نویسندگان :دیوید ِجیَ .بلند و الکساندر استروالدر
مترجمان :حامد شیدائیان و علیرضا علیسلیمانی
نسخهپرداز :کیوان دهقانپور
طراح جلد :امیرحسین قیصری
صفحهآرا :داریوش گل سرخی
نوبت چاپ :اول ،زمستان ۱۴۰۰
شمارگان ۱۵۰۰ :نسخه
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۰۸۹-۱۳-۴ :
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :واژه پرداز اندیشه
ناشر :آریاناقلم
نشانی :خیابان سهروردی جنوبی ،خیابان مالیری پور غربی ،پالک  ،37واحد ۱
تلفن88342910 :
فروشگاه اینترنتیwww.AryanaGhalam.com :
ّ
رسمالخط این کتاب براساس دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
تمام حقوق چاپ و نشر این اثر برای انتشارات آریاناقلم محفوظ است.
تکثیر و انتشار تمام یا بخشی از این اثر به هر شکل بدون ٔ
اجازه کتبی ناشر ممنوع است.
سرشناسه :بلند ،دیوید ج ،. ۹۷۶-۱ م-Bland, David J., 1976/ .
عنوان و نام پديدآور :آزمودن ایدههای کسبوکار  /نوشتۀ دیوید جی .بلند و الکساندر استروالدر؛
                                        ترجمۀ حامد شیدائیان و علیرضا علیسلیمانی.
مشخصات نشر :تهران :آریاناقلم.۱۴۰۰ ،
مشخصات ظاهری:۳۵4ص :.مصور ،جدول ،نمودار.
97
شابک 8-622-7089-13-4:
وضعیت فهرستنویسی :فیپا
عنوان اصلیTesting Business Ideas, [2020[ :
موضوع :برنامهریزی راهبردیstrategic planning  ،
                مصرفکنندگان-تحقیقconsumers-research ،
                فراوردههای جدیدnew products  ،
شناسۀ افزوده :اوستروالدر ،الگزاندر Osterwalder, Alexander /
شناسۀ افزوده :شیدائیان ،حامد ،۱۳۵۸  ، -مترجم
شناسۀ افزوده :علیسلیمانی ،علیرضا ، - ۱۳۵۷ ،مترجم
ردهبندی کنگرهHD30/28 :
ردهبندی دیویی658/4034 :
شمارۀ کتابشناسی ملی ۸۷۰۵۷۷۱:
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َ

دیوید ِجی.بلند و الکساندر استروالدر حامد شیدائیـان و علیرضا علیسلیمانی

اینکه کارآفرینان و ایدهپردازان عاشـــق ایدۀ خود میشـــوند موضوع آشـــنایی است .بیشتر
افراد وقتی ایدهای برای راهاندازی کسبوکار یا توسعۀ محصول یا سازمانشان دارند بیشتر
بر نقاط قوت آن تمرکز میکنند و نقاط ضعف یا بهتعبیری حلقههای سســـت زنجیرۀ کار
خود را نمیبینند و با اشـــتیاقی ســـتودنی ماهها یا حتی سالهای زیادی را صرف تکمیل
ایـــده و ســـپس تولیـــد و ارائۀ آن میکننـــد و فکر میکنند اگـــر به بازار عرضه شـــود بیتردید
فروش خوبی خواهد داشـــت و شاید تنها مشـــکل خود را نبود سرمایۀ کافی یا سرمایهگذار
میداننـــد .درنهایـــت زمانـــی این نقاط ضعـــف و ایـــرادات کار را میبینند کـــه کار از کار
گذشـــته است و شکســـت خوردهاند و با این تعبیر که شکست جزئی از این فرایند است
سهلانگاری خود در فرایند آزمودن را توجیه میکنند و مسیر یادگیری هم مسدود میشود.
به نظر میرسد علت شکست خیلی از محصوالت و ایدهها همین توجه نکردنها باشد.
کارآفریـــن یـــا ایدهپرداز بنا بر مفروضاتی که از نگاه خـــودش و همتیمهایش صحیح و مورد
تأیید اســـت و نه از نگاه مصرفکننده و مخاطب نهایی کار را به سرانجام رسانده است
و تصمیمگیری کرده اســـت .البتـــه این قصۀ جدیدی نیســـت __در کتاب طراحی ارزش
ً
پیش ــنهادی و تفک ــر طراحی در کسـ ـبوکار هم به آن اشـــاره کـــرده بودیم .احتماال بیشـــتر
افـــراد حاضر در این حوزه تا االن به این نتیجه رســـیده باشـــند که بایـــد مخاطب نهایی را
بهدرســـتی انتخاب کنیم و فقط بر پایۀ آنچه خود میپنداریم درســـت است عمل نکنیم،
ً
اما در مرحلۀ اجرا نمیدانند که چگونه میبایســـت بررسی و آزمون را انجام دهند و نهایتا
جســـتهوگریخته کارهایی انجام میدهند ،اما چون هدفمند طراحی و اجرا نشـــده است
بازهم نتیجۀ موثقی به دست نمیدهد.
برای کمک به این مســـئله ،اســـتروالدر و همکارانش در ادامۀ انتشـــار کتابهای حوزۀ
کســـ 
بوکار و کارآفرینـــی مانند خلق مدل کسـ ـبوکار و طراحی ارزش پیش ــنهادی کتاب
آزمودن ایدههای کسبوکار را منتشر و به بازار ارائه کردهاند .هدف اصلی این کتاب کمک
بـــه افراد مختلف در ســـطوح مختلـــف از کارآفرین فـــردی تا ســـازمانی از مدیران محصول

تـــا بازاریابـــی اســـت تا بتواننـــد اید هه ــا و مفروضاتی مرتبط با ب ــازار و محص ــول را با دقت و
جزئیات مختلف بســـنجند .نویس ــندگان س ــعی کردن ــد در کتاب قبلی خ ــود __طراحی
ارزش پیشنهادی__ تناسب میان مشتری و ارزش پیشنهادی را شرح دهند و کمک کنند
خوانندۀ کتاب بهدرستی مشتری را شناسایی کند و متناسب با آن ارزش پیشنهادی ارائه
دهـــد و در این کتاب بهصورت جزئی و دقیقتر به فرایند آزمودن بخشهای مختلف ایده
یا ارزش پیشـــنهادی پرداختند .یکی از ویژگیهای این کتاب این است که سعی شده تا
در آن تمامـــی آزمونهای موجود با جزئیات کامل و مراحل اجرای آن گامبهگام شـــرح داده
ً
شـــود .احتماال بســـیاری از افـــراد حاضر در فضای اس ــتارتاپی و کارآفرینی ب ــا برخی از این
آزمونها آشـــنا باشـــند ،اما گردآوری همۀ آنها در یک ْ
کتاب نقش ــۀ راه ــی مفید و کاربردی
فراهم میکند ،بهویژه که برای هرکدام مسیر اجرا ،هزینه ،ریسک ،اعتبار و مثالی در قالبی
مشـــخص آمده اســـت .درنهایت مخاطب کت ــاب میتواند با توجه به اهمی ــت ،بودجه و
زمانـــی کـــه در اختیار دارد چند آزم ــون را انتخاب کند و ایدۀ خ ــود را بیازماید و با ملموس
کـــردن ایدههای خود بـــرای شـــرکتها و س ــرمایهگذاران گفتوگوهای معنادارت ــری با آنها
داشته باشد.
شـــایان ذکر اســـت این کتاب هم مانند س ــایر کتابهای این نویسندگان با همکاری
آنها و اطالع و اجازۀ انتشارات جان وایلی ترجمه و منتشر شده است ،اما به دلیل مسائل
مرتبط با تحریمها فرایند اخذ رس ــمی مجوز آن طوالنیتر ش ــد و تا زمان انتش ــار این چاپ
به دست ما نرسید.
از همراهی تمامی خوانندگانمان در طی این سالها سپاسگزاریم و امیدواریم توانسته
باشـــیم با انتشـــار کتابهای تخصصی مرتبط با کارآفرینی در کن ــار و همراه کارآفرینان و
توسعهدهندگان کسبوکارهای ایرانی باشیم.
سمیه محمدی
مدیر عامل انتشارات آریاناقلم

