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، بخشی درون شببرکتی بببزرگیا کوچک و ی، چه کسبوکاریفناورمبتنیبر  چه استارتاپی ،راهاندازی سازمان جدید
 طببرحروش کببار اینگببونه اسببت: سبباله  چند ده دستورالعملیهمیشه کاری شانسی و بگیرنگیر بوده است. بر اساس 

 با تمامدر آخر هید، محصول را معرفی کنید و د شکل راهید، تیم دنویسید، آنرا به سرمایهگذاران ارایه بکسبوکار 
. بخببتشکست مهلکی را تجربه خواهید کببردتوان شروع به فروختن کنید. احتمال جایی در این دنباله از رخدادها، 

۷۵٪سه کسبوکار هاروارد نشان میدهد که ر از مد2شیکار قوشآقای  توسط یپژوهش جدیدچراکه  نیست تانیار
استارتاپها شکست میخورند. 

کبباهش  راشببرکتیببک  فرآیند راهاندازی ریسککه میتواند ت  ظهور کرده اسکنندهایولی به تازگی نیروی جبران
، بازخورد مشتری را بهتفصیلی آزمایشکردن را به برنامهریزی که استارتاپ ناب نامیده میشود ، این متدولوژیدهد.

عببالی در ابتببدا» ترجیببح میدهببد.کامببل و حدس و شهود و طراحی تکرارشدنی را به روش سنتی ساخت «طراحی 
»4» و «چرخش کبببردن3مفاهیم آن از جمله «کمینه محصول پذیرفتنیاما ندارد، چندانی گرچه این متدولوژی عمر 

درسببی خببود سرفصببلهای آنهببا در مببدارس کسبببوکار نیببز و در دنیای استارتاپها ریشه دواندهاند سریعخیلی 
 گنجاندهاند.

ی. از بسببیارمشهود است آن زیادتاثیر بسیار هماکنون نیز ما اگرچه جنبش استارتاپ ناب هنوز کامل فراگیر  نشده، 
ْگداده درک  پنج سال پیش قرار داشببت، واژهای پرتمطببراق کببه ۵جهات این جنبش جایی قرار دارد که جنبش بزر

مشببقبببا افزایببش  ولی و گروههای فعال در ابتدای درک و یادگیری آن هستند.از آن وجود ندارد عمومی و درستی 
 همه انببواع شببرکتهای جدیببدا نیز تغییر میدهد.ررباره کارآفرینی د ، جنبش استارتاپ ناب باورهای عمومی6کردن
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 آمده است.Practiceدر این مقاله «مشق کردن» برابر 6



  شببانس مببوفقیت خببود رااین متببدولوژی، 8 و یادگیری پیوسته۷ سریعتتلش میکنند با دنبال کردن اصول شکس
 نتایج آن توسببط شببرکتهای بزرگببیمهمترین در دراز مدت برخی از احتمالنام متدولوژی، برخل ف . افزایش دهند

د. م آخواهدکه آنرا پذیرفتهاند به دست 

 بر تکنیکهای استارتاپ ناب و چگونگی تکامل آنها خواهم داشت. از همه مهمتر، شببرحیدر این مقاله مرور کوتاه
. نوینی ایجاد کندبا دیگر روندهای کسبوکار میتواند اقتصاد کارآفرینانه آنها میدهم که ترکیب 

ایده در یک نگاه
  بللرای راهانللدازی شللرکتها»اسللتارتاپ نللاب«در چند سللال گذشللته، متللدولوژی جدیللدی بلله نللام 

جایگزن روش قدیمی شده است. 

بهجای اجرای طرح کسبوکار، مخفیکاری و بیرون دادن نمونههای کامل عملیاتی، شببرکتهای جدیببد فرضببیات را
 و پیوسته بازخوردهای مشتریان را میگیرند، «کمینه محصول پذیرفتنی» را به مشببتریانکارتست میکنند، از آغاز 

احتمالی نشان میدهند. این فرآیند جدید نشان میدهد کببه جسببتجوی مببدل کسبببوکار جدیببد (کببار اصببلی کببه
استارتاپ با آن روبرو است) کامل با اجرای آن مدل (کاری که شرکتهای تثبیتشده انجام میدهند) متفاوت است. 

