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 چکیده

های بهترین راه برای پیداکردن ایده این راه فکر کرد اما درحقیقت آپیاستارتهای توان نشست و فقط به ایدهمی

توانید با مرور هفت دستورالعمل می های خوب را دریابید.توانید با توجه به اطرافتان ایدهنیست. شما می آپیاستارت

دستور اول  .اندشدهیبنددستهاین دستورها از بهترین به بدترین  کنید.خود پیدا  های خوبی برای استارتاپایده

 آرزوکه  است چیزهایفکر کردن به قوی برای آن دارید. دستور دوم،  میتکه یک  است ایبر روی پروژه کردن کار

مورد  بر روی موضوعی که عالقه دارید. کارکردن ،دستور سوم ساخت.کردید کاش شخص دیگری برای شما میمی

هایی فکر کنید که به دلیل این تغییرها کرده است و به ایده رییتغدر دنیا  راًیاخچهارم، به دنبال چیزهایی باشید که 

ها بگردید. اند و به دنبال انواع جدید آنموفق بوده راًیاخهایی را پیدا کنید که پذیر باشند. شماره پنج، شرکتامکان

نابسامان  که است صنایعیجستجوی مورد آخر  ها.وگو با افراد مختلف و درک نیازهای آنشماره ششم، گفت

 هستند. 

 مقدمه

کنیم تا بتوانید وکار نو، انتخاب ایده است. در این مقاله به شما کمک میاندازی یک کسبقدم اول در شروع و راه

اما  ؛فکر کرد آپیاستارتهای توان نشست و فقط به ایدهمیرا از اطراف خود پیدا کنید.  آپیاستارتهای ایده

 آپیاستارتهای نیست. بهترین راه برای ایجاد ایده آپیاستارتهای بهترین راه برای پیداکردن ایدهاین درحقیقت 

 نی؛ بنابرابینیدها را میجا آندر اطراف شما وجود دارد، همه آپیاستارتهای عالی ها است. ایدهتوجه طبیعی به آن

 حاضر حال در اگر. میکن صحبت اساسی صورتبه آپیاستارت هایایده داشتن چگونگی مورد در میخواهیم اول،

های خوب متوجه ایده چگونهباید یاد بگیرید که  .باشد شما موردنظر روش باید این کنید،نمی اندازیراه شرکتی

در ابتدا شما باید به چیزهایی که در اطرافتان توجه . به ذهن شما خطور کند آپیاستارتهای خوب شوید تا ایده

ازی استارتاپ خود را دارید، متخصص شدن در یک سری موارد انداگر در آینده قصد راه دقت کنید. ،شودنمی

ای است. اگر در هر زمینه هاحوزهپیداکردن شغل در برخی  ،کند. بهترین راهپراهمیت بسیار به شما کمک می

پیدا خواهید کرد. کار با یک شرکت  آپیاستارتهای خوبی در زمینه از افراد دیگر ایده پیشپیشرو هستید، 

که بودند  گرفته نشأت هاییاز ایده  YCهای ترین شرکتکننده است. بسیاری از موفقنیز کمک سیتأستازه

 اند.هنگام کار در استارتاپ شخص دیگری داشته ،نیمؤسس

 ایجاد کنیم؟ آپیاستارتهای چگونه ایده



پردازیم. برای هرکدام از این می آپیاستارتهای در این قسمت به مرور هفت دستورالعمل برای تولید صریح ایده

پس از بهترین تا بدترین  .خوب نیستند اندازه کیها به همه آن مسلماًهای موفقی وجود دارند اما نمونه ،هفت مورد

 کنیم.لیست می

از نیمی  باًیتقرشود. های خوب میایده ایجادزیاد منجر به  احتمالبهموردی که دستورالعمل: و بهترین اولین 

با این دستور موفق شدند. شما با کاری شروع  گذاری کرده است،ها سرمایهوی آنبر ر YCهای موفقی که شرگت

وجود به ها منافعی راملی کردن آنکنید که عهایی فکر میای است و به ایدهکنید که تیم شما در آن حرفهمی

