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 دیباچه:

ها در همه اعصار از اقتدار بدون تردید تمدن فقیری در جهان وجود نداشته است. همواره همه تمدن

ساختن رشد و توان اقتصادی رقبا، همواره از ابزارهای  اند. به همین دلیل محدوداقتصادی برخوردار بوده

گر بوده است. از سوی دیگر، امروزه رشد اقتصادی بیش از هر چیز، های انحصار طلب و سلطهقدرت

تابع فرهنگ نوآوری و کارآفرینی جوامع و تفاوت نرخ رشد اقتصادی در جوامع گوناگون، ناشی از 

تور تفاوت المللی مانیارآفرینی و نوآوری است. چنانکه موسسه بینهای فرهنگی آنها در مقوله کتفاوت

نماید. سالهاست تغییری نرخ رشد اتحادیه اروپا و آمریکا را ناشی از عوامل فرهنگی تحلیل می

، غالباً های بزرگپارادایمیک در مفهوم اشتغال رخ داده است. اقتصاد بر خالف گذشته به جای شرکت

متوسط و عمدتاً نوآور و کارآفرین شکل می گیرد. بدین ترتیب عمالً تشکیل های کوچک و از شرکت

های نوپا، رشد اقتصادی پایدار، مواجه با محدودسازی های انحصار طلبانه، حفظ استقالل ملی و تمدن

حرکت همراستا و همسو با تحوالت جهانی، همگی مستلزم نوآوری و خلق ثروت از آن، توسط هر 

عه و حتی صرفاً برای خویش است. به عبارت دیگر بردارهای منافع شخصی و ملی در یک از افراد جام

باشند. بنابراین ترویج فرهنگ و ارتقاء سطح کارآفرینی و ایفای نقش فعال در جهت میاین مقوله هم

-مدنات تسازد و مقدمتولید نوآورانه و کارآفرینانه، نه تنها عامالن آن، بلکه کشور را نیز ثروتمند می

ماید ننماید.  ثروتی که قرآن کریم در سوره مبارکه نوح از آن تعبیر به امداد الهی میسازی را فراهم می

 و در سوره توبه به عنوان وسیله موثر جهاد از آن نام می برد.
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چنانچه اشاره شد و با عنایت به اهمیت باالی ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین عموم و به ویژه 

، این خالصه با تالش جمعی از دانشجویان دانشگاه شاهد در کالس کارآفرینی تهیه و به دانشگاهیان

همت آقای امیرحسین آزاد و خانم زهرا نوران بازنویسی و ویرایش شده است. اگرچه هدف نخستین از 

ک یاین اقدام جمعی، تشویق به مطالعه این کتاب برای دانشجویان درس کارآفرینی بوده است و نه تهیه 

خالصه کتاب به صورت حرفه ای، لیکن به نظر رسید ارائه همین نسخه خالصه نیز، قدمی مثبت و 

اثربخش برای ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در کشور باشد. فرهنگی که امروز بیش از همیشه کشور به آن 

 نیازمند است. 

انی در ب رویه یکسهای مختلف کتارغم تالش صورت گرفته در یکسان سازی، چنانچه در بخشعلی

خالصه برداری رعایت نشده است، ناشی از فقدان رویکرد حرفه ای برای تهیه خالصه کتاب و محصول 

یک اقدام جمعی و فعالیت کالسی دانشجویی می باشد. این کتاب در ایران توسط ناشران مختلفی 

فاده ن کتاب استترجمه و به چاپ رسیده است و ممکن است دانشجویان مختلف از نسخ متفاوت ای

نموده باشند. شایان ذکر است این خالصه به هیچ عنوان از مطالعه اصل کتاب مستغنی نمی نماید و قطعاً 

 مطالعه کتاب کامل، بهره بیشتری را شامل حال خوانندگان محترم می نماید. 

مطیعی، بخشی، آزاد، ها و آقایان فیض بخش، رحیم دوست، در پایان از دانشجویان همراه، خانم

رضایی، جعفری، قرایی، قنبری، زینل، نوران، اکبری، احدی، متفکری، چراغی، اکبری ترحمی، لطفی، 

برای تلخیص و به ویژه آقای امیرحسین آزاد و خانم نوران برای ویرایش نهایی قدردانی و محمودیان 

 می نمایم.

ایرانی است که طی چند صد سال سخن آخر اینکه، کارآفرینی یک مفهوم و ارزش واالی اسالمی و 

دالیل متعدد و بر خالف سابقه قبل از آن، در فرهنگ ما کمرنگ شده است. تا آنجا که اغلب  گذشته به

آمد آن وابستگی ذوق خریدن و مصرف کردن را بر شوق ساختن ترجیح می دهیم؛ حتی اگر پی

ز این رویکرد نادرست چند صد ساله را، تحقیرآمیز بوده باشد. و البته این روزها همه ما سختی ناشی ا
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و ی این ارزش فرهنگبه  همگی بیش از پیش، برای بازگشتامید است به خوبی احساس می کنیم. 

 .میراث اثربخش، اهتمام کنیم

 "خداوند بنده مومنی را دوست دارد که خود دارای حرفه و پیشه جدیدی باشد"

 پیامبر اعظم )ص(

 مهدی رجحانی                                                                                

  نیمدرس کارآفری – عضو هیات علمی دانشکده فنی –دکتری مهندسی عمران                                                        

 1400 تیر –دانشگاه شاهد                                                                                                   
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 :مقدمه دکتر فیض بخش

نوشته  هاروارد شگاهاندبه نظرم کتاب خوب نوپای ناب که توسط اریک ریز کارآفرین مقیم 

اریک ریز به نوعی تالش کرده است خط . نی استدانکتابی ارزشمند و خو ،شده است

 نوپا باز کند. انکارآفریندیگری در پرورش 

رسوم تربیت مهای زیادی موفق و ناموفق به بازنگری روش انشمندانعلی رغم اینکه د

ولی باید  ،دانهای دیگری را پیشنهاد دادهتقادی سناریوانو با نگاهی  دانکارآفرینی پرداخته

 نی است.دانکرد متن کتاب نوپای ناب کاری ارزشمند و خو اناذع

قوی  کامالًتجربی و نظری  یهاندر این کتاب آمده از پشتو آنچهگفت تمام  انتونمی

ها و حرف ،انولی نگاه متفاوت نویسنده در کنار تجربیات سالی برخوردار است،

 مل کرده است.تأقابل  بسیاری موارد را در پیشنهادهای او

 انکارآفرین اقتصادی این مرز و بوم سربلند، انگزارتأثیرترین امید روزی که مهمبه 

 باشد. نآباهوش و برجسته  باپشتکار،

 سید علیرضا فیض بخش                       
   تی شریفعصن شگاهاندشکده مدیریت و اقتصاد انعضو هیئت علمی د   

 مربی کارآفرینیمعلم و                                     
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ن نوپای ناب  تحسی 

رویکرد او . داد چگونه برفضای عدم قطعیت کسب و کارهای نوپا غلبه کنیم اننشاریک به ما 

را درمورد  نوپای ناب طرز فکر ما پس داده هستند. انامتحبسیاردقیق و تجویزهایش عملی و 

می این کتاب کسب وکارهای نوپا بهبود یافت،ی که نرخ موفقیت انزم کارآفرینی تغییرخواهد داد.

 یانجه ها نوشته شده است در ترقی رشد اقتصادبیش از هر کتاب مدیریتی که دراین سال دانتو

                     کند. نقش ایفا

 استاد کارآفرینی مدرسه کسب و کار هاروارد تام ایسنمن،

 

ن این کتاب به اریک ای مشاوره اریک استفاده کنیم. یم ازستانتوس بودیم که انا ما خوش شاندرآس

 ند.را پاسخ ده انکارش سواالت دشوارکسب و تا بیشتری کمک کند انکارآفرینبه  دهدمیرا  انمکا

، ی ی ماسکویت  ی فیس بوک و آسؤ از م داستی   اانسسی 

 

ن این کتاب هم برای دانخو صرفا هنر بود. قبالًاریک علمی را خلق کرده است که 

        اجباری است. نوآوریعالقمند به  انمدیرو هم برای  انکارآفرین

   Opswareسس ؤ م رسن،دانمارک 
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ه بیشتری انکارآفرین ی که بینشانمدیراین موضوع برای  ند.انباید این کتاب را بخو انکارآفرینهمه  

شماری است که عملی بیهای جالب و اصول انداستنیازدارند نیز صادق است.کتاب نوپای ناب پر از 

 ستید.اندها را مینآشما آرزو خواهید کرد پنج سال پیش 

  نویسنده کتاب کلید را بزن هیت، اند 

 پیش گفتار

جا نآاما از  ؛وجود ایده عالی که داشت با خاطرات بدی را تجربه کرد. او ازی اولین شرکت خود،داناریک بعد از راه

ی که ما شکست میانزماز دید او  .دچار شکست شد ؛یاد نداشترا تبدیل ایده به یک شرکت بزرگ  فرآیندکه 

پس  اما .کافی رویاپرداز نبودیم ازهدانما منابع خوبی نداشتیم و یا به  ،مثل .هایی را آماده داریمهانخوریم، به

ام که گرفته ادی نیریسا خودم و یهاو شکست تیاز موفق دیگویتفکر را رد کرده و م نیا ینیسال کارآفر10از

 را دارند. تیاهم نیشتریب ،موارد کسل کننده نیهم

 

 خاستگاه نوپای ناب

ام. بنابراین سفر من به تفکر پیرامون کارآفرینی و دسته از افرادی هستم که با برنامه نویسی بزرگ شده نآمن از 

 مسیری غیر مستقیم بوده است. ،مدیریت

های فنی ستم که به راه حلانبه خاطر پیش زمینه خودم علت این شکست ها را مسائل فنی می د بیشتر درابتدا،

های منجر به شکست این راهکارها مجدداً و.... لمحصو ازدانچشم ، ضباط بهتران مهندسی بهتر، فرآیند .نیاز دارند

 گیرم. به کارمربی  انعنو بههای سیلیکون ولی را بنابراین مصمم شدم تا  برخی از ذهن .شدندبیشتر می

ازی یک شرکت بودم. دانهای جدید برای راه تشنه ایده آی ام وی یو، انمؤسسیکی از  انبه عنو انزم نآدر 

من داشتم تیم توسعه محصول  کردند.رویکردهای جدید استقبال می انامتحی داشتم که از انه همکارانخوشبخت

ها را به کردم تا این روشکردم و بسیار تالش میایجاد می گفتم، قبالً اشتباهی که  یهاآی ام وی یو را با روش

 نداشتیم. هانآمشترک برای توضیح  انتوضیح بدهم. ما یک زب سایر شرکت ها، انمؤسسو  انکارکن

هایی را پیدا کنم که به من در فهم تجربیاتم کمک خارجی کردم تا ایده انکارآفرینشروع به جستجو در  سپس

 ادم که بمن متوجه ش در ژاپن با سیستم تولید تویوتا بود. ان أی که منشفرآیند تولید ناب را بررسی کردم، کنند.
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ارچوبی را برای درک تجربیاتم همقدمات چ های کارآفرینی خودم،در چالشبا کمی تغییر  ،های ناباستفاده از ایده

 ایجاد خواهم کرد.

 .نوآوری فرآیندگیری تفکر ناب در رکا به این تفکرات منجر به نوپای ناب گردید:

در نتیجه  میلیون آواتار ساختند. 60بیش از  نآ انمشتریو  نظیر تبدیل گردیدآی ام وی یو به یک موفقیت بی

ی که تجربیاتم را به انزممن از سایر کسب و کارهای نوپا درخواست مشاوره داشتم و  های آی ام وی یو،موفقیت

 شدم.های متعجب و پر از تردید مواجه میبا نگاهدادم توضیح می هانآ

کسب و کارهای نوپا و سرمایه ها،برای شرکت ها ووبالگی به نام استارتاپ لسنز را نوشتم و در اجالس نآپس از 

ماموریت من، بهبود  شد. یانجهدرنهایت ایده نوپای ناب تبدیل به جنبش  کردم.ی میانپذیر سخنرمخاطره انگذار

 بود.  انجه جدید در سرتاسر هاننوآورموفقیت محصوالت  انمیز

 هستید. نآنتیجه کتابی است که شما در حال مطالعه 

 

 روش نوپای ناب 

 پنج اصل نوپای ناب

ک ی ازی کسب و کار نوپا الزم نیست در یک گاراژ کارکنید.دانبرای راه  :در همه جا هستند انکارآفرین(  1

که طراحی شده تا خدمت جدیدی را در شرایط عدم قطعیت خلق است  اجتماعیه مؤسسیک  کسب و کار نوپا،

 .کند

ایستی یک محصول. کارآفرین ب ه است و نه صرفاًمؤسسیک کسب وکار نوپا یک  کارآفرینن مدیریت است: (2

 های مدرن باشد.شغلی در همه شرکت انیک عنو

3 ) : ی معتیر ند چگونه هستند تا یاد بگیر هانآنیستند.  انمشتریکسب وکار نوپا صرفا برای خدمت به یادگی 

از خود را داندهد تا هر جزء چشم این فرصت را می انکارآفریناین موضوع به  یک کسب وکار پایدار ایجاد نمایند.

 کنند. آزمایش

ن  (4 ی  ازهدان - ساخی  ی:  - گی  ازهدانتبدیل ایده به محصول و  ،ای یک کسب و کار نوپافعالیت پایه یادگی 

 حالت فعلی خود است. ظگیری نیاز مشتری و حف
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موضوع  یم کارها را اولویت بندی کنیم که اینانه باید بتوانکارآفرینبرای پیشرفت نتایج  :نوآوریحسابداری ( 5

 .نیاز به نوع خاصی از حسابداری دارد

 

 چرا کسب و کارهای نوپا شکست یم خورند؟

 .تحقیق بازار جامع استیک  طمع به یک طرح خوب و اولین مشکل:

 ند،اندمردم مدیریت را کسل کننده می . بیشتروجود آمده استه شدن در برابر مشکالت ب میتسل مشکل: نیدوم

 گیز و پویا هستند.ان انحالی که کسب وکارهای نوپا هیج در

 

 ساختار کتاب

 از، هدایت، شتاب تقسیم شده است.داناین کتاب به سه بخش: چشم

است  نیکارآفر یچه کسو اینکه دقیقاً  هانکارآفرین تیریضرورت نظم در مد کیار ،بخش نیدر ا از: دانچشم( 1

 کند.یم فیو کسب و کار نوپا را تعر

( را یریادگی - یریاندازه گ -ساختن شود و حلقه باز خورد مهم )یناب م یروش نوپا اتیوارد جزئ هدایت: ( 2

 دهد.یمورد بحث قرار م یبه صورت کل

 -ساختن ) خواهد کرد تا حلقه بازخورد مندانتوناب را  یشد که نوپاها میآشنا خواه ییهاکیبا تکن شتاب: ( 3

 .کنند یتر طعیرا هرچه سر( یریادگی - یریاندازه گ

 

 تقرن دوم مدیری

ی که نوبت به کسب و انزماما  ،های بزرگ را داریمهای تجربه شده برای مدیریت شرکتبا وجود اینکه تکنیک

کنیم محصوالت از تکیه داریم و تالش میدانما به چشم  یم.اندتکلیف خود را نمی رسد،می نوآوریو کارهای نوپا 

 می باشد. ها مسائلی جدید و زاییده موفقیت در قرن بیستم،را تا لحظه آخر مورد تحلیل قرار دهیم. این انجدیدم
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 را بریک شالوده مستحکم استوار کند. نوآوریکند تا کارآفرینی و این کتاب تالش می

 

 

 آغاز فصل نخست: 

 هانکارآفرینمدیریت  

  .است نیرفباشد، کار آ تیعدم قطع طیدر شرا دیکسب و کار جد ایمحصول  کی جادیهر کس که در حال ا

یدر برم زیرا ن تیریمد نیابنابر سسه،ؤم کی یازداناست در جهت راه یتالش ،کسب و کار نوپا کی یازدان راه

داده  هاآنرا که به  یاهاننیکار آفر یهافرصت ندانبتو نآدارند تا به کمک  ازین یتیریبه نظم مد اننی.کار آفرردیگ

 . مهار کنند شودمی

 

 ریشه های نوپای ناب

به هنگام و کنترل  دیتول"دسته  ازهدانکاهش -افراد  تیش و خالقانناب عبارتند از: استفاده از د دیاصول تول

