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 چکیده

بیش از اندازه برای  تأمل: دنگیرقرار می دسته چهار ، دردهنددر انتخاب ایده انجام می نیمؤسساشتباهاتی که 

حل بجای طرح راه کیبه  کند، پرداختنبه ذهنشان خطور می ای کهبهترین ایده، انتخاب اولین ایده داکردنیپ

 به محیط پیرامون. نکردن یک مسئله و در نهایت توجه

 مقدمه

وکارهای نو در و کسب هاآپاستارت گذارانانیبنو که افراد مختلف  کنیماشاره می اشتباهاتیدر این مقاله به 

 کسهیچ ای ندارید یا در عملی کردن ایده خود تردید دارید.. شاید شما هنوز ایدهشوندانتخاب ایده مرتکب می

های و ایده آپاستارتاما با بررسی هزاران  ،ک ایده نظر بدهددرباره موفقیت و یا عدم موفقیت ی طورقطعبهتواند نمی

. کسبالعشود و به عدم موفقیت منجر می کارهاییچه  تعیین کردو  رسیدبه یک روند آماری مناسب  توانمیها آن

عدم موفقیت  به در آن قدم گذاشتند و هاآپاستارتبرخی  نیمؤسسدادن مسیرهایی است که هدف نشان درنهایت،

 آپیستارتاهای در هنگام ایجاد ایده مؤسسانی که ترین اشتباهاتکنیم تا به بحث دربارۀ رایجپس سعی می رسیدند.

 دهند، بپردازیم.انجام می

 اشتباهات رایج

کس، هیچ ی یک مسئله مهم و دقیقی است.آپاستارتهای ایده چرا که ،نظر پیچیده بیایدشاید این موضوع به

 ،شوندها موفق میتواند بگوید که کدام ایدهنمی طورقطعبهنیز  (دهنده جهانشتاب نیاول) Y Combinatorحتی 

ها آوریم و اتفاقات و نتایجی که بین آنمختلف به دست می آپاستارتهایی که از هزاران توانیم با دادهاما می

های خاصی در تولید ایده نسبت به روش وها های خاصی از ایدهمدل به یک روند و مسیر برسیم. ،مشترک است

 .تر عمل کرده استبقیه متدها موفق

ته باشند های بسیار نابی داشمعتقدند باید در ابتدا ایده نیمؤسسترین اشتباه این است که اکثر اشتباه اول و رایج

العاده به دانند. این افراد منتظر هستند تا یک ایدۀ فوقهای ناب میموفق را ایده آپاستارتو کلید داشتن یک 

های موفق امروزی مثل گوگل و ذهنشان خطور کند و سپس دست به انجام کارها بزنند. زمانی که به شرکت

ن موتور جستجو گوگل بیستمی کهیدرصورتگویید: چه ایده محشری داشتند! کنید، با خودتان میفیسبوک نگاه می

و  ابن هایامروزی هم ایدهپیکر های غولیعنی برخی از کمپانی بود و فیسبوک نیز بیستمین شبکه اجتماعی.



ا نبود هایده ناب آن ،ها را تبدیل به یک کمپانی موفق کردچیزی که این شرکت اولی نداشتند. درحقیقت دست

 عالی ترکیب شد. عملی جرایکه با ا بود قدر کافی خوببلکه یک ایده اولیه به

ا ر رسدای که به ذهنشان میاولین ایده دارند افرادی که سعی یعنی ؛خالف اشتباه اول است قاًیدقاشتباه دوم 

جالب  نکته .خیریا  ایده خوبی دارند تا نتیجه بگیرند که کنندنمی تأمل خود درباره ایده. این افراد حتی عملی کنند

ند حداقل برای چ درنهایتشود، موفق می آپاستارتکه یک  کنیدفرض  اینجاست که این اشتباه بسیار رایج است!

 حداقل چند هفته باید را ،اگر قرار است که روی یک ایده عمرتان را بگذارید پس ،کار شود آن سال باید روی ایده

یار را انجام مک نیا گذارانانیبناز  یا کمال تعجب تعداد کمبنهایی تصمیم بگیرید.  صورتبهتان فکر کنید تا ایده

 کنیم به اینمیمنحنی که صحبت  .دیجلوتر هست یدر واقع از منحنبا انجام این کار شما  به دنبال آن،دهند و 

سد را رکه به ذهنشان می ایافرادی است که ایده اولیه» صورت است: اگر یک طیفی را تصور کنید که انتهای آن

 ما باید جایی در میان اینباشد، ش «منتظر ایده عالی هستند افرادی که»و ابتدای این منحنی  «کنندامتحان می

 تان به چشم یک نقطه شروع خوب نگاه کنید.دو گروه قرار بگیرید. شما باید به ایده اولیه

بگیرید. این شرکت  در نظررا  1بیاِنبی، اِیرمثالعنوانبهدهند. با گذشت زمان تغییر شکل می آپیاستارتهای ایده

در خانه دیگران بود اما با گذشت زمان به همه  تختخواباره سایت برای اجدر ابتدا به معنای واقعی کلمه یک وب

هید، انتخاب یک نقطه شروع خوب است. اگر کاری که باید انجام د نی؛ بنابراهای تعطیالتی تغییر شکل داداجاره

برای رسیدن به یک ایده عالی هم عالی نباشد،  قدرهاآنتان نقطه شروع خوبی داشته باشید، حتی اگر ایده اولیه

 به یک شدنلیتبداگر یک نقطه شروع بد را انتخاب کنید، هیچ راهی برای  کهیدرحال فقط به اصالح نیاز دارید.

ولیه ایده ا بیاِنبیاِیر هایی مثل، شرکتشوید که از اول شروع کنید. درحقیقتبور مینقطه خوب وجود ندارد و مج

  اما به دلیل نقطه شروع خوب به موفقیت رسیدند. ،ای نداشتندالعادهفوق

. پردازیمررسی این اشتباه میبه ب با توضیح یک مثال حل بجای طرح مسئله است.اشتباه سوم شروع کردن با یک راه

است. کش پردازید که هدف آن ساخت برنامه تحت عنوان اوبر برای لولهمی آپاستارتاندازی یک فرض کنید به راه

کند؟ ای را حل میحل است. اما چه مسئلهاین یک راه شود.کش ظاهر میزدن یک دکمه لوله به این صورت که با

ت. این چیز دیگری اس اما مسئلهیک مشکل باشد،  واقعاًشاید  کش سخت است.یک لوله داکردنیپدانیم! شاید نمی

حل در یعنی راه 2SISP ،ه استداده شدو یک عبارت برای آن اختصاص  مشاهده شده استبسیار زیاد  اشتباه

حل آن نیست. شما بهتر است با یک مسئله شروع کنید و بعد به دنبال راه یخوب کار این عموماً جستجوی مسئله.

 باشید.

                                                           
1 Airbnb 
2 Solution In Search of a Problem 



پیدا  یسختبه آپیاستارتهای این است که معتقدند ایده ،پردازیممی آن و در نهایت اشتباه آخری که