بازار یا با طور خودکار به ،کندهن شما خطور میکه به ذ یادهیااین است که هر  ،بودن آن مؤثر. دلیل آوردمی

 است.   متناسب گذاریبنیان

 گذاربنیان SnapDocs.،مثالعنوانبههایی بپردازیم که دستورالعمل اول را عملی کرند. بهتر است به بررسی نمونه

SnapDocs، او ،بنابرایندانست. چیز در این حوزه را میو همه بود کرده کار مسکن وام حوزه در سال 10 آرون 

SnapDocs یا  .است رهنی اسناد مدیریت برای افزاری نرم که کرداندازی راه راLattice  ، که شرکتی

سازد. ایده ساخت این برنامه زمانی به فکر موسسین این شرکت رسید که برای بررسی عملکرد می افزارهایینرم

توانید کند. در مورد دیگر میافزار بررسی عملکردشان به طور ضعیفی عمل میوژه دریافتند نرمهنگام کار در یک پر

های دیگر نیز به آن نیاز سازید، ممکن است شرکتاز خود بپرسید که آیا مواردی که شما در شرکت خود می

اندازی کند، در پنل را راهمیکس  ،نمونه خوبی در این حیطه است. قبل از اینکه سهیل Mixpanelداشته باشند؟ 

 ساختند. سهیلهای داخلی میپروژه ای برایکرد که ابزارهای تحلیلی پیشرفتهیک کمپانی به اسم اسالید کار می

های دیگر نیز به این ابزار نیاز داشته باشند و اینگونه ایده ساخت شرکتش به وجود فهمید که ممکن است شرکت

 آمد.

 یمثال DoorDash. کردشخص دیگری برای شما فراهم می کردیدمی آرزودستور دوم، به چیزهای فکر کنید که 

ها تحویل دوردش در تالش بودند تا غذای تایلندی را در حومه شهر به آن نیمؤسسعالی برای این مورد است. 

 DoorDashها آن نی؛ بنابراوجود ندارد مه راهی برای انجام این کارمتوجه شدند که به معنای واقعی کل دهند و

 را ساختند.

وکارتان موفق نشود؟ خواهید شد، حتی اگر کسب زدهجانیهدستور سوم. با ده سال کارکردن بر روی چه چیزی 

 اپیماهای مافوقاست که بر روی ساخت هو Boomبه چه چیزهایی عالقه دارید؟ نمونه این دستور شرکت  واقعاً

برای خود به این ایده رسید. او نه متخصص  سؤالاین شرکت، با طرح یک  گذارانیبن بلیک، د.کنمیصوت فعالیت 

یعنی سفر با هواپیماهای  ،اما عالقه بسیار زیادی به این ایده ،ساخت هواپیما بود و نه در این حیطه کار کرده بود

به  چرا که ،ی بودند که گمراه شدندبسیار نیم؛ مؤسسصوت داشت. در این مورد باید یک هشدار بدهیمافوق



وکارشان نبود. پس عالقه شما مهم است اما باید مسیر موضوعی عالقه داشتند اما مسیر مشخصی برای کسب

 وکارتان نیز مشخص باشد.کسب

این هایی فکر کنید که به دلیل کرده است و به ایده رییتغدر دنیا  راًیاخمورد چهارم، به دنبال چیزهایی باشید که 

نامه دهنده جدید، یک آیینتوسعه عاملستمیس، یک فناوری جدید، یک مثالعنوانبهپذیر باشند. تغییرها امکان

را یک  PlanGridتوانید شوید؟ شاید بتوان از این امواج می کیکدامجدید و یک مشکل جدید در جهان. سوار بر 

مثال در این مورد دانست. این شرکت که با قیمت یک میلیارد دالر فروخته شد، این امکان را میسر کرده بود تا 

گرید ساخت اپل به پلن یپدهایآها انجام شود. البته های ساختمان بجای استفاده از کاغذ، روی تبلتطراحی