 چرخه. انزم عیتسر،  " یموجود

است را کشف و حذف   ینیکارآفر یبرا یکه مشکل ،اتالف منابع میانتویم ،شاخص انبه عنو یعلم یریادگیبا  ما

ینه هز نآبرای  انمشتریدرست است که  یزیساختن چه چ داناست که بد نیکسب و کار نوپا ا کی. هدف میکن

. خواهدیرا نم آن یکه مشتر دیارا ساخته یزیچ رای؛ زدنباشد کسب و کار شکست خواهد خور نیاگر چن .کنند

 یریادگیو  یریگازهدان، ساختن به نام حلقه بازخورد   یانفرم لهیخود را به وس دیشکست، با نیاز ا یریجلوگ یبرا

. به میثبات داشته باش نکهیا ایو  میده ریمس رییکه چه موقع تغ میریگیم ادیما  فرآیند نیا یدر ط .دیاصالح کن

راهبرد )چرخش(  ریی. احتمال تغکندمی رییتغ یسازنهیبه یبرا وستهیمحصول، پ آنکه در  دیدقت کن ریمثلث ز

 .کندمی رییاز به ندرت تغدانکم است اما چشم  اریبس
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 انمشتریصورت که  نیبه ا .است جاماندر کسب و کار نوپا در حال  یاریبس انزمهم یهاتیفعال یواقع یایدر دن

 نامشتریگونه که نآکه محصوالت را  شودمی یو سع .دهدمیخدمات  یکنون انمشتریو به  کندمیجذب  دیجد

تا از  اورندیرو ب نوآوریبه  دیها هم باشرکت نیترافتادها ج یحت .، ارتقا دهندکنندمی نهیهز آنخواهند و بابت یم

  .کار افتاده نشوند

 

 فصل دوم: تعریف 

 دقیقا چه کیس کارآفرین است؟

ایجاد کسب و کار نوپا درون  ، به خاطر شرایط خاص  کنندمیی که درون یک شرکت جا افتاده فعالیت انکارآفرین

های نوپای ناب را در با توجه به این که من ایده شوند.ی نامیده میانزمسا انکارآفرین یک شرکت بزرگتر، بعضاً 

ی نقاط مشترکی انزمسا انکارآفرینام، برخالف نظر عموم، به این عقیده رسیدم که مختلفی اجرا کردههای شرکت

کنم، اشاره به تمامی محیطی که من از واژه کارآفرین استفاده میانزمدارند. به همین دلیل  انکارآفرینبا سایر 

 دارم. نآتوسعه یافتگی  انمیزو  ازهدانهای کسب وکار، فارغ از 

های عالی ک اما ایدهدانهای وختهدانیاپرداز با ؤر اناست: از یک جو انکارآفرینهای مختلف این کتاب برای دسته

 .های بزرگبا تجربه در شرکت انردازپیاؤتا ر

 

 گر من کارآفرینم، کسب وکار نوپا چیست؟ا
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طراحی شده  اناست که برای ایجاد یک محصول در شرایط عدم قطعیت فراو یانسانای سسهؤکسب و کار نوپا، م

 است.

 

 اسنپ تکس انداست

در فرم یاتیاطالعات مال یآورجمع فرآیند یگرفت که با خودکارساز میکسب و کار نوپا تصم کی 2009در سال 

 انرکارب شتریب نکهیبا ا .برخوردند یبه مشکل هاآناما  .کنند ازینیب ،انگر یافراد را از تکس استورها 2_ویدبل یها

 هاآن نی. بنابراستنداندیرا م آننحوه استفاده از  هاآناز  یاما تعداد کم ،داشتند یدسترس به چاپگر و اسکنر

رعت سه ب لیکن .وجود آورنده تلفن همراه را هم ب قیو ارسال فرم از طر یبردار ریتصو انمکاگرفتند که  میتصم

 جامانهمراه  یتوسط گوش یاتیمال یتمام کارها " ؛مطرح شد انمشتریاز طرف  ینیبشیقابل پ ریغ درخواستی

ود را خ تیکسب و کار نوپا فعال نی. اپر دردسر بود یبه صورت سنت اتیآماده کردن مال و دنبو یاکار ساده ."شود

نسخه  کرد. انامتحکامل بود،  اتیبسته مال کیمحدودتر از  اریخود که بس از محصول  یینسخه ابتدا کیبا عرضه 

 قابل استفاده بود. ایفرنیداد و فقط در کالیبا حجم کار محدود جواب م انمشتری یراتنها ب هیاول

ن همراه تلف نیاجازه دادند که از دورب انمشتریبه  هاآن ده،یچیفرم پ کیپر کردن  یبرا یاستفاده از مشتر یجا به

عکس ساده  نآرا با استفاده از  آوریفن نیاستفاده کنند. شرکت ا ۲_ویدبل یهاعکس از فرم کیگرفتن  یخود برا

با کار پرزحمت  سهیدهد. در مقا جامانرا  زد یا1040 یاتیمال یاکثر گزارشها یبند لیو فا یآورتوسعه داد تا جمع

یم هئرا ارا ییتجربه جادو کی (شد دهیکه اسنپ تکس نام) دیمحصول جد ،یبه صورت سنت یاتیمال یبندلیفا

 شیموفق و قابل توجه شد. با توجه به ب یکسب و کار نوپا کیبه  لیشروع مختصر، اسنپ تکس تبد نیداد. از هم

 نیا ،انمشتریگفت  انتویکه در سرتاسر کشور عرضه شد، م ،۲۰۱۱در سه هفته اول سال  آن لوداند ۳۵۰۰۰۰از 

 .داندوست داشته اریمحصول را بس

 گروه مثل نیا .اسنپ تکس را توسعه داده است  کایدر آمر یاتیمال یکننده ابزارهادیشرکت تول نیبزرگتر تینتویا

کمبود منابع نداشت و حقوق  هاآنشرکت  .خوردندینم یمعمول یو غذا کردندمیدر گاراژ کار ن یمعمول انکارآفرین

 تینتویا یابزارها نیاز بهتر یکیبا  میمستق به صورتباالخره اسنپ تکس  .کردندمی افتیطور کامل دره خود را ب

 .کردمیتوربوتکس رقابت  یعنی

در  هاآن .استشکل آورده شده نیکه در کتاب نوآور بد فتندایم یدر دام تینتویمثل ا ییهاشرکت معموالً

اما  .موفق هستند اریحفظ کننده( بس نوآوری) یفعل انمشتریدر محصوالت موجود و خدمت به  یاپیپ یبهبودها

به سواالت داشتند و  یجالب یهاپاسخ میت نیا انرهبر .قدرتمند عمل کنند ندانتوینم دیمحصول جد دیدر تول
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 هاآنجمع کردند که به  تینتویاز داخل ا پنج نفره یمیت .دانهسراغ استخدام افراد بزرگ نرفت هاآنمعلوم شد که 

شده توسط  لیتسه یفرآیند هاآن تیعامل موفق .کنند آزمایش ازیمورد ن انمیزداده شده بود که به  یآزاد

 .بود تینتویارشد ا تیریمد

 

 نفری هفت هزار یک نوپای ناب 

 هانآ .شد لیتشک ،شود جامان هانرایبا  دیبا یشخص ی حسابداریک که  دهیا نیبا ا 1983در سال  تینتویشرکت ا

شرکت  کی تینتویا ،ریپذگذار مخاطرههیسرما کی یهابا کمک و نامشخص و ... روبرو بودند ۀندیآ ،متعدد یبا رقبا

 یخود متوجه شد که شرکت بازده یهایکوک با بررس 2003شد. در سال  1000از فورچون یمتنوع و عضو

 سپ. مناسب نبود نوآوری یه براک دندیخود د یتیریمد یهاضعف کار را در الگو ،مناسب را ندارد و پس از مطالعه

 یبرا .کنند جادیشرکت ا یهارا در تمام قسمت یریپذسکیر هیدست به کار شدند و تالش کردند که روح هاآن

رخ  یاتیدر فصل مال شتریکه فروش توربوتکس ب ییجاآن از ،دیریرا در نظر بگ تینتویمحصول مهم ا کیمثال 

کار  یاساس نوآوری کی یمحصول در طول سال بر رو میحاکم بود و ت آن ه برانکارمحافظه یفرهنگ ،دهدمی

 :ندیگویم هاآن و دهندیم جامان یاتیمال فصل هۀما 5/2 را در مدت رییتغ 500حدود  ناال کهیدر حال .کردندمی

 وتخاب انرا  دهیا کی ،خوب دهیها اصد نیکه از ب یافراد .بود نیکارآفرافراد تیترب نهیزم نیعامل مهم در ا کی »

 »اناستمداریس برعکس قایدق ،ندانرسیفروش مه ب

روز به روز  ، اماکند هیخود تک یقبل یهانوآوریبازار به  رهبری حفظ یبرا ستانتویشرکت م کیکه  یاندوردر 

 ؛دهند جامانرا  هانکارآفرین هایآزمایشند انبتو انرا فراهم کند که کارمند یطیشرا دیبا تیریمد، در حال افول است

 تأییدو  یابیها را ارزدهیتک اکه تک ستندین یانهدانفرم انرهبرموفق  یهاشرکت در. توربوتکس راتییمثل تغ

 .بزنند هانکارآفرینهای آزمایشند دست به انها بتومیکنند که ت یرا طراح ییهاستمیس دیبا بلکه ،کنند

 هیوقت و سرما خواهندیچون افراد نم .است آن تیموفق انمیزو  ندهیآ ینیکارآفر کیسوال در خصوص  نیترمهم

 .ردیگیقرار نم یخرج کنند که مورد اقبال مشتر یزیچ یخود را برا

 

ی فصل سوم:   یادگت 
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با  رسندیبه اهداف مدنظر خود نم یگروه ایفرد  یشکست است و وقت یها براهانبه نیتریمیاز قد یکی یریادگی

 انبه عنو انتویرا نم یریادگیحال  نیبا ا ؛دهندیم یدارخود را دل «میاگرفته ادی یزیحداقل چ» نکهیتوسل به ا

 .ک دادانو ب انقوق و قسط به کارمندح

 یریادگی. میکنیم فینامم، باز تعریمعتبر م یریادگیرا  آنکه من  یرا با مفهوم یریادگیناب، ما  یمدل نوپا در

 یبرا قیدق یبلکه روش ؛ستیکردن شکست ن یمخف یخوب برا انداست کی ایمعتبر نوشدارو بعد از مرگ سهراب 

 یریادگیقرار دارند.  آننوپا در  یارهاکه کسب و ک یطیشرا .است تیعدم قطع طیدر شرا شرفتیدادن پ اننش

ب و کس ندهیارزشمند در مورد حال و آ یقیحقا میت کی دهدمی اننش یاست که به صورت تجرب یفرآیندمعتبر 

 هیته کیکالس فرآیند ایبازار  ینیب شیتر از پعیتر و سرقیتر، دقیواقع فرآیند نیکشف کرده است. ا شیکار نوپا

 .طرح کسب و کار است

 

ی معتیر در آی ام وی یو  یادگی 

نامه بر نیکه ا یگروه .آواتار است یساز یو شخص جادیا تیبا قابل یفور انرس امیافزونه چت پ کی وی یام و یآ

روش هاآن .روبرو شده است یبا استقبال کم انبه بازار متوجه شدند که محصولش آنپس از عرضه  ،را ساختند

 هانآهرچند  .محدود خود گفتگو کردند انل با کاربرکو رفع مش ییشناسا یکردند و برا انامتحرا  یمختلف یها

حالت  جادیند با استانتواما در عوض  ،کنند یرا ملغ یقبل نامهمجبور شدند ساختار برنامه خود را عوض کنند و بر

 یکه برا ییهانهیو هز یکنند که گرچه برنامه قبل دیو مقبول تول تیفیو با ک دیبرنامه جد کی ،چت نو ایتک نفره 

 رفت.قرار گ انمشتریاما مورد استقبال  ،بردیم نیشده بود را از ب آن

 لیکه کار را تعط میگرفت میتصم. جواب نداده است دیگونه که با آن که کار میاز عرضه محصول متوجه شد بعد

  د.کننده بو وسیما نیا و کردندمیاستفاده ن آن از انمشتریساخته شده بود که  یمحصول .میکن

 یکه برا یشش ماه یسوال ذهنم را مشغول کرد که اگر به جا کی ،که شکست خورده بود یمراحل یاز تمام بعد

افتاد ما یاتفاق نم نیاما اگر ا؟ کردمی یگروه فرق یبرا ایآ مشدمیمشغول  یگریبه کار د ،مکردمیکار تالش  نیا

 .میببر یپ انمحصوالتمبه مشکالت  میستانتوینم

کننده دیتول کیکه  ستیانکته نیدر واقع  ا. بیهوده است یچه تالش و با ارزش یکه چه تالش میریبگ ادی دیرا با نیا

به  دنیها باعث سرعت بخشحذف ها وکردن اتالف دایپ .ندیبیموزش مآ آندرک  سنجش و یبرا نیفرآرکا کی و

 .شودمیکار  شرفتیپ
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  ارزش در مقابل اتالف

 کی یتنها ارزش برا. دمیسوال رس نیها به جواب ابعد از مدت من منجر به اتالف وقت شد؟ یهاتالش چرا اما

 یدیدر کسب وکار تول. شودمیاتالف محسوب  یگرید زیهر چ است و یمشتر یبرا دهیفراهم کردن فا ،کنندهدیتول

در  نکته نیاما ا. که درست کار کند ستا نیمهم ا. شودمیندارد که محصول چگونه مونتاژ  یتیاهم یمشتر یبرا

ام تم. ددار ازیاز ارزش ن یدیجد فیکه کسب وکار نوپا به تعر میمتوجه شد. نامعلوم است ینوپا کم یکسب وکارها

 بوده است. یریگدای ،میها کسب کرده بودماه یکه در ط ییهاشرفتیپ

 انمکا ایآکه  وردآ شیپ میبرارا سوال  نیا، دارد دهیفا و کندمیارزش خلق  یمشتر یبرا یزیچه چ نکهیا یریادگی

ما را  هیحاضر نشدند که محصول اول انمشتریاز  کی چیدر واقع ه! ؟دیایبدست ب یبا تالش کمتر یریادگیندارد 

 زیچتا  میفراهم کن انمشتری یرا برا انمکا و میبده جامان آزمایش کی میستانتویما م. مورد استفاده قرار بدهند

 . میبپرداز هاآنرفتار  یابیبعد به ارز کنند و انامتحرا  یدیجد

 یکه در راستا یتالش .نوپاست یهاکسب وکار یبرا شرفتیپ یضرور جزء یریادگیکه  دمیرس جهینت نیا به

 رایز. میگویمعتبر م یریادگی ،یریادگی نیحذف شود. من به ا دانتویم ،ستین یضرور انمشتری ازین یریادگی

 یهاداده لهیمعتبر به وس یریادگی نیبنابرا. شودمینو پا  یهاکسب وکار یاصل یهاموجب بهبود شاخص شهیهم

  .شودمی یانبیتشمده پآبه دست  یعواق انمشتریکه از  یتجرب

 

 کجا یم توان اعتبار یافت ؟ 

 انتداس. تجربه درس گرفته است آن از ،کسب وکار نوپا شکست خورده است کیر که د یادعا کنم کس مانتومی

ه چ آنبلکه به کمک تالش سخت به منظور کشف  قواعد نظر، و اتینه با فرض .روع شدش انمحصوالتم یواقع

کسب وکار نوپا  کیاصل در  نیمهمتر .شودمی تکه منجر به بهبود محصوال یشتال خواهند.یم یعواق انمشتری

 تیعکه هر کسب وکار نوپا را در هر وض میریبگ ادی دیدر کل ما با .دوساخته ش دیاست که با یدرست اصول دنیفهم

 . مینیگ ببزرب آزمایش کی انبه عنو دیبا

  یم؟کن جادیا داریخدمات پا محصوالت و ،مجموعه نیبا ا میانتویم ایآاست که  نیدر اقتصاد مدرن هدف ا
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ه که چ مینیبب و میرضه کنعمحصول را  کی و میبایب نکهیا آزمایشبه مرحله  میرسیمراحل م نیاز تمام ا بعد

ن ک فکربزرگ "است که  نیگام ا نیاول. کندمی یرویپ یروش علم کی زا یواقع آزمایش کی افتد.یم یاتفاق

 ." وکوچک اغاز کن

بعد از برداشتن  ساده و کوچک و یهابا گام .میکن یخود را عمل هیفرض و میغاز کنآکار خود را  آزمایش کی جامان با