یکـــی از جدیتریـــن چالشهایـــی که صاحبـــان ایدههـــای کســـبوکاری و کارآفرینان
همـــواره بـــا آن مواجهانـــد اجـــرای ایدههای نارس اســـت .ایـــن ایدههای نـــارس در طرح
ِ
کسبوکار یشـــان معقول و منطقی و در ظاهر ،جذاب و وسوســـهانگیز به نظر میرسند،
امـــا در عمل ،جـــواب نمیدهنـــد! درواقع ،به عـــدم قطعیت ،ابهام و ریســـک ایدههای
کســـبوکاری جدید آنقدر که باید توجه نمیشـــود .این موضوع باعث میشـــود درصد
باالیـــی از ایدههـــای نو شکســـت بخورند و به اتـــاف منابع ازجمله زمـــان ،انرژی و پول
منجـــر شـــوند .امـــا مگر جز این اســـت که «نـــوآوری» به معنـــای «پذیرش ریســـک و عدم
قطعیت» است؟ پس چه باید کرد؟
ایـــن کتاب ،که مکمل دو کتاب مطرح و پرفروش دنیا ،یعنی خلق مدل کسـ ـبوکار
و طراحی ارزش پیش ــنهادی ،اســـت ،با تمرکز بر موضوع «آزمودن ایدههای کسبوکاری»
و معرفـــی ابزارهـــای آن ،راهنمایـــی عملـــی در اختیار میگـــذارد تا خواننـــدگان بتوانند با
پذیری» ایدههایش ــان را بیازمایند و
اســـتفاده از آن «مطلوبیت»« ،امکانپذیری» و «تداوم
ِ
قطعیت ایدهها آنها را به کسبوکارهایی معتبر بدل سازند.
با کاهش ریســـک و عدم
ِ
کتاب آزمودن ایدههای کسبوکار از چهار بخش تشکیل شده است:
 .1طراحی
 .2آزمودن
  .3آزمایشها
  .4چارچوب فکری

بخش اول کتاب ،که «طراحی» نام گرفته ،به «طراحی تیم» مشتمل بر ترکیب ،رفتار و
محیط تیم و نیز به «شکل دادن ایدۀ کسبوکاری» میپردازد.
در بخش دوم ،با عن ــوان «آزمودن» ،به «فرضیهپردازی»« ،آزمایش کردن»« ،یادگیری»،
«تصمیمگیـــری» و «مدیر ی ــت» پرداخته ش ــده اس ــت« .فرضیهپردازی» عبارت اس ــت از
تعییـــن فرضیـــات زیربنای ــی ای ــدۀ کسـ ـبوکاری و اولویتبندی آنه ــا برای آزمودنشـــان؛
«آزمایش کردن» مشـــتمل اس ــت بر طراحی و نیز اجرای آزمایش؛ «یادگیری» شامل تحلیل
شـــواهد حاصل از آزمایشها و کس ــب بینش از ش ــواهد حاصله اس ــت؛ «تصمیمگیری»
نس ــازی یا کنار گذاش ــتن آن
یعنـــی اتخاذ تصمیـــم درخصوص پافش ــاری بر ایده ،دگرگو 
بش ــده ب ــه اق ــدام)؛ و درنهایت «مدیر ی ــت» به معنای
(و درواقـــع تبدیل بینشهای کس 
مدیریت فرایند آزمایشگری است.
شه ــا» ن ــام دارد ،ابت ــدا راهنمایی برای
در ســـومین و مفصلتر ی ــن بخ ــش ،ک ــه «آزمای 
«انتخاب آزمایش» مناس ــب جهت آزمودن ایدههای کسـ ـبوکاری ارائه ش ــده و بعد ،به
معرفی جداگانۀ  44آزمایش ذیل دو دس ــتۀ کلی «اکتش ــاف» و «اعتباربخش ــی» پرداخته
شده است .در هر آزمایش ابتدا معرفی مختصری از آن آورده شده است ،سپس گامهای
اجرایـــی و جزئیـــات مرتب ــط با آن (هزینه ،مدت زمان ،قوت ش ــواهد حاص ــل از آزمایش و
توانمندیهای مورد نیاز) بیان ش ــده و درنهایت آزمایشهایی که جهت ایجاد ش ــواهدی
قویتـــر میتـــوان قبل و بع ــد از این آزمایش انجام داد معرفی ش ــدهاند .ضم ــن اینکه برای
تفهیم بهتر ،برای برخی از آزمایشها مطالعۀ موردی هم ارائه شده است.