کردهاند که در رخدادهایی همچون استارتاپ ویکنببد هببمرا آغاز تازگی، مدارس کسبوکار تدریس این متدولوژی به
 میتوانند نرخ شکست شرکتهای جدید را کاهش دهند واستارتاپ نابمیتواند آموخته شود. به مرور، تکنیکهای 

با ترکیب با دیگر روندهای جدید در دنیای کسبوکار، اقتصاد جدید کارآفرینانه تری را بسازند. 

 طرح کسبوکار عالی توهم
،تجبباری فرصببت بزرگببی کببه منفعببل طرح کسبوکار نخستین کار هر بنیانگذار در باور سنتی است، سببندی تهیه

 پیشبینببی درآمببد،حاوی شرکت جدید را توصیف میکند. معمول ارایه شدهی مسالهای که باید حل شود و راهحل 
است که پیببش از شببروع سبباخت محصببول پژوهشی کاریپنجسال است. طرح کسبوکار برای سود و جریان نقدی 

. فرض بر این است که بیشتر ناشببناختههای یببک کسبببوکار راتوسط کارآفرین در محیطی دربسته نوشته می شود
. فهمید ایده فراهم کردن سرمایه و اجرای واقعی پیش از و از قبل میتوان

نببد،کجلببب و سببرمایه  از سرمایهگذاران پول اشطرح کسبوکار متقاعد کنندهموفق میشود با هنگامیکه کارآفرین 
را بببدونسبباعت نفر. برنامهسببازان هببزارن را آغبباز میکنببد ساخت محصول ،دوردستجزیرهای چون انسانی تنها در 

و محصببول راهانببدازی فقببط پببس از سبباخت و راهآنببدازی آن میکننببد. از مشتری صر ف ی کمترین اطلعاتدریافت
ای دریببافتاز مشببتریان بببازخورد قابببل ملحظهمحصول دارنببد، شببرکت فروش  سعی درهنگامیکه نیروهای فروش 

 کببه مشببتریانبهسختی میفهمنببداز ساخت محصول، پس  ماهها یا حتی سالها ی اوقات کارآفرینان. بسیارمیکند
بسیاری از ویژگیهای محصول را نیاز ندارند یا نمیخواهند. 
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نکتببه را، دسببتکم سببه کردهانببد اسببتاندارد پیببروی روش هزاران استارتاپی که از ایببن چندین دهه مشاهدهپس از 
آموختهایم: 

 با مشببتریان موفببق از آب در میآینببد. همببانطور کببه بوکسببوربرخورد. طرحهای کسبوکار به ندرت در نخستین ۱
قبل از خوردن مشببت بببهاهر کسی تپیش از مبارزه گفته است : « حریفانشی معرو ف مایک تایسون درباره استراتژی

» دهانش، برنامهای دارد
 
همببه بببرای پیشبینببی ای پنببج سببالههی سابق برنببامو معدودی از سرمایهگذاران خطرپذیر و شورجز. هیچ کسی 2

ا ًل این برنامهها  نیست. تلف کردن اپردازیهای آنها چیزی جز  وقت ی و روتخیلیاندناشناختهها نمیخواهد. معمو

. استارتاپها نسخه کوچک شرکتهای بزرگ نیستند. آنها بر اساس برنامههای جامع  گسببترش پیببدا نمیکننببد.3
ورونببد میسببرعت از شکسببتی بببه شکسببت دیگببر بهآنهایی هستند که  که سرانجام موفق میشوند استارتاپهایی

بببر اسبباس یادگیریهببای مسببتمر ازایده اولیببه خببود تطبیق، تکرار و بهبودحال درمسیر این در بهعلوه تمام مدت 
 مشتریان هستند.

یکی از تفاوتهای اساسی این است: در حالیکه شرکتهای موجود یک مدل کسبوکار را اجرا میکنند، استارتاپها
به دنبال یک مدل کسبوکار میگردند. این تفاوت، قلب رویکرد استارتاپ ناب است؛ و تعریببف نبباب از اسببتارتاپ را

تکرار وموقتی که شببکل گرفتببه تببا در جسببتجوی مببدل کسبببوکاری قببابلست سازمانی استارتاپ شکل میدهد: 
گسترشپذیر باشد. 

