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کتاب براساس دستور خّط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. رسم الخط این 
یاناقلم محفوظ است. تمام حقوق چاپ و نشر این اثر برای انتشارات آر

کتبی ناشر ممنوع است.  تکثیر و انتشار تمام یا بخشی از این اثر به هر شکل بدون اجازٔه 



کنید. کسب وکارتان را پیدا  ــیر افزایش مقیاس  کتاب، مســ با استفاده از 44 آزمایش این 

به شکلی نظام مند، دسـت به ریسـک های کوچکی بزنید تا به موفقیتی بزرگ نائل شوید.

دیوید ِجی.بَلند و الکساندر استروالدر     حامد شیدائیـان و  علیرضا علی سلیمانی





اینکهکارآفرینانوایدهپردازانعاشـــقایدۀخودمیشـــوندموضوعآشـــناییاست.بیشتر
یاتوسعۀمحصولیاسازمانشاندارندبیشتر افرادوقتیایدهایبرایراهاندازیکسبوکار
کار برنقاطقوتآنتمرکزمیکنندونقاطضعفیابهتعبیریحلقههایسســـتزنجیرۀ
یادیراصرفتکمیل خودرانمیبینندوبااشـــتیاقیســـتودنیماههایاحتیسالهایز
گـــربهبازارعرضهشـــودبیتردید ایـــدهوســـپستولیـــدوارائۀآنمیکننـــدوفکرمیکنندا
کافییاسرمایهگذار فروشخوبیخواهدداشـــتوشایدتنهامشـــکلخودرانبودسرمایۀ
کار از کار کـــه رامیبینند کار ایـــرادات میداننـــد.درنهایـــتزمانـــیایننقاطضعـــفو
اینفراینداست کهشکستجزئیاز گذشـــتهاستوشکســـتخوردهاندوبااینتعبیر
فرایندآزمودنراتوجیهمیکنندومسیریادگیریهممسدودمیشود. سهلانگاریخوددر
بهنظرمیرسدعلتشکستخیلیازمحصوالتوایدههاهمینتوجهنکردنهاباشد.
بنابرمفروضاتیکهازنگاهخـــودشوهمتیمهایشصحیحومورد کارآفریـــنیـــاایدهپرداز
رابهسرانجامرساندهاست کار تأییداســـتونهازنگاهمصرفکنندهومخاطبنهایی
کتابطراحیارزش کردهاســـت.البتـــهاینقصۀجدیدینیســـت__در وتصمیمگیری
بیشـــتر کـــردهبودیم.احتمااًل پیشـــنهادیوتفکـــرطراحیدرکســـبوکارهمبهآناشـــاره
اینحوزهتااالنبهایننتیجهرســـیدهباشـــندکهبایـــدمخاطبنهاییرا افـــرادحاضردر
یمدرســـتاستعملنکنیم، بهدرســـتیانتخابکنیموفقطبرپایۀآنچهخودمیپندار
کهچگونهمیبایســـتبررسیوآزمونراانجامدهندونهایتًا امادرمرحلۀاجرانمیدانند
کارهاییانجاممیدهند،اماچونهدفمندطراحیواجرانشـــدهاست جســـتهوگریخته

بازهمنتیجۀموثقیبهدستنمیدهد.
برایکمکبهاینمســـئله،اســـتروالدروهمکارانشدرادامۀانتشـــارکتابهایحوزۀ
کســـبوکاروکارآفرینـــیمانندخلقمدلکســـبوکاروطراحیارزشپیشـــنهادیکتاب
ارائهکردهاند. هدف اصلیاینکتابکمک آزمودنایدههایکسبوکاررامنتشروبهبازار
بـــهافرادمختلفدرســـطوحمختلـــفازکارآفرینفـــردیتاســـازمانیازمدیرانمحصول

یابـــیاســـتتابتواننـــدایدههـــاومفروضاتیمرتبطبابـــازارومحصـــولرابادقتو تـــابازار
کتابقبلیخـــود__طراحی کردنـــددر جزئیاتمختلفبســـنجند.نویســـندگانســـعی
کنند ارزشپیشنهادی__تناسبمیانمشتریوارزشپیشنهادیراشرحدهندوکمک
خوانندۀکتاببهدرستیمشتریراشناساییکندومتناسبباآنارزشپیشنهادیارائه
کتاببهصورتجزئیودقیقتربهفرایندآزمودنبخشهایمختلفایده دهـــدودراین
کهسعیشدهتا کتابایناست یاارزشپیشـــنهادیپرداختند.یکیازویژگیهایاین
گامبهگامشـــرحداده کاملومراحلاجرایآن درآنتمامـــیآزمونهایموجودباجزئیات
افـــرادحاضردرفضایاســـتارتاپیوکارآفرینیبـــابرخیازاین بســـیاریاز شـــود.احتمااًل
کاربردی آزمونهاآشـــناباشـــند،اماگردآوریهمۀآنهادریککتاْبنقشـــۀراهـــیمفیدو
کهبرایهرکداممسیراجرا،هزینه،ریسک،اعتبارومثالیدرقالبی فراهممیکند،بهویژه
کتـــابمیتواندباتوجهبهاهمیـــت،بودجهو مشـــخصآمدهاســـت.درنهایتمخاطب
کـــهدراختیارداردچندآزمـــونراانتخابکندوایدۀخـــودرابیازمایدوباملموس زمانـــی
گفتوگوهایمعنادارتـــریباآنها کـــردنایدههایخودبـــرایشـــرکتهاوســـرمایهگذاران

داشتهباشد.
شـــایانذکراســـتاینکتابهممانندســـایرکتابهایایننویسندگانباهمکاری
آنهاواطالعواجازۀانتشاراتجانوایلیترجمهومنتشرشدهاست،امابهدلیلمسائل
اینچاپ مرتبطباتحریمهافراینداخذرســـمیمجوزآنطوالنیترشـــدوتازمانانتشـــار

بهدستمانرسید.
یمتوانسته یموامیدوار ازهمراهیتمامیخوانندگانماندرطیاینسالهاسپاسگزار
کارآفرینانو کنـــاروهمراه  کارآفرینیدر باشـــیمباانتشـــارکتابهایتخصصیمرتبطبا