را مشاهده  انمشتری یرفتار واقع نکهیا ای و میمطرح کن انخودم یبرا یدر مقام مشتر ییهاسوال ،هیاول یهاگام

 آزمایشهم  گرید یهاهیفرض ،هیاول هیرضف یرااج ن یح انهم در .میداشته باش انمشتریبا  یشتریمل بأت و میکن

 . شوندیم

 . " دیوقت اقدام کن عبلند مدت در اسر رییتغ یبرا"است که  نیا یبعد نکته

 نیر اد و دیبلند مدت خود برس یهابه هدف دیانتا بتو دیرا اجرا کن هاآن و دیکوچک داشته باش یهایرگذاهدف

 . دیده جامانالزم را  یهاآزمایش ،ریمس

 دو. میر بشکنکتجزء کوچ نیاز بزرگ خود را به چندداناست که چشم نیقدم ا نیاول .شکستن است یبعد ینکته

 . رشد است ش وزار هیفرض گیرندمیدر نظر  انکارآفرینمهم که  هیفرض

 یرا بررس نیرشد ا هیفرض میداشته باش تمحصوال نسبت به هدف و یترقیکه ما نگاه دق شودمیها باعث آزمایش

 ازیکه ن یانیمشتر. را بشناسند آن ندانبتو و دکنند وکشف کنن افتیرا در انتمچگونه محصوال انمشتریکه  کندمی

 یرفتنیمحصول پذ نهیکم کیاز تکن ادهما با استف و کنندمیرا اعالم  اننظرشتر دارند راحت دیبه محصول جد

 .از استفاده محصول ما دارند یخوب یتجربه یکه چند مشتر میشویمطمئن م

 

 یک محصول است آزمایش

 شیماآزمحصول است. اگر  نیاول آزمایش ؛است ینظر قیتحق کیفراتر از  یزیچ شیماآز ،کسب وکار نوپا در

 کند و یرا حل م واقعیمشکالت  آزمایش. کار خود را شروع کند دانتویسرپرست کسب وکار م ،موفق باشد

 و بررسی کنیم. افتیرا در انمحصوالتم یهایژگیو یبرا ییهاشنهادیپ

که قرار  ،محصول آنمرتبط با  یهاها و فرضسکیر یزیقبل از هر چ آنبرد که در  شیپ یریرا در مس میت، کوک

 کنند. آزمایشاست عرضه کنند را 
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ها خواهند آلبوممی انفرض کرده بود مشتری ،( تیم قبل از هر چیز1رویداد دو فرضیه اساسی وجود داشت: در آلبوم 

 انیا همکار انهای رویدادی که دوستها را در آلبومعکس ،در رویداد انکنندگ( فرض شده بود شرکت2را بسازند. 

 آپلود خواهند کرد. دانساخته

ارائه کرد. اما  یرا به مشتر آن شدمیساده بود و ن یلیآلبوم ساختند. خ نیساده از ا هیاول ینمونه کی هاآن پس

اما خود  ،بود یضرور یهایژگیو یفاقد برخ هیدو فرض خود را رد کردند. محصول اول هاآن ،هایبا استفاده مشتر

 دارند. ازین یزیچ نینثابت کرد که مردم به همچ هیاول ینمونه نی. اشدمیپروژه شکست محسوب ن

 انرمتوجه شد که کارب میت ن،یالآن ینظرسنج کی قیکرد: از طر یو تکرار ادامه داد و کشف مهم یریادگیبه  میت

 .نندیرا به دلخواه خود بچ انهایشدوست دارند عکس ،انگریقبل از دعوت کردن د

 

 یک تغیی  اسایس در رویکرد کداک گالری

 .کنندمی یابیارزرا  انش پیشرفت ،فیوظا لیتکم نیحدر  انکارکن ،بود که نیا رییتغ

 "است. یراه حل مشکل مشتر افتنی تیموفق ست،ین یژگیارائه و تیموفق": کوک

 

 خدمات لباسشویی دهکده

با  انخودش ای تیبرخوردار هستند و اکثر آنمردم از  %7کمتر از  ییلباسشو نیماش یباال متیق لیهند به دل در

و  دیبرند تا ریمد "راحم یاآکش" انزم نیا در دهد. جامانکار را  نیخواهند ایاز خدمتکار م ای ندیشویدست م

را در  ییگرفت تا خدمات لباسشو میتصم ؛کردمیدر شرکت پراکت ر سنگاپور کار  ییایآس یهند و کشورها نیپنت

 "دهکده ییخدمات لباس شو"آمدند. پس به شرکت یبر نم آن یهانهیقرار دهد که از پس هز یافراد اریاخت

بنگلور  انخیاباز  یادر گوشه کامیون کیرا پشت  یاساده ییلباسشو نین شرکت ماشیا ،اول آزمایش. در وستیپ

 زیدهند تا تمیآورند و پول میشستن م یرا برا انهایشبود که مردم لباس  نیکار اثبات ا نیسوار کرد. هدف از ا

بردند و یم گرید یها را جالباس انکارآفرینبود و  نیشست و نمادیها را نماصال لباس ییلباس شو نیشود. اما ا

 دادند.یم لیتحو یشستند و آخر روز به مشتریم

یم اورد،یپس ن گریرا ببرد و د انهایششرکت لباس نیا نکهیمتوجه شدند که مردم از ا انکارآفرین یاز مدت پس

 یروزنامه فروش وسکیبه ک هیکه شب یترمحکم را در کار ییلباسشو نیماش نیبار ا نیها انی. پس کارآفردندیترس

https://mattia.ir

https://mattia.ir


 

 

23 
 

اتو هم بشود و  انهایشخواهند لباسیمتوجه شدند که مردم م میت نیا ،گذشت انزمکه  شتریبود، قرار دادند. ب

 برسد. اندستشبه  یکمتر انزمدر مدت  انهایشکار دو برابر پول بدهند تا لباس نیا یحاضر هستند برا

 آندر  یغرب یهاندهیرا ساخت که از شو ییمحصول نها "دهکده ییخدمات لباس شو"ها آزمایش نیا جهینت در

 یو بمبئ سوریامرکز در بنگلور، م 14 ناالکرد و  دایپ یادیشرکت رشد ز نیبود که ا انزم آن از .شدمیاستفاده 

 دارد.

 

 ناب در دولتنوپای یک 

یم اریک شد. یازدانراه "یاز مشتر تیحما انزمسا"توسط اوباما به نام  یدیجد یدولت انزمسا 2010سال  در

کند  یآوراستارت آپ را جمع ازیدانمربوط به راه یهادهیداد تا ا تیاش مأمورآوریفنارشد  ریاوباما به مد» :دیگو

از  یاز تعداد کونیلیچوپرا از دره س یهادیاز بازد یکیشد. در  دهیماجرا کش نیمن به ا یبود که پا نجایو ا

 آورینفهدف، استفاده از « بدهند. شنهادیپ انزمسا نیتفکر استارت آپ در ا جیترو یخواسته شد تا برا انکارآفرین

 نیکرد که ا شنهادیپ سندهیشود. که نو یازدانباال و مقرون به صرفه راه یورکامل با بهره یسانبود تا آژ نوآوریو 

 کنند. آزمایشو  ییرا شناسا انشبرنامه انو ارک نندیبب آزمایش کیرا به چشم  انزمسا

 یشد و برا شروع نییو با ساعت کار پا ایبا استفاده از تلفن گو یآزمایشکار در ابعاد کوچک و  نیا یابیاز بازار قبل

 غاتیتبل ای یمحل یهاو روزنامه یغاتیتبل یهالبوردیاز ب ونیزیو تلو ویباال در راد یهانهیهز یهم به جا غاتیتبل

 ریرا ز نامشتری یند مشکالت و بازخوردهاستانتو انکارآفرین گونه بود که نیا؛ شد ادهاستفر تنییپابا هزینه  نیالآن

 .رندینظر بگ

در  هاآناز موارد  یاریگرا هستند. در بسجهیو نت مندانتوباهوش،  انمدیرو  انکارآفرینکه  شودمیادامه اشاره  در

ر با تجربه د انرهبرو  انمدیر یهستند. حت تیریمد یفکر انجری نیسازگار با بهتر یانزمراه  ساختن سا هانمی

 هاآنرا توسعه و عرضه کنند. چالش  هاننوآور دیجد التتا محصو دانهم مدام در تالش ایدن یهاشرکت نیترموفق

 غلبه کنند. یسنت یتیریاست که بر تفکر مد نیا

 .دهدمیجواب  ینطوالبا ثبات و در مدت  طیاست که فقط در مح یابزار یزیراست که برنامه نینکته مهم ا کی

 داد. رییتغ دیرا با "است روزشیتر از دبا ثبات انرامونمیپ یایامروز  دن"کسب و کار نوپا طرز فکر  تیموفق یبرا
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 خش دوم: هدایتب

 ؟شودمی تیاز منجر به هدادانچشم  چطور

با محصوالت  ییارویها در رویو مشتر کندمی لیها را به محصول تبددهیاست که ا یزوریکاتال ییکسب و کار نوپا هر

دوست ندارند.  ایرا دوست دارند  یزیچه چ مثالً ؛باشند یفیکند انتویدهند. بازخوردها میم یبازخوردها و اطالعات

 لقهح با ارزش است. اننظرشو به  کنندمیمحصول استفاده  نیاز اچند نفر ، که نیمثل ا ؛باشند یند کمانتویمیا 

 ناب است. نوپایقلب مدل  "یریادگی - یریگازهدان - ساختن"بازخورد 

بازخورد متخصص  هاز سه جزء حلق یکیتا در  نندیبیم یاآموزش حرفه کسب و کار معموالً یایمرتبط با دن افراد

بازخورد است.  یکردن حلقه یط قیاز طر ،کل انزم ندانرسکسب و کار نوپا به حداقل  تیشوند. اما اساس هدا

نوپا را  یهاکه امروزه کسب و کار یاز قسمت اعظم اتالفیم انتویمعتبر م یریادگی یرو انمرژیانبا متمرکز کردن 

 شوند. آزمایش دیها باهیکدام فرض میاست که معلوم کن ازی. پس نمیبه سطوح آورده، اجتناب کن

شوند که موتور رشد کسب و یم ییهاریمتغ میها باعث تنظهیفرض نیها رشد و ارزش هستند. اهیفرض نیترمهم

 نهیکم کیاست که با  نیقدم ا نیروشن شدند، اول یها به خوبهیفرض نیکه ا نی. بعد از اکنندمیکار را کنترل 

 - یریگازهدان - ساختن"در حلقه  املچرخش ک دیمحصول با نی. امیوارد فاز ساختن شو یرفتنیمحصول پذ

 کند. یط انزمرا با حداقل مقدار تالش و حداقل  "یریادگی

 یاقعو شرفتیتوسعه محصول منجر به پ یتالش ها ایآ میاست که بفهم نیا "یریادگی"چالش در فاز  نیترمهم

نجر تالش م ایآ دهدمی اننش نکهیکه عالوه برا شودمی شنهادیپ "نوآوری یحسابدار"به نام  ینه. متد ای شودمی

 هاآنبه  دیاستارت آپ با یواقع شرفتیپ یاکه بر کندمی نییرا تع یریادگی، نقاط عطف از شودمی شرفتیبه پ

 ی، هم براهستند دیمف انپیشرفتش قیدق یابیارز یبرا یراه انعنوبه  انکارآفرین ینقاط عطف هم برا نی. امیبرس

 کنند. یحساب کش انکارآفرینکه از  انگذار هیو سرما انمدیر

سوال  نیترسخت "یریادگی-یریگازهدان -ساختن"حلقه  لیتر چرخش است. با تکمو از همه مهم آناز  بعد

و  میکن یادامه کار پافشار یبرا ای میدور شو یاصل یو از استراتژ میچرخش کن ایاست که: آ نیا انکارآفرین

 میبده یاساس رییتغ دیغلط است، با انهایمهیاز فرض یکی میاست که اگر بفهم نیا جواب م؟یرا حفظ کن یاستراتژ

 .میبرو دیجد کیاستراتژ یهاهیو سراغ فرض

یم هیسرما یوربا بهره ییهااست که شرکت نیا کنندمیاستفاده  آنناب  از  یکه استارت آپ ها ییها روش

 دهند.یرا هدر م یو پول کمتر انزم نگونهیدهند که چرخش کنند و ایم صیبه موقع تشخ هاآنسازند؛ چون 
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برعکس عمل کرد:  دینوشته شده، اما با "یریادگی - یریگازهدان - ساختن"که حلقه بازخورد به صورت:  نیا با

 میتا معلوم کن میاستفاده کن نوآوریبعد از حساب  ،میدار ازیرا ن یزیچه چ ی  ریادگیکه  میاول معلوم کن یعنی

مورد  یهایریگازهدانتا  ،میبساز یچه محصول میو بعد معلوم کن میریبگ ازهدانرا  یزیمعتبر چه چ یریادگی یبرا

 .میده جامانرا  انزماین

 

 

 جهش فصل پنجم: 

 یکه اجتماعشب نیشبکه اول نیا آمدند. کونیلیبه دره س انشیبا شبکه نوپا یسال دوم یشجوانسه د 2004سال  در

به  ایهیسال سرما انهم انتابست نیحال اول نیداشت. با ا یکم یلیهزار کاربر درآمد خ 150نبود و با  شگاهاند

 نیداشت و حال ا شیافزا گریدالر د ونیلیم 7/12سال  کیهزار دالر به دست آوردند و در کمتر از  500 انمیز

 هستند. سبوکیف انمدیر هاآنشناسند و یم ایدن یسه شخص را همه

یم تیسا نیدر ا سبوکیفعال ف انکاربربود که  یانزمبود. اول: مدت  تیدو واقع هاآننکته درباره رشد  نیتر مهم

 دهدمی اننشاست که  نیا ینمونه نیزدند و ایسر م تیبه سا هر روز مجدداً هاآناز  یمیاز ن شیند. بدانگذر

 انهماول بود در واقع  شگاهانددر چند  سبوکیف تیسرا انمیزمحصول ارزش قائل هستند. دوم:  یها برایمشتر

 رشد. یهیفرض

 

اتژی برپایه  تهاسی فرضاسی 

 نیتراز مهم یکیفرضها  نیا عتریهرچه سر یابیکه ارز رد،یگیها صورت مطرح کسب و کار بر اساس فرض هر

کند  یطراح یدرتالش است تا سازوکار نکهیا نیدرنظر داشته باشد درح دیبا نیاست. اما کارآفر نیکارآفر فیوظا

 .شرکت فراموش نشود یلکاز دانحال چشم نیدرع فرض ها را محک بزند؛ نیا کیستماتیس به صورتتا 

 "یجهش انگم"وابسته است  هاآنکل طرح به  تیعدم موفق ای تیها هستند که چون موفقفرض نیاز ا یادسته

 :مثالً .دهندیم اننش سهیها خود را در قالب مقایجهش انگماز  یاریبس د.شونیم دهینام

موفق عمل  Cبه همین روش در بازار هم  موفق عمل کرد؛ ما C ، در بازار Bتیداشتن مز لیدله ب  A آوریفن "

 "کردیم.
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 یریجلوگ یاصل یجهش انگمشدن  دهیاز د هستن و معموالًه انبینخوش یلیاست که خ نیها ااسیمدل ق نیا رادیا

 .کنندمی

محصول ما هست  انخواه یمشتر واقعاً ایآ نکهیا لیاز قب ییهاتیمطرح بشود که واقع یابه گونه دیبا یجهش انگم

است، مشخص  بوده لیدخ آنهم در  یگریعوامل د ایبوده   B تیداشتن مز A آوریفن تیموفق لیتنها دل ایآ ایو 

 شود.