روش ناب سه اصل کلیدی دارد: 

 آنچه که در روز اول دارند یک سببری ازهرنخست، به جای صر ف ماهها برنامهریزی و تحقیق، کارآفرینان میپذیرند 
 به بیان سادهتر حدسهای خوب. پببس بببه جببای نوشببتن طببرح کسبببوکاری پیچیببده،،فرضیات تست نشده است

» نامیده میشود خلصه میکننببد. اساسببا بببوم9بنیانگذاران فرضیات خود را در چارچوبی که «بوم مدل کسبوکار
 یک شرکت چگونه برای خود و مشتریانش ارزش ایجاد میکند. (بهکه نشان میدهد ستمدل کسبوکار دیاگرامی 

مطلب جنبی «فرضیههای خود را به تصویر بکشید» مراجعه کنید) 

 خوانده میشود استفاده میکنند تا۱0دوم، استارتاپهای ناب از رویکرد «از ساختمان بیرون بزنید» که مشتریسازی
فرضیههای خود را تست کنند. آنها بیرون رفته و از کاربران، خریداران و شببرکای تجبباری احتمببالی درببباره همهی

خورد میگیرند، از جمله درباره ویژگیها محصول، قیمتگذاری، کانالهببای توزیببع، وازاجزای مدلکسبوکار خود ب
استراتژیهای مقرون به صرفه جلب مشتری. تاکید روی چالکی و سرعت است: شرکتهای جدید بهسرعت کمینببه
محصولت پذیرفتنی خود را آماده میکنند و بلفاصله بازخورد مشتریان را میگیرند. سپس با اسببتفاده از دادههببای

بببازطراحیارایهشببده مشتریان برای بازبینی مفروضات خود، شروع میکنند به بازگشت دوباره، تستکردن محصول 
شده و ایجاد اصلحات بیشتر (تکرارها) یا ایجاد تغییرات بنیادین (چرخشها) روی ایدههایی که کار نمیکننببد. (بببه

 بارگیری کنید.www.LeanStartup.ir/toolsبوم مدل کسبوکار را میتوانید از نشانی 9
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مطلب جنبی «به مشتریان گوش فرا دهید» مراجعه کنید) 

 خوانده میشود و ریشببه در صببنعت نرمافببزار دارد را»ساخت چابک محصول«سوم، استارتاپهای ناب چیزی را که 
 دست در دست همراه با مشتریسببازی کببار میکنببد، بببرخل ف چرخههببای۱۱مشق میکنند. ساخت چابک محصول

عادی سالنه ساخت محصول که دانستهها درباره مسائل مشتریان و نیازهای محصببول را از پیببش فببرض میکننببد،
سبباختساخت چابک با ساخت محصول به شکل تکرارشدنی و تدریجی، زمانها و منابع تلفشده را حذ ف میکنببد. 

 میسببازند. (بببه مطلبببکببردن تست را برایفرآیندی است که با آن استارتاپها کمینه محصولت پذیرفتنی چابک 
جنبی «ساخت سریع و واکنشی» مراجعه کنید) 

فرضیههای خود را به تصویر بکشید. 
 بخش کسبوکار خود نگاهی بیندازید. هر قسمت9بوم مدل کسبوکار به شما اجازه میدهد در یک صفحه به همه 

از مدل کسبوکار در بردارنده مجموعهای از فرضیات است که باید آنها را تست کنید.

  دانلود نمایید.WWW.LEANSTARTUP.IR/TOOLSبوم مدل کسبوکار را میتوانید از نشانی

 را راهانداختند، دانشجوی کلس من در استانفورد بودند.۱2زمانیکه یورگ هراود و لی ردن شرکت بلو ریور تکنولوژی
 مشببتری در۱00چشمانداز آنها ساخت چمنزن های روبوتیک برای فضاهای تجاری بود. پس از صحبت با بیش از 

 هفته، آموختند که مشتریان هد ف اولیهشان- زمینهای گلف- برای راهحل آنهببا ارزشببی قائببل نیسببتند. ولببی۱0
شببتن علفهببای هببرز بببدونکسپس شروع به صحبت با کشاورزان کردند و دریافتند که تقاضای خیلی زیادی برای 
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 هفتببه بلببو۱0استفاده از سموم شیمیایی وجود دارد. پاسخ به آن تقاضا تمرکز جدید آنها برای محصول شببد و در 
 میلیون دلر سرمایه جذب کبببرده3ریور یک نمونه را ساخته و تست کرده بود. نه ماه بعد این استارتاپ بیش از سه 

بود. این تیم انتظار داشتند که محصول تجاری را درست نه ماه بعد از آن بیرون دهند. 