کسبوکارهایایرانیباشیم. توسعهدهندگان
سمیه محمدی
یاناقلم مدیرعاملانتشاراتآر



کارآفرینان  کســـبوکاریو کهصاحبـــانایدههـــای یکـــیازجدیتریـــنچالشهایـــی
طرِح همـــوارهبـــاآنمواجهانـــداجـــرایایدههاینارساســـت.ایـــنایدههاینـــارسدر
ظاهر،جذابووسوســـهانگیزبهنظرمیرسند، در کسبوکاریشـــانمعقولومنطقیو
یســـکایدههای ر امـــادرعمل،جـــوابنمیدهنـــد!درواقع،بهعـــدمقطعیت،ابهامو
کهبایدتوجهنمیشـــود.اینموضوعباعثمیشـــوددرصد  کســـبوکاریجدیدآنقدر
پول بهاتـــالفمنابعازجملهزمـــان،انرژیو ایدههـــاینوشکســـتبخورندو باالیـــیاز
یســـکوعدم که»نـــوآوری«بهمعنـــای»پذیرشر منجـــرشـــوند.امـــامگرجزایناســـت

کرد؟ قطعیت«است؟پسچهباید
کســـبوکار  کتابمطرحوپرفروشدنیا،یعنیخلقمدل کهمکملدو کتاب، ایـــن
وطراحیارزشپیشـــنهادی،اســـت،باتمرکزبرموضوع»آزمودنایدههایکسبوکاری«
اختیارمیگـــذاردتاخواننـــدگانبتوانندبا ومعرفـــیابزارهـــایآن،راهنمایـــیعملـــیدر
آن»مطلوبیت«،»امکانپذیری«و»تداومپذیرِی«ایدههایشـــانرابیازمایندو اســـتفادهاز

یســـکوعدمقطعیِتایدههاآنهارابهکسبوکارهاییمعتبربدلسازند. کاهشر با
کسبوکارازچهاربخشتشکیلشدهاست: کتابآزمودنایدههای

1.  طراحی
2. آزمودن

3.آزمایشها
4.چارچوبفکری

و گرفته،به»طراحیتیم«مشتملبرترکیب،رفتار که»طراحی«نام کتاب، بخشاول
کسبوکاری«میپردازد. محیطتیمونیزبه»شکلدادنایدۀ

کردن«،»یادگیری«، دربخشدوم،باعنـــوان»آزمودن«،به»فرضیهپردازی«،»آزمایش
»تصمیمگیـــری«و»مدیریـــت«پرداختهشـــدهاســـت.»فرضیهپردازی«عبارتاســـتاز
کســـبوکاریواولویتبندیآنهـــابرایآزمودنشـــان؛ تعییـــنفرضیـــاتزیربنایـــیایـــدۀ
کردن«مشـــتملاســـتبرطراحیونیزاجرایآزمایش؛»یادگیری«شاملتحلیل »آزمایش
کســـببینشازشـــواهدحاصلهاســـت؛»تصمیمگیری« آزمایشهاو شـــواهدحاصلاز
گذاشـــتنآن کنار یعنـــیاتخاذتصمیـــمدرخصوصپافشـــاریبرایده،دگرگونســـازییا
)ودرواقـــعتبدیلبینشهایکسبشـــدهبـــهاقـــدام(؛ودرنهایت»مدیریـــت«بهمعنای

مدیریتفرایندآزمایشگریاست.
کـــه»آزمایشهـــا«نـــامدارد،ابتـــداراهنماییبرای درســـومینومفصلتریـــنبخـــش،
کســـبوکاریارائهشـــدهوبعد،به »انتخابآزمایش«مناســـبجهتآزمودنایدههای
کتشـــاف«و»اعتباربخشـــی«پرداخته کلی»ا گانۀ۴۴آزمایشذیلدودســـتۀ معرفیجدا
گامهای آنآوردهشدهاست،سپس شدهاست.درهرآزمایشابتدامعرفیمختصریاز
آزمایشو اجرایـــیوجزئیـــاتمرتبـــطباآن)هزینه،مدتزمان،قوتشـــواهدحاصـــلاز
توانمندیهایموردنیاز(بیانشـــدهودرنهایتآزمایشهاییکهجهتایجادشـــواهدی
اینآزمایشانجامدادمعرفیشـــدهاند.ضمـــناینکهبرای قویتـــرمیتـــوانقبلوبعـــداز

آزمایشهامطالعۀموردیهمارائهشدهاست. تفهیمبهتر،برایبرخیاز



گرفته،مطالبیدرخصوص»پرهیزاز که»چارچوبفکری«نام دربخـــشچهارمهم،
تلههایآزمایش«،»رهبریکردنآزمایشگری«و»سازماندهیافرادبرایانجامآزمایشها«

ارائهشدهاست.
اینحوزه اســـتروالدر،هـــردودر ندوالکســـاندر

َ
کتـــاب،دیویـــدِجـــی.بل نویســـندگان

اعتباربخشـــیبـــهمحصوالتوخدمات نددر
َ
صاحبنـــاموباتجربهاند.دیویدِجی.بل

شـــرکتهاییدرسراســـردنیـــانقشداشـــتهوبیـــشاز۱۰ســـالاززندگیحرفـــهایاشرا
کردهاستودرحالحاضر،درچند صرفافزایشمقیاساســـتارتاپهایفناوریمحور

شتابدهندۀاستارتاپیدرسیلیکونولیبهتدریسمشغولاست.
کتابپرفروشدرسطحدنیا،یعنیخلق الکساندراستروالدرهمنویسندۀاصلیدو
کســـبوکار کســـبوکاروطراحیارزشپیشـــنهادی،وازمتفکرانپیشـــرودرحوزۀ مدل
مقـــاممدعو،در اســـت.اوبارهـــادرشـــرکتهایبرتـــردنیـــاســـخنرانکلیـــدیبـــودهودر

دانشگاههایبرتردنیابهایرادسخنپرداختهاست.
کـــهمطالعۀآنبـــرایصاحبان ومطالـــبکتاببهگونهایاســـت موضـــوع،ســـاختار
ایدههایکســـبوکاری،کارآفرینانفردیواستارتاپی،نوآورانسازمانی،سرمایهگذارانو
که کسانی کارآفرینی،ونیزتمامی مدیرانمحصول،دانشجویانوعالقهمنداننوآوریو
کنندمیتواندمفیدباشد.بهعالوه،تجربه،دانش مایلانددرزیستبومنوآوریفعالیت