در بخـــش چهارم هم ،که «چارچوب فکری» نام گرفته ،مطالبی درخصوص «پرهیز از
تلههای آزمایش»« ،رهبری کردن آزمایشگری» و «سازماندهی افراد برای انجام آزمایشها»
ارائه شده است.
َ
نویســـندگان کتـــاب ،دیویـــد ِجـــی .بلند و الکســـاندر اســـتروالدر ،هـــردو در این حوزه
َ
صاحبنـــام و باتجربهاند .دیوید ِجی .بلند در اعتباربخشـــی بـــه محصوالت و خدمات
شـــرکتهایی در سراســـر دنیـــا نقش داشـــته و بیـــش از  10ســـال از زندگی حرفـــهایاش را
صرف افزایش مقیاس اســـتارتاپهای فناور یمحور کرده است و درحالحاضر ،در چند
شتابدهندۀ استارتاپی در سیلیکون ولی به تدریس مشغول است.
الکساندر استروالدر هم نویسندۀ اصلی دو کتاب پرفروش در سطح دنیا ،یعنی خلق
مدل کسـ ـبوکار و طراحی ارزش پیش ــنهادی ،و از متفکران پیشـــرو در حوزۀ کســـبوکار
اســـت .او بارهـــا در شـــرکتهای برتـــر دنیـــا ســـخنران کلیـــدی بـــوده و در مقـــام مدعو ،در
دانشگاههای برتر دنیا به ایراد سخن پرداخته است.
موضـــوع ،ســـاختار و مطالـــب کتاب بهگونهای اســـت کـــه مطالعۀ آن بـــرای صاحبان
ایدههای کســـبوکاری ،کارآفرینان فردی و استارتاپی ،نوآوران سازمانی ،سرمایهگذاران و
مدیران محصول ،دانشجویان و عالقهمندان نوآوری و کارآفرینی ،و نیز تمامی کسانی که
مایلاند در زیستبوم نوآوری فعالیت کنند میتواند مفید باشد .بهعالوه ،تجربه ،دانش
و خوشنامی نویسندگان خود میتواند انگیزهای برای خواندن این کتاب باشد.
نکتـــهای که بهتر دیدیم بـــرای رعایت امانت از نظر خوانندگان محترم پوشـــیده نماند
ً
اصالحـــات متعـــدد و بعضا اساســـیای اســـت که مـــا مترجمـــان در متن کتـــاب اعمال
کردهایـــم .توضیـــح اینکـــه حین ترجمۀ کتاب اشـــکاالت متعددی در نســـخۀ انگلیســـی
ً
مشـــاهده کردیم ،که ازجملۀ آنها میتوان به معکوس بودن و در برخی موارد کال نادرســـت
بـــودن تعداد زیادی از تعاریف نـــرخ (مانند نرخ کلیک و نرخ تبدیل و )...اشـــاره کرد .ما،
پس از گردآوری اشـــکاالت ،فهرســـت آنهـــا را همراه با پیشـــنهادهای اصالحی خود ،طی
چندیـــن مکاتبـــه ،به نویســـندگان کتـــاب منعکس کردیم ،کـــه پس از تأیید نویســـندگان
محترم کتاب ،به دلیل تعداد زیاد اصالحات مد نظر ،مقرر شـــد که بهجای ارائۀ مطالب
اصالحـــی در پانوشـــت کتـــاب ،اصالحات پیشـــنهادی را در متن ترجمۀ فارســـی اعمال
کنیـــم .به ایـــن لحاظ ،ممکن اســـت خوانندگان محتـــرم به اختالفاتی میان متن نســـخۀ

فارسی و نسخۀ انگلیسی کتاب بربخورند که بهتر دیدیم پیشاپیش خوانندگان محترم را
ً
از علت آن آ گاه ســـازیم .ضمنا باید به این نکته نیز اش ــاره کنیم که تمامی پانوشـ ـتهای
نسخۀ فارسی کتاب از مترجمان است.
موضوع دیگری که میخواس ــتیم با ش ــما خوانندگان محترم کت ــاب در میان بگذاریم
ابتـــکاری اســـت کـــه بـــرای ارائ ــۀ خدم ــات بهتر ب ــه خوانن ــدگان محت ــرم کت ــاب اجرایی
شـــده اســـت .خوانندگان فرهیختۀ این کتاب میتوانند به س ــایت س ــنجاپ به نش ــانی              
 www.sanjup.irمراجعـــه و از خدماتی که مهیا ش ــده اس ــتفاده کنند .س ــنجاپ س ــعی
دارد ،بدون اینکه بخواهد ایدۀ صاحبان ایده را بداند ،آنها را در مس ــیر آزمودن ایدهش ــان،
گامبهگام ،راهنمایی و همراهی کند و مسیر راهاندازی کسبوکار را برایشان هموار سازد.
انشـــاءاهلل خدمات ســـنجاپ ،بهمرور و براس ــاس برنامهریزیهای صورتگرفته ،تکمیل
خواهد شد ،که به روشهای مقتضی به اطالع خواهد رسید .سایت کتاب هم به نشانی
 www.testingbusinessideas.irراهان ــدازی ش ــده ،که ضمن معرف ــی اجمالی کتاب ،به
ارائـــۀ مطالـــب و مقاالت مرتبط با موض ــوع آن و نیز ابزارهای مورد نی ــاز خوانندگان محترم
خواهد پرداخت .امیدواریم این تالشها کمکی باش ــد به تمام کسانی که میخواهند در
مسیر نوآوری قدم بگذارند و کسبوکاری برهمزننده بنیان نهند.
در پایـــان بـــر خود الزم میدانی ــم از تمامی عزیزان ــی که به آنها عش ــق میورزیم ،بهویژه
فرزنـــدان دلبندمـــان که با صب ــر ،همراه ــی و حمایتهایش ــان امکان ترجم ــۀ این کتاب
را بـــرای مـــا فراهـــم کردند ،تشـــکر کنی ــم .همچنی ــن از کلیۀ هم ــکاران محترم انتش ــارات
آریاناقلم بهخصوص ســـرکار خانم س ــمیه محمدی ،مدیرعامل فرهیخته ،و جناب آقای
فر دانشـــمند ،متواضع ،نکتهدان و البته دوستداشـــتنی سپاسگزاری
محمدعلی معین ِ
میکنیم ،چراکه بدون کمک ،همراهی و حمایتشان این اثر به سرانجام نمیرسید.
امیـــد که حاصل تالشهـــای صورتگرفته مقبول طبع نازکبی ـ ِـن خوانندگان محترم،
دانشدوســـت و دانشـــمند بیفت ــد و نظره ــا و پیش ــنهادهای اصالحیش ــان را از م ــا دریغ
نفرمایند.

حامد شیدائیان و علیرضا علیسلیمانی

ریسک ایدههای کسبوکار یتان
را کاهش دهید.

این کتاب به شما
کمک خواهد کرد

یاد بگیرید فرایند آزمودن
چگونه عمل میکند.

اولین آزمایشهایتان را
طراحی و اجرا کنید.

آزمودن ایدههای کسبوکاری
را شروع کنید

ً
آزمـــودن ایدههای کســـبوکاری برای شـــما مفهوم نســـبتا
جدیـــدی اســـت .ممکن اســـت کتابهای پیشـــتاز این
َ
حوزه را که اســـتیو بلنک 1و اریک ریس 2نوشتهاند خوانده
باشـــید یا شـــاید هم نخوانـــده باشـــید .بههرحـــال ،این را
میدانیـــد که قصـــد دارید بـــه دورۀ مهمی قـــدم بگذارید.
مشتاقید که ایدههایتان را به بوتۀ آزمایش بسپارید.

1. Steve Blank
2. Eric Ries

بتوانید مجموعۀ وسیعی از
آزمایشها را با تمام تیمهایتان
به اشتراک بگذارید.

رویدادهای مراسمگونۀ
آزمایشگری 2را بیاموزید.
فرایند آزمودن را
بهدقت تنظیم کنید.

با مجموعۀ وسیعی از آزمایشها عالوه
بر مصاحبه ،نظرسنجی و محصول
حداقلی قابل قبول 1آشنا شوید.