به مشتریان گوش فرا دهید
جو میکند. اگببر بببازخوردومدل کسبوکاری که جواب میدهد جستبه دنبال مشتریسازی، استارتاپ فرآیند طی 

مشتریان آشکار کرد که فرضیههای کسبوکار این استارتاپ نادرست هسببتند، یببا آنهببا را بببازبینی میکنببد یببا بببه
 و سبباخت سببازمانیای آن مببدلوقتی مدلی اثبات شد، استارتاپ شروع به اجببرفرضیاتی جدید «چرخش» میکند. 

رسمی میکند. هر مرحله از مشتریسازی تکرارشدنی است: استارتاپ پیببش از آنکببه رویکببرد مناسببب را بیابببد بببه
 چندین بار شکست میخورد.زیاداحتمال 

حالت نهان، محبوبیت را کم میکند 
روشهای ناب در حال تغییر زبانی هستند که استارتاپها برای توصیف کارشان استفاده میکننببد. در طببول حببباب
داتکام، استارتاپها اغلب «در حالت نهان» کار میکردند (برای جلوگیری از اطلع رقبای احتمالی از فرصت بببازار)،
و نمونهها را فقط در طول تستهای «بتا» به شکل کامل هماهنگ شده در معببرض دیببد مشببتریان قببرار میدادنببد.

۴
کسحححبوکار از ححححالت
اسححححتارتاپی بححححا تیححححم
مشتريسححازي کححه در
جستجوي پاسخها بححود،
تبحححدیل میشحححود بحححه
بخشهاي وظیفهاي کححه
محححححدلش  را اجحححححرا

میکنند.

۳
محصول آنقدر پححالیش
شده است که بفروشد.
با اسححتفاده از فرضححیات
اثبحححححات شحححححده آن،
اسححتارتاپ بححا بححالبردن
بازاریححابی و هزینههححاي
فروش تقاضا میسححازد
و کسححححححححححبوکار را

گسترش میدهد.

۲
اسحححتارتاپ بحححه تسحححت
کححردن همححه فرضححیات
ادامححه میدهححد و تلش
میکند علهقه مشتري را
با سفارشهاي اولیححه یححا
اسحححتفاده اعتبارسحححنجی
کند. اگححر علهقهاي نبححود
اسححتارتاپ میتوانححد بححا
یا چند فرضیه تغییر یک 

«چرخش» کند.

۱
بنیانگححذاران ایححدههاي
شحححححححرکت را بحححححححه
فرضححححیههاي مححححدل
کسححححبوکار ترجمححححه
میکننحححد، مفروضحححات
دربحححاره مشحححتریان را
تست میکنند و سححپس
یححک «کمینححه محصححول
پححذیرفتنی» میسححازند
که راهحل پیشنهادي بححه

مشتریان را بیازمایند.



 آن مفاهیم را منسوخ کرده است چراکه روشن شده است کببه در بیشببتر صببنایع بببازخورد،متدولوژی استارتاپ ناب
 بازده بهتری از پردهبرداریهببای یکببباره بببه دسببت،مشتری از پنهانکاری اهمیت بیشتری دارد و بازخورد پیوسته

میدهد. 

 اسببتارتاپ فنبباور8این دو امر بنیادین در حین دوران شغلی ام به عنوان کارآفرین برای من روشنتر شببد. (مببن در 
 کارمند اولیه.) هنگامیکه یک دهه قبببل بببه تببدریس روی آوردم، بببا فرمببولییا داشتهام،  به عنوان بنیانگذار حضور

 این فرآینببد را در درسببی در مدرسببه کسبببوکار2003برای مشتریسازی -که پیشتر توضیح دادم- آمدم. تا سال 
هاس در دانشگاه برکلی میگفتم. 

 و ویل هارلی تاسیس شده بود، بببه عنببوان۱3 در استارتاپی سرمایهگذاری کردم که توسط اریک ریس2004در سال 
شرط سرمایهگذاریام پافشاری کردم که در کلس من شبرکت کننببد. اریببک سببریع دریببافت کببه سبباخت آبشبباری

رویکرد خطی تولید محصول، بایببد بببا تکنیکهببای تکرارشببدنی یا همانهای فناور، محصول، روش سنتی در شرکت
چابک جایگزین شوند. وی همچنین شباهتهایی بین مجموعه قواعد نوظهور استارتاپها و سیستم تولید تویوتا، که

. نامیدبا عنوان تولید ناب شناخته میشود دید. اریک ترکیب مشتریسازی و مشقهای چابک را «استارتاپ ناب» 