کتابباشد. وخوشنامینویسندگانخودمیتواندانگیزهایبرایخواندناین
کهبهتردیدیمبـــرایرعایتامانتازنظرخوانندگانمحترمپوشـــیدهنماند نکتـــهای
کتـــاباعمال کهمـــامترجمـــاندرمتن اصالحـــاتمتعـــددوبعضًااساســـیایاســـت
نســـخۀانگلیســـی کردهایـــم.توضیـــحاینکـــهحینترجمۀکتاباشـــکاالتمتعددیدر
کاًلنادرســـت کهازجملۀآنهامیتوانبهمعکوسبودنودربرخیموارد کردیم، مشـــاهده
کرد.ما، کلیکونرختبدیلو...(اشـــاره تعاریفنـــرخ)مانندنرخ یادیاز بـــودنتعدادز
پسازگردآوریاشـــکاالت،فهرســـتآنهـــاراهمراهباپیشـــنهادهایاصالحیخود،طی
تأییدنویســـندگان کـــهپساز کتـــابمنعکسکردیم، چندیـــنمکاتبـــه،بهنویســـندگان
کهبهجایارائۀمطالب یاداصالحاتمدنظر،مقررشـــد کتاب،بهدلیلتعدادز محترم
کتـــاب،اصالحاتپیشـــنهادیرادرمتنترجمۀفارســـیاعمال پانوشـــت اصالحـــیدر
کنیـــم.بهایـــنلحاظ،ممکناســـتخوانندگانمحتـــرمبهاختالفاتیمیانمتننســـخۀ

کهبهتردیدیمپیشاپیشخوانندگانمحترمرا کتاببربخورند فارسیونسخۀانگلیسی
گاهســـازیم.ضمنًابایدبهایننکتهنیزاشـــارهکنیمکهتمامیپانوشـــتهای ازعلتآنآ

کتابازمترجماناست. نسخۀفارسی
یم کتـــابدرمیانبگذار موضوعدیگریکهمیخواســـتیمباشـــماخوانندگانمحترم
کتـــاباجرایی کـــهبـــرایارائـــۀخدمـــاتبهتربـــهخواننـــدگانمحتـــرم ابتـــکاریاســـت
کتابمیتوانندبهســـایتســـنجاپبهنشـــانی شـــدهاســـت.خوانندگانفرهیختۀاین
کنند.ســـنجاپســـعی کهمهیاشـــدهاســـتفاده www.sanjup.irمراجعـــهوازخدماتی
دارد،بدوناینکهبخواهدایدۀصاحبانایدهرابداند،آنهارادرمســـیرآزمودنایدهشـــان،
رابرایشانهموارسازد. کندومسیرراهاندازیکسبوکار گامبهگام،راهنماییوهمراهی
وبراســـاسبرنامهریزیهایصورتگرفته،تکمیل انشـــاءاهللخدماتســـنجاپ،بهمرور
کتابهمبهنشانی کهبهروشهایمقتضیبهاطالعخواهدرسید.سایت خواهدشد،
کتاب،به کهضمنمعرفـــیاجمالی www.testingbusinessideas.irراهانـــدازیشـــده،
ارائـــۀمطالـــبومقاالتمرتبطباموضـــوعآنونیزابزارهایموردنیـــازخوانندگانمحترم
کهمیخواهنددر یماینتالشهاکمکیباشـــدبهتمامکسانی خواهدپرداخت.امیدوار

کسبوکاریبرهمزنندهبنیاننهند. مسیرنوآوریقدمبگذارندو
یم،بهویژه پایـــانبـــرخودالزممیدانیـــمازتمامیعزیزانـــیکهبهآنهاعشـــقمیورز در
کتاب کهباصبـــر،همراهـــیوحمایتهایشـــانامکانترجمـــۀاین فرزنـــداندلبندمـــان
رابـــرایمـــافراهـــمکردند،تشـــکرکنیـــم.همچنیـــنازکلیۀهمـــکارانمحترمانتشـــارات
یاناقلمبهخصوصســـرکارخانمســـمیهمحمدی،مدیرعاملفرهیخته،وجنابآقای آر
محمدعلیمعینفِردانشـــمند،متواضع،نکتهدانوالبتهدوستداشـــتنیسپاسگزاری

کمک،همراهیوحمایتشانایناثربهسرانجامنمیرسید. کهبدون میکنیم،چرا
کهحاصلتالشهـــایصورتگرفتهمقبولطبعنازکبیـــِنخوانندگانمحترم، امیـــد
یغ مـــادر دانشدوســـتودانشـــمندبیفتـــدونظرهـــاوپیشـــنهادهایاصالحیشـــانرااز

نفرمایند.

حامد شیدائیان و علیرضا علی سلیمانی



 این کتاب به شما 
کمک خواهد کرد

آزمـــودنایدههایکســـبوکاریبرایشـــمامفهومنســـبتًا
این کتابهایپیشـــتاز جدیـــدیاســـت.ممکناســـت
نک۱واریکریس2نوشتهاندخوانده

َ
کهاســـتیوبل حوزهرا

باشـــیدیاشـــایدهمنخوانـــدهباشـــید.بههرحـــال،اینرا
ید. یدبـــهدورۀمهمیقـــدمبگذار کهقصـــددار میدانیـــد

کهایدههایتانرابهبوتۀآزمایشبسپارید. مشتاقید

  آزمودن ایده های کسب وکاری
را شروع کنید

یادبگیریدفرایندآزمودن
چگونهعملمیکند.

اولینآزمایشهایتانرا
کنید. طراحیواجرا

کسبوکاریتان ریسکایدههای
کاهشدهید. را

1. Steve Blank
2. Eric Ries



فرایندآزمودنرا
کنید. بهدقتتنظیم

آزمایشهاعالوه بامجموعۀوسیعیاز
برمصاحبه،نظرسنجیومحصول

حداقلیقابلقبول۱آشناشوید.

کهمعادلهایفارسیدیگریمانند»حداقلمحصولقابلعرضه«،»کمینۀمحصولپذیرفتنی«،»محصول minimum viable product  .۱:ایناصطالح،
کافیبرایعرضهبهمشتریانراداشتهباشد.چنین کهحداقلویژگیهایالزمو گفتهمیشود کمینه«نیزدارد،بهمحصولی حداقلی«و»محصول

محصولیابزاریمناسببرایآزمودنفرضیههاویادگیریاست.
2. experimentation ceremonies
3. scale
تفکر،کهمیتوانآنراتفکرکاربردییااجرایینیزنامید،درخصوصبهکارگیریمؤثردانشبرایدستزدنبهاقدامیعملی practical thinking  .۴:اینطرز

کههدفاصلیآنافزایشدانستههانیست،بلکهدربطنفعالیتودرقلمرویعملاتفاقمیافتد. جهتحلمسائلاست.درواقعتفکریاست

کسبوکاریتانراباشواهدی ایدههای
گردآوری آنچهتاپیشازاین قویتراز

میکردیدشکستناپذیرسازید.