مهارتهای آزمودن ایدههای
کسبوکار یتان را تقویت کنید

ً
شـــما بـــا فراینـــد آزمـــودن ایدههـــای کســـبوکاری کامـــا
آشـــنایید .تمـــام کتابهایـــی را کـــه بـــه ایـــن مبحـــث
پرداختهانـــد خواندهایـــد .چندیـــن پـــروژه اجـــرا کـــرده و
محصـــوالت حداقلـــی قابـــل قبولـــی ســـاختهاید .اکنـــون
میخواهیـــد توانمندیتان را بهبـــود و مهارتهای آزمودن
را در خود ارتقا دهید.

ریسک و عدم قطعیت
ایدههای جدید را در سرتاسر
سازمانتان کاهش دهید.

ایدههای کسبوکار یتان را با شواهدی
قویتر از آنچه تا پیشازاین گردآوری
میکردید شکستناپذیر سازید.

مقیاس فعالیت آزمودن
ِ
ایدهها را در سازمانتان
افزایش دهید
شما وظیفۀ س ــاماندهی و افزایش مقیاس 3فعالیتهای
آزمـــودن ایدهها در س ــازمانتان را ب ــر عهده دار ی ــد .در این
حـــوزه باتجربهای ــد و ب ــه دنب ــال آخر ی ــن ش ــیوههای تفک ــر
عمل ــی 4میگردید تا آنها را در اختیار تیمهای مختلف در
سراسر سازمانتان قرار دهید.
 :minimum viable product .1این اصطالح ،که معادلهای فارسی دیگری مانند «حداقل محصول قابل عرضه»« ،کمینۀ محصول پذیرفتنی»« ،محصول
حداقلی» و «محصول کمینه» نیز دارد ،به محصولی گفته میشود که حداقل ویژگیهای الزم و کافی برای عرضه به مشتریان را داشته باشد .چنین
محصولی ابزاری مناسب برای آزمودن فرضیهها و یادگیری است.
2. experimentation ceremonies
3. scale

 :practical thinking .4این طرز تفکر ،که میتوان آن را تفکر کاربردی یا اجرایی نیز نامید ،درخصوص بهکارگیری مؤثر دانش برای دست زدن به اقدامی عملی
جهت حل مسائل است .درواقع تفکری است که هدف اصلی آن افزایش دانستهها نیست ،بلکه در بطن فعالیت و در قلمروی عمل اتفاق میافتد.

این کتاب برای نوآوران
2
شرکتی ،1کارآفرینان استارتاپی
و کارآفرینان فردی 3تدوین
شده است.

کدامیک از موارد زیر شما را بهتر توصیف میکند؟

نوآور شـــرکتی کـــه درحال به چالش کشـــیدن
وضـــع موجـــود و پایهگـــذاری کســـبوکارهای
خطرپذیـــر 4جدیـــد در دل محدودیتهـــای
ِ
سازمانی بزرگ است

کارآفریـــن اســـتارتاپی کـــه میخواهـــد اجـــزای
ســـازندۀ مـــدل کســـبوکارش را بـــه بوتـــۀ
آزمایش بسپارد تا از اتالف زمان ،انرژی و منابع
مالی تیم ،همبنیانگذاران و ســـرمایهگذاران
ِ
جلوگیری کند

کارآفرین فـــردی که فعالیت درآمدزای جانبی
یـــا ایـــدهای دارد کـــه هنـــوز نمیتـــوان آن را
کسبوکار دانست
5

4. business ventures
5. side hustle

1. corporate innovators
2. startup entrepreneurs
3. solopreneurs

کدامیک از موارد زیر مناسب حال شماست؟
بهجـــای اینکـــه بـــرای آزمایش
ایدههـــای کســـبوکاری همیشـــه
به گروههـــای کانونی ،1مصاحبهها
و نظرســـنجیها تکیـــه کنـــم ،بـــه
دنبال یافتن راههای جدیدی برای
آزمایش ایدهها هستم.

   میخواهـــم رشـــد تـــازهای را
محقـــق کنم ،اما مایل نیســـتم در
ً
فراینـــد آزمـــودن ایـــده تصادفـــا به
برند شـــرکتم آسیبی وارد کنم.

ً
  میدانـــــم بـــــرای اینکـــــه واقعا
تحولآفریـــــن 2باشـــــم بایـــــد تیـــــم
اختصاصیای داشـــــته باشـــــم که
خـــــود را مالک کار بدانـــــد و بتواند
برای خود شواهد خلق کند.

  از خطـــرات افزایش زودهنگام
ً
مقیـــاس شـــرکتی کـــه هنـــوز کامال
ِ
آمـــاده نیســـت آ گاهـــی دارم ،لـــذا
میخواهـــم مـــدل کســـبوکارم را
آزمایـــش کنـــم تـــا شـــواهدی خلق
کنـــم کـــه نشـــان دهـــد در مســـیر
درستی قرار دارم.

   میدانـــم کـــه بایـــد منابـــع
محـــدود را خردمندانـــه تخصیص
دهـــم و براســـاس شـــواهدی قـــوی
تصمیمگیری کنم.

میخواهـــــــم شـــــــبها کـــــــه
میخوابم خیالم راحت باشد که
روز پرجوشوخروشـــــــمان را صرف
کار کـــــــردن روی بااهمیتتریـــــــن
چیزهایـــــــی کردهایـــــــم کـــــــه برای
موفقیت استارتاپمان مهم است.

  بـــه این موضوع توجـــه دارم که
برای توجیه مراحل ســـرمایهگذاری
کنونی و آتـــی نیازمند نشـــان دادن
شواهدی از پیشرفتیم.

  مـــن منابـــع اســـتارتاپی را کـــه
جـــذب ســـرمایه کـــرده اســـت در
اختیار ندارم ،چه برسد به شرکت.

  مـــن فردیام که چیـــزی از این
ً
دست را قبال امتحان نکردهام ،لذا
میخواهم مطمئن شوم این اوقاتی
کـــه آخـــر شـــبها و آخـــر هفتههـــا
صـــرف میکنم ارزشـــش را داشـــته
باشد.

  درنهای ــت میخواه ــم تمام ــی
وقتم را به این ایده اختصاص دهم،
اما این ایده خیلی پرمخاطره به نظر
میرس ــد .برای انج ــام چنین تغییر
شگرفی ،باید شواهدی داشته باشم
از اینکه به دستاورد بزرگی میرسم.

  چنـــــد کتـــــاب درخصـــــوص
کارآفرینـــــی خواندهام ،امـــــا دربارۀ
نحـــــوۀ آزمـــــودن ایدههـــــا و انـــــواع
آزمایشهایی که باید اجرا کنم نیاز
به راهنمایی دارم.

گروهی متمرکز یکی از روشهای متداول در روش تحقیق کیفی است که بهمنظور جمعآوری اطالعات ،بررسی مسئله ،و محصوالت یا خدمات انجام
 :focus groups .1گروه کانونی یا گفتوگوی
ِ
میشود .در این روش ،گروه محدودی از افراد مطلع تشکیل میشود و از آنها خواسته میشود تا نظر و تحلیلشان را درخصوص موضوع مورد نظر بهصورت آزادانه به بحث بگذارند.

