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 چکیده

یم شیموفق پ یهاشرکتبه  شدنلیتبد یبرا هانیبهترروبرو هستند و تنها  یادیز یهاچالشبا  هااستارتاپ

 کنندیممحصول شروع  دهیاست که آنها اغلب با ا نیا داردیمرا عقب نگه  یسنت یهااستارتاپکه  ی. موضوعروند

 . بازار خواهان آن محصول استمطمئن شوند  نکهیبدون ا، سازندیمو سپس آن را 

 دهیحل کند. ا یمشکل را از نظر علم نیخاص ا یندهایدارد با استفاده از اصول و فرا یسع 1ناب استارتاپ کی

ای از آن گزیده در این مطلب به ؛رائه شده است، نویسنده و کارآفرین موفق، ا2سیر کیپ ناب از ارااستارت

 .ناب وجود دارد یهاآپاستارت جادیا یبرا اساسی، پنج اصل یبه گفته وپردازیم. می

 مقدمه

 رایندفاست، یعنی این  فرایند شود و الزمۀ این کار پیروی از ریزیبرنامهتواند مهندسی و می هااستارتاپموفقیت  »

 است.کارآفرین موفق  ،ساین گفتۀ اریک ری «.توان آموخت و آموزش دادرا می

 هب سرعتبه را دلخواه محصول و دهدمی ارائه هااستارتاپ مدیریت و ایجاد برای علمی رویکرد یک ناب استارتاپ

، ایتهد نحوهیعنی  کنید هدایت را آپاستارت یک چگونه که آموزدمی شما بهاین روش . رساندمی مشتریان دست

 یکردرو یک این. آموزدرا به شما می شتاب حداکثر با شغلی رشد به رسیدن و ورزیدن استقامت زمان تغییر، زمان

 .است جدید محصول توسعه برای اصولی

 

 استارتاپ ناب

 آن خواهان مردم کنند کهتصور می و کنندمی به کار شروع یک محصول برایهمراه ایده به بسیاری هایاستارتاپ

بدون آنکه حتی  کنندمیبر روی این محصول و پروژه کار  هاسال گاهیو  هاماهسپس  .هستندمحصول 

ز ا ایگستردهبخش ابتدایی از محصول خود را به مشتری احتمالی نشان دهند. زمانی که نتوانند جذب 

به آن  گذرند و یا رغبتیاز کنار این محصول می تفاوتیبیمشتریان نیز با  پس ؛داشته باشند مشتریان را

 که این دهدمی. این اتفاق به این دلیل رخ خوردمی بستبنآن استارتاپ به ، درنهایت ؛دهندنمینشان 

هیچگاه با مشتریان احتمالی خود صحبت نکردند تا سلیقه مشتری خود را درک کنند و متوجه ها استارتاپ

 شوند که آیا این محصول برای آنان جالب است یا نه!

                                                           
1 Lean Startup 
2 Eric Ries 



 

 تردید و شک را از بین ببرید!

 کی» ،به تعریف اریک ریس اینوپا  یهاشرکتاز  یاریبس باعث شده است که مناسب یتیریمد ندیفرا کیفقدان 

، تمام مراحل «دیشد نانیعدم اطم طیدر شرا دیخدمات جد ایمحصول  کی جادیا یشده برا یطراح ینهاد انسان

 برند و این کار از هر مدل مدیریتی دور است.را جلو می ندیفرا «انجامش بدهفقط »آنها با شعار  را کنار بگذارند.

با ارائۀ یک سری ابزارها  توانندیم هاشرکت، ز رویکرد استارتاپ ناب. با استفاده اها نیستانتخاب آنتنها  نیاما ا

رف صتنها ناب  دوری کنند. ومرجهرجخود از  ندیفراو در کنند  جادینظم ا ها به طور پیوستهبرای آزمایش دیدگاه

ورد استفاده و تنظیم یک فرایند و متدولوژی برای توسعه ، بلکه درمستین ، شکست سریع و راحتکمتر نهیهز

 محصول است.

 

 

 هوشمندانه عمل کنید نه با سختی

خ پاس سؤال کیدارد به  یبزرگ است که سع شیآزما کیفرض را دارد که هر استارتاپ  نیا استارتاپ نابروش 

 ایآ»است که  نیایک استارتاپ  سؤال، در عوض «؟ محصول را ساخت نیا توانیم ایآ»که  ستین نیا سؤال. دهد

 داریتجارت پا ، یکمجموعه از محصوالت و خدمات نیا رامونیپ میتوانیم ایآ»و « ؟ ساخته شود دیمحصول با نیا

، باشد زیآمتیموفقاگر  است. اولین محصولاین ؛ است ینظر قیتحقیک فراتر از  یزیچ شیآزما نیا «؟میکن جادیا

تا کارمندان و شروع ساخت یک محصول.  کردناضافه که کار خود را شروع کند: دهدیمامکان را  نیا ریبه مد