رویدادهایمراسمگونۀ
آزمایشگری2رابیاموزید.

بتوانیدمجموعۀوسیعیاز
آزمایشهاراباتمامتیمهایتان

بهاشتراکبگذارید.

ریسکوعدمقطعیت
ایدههایجدیدرادرسرتاسر

کاهشدهید. سازمانتان

مهارت های آزمودن ایده های 
کسب وکاری تان را تقویت کنید
کامـــاًل کســـبوکاری شـــمابـــافراینـــدآزمـــودنایدههـــای
مبحـــث ایـــن بـــه کـــه را کتابهایـــی تمـــام آشـــنایید.
و کـــرده اجـــرا پـــروژه خواندهایـــد.چندیـــن پرداختهانـــد
کنـــون محصـــوالتحداقلـــیقابـــلقبولـــیســـاختهاید.ا
میخواهیـــدتوانمندیتانرابهبـــودومهارتهایآزمودن

رادرخودارتقادهید.

مقیاِس فعالیت آزمودن 
ایده ها را در سازمانتان 

افزایش دهید
شماوظیفۀســـاماندهیوافزایشمقیاس۳فعالیتهای
این یـــد.در آزمـــودنایدههادرســـازمانتانرابـــرعهدهدار
بـــهدنبـــالآخریـــنشـــیوههایتفکـــر حـــوزهباتجربهایـــدو
تیمهایمختلفدر عملـــی۴میگردیدتاآنهارادراختیار

سراسرسازمانتانقراردهید.



1. corporate innovators
2. startup entrepreneurs
3. solopreneurs

کدامیکازمواردزیرشمارابهترتوصیفمیکند؟

نوآور شـــرکتی کـــه درحال به چالش کشـــیدن 
وضـــع موجـــود و پایه گـــذاری کســـب وکارهای 
محدودیت هـــای  دل  در  جدیـــد  خطرپذیـــِر4 

سازمانی بزرگ است

کارآفریـــن اســـتارتاپی کـــه می خواهـــد اجـــزای 
بوتـــۀ  بـــه  را  کســـب وکارش  مـــدل  ســـازندۀ 
آزمایش بسپارد تا از اتالف زمان، انرژی و منابع 
مالِی تیم، هم بنیان گذاران و ســـرمایه گذاران 

جلوگیری کند

کارآفرین فـــردی که فعالیت درآمدزای جانبی5 
را  آن  نمی تـــوان  هنـــوز  کـــه  دارد  ایـــده ای  یـــا 

کسب وکار دانست

4. business ventures
5. side hustle

این کتاب برای نوآوران 
شرکتی1، کارآفرینان استارتاپی2 

و کارآفرینان فردی3 تدوین 
شده است.



کهبهمنظورجمعآوریاطالعات،بررسیمسئله،ومحصوالتیاخدماتانجام کیفیاست گروهِیمتمرکزیکیازروشهایمتداولدرروشتحقیق گفتوگوی کانونییا گروه :focus groups .۱
میشود.دراینروش،گروهمحدودیازافرادمطلعتشکیلمیشودوازآنهاخواستهمیشودتانظروتحلیلشانرادرخصوصموضوعموردنظربهصورتآزادانهبهبحثبگذارند.

2. disruptive

کدامیکازمواردزیرمناسبحالشماست؟

آزمایش بـــرای اینکـــه بهجـــای
کســـبوکاریهمیشـــه ایدههـــای
کانونی۱،مصاحبهها گروههـــای به
بـــه کنـــم، تکیـــه نظرســـنجیها و
دنبالیافتنراههایجدیدیبرای

آزمایشایدههاهستم.

ازخطـــراتافزایشزودهنگام
کاماًل  کـــههنـــوز مقیـــاِسشـــرکتی
گاهـــیدارم،لـــذا آمـــادهنیســـتآ
را کســـبوکارم مـــدل میخواهـــم
کنـــمتـــاشـــواهدیخلق آزمایـــش
مســـیر  در دهـــد نشـــان کـــه کنـــم

دارم. درستیقرار

را تـــازهای رشـــد میخواهـــم 
کنم،امامایلنیســـتمدر محقـــق
فراینـــدآزمـــودنایـــدهتصادفـــًابه

کنم. برندشـــرکتمآسیبیوارد

میدانـــــمبـــــرایاینکـــــهواقعًا
تیـــــم بایـــــد باشـــــم تحولآفریـــــن2
که اختصاصیایداشـــــتهباشـــــم
بدانـــــدوبتواند کار خـــــودرامالک

کند. برایخودشواهدخلق

منابـــع بایـــد کـــه میدانـــم 
محـــدودراخردمندانـــهتخصیص
دهـــموبراســـاسشـــواهدیقـــوی

کنم. تصمیمگیری

کـــــــه شـــــــبها میخواهـــــــم
که باشد راحت خیالم میخوابم
روزپرجوشوخروشـــــــمانراصرف
کـــــــردنرویبااهمیتتریـــــــن  کار
کـــــــهبرای کردهایـــــــم چیزهایـــــــی

موفقیتاستارتاپمانمهماست.

که بـــهاینموضوعتوجـــهدارم
برایتوجیهمراحلســـرمایهگذاری
آتـــینیازمندنشـــاندادن کنونیو

شواهدیازپیشرفتیم.

کـــه مـــنمنابـــعاســـتارتاپیرا
در اســـت کـــرده ســـرمایه جـــذب
اختیارندارم،چهبرسدبهشرکت.

این کهچیـــزیاز مـــنفردیام
دستراقباًلامتحاننکردهام،لذا
میخواهممطمئنشومایناوقاتی
کـــهآخـــرشـــبهاوآخـــرهفتههـــا
صـــرفمیکنمارزشـــشراداشـــته

باشد.

تمامـــی درنهایـــتمیخواهـــم 
وقتمرابهاینایدهاختصاصدهم،
امااینایدهخیلیپرمخاطرهبهنظر
میرســـد.برایانجـــامچنینتغییر
شگرفی،بایدشواهدیداشتهباشم
ازاینکهبهدستاوردبزرگیمیرسم.

درخصـــــوص کتـــــاب چنـــــد 
دربارۀ امـــــا خواندهام، کارآفرینـــــی
انـــــواع و ایدههـــــا آزمـــــودن نحـــــوۀ
کنمنیاز کهبایداجرا آزمایشهایی

بهراهنماییدارم.