2. disruptive

چگونه از ایدهای خوب به
کسبوکاری معتبر برسیم
بســـیاری از کارآفرینان و نوآوران ایدههایشـــان را در حالی اجرا میکنند که هنوز نارساند،
ً
چراکه این ایدهها در ارائه عالی به نظر میرسند ،محاسباتشان کامال معقول جلوه میکند
ً
و طرح کسبوکار یشـــان وسوســـهانگیز اســـت ...فقط بعدا کاشـــف به عمـــل میآید که
تصویر ذهنی این افراد توهمی بیش نبوده است.

مبادا دچار این اشتباه شوید که ایدههای
کسبوکاری را بدون شواهد اجرا کنید :ایدههایتان
را ،بدون توجه به اینکه چقدر ممکن است در
تئوری عالی به نظر برسند ،کامل آزمایش کنید.

کسبوکار

اجـــــــــــــــرا

کاوشگری 1و آزمودن

ایده

1. search

برای شکستناپذیر کردن ایدههایتان ،براساس
مجموعۀ آزمایشهای موجود در این کتاب پیش بروید
ریســـک پیگیـــری ایدههایی که در تئـــوری خوب به نظر
آزمـــودن فعالیتی اســـت که با آن
ِ
میرســـند امـــا در واقعیت نتیجهبخش نیســـتند کاهـــشمییابد .با انجـــام آزمایشهای
سریعی که امکان یادگیری و تعدیل ایدهها را برایتان فراهم میکنند ایدهها را میآزمایید.
اجمالی گســـتردهترین مجموعۀ آزمایشهای در دســـترس به شما
این کتاب با شـــرح
ِ
ْ
کمک میکند ایدههایتان را با کمک شـــواهد شکستناپذیر سازید .با آزمودن همهجانبۀ
ایدههایتان از اتالف زمان ،انرژی و منابع برای ایدههای بینتیجه پرهیز کنید.

اولین وظیفۀ فرد کارآفرین و نوآور
کاهش ریسک و عدم قطعیت است.

عدم قطعیت
و ریسک

کسبوکار

اجـــــــــــــــرا

ایده

کاوشگری و آزمودن

اعتباربخشی

1

از درستی مسیری که در پیش
گرفتهاید مطمئن شوید .با
شواهد قوی اثبات کنید که ایدۀ
کسبوکار یتان بهاحتمال خیلی
زیاد نتیجهبخش است.

اکتشاف

2

دریابید که آیا مسیر کلیتان درست
است .مفروضات پایه را بیازمایید.
بینشهای اولیهای کسب کنید
تا در طی مسیر بهسرعت جهت
حرکتتان را اصالح کنید.

1. validation
2. discovery

ایدهپردازی
کنید

نمونهاولیۀ
کسبوکاری بسازید

طراحی کسبوکار

ارزیابی کنید
ری
مگی
صمی ید
کن
ت

فرایند تکرارشونده

آزمودن ایدۀ
کسبوکاری

طراحی مدل مفهومی کسبوکار
طراحی فعالیتی اســـت کـــه ایدههای مبهـــم ،بینشهای
پیشـــنهادی
مربـــوط به بـــازار و نیز شـــواهد را به ارزشهای
ِ
ملموس و مدلهای کســـبوکار مطمئـــن تبدیل میکند.
1
طراحی خوب مســـتلزم اســـتفاده از الگوهای
موفق مدل
ِ
کســـبوکار جهت به حداکثر رســـاندن بازدهـــی و رقابت
کردن فراسوی محصول ،قیمت و فناوری است.

فرضیهپردازی
کنید

یاد بگیرید

ارزش پیشنهادی

آزمایش کنید

مدل کسبوکار

ایده
1. patterns

آزمودن ایدۀ کسبوکاری و کاهش ریسک
آزمایش ایـــدۀ کســـبوکاری بـــزرگ ،آن را به قطعات
بـــرای
ِ
کوچکتـــری از فرضیـــات آزمایشپذیر تفکیـــک میکنید.
این فرضیات سه نوع ریسک را پوشش میدهند .نخست
اینکه مشتریان به ایدهتان عالقهمند نباشند (مطلوبیت.)1
دوم اینکـــه نتوانیـــد ایدهتـــان را بســـازید و عرضه کنید
(امکانپذیری .)2ســـوم اینکه نتوانید از ایدهتان پول کافی
به دست بیاورید (تداومپذیری.)3
مهمتریـــن فرضیاتتـــان را بـــا آزمایشهـــای مناســـب
میآزمایید .هر آزمایش شواهد و بینشهایی خلق میکند
کـــه بـــه شـــما امـــکان یادگیـــری و تصمیمگیـــری میدهد.
اگر براســـاس شـــواهد و بینشهایتان متوجه شـــوید که در
مســـیر اشـــتباهی قرار دارید ،ایدهتـــان را تعدیل میکنید و
اگر شـــواهد جهتگیریتان را تأییدکند ،به آزمودن ســـایر
جوانب ایدهتان میپردازید.

ریسک تداومپذیری
نمیتوانیم پول کافی به دست بیاوریم
این ریسک عبارت است از اینکه کسبوکار نتواند
جریانهای درآمدی موفقی ایجاد کند ،مش ــتریان
تمایل ــی به پرداخ ــت مبلغ (کافی) ب ــرای محصول
نداش ــته باش ــند یا هزینههای محصول آنقدر باال
سود پایدار ممکن نباشد.
باشد که ایجاد ِ

کاهش ریسک
و عدم قطعیت
بینشهای کلیدی

آزمایشها

فرضیات کلیدی

ریسک مطلوبیت
مشتریان عالقهمند نیستند
این ریسک عبارت است از اینکه بازار هدف بیش
ـتریان خیل ــی کمی به
از ح ــد کوچک باش ــد؛ مش ـ ِ
ارزش پیشنهادی آن کسبوکار عالقهمند باشند؛
ـتریان هدف،
ی ــا آن ش ــرکت در دسترس ــی ب ــه مش ـ ِ
جذب و نیز نگهداشت آنها ناتوان باشد.