 

 

 

 

 هاها و متفاوتمشابه

پرسش  نیپاسخ به ا یبرا جابز ویمثال است یندارد. برا رادیها ارقبا وشرکت ریبا سا سهیاستفاده از مقا یطور ذات به

مورد  کیکردن؛ از  یانمید قیرفتن و تحق به جای ،دهند؟یگوش م یقیموس یعموم یهاانمکمردم در  ایکه آ

از  رونیدر ب آن یلهیوسه بازار موجود بود و مردم ب دراز قبل  واکمن .یواکمن سون یعنی مشابه استفاده کرد؛

 .پد بهره بردی)مورد مشابه( در ساخت آ سهیمقا نیجابز از ا وی. استدادنیگوش م یقیمنزل موس

 میرسیم یبه سواالت تیدرنها ،هاشرکت ریکسب و کار خود و سا نیها و تشابه بتفاوت نیا یهمه یاز بررس پس

کسب و کار  یها هستن که بقایجهش انگم انهم هااینکرد.  دایپ سهیمقا قیاز طر انتویرا نم آنکه جواب 

 .وابسته است هاآنبه  یلیخ

 

 »درست انزمدرست در  انمک»سوی  آن

س انش)خوشد انبوده یدرست انمکدرست در  انزمموفق در  انکارآفریناز  یکه بعض رسدیاول بنظر م نگاه در

و  انزم انهمهست که در  قتیحق کی نی. اما ااورندیپول دست ب یادیمقدار ز دانهستانتو نیهم یبودن( و برا

 .موفق بشوند دانهستانتواما ند، انهم بوده یگرید ادیز انکارآفرینمورد نظر؛  انمک انهم

به برنامه خود و  زیآم تیموفق یهابخش یو ابزارشناس ینگرندهیآ نیکارآفر کی یروزیعامل در پ نیترمهم پس

 .کسب و کار خود هست یاستراتژ نییدر تع هاآن یریگ کار
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 ارزش و رشد

 .رشد هستند یهیارزش و فرض دیتول یهیها ؛ فرضیجهش انگم نیترمهم

برنده نیاز ب ایارزش است  دکنندهیتول ایشود آ یاست که بررس آن ،خدمت ایمحصول  کی یابیقدم در ارز نیاول

 یگذارتأثیر انمیزدارند و  یاجتماع یاز خدمات جنبه یبرخ مثالً رایفراتر از سود است. ز یزیارزش؛ چ .ارزش ی

 مثالً  .دیب کار را سنجانتمام جو دیبا بیترت نیرشد هم به هم یبرا .ردیمدنظر قرار بگ دیدر اجتماع هم با هاآن

 .عرضه نکرده یرشد کرده، اما محصول ارزشمند ادیز غاتیتبل به دلیلشرکت  کی

 .دکن یابینوپا را ارز یکسب و کارها حیصح یارهایبا مع داناست که بتو نیهم ن،ینو یاز اهداف حسابدار یکی

ون( جنچی جمبتسو   )بزن بی 

هست که خودت برو  نیا منظور .هست "نیو خودت بب برو" یاست و به معنا یاصطالح ژاپن کیجمبتسو  یجنچ

 یول اساساز اص یکی وهیش نیکن. ا دایش اطالع پیهاازیصحبت کن و از ن میمستق یبا مشتر میمستق به صورتو 

 نیا یبا اجرا ستانتو وتاینمونه تو انبه عنو .شودمیشناخته  زین «وتایروش تو» انبا عنوهست و  وتایشرکت تو

 هد.د شیدرصد افزا  60 را تا کایاز محصوالت خود در آمر یکیفروش  ،سال کی، در طول وهیش

 

 خارج شو انساختماز 

هم مردم خودشون  واسطه وجود داشته باشه؛ باز ییکننده نهاکننده محصول و مصرفدیتول نیهم که ب چقدر هر

 .عامل خود مردم هستند نیترمهم ؛ پسنه ای کنندکه از محصول ما استفاده  گیرندمی میتصم

 لیتحل یصرف وقت برا یجاه آغاز کسب و کار خود ب یشغل مشاوره دادن را رها کرد؛ برا نکهیبعد ا وبلنکیاست

ارائه  خواستیکه م یخدمت یو از خود مردم نظرشون رو درباره کردمیها صحبت یبا مشتر یتلفن به صورتو... 

 .کرد دایهم دست پ تیبه موفق تیو درنها د؛یپرسیبده م

 

یمدل اولیه»طرایح و   »ی مشی 
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بلکه  ؛دانبرس یو نقص را به دست مشتر بیعیو ب ییکه محصول نها ستین نیا یمشتر یهیطراح مدل اول هدف

برده  یپ آن یو کمبودها راداتیبه ا یبا کمک گرفتن از مشتر خواهدیاست و م ییاز محصول نها هیطرح اول کی

ه محصول ب راداتیو برطرف کردن تمام ا یطراح یبرا انطراحکه  یایسنت یهاوهیش امروزه .را کامل کند آنو 

است که با کمک خود  نیا به دنبال یطراح نینو یوهی. شستینوپا کارا ن یکسب و کارها یبرا بردند،یکار م

 .محصول را برطرف کند راداتیا یمشتر

 

 د انتحلیل م
 

 گ

ش بده و جامانکه فقط  دمعتقدن یاست؛ برخ انکارآفرین یرو شیپ ،لیدر تحل طیخطر افراط و تفر شهیهم

و  قیهم قبل از شروع به کار در مرحله تحق گریمشتاق شروع هستند و گروه د یقیتحق چیو بدون هه انصبریب

 کیها به نگرش نیا یدو . هرندازندیم قیو شروع کار را به اشتباه به تعو کنندمیاز حد توقف  شیب هیاول لیتحل

 .است خطرناک ازهدان

 

 تستفصل ششم: 

؛ است ییبه محصول نها دنیهدفش رس طوالنی، فرآیند کیکه پس از  یمحصول سنت یروش توسعه برخالف

هیکردن فرض انامتح  یفن لئعالوه بر پاسخ به سواالت طراح محصول و مسا یرفتنیمحصول پذ نهیهدف از کم

است که  یبلکه محصول ست؛یمحصول ممکن ن نیترکوچک اً محصول الزام نهیکم کسب و کار است. یاساس یها

 .عبور کند یریادگی - یریگازهدان – ساختن یممکن از حلقه  انزم نیترعیدر سر

، آغاز یمعج تیپلتفرم فعال کی انبه عنواست که ابتدا قصد داشت  یموفق یاهاز شرکت یکی آنمثال گروپ یبرا

 تیسمت فعاله خود را ب یریگ جهت ت،که از بازار گرف ییمحصول و بازخوردها نهی. اما به کمک کمکند به کار

 .اوردیب جودوه ب یانجهمدل تجارت موفق را در سطح  کی ستانتوداد و  رییتغ یتجار یها

 کامل باشند؟ هیمحصوالت اول ستین یازین چرا

ه شود. فروخت "هیاول انپذیرندگ"به  دیبازار بزرگ موفق باشد، با کیدر  دانبتو دیمحصول جد کی نکهیاز ا قبل

 تیفیدرصد از ک 80درصد داشتن از محصول، به 100 تظاران به جایدسته از مردم هستند که  نآ هیاول انپذیرندگ

استفاده  دیجد یتکنولوژ نیکه از ا شندبا یافراد نیمهم است که جزو اول نیا هاآن یهستن و برا یهم راض

 .کنندمی
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. کنندمی یاری انخودش یهاازیکننده محصول را در جهت رفع نواقص محصول و نوع ندیتول ،خود لیبا تخ هاآن

 انهم نیا. خواهد بود دیمف اریبس، و نقص بیع یو ب ییمحصول نها دیتول جهتدر  نیکارآفر یبازخوردها برا نیو ا

یو ب ییوحله اول محصول نها انهمروش مشکل دارند و دوست دارند از  نیبا ا انکارآفریناست که اغلب  یمطلب

 .برسد یو نقص به مشتر بیع

 ازین صیرا شامل شود. تشخ ییتا نمونه نها یآزمایش هینمونه اول کیاز  یدگیچیاز نظر پ یرفتنیمحصول پذ نهیکم

 .است نیکارآفر یبه عهده نآبودن  دهیچیپ انمیز

 ست،ا ازین یریادگیمرحله  یبرا آنچهفراتر از  ،یاست که هرکار اضاف نیبه ما، ا یرفتنیمحصول پذ نهیکم درس

 .نظر برسده ب تیچقدر با اهم انزم آنکه در  ستین مهم اتالف است.

 یک کمینه محصول پذیرفتنن  انبه عنو ویدئو 

 .است ما قرار داده اریدر اخت لیفا یگذاربه اشتراک یبرا یشرکت موفق هست که ابزار کارآمد کی "دراپ باکس"

از  دیکه رقبا بر سر تقل کردمیکار  یادیز یکپارچگی انچنبا  هاآنبود که محصول  نیبزرگ دراپ باکس ا تیمز

 .کردندمیباهم مبارزه  آن

 چیه یابیبازار نهیدر زم کدام چیشده بود که ه لیشرکت از چند مهندس تشک نیا مؤسس میت کار؛ یابتدا در

با چالش دهدمیارائه  هاآنکه به  یو خدمات یبه مشتر دیمحصول جد نیا یمعرف یبرا .نداشتند یااطالع و تجربه

سه  ویدئو  کی او .گرفت به کاره انخالق دهیا کیشرکت،  رعاملیمد "وستونیهرو د "مواجه بودند. اما  یادیز یها

پرداخت.  دهدمیارائه  یکه به مشتر یمحصول خود و خدمات یکامل به معرف به طور آنساخت و در  یاقهیدق

 دئویو ،مثال نیدرا .غلبه کند یابیبازار نهیزم رشرکت د یهابه تمام چالش ستانتو دئویو آنبه کمک  وستونیه

ها چقدر محصول ان نکهیرا در مورد ا وستونیه یهایبود که توانست گمان جهش یرفتنیمحصول پذ نهیکم کی

 کند. یاست، اعتبارسنج یمورد پسند مشتر

 .دالر است اردیلیم کیاز  شیب انو ارزش است ها شرکت نیتراز معروف یکیاپ باکس در امروزه

 

 کمینه محصول پذیرفتنن چه بود؟

 یبرا یحداقل یعرضه محصول گرید یانبیبه یا آزمودن،  یبرا دهیا ایمحصول  کی یهایژگیحداقل مجموعه و به

 یهاوهیا شب یتفاوت آشکار ،توسعه وهیش نی. ا، کمینه محصول پذیرفتنی گفته می شودنقات قوت و ضعف افتنی

 وهیدر ش .دارد شودمیو سپس عرضه  دیتول ،یطراح ،یزیربه طور کامل برنامه دهیتوسعه که محصول و ا یسنت
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رفته صورت گ یهاتالش د،یایبرعکس از آب درب ،مخاطب از محصول البده از استقنکن دیتول اتیاگر فرض یتسن

 :مسئله وجود دارد نیاثبات ا یبرا یادیز یهامثال .به هدر رفته است

 "Food on the Table"ت شرک

را بر  ییموارد غذا ستیو ل یهفتگ ییبرنامه غذا کیخود  انمخاطب یکه برا دهیا نیدر تگزاس با ااست  یشرکت

بر  مخاطب .کنند هیته یمحل ییمواد غذا یهاو سپس از فروشگاه کند یمخاطب جمع آور یهاتیاساس اولو

 متیق دانتویو م دهدمیکسب و کار ارائه  نیا تیبه سا ییتاهایخود، اطالعات و د یهاتیو اولو قیاساس عال

خود را براساس  یبند تیاولو دانتویکند، مخاطب م سهیاطراف مقا یمحل یهارا از فروشگاه ییمواد غذا ستیل

مناسب خود را  یغذاها هیدستور ته یو حت ییغذا شنهاداتیپ ،تیدهد و از سا رییتنوع و... تغ ،یسالمت نه،یهز

 .کند افتیدر

داده  گاهیپا ،هانیرا یهاتمیالگور ه،یتغذ انسرآشپزها، دکتر زا یگروه دیبا از اول کار ،یکسب و کار نیظاهر چن در

ات و انمکا انبدون همه  ،یمشتر کیاز " Food on the Table"و... وجود داشته باشد، اما  یوقو اطالعات 

چهره به چهره و  اطراف رفتن یمحل یهافروشگاه به، سب و کار همراه با همکار خودک سیرئ .شروع کرد زاتیتجه

 .دکردن یرا به افراد معرف انخودشجسارت به خرج دادند و کسب کار  .ها صحبت کردندفروشگاه نیا یهایبا مشتر

 قیعال ،کردندمیخود مراجعه  یرتبه مش یدو فرد حضور نیا .شد دایپ نیب نیاز هم یمشتر نیکه اول یانزمتا 

در  قرار دادند و انخودشکاربر  نیاول اریتشده را در اخ هیته ییغذا شنهاداتیاز پ یستیکردند و ل دایشخص را پ

 یترهر هفته با مش م،یو مستق یتعامل با نرم افزار، حضور یکردند. به جا افتیدر یخدمت، اشتراک هفتگ نیا یازا

ونیلیم نیب یابیبازار یو به جا نرم افزار پرخرج و پر زحمت کیشروع به ساخت  یو به جا کردندمی داریخود د

و در  ردکمین تیکفا هااین یهم برا یافتیدرآمد در ینفر پرداختند. حت کیبه تعامل با  یضورحها نفر، به صورت 

 یبرا یاکه هر هفته نکته نیا ،شدمیحاصل  یبزرگ شرفتیاما پ داد،یدر کسب و کار رخ نم یخاص شرفتیظاهر پ

 ندستانتویخود نم گریجا که دانشدند، تا  شتریب یهایمشتر رشیها آماده پذ. پس از هفتهآموختندیم تیموفق

از اطالعات به سراغ ساخت نرم افزار و  یبوهان وقت بود که با انکنند و  یدگیرس هایرتبه مش یحضور

خود را عرضه کرد و  تخدما کایکار رفتند و ابتدا در شهر خود و سپس در کل آمر نیمخصوص ا یهاونیاتوماس

 .بود یرا توسعه دادند که واقعا خواسته مشتر یزیچ ت،یدر تمام فعال

 

 به هشت نفر پشت پرده توجه نکن
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 انل تفاوت داشت، گوگ گوگلمثل  ییافتادند که با موتور جستجو ییپرداز به فکر ساخت موتور جستجو دهیا دو

 و تزاعیان یها. اما در سوال.کشورها و.. تیکوه، جمع نیبلندتر مثالً  .دادمیپاسخ  ینیع یهابه سوال عموماً انزم

 نیدر ا .غالب فوتبال است حیکه تفر یدر شهر ،بالاز فوت ریغ یحیتفر یخوب برا ییجا مثالً پاسخگو نبود،  یذهن

سوال  نیا یانهمم کیاگر داخل  مثالً  ،.داندیما را م یهاداشته باشد جواب سوال یاتجربه نیکه چن یانسان ،موارد

 سینودو نفر برنامه نید. اندار یمتفاوت قیو عال اتیچون تجرب .جواب خاص خود را دارد یشود، هر فرد دهیپرس

 یشروع به جا ینام گرفت. برا "آردوارک"باره توسعه دهند که  نیدر ا یابرنامه ندهیدر آ خواستندیمبودند و 

و  درک کیالبته نه  .کنند دایخود پ دهینسبت به ا یحیصرف کردند تا درک صح انزمافزار، شش ماه ساخت نرم

 انامتحرا  یمختلف یآزمایش یهانمونه ،ارک نیپس از ا .یذهن خود، بلکه به شکل تجرب دهیو زائ یالیخ یزیبرنامه ر

 یو هر بار شکست کردندمیچهار هفته کار  یه دو النهر نمو یرو .بازخورد گرفتند انیو اطراف اندوستکردند و از 

 یحدود نه ماه بازخورد گرفتند و چند نفر هم پا اناز  .کردند یکه نمونه ششم را طراحانتا  کردندمیتازه را تجربه 

محصول بازخورد گرفته شده به  .کنند تیریو مد یبندافزار را دستهتا جستجوها و مکالمات درون نرم ندکار آورد

و  دکرمینفر اخذ  کیپرسش را از  کیصورت که  نیبه اآمد، ر د یشبکه اجتماع کی ایو  انرس امیپ کیشکل 

و  هایسیبرنامه نو ازمندین ستمیس نیالبته ا .فرستادینفر اول م یو جواب را برا کردمیمطرح  یگرید یعده یبرا

 انکار کوچک بود،  اسیچون هنوز مق .وجود داشت گرید یتیصورت، واقع نیبود، اما در پشت ا یادیز یتاهاید

که  کردندمی یبررس مثالً  .کردندمی یبررس هانیرا یهاتمیالگور یها را به جاپرسش و پاسخ یانسان یرویچند ن

حال که در حال رشد کردن و بزرگ  .ارجاع داده نشود اتلیدر س یبه فرد ورکیوین یهاانرستور نیپرسش بهتر

 یمخصوص کار خود را طراح یهانیرا یهاتمیبود که الگور انکردند و حال وقت  میترس یشدن بودند، نقشه راه

  د.کر یداریدالر خر ونیلیم ۵۰را  "آردوارک"گوگل  گونه بود که نیکنند، ا

 