1. search

ايده کاوشگری1 و آزمودنکسب وکار اجـــــــــــــــرا

چگونه از ايده ای خوب به 
کسب وکاری معتبر برسیم

کارآفرینان و نوآوران ایده هایشـــان را در حالی اجرا می کنند که هنوز نارس اند،  بســـیاری از 
که این ایده ها در ارائه عالی به نظر می رسند، محاسباتشان کاماًل معقول جلوه می کند  چرا
و طرح کسب وکاری شـــان وسوســـه انگیز اســـت... فقط بعدًا کاشـــف به عمـــل می آید که 

تصویر ذهنی این افراد توهمی بیش نبوده است.

که ایده های  مبادا دچار این اشتباه شوید 
کنید: ایده هایتان  کسب وکاری را بدون شواهد اجرا 

را، بدون توجه به اینکه چقدر ممکن است در 
کنید. کامل آزمایش  تئوری عالی به نظر برسند، 



برای شکست ناپذیر کردن ايده هايتان، براساس 
مجموعۀ آزمايش های موجود در اين کتاب پیش برويد

که در تئـــوری خوب به نظر  یســـِک پیگیـــری ایده هایی  که با آن ر آزمـــودن فعالیتی اســـت 
کاهـــش  می یابد. با انجـــام آزمایش های  می رســـند امـــا در واقعیت نتیجه بخش نیســـتند 
که امکان یادگیری و تعدیل ایده ها را برایتان فراهم می کنند ایده ها را می آزمایید. سریعی 

گســـترده ترین مجموعۀ آزمایش های در دســـترس به شما  کتاب با شـــرح اجمالِی  این 
ید. با آزمودن همه جانبۀ  کمک می کند ایده هایتان را با کمک شـــواهْد شکست ناپذیر ساز

کنید. ایده هایتان از اتالف زمان، انرژی و منابع برای ایده های بی نتیجه پرهیز 

ايده کاوشگری و آزمودنکسب وکار اجـــــــــــــــرا

اعتباربخشی1
که در پیش  از درستی مسیری 

گرفته اید مطمئن شوید. با 
که ایدۀ  کنید  شواهد قوی اثبات 

کسب وکاری تان به احتمال خیلی 
یاد نتیجه بخش است. ز

عدم قطعیت 
و ریسک

کارآفرین و نوآور  اولین وظیفۀ فرد 
یسک و عدم قطعیت است. کاهش ر

اکتشاف2
کلی تان درست  که آیا مسیر  یابید  در
است. مفروضات پایه را بیازمایید. 

کنید  کسب  بینش های اولیه ای 
تا در طی مسیر به سرعت جهت 

کنید. حرکتتان را اصالح 
1. validation
2. discovery



طراحی مدل مفهومی کسب وکار
کـــه ایده های مبهـــم، بینش های  طراحی فعالیتی اســـت 
مربـــوط به بـــازار و نیز شـــواهد را به ارزش های پیشـــنهادِی 
ملموس و مدل های کســـب وکار مطمئـــن تبدیل می کند. 
طراحی خوب مســـتلزم اســـتفاده از الگوهای1 موفِق مدل 
کثر رســـاندن بازدهـــی و رقابت  کســـب وکار جهت به حدا

کردن فراسوی محصول، قیمت و فناوری است.

فرايند تکرارشونده

1. patterns

ايده مدل کسب وکار ارزش پیشنهادی

نمونه اولیۀ 
ید کسب وکاری بساز

ایده پردازی 
کنید

کنید یابی  ارز

م گیری 
تصمی

کنید
فرضیه پردازی 

کنید

کنید آزمایش 
یاد بگیرید

طراحی کسب وکار

آزمودن ايدۀ 
کسب وکاری



ريسک تداوم پذیری
یم کافی به دست بیاور نمی توانیم پول 

این ریسک عبارت است از اینکه کسب وکار نتواند 
کند، مشـــتریان  جریان های درآمدی موفقی ایجاد 
تمایلـــی به پرداخـــت مبلغ )کافی( بـــرای محصول 
نداشـــته باشـــند یا هزینه های محصول آن قدر باال 

باشد که ایجاد سوِد پایدار ممکن نباشد.

1. desirability
2. feasibility
3. viability

آزمودن ايدۀ کسب وکاری و کاهش ريسک

کســـب وکاری بـــزرگ، آن را به قطعات  بـــرای آزمایِش ایـــدۀ 
کوچک تـــری از فرضیـــات آزمایش پذیر تفکیـــک می کنید. 
این فرضیات سه نوع ریسک را پوشش می دهند. نخست 
اینکه مشتریان به ایده تان عالقه مند نباشند )مطلوبیت1(.

ید و عرضه کنید  دوم اینکـــه نتوانیـــد ایده تـــان را بســـاز
)امکان پذیری2(. ســـوم اینکه نتوانید از ایده تان پول کافی 

ید )تداوم پذیری3(. به دست بیاور
مناســـب  آزمایش هـــای  بـــا  را  فرضیاتتـــان  مهم تریـــن 
می آزمایید. هر آزمایش شواهد و بینش هایی خلق می کند 
کـــه بـــه شـــما امـــکان یادگیـــری و تصمیم گیـــری می دهد. 
که در  گر براســـاس شـــواهد و بینش هایتان متوجه شـــوید  ا
ید، ایده تـــان را تعدیل می کنید و  مســـیر اشـــتباهی قرار دار
گر شـــواهد جهت گیری تان را تأیید  کند، به آزمودن ســـایر  ا

ید. جوانب ایده تان می پرداز

فرضیات کلیدی آزمايش ها بینش های کلیدی

کاهش ريسک 
و عدم قطعیت

ريسک مطلوبیت
مشتریان عالقه مند نیستند

این ریسک عبارت است از اینکه بازار هدف بیش 
کمی به  کوچک باشـــد؛ مشـــتریاِن خیلـــی  از حـــد 
کسب وکار عالقه مند باشند؛  ارزش پیشنهادی آن 
یـــا آن شـــرکت در دسترســـی بـــه مشـــتریاِن هدف، 

جذب و نیز نگهداشت آنها ناتوان باشد.

ريسک امکان پذیری
کنیم یم و عرضه  نمی توانیم ایده مان را بساز

این ریسک عبارت است از اینکه کسب وکار نتواند 
بـــه منابع کلیدی )فناوری، مالکیت فکری، برند و 
کند، نتوانـــد توانمندی های  غیره( دسترســـی پیدا 
کلیـــدی را ایجاد  الزم بـــرای انجـــام فعالیت هـــای 
کلیـــدی برای ایجـــاد ارزش  کنـــد یا نتواند شـــرکای 

پیشنهادی و افزایش مقیاس آن بیابد.