ریسک امکانپذیری
نمیتوانیم ایدهمان را بسازیم و عرضه کنیم
این ریسک عبارت است از اینکه کسبوکار نتواند
بـــه منابع کلیدی (فناوری ،مالکیت فکری ،برند و
غیره) دسترســـی پیدا کند ،نتوانـــد توانمندیهای
الزم بـــرای انجـــام فعالیتهـــای کلیـــدی را ایجاد
کنـــد یا نتواند شـــرکای کلیـــدی برای ایجـــاد ارزش
پیشنهادی و افزایش مقیاس آن بیابد.
1. desirability
2. feasibility
3. viability

ایدهپردازی
کنید

نمونهاولیۀ
کسبوکاری بسازید

از تلهها پرهیز کنید

طراحی کسبوکار

ارزیابی کنید
ری
مگی
صمی ید
کن
ت

آزمایشگری را
رهبری کنید

فرضیهپردازی
کنید

آزمودن ایدۀ
کسبوکاری

افراد را برای انجام آزمایشها
سازماندهی کنید

اکتشاف

یاد بگیرید
تیم را طراحی کنید

آزمایش کنید

آزمایشی
انتخاب کنید
اعتباربخشی
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طراحی

آزمودن

آزمایشها

چارچوب فکری

تیم را طراحی کنید
ص3

فرضیهپردازی کنید
ص 27

آزمایشی انتخاب کنید
ص 91

از تلههای آزمایش بپرهیزید
ص 313

ایده را شکل دهید
ص 15

آزمایش کنید
ص 41

اکتشاف
ص 101

آزمایشگری را رهبری کنید
ص 317

یاد بگیرید
ص 49

اعتباربخشی
ص 231

افراد را برای انجام آزمایشها
سازماندهی کنید
ص 323

تصمیمگیری کنید
ص 59
مدیریت کنید
ص 65

پسگفتار
ص 329

2
طراحی

طـ ــرا

تیم را طراحی کنید

حــی

1

2
طراحی

«قدرت تیم ناشی از وجود تکتک
اعضای آن است .توانمندی هر عضو
هم ناشی از وجود تیم است».
فیل جکسون
مربی سابق انبی ِای
1

1. Phil Jackson
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طراحی کسبوکار

4
طراحی

آزمودن ایدۀ
کسبوکاری

تیم

رفتار

محیط

تیم را طراحی کنید

تیم

5

ً
مهارتهایی که معموال برای آزمودن ایدههای
کسبوکاری مورد نیاز است

چکیده
6
طراحی

طراحی تیم

محصول

بازاریابی

فناوری

تحقیق

حقوقی

مالی

دادهها

برای ایجاد کسبوکارمان به چگونه تیمی نیاز داریم؟
ما از تجربۀ همکاری با تیمهای مختلف در سرتاســـر دنیا
دریافتهایم که پشـــت هر کســـبوکار جدید و ْ
موفق تیمی
عالی قرار دارد .اگر در اســـتارتاپی هستید ،تیم بنیانگذار
همچون چســـبی اســـت که تمام افـــراد را در کنار هم نگه
میدارد .اگر در شـــرکتی هســـتید ،برای ایجاد کســـبوکار
خطرپذیر جدید ،همچنان به تیمی منسجم نیاز خواهید
داشـــت .و اگر کارآفرین فردی هستید ،تیمی که درنهایت
از مهارتهایشـــان اســـتفاده میکنیـــد عامـــل موفقیت یا
شکست کسبوکارتان خواهد بود.

طراحی

فروش

مجموعۀ مهارتهای چندوظیفهای
یه ــای اصلی مورد
تی ــم چندوظیفـ ـهای از هم ــۀ توانمند 
نیاز برای عرضۀ محصول و یادگیری از مش ــتریان برخوردار
اس ــت .مثال س ــاده و رای ــج از تی ــم چندوظیفـ ـه ْ
ای تیمی
اس ــت ک ــه از مهارتهای طراحی ،محصول و مهندس ــی
برخوردار باشد.

دستیابی به مجموعۀ مهارتهایی که
در اختیار ندارید
ته ــای م ــورد نی ــاز را در اختی ــار ندارید
ا گ ــر تمام ــی مهار 
ی ــا برایتان مقدور نیس ــت ب ــا اعضایی از بی ــرون همکاری
داش ــته باش ــید ،برای پر کردن این خأل ابزارهای فناورانه را
سبکوسنگین کنید.

برگرفته از ِجف َپ ِتن

1

1. Jeff Patton

هرروزه ابزارهای جدیدی به بازار میآیند که به شما امکان
میدهند:
1
•صفحۀ فرود بسازید
•لوگو طراحی کنید
•تبلیغات آنالین اجرا کنید
•و کارهای دیگر...
آنهم با اندک یا بدون هیچگونه تخصصی.

متن ــوع ب ــودن اعض ــای تی ــم ب ــدان معناس ــت ک ــه آنه ــا از
وج ــوه مختلف همچون نژاد ،قومیت ،جنس ــیت ،س ــن،
تجرب ــه و عقاید متفاوت باش ــند .امروزه ،تأثی ــرات واقعی
کسـ ـبوکارهای جدید در مردم و جامعه بیشتر از گذشته
اس ــت .اگر افرادی که تیمتان را تشکیل میدهند همگی
تجربی ــات ،تفک ــرات و ظاه ــر همانندی داش ــته باش ــند،
آن ــگاه عب ــور از مس ــیری پر از عدم قطعیت بس ــیار دش ــوار
خواهد بود.
نبـــود تجربیـــات و دیدگاههـــای گونا گون در تیـــم منجر به
رسوخ سوگیریهای شخصیتان در کسبوکار میشود.
در خالل تشـــکیل تیم ،همواره تنوع را سرلوحۀ کارتان
قرار دهید ،نه اینکـــه بخواهید بعدها به فکر آن بیفتید .با
داشـــتن تیم رهبری متنوع ،الگوی دیگـــر اعضای تیمتان
باشید .رفع مسائل ناشی از داشتن تیم غیرمتنوع در آینده
بسیار دشوار است.

تجربۀ کارآفرینی
تصادفی نیست که کسـ ـبوکارهای موفق از کسانی بهره
میبرند که از قبل تجربۀ کارآفرینی دارند.
بســـیاری از کارآفرینـــان قبلازآنکـــه بـــه موفقیـــت برســـند
نا گزیـــر از تالشهای متعددی بودهاند .در پس بازی موفق
«پرندگان
خشمگین» 2شـــرکت ُرویو ،3شش سال تالش و
ِ
 51بازی شکستخورده وجود دارد.

7
تیم را طراحی کنید

ابزارهای آزمودن

تنوع

1. landing page
2. Angry Birds
3. Rovio

تیمهای موفق شش رفتار از
خود بروز میدهند
چکیده
8
طراحی

رفتار تیم
رفتار تیممان باید چگونه باشد؟
طراحی تیم الزم اســـت ،اما کافی نیســـت .ممکن اســـت
تجربۀ کارآفرینی داشـــته باشـــید ،اما نحوۀ تعامل شـــما با
تیمتان هم باید واجد ویژگیهای کارآفرینانه باشـــد .رفتار
تیم را میتوان در قالب شـــش مقولهای که شـــاخصهای
اصلی موفقیت تیماند بازگو کرد.

 .1تحت تأثیر دادهها هستند

الزم نیس ــت دادهمح ــور باش ــید ،ام ــا بای ــد از
دادهه ــا تأثیرپذی ــری داش ــته باش ــید .تیمه ــا
دیگ ــر نمیتوانن ــد فهرس ــت بلندباالی ــی از
یه ــای محص ــول 1را س ـ ِـرفرصت و
نیازمند 
بهترتی ــب پیادهس ــازی کنن ــد .درع ــوض،
بینشه ــای حاص ــل از دادههاس ــت ک ــه
فهرست نیازمندیهای محصول و استراتژی
را شکل میدهد.