  را نوشتم و۱4 من کتاب چهار گام تا افیفنی2003این ابزارها با انتشار مجموعهای از کتابها معرو ف شدند. در سال 
یند مشتریسببازیرآدر آن برای نخستینبار بیان کردم که استارتاپها نسخه کوچکتر شرکتهای بزرگ نیستند و ف

 الکسباندر اسبتروالدر و  ایبو پیگنیبور در کتباب خلبق مبدل کسببوکار،20۱0را با جزئیات ترسیم کردم. در سبال 
 اریک کتاب اسببتارتاپ نبباب20۱۱چارچوب استاندارد بوم مدل کسسبوکار را به کارآفرینان معرفی کردند. در سال 

 باب دور ف و من هرچه که درباره تکنیکهای ناب آمببوخته بببودیم را در کتبباب20۱2خود را منتشر کرد. و در سال 
 به نام راهنمای صاحبان استارتاپها خلصه کردیم. یگامبه گام

 تبدریسUdacity.com دانشبگاه و در دوره آنلیبن محببوب سبایت 2۵روش استارتاپ نباب اکنبون در بیبش از 
یابیببد کبهمیشود. افزون بر اینها، در بیشتر شهرهای بزرگ دنیا شما سازمانهایی همچون اسببتارتاپ ویکنبد را می

روش ناب را همزمان به صدها کارآفرین بالقوه معرفببی میکننببد. در چنیببن گردهماییهببایی اتبباقی پببر از تیمهببای
استارتاپی میتوانند در چند ساعت دور نیمدوجین ایده محصول بچرخند. گرچه از دید افرادی کببه تبباکنون شببرکت
نکردهاند غیر ممکن به نظر میرسد، ولی در چنین رخدادهایی بعضی از  کسبوکارهایی که چهارشنبه عصببر شببکل

گرفتهاند تا جمعه ظهر در حال خلق درآمدهای واقعی هستند. 
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ساخت سریع و واکنشی
 و چندین ماه طول میکشببد، سبباختداده ساخت سنتی محصول، که در آن هر مرحله به ترتیب خطی رخ در برابر 

فقط محصولت را در چرخههایی کوتاه و تکرارشده میسازد. استارتاپ یک «کمینه محصول پذیرفتنی»- که ،چابک
 بر اساس آن از مشببتریان بببازخورد میگیببرد و سببپس دوببباره از یببک،دربر دارنده ویژگیهای مهم است-  میسازد

شده شروع میکند.کمینه محصول پذیرفتنی بازبینی



خلق اقتصاد کارآفرینانهی نوآوری-بنیان 
با وجود اینکه برخی طرفداران ادعا میکنند که فرآیند ناب تک تک استارتاپها را موفقتر میکند، باور دارم که این

 بستگی دارد که یک متدولوژی نمیتواند تضببمین کنببد کببه هببرفراوان به عاملهای آنقدربزرگنمایی است. موفقیت 
استارتاپی برنده خواهد بود. اما براساس آنچه که تاکنون در صدها استارتاپ، در برنامههایی که اصول ناب را تببدریس
میکنم و در شرکتهای تثبیتشده ای که این اصول را مشق میکننببد دیببدهام، میتببوانم ادعببای مهمتببری بکنببم:

 کببه از روشهببای سببنتیدسببتهی کمببتر از آن ی به شکسببتها،استفاده از روشهای ناب روی سبدی از استارتاپها
استفاده میکنند خواهد انجامید. 

 اقتصادی ژرفی داشته باشد. امروزه نیروهای ویرانساز، جهانیسازیتبعاتنرخ شکست پایینتر استارتاپها میتواند 
 تنظیم مقررات در حال ضربه زدن به اقتصاد همه کشورها هستند. صنایع تثبیتشده به سرعت درحببال کاسببتن ازو

 ازبببه اجبببار بایببد 2۱شغلها هستند، بسیاری از این شغلها هیچگاه باز نخواهند گشببت. رشببد اسببتخدام در قببرن 
شرکتهای جدید بیاید، بنابراین همه ما ناگزیر به پرورش محیطی که به موفقیت، رشد و استخدام کارکنببان بیشببتر
توسط آنها کمک میکند علقهمندیم. خلق اقتصاد نوآوری که توسط گسترش سریع اسببتارتاپها بببه پیببش رانببده

میشود هیچگاه اینقدر ضروری نبوده است. 

