نشـود.
البته نکته مهم در این سکوی پرتاب که در راستای حرکت دگردیسی استارت آپ به اسپین آف می باشد؛ پدیده
محوری استارت آپ لین و یک دانشگاه با محیط کار آفرینی قوی می باشد ،این سکوی پرتاب با؛ یک دانشگاه با
محیط کار آفرینی قوی سکوی پرتاب ایدهآل برای استارتاپهایی است که دارای تفکر ناب و مدیریت ناب بوده که
توسط دانشجویان و محققان بنا نهاده شدهاند و برای مشتریان ارزش قائل هستند .اتصال استارت آپها به اسپپین
آفهای دانشگاهی یک استراتژی درست بوده که سعی در جلوگیری از مرگ استارت آپها دارد؛ که در همین راستا
پیشنهادات زیر ارائه می گردد:


تجارب موفق و ناموق استارت آپها به عنوان دانش ضمنی برای تیمهای کارآفرینی ،اساتید و
پژوهشگران مستندسازی گردد.




اهمیت وجود اسپینآفهای دانشگاهی برای مدیران و مسئوالن تصمیم گیر کامال تشریح گردد.
کارگاههای آموزشی برای موفقیت استارت آپها در راستای حرکت آنها به منظور پیوستن به اسپینآف-
های دانشگاهی برای دانشجویان و محققین برگزار گردد.



قبل از یادگیری درباره راهبردهای عملی برای کارآفرینی ،دانشجویان ،اساتید و محققان در درجه اول نیاز
به درک جایگاه استارتاپها و ارتباط آن با اسپین آفها دارند که الزم است برنامه ریزی مطلوبی در این
زمینه توسط مسئوالن دانشگاهی در نظر گرفته شود.



سکوی پرتاپ هلی کوپتر استارت آپ ،نیازمند تهیه مقدمات الزم برای پرتاپ بوده که مهمترین آن
استارت آپ لین و یا به عبارتی رویکردهای ناب و مدیریت ناب به استارت آپها میباشد؛ برگزاری
دورههای استارت آپ لین (استارت آپ ناب) به بنیانگذران استارت آپ کمک خواهد کرد تا بتوانند
مهیای پرواز به سمت اسپین آف باشند.



در رابطه با نقش سرمایه بـرای موفقیـت حرکت استارت آپ به اسپین آف آموزشهای الزم به کارآفرینان
جوان داده شود؛ در واقـع سـرمایه ماننـد بالهـای پـرواز بـرای یـک استارت آپ در سکوئ پرتاپ هلی
کوپتری میباشد .سـرمایه یکـی از مهمتریـن تکههـا در پـازل موفقیـت و سیر دگردیسی استارت آپ
عمل می کند.
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اسـت و بایـد نمونههـای بسـیار داخلـی و خارجـی صاحبـان ایـده و نـوآوری را کـه توانسـتهاند بــا تــالش و
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مدیران دانشگاهها با استفاده از منابع طبیعی ارزشمند و همکاری ها و هم افزاییهای خود ،باید سرچشمه
هایی از موفقیت های استارت آپها در حرکت به سمت اسپین آفها باشند.



نظام آموزشی از دبستان تا دانشگاه مهمترین عامل توسعه به ویژه توسعه انسانی و تربیت نیروی انسانی
متخصص است .آنچه در این زمینه باید مورد توجه واقع شود ،این نکته است که آموزش ها و کیفیت آنها
باید با نیازهای واقعی جامعه تناسب و هماهنگی داشته باشد که دانشجویان بتوانند ایده های استارت آپی
خود را توسعه داده و بتوانند در مسیر حرکت استارت آپ به اسپین اف موفق عمل نمایند.

Downloaded from ihej.ir at 13:48 +0330 on Saturday November 28th 2020



رشد اکوسیستمهای کارآفرینی در دانشگاههای نسل چهارم تقویت گردد.
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