 .2آزمایشمحورند

تیمهای موفق آمادۀ اش ــتباه ک ــردن و آزمایش
کردنان ــد .آنه ــا در عی ــن اینک ــه ب ــر عرض ــۀ
قابلیتها متمرکزند ،ماهرانه آزمایشهایی را
نیز برای یادگیری درخصوص پرریسـ ـکترین
مفروضاتش ــان اج ــرا میکنند .در ط ــی زمان،
آزمایشها را با آنچه در تالش برای آموختنش
هستید وفق دهید.

 .3مشتریمدارند

 .5رویکرد تکرارشونده دارند

ام ــروزه ،بهمنظور ایجاد کســـبوکارهای تازه،
تی مه ــا بای ــد «چرایـــی» کار را بداننـــد .مقدمۀ
این دانس ـ ْ
ـتن داشتن ارتباط مستمر با مشتری
اس ــت .این ارتبـــاط نبایـــد محدود بـــه تجربۀ
جدید مش ــتری باشـــد و باید بـــه ظاهر و باطن
محصول نیز بپردازد.

تیمهای موفق با اســـتفاده از چرخۀ عملیات
تکـــراری بـــه دنبـــال دســـتیابی بـــه نتیجـ ـهای
مطلوبانـــد .فرض رویکرد تکرارشـــونده 2این
اســـت که شاید راهحل را نمیدانید ،لذا برای
رسیدن به نتیجه تا کتیکهای مختلف را در
فرایندی تکراری به کار میگیرید.

 .4ویژگیهای کارآفرینانه دارند

 .6در مفروضات تردید میکنند

س ــریع حرکت کنیـــد و موارد را اعتباربخشـــی
کنی ــد .تیمه ــای موفـــق نوعـــی حـــس فوریت
دارن ــد و ش ــتاب الزم بـــرای حرکت بهســـمت
نتیجـ ـهای مقبـــول را ایجـــاد میکننـــد .ایـــن
مستلزم حل خالقانه و سریع مسائل است.

تیمهـــا بایـــد مایـــل باشـــند وضعیـــت موجود
و کســـبوکار معمـــول را بـــه چالش بکش ــند.
تیمهای موفق ابایی ندارند که بهجای اجرای
همیشـــگی و بدون مخاطرۀ مدل کســـبوکار
وکاری تحولآفری ــن و
معمـــول ،مـــدل کســـب
ِ
برهمزننـــدهای را بیازمایند کـــه به نتایج بزرگی
منجر خواهد شد.
1. backlog
2. iterative approach

اندازۀ تیم
+
جزئیات آزمایش
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بزرگ کردن اندازۀ تیم
میتوانید این ســـفر را بدون داشـــتن تیم آغـــاز کنید ،اما با
پیچیدهتر شـــدن آزمایشهـــا در طی زمان ،ممکن اســـت
نفراتـــی را به تیمتـــان اضافـــه کنید .همچنانکه بهســـوی
تناســـب محصول/بازار ،ساختن مســـیر درست و افزایش
مقیـــاس کســـبوکارتان پیـــش میرویـــد ،به بزرگ شـــدن
تیمتان و تکمیل ترکیبش در گذر زمان هم فکر کنید.

پیشرفت

تیم را طراحی کنید

عدم قطعیت
و ریسک
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محیط تیم
چگون ــه میتوانی ــد محیط ــی برای ش ــکوفا ش ــدن تیمتان
طراحی کنید؟
تیمهـــا بـــرای کشـــف فرصتهـــای جدید کســـبوکاری
بـــه محیطـــی حمایتگـــر نیاز دارنـــد .اگر شکســـت تیمتان
را برنمیتابیـــد ،از تیمتـــان انتظاری هم نداشـــته باشـــید.
شکســـت رخ خواهد داد ،اما هدف تیم شکست خوردن
نیســـت .هدف این اســـت که در مقایســـه با رقبا ســـریعتر
بیاموزیـــد و آن آموختههـــا را بـــه کار گیریـــد .رهبـــران باید
بهصـــورت هدفمنـــد محیطی را طراحی کننـــد که این امر
بتوانـــد در آن رخ دهـــد ،در غیر این صـــورت حتی تیمی با
ترکیب مطلوب و رفتارهای درســـت نیز درنهایت متوقف
خواهد شد و دست از تالش خواهد کشید.

تیم باید...

اختصاصی باشد

تأمین مالی بشود

آزادی عمل داشته باشد

تی مه ــا به محیطی نیاز دارند ک ــه در آن بتوانند
ً
منحص ــرا به ی ــک کار بپردازند .درگی ــر بودن در

انتظ ــار اینکه تیمهـــا بدون داشـــتن بودجه یا

بایـــد بـــه تیمهـــا آزادی عمـــل داد تـــا کار را از

مناب ــع مال ــی کار کننـــد واقعبینانـــه نیســـت.

آن خـــود بداننـــد .نبایـــد بـــا اعمـــال مدیریت

چند پروژه آرامآرام هر پیشرفتی را زایل میکند.

انجام آزمایشها هزینهبر اســـت .با استفاده از

ذرهبینـــی 2روی آنها پیشرفتشـــان را کند کرد.

تی مه ــای کوچکی ک ــه به ی ــک کار میپردازند

رویکردی مش ــابه با سرمایهگذاری خطرپذیر ،

درعـــوض ،به آنهـــا این آزادی عمـــل را بدهید

نس ــبت ب ــه تی مه ــای بزرگی ک ــه روی ی ــک کار

بودجۀ تیمها را بـــر مبنای آموختههایی که در

که خودشان نحوۀ پیشـــروی بهسوی هدف را

متمرکز نیستند پیشرفت بیشتری دارند.

جلسات بازبینی با ذینفعان مطرح میکنند

تعیین کنند.

1

افزایش دهید.

1. venture-capital
2. micromanage

شرکت باید اینها را مهیا سازد...
رهبری
پشتیبانی
تیمها به محیطی نیاز دارند که نوع صحیحی از
ِ
رهبری
رهبـــری در آن حکمفرمـــا باشـــد .در اینجـــا شـــیوۀ
ِ
تسهیلگرانه 1مطلوب اســـت ،چراکه راهحل را نمیدانید.
با ســـؤال کـــردن رهبری کنید ،نـــه با پاســـخ دادن ،و توجه
داشته باشـــید که گلوگاه همیشه در قسمت باالی بطری
قرار دارد.

مشتریان
تیمها باید به مشـــتریان دسترسی داشـــته باشند .سالیان
ســـال روال اینگونه بوده که تیمها را از مشـــتریان دور نگه
دارند ،اما برای حل مشـــکالت مشـــتری ،ایـــن روش دیگر
روش درســـتی نیســـت .اگـــر دسترســـی تیمها به مشـــتری
همچنان با مانع روبهرو باشـــد ،ســـرانجام فقط با حدس و
گمان و هرطور که شده محصول را خواهند ساخت.