نمونه اولیۀ 
ید کسب وکاری بساز

ایده پردازی 
کنید

کنید یابی  ارز

م گیری 
تصمی

کنید
فرضیه پردازی 

کنید

کنید آزمایش 

یاد بگیرید

کنید از تله ها پرهیز 

آزمایشگری را 
کنید رهبری 

افراد را برای انجام آزمایش ها 
کنید سازمان دهی 

کنید تیم را طراحی 

کتشاف ا

آزمایشی 
کنید انتخاب 

اعتباربخشی

طراحی کسب وکار

آزمودن ايدۀ 
کسب وکاری
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تک تک  وجود  از  ناشی  تیم  »قدرت 
اعضای آن است. توانمندی هر عضو 

هم ناشی از وجود تیم است.«
فیل جکسون1
مربی سابق ان بی ِای

1. Phil Jackson



بخــش 1 - طــراحی

1.1 - تیم را طـراحی کنـید
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طراحی کسب وکار

آزمودن ايدۀ 
کسب وکاری

تیم
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چکیده

طراحی تیم
یم؟ کسب وکارمان به چگونه تیمی نیاز دار برای ایجاد 

ما از تجربۀ همکاری با تیم های مختلف در سرتاســـر دنیا 
کســـب وکار جدید و موفْق تیمی  که پشـــت هر  یافته ایم  در
گر در اســـتارتاپی هستید، تیم بنیان گذار  عالی قرار دارد. ا
کنار هم نگه  که تمام افـــراد را در  همچون چســـبی اســـت 
کســـب وکار  گر در شـــرکتی هســـتید، برای ایجاد  می دارد. ا
خطرپذیر جدید، همچنان به تیمی منسجم نیاز خواهید 
گر کارآفرین فردی هستید، تیمی که درنهایت  داشـــت. و ا
از مهارت هایشـــان اســـتفاده می کنیـــد عامـــل موفقیت یا 

کسب وکارتان خواهد بود. شکست 

مجموعۀ مهارت های چندوظیفه ای
تیـــم چندوظیفـــه ای از همـــۀ توانمندی هـــای اصلی مورد 
نیاز برای عرضۀ محصول و یادگیری از مشـــتریان برخوردار 
اســـت. مثال ســـاده و رایـــج از تیـــم چندوظیفـــه اْی تیمی 
کـــه از مهارت های طراحی، محصول و مهندســـی  اســـت 

برخوردار باشد.
برگرفته از ِجف َپِتن1

1. Jeff Patton

 دستیابی به مجموعۀ مهارت هایی که 
در اختیار نداريد

ید  گـــر تمامـــی مهارت هـــای مـــورد نیـــاز را در اختیـــار ندار ا
یـــا برایتان مقدور نیســـت بـــا اعضایی از بیـــرون همکاری 
داشـــته باشـــید، برای پر کردن این خأل ابزارهای فناورانه را 

کنید. سبک وسنگین 

مهارت هایی که معمواًل برای آزمودن ايده های 
کسب وکاری مورد نیاز است

فروش طراحی 

یابی بازار محصول 

تحقیق فناوری 

مالی حقوقی 

داده ها



7

ید
کن

ی 
اح

طر
 را 

یم
ت

ابزارهای آزمودن
هرروزه ابزارهای جدیدی به بازار می آیند که به شما امکان 

می دهند:
ید   صفحۀ فرود1 بساز
کنید   لوگو طراحی 
کنید   تبلیغات آنالین اجرا 
کارهای دیگر...   و 

آن هم با اندک یا بدون هیچ گونه تخصصی.

تجربۀ کارآفرينی
کسانی بهره  کســـب وکارهای موفق از  که  تصادفی نیست 

کارآفرینی دارند. که از قبل تجربۀ  می برند 
کارآفرینـــان قبل ازآنکـــه بـــه موفقیـــت برســـند  بســـیاری از 
گزیـــر از تالش های متعددی بوده اند. در پس بازی موفق  نا
»پرندگان خشمگیِن«2 شـــرکت ُرویو3، شش سال تالش و 

51 بازی شکست خورده وجود دارد.

تنوع
کـــه آنهـــا از  متنـــوع بـــودن اعضـــای تیـــم بـــدان معناســـت 
وجـــوه مختلف همچون نژاد، قومیت، جنســـیت، ســـن، 
تجربـــه و عقاید متفاوت باشـــند. امروزه، تأثیـــرات واقعی 
گذشته  کســـب وکارهای جدید در مردم و جامعه بیشتر از 
که تیمتان را تشکیل می دهند همگی  گر افرادی  اســـت. ا
تجربیـــات، تفکـــرات و ظاهـــر همانندی داشـــته باشـــند، 
آنـــگاه عبـــور از مســـیری پر از عدم قطعیت بســـیار دشـــوار 

خواهد بود. 
گون در تیـــم منجر به  گونا نبـــود تجربیـــات و دیدگاه هـــای 

کسب وکار می شود. رسوخ سوگیری های شخصی تان در 
کارتان  در خالل تشـــکیل تیم، همواره تنوع را سرلوحۀ 
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.

1. landing page
2. Angry Birds
3. Rovio
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1. تحت تأثیر داده ها هستند
الزم نیســـت داده محـــور باشـــید، امـــا بایـــد از 
داده هـــا تأثیرپذیـــری داشـــته باشـــید. تیم هـــا 
از  بلندباالیـــی  فهرســـت  نمی تواننـــد  دیگـــر 
و  ســـِرفرصت  را  محصـــول1  نیازمندی هـــای 
درعـــوض،  کننـــد.  پیاده ســـازی  به ترتیـــب 
کـــه  داده هاســـت  از  حاصـــل  بینش هـــای 
فهرست نیازمندی های محصول و استراتژی 

را شکل می دهد. 

2. آزمایش محورند
کـــردن و آزمایش  تیم های موفق آمادۀ اشـــتباه 
عرضـــۀ  بـــر  اینکـــه  عیـــن  در  آنهـــا  کردن انـــد. 
قابلیت ها متمرکزند، ماهرانه آزمایش هایی را 
یســـک ترین  نیز برای یادگیری درخصوص پرر
مفروضاتشـــان اجـــرا می کنند. در طـــی زمان، 
آزمایش ها را با آنچه در تالش برای آموختنش 

هستید وفق دهید.