 پذیرفتنن نقش کیفیت و طرایح در یک کمینه محصول 

ست محصول ا تیفیچالش مربوط به نگرش درباره ک ،یرفتنیمحصول پذ هنیکم یهاجنبه نیتراز آزاردهنده یکی

 دیتول فرآیندبخش  نیترمهم یاما مشتر .دارد هیو فروش تک یوربهره شیافزا یمحصول برا یباال تیفیکه به ک

 یزیچه چ یمشتر دیمحصول ارزشمند از د مینیو بب میمتمرکز کن یبر خروج خود را منحصراً رژیان یداست و با

 و ارزش محصول تیفی، پس کنشناسیمخود را  یماست. اگر مشتر یمشتر یه کسچ میاندمین یما حت غالباً ست.ا

 ،میریبگ ادی دیبا دهدمی تیبه چه جنبه از محصول اهم یکه مشتر یپردازالیاز خ شی. پس پمیاندمیخود را هم ن

  "آی ام وی یو " مثال و تجربه جالب در نرم افزار کی. دهدمی تیما به چه اهم یکه مشترکنیم و تجربه  میبفهم

برنامه در آغاز راه بود و  نیچون ا ،چرا؟ .حرکت نداشت انمکاشده بود که  ییماانج یبرنامه آواتار نیرخ داد، در ا
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ساخته  "مزیس"مثل  انزم ان ییدئویو یهایکه در باز یدر صورت .مواجه نشده بودند کلمش نیبا ا انهنوز سازندگ

ر به طور ثابت عرضه شد. بازخوردها تا. در هر صورت آواشودمیجا آواتار بدون مشکل جابه "آرتز کیالکترون"شرکت 

ن ممک ینبود ول یاصول یکه راه دش دایپ یادهیاما ا .جا شونده بودندآواتار جابه انخواه انمشتریکه  دادیم اننش

شکل  نیمد نظر ظاهر شود، به ا یجا محو و در جا کیکه آواتار حرکت کند، آواتار از ان یبه جا .گشا باشدبود راه

ح اصال نیا . البتهنداشتند انبه  یحس خوب انسازندگ یول .وجود نداشت زیروش قبل ن یهایو سخت هانهیهز ان

 .دندیهم پسندتقال را بهتر ان نیا نیکه مخاطبانعرضه شد و جالب 

 »مهم است انمورد پسندش یبلکه خروج ست،یصرف شده مهم ن و هزینه انزم یمشتر یبرا« 

 

های رسعت  ساخت در یک کمینه محصول پذیرفتنن گی 

 یکی. اما .و.. یبرندساز ،یریپذکیسمحصول وجود دارد، مثل ترس از رقبا، ر کیعرضه  یبرا یادیز یرهایگسرعت

قدر انچون  .شوندینم دهیبزرگ دزد یهاتوسط شرکت هادهیا یراحت نیبه ا یست. ولاترس از رقبا  یع اصلاناز مو

 یخود را عمل دهیا دیانتویشود، شما م جامان واردهمه م نیب یبندتیکه تا اولو رسدیم انانخوب به  یهادهیا

جا  یها. چه بسا شرکتاست انتر عرضه سریعو  اندر  تیموفق د،یکنیرا دنبال م یادهیکه شما اان لی. دلدیکن

 نیچن کار تازه کار وکسب  کیاما  .لطمه بزند محطاط عمل کنند انبد باشد و به برندش یادهیکه اانافتاده از ترس 

 .ندارد یعانم

 :است نیکسب و کار نوپا ا دو کار 

 ،کندمیفاش  یابیکه ارز یسخت یهاتیقرار دارد و با واقع یادر چه نقطه ناالکه گیری نماید  ازهدانبه دقت  (1

 .شودمیروبرو 

که در طرح کسب و کار ثبت شده ییهالآدهیرا به ا یچگونه اعداد واقع ،ردیبگ ادیکند تا  یطراح ییهاآزمایش( 2

 .کند کینزد ،دان

 

یفصل   هفتم: اندازه گت 

 حسابداری خسته کننده، همچون چرا فعالین  
 

 ؟د دهشما را تغیی  یم زندگ
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ردن آماده ک یبراکه  ندیناخوشا یتیفعال .رندیرا خشک و خسته کننده در نظر بگ یحسابدار دانعادت کرده مردم

 در جنرال نچون آلفرد اسلو یافراد یرهبر توسط ،یخی. به صورت تارشودمیو کنترل استفاده  یمال یهاگزارش

تبدیل شده بود.  انزممختلف سا یهابر بخش یاز روش کنترل مرکز یبه قسمت مهم یدارموتورز، حساب

را  ریهر مد مشخص کند و رای شفاف یموعدها انزمهر بخش سا یکه برا ،به جنرال موتورز اجازه داد یحسابدار

 هاستفاداز حسابداری  یابه گونهنیز مدرن  یهاتمام شرکت .خود کند یانزمبه اهداف بخش سا یابیمسئول دست

 .ستهاان تیموفق دیکل یحسابدار و کنندیم

 ینیب شیپ رقابلینوپا غ ی. کسب و کارهاستین دیمف انکارآفرین یابیارز یارد براداناست یحسابدار هانمتأسف

به نوع  یمبرم اجینوپا احت یاظهار نظر کرد. کسب و کارها هاان ندهیدر مورد آ انتویکه نم یابه گونه هستند؛

نوع  نیهم ،نوآوری ی. حسابداراشدخالق گره خورده ب بیبه طور خاص به تخر دارند که یاز حسابدار یدیجد

 .است یحسابدار

پا نو یرا به کسب و کارها انمکا نیا نوآوری یکاربرد دارد: حسابدار عیکه در همه صنا ییارچوب پاسخگوهچ کی

 یکنند. حسابدار جادیا داریکسب و کار پا کی گونهو این  دانگرفته ادی ،اثبات کنند یبه طور واقعکه  دهدمی

 یکمّ یمال یهاقرار گرفتند، با مدل یکه در فصل پنجم مورد بررس ،یجهش انگم یهاهیفرض لیبا تبد نوآوری

دل م انامر به صراحت نوشته نشده باشد.  نیاگر ا یمرتبط است، حت ی. هر طرح کسب و کار به مدلشودمیآغاز 

 .کندمی انبی ندهیشرکت در آ تیموفق ینقطه موردرا در  ییهاهیفرض

 

ی - کند یمچگونه کار  نوآوری یحسابدار   سه موعد یادگی 

با  دیناتا بتو دیاستفاده کن یرفتنیمحصول پذ نهیکم کیاز  اول، گام: شودمیحسابداری نوآوری در سه گام اجرا 

ش تال دینوپا با یکسب و کارها گام دوم، .دیکن یابیخود را ارز یفعل طیشرکت در شرا گاهیاج ،یاطالعات واقع

 .ثبات ایچرخش  کنند.گام سوم، میل تنظآدهیبه سمت ا ،غاز حرکتآکنند موتور خود را در نقطه 

 نوپاست یهاکسب و کار لیتحل یبرا ،هاابزار نیتراز مهم یکی لیتحل نیا نیز یکی از این ابزارهاست. یگروه لیتحل

را که  انمشتریعملکرد هر دسته از  انتویم ،انمشتریتعداد کل  ایمد کل آمثل در یکل توجه به اعداد یجا بهکه 

 .کرد یبررس را ندیآیبه سراغ محصول م مستقالً 

 

یبهینه  سازی در یادگی 
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 آزمایشدر  میمستق انبازاریاب نمونه، یماهر هستند. برا یسازنهیدر به یهمگ انبازاریابو  انطراح ن،یمهندس

 ،انیمشترمتفاوت به دو گروه مشابه  یشنهادهایبا ارسال پ آزمایش نیتجربه هستند. در ا با ،ارزش یارائه یهاندوگ

 یامحصول حرفه کی یی، البته در بهبود کاراانشوند. مهندسیم یریگازهدان روهدو گ ییها در نرخ پاسخگوتفاوت

ها در تیفعال نی. تمام اداندهیاز محصوالت آموزش دتر کردن استفاده ساده یکه برا انطراح ندانمهستند، درست 

، شودیماجرا  یکه برنامه به خوب یانزمخواهند شد. تا  شتریو سود ب شتریخوب، باعث تالش ب یسنت انزمسا کی

 .شودمی جهیمنجر به نت یکوشسخت

 

 

 

 های فریبنده: کالیم برای هشدارسنجه

نشان می تر جذابرا اوضاع که  سنجه هایی هستند ،کنندیکه پول پرداخت م یانمشتریو کل  یافراد ثبت نام کل

 اننشرا  ریتصو نیتررنگارنگ ،هاسنجه نیا .مینامیبنده میفر یهاها را سنجهنیاست که ا لیدل نیبه هم دهند.

 دهند.یم

 شیافزا معتبر انرگذاهیخود را از سرما ریپذمخاطره یگذارهیسرما بود و کرده تأسیس یفربود شرکت نامبه یشخص

محصول  توسعه .شده بودند کونیلینوپا در س یهارکسب و کا یهاوارد رقابت یعال یمیداده بود و با درست کردن ت

 .ودشمیشناخته  یپ کسیتوسعه نرم افزار ا کردیتوسعه محصول چابک بود که به رو یاز متدولوژ  یانسخه هاان

 کی فقط .بدست آورده بودند سکویسانفرانلبز در س وتینام په ب یش با شرکتانهمکار لهیرا به وس یمتدولوژ   نیا

 .دندیدیدر محصول نم انمشتریدر استفاده  یرشد کاف هاان ،بود که نیهم ا انوجود داشت و  هاان یمشکل برا

 یکینبر اساس تک ،هر دور فربود یو برا شدمیدنبال  ماهه کیدر چند دور  تیکراگکار  ،چابک کیاز تکن یرویپ با

 ماه کیدر  دیرا که با ییکاربر( کارها یهاانداست) از یاگرفته بود با نوشتن مجموعه ادیچابک  یکه از توسعه 

 یبه طور ،شدمینوشته  یفن ریغ انها به زبیژگیو نیاز ا کیهر .کردمی یبندتیاولو ماه کیرا در   شدمی جامان

 . را بفهمد انداشته باشد چه نداشته باشد  یاز فن یا نهیزم شیهرکس چه پ که

 کیر بود. اگ هاان رهم نظ انبزرگ داشت و  یبرتر کی تیکراگ میت ،نوپا یاز کسب و کارها یاریبا بس سهیمقا در

 .جهت دهد رییکردن خطا به سرعت تغ دایبعد از پ دانتویم ،تخاب کرده باشدانرا  یمنظم روش نامناسب میت
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 هاندوگهای ها و آزمونگروه

نگاه کردن به  یجاه ب (1 :داد رییبه دوگونه تغ کردمیاستفاده  تیموقع یابیارز یرا که برا ییهاسنجه تیگراک

 ،پس از هر واقعه یو معلول یروابط علّ و یبررس به جای (2 .دکرد یرو بررس یگروه یهاسنجه ،یکل یهاسنجه

 .کردمیعرضه  هاندوگآزمون  کیرا در قالب  دیجد یژگیهر و تیگراک

 یلیمیا غاتیروش در تبل نیدر ابتدا ا .شودمی هئارا یمحصول به مشتر کیاز  یمتفاوت یهانسخه ،هاندوگآزمون  در

 یدر توسعه اناز  یخوبه ناب ب ینوپاها و شودمیگرفته ر در نظ یابیبازار یژهیو هاندوگآزمون  .شدمیاستفاده 

 .کنندیمحصول استفاده م

ر هم کا نیا .ارتباط  برقرار کنند گریکدیتا با  کردمی جادیخود ا انمشتری یبرا یدیجد یهامدام راه تیگراک میت

 . دهد شیارزش محصول را افزا یارتباط یابزارها نیبود که ا ان دیبه ام

 ریز تیگراک میباور ت نیا ،نداده رییرا تغ یرفتار مشتر یاضاف یهایژگیو نیداد که ا اننش هاندوگآزمون  یوقت

 . سوال رفت

 

 انبانک

 . داد رییمحصول را تغ یبندتیاولو تیناب است گراک دیاز اصول تول یکیکه  انبانکاستفاده از  با

شده  لیتکم انداست (3 دیدر حال تول (2 دیتول تظاراندر  (1: تعریف شد تیچهار وضع رها دانداست بیترت نیا به

 ( در فرآیند اعتبارسنجی4ها از دید فنی( )تکمیل ویژگی

خود را بر  یوربهره کنندمیکار  ستمیس نیکه در ا ییهامیت ،است که نیکه وجود داره ا یجالب و مهم نکته

 .دیجد یهایژگیو دینه بر اساس تول ،گیرندمی ازهدانمعتبر  یریادگیاساس 

 

  فرضیه در گراکیت آزمایش

 نیکه ا نندیتا بب ندیازمایه را بنالنام کاهثبت نامبه انشاصلی یهایژگیاز و یکیگرفتند که  میتصم تیگراک میت

هم  انداشت و  تیاهم زیچ کیتنها  تیگراک یبرا ر.یخ ایمداوم را دارد  تیو حما یگذارهیارزش سرما یژگیو

از اثبات  ییهاهاننشابتدا  انهمکه در  کنندمی دایپ لیتما دیروش جد نیبه ا یتنها در صورت انمشتریبود که :  نیا

 . نندیبب ان ییکارآ
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  A ارزش سه

 :دهدمی اننشا ر A سه ، ارزشدر مورد سنجه ها تینمونه از گراک نیا

 انشرا ن یروابط علت و معلول یاست که به روشن بیقابل تعق یانگزارش زم کی : قابل تعقیب بودن( 1

 . خواهد بود بندهیسنجه فر نصورتیا ریدر غ. دهدمی

س بودن( 2  خود  یهایریگمیها در تصماناز  دیکه با یانو کارمند انمدیر یها برااز گزارش یاریبس : در دسی 

 ،رندیبگ ادیکنند که می نیرژی خود را صرف اانوقت و  شتریب یانسازم یواحدها. ستندیقابل فهم ن ،استفاده کنند

 یبرا یقیحق یبازخورد انبه عنوها از داده نکهیتا ا ؛که دوست دارند را استخراج کنند آنچهها چگونه از داده

ها گزارش ابتدا ،هاست ک نیهم ا انوجود دارد و  یپادزهر ،استفاده غلط نیا یبرا . استفاده کنند ندهیاقدامات آ

 .درا بفهمن انتا همه  دیکه ممکن است قابل فهم کن ییرا تا جا

ی بودنقابل ( 3  ن به . رسدیم انذهنمهمه سواالت اطالعات پروژه به  ،خوردیپروژه شکست م کی یوقت : ممی 

 . دارد یاساس یتیاهم ،بودن یزیقابل مم یعنی A نیسوم لیدل نیهم

هستند. تنها راه چک  انمشتری اریکه مع میدر نظر داشته باش دیما با .راه حل وجود دارد ،چالش ها نگونهیا یبرا

کار  نیا .ندیازمایرا ب اطالعات خود ،انیرتصحبت با مش قیاست که از طر نیا تیها با واقعکردن تطابق گزارش

 یفرصت را برا نیا ،را دارند یابیارز تیاز قابل دح نیکه ا ییهاستمیاست که س نیهم ا انهم دارد و  یگریسود د

 .دهدمی اننشگونه هست که اطالعات  ان انمشتریورند که متوجه شوند چرا رفتار آیوجود مه ب اننیکارآفر

 

 هشتمفصل 

  چرخش یا ثبات

 یانزمچه  نکهیدر مورد ا یریگمیتصم ،شودمیچالش مهم در توسعه محصول روبرو  کیبا  تیدر نها ینیهرکارآفر 

شده یاصالحات ساختار که طراح .شودمی دهیچرخش نام ،رییتغ نیا. ثبات داشته باشد یانزمچرخش کند و چه 

 .شود آزمایشو موتور رشد  یدر مورد محصول استراتژ دیجد نیادیبن یهیفرض کی هاانتا به کمک  دان

 یرسشده را بر جامانت انبه نام ولثفر یکه توسط شرکت یریچشمگ ثبات، چرخش  ایرابطه با جلسات چرخش ر د

چهره  یدان د.ش ان رعاملیراچلف مد یدان ،یو پس از مدت کوتاه تأسیسشرکت توسط دن کارول   نیا ؛میکن
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 تالیبنچ مارکت کپ ریپذمخاطره یگذارهیشرکت سرما نیشیپ کیو شر انمؤسساز  یکیاست. او  یاشناخته شده