استراتژی
تیمه ــا ب ــه هدایت و اس ــتراتژی نی ــاز دارند ،وگرن ــه خیلی
س ــخت خواهد بود که بتوانند درخصوص دگرگونسازی
3
(ایجاد چرخش در) 2ایدۀ کسبوکاری جدید ،پافشاری
بر آن یا کنار گذاشتن 4آن تصمیمات آ گاهانهای بگیرند.
بدون داش ــتن استراتژی روشن و منس ــجم ،بهجای اینکه
پیشرفت کنید ،فقط خودتان را سرگرم خواهید کرد.

مربیگری
تیمهـــا نیازمند مربیگریاند ،بهخصوص اگـــر اولین تجربۀ
مشترکشـــان باشـــد .مربیـــان ،چـــه داخلـــی و چـــه بیرونی،
میتواننـــد زمانیکـــه تیمها در یافتـــن آزمایـــش بعدی خود
جهت اجرا درمانده شـــدهاند برای راهنمایی آنها به کمک
بیایند .تیمهایـــی که فقط از مصاحبهها و نظرســـنجیها
ً
استفاده کردهاند میتوانند از کمک مربیانی که قبال طیف
وسیعی از آزمایشها را تجربه کردهاند بهرهمند شوند.

منابع
تیمها برای موفقیت باید به منابع دسترسی داشته باشند.
محدودیتهـــا خوبانـــد ،امـــا در مضیقـــه گذاشـــتن تیـــم
نتیجهبخـــش نخواهد بود .تیمها برای پیشـــبرد کار و خلق
شـــواهد به منابـــع کافی نیـــاز دارند .منابع ،بســـته بـــه ایدۀ
کسبوکاری تازه ،میتواند فیزیکی یا دیجیتالی باشد.

راهنمایی
تیمه ــا نیازمن ــد قیودیاند ک ــه آزمایشهایش ــان را متمرکز
کنند .آنها برای دستیابی به درآمدی جدید باید به جایی
رهنمون شوند که قرار است ایفای نقش کنند ،خواه آنجا
بازاری همجوار 5باشد و خواه بازاری جدید.
شاخصهای کلیدی عملکرد
تی مه ــا نیازمند ش ــاخصهای کلیدی عملکرد هس ــتند
تا تش ــخیص پیشرو یشان ب هس ــمت هدف برای همگان
تس ــهیل ش ــود .ب ــدون وج ــود تابلوه ــای راهنم ــا در ط ــول
مس ــیر ،تش ــخیص اینکه آیا باید بر روی کسـ ـبوکار جدید
سرمایهگذاری کرد یا خیر ممکن است چالشبرانگیز باشد.
6

)6. key performance indicators (KPIs

5. adjacent market

4. kill

3. persevere

2. pivot

1. facilitative leadership
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پشتیبانی

دسترسی

هدایت

نقشۀ
همسویی تیم

مأموریت

اهداف
مشترک

تعهدات
مشترک

3

4

1

دورۀ زمانی

منابع
مشترک

5

2

ریسکهای
مشترک

6

حرکت روبهجلو
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9

همسویی تیم
چگونه میتوانید از همسو بودن اعضای تیمتان با یکدیگر
مطمئن شوید؟
ً
تیمها در زمان شکلگیری غالبا فاقد هدف ،زمینه و زبان
مشـــترکاند .این مسئله اگر در زمان تشـــکیل تیم و شروع
کار حل نشود ،میتواند بعدها ویرانگر باشد.
1
نقشـــۀ همســـویی تیـــم ،کـــه اســـتفانو ماســـتروجا کومو
ابداعـــش کـــرده ،ابـــزار بصـــریای اســـت کـــه بـــه اعضای
تیـــم امـــکان میدهـــد آمـــادۀ فعالیـــت شـــوند :جلســـات
ثمربخشتـــری برگـــزار و محتـــوای گفتوگوهایشـــان را
ســـازماندهی کنند .این نقشـــه میتواند بـــه تیمها کمک
کنـــد شـــروعی ثمربخشتـــر ،همـــراه بـــا مشـــارکت بهتـــر و
موفقیت بیشتر در کسبوکار ،داشته باشند.

 .1مأموریت را مشخص کنید.
 .2بازۀ زمانی مورد توافق را تعیین کنید.

هریک از اجزای سازندۀ این
نقشه اطالعات مهمی را که باید
دربارهشان با تیمتان گفتوگو
کنید شرح میدهد .شناسایی
زودهنگام اختالف برداشتها
میتواند از همسو نبودنتان که
حتی ممکن است از آن بیخبر
باشید جلوگیری کند.

 .3اهداف مشترک تیم را تعریف کنید.
اهداف مشترک
قص ــد داریم با ه ــم به چه چیزی دس ــت
یابیم؟
 .4س ــطوح تعهـــد اعضای تیـــم را تعیین
کنید.
تعهدات مشترک
چه کسی چه کاری میکند؟
 .5منابع مشترک مورد نیاز برای موفقیت
را مستند کنید.
منابع مشترک
به چه منابعی نیاز داریم؟

8

حرکت
روبهعقب

7

 .6بزرگتریـــن ریســـکهایی را که ممکن
است رخ بدهند یادداشت کنید.
ریسکهای مشترک
چ ــه چی ــزی میتوان ــد مان ــع موفقیتم ــان
بشود؟
 .7با ایجـــاد اهداف و تعهـــدات جدید،
نحـــوۀ مقابلـــه بـــا بزرگترین ریســـکها را
شرح دهید.
 .8چگونگـــی مواجهه با محدودیتهای
منابع را توصیف کنید.
 .9تاریخهـــای مشـــترک را تعییـــن و
تصویب کنید.

1. Stefano Mastrogiacomo

نقشۀ همسویی تیم

دورۀ زمانی:

مأموریت:

اهداف مشترک

تعهدات مشترک

منابع مشترک

ریسکهای مشترک

قصد داریم با هم به چه چیزی دست یابیم؟

چه کسی چه کاری میکند؟

به چه منابعی نیاز داریم؟

چه چیزی میتواند مانع موفقیتمان بشود؟
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اداﻣﻪ دارد...
«خلق ایده معضل نیست».
ریتا َمک َ
گرت
مدیریتﺪهﻫﺎي
استادن اﯾ
ﮐﺘﺎب آزﻣﻮد
2
دانشکدۀ کسبوکار کلمبیا
1

ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺳﻔﺎرش
ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرة
ﻧﺴﺨﮥ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎرات آرﯾﺎﻧﺎﻗﻠﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

www.AryanaGhalam.com

1. Rita McGrath
2. Columbia Business School
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ریتا َمک َ
گرت
استاد مدیریت
2
دانشکدۀ کسبوکار کلمبیا
1

1. Rita McGrath
2. Columbia Business School