3. مشتری مدارند
کســـب وکارهای تازه،  امـــروزه، به منظور ایجاد 
کار را بداننـــد. مقدمۀ  تیم هـــا بایـــد »چرایـــی« 
این دانســـتْن داشتن ارتباط مستمر با مشتری 
اســـت. این ارتبـــاط نبایـــد محدود بـــه تجربۀ 
جدید مشـــتری باشـــد و باید بـــه ظاهر و باطن 

محصول نیز بپردازد.

کارآفرینانه دارند 4. ویژگی های 
ســـریع حرکت کنیـــد و موارد را اعتباربخشـــی 
یت  کنیـــد. تیم هـــای موفـــق نوعـــی حـــس فور
دارنـــد و شـــتاب الزم بـــرای حرکت به ســـمت 
نتیجـــه ای مقبـــول را ایجـــاد می کننـــد. ایـــن 

مستلزم حل خالقانه و سریع مسائل است.

5. رویکرد تکرارشونده دارند
تیم های موفق با اســـتفاده از چرخۀ عملیات 
تکـــراری بـــه دنبـــال دســـتیابی بـــه نتیجـــه ای 
یکرد تکرارشـــونده2 این  مطلوب انـــد. فرض رو
اســـت که شاید راه حل را نمی دانید، لذا برای 
کتیک های مختلف را در  رسیدن به نتیجه تا

کار می گیرید. فرایندی تکراری به 

6. در مفروضات تردید می کنند
تیم هـــا بایـــد مایـــل باشـــند وضعیـــت موجود 
و کســـب وکار معمـــول را بـــه چالش بکشـــند. 
که به جای اجرای  تیم های موفق ابایی ندارند 
کســـب وکار  همیشـــگی و بدون مخاطرۀ مدل 
کســـب وکارِی تحول آفریـــن و  معمـــول، مـــدل 
کـــه به نتایج بزرگی  برهم زننـــده ای را بیازمایند 

منجر خواهد شد.

چکیده

رفتار تیم
رفتار تیممان باید چگونه باشد؟

کافی نیســـت. ممکن اســـت  طراحی تیم الزم اســـت، اما 
کارآفرینی داشـــته باشـــید، اما نحوۀ تعامل شـــما با  تجربۀ 
کارآفرینانه باشـــد. رفتار  تیمتان هم باید واجد ویژگی های 
که شـــاخص های  تیم را می توان در قالب شـــش مقوله ای 

کرد. اصلی موفقیت تیم اند بازگو 

تیم های موفق شش رفتار از 
خود بروز می دهند

1. backlog
2. iterative approach
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بزرگ کردن اندازۀ تیم
می توانید این ســـفر را بدون داشـــتن تیم آغـــاز کنید، اما با 
پیچیده تر شـــدن آزمایش هـــا در طی زمان، ممکن اســـت 
کنید. همچنان که به ســـوی  نفراتـــی را به تیمتـــان اضافـــه 
تناســـب محصول/بازار، ساختن مســـیر درست و افزایش 
یـــد، به بزرگ شـــدن  کســـب وکارتان پیـــش می رو مقیـــاس 

کنید. گذر زمان هم فکر  تیمتان و تکمیل ترکیبش در 

پیشرفت

 اندازۀ تیم 
 + 
جزئیات آزمایش

عدم قطعیت 
و ریسک
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اختصاصی باشد
کـــه در آن بتوانند  تیم هـــا به محیطی نیاز دارند 
منحصـــرًا به یـــک کار بپردازند. درگیـــر بودن در 
چند پروژه آرام آرام هر پیشرفتی را زایل می کند. 
کار می پردازند  کـــه به یـــک  تیم هـــای کوچکی 
نســـبت بـــه تیم هـــای بزرگی کـــه روی یـــک کار 

متمرکز نیستند پیشرفت بیشتری دارند.

تأمین مالی بشود
انتظـــار اینکه تیم هـــا بدون داشـــتن بودجه یا 
کننـــد واقع بینانـــه نیســـت.  کار  منابـــع مالـــی 
انجام آزمایش ها هزینه بر اســـت. با استفاده از 
یکردی مشـــابه با سرمایه گذاری خطرپذیر1،  رو
که در  بودجۀ تیم ها را بـــر مبنای آموخته هایی 
جلسات بازبینی با ذی نفعان مطرح می کنند 

افزایش دهید.

آزادی عمل داشته باشد
کار را از  بایـــد بـــه تیم هـــا آزادی عمـــل داد تـــا 
آن خـــود بداننـــد. نبایـــد بـــا اعمـــال مدیریت 
کرد.  کند  ی آنها پیشرفتشـــان را  ذره بینـــی2 رو
درعـــوض، به آنهـــا این آزادی عمـــل را بدهید 
ی به سوی هدف را  که خودشان نحوۀ پیشـــرو

کنند. تعیین 

چکیده

محیط تیم
چگونـــه می توانیـــد محیطـــی برای شـــکوفا شـــدن تیمتان 

کنید؟ طراحی 

کســـب وکاری  کشـــف فرصت هـــای جدید  تیم هـــا بـــرای 
گر شکســـت تیمتان  بـــه محیطـــی حمایتگـــر نیاز دارنـــد. ا
را برنمی تابیـــد، از تیمتـــان انتظاری هم نداشـــته باشـــید. 
شکســـت رخ خواهد داد، اما هدف تیم شکست خوردن 
که در مقایســـه با رقبا ســـریع تر  نیســـت. هدف این اســـت 
گیریـــد. رهبـــران باید  کار  یـــد و آن آموخته هـــا را بـــه  بیاموز
که این امر  کننـــد  به صـــورت هدفمنـــد محیطی را طراحی 
بتوانـــد در آن رخ دهـــد، در غیر این صـــورت حتی تیمی با 
ترکیب مطلوب و رفتارهای درســـت نیز درنهایت متوقف 

کشید. venture-capital .1خواهد شد و دست از تالش خواهد 
2. micromanage

تیم بايد...
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پشتیبانی

رهبری
تیم ها به محیطی نیاز دارند که نوع صحیحی از پشتیبانِی 
رهبـــری در آن حکم فرمـــا باشـــد. در اینجـــا شـــیوۀ رهبرِی 
که راه حل را نمی دانید.  تسهیلگرانه1 مطلوب اســـت، چرا
کنید، نـــه با پاســـخ دادن، و توجه  کـــردن رهبری  با ســـؤال 
گلوگاه همیشه در قسمت باالی بطری  که  داشته باشـــید 

قرار دارد.