را به  IMVU  ساخت شرکت فرآیند خواستیاو م .هست زیمدرسه کسب و کار استنفورد ن یعلم ئتیو عضو ه

 لهیمشترک به وس یگذار هیسرما یت متحول کردن صندوق هاانولثفر تیکند. مأمور سیخود تدر انیشجواند

 .خرد بود انگذارهیسرما یبرا شتریارزش ب و یدسترس تیکردن شفاف ایمه

 

 

 

 

 یک بازی برخط

 یحساب مجاز کی دادیاجازه م یبود و به هر کس یاحرفهریغ انگذارهیسرما یبرا یتزانف گیل ینوع نگیکچ

ر اساس که ب بسازد ویپرتفول کیبدهد  جامان یواقع یگذارهیسرما چیه نکهیباز کند و بدون ا یمعامالت تجار یبرا

 .بازار است یواقع یهاداده

روش نایکرد.  دیرا تول یاشرفتهیپ آوریفن ،هایاحرفهریغ آن نیاز ب انگرهمعامل نیبهتر ییشناسا یبرا تانولثفر

مک بلکه ک ،کنند یابیارز هیبازگشت سرما انمیزرا بر اساس  انمدیرکه نه تنها  کردندمیرا فراهم  انمکا نیها ا

 شدهفیتعر یگذارهیسرما یکه با استراتژ ییهمسو انمیز و دانکه متحمل شده یسکیر انمیز لهیکردند به وس یم

 انگم هیضفر دو نگیکچ یبا کمک باز دانبود که بتو دواریت امانارائه بدهند. ولثفر یکاملتر یابیارز ،خود داشتند

 :را تست کند ریز یجهش

خواهند داد و اثبات  اننش یمجاز یگذارهیسرما انمدیر انمهارت خود را به عنو انکنیاز باز یریدرصد چشمگ (1

 ارزش( هیمناسب هستند. )فرض یواقع یهاییدارا انمدیرشدن به  لیتبد یخواهند کرد که برا

 هیخواهد کرد. )فرض جادیارزش ا ومیمدل کسب و کار فرم قیو از طر یروسیبه کمک موتور رشد و یباز نیا( 2 

 رشد(

که آماده عرضه  یانزم .جذب کرد کنیهزار باز ۴۵۰از  شیدر گام اول ب .داشت یادیز اریبس هیاول تیموفق نگیکچ

 کنندهدیاعداد ناام یخود را اثبات کردند. نسخه پول ییاانتو یارحرفهیغ ریفقط هفت مد ،محصول بود ینسخه پول

 هانآ .ثبات بود ایجلسه چرخش  انزماکنون  .دندنفر ثبت نام کر ۱۴به صفر بود و فقط  کینزد لیبودند، نرخ تبد
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 ریپاورز مد انگفتگو با ج نیگفتگو کردند. اول یاحرفه یمال انمدیرممکن باشند. اول با  یهانیگزیدنبال جا دیبا

گونه بود  نیا ،او نشیب .گفتگو کرد یاحرفه ریمد نیراچلف با چند یدان .شد جاماناستنفورد  شگاهاند یمال تأمین

 :که

 .ندارند تیاز شفاف یترس چیو موفق ه یاحرفه یمال انمدیر (1

 نییبا تع نیروبرو هستند، بنابرا انو بزرگ کردن کسب و کارش تیریدر مد یمهم یهابا چالش یمال انمدیر( 2

 .کندمیرا جدا  دیجد انمشتری یگذار هیسرما انمیزحداقل 

 در هانآ یباشد، موجب سردرگم دیجد انمشتریجذب  یه براانکه روش هوشمند نیا از شیب فرمیوم یاستراتژ

 انبرخط نگر یدر مورد رها کردن باز اناما کارکن .دادیجواب نم یکنون یاستراتژ .شرکت شده بود گاهیمورد جا

 .ردیجشن بگ ،گرفته ادی آنچهخاطر  هتخاب کرد بانبود. شرکت  اناز قراردادش یقسمت مهم یباز ،به عالوه .بودند

 شرکت .گرفتینم ادیداشت  ازیچرخش ن یرا که برا آنچههرگز  میت ،عرضه نشده بود یچون اگر محصول کنون

 نیبود و ا انمدیراثربخش  یابیارزش آوریفنساخت  ،داده بود جامانکه شرکت  یکار نیتربا ارزش .چرخش کرد

 :است جیها راموضوع در چرخ نیداد. ایم لیرا تشک دیکسب و کار جد انیاساس و بن

است که از  نیدر عوض هدف ا .گذشته کنار گذاشته شوند و از صفر شروع شود یهمه دستاوردها ستیالزم ن «

ده مثبت استفا یو برداشتن گام ها دیجد یمقصود یکه تاکنون به دست آمده برا یریادگیساخته شده و  آنچه

 .»شود

هیپلتفرم خود سرما یدالر رو ونیلیم ۱۸۰چرخش خود در حال رشد است. تا کنون  جهیت در نتانامروز ولثفر 

است که  ییهاشرکت نیتراز موفق یکی نیت  همچناندارد. ولثفر یاحرفه ریمد ۴۰از  شیکرده است و ب یگذار

 .کندیدفاع م ،وستهیبه نام گسترش پ یاتوسعه کیتکن در

 ینوع ،دارند جایاحت آنچهفراتر از  یژگیبود که توسعه هر و نیا ،نییپا تیفیبا ک یرفتنیمحصول پذ نهیمنطق کم 

 .دیبرو یاصل انمشتریسراغ  دیبا ،دیافتیدست  تیبه موفق هیاول انپذیرندگکه شما در مورد  یانزماتالف است. 

 ،داشت ازین نآبه IMVU که شرکت یرخشچ .دارند یشتریب یمتفاوت و تقاضاها یهایازمندین یاصل انمشتری

است،  نآکه درحال ساخت  یکه محصول شودمیچرخه شرکت متوجه  نیشود. در ایم دهینام یچرخش مشتر

که از ابتدا محصول خود را به  ستندین یانمشتری نآاما  .کندمیرا حل  یواقع یمشتر کیاز  یمشکل واقع کی

ینواقص شرکت را نم ،هیاول انپذیرندگ ازهدانبه  یاصل انمشتریکرده بودند.  یطراح هانآبه  یدهخدمت تین

 دیجد یجذب مشتر نهیکه هز یدر حال ،شدمیهر روز کمتر  انمشتریو نرخ پرداخت  ینرخ فعالساز .دندیبخش

 .دشمی شتریب
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که با توسعه یک مدل اولیه راه را برای این کار  ؛کردیمدر مورد مشتریان اصلی  جدیدمان شناخت پیدا می ما باید

اما  .ردیمکگذاری کالن یک تغییر بزرگ و چشمگیر روی محصول ایجاد میدر قدم بعدی باید با سرمایه .باز کردند

را متوقف کرده بودیم و ترجیح داده بودیم روی های بزرگی رشد سرمایه ،ما برای تمرکز روی تنظیم درست موتور

گذاری روی کیفیت، با این حال، سرمایه گذاری کنیم که ریسک کمتر و بازده کمتری داشتند.هایی سرمایهآزمایش

معنایش این نبود که روند آزمایشی خود را رها کنیم. درست برعکس، همین که  ،های بزرگترطراحی و پروژه

ها خیلی هم به کارمان آمدند! ولی اگر زودتر آن چرخش را متوجه اشتباهمان شدیم و چرخش کردیم، آن مهارت

  .شدیممی مندانجام داده بودیم زودتر از این موفقیت بهره

 

 

 هافهرسن  از چرخش

 ی اجتماعیمانند وتیزن که از یک شبکه ،تبدیل ویژگی خاص محصول به کل محصول چرخش زوم پیش: 

 دهندگان تبدیل شد.کامل به یک محصول ارتباطی ساده برای رأی

گاهی یک ویژگی خاص برای پشتیبانی از کل یک محصول کافی نیست. در این نوع از  چرخش زوم پس: 

 شود.تبدیل به یک ویژگی خاص محصولی به مراتب بزرگتر میرفته، آنچه یک محصول کامل به شمار می چرخش،

ی:  چرخش سازد مشکل را حل شود محصولی که دارد میدر این چرخش شرکت متوجه می در بخش  مشی 

 ولی نه برای گروه مشتری که در نظر گرفته است. ،کندمی

ی:   ،شویم مشکلی که سعی در حل آن داریممتوجه می ،در نتیجه شناخت خوب مشتری چرخش نیاز مشی 

مثل  .توانیم حل کنیمرسیم که میچندان مهم نیست و به سبب شناخت مشتری به مشکالت اساسی دیگری می

 بلی که در ابتدا عتیقه فروشی بود.ای پات های زنجیرهساندویچ فروشی

رد. کاربردی به یک پلتفرم یا برعکس اشاره دا چرخش در پلتفرم به تغییری از یک برنامه چرخش در پلتفورم: 

غالباً، کسب و کارهای نوپایی که آرمانشان خلق یک پلتفرم است، زندگی خود را با فروش یک برنامه کاربردی برای 

 کنند.شود، آغاز میپلتفرم، که نرم افزار کشنده نامیده می

کسب و کار نوپا معماری خود را  در چرخش معماری کسب و کار، یک چرخش در معماری کسب و کار: 

ها با روی آوردن به بازارهای انبوه، معماری خود را از حاشیه سودباال و حجم کم تغییر دهد. برخی شرکتتغییر می

 دهند.می
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های محصول است. غالباً یک جزء درونی فرضیه ،برداری از یک ارزشبهره برداری از ارزش: چرخش بهره

تواند پیامدهای چشمگیری برای کل کسب و کار، محصول و استراتژیمی ،برداری از ارزشی بهرهشیوه در تغییر

 های بازاریابی به همراه داشته باشد.

دهد تا رشدهای سریعدر این نوع چرخش، شرکت استراتژی رشد خود را تغییر می چرخش در موتور رشد: 

 برداری از ارزش نیز هست.نیازمند تغییر در روش بهره دتغییر در موتور رش اغلب، و سودمندتری را تجربه کند.تر 

توانند ای یکسان میهای پایهیک چرخش در کانال، تشخیص این موضوع است که راه حل چرخش در کانال: 

ی فروش زمانی که یک شرکت  فرآیند پیچیده های متفاوت با اثربخشی بیشتری تحویل داده شوند.از طریق کانال

 یک چرخش درکانال اتفاق افتاد است.   نهایی بفروشد، د و مستقیم به کاربرخود را تغییر ده

ها به بیان دیگر، آن این نوع چرخش بیشتر در کسب و کارهای جا افتاده رایج است. آوری: چرخش در فن

 دنبال یک نوآوری پایدارند.

 

اتژیک استچرخش یک فرضیه  ی اسی 

مشابه استراتژی یک شرکت موفق چرخش می ،به سمت یک استراتژیبا وجود اینکه کسب و کارهای نوپا اغلب 

یک حقیقت انکارناپذیر برای هرکسب و  هاها باشیم. چرخشچندان مهم نیست که درگیر این گونه قیاس کنند،

ش خحتی پس از اینکه شرکتی به موفقیت اولیه دست یافت، بایستی همچنان به چر کار در حال رشد هستند.

داشته باشید که چرخش نوع خاصی از تغییرهای  رخش تنها یک حرف کلی برای تغییر نیست. به یادچ ادامه دهد.

ای در مورد محصول، مدل کسب و کار و موتور رشد را تست های پایهساختار یافته است که طراحی شده تا فرضیه

 کند.

آن فرضیه نظاره کردیم،را اش اولیههای گمان جهشی ی یک کسب وکار نوپا از طریق فرضیهبخش دوم، ما ایده در

ذیرفتنی تست کردیم، از حسابداری نوآوری برای ارزیابی نتایج پهای گمان جهشی را با یک کمینه محصول 

 استفاده کردیم و پیرامون چرخش یا ثبات تصمیم گرفتیم.

 

 شتاب بخش سوم: 

 موتورهایت را روشن کن
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دهند بدون قربانی کردن سرعت کرد که به نوپاهای ناب اجازه میدر این بخش، ما تکنیک هایی را مطرح خواهیم 

ریزی صحیح، اریک معتقد است که با پی .درشد کنن و چابکی، که شاهرگ حیاتی هرکسب وکار نوپایی است،

را حتی  سوی یادگیری و فرهنگ نوآوری خود های نابی شوند که چابکی،توانند تبدیل به سازماننوپاهای ناب می

 اند حفظ نمایند.که بزرگ شدهزمانی 

 

 دسته فصل نهم: 

جنگ جهانی ز های کوچک را متوجه شده بودند. در اقتصاد پس امنافع دسته تولیدکنندگان ناب، چند دهه قبل،

 نداشتند و بازار ماشین ژاپن فشار های آمریکایی راخودروسازان ژاپنی مانند تویوتا توان رقابت با کارخانه دوم،

ژاپن، سرمایه کافی برای سرمایه یزدهکردند و همچنین در اقتصاد زنگنب تولید انبوه تحمل میجا زیادی از

مقابل نوآورانی بودند که راهی برای موفقیت به کمک  هنقط در گزاری گسترده روی ماشین آالت وجود نداشت.

وانستند قطعات متنوعتکرد که میبرای کار، تویوتا از ماشین آالت عمومی استفاده  یدا کردند.پهای کوچک دسته

 های کوچک بسازند.تری را در دسته

 

 های کوچک در کارآفرینن دسته

ای ناب هدف پمقابل، درنو یدرنقطه کند.ورتر میشان را بهرههای کوچک کارخانهتویوتا متوجه شد که دسته

 و کار پایدار در اسرع وقت است. یک کسب هدف یادگیری روش ایجاد نیست. وری باالترساختن محصوالت با بهره

 

 وی یو مهای کوچک در آی ادسته

 : میکنیشروع م یخود را با مثال حاتیتوض

و پس از گذاشتن نامه  شدینوشته شود، تمبر زده م یهر پاکت نشان یرو دیکه  با میعدد پاکت دار 100 تعداد

 .دوشیو موم م درون آن، مهر

 :میدو راه دار ندیفرا نیکردن ا یط یبرا 

 .میسپس مهر و تمبر بزن و ابتدا همه کاغذها را تا زده، داخل پاکت گذاشته (1
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 . میکن لیتکم کجایهر نامه را ( 2

  یتک انیکه جر به صورت تک تک ) هانامه لیاما روش تکم ،ور به نظر برسدنگاه، روش اول بهره نیدر اول دیشا

 بیروش به خاطر قدرت عج نیو ا دیحساب آبدون بازده به اگر  یحت .است یترعی( روش سرشودیم دهینام

 .دهدیدسته کوچک جواب م یاندازه

 .است تیفیتر مشکالت مربوط به کعیسر ییکوچک، امکان شناسا یهامنفعت حاصل از کار با دسته نیترمهم

 کیلحظه از  کیکه در  شودیگفته م یاندازه دسته به تعداد کار شود،یانجام م یندآیبه صورت فر یکار یوقت

اندازه دسته صد  م،ینمونه، اگر هم زمان در حال تا زدن صد نامه هست ی. براشودیمنتقل م یمرحله به مرحله بعد

 .است

با استفاده از روش میاست بتوان نیبلکه هدف ا ،ستیباالتر ن یور، ساخت محصوالت  با بهرهبنا یهدف در نوپا

 .میداشته باش ارتردیمختلف، کسب و کار پا یها

لحظه انجام دهند تا  کیرا در  دیجد یهایژگیو یسازادهی، توسعه و پیکه طراح شودی، تالش موی یام و یآ در

کار کردن در  یمهندسان و طراحان به جا مثال، یبرا .کوچک استفاده کنند یهادسته یایدرت و مزاقبتوانند از 

ست ت یبرا یژگیکه آن و یکار کنند. زمان یژگیو کی یلحظه رو کیو در  گریکدیمختلف، در کنار  یهادپارتمان

از مردم عرضه کنند. سپس  یتعداد کم یاز محصول را برا دیها به سرعت نسخه جدآماده شد، آن انیتوسط  مشتر

 . انجام دهند یکه چه کار رندیبگ میکرده و در ادامه تصم یابیرا ارز یبر مشتر یگذارتأثیراثر کار و 

 یمنیا ستمیس نیا یوقت . شودمی دهینام« گسترش مستمر» وجود دارد که  یمنیا ستمیس کی، وی یام و یآ در

 : به سرعت انجام شود دیکار با نی، چندکندیم ییرا شناسا یمشکل

 .و به سرعت حذف شود کیبه طور اتومات وبیمع رییتغ (1

 . مربوطه در مشکل هشدار داده شود میبه همه افراد در ت( 2

 . شود یریجلوگ یبه خاطر اشتباهات بعد یدگیچیپ جادیمنع شود تا از ا یبعد راتییاز ارائه تغ میت( 3

 .ابدیادامه ، مشکل یاشهیو اصالح علت ر ییمنع تا شناسا نیا( 4

ه کرده تا اشتباهات ب یابیاست که به طور مداوم سالمت کسب و کار را رد نیا ستمیس نیا فهیوظ ،یطور کل به

 .و حذف شوند ییشناسا کیصورت اتومات
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   مارپیچ مرگبار دسته های بزرگ  

را  یجد یچالش ،اندگرفتار شده وری و پیشرفتبرای مدیرانی که در تصورات سنتی در بهره کوچک یهادسته

 یهادسته .خواهند داشت یشتریب یوربهره ،تخصص لیمعتقدند کارمندان ماهر به دلها نآ رایز ؛دنکنیم جادیا

 ،ی، دوباره کاریمنجر به کار اضاف نجا که جلو رفتن کار اکثراًآدارند در طول زمان بزرگتر شوند. از  لیبزرگ تما

 .برسانندحداقل  به را اضافی بار نیبزرگتر کار کنند تا ا یهادارند که در دسته زهیهمه انگ ،شودمیو وقفه  ریخأت

حداکثر اندازه دسته  یبرا یکیزیف تیمحدود د،یرا برخالف تولیبزرگ است ز یهامرگبار دسته چیاتفاق مارپ نیا

 .وجود ندارد

 

 بکشید، فشار ندهید! 

، رفتهگ قرار بحث مورد تاکنون که نابی نوپای هایروش همه تقریباً. نیست لمس قابل نوپا کارهای و کسب اکثر

 :دهندمی نشان دوران در را خود جادوی

 کشش به فشار های روش ( تبدیل۱

  دسته اندازه ( کاهش۲

  شوند.می «ساخت جریان در موجودی» کاهش به منجر نهایت در هاراه این هردوی 

 بدون » شود می استفاده مشتری تقاضای سطح با تولید فرایندهای تنظیم از اطمینان کسب برای ،کشش تولید در

 در ام هدف. «کنند تولید خواهد می واقعاً مشتری آنچه از کمتر خیلی یا بیشتر خیلی ها کارخانه است ممکن آن

 ارک و کسب ایجاد روش یادگیری برای ما به که است هاییآزمایش انجام برای توانمندی ایجاد محصوالت، تولید

می( یریادگی - یریاندازه گ -)ساختن  صورت به را بازخورد چرخه ما که باشید داشته یاد به. کنند کمک پایدار

 ،نیست مشتری این نتیجه در. کندمی کار عکس جهت در ریزی برنامه اما. است ترتیب بدین هافعالیت زیرا .نویسیم

 دیگری کار کشد و هرمی واحدها سایر و محصول توسعه از را کار که است مشتری مورد در ما هایفرضیه بلکه

 . است اتالف

 

 فرضیه در فناوری پاک« کشش»

 . اندازیممی انرژی الفبای نام به برکلی در نوپایی کار و کسب به نگاهی عمل در مسئله این دیدن برای 
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 لفت گرمای از ترموالکتریک نام به جدید ماده نوعی از استفاده با که است داده توسعه را محصولی انرژی الفبای

 اتالفی گرمای از استفاده با برق تولید برای حل راه یک توسعه که دریافت سرعت به . ویکندمی تولید برق ،شده

 . است پروژه خاص مهندسی همچنین و گرما انتقال برای خاص ابزاری و حرارتی مبدّل یک تولید نیازمند

 از ستفادها جای به و گرفت تحقیق فرآیند در شرکت که است سریعی تصمیم کندمی متمایز را انرژی الفبای آنچه

 افزارتسخ و کارکسب  در. دهند انجام سیلیکون هایقرص پایه بر را خود تحقیقات گرفتند تصمیم ،کمیاب مواد

 انرژی لفبایا محصول   دلیل همین به. ندارند کارایی حداکثر برای پول بیشترین پرداخت به تمایلی مشتریان رایانه

 با متناسب ،سریع و پذیر تطابق سازمانی بتوانیم که کاراست زمانی تنها ناب نوپای. دارد اساسی تغییرهای به نیاز

  است. انسانی هایچالش با مواجهه نیازمند مسئله این. کنیم ایجاد رویش پیش هایچالش

                                 

 مسیر کسب و کار و نوپا

 رشدفصل دهم: 

 رشد از کجا یم آید 

 وسانن موجب که رشدی) پایدار رشد به تا کنندمی استفاده نوپا کارهای و کسب که است مکانیزمی رشد موتور

 انمشتری ،شودمی آغاز ساده قانون یک با پایدار رشد. یابند دست( دارد مدت دراز اثرات و نشده مشتریان شدید

 . آیدمی وجود به قدیمی مشتریان فعالیت از جدید

مردم

فرهنگ

فرآیند

پاسخگویی
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 :شوندمی پایدار رشد موجب آن با قدیمی مشتریان که دارد وجود اصلی روش چهار

 قاشتیا طریق از رشد علت .خوردمی چشم به محصوالت از بسیاری در روش این :( حرفهای دهان به دهان1

 . است محصول به راضی مشتریان

 . کندیم توجه جلب لوکس محصوالت پرستیژ و مد به عنوان یک اثر جاننر استفاده از محصول: ( ۲

ن اعتبار شده: 3  . سرمایه دمانن منابع از نه شود پرداخت درآمد از باید تبلیغات( از طریق تبلیغات تامی 

 یخریدار مکرر که اندشده طراحی ایگونه به محصوالت برخی ( از طریق تکرار در خرید و استفاده: 4

  شوند.

 هایآزمایش روی باید نوپا کارهای و کسب. کرد خواهد رشد سریعتر شرکت شوند طی سریعتر هاروش این هرچه

 روی تا کندمی کمک هاآن به رشد موتور چارچوب .شوندمی معتبر یادگیری موجب که شوند متمرکز بزرگ

  شوند. متمرکز مهم هایسنجه

 

 موتور رشد چسبنده

. کنندیم رصد را مشتریانشان پرانی مشتری نرخ دقت به کنند،می استفاده را چسبنده رشد موتور که هاییشرکت

 مشتری نرخ از بیشتر جدید مشتریان جذب نرخ اگر ،هستند ساده بسیار کنندمی کنترل را موتور این که قواعدی

 . کرد خواهد رشد محصول باشد پرانی

 

 موتور رشد ویرویس 

 سهم ینبیشتر مشتریان هاآن در که هستند محصوالت گونه این از هاییمثال توپرور و برخط اجتماعی هایشبکه

 که محصوالتی. یابدمی گسترش دیگر فرد به فردی از ویروس یک مانند محصول، از آگاهی. دارند بازاریابی در را

 هتکی محصول از معمولی استفاده پیامد یک عنوان به ،فرد به فرد انتقال به دهند،می نشان خود از ویروسی رشد

 (. یستندن اختیاری ها ویروس) افتدمی اتفاق محصول از استفاده جانبی اثر واسطه به اتوماتیک صورت به رشد. دارند

 بریکار هایحساب که کرد بازار وارد وب پایه بر جدید ایمیلی سرویس یک میل هات نام به شرکتی نمونه برای

 ایهگسترد بازاریابی های کمپین توانست اما بود آهسته رشد آغاز در. دادمی قرار مشتریانش اختیار در را رایگان
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 مایکروسافت به دالر میلیون ۴۰۰ ازای در را شرکت محصول در جزئی تغییرات ایجاد با نهایت در و کند برگزار

 . فروخت

. داراست را شدن کمی قابلیت که شودمی تقویت بازخوردی حلقه با ویروسی رشد رشد، موتورهای سایر همانند

می اندهخو ویروسی ضریب که ریاضی عبارت یک از استفاده با سرعتش و شودمی نامیده ویروسی حلقه حلقه، این

 این ویروسی ضریب. یابدمی گسترش ترسریع محصول باشد، بزرگتر چه هر ویروسی ضریب. گرددمی تعیین شود

 فادهاست را محصولی جدید، مشتریان تعداد چه کرده نام ثبت قبال که مشتری هر ازای به که کندمی گیریاندازه را

 ریبض افزایش روی دیگری چیز هر از بیش بایستی دارند تکیه ویروسی رشد موتور بر که هاییشرکت. کرد خواهند

 دریافت یمبلغ مشتریان از مستقیم صورت به ویروسی محصوالت از بسیاری دلیل همین به. کنند تمرکز ویروسی

 . دارند تکیه تبلیغات قبیل از درآمد مستقیم غیر منابع روی بلکه ،کنندنمی

 موتور رشد پویل

 دومی و آوردمی دست به دالر یک کندمی نام ثبت که مشتری هر ازای به اولی ،بگیرید نظر در را دیگر کار و کسب

 یک باید فقط ،کرد خواهد رشد ترسریع یک کدام کنیم بینیپیش اینکه برای و آوردمی دست به دالر ۱۰۰۰۰۰

 است؟ چقدر جدید مشتری یک نام ثبت هزینه، بدانیم اضافه چیز

 هر سطمتو طور به و کندمی استفاده برخط مشتریان کردن پیدا برای گوگل ادوردز از اول شرکت که کنید تصور

 هایشرکت به را سنگین کاالهای دوم شرکت. کندمی پرداخت سنت ۸۰ شود می جذب جدیدی مشتری که بار

 خدمات و کند گذاریسرمایه را چشمگیری زمان فروشنده که است این نیازمند فروش هر فروشد؛می بزرگ

 مشتری هر ازای به دالر ۸۰۰۰۰ با برابر هاهزینه این مجموع. رددگ ارائه محصول نصب منظور به محل در مهندسی

 منظور به را( درصد ۲۰) درآمد از یکسانی نسبت دو هر .کرد خواهند رشد یکسانی نرخ با شرکت دو هر. بود خواهد

 رشد نرخ که باشد داشته تمایل هاشرکت از یک هر اگر. دارند دسترس در مشتری جذب در مجدد گذاریسرمایه

 ینهیکاهش هز( 2 یمد حاصل از هر مشترآدر شیافزا( 1 ،کند عمل طریق دو به تواندمی دهد، افزایش را خود

    .ری جدیدجذب مشت

ول پ یمشخص زانیم یهر مشتر .شودیم تیباز خورد تقو یحلقه  کیبا  یموتور رشد پول ،موتورها ریسا مانند

کسر  ریمتغ نهیکه هز یهنگام .کندیپرداخت م یمشتر کیچرخه عمرش به عنوان  یدر ط یمحصول خاص یبرا

 نیا توانیم غاتیتبل دیرخ قیاز طر شودیخوانده م یمانده ارزش چرخه عمر مشتر یمقدار باق معموالً ،دیگرد

رشد محصول بیشتر شود، ی عمر مشتر یچه قدر ارزش چرخه هر .دکر یگذار هیرشد سرما ریدرآمد را در مس

 د.شومی شتریب
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قرار دارند  یخوب یکه در جا یخرده فروش یهامغازه یجلو مثالً  .محل رقابت است یمنابع جذب مشتر شتریب

 معموالً و دهندیپولدار را هدف قرار م انیمشتر اکثراًالبته  .تاس ارزشمندتر جهیوجود دارد و در نت یشتریب کیتراف

 د.هستن یسودآورتر انیها مشترآن رایز ؛است پر هزینهعموم  یبرا غاتیاز تبل شتریب

صنعت  کیاگر در  .ابدییم شیرقابت افزا ،یاز منابع جذب مشتر کیهر جذب در هر  یبه ازا معموالً ،زمان یط در

 ،منبع جذب یخود را برا یاهیسود حاش شتریها بآن یهمگ ،داشته باشند یکسانیسود  ،هر فروش یهمه به ازا

با در به رق زیتما ییتوانا ازمندیز مدت نرادر د یپولرشد با کمک موتور رشد  ییتوانا نیبنابرا .کرد ندخرج خواه

  است. انیاز مشتر یکسب درآمد از مجموعه شخص

کار  یکه برا یزیو در هر چ کنندیموتور رشد تمرکز م یکسب و کار موفق و نوپا فقط بر رو یهشدار فن کی

دچار  ،هم داشته باشند که در صدد هستند هر سه موتور رشد را با ییهاشرکت .شودیم یاحرفه ،کردن الزم است

 .است دهیچیپ اریموارد به صورت هم زمان بس نیا تمام رایز .شوندیم یسردر گم

به نام مارک اختراع  ینیاسب محصول بازار را کارآفرتنلغت  نیا .کندیم نییول بازار را تعصتناسب مح ،رشد موتور

ه با ک ابدییرا م انیاز مشتر یعیوعه وسمکسب و کار نوپا سرانجام مج کیکند که  فیرا توص یتا حالت ،کرد

را از  شمحصوالت ،بازارکه و فراوان است  یواقع انیبا مشتر یبازار ،یبازار عال کی .اندشده ترکیب شمحصوالت

 ،است و برعکس ینترنتیا یهاه حراجژوا دیبر اساس کل غاتیداستان تبل نیا .کشدیکسب و کار نوپا به سمت خود م

ت شما شکس ،نداشته باشد تیاهم یول دیباشداشته را  ایمحصول دن نیبازار خراب ممکن است شما بهتر کیدر 

 .دخور دیخواه

 .قرار دهند یترمستحکم یهاهیتناسب محصول بازار را بر پا دهیا تواندیمعتقد است که مفهوم موتور رشد م او

 

  شود چه موقع موتور خاموش یم

 قتیاما حق ،سخت باشد یکسب و کار نوپا و جلو راندن آن به اندازه کاف کیروشن نگه داشتن موتور رشد  اگرچه

و  انیاز مشتر یبه مجموعه مشخص یهر موتور رشد .شودیسرانجام تمام م ،یهر موتور رشد نیبنز است که نیا

کسل  انیآن مجموعه مشتر یپس از مدت که ،هاستو تعامالت خاص آن یغاتیتبل یهاکانال حاتیترج وها عادت

 د.خواهند ش
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 رفتگانیفراتر از آنچه که پذ ،یاضاف یگژیو چیاست که ه یابه گونه و ادیز اریبس یرفتنیساخت محصول پذ تیاهم

موتور رشد را باز خواهد  کیقفل  زیآمتیبه صورت موفق یژاسترات نیاز ا یرویپ .نداشته باشند ،کندیالزام م هیاول

 د.کر

سنجه ها ازرو آننیاز ا اند.شکست خورده ،استراتژی نیاز ا یسهو یرویشکست خورده با پ یهااز شرکت یبرخ

که در  کردندیفکر م ،دندیدیکه رشد ارقامشان را م یزمان و استفاده کردند یسنت یهایو حسابدار بندهیفر یها

 .نداشتند یبر رفتار مشتر یتأثیر قتیدر حقکه  یدر حال ؛هستند شرفتیحال پ

 هاتیاز فعال یبددارند که س ازیها نآن .رنج ببرند بتیمص نیاست از ا ممکن ،که باشند یاها به هر اندازهشرکت

که موتور به  یزمان یرشد را برا ددیکرده و منابع ج میزمان موتور رشدشان را تنظ هم دیها باآن .کنند تیریدرا م

 .ناچار از کار افتاده است

 فصل یازده: انطباق

 ،تا قبل از تمام شدن منابع رندیبگ ادی دینوپا با هایکسب و کار .ار مهم استیبس ،در کسب و کار تسرع تیاهم

 .باشد بمخر تواندیم زیاما تمرکز محض بر سرعت ن .بسازند داریکسب و کار پا کیچگونه 

که  دیو اصال نبا میتوانیما نم .را متوقف کن تا آن مشکل بر طرف شود دیتول ندیگویاست که م نیا گرید تیاهم

 .شودیم انیمشتر تیافراد و شکا زهیکاهش انگ ،ادیز یباعث دوباره کار هانقص ؛میرا با زمان معامله کن تیفیک

 . را آهسته و منابع با ارزش را تلف خواهد کرد تفشریپ یها همگنیا

 

ت      پنج چرا بصی 

که شما  یزمان .دینما ایهرا م یعیهستند که حلقه بازخورد طب یندیفرآ ازمندیناب نینوپاها ،شتاب گرفتن یبرا

تا از سرعت  کندیشما را مجبور م ،انطباق دهنده یهاندیفرآ .دیشویمواجه م یشتریب لئبا مسا دیرویم عیسر

 .دیینما یگذارهیسرما ،کنندیتلف م راکه در حال حاضر زمان شما  لئمسا یاز نوع یریو در جلوگ دیخود بکاه

 .دوباره سرعت با ما خواهد آمد یعیبه صورت طب ،دادند جهیکننده نتیریشگیپ یهاکه تالش یزمان

پنج چرا به ظاهر ساده باشد اما  نیا دنیپرس دیشا .است یانسان لهئمس کی ،یظاهر فن با یائلههر مس یشهیر

 .دینما حیکند و آن را تصح دایمشکالت را پ یشهیر توانیم اپنج چر نیا .مشکل است رایبس

 

 بالی پنج اشتباه
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شوند. های رایج میها گرفتار برخی دامآن ،کنندبه عنوان ابزار حل مسائل استفاده می ها پنج چرا رازمانی که تیم

زیرا تمایل داریم  .های روانشناختی خود غلبه کنیمهایی نظیر پنج چرا هستیم تا بر محدودیتما نیازمند سیستم

تا در مورد آنچه که هم اکنون اتفاق افتاده به صورت افراطی واکنش دهیم. همچنین ما تمایل داریم تا اگر چیزی 

ناامید شویم. زمانی که رویکرد پنج چرا منحرف شود، آن را پنج اشتباه می ،کردیم اتفاق افتادکه پیش بینی نمی

 های یکدیگر را متهم کنند. ی اشتباه، هم تیمیظور فهم نقطهنامند. به جای پرسش مکرر چرا به من

 :شودفرار از پنج اشتباه توصیه می رایچندین تاکتیک ب

 ای حضور دارد.های تحلیل علت ریشهپذیرد در جلسهمی تأثیر( ابتدا مطمئن شوید هر کسی که از مساله 1

ها یا روی زیرسیستم کسانی کهنیز و د نکنمی تالش که برای حل عالئم مشکلاست کسانی ( این جلسه شامل 2

  کار هستند.مشغول به  ،های درگیرویژگی

وع کار  رسر

 در مورد چگونگی آغاز کار با تکنیک پنج چرا: قوانینی

 ی اشتباهات در دفعه ی اول صبور باشید. ر همهبدر برا( 1

 به هیچ عنوان اجازه ندهید همان اشتباه تکرار شود. (2

 کند که در برابر اشتباهات به ویژه اشتباهات دیگران گذشت کنند. افراد را تشویق می ،قانون اول

 گذاری متناسب به منظور پیشگیری کند. اقدام به سرمایه ،شود که تیمموجب می ،قانون دوم

 

 با حقایق ناخوشایند  رویارویی 
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تان را حداقل در اوایل کار در مورد سازمانهای ناگواری زیرا پنج چرا واقعیت ،شما نیازمند آمادگی خواهید بود

گذاری به بهای زمان و گذاری در پیشگیری خواهد بود و این سرمایهآشکار خواهد کرد. این کار نیازمند سرمایه

 گذاری شود. های جدید سرمایهتوانست در محصوالت یا ویژگیپولی خواهد بود که می

 

 

 

وع کن، خاص عمل کن  کوچک رسر

ی خاصی از عالئم مشکل را هدف قرار دهید. ممکن شود دستهتوصیه می ،برای آغاز کار آماده شدیدزمانی که 

 یند ناقص به اتالف منابع منجر شود. آاست شروع با چیزی بزرگ و مهم اغواکننده باشد، زیرا اغلب اوقات یک فر

 راحتتر است.  ،بندی کردنج چرا زمانهای پتر باشند، تشخیص این که چه موقع باید برای جلسههر چه عالئم خاص

 

ه ی پنج چرا ن خیر  تعیی 

تعیین  ،شودای که این تکنیک استفاده میی پنج چرا برای هر حوزهخوب است یک خبره ،برای تسهیل یادگیری

 است. ر اولین عامل تغیی و ی پنج چرا فردی پاسخگوستخبره .گردد

 فرایند پنج چرا نگذرانیدی باورها و نظرات نادرست خود را از همه

زیرا که این کار موجب تلف شدن زمان برای  .یند پنج چرا نگذرانیدآها و نظرات نادرست خود را از فرری باوهمه

شوند که یافتن سریع راه ای طاقت فرسا تبدیل میبه خاطر اینکه این مسائل به مجموعه .شودچندین سال می

 شود. مشکل می ،حل
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 ورد خواهد داشت: یادگیری و عمل.اپنج چرا دو دستی خوب یک جلسه

 

 نوآوریفصل دوازده: 

 برای اینکه یک استارتاپ داخلی موفق باشد به سه شرط نیاز داریم:

 : ن ند زمانی ، درست مان.ممکن است استارتاپ آسیب ببیند ،اگر بودجه خیلی زیاد باشد منابع اندک ویل مطمی 

ها در ای که برای آناما سرمایه ،ها را با منابع محدود آغاز کردتوان استارتاپکه بودجه بیش از حد کم باشد. می 

 نظر گرفته شده است باید کامالً تضمین شده باشد.

ها برای اینکه بتوانند توسعه پیدا کنند و محصوالت جدید برای بازار فراهم استارتاپ خودبنیادی و اقتدار: 

 ساختن"ی بروکراتیک باعث کند شدن چرخه تأییدیک سازمان بزرگ فرایند نیاز به خود بنیادی دارند. در  ،کنند

 .شود. نظارت از باال را به کمترین حد ممکن برسانیدمی "یادگیری - گیریاندازه -

 : داشته باشند.  ،شودسهمی از سودی که در کارشان حاصل می های استارتاپی بایدتیم سود فردی در خرویحر

ه باید به عملکرد گرو ،تواند شامل سهام یا حق امتیاز باشد. اگر قرار است از پاداش استفاده شوداین سود فردی می

تواند بزرگترین انگیزه برای فرصت به رسمیت شناخته شدن و کسب آبرو می در طوالنی مدت گره خورده باشد.

ها چندان مطرح پاداش مالی در آن های خیریه کهها و سازمانتواند برای دولتاین گزینه می افراد گروه باشد.

 گزینه مناسبی باشد. ،نیست

های بروکراتیک تبدیل رود و به سازمانتمایلشان برای نوآوری از بین می ،شوندمی رها بزرگتهنگامی که شرکت

 نوپایکسب و کارهای توانند با تمرکز روی های بزرگ میحتما نباید چنین اتفاقی بیافتد. شرکت اام .شوندمی

 در خودشان پرورش دهند. رانوآوری  ،ای از محصوالت جدید که امکان رشد دارندداخلی و ایجاد مجموعه

 

 های مادرحفاظت از سازمانم

ها باید در برابر دخالت شرکتکند که استارتاپکالیتون کریستنسن، نویسنده کتاب دوراهی نوآوران، استدالل می

 ناین حرف درست است، اما برعکس آن نیز صادق است. الزم است که سازماهای مادر محافظت شوند. اگرچه 

آنها را از دست  یک سازمان جا افتاده چیزهایی دارد که ممکن استمادر نیز در برابر استارتاپ محافظت شود. 

کار سازمان مادر این ترس معقول را دارد که استارتاپ ممکن است به کسب و  بدهد: مشتریان و درآمد واقعی.
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اش لطمه بزند. اگر سازمان مادر احساس امنیت کند، احتمال اینکه استارتاپ را تشویق کند و نسبت به آن کنونی

 بیشتر خواهد بود. ،احساس خطر نداشته باشد

 

 : داخل جعبه سیاه نوآوری مخفن شدنخطرات 

تیمش را در ساختمانی در باکو ریتون در  ،اش را آغاز کردتوسعه اولین کامپیوتر شخصی IBMهنگامی که شرکت 

شان را در مکانی نامعلوم های داخلیهای دیگر مانند الکهید مارتین و اپل نیز استارتاپنهان کرد. شرکتپفلوریدا 

کنند شود چرا که مدیران کنونی احساس مییکردند. اما این استراتژی به ندرت منجر به نوآوری پایدار مپنهان می

 شوند.های داخلی تبدیل میکنند و به دشمن استارتاپشود، حالت پارانوئید پیدا میها خیانت میکه به آن

 محوطه نوآوری

 یرا بر رو دیجد ینوآور تأثیرکنند که  جادیا ایژهیوی منطقه دیبا ،را پنهان کنند نوآوری نکهیا یها به جاشرکت

 .نکند جادیا یتیمحدود یاستارتاپ داخل یشان نشان بدهد و برایکسب و کار کنون

 :میکنیم یاستفاده کرد معرف یورآمحوطه نو فیتعر یبرا توانیرا که م ییهااز پارامتر یبرخ نجایدر ا

 .ها از ابتدا تا انتها باشدتجربه یهمسئول هم دیخودش با ینوآور میت اقتدار: ( 1

دسته ایخدمات  ،از جمله محصوالت ،کند شیرا آزما زیهمه چ اشمحوطهتواند در یم میت : خود بنیادی( 2

ها داشته  یمدت با مشتر یطوالن یاجازه را دارد که رابطه نیا تیم .مختلف یقلمروها ای یمختلف مشتر یها

 .باشد

 .دیآن را گسترش ده ازیو در صورت ن دیکوچک آغاز کن یمحوطه نوآور کیبا  محدود:  یاندازه( 3

 .دیده ختصاصمحوطه ا یتجربه ها یبرا یمشخص محدود زمان زمان محدود: ( 4

ی( 5  یبرا .دیقرار ده یه نوآوروطمح اتتأثیررا در معرض  یمحدود یهایتعداد مشتر های محدود: مشی 

 .دیها را انتخاب کنیاز مشتر یدسته خاص ای دیریها را در نظر بگیاز کل مشتر یمثال درصد کم

6 ) :  ۵از  شیب دیشود و نبا یابیگزارش استاندارد جداگانه ارز کیدر  دیبا ینوآورهر تجربه محوطه  پاسخگویی

روژه شکست پ ای تیدر نظر گرفته شود تا بتوان موفق شیاز پ دیبا یاهداف روشن .وجود داشته باشد اریمع ۱۰تا 

 رد.ک نییرا تع
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 یمرکز تلفن قیمثال از طر یبرا، دیکن یها را بررسیو واکنش مشتر یریگیقابل پ یارهایمع برریس دقیق: ( 7

 .دیاگر فاجعه رخ داده است آن تجربه را لغو کن. رهیو غ یاجتماع یهادر شبکه ی،مشتر یبانیپشت

 باید یک عنوان شغلی باشد.« کارآفرینی»

 کنند:مرحله را طی می 4ها و محصوالت در طول عمرشان شرکت

 .دیخدمت جد ایمحصول  کی جادیا ی:نوآور

 ی.و جذب مشتر دیکسب و کار جد کیدادن شد ر :رشد

 .هانهیسود و کاهش هز شیافزا ،هاتیکردن فعال نهیبه یتمرکز بر رو ،ارتقاء و گسترش دادن محصوالت: بلوغ

و  یخودکارساز ی،پارسرونچرخه عمرشان که شامل ب یکردن محصوالت در انتها تیریمد :محصوالت راثیم

 است. نهیکاهش هز یهاوهیش گرید

شود در یکه موفق م یاما هر شرکت .کار داشته باشدرواستارتاپ در ابتدا ممکن است تنها با دو مرحله اول س کی

از  یامراحل مختلف مجموعه نیبزرگ در هر کدام از ا یهاشرکت .گذراند یهر چهار مرحله را از سر م تینها

یکار م یمرحله به خوب کیکه در  یمیت .دارداز نی یمتفاوت یهاها و مهارتییهر مرحله به توانا .محصوالت دارند

شان یمهارتهاو  قیقادر باشند با توجه به عال دیافراد با .مرحله بعد چندان مناسب نباشد یممکن است برا ،کند

 .بماند یمرحله باق کیدر  هاتن ایهمراه با محصول در مراحل مختلف شرکت کنند  خواهندیم ایکه آ ،انتخاب کنند

ممکن است دوست داشته  گرید یبرخ ،فقط خلق کنند خواهندیخالق هستند و م یاز افراد به طور ذات یبرخ

 .ارشد را آغاز کند تیریخود به سمت مد ریکنند و مس رشد باشند با محصول

 .باشد یشغل مناسب تواندیسازمان بزرگ م کیدر  یبودن حت نیاستعداد دارند کارآفر یکه در نوآور یافراد یبرا

سپس فرد  .کند دایدهد تا رشد پیو آن را به سازمان مادر م دهدیمحصول را پرورش م کی ینیشغل کارآفر

 .را آغاز کند یبعد یوردارد بازگردد و نوآ به آن عالقهکه  یبه سراغ کار تواندیم نیکارآفر

 

، اتالف ممنوع ده: سخن پایانی ی  فصل ست 

دید که باید در سطحی باالتر از افراد هایی میها را سیستمآن شرکتتیلور، مدیریت نوینی را ایجاد کرد که در 

دلیلی وجود دارد:  ،های مدیریتی قبلی، توسط مهندسان رهبری شده استی انقالبمدیریت شوند. برای اینکه همه

 مدیریت؛ مهندسی سیستم های انسانی است.
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در آینده، سیستم، باید اول باشد. این پیش بینی  ، تیلور نوشت: در گذشته، انسان، اول بوده است؛1911در سال 

 تیلور به حقیقت پیوست.

ها و درقرن بیست ویکم، ما با مشکالتی روبه رو شدیم که تیلور نتوانسته بود تصورشان کند. باوجود اینکه اختراع

ها رگران و ماشینوری کاها وقف افزایش بهرهاما اکثر آن ،های زیادی درابتدای قرن بیستم وجود داشتنوآوری

 برای تغذیه، پوشاک و مسکن جمعیت دنیا شد.

 

 

 ابرقدرت های سازماین 

های آموزشی به من گفت: با آگاهی از اصول نوپای ناب احساس کردم از کارگاه در یکییکی از شرکت کنندگان 

مدیران، در شرکت بزرگمان دیدار ای دارم. با وجود اینکه تنها یک کارمند بودم، هنگامی که با نیروی خارق العاده

قابل آزمایش ،هایشان بر مبنای فرضیهچگونه پروژه ،دادمها نشان میپرسیدم و به آنکردم، سواالتی از آنها میمی

 چنین تفکر دقیقی را تجربه نکرده بودیم. ،گفتند که پیرامون محصوالت جدیدها به من مینآ .اند

 نظیر، شهرتی کسب کند.توانسته بود در شرکت بزرگ خود به عنوان یک کارمند بیی این تعامالت، او در نتیجه

 اول قراردادن سیستم: بریحن خطرات

 های مدرن برای قراردادن سیستم در رأس امور است.همانند تیلور، چالش ما متقاعد کردن مدیران شرکت

 دهد نیازی به افراد نیست.این مسئله نشان می سیستم باید اولین باشد. ،در گذشته، فرد اولین بوده است؛ درآینده

ها قرار نمیمتأسفانه تأکید تیلور بر اینکه مدیریت علمی، در تقابل با پیدا کردن بهترین افراد و ترفیع دادن به آن

 به سرعت فراموش شد. ،گیرد

شدند و نتوانستند از مزایای  ساکنهای کسب وکار بیش از حد سیستم( 1این اتفاق منجر به دو مشکل شده است: 

ریزی، پیشگیری و فرآیند وجود تأکید بسیار زیادی بر برنامه (2تطابق، خالقیت و آزادی کارگران بهره ببرند و 

 کردند.فراهم می در شرایط بدون تغییرها داشت که امکان دستیابی به نتایج پایدار را برای سازمان

 شبه علیم به نام توسعه محصول 
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ما بر مبنای  خالی از دقت علمی هستند. رهای مدیریتی که برای سازمان دهی آنها به کار می بندیم، عموماًراهکا

می کنیم. هر زمانی که تیمی تالش کند به کمک یک  تأییدهای جدید را پروژه ،هادرک خود و نه برمبنای واقعیت

 درگیر شبه علم شده است.نشان دهد،  ی معلولی رارابطه علّ ،های کلینمودار از سنجه

 بورس بلند مدت

فراتر از تحقیقات ساده، باور من این است که هدف ما باید تغییر کل اکوسیستم کارآفرینی باشد. بسیاری از صنایع 

اند. اری تبدیل شدهذگهای سرمایهای بزرگ و بانکهای رسانهشرکت ای برایبه سیستم تغذیه اکسب و کار نوپ

هایی طراحی شده باشد که تفکر پایدار شرکت نوعی جدید از بورس است که برای تجارت سهام ،آنچه نیاز است

 کنم.بلند مدت دارند. من پیشنهاد ایجاد یک بورس بلند مدت را می
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