
 

 

 !!!دیخود باش هیدر ساخت نمونه اول ''دییتا یخطا''مراقب 

اید. بر اساس این برخورد داشته ''نوپای ناب''یا  lean startup یاگر در حال راه اندازی یک استارتاپ هستید، احتماال با واژه

متدولوژی، یک استارتاپ باید بر اساس یک شیوه یادگیری معتبر اقدام به توسعه محصول خود نماید و فقط به فکر بهبود محصول 

الف تفکر رایج برای توسعه محصول، بایستی در تمامی مراحل آزمایشاتی را برای شناخت مشتریان خود و نباشد. به بیان دیگر بر خ

 .ی آنان طراحی و اجرا کندایجاد محصولی بر اساس خواسته

ی ها در عمل از آن فاصله خواهند گرفت. به عنوان مثال هنگامکه این موضوع در حرف ساده است، بسیاری از شرکتعلی رغم این

گویید احتماال این فرد جزو آید، بالفاصله در ذهنتان میکه مشتری شما بگوید محصولتان به درد او نمیخورد یا از آن خوشش نمی

 .دهیمگویید این فرد نفهمید ما چه کاری را انجام میمخاطبان ما نیست یا می

هایمان به جهان اطراف در تضاد زی را که با باورها یا نگرشواقعیت این است که ما در عمل و به صورت ناخودآگاه و ناخواسته، هر چی

شناسیم که مدل ذهنی فعلی ما را تأیید کنند. ذهن ما، گذاریم. به عبارت دیگر، ما دنیا را با اطالعات و افرادی میکنار می باشد،

زد. گریاش در تضاد است، میا و مفروضات فعلیهدهد و از اطالعاتی که با دانستهاطالعاتی را که به نفعش باشد مورد توجه قرار می

 .شودگفته می ''خطای تأیید خود''این یک خطای شناختی است که به آن 

ه های کسی به ما شبیکسانی در اطرافمان باشند که شبیه ما هستند. اگر باورها و عقیده علت این امر این است که ما دوست داریم

ه خواهیم داشت و میل خواهیم داشت که با او دوست شویم. به عنوان مثال وقتی که یک ماشین جدید باشد، احتماالً به او بیشتر عالق

ها در آن ماشین یکنید که آن ماشین در خیابان خیلی زیاد شده است!. واقعیت این است که قبالً همهخرید، به ناگاه احساس میمی

 برایمان مهم و جذاب ایم،کرده است. حاال که ما آن ماشین را انتخاب کردهو فیلتر می اهمیت تلقیها را بیاند؛ اما مغز، آنخیابان بوده

 .کنیماند. پس دیگر آن را فیلتر نمیما را تأیید و انتخاب کرده است که ببینیم دیگران هم سلیقه

زم اتفاق خواهد افتاد. ذهن نیز دقیقا همین مکانی MVP در زمان دریافت بازخورد از مشتریان و یادگیری در مراحل ساخت

های منفی را به عنوان نکات نامرتبط از گذاران دوست دارد تمامی نظرات مثبت را به عنوان نکات مثبت به یاد آورد و کامنتبنیان

 کهشود. حال آنگذاران تنها نکات مثبت به یادآورده میذهن خود پاک کند. به همین دلیل است که در هنگام مصاحبه با بنیان

 .یادگیری از نکات منفی نیز به همان اندازه و بلکه بیشتر مفید خواهد بود

 :توانید چندین کار ساده را انجام دهیدبرای جلوگیری از این خطا می

که آزمایشی را طراحی کنید، معیارهای موفقیت و یا شکست آن را نیز طراحی کنید تا پس از انجام، بتوانید آن پیش از آن .1

 .گیری کنیدرا اندازه

 .تمامی مراحل را مکتوب کنید تا از حذف نظرات مخالف توسط ذهنتان در امان باشید  .2

 .ذهنتان را برای پذیرش نظرات مخالف آماد کنید و تعمدا بر روی نظرات مخالف تمرکز کنید .3

 .دف شما است، استفاده کنیاز نظرات افرادی که آشنایی چندانی با محصولتان ندارند و یا افرادی که معموال نظراتشان مخال .4

 