مربیگری
گـــر اولین تجربۀ  تیم هـــا نیازمند مربیگری اند، به خصوص ا
مشترکشـــان باشـــد. مربیـــان، چـــه داخلـــی و چـــه بیرونی، 
می تواننـــد زمانی کـــه تیم ها در یافتـــن آزمایـــش بعدی خود 
جهت اجرا درمانده شـــده اند برای راهنمایی آنها به کمک 
که فقط از مصاحبه ها و نظرســـنجی ها  بیایند. تیم هایـــی 
استفاده کرده اند می توانند از کمک مربیانی که قباًل طیف 

وسیعی از آزمایش ها را تجربه کرده اند بهره مند شوند.

دسترسی

مشتريان
تیم ها باید به مشـــتریان دسترسی داشـــته باشند. سالیان 
که تیم ها را از مشـــتریان دور نگه  ســـال روال این گونه بوده 
دارند، اما برای حل مشـــکالت مشـــتری، ایـــن روش دیگر 
گـــر دسترســـی تیم ها به مشـــتری  روش درســـتی نیســـت. ا
همچنان با مانع روبه رو باشـــد، ســـرانجام فقط با حدس و 

که شده محصول را خواهند ساخت. گمان و هرطور 

منابع
تیم ها برای موفقیت باید به منابع دسترسی داشته باشند. 
محدودیت هـــا خوب انـــد، امـــا در مضیقـــه گذاشـــتن تیـــم 
نتیجه بخـــش نخواهد بود. تیم ها برای پیشـــبرد کار و خلق 
کافی نیـــاز دارند. منابع، بســـته بـــه ایدۀ  شـــواهد به منابـــع 

کسب وکاری تازه، می تواند فیزیکی یا دیجیتالی باشد.

هدایت

استراتژی
تیم هـــا بـــه هدایت و اســـتراتژی نیـــاز دارند، وگرنـــه خیلی 
که بتوانند درخصوص دگرگون سازی  ســـخت خواهد بود 
کسب وکاری جدید، پافشاری3  )ایجاد چرخش در(2 ایدۀ 
گاهانه ای بگیرند.  گذاشتن4 آن تصمیمات آ کنار  بر آن یا 
بدون داشـــتن استراتژی روشن و منســـجم، به جای اینکه 

کرد.  کنید، فقط خودتان را سرگرم خواهید  پیشرفت 

راهنمایی
کـــه آزمایش هایشـــان را متمرکز  تیم هـــا نیازمنـــد قیودی اند 
کنند. آنها برای دستیابی به درآمدی جدید باید به جایی 
کنند، خواه آنجا  که قرار است ایفای نقش  رهنمون شوند 

بازاری هم جوار5 باشد و خواه بازاری جدید.

شاخص های کلیدی عملکرد
کلیدی عملکرد6 هســـتند  تیم هـــا نیازمند شـــاخص های 
تا تشـــخیص پیشروی شان به ســـمت هدف برای همگان 
تســـهیل شـــود. بـــدون وجـــود تابلوهـــای راهنمـــا در طـــول 
مســـیر، تشـــخیص اینکه آیا باید بر روی کســـب وکار جدید 
سرمایه گذاری کرد یا خیر ممکن است چالش برانگیز باشد.

شرکت بايد اينها را مهیا سازد...

1. facilitative leadership  2. pivot  3. persevere  4. kill  5. adjacent market  6. key performance indicators (KPIs)
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کنید. یت را مشخص  1. مأمور

کنید. 2. بازۀ زمانی مورد توافق را تعیین 

کنید. 3. اهداف مشترک تیم را تعریف 
اهداف مشترک

یم با هـــم به چه چیزی دســـت  قصـــد دار
یابیم؟

4. ســـطوح تعهـــد اعضای تیـــم را تعیین 
کنید.

تعهدات مشترک
کاری می کند؟ کسی چه  چه 

5. منابع مشترک مورد نیاز برای موفقیت 
کنید. را مستند 

منابع مشترک
یم؟ به چه منابعی نیاز دار

که ممکن  یســـک هایی را  6. بزرگ تریـــن ر
کنید. است رخ بدهند یادداشت 

ريسک های مشترک
چـــه چیـــزی می توانـــد مانـــع موفقیتمـــان 

بشود؟

7. با ایجـــاد اهداف و تعهـــدات جدید، 
یســـک ها را  نحـــوۀ مقابلـــه بـــا بزرگ ترین ر

شرح دهید.

8. چگونگـــی مواجهه با محدودیت های 
کنید.  منابع را توصیف 

و  تعییـــن  را  مشـــترک  یخ هـــای  تار  .9
کنید. تصویب 

چکیده

همسویی تیم
چگونه می توانید از همسو بودن اعضای تیمتان با یکدیگر 

مطمئن شوید؟

تیم ها در زمان شکل گیری غالبًا فاقد هدف، زمینه و زبان 
گر در زمان تشـــکیل تیم و شروع  مشـــترک اند. این مسئله ا

کار حل نشود، می تواند بعدها ویرانگر باشد. 
کومو1  کـــه اســـتفانو ماســـتروجا نقشـــۀ همســـویی تیـــم، 
کـــه بـــه اعضای  کـــرده، ابـــزار بصـــری ای اســـت  ابداعـــش 
تیـــم امـــکان می دهـــد آمـــادۀ فعالیـــت شـــوند: جلســـات 
را  گفت وگوهایشـــان  محتـــوای  و  برگـــزار  ثمربخش تـــری 
کمک  کنند. این نقشـــه می تواند بـــه تیم ها  ســـازمان دهی 
کنـــد شـــروعی ثمربخش تـــر، همـــراه بـــا مشـــارکت بهتـــر و 

کسب وکار، داشته باشند. موفقیت بیشتر در 
1. Stefano Mastrogiacomo

هريک از اجزای سازندۀ اين 
نقشه اطالعات مهمی را که بايد 
درباره شان با تیمتان گفت وگو 
کنید شرح می دهد. شناسایی 
زودهنگام اختالف برداشت ها 
می تواند از همسو نبودنتان که 
حتی ممکن است از آن بی خبر 
باشید جلوگیری کند.

نقشۀ 
همسویی تیم

12مأموريت

3456

9
87

دورۀ زمانی

اهداف 
مشترک

تعهدات 
مشترک

منابع 
مشترک

ريسک های 
مشترک

حرکت روبه جلو

حرکت 
روبه عقب
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دورۀ زمانی:مأموریت:نقشۀ همسویی تیم

اهداف مشترک

قصد داریم با هم به چه چیزی دست یابیم؟

تعهدات مشترک

چه کسی چه کاری می کند؟

منابع مشترک

به چه منابعی نیاز داریم؟

ریسک های مشترک

چه چیزی می تواند مانع موفقیتمان بشود؟ 
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