در گذشته، افزون بر نرخ شکست، رشد تعداد استارتاپها توسط پنج فاکتور محدود میشد: 
. اشتباه  دستیابی به نخستین مشتری و هزینههای حتی بالتر ساخت محصول ی. هزینهی بال۱
. چرخههای طولنی ساخت فناوری. 2
 بنیانگذاری یک استارتاپ یا کار در آن. خطر. تعداد محدود افراد مشتاق به پذیرش 3
 هرکببداممجبور بودند. ساختار صنعت سرمایهگذاری خطرپذیر، که در آن تعداد کمی از شرکتهای سرمایهگذاری 4

مبالغ بالیی را در یک مشت از استارتاپها سرمایهگذاری کنند تا شانس بازگشت زیاد سرمایه خود را بال ببرند. 
هببا در سببواحل چگونگی ساخت استارتاپها، به شکلی که در ایالت متحده بیشببتر آنحرفهای. تمرکز متخصصان ۵

ه میشببود ولببی حببتیدغربی یا شرقی بنیانگذاشته میشدند. (این مساله در اروپا و دیگببر نقبباط جهببان کمببتر دیبب
 جغرافیایی کارآفرینانه وجود دارد.) مراکزدرآنسوی دریاها هم 

روش ناب با کمک به شرکتهای جدید در ساخت محصولتی که مشتریان واقعا میخواهد به شکل بسیار سریعتر و
ارزانتر از روشهای سنتی، دو محدودیت اول را کاهش داده است و محدودیت سببوم را نیببز بببا کببم خطرتببر کببردن
استارتاپها کاهش داده است. این روش زمانی ظهور کرده است که روندهای دیگر کسبوکار و فناوری نیز سببدهای

تشکیل استارتاپها را درهم میشکنند. ترکیب همه این نیروها دورنمای فضای کارآفرینانه را تغییر میدهند. 

، سرویسهای ابری، همچببون سببرویسهای وب آمببازون، هزینههببایGitHubامروزه نرمافزارهای بازمتن، همچون 
ساخت نرمافزار را از میلیونها دلر به هزاران دلر کاهش دادهاند. اسببتارتاپهای سببخت افببزاری نیببز دیگببر مجبببور
نیستند که کارخانههای خود را بسازند چراکه کارخانههای جهانی به آسانی در دسببترس هسببتند. در واقببع،  دیببدن
شرکتهای فناور جدیدی که متدولوژی استارتاپ ناب را مشق میکنند و محصولت نرمافزاری را اریه میدهند کببه

 در، «مجازی» هستند و از طریق وب ارایه میشوند یا سختافزاری که تنها چند هفته پس از تاسیس شببرکتتماما



  را در نظر بگیرید، استارتاپی که ساخته شببده تببا۱۵رومینیتشرکت چین ساخته شده است خیلی عادی شده است. 
 به علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی را بال ببرد. همینکه بنیانگبذارانش تسبت و تکببرارزناناعتماد به نفس و علقه 

طراحی کیت خانهعروسکی عجیب خود را به پایان رساندند، مشخصات محصول را به تولید کننده طر ف قببرار داد در
چین فرستادند. سه هفته بعد نخستین محصولت رسیدند. 

 تمرکز زدایی دستیابی به منابع مالی است. سرمایهگذاران خطرپذیر عادت داشببتند کببه در نزدیکببی،دیگر روند مهم
تجمعگاههای رسمی شرکتها همچون سیلیکون ولی، بوسببتن و نیویببورک باشببند. در اکوسیسببتمهای کارآفرینببانه
امروزی فرشتگان سرمایهگذار که از شرکتهای سرمایهگذاری چندصد میلیون دلری بببه مراتببب کوچکببتر هسببتند

غازین استارتاپها را انجام دهند. در سراسر جهببان، صببدها شببتابدهنده اسببتارتاپآمیتوانند سرمایهگذاری مراحل 
 را انجام میدهند. و سایتهای)هسته( رسما سرمایهگذاری فاز پیدایشTechStars و Y Combinatorهمچون 

 روش دیگر تامین مالی استارتاپها را با شکل دموکراتیکتر  فراهم میکنند. Kickstarter همچون ۱6ِخیلسپاری

دسترسی آنی به اطلعات نیز از جمله مزایببای امببروزی بببرای شببرکتهای جدیببد اسببت. پیببش از ظهببور اینببترنت،
 تعداد قهوهای که میتوانستند با سرمایهگذاران و کارآفرینان با تجربه بخورندهبنیانگذاران شرکتهای جدید فقط ب

 سر و سامان دادن به حجم انبوه پندهایی است که میگیرنببد. مفبباهیمآنهاپند میگرفتند. امروزه بزرگترین چالش 
ناب چارچوبی را فراهم میکنند که به شما کمک میکند خوبها را از بدها جدا کنید. 