را برطرف  یمشکالت واقع نیامشتری ثابت خود را دارد. ، گسترده آماده شود عیتوز یکه آن محصول برا یزمان

 .دهدیمساخته شود ارائه  دیآنچه را که با قیکرده و مشخصات دق

 

 بپردازید MVPبه توسعه یک 

که در ادامه به بررسی این  است یریادگی - رزیابیا -ت حلقه بازخورد ساخش استارتاپ ناب رو یجز اصل کی 

ذیر پی که دوامحداقل محصول دیحل شود و سپس تول دیاست که با یامسئله درک ،قدم نیاولپردازیم. اصل می
3) (MVP  اینکه  محضبه حالت ممکن الزامی است. نیترعیسرباشد؛ این برای شروع روند یادگیری بهMVP 

                                                           
3 Minimum Viable Product 



 .ی استشامل ارزیابی و یادگیر هابخشاین  اصلی بپردازد. یهابخشتواند به تنظیم تعیین شد، یک شرکت نوپا می

 .کرد مشخصعلت و معلولی را  سؤاالتتا بتوان  ده شودمعیارهای عملیاتی در این بخش گنجانهمچنین باید 

 سؤاالتکه  کندیماستفاده  «4پنج چرا»به نام  یقاتیروش توسعه تحق کیاز  نیهمچن سیتأستازه هایشرکت

بی و یادگیری زمانی که فرایند ارزیا .دهدیمارائه در مسیر پیشرفت و حل مشکالت موجود  بررسی یرا برا یاساده

های مدل تجاری را پیش برده است یا خیر. شود که آیا این شرکت محرکانجام شد، مشخص می یدرستبه

دهد وقت آن رسیده تا تغییر و یا اصالح ساختار صورت بگیرد تا یک فرضیه پاسخ منفی شد، نشان می کهیدرصورت

 ی رشد مطرح شود.اصل یهابخشرای محصول، استراتژی و اساسی جدید ب

 

 پ ناباصول استارتا

ول . این اصحل کند یرا از نظر علممشکالتش خاص  یندهایدارد با استفاده از اصول و فرا یسعیک استارتاپ ناب 

 موارد زیر هستند:

 

  هستند جاهمهکارآفرینان 

 توانندیم نانیوجود دارد که کارآفر های بسیاریوجود دارد. فرصت هااستارتاپو  نانیاز کارآفر یانواع مختلف

 موفق استفاده کنند. وکارکسبو تجارت  کی جادیا یاز آنها برا

 

 کارآفرینی مدیریت است 

 یدیدنوع جدارند.  ازین تیریبه مد ینند هر شرکتما نی، بنابرامحصول کی، نه فقط نهاد است کیاستارتاپ 

 یفردمنحصربهناب نوع  یهاپا، استارتحالنیباا آن باشد. زمینه کاریکه به طور خاص متناسب با  تیریاز مد

 کند.، یک استارتاپ ناب را ایجاد میمحور ریادگیو  ریپذانعطاف تیریدارند. داشتن مد از مدیریت را الزم

 

 رمعتب یریادگی 

                                                           
4 Five Whys 



 یوجود ندارند. آنها برا انیبه مشتر یرسانخدمت ای یی، درآمدزامختلف محصوالت جادیا یبرا هااستارتاپ

توانیم هر جزء از می هاشیآزمابا اجرا کردن یک سری  وجود دارند. داریتجارت پا کی جادینحوه ا یریادگی

 شود.به یادگیری می دنیاعتباربخشرا بررسی کنیم و این منجر به  دیدگاه خود

 

 حسابداری نوآوری 

 نیبهتر یزیچه چ متوجه شوندتا  دارندیمرا نگه  هالیوتحلهیتجزو  هاشیآزما قیناب سوابق دق یهااستارتاپ

 حیطهآموخته شده در  موارد زانی، مشده جادیا دیمقدار کار جد یجابهدارد. آنها برایشان به همراه را  جهینت

 .دهندرا مورد سنجش و بررسی قرار می ینوآور

 

  یادگیری -ارزیابی  -ساخت 

 یریادگیو سپس  انیمشتر بازخوردهای بررسی، تبه محصوال هادهیا لیپ تبدااستارت کی یاساس تیفعال

به سمت شتاب دادن به  موفق باید تغییر مسیر یا استقامت ورزیدن در راه است. تمام فرایندهای استارتاپ

 حلقه بازخورد سوق داده شوند.

 

 بندیجمع

بور کردن ع هستند و برای روروبههایی موفقیت با چالش بیپرفرازونشدر مسیر  قرارگرفتنها همواره برای استارتاپ

ارتاپ یک است عنوانبهپنج اصل استارتاپ ناب  کردندنبالتوانند با ها میآنمدیریت هستند.  ها نیازمنداز چالش

 موفق بدرخشند.
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