
 

 

 به شما کمک کند؟ تواندیو چطور م ست؟یاستارتاپ ناب چ ایاستارتاپ  نیل

اگر شما هم در دنیای استارتاپ ها مشغول به فعالیت باشید حتما اصطالح لین استارتاپ یا اصطالحا استارتاپ ناب به گوشتان خورده 

 توسط اریک رایز مطرح شد و سه سال بعد در کتابش با عنوان 8002است. این اصطالح سیستمی است که اولین بار در سال 

 .چاپ شد "کننددار برای ایجاد یک کسب و کار موفق استفاده میاز نوآوری دنبالهچطور کارآفرینان  :استارتاپ ناب"

کتاب استارتاپ ناب، کتاب بسیار خوبی است چرا که تجربیات اریک رایز را بازگو »گوید: الرن فوندوس، موسس و مدیرعامل فورته می

باه خودداری کنید. او همچنین درباره میزان اهمیت هدف، کند تا شما از انجام آن اشتکند. او اشتباهات خودش را پررنگ میمی

د. کنپردازی بدون اتالف وقت بحث میداشتن برنامه برای محصول، تمرکز بر روی ابعاد عملیات و شناخت زمان مناسب برای ایده

 «.دهندری از اشتباه میهای او ارزشمند و مفید هستند و آگاهی خیلی خوبی به موسسین برای جلوگیتمام تجربیات و راهنمایی

برای شناخت تمام و کمال روش استارتاپ ناب باید این کتاب را بخوانید. مطمئن باشید تغییر زیادی در طرز تفکر شما درباره کسب 

 نآید. اما برای اینکه آگاهی نسبتا خوبی به این موضوع پیدا کنید و تصمیم بگیرید که آیا دوست دارید به آو کارها به وجود می

 .نزدیک شوید یا نه، این مقاله را مطالعه کنید

 لین استارتاپ از کجا شروع شد؟

 .همه چیز با ریسک شروع شد

کند، ریسک کردن است. فقط تصور کنید از یک شغل امن و ای که استارتاپ را از هر نوع کسب و کار دیگری متمایز میمشخصه

کنید؛ و اگر حاال مشغول خواندن اید. مطمئنا وحشت میکار کامال ناشناخته شدهدغدغه استعفا داده و وارد یک کسب و راحت و بی

ه ست کاید. این دقیقا همان دلیلیاش کردهدانید این وضعیت چقدر سخت است چون به احتمال زیاد تجربهاین مقاله هستید، می

 .هادن راه و کاهش ریسکها برای پیدا کراریک رایز کتاب استارتاپ ناب را نوشت؛ کمک کردن به شرکت

ای وجود دارد که حائز اهمیت است: علت استفاده و روی آوردن به روش استارتاپ ناب، کاهش اتالف هزینه و در ابتدای بحث، نکته

 .اتالف زمان است

 :این مبحث بر پایه دو نکته به وجود آمده است 

 .اندازی شددو کسب و کار ناموفق که توسط اریک رایز راه .1

 .شدهایی که بعد از جنگ جهانی دوم به کار گرفته میسازی اتومبیلمقاوم شیوه .8

ای رسید: در هر دو کسب و کار زمان و هزینه زیادی های ناموفقش در کسب و کارها به نتیجهدر مورد گزینه اول، رایز بعد از تجربه

 کند؟این محصول مشکلی را حل میبرای تولید محصوالت صرف کرد؛ بدون اینکه به این موضوع فکر کند که آیا 

، های اضافهکردند که در آن با حذف کردن و کاهش دادن بخشها برای تولید اتومبیل از روشی استفاده میاما در گزینه دوم، ژاپنی

نوان ع شود از آن بهرساندند. رایز این مدل را بررسی کرد و نتیجه گرفت میترین قیمت به دست مشتری میمحصول را با پایین

 .گذاری و تاسیس کسب و کار استفاده کردراهکاری در سرمایه



 

 

تفاده اس« ما باید طرز تفکر خود را در خصوص شیوه فعالیت کسب و کارهای مدرن تغییر دهیم.»گوید: همانطور که خود اریک رایز می

ن تریتواند مهمد کامل به یادگیری روزانه میآید، کنار آمدن با شکست و تعهای که از رقبا به دست میهای بهم ریختهاز نوآوری

 .فاکتورها برای کسب و کارهای مدرن باشد. همچنین کارآفرینی یک مورد بسیار ضروری برای هر نوع سازمان است

 اصول لین استارتاپ: ساخت، سنجش، یادگیری

کنند باید یک نکته را به خوبی انجام دهند: همه چیز  اندازیافرادی که قصد دارند یک کسب و کار را با استفاده از لین استارتاپ راه

 .شان گرفته تا هر نوع بخشی که قصد اضافه کردنش را دارندرا زیرسوال ببرند؛ از ایده

ترین نمونه اولیه محصولشان را تولید کنند. راهکاری که رایز برای به دست آوردن نکات مهم درباره در این فرآیند، این افراد باید ساده

 .کند، عرضه محصول در یک جامعه کوچک و بسته برای بررسی و کشف نقاط ضعف و قوت محصول استمحصول پیشنهاد می

ترین نمونه اولیه محصول، استفاده از روش تست اسموک است. این تست به طور کامل در ها برای تولید سادهیکی از بهترین مثال

 .ستفاده از آن هزینه زیادی نداردگیرد و همچنین افلسفه استارتاپ ناب جای می

شود؛ سایتی که هیچ چیزی در آن وجود ندارد و فقط یک صفحه دارد. هیچ لینکی تست اسموک با استفاده از یک سایت انجام می

 ررسیدهد. هدف از این تست و ایجاد این سایت، ردگیری بازدیدکنندگان و بای در آن رخ نمیدر آن وجود ندارد و هیچ اتفاق واقعی

کند؟ آیا توان از این تست گرفت این است که آیا کسی نیازی به این سایت پیدا میای که میوضعیت بازدید از سایت است. نتیجه

 کند؟کسی تالشی برای خرید محصول یا خدمات می

ه ازی یک کسب و کار را دارند برسد ولی افرادی که قصد راه اندترین نمونه اولیه بسیار ناچیز به نظر میبا وجود اینکه مبحث ساده

 .توانند به اطالعات قوی و کاملی در خصوص نقاط ضعف و قوت ایده خود دست پیدا کنندراحتی می

ول ترین نمونه اولیه محصرا با هدف تبدیل ساده« ساخت، سنجش، یادگیری»ایده کلی اریک رایز این است که موسسین باید چرخه 

ای که در ذهن داشته و شود شخص از ایدهنند. خیلی اوقات نتایج استفاده از این چرخه باعث میبه یک کسب و کار موفق تکرار ک

 .بازاری که برای آن در نظر گرفته روی گردانده و به سمت ایده دیگری حرکت کند

واند به شکل تفاده شود مینوآوری یکی از نقاط پرخطر و پرریسک فرآیند استفاده از لین استارتاپ است. ولی اگر به درستی از آن است

 .ای نتایج و خروجی فعالیت شما را تغییر دهد و بهبود ببخشدالعادهخارق

ها مرکز جنبش استارتاپ ناب است. همچنین این های خالقانه برای عملی کردن آنبندی شده و پیدا کردن راههای طبقهخلق ایده

 .رده است بهترین روش برای نوآوری در شرایط سخت استفرآیند )خلق ایده و پیدا کردن راه خالقانه( ثابت ک

ساخت، سنجش، یادگیری یک فرآیند تحقیقی بسیار شدید است که طی آن خالقین محصول باید آن را قبل از اتمام تولید به بازار 

تایج بسیار تواند ننهایت میکننده باشد ولی بسیار ضروری است چرا که در تواند بسیار احساسی و ناراحتعرضه کنند؛ این فرآیند می

 .توان در بهبود بخشیدن به محصول استفاده کردمفیدی ارائه دهد. از این نتایج می

اشته باشند گذار دکنند و قبل از اینکه نیاز به سرمایههایی که برای رفع نیازهای مشتریان تالش میتواند در سازمانلین استارتاپ می

باکس را به عنوان یک نمونه موفق که در آن از این روش استفاده شده است معرفی . وبسایت رایز دراپاند، استفاده شودپذیرفته شده

 .کرده است



 

 

  چرا ساخت، سنجش، یادگیری فقط یک روش تئوری نیست؟

، تولید محصول نهایی برای صادر کردن یا تولید یک نمونه اولیه نیست بلکه برای باال بردن «ساخت، سنجش، یادگیری»هدف از شعار 

های محصول، نیازهای مشتری، تواند در حوزه قابلیتسطح یادگیری از طریق مهندسی تکرارشونده است. این یادگیری می

. نکته شودترین نمونه اولیه محصول گفته میی تولید سادهبه مرحله« ساخت»باشد. مرحله های توزیع گذاری صحیح و کانالقیمت

ای کم تولید هترین نمونه اولیه محصول به این معنی نیست که محصولی با قابلیتمهم در این بخش این است که بدانیم تولید ساده

 .ن نکته مفید از محصول برسیمترین طراحی به بیشتریکنیم بلکه به این معنی است که با ساده

ترین بخش تولید، و کارکرد آن را نشان دهد. مهم« ساخت، سنجش، یادگیری»تواند به خوبی شعار این نمودار پنج بخشی می

  .رسدسنجیدن ایده است؛ هیچ محصولی بدون سنجش به نتیجه مطلوب نمی

دهد که بعد از نوشته شده نشان می Data ای که در آندارد. دایرهمرتبط است، به ساخت سخت افزار اشاره  Code ای که بهدایره

دهد نشان می Ideas هایی داریم که با آن یادگیری خود را بهبود ببخشیم. و در نهایت دایرهمرحله سنجش نیاز به اصالحات و داده

فت هدف توان نتیجه گرای بهتری داشته باشیم. پس میهایم استفاده کنیم و ایدهتر آموختهها و اطالعاتی که قبلتوانیم از دادهکه می

 .صرفا ساخت محصوالت نیست بلکه ساخت محصوالت برای سنجیدن ایده اصلی است« ساخت، سنجش، یادگیری»از 

شکل  «ایده»در نظر گرفته نشده این است که بیشتر کسب و کارهای نوپا بر اساس « ساخت، سنجش، یادگیری»ای که در نکته

 .بوده است« فرضیات»ها اند بلکه جرقه اصلی ایجاد آننگرفته

« ایده»های زیادی دارند. برای بسیاری از نوآوران واژه با یکدیگر تفاوت« فرضیه»و « ایده»های خیلی مهم است که بدانیم واژه

ند که روی کبه موضوعی اشاره می« فرضیه»کننده چیزی است که نیاز به یک برنامه دقیق دارد تا به ثمر برسد. در مقابل، واژه تداعی

آن تحقیق شده و نیاز به بررسی برای تأیید شدن دارد. استارتاپ ناب یعنی پذیرفتن این موضوع که ایده شما مجموعه بزرگی از 

 .فرضیات امتحان نشده است؛ فرضیاتی که باید عملی شوند تا ایده شما به ثمر برسد

از ای که برای محاسبه قیمت درست نیز دارید برای پیدا کردن مشتری تولید کنید با نمونهترین نمونه اولیه محصولی که نیاساده

 ها وشود فرق دارد. و تمامی این نمونهای که برای آزمودن قابلیت محصول تولید میدارید متفاوت است؛ همچنین این دو با نمونه

  .کند. هرچه بیشتر یاد بگیرید، بیشتر تغییر خواهید کردآید در طول زمان تغییر میفرضیاتی که در کنارش به وجود می

 موانع لین استارتاپ

مروز، موانعی بر سر راه استارتاپ ناب بوده است. نقدهایی مثل: منتشر شده است تا به ا 8011از زمانی که کتاب اریک رایز در سال 

اند که به موضوع لین استارتاپ های زیادی بودهها و بالگها، سایتولی در کنار این نقد« شود!این روش به راحتی ساده می»

 .اندپرداخته

ده اما یک سیستم کامال پیچی -های آن ساده هستندیهدر حقیقت پا-اما با وجود اینکه استارتاپ ناب ممکن است ساده به نظر برسد 

 .هایی که به آن عالقه دارید را انتخاب کنید و باقی را رها کنیدتوانید فقط بخشاست و مثل هر سیستم دیگری، نمی

ه و مطالعه کنید. باگر واقعا عالقه دارید که برای کسب و کار بعدی خود از این روش استفاده کنید، از همین امروز شروع به تحقیق 

 .بندی نهایی برسیدخوبی روش و اصول را بخوانید و به جمع



 

 

ترین روش همین استارتاپ ناب است، ولی باید در نظر شاید با وجود محبوبیتی که این روش دارد فکر کنید که موثرترین و محبوب

 .ها رجوع کنیدآوری اطالعات بیشتر به آنبرای جمعتوانید های موفق دیگری هم نیز وجود دارند که میها و روشبگیرید که مدل

 