اینتکنیکهای استارتاپ ناب در آغاز برای خلق شرکتهای فناور با رشد سریع طراحی شدند. ولی من باور دارم که 
 اعظببم اقتصبباد را میسببازند معتبببربخببش برای خلق کسبوکارهای کوچک معمولی که هممفاهیم به همان میزان 

ا ًاهستند. اگر تمام دنیای کسبوکارهای کوچک این مفاهیم را پذیرفته بوند،   کببه رشببد و بببازده را فکببر میکنببمجد
افزایش میداد و  تاثیر مستقیم و فوری روی تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی میداشت. 

 بنیاد ملببی علببوم آمریکببا در برنببامهای کببه20۱۱نشانههایی وجود دارد که ممکن است این اتفاق رخ دهد. در سال 
را آغبباز» نامیده میشود استفاده از روشهای ناب برای تجاریسازی پژوهشهای علببوم پببایه ۱۷«شرکتهای نوآوری

 دانشگاه این روشها را به صدها تیم از دانشمندان پژوهشگر ارشد در سراسر ایالت متحده تببدریس۱۱نمود. اکنون 
میکنند. 

شبجویان آمبوزش میدادنبدن نیز در حال پذیرش این تکنیکها هستند. این برنامهها سالها به داMBAبرنامههای 
هایی همچون روشهای حسببابداری بببراید استارتاپها اعمال کنند، رویکررویهای شرکتهای بزرگ را دکه رویکر

اسببتارتاپها بببا مشببکلت کببامل متفبباوتیاز آنجا کببه پیگیری درآمد و جریان نقدی و نظریههای سازمانی مدیریت. 
 اکنون مدارس کسبوکار درحال درک این هستند که شرکتهای جدیببد ابزارهببای مببدیریتی خباصد،مواجه هستن

خود را نیاز دارند. 

در حالیکه مدارس کسبوکار تفاوت بین مدیریت اجرایی و جستجوی یک مببدل کسبببوکار را میپذیرنببد، در حببال
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 و مسابقات نوشببتن طببرح کسبببوکار کببه؛پسزدن طرح کسبوکار به عنوان قالبی برای آموزش کارآفرینی هستند
 بودهاند با مسابقات مدل کسبببوکار جببایگزین میشببوند.  (مدرسببهMBAبیش از یک دهه بخش مهمی از تجربه 

 ایجاد کرد). اسببتانفورد، هبباروارد، و کلمبیببا20۱2کسبوکار هاروارد آخرین دانشگاهی بود که این تغییر را در سال 
 من برای مدرسان، اکنونLean LaunchPadپیشتازان پذیرش سرفصلهای درسی استارتاپ ناب هستند. کلس 

 مدرس کالج و دانشگاه را آموزش میدهد. 2۵0سالنه بیش از 

-امی ۲۱یک استراتژی جدید برای شرکتهای قرن 
حال دیگر روشن شده که مشقهای استارتاپ ناب فقط برای شرکتهای فناور جدید نیستند. 

 صر ف بالبردن بهرهوری کردهاند. ولببی تمرکببز بببر بهبببود مببدلهای، هزینههاهش سال گذشته را با کا20شرکتها 
کسبوکار کنونی شرکت حقیقتا دیگر کافی نیست. تقریبا همه شرکتهای بزرگ میدانند که باید با پیوسته نوآوری

 این شببرکتها نیبباز، دستوپنجه نرم کنند. برای اطمینان از پیروزی و رشدفزونیکردن با تهدیدهای بیرونی رو-به-
دارند که ساخت مدلهای کسبوکار جدید را ادامه دهند. این چالش به ساختار سازمانی و مهارتهببای جدیببد نیبباز

دارد. 