 را داد. یادهیا نیچهمسازی اجازه پیاده

ها بگردید. مثال خوب این اند و به دنبال انواع جدید آنموفق بوده راًیاخهایی را پیدا کنید که ، شرکتشماره پنج

 Amazon Go یتازگبهاست. داستان این شرکت به این صورت است: آمازون  Standard Cognitionمورد، 

دارد را ردیابی قفسه برمی یازروما و به طور خودکار مواردی که ش را ایجاد کرد که یک فروشگاه مواد غذایی است

فروشی خرده هر مغازهنیز دریافت که  Standard Cognitionبه صندوق ندارید.  به مراجعهکند و شما نیازی می

دنبال ایده  گونهنیبد گذارانانیبنبه این فناوری نیاز دارد و او همین کار را انجام داد. این یک روشی است که 

اوبر »گیرند: می لیقبنیازاهایی شوند اسمهایی که از این طریق تولید میبهترین نیست. ایده لزوماًگردند، اما می

در  هایی هستند کهحلها به طور معمول راهاین ایده. «بی برای فالن دسته از افراداِنایربی» یا «فالن کاربرای 

فرض تردید کنید و پیش به طور. پس اگر از این طریق به یک ایده رسیدید، باید هستند وجوی یک مسئلهجست

 کند؟ای را حل میمسئله واقعاًفکر کنید که آیا 

ها بخواهید تا مشکالتی که در وگو کنید و از آنشناسید، گفتکه می یتوانید با افراد مختلفشماره شش، شما می

زمانی جالب است که آن فرد  خصوصاًبرطرف شود را بازگو کنند. این کار  شان وجود دارد و دوست دارند تاحرفه

ای است و تخصص دارد. نکته منفی درمورد این دستورالعمل این است که اکثر مردم در در صنعت خاصی حرفه

ی باشد، استارتاپ دیگر گذارانیبن ،وگو با کسی باشد که خودبد هستند و اگر این گفت آپیاستارتهای دیدن ایده

های خوب توانند ایدهدانند که چگونه میرسد. این دسته از افراد از قبل میبهتر به نظر می دستورالعملاین 

 .وجود اورندبهرا  آپیاستارت

ها به دلیل وجود اختالل احتماالًهستند. این صنایع یا نابسامان فاسد دنبال صنایعی باشید که خراب،  ، بهمورد آخر

عمل  روزپرداختهای جایگزین وامعنوان بهیک نمونه خوب در این مورد است که  LendUp. هستند گونهنیا

این صنعت  در تازه متوجه شدند که گذارانانیبناست:  صورت نیبه ااین کمپانی  سیتأسکند. بخشی از داستان می

هایی . نکته منفی این دستورالعمل این است که شما را به سمت ایدهوجود داردو کالهبرداری  فسادآشکارا  صورتبه



اگر درمورد صنعتی که انتظار  .کنندعمل میضعیف  یگذارانیبندهد که از لحاظ موفقیت در بازار یا سوق می

 LendUp کند.این دستورالعمل به شما کمکی نمی دانید،، چیزی نمینابسامان باشددارید از لحاظ کارکرد 

کنید، پیشنهاد بودند. اگر این روش را امتحان می 1تکنیفمتخصص  قبالًآن  گذارانانیبنکار کرد چون  یخوبهب

 دانید ورود کنید.ها چیزی میای که درباره آنکنیم در حیطهمی

 بندیجمع

 بهره ببریم.ها توانیم از آن ایدهطور طبیعی اطراف ما هستند و میبه آپیاستارتهای دریافتیم که ایده

ای ینهبر روی زم کارکردنترین مورد، به یک اندازه خوب نیستند و بهترین و موفق های بیان شدهدستورالعمل

ها به کنید، این روشاندازی نمیاگر شما یک استارتاپ را راه حتی ای هستید.است که شما و تیمتان در آن حرفه

به ذهن  آپیاستارتهای خوب های خوب شوید تا ایدهمتوجه ایده چگونهباید یاد بگیرید که کند. شما کمک می

 .شما خطور کند
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