تی همچون کلیتبون کریستنسبن، ریتبا مبک گبراس، ویجبی گووینبداراجان، هنبرییدر طول سالیان خبرگان مدیر
 چگببونگی بهبودبخشببی فرآینببد نببوآوری در تفکببر۱8چسبرو، یان مک میلن، الکساندر استروالدر و اریک فون هیپل

جملببه جنببرال الکتریببک، کوالکببام واز. طی سه سال گذشته ما شرکتهای بزرگی شرکتهای بزرگ را ترقی دادهاند
 را دیدهایم که شروع به پیادهسازی متدولوژی استارتاپ ناب کردهاند. ۱9اینتوییت
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استارتاپ ناب چه کاری را متفاوت انجام میدهد
کببار را بببا جسببتجو بببرای یببک مببدلبلکه استارتاپهای ناب کار را با طرح کسبوکار شروع نمیکنند؛ بنیانگذاران 

کسبوکار آغاز میکنند. فقط پس ازآنکه چندین دور سریع از آزمببایش و بببازخورد، مببدل کسبببوکاری کببه جببواب
میدهد را نمایان ساخت، بنیانگذاران ناب روی اجرا تمرکز میکنند.



 را تغییرکردن خودبخش ذخیرهسازی انرژی شرکت جنرال الکتریک از این رویکرد استفاده میکند تا روش نوآوری 
 پرسکات لوگان مدیر این بخش دریافت که باتری جدیدی که توسط ایبن بخبش سباخته شببده20۱0دهد. در سال 

برای سبباخت کارخببانه،آنکه براساس روش سنتی توسعه محصول دارای توانایی ویرانسازی این صنعت است. به جای 
، لوگان تکنیکهای ناب راآماده شودگسترش تولید و بیرون دادن محصول جدید (که سرانجام دوراتون نامیده شد) 
. او و تیمببش بببرایرا آغاز کببرد» 20بهکار برد. او جستجو برای یک مدل کسبوکاری و انجام مرحله «کشف مشتری

کشف بازارها و کاربردهای محتمل جدید با چندین جین از مشتریان جهانی بالقوه رو-در-رو ملقات کردنببد. اینهببا
که فروشندگان میگیرنببد نبودنببد: اعضببای تیببم اسببلیدهای پبباورپوینت خببود رامتداول همچون تماسهای تلفنی 

 باتریها گوش کردند. آنها جلوتر رفتند تا بیاموزنببدشرایط فعلیمشکلت مشتریان با و  هاکنارگذاشته و به دغدغه
که مشتریان چگونه باتریهای صنعتی را میخرند، به چه میزان و در چه شرایطی از آنها استفاده میکنند. بببا ایببن
بازخورد، آنها تغییری اساسی در بخش مشتریان خود دادند. آنها یکی از گروهای هد ف اولیه خود، مراکببز داده، را

یعجدید کشف کردند: صنعت آب و برق. افزون بر این، آنها بخش مشتریان گسترده «صببناگروه حذ ف کرده و یک 
مخابراتی» را به اپراتورهای تلفن همراه کشورهای درحال توسعه با شبکههای برق غیرقابل اطمینان تقلیل دادند. در

 میلیبون۱00آخر جنرال الکتریک برای راهاندازی یک کارخانه باتریسازی در کلس جهبانی در نزدیکبی نیویبورک 
 تقاضببا بببرای ایببن، اسبباس گببزارش مطبوعبباتر آغاز به کار کببرد. ببب20۱2دلر سرمایهگذاری کرد، این کارخانه در 

باتریهای جدید چنان زیاد است که جنرال الکتریک لیست بلندبالیی از سفارشها دارد. 

هببایی تمرکببز داشببت کببه اجببرا و بهببرهوریزار آمببوزش مببدیریت روی ایجبباد اسببتراتژیها و ابصللد سللال اول
کسبوکارهای موجود را شکل میدهنببد. اکنبون، در حببالیکه شبرکتهای اسبتارتاپ جدیببد را راهانبدازی میکنیببم

های جستجوی مببدلهای کسبببوکار جدیببد را در اختیببار داریببم. اتفاقببا بببرای کمببک بببهرنخستین مجموعه از ابزا
 ایببن2۱شرکتهای موجودی که با نیروهای پیوسته ویرانساز سر و کله میزنند درست به موقع رسببیدیم. در قببرن 

اد از همه نوع سازمان- استارتاپها، کسبوکارهای کوچک، شببرکتهای بببزرگ و نهادهببایرنیروها باعث میشوند اف
 فشار برای تغییر سریع را حس کنند. رویکرد استارتاپ ناب به آنها کمک میکند با آمادگی برخورد کننببد،-دولتی

به سرعت نوآوری کنند و کسبوکار خود را تغییر دهند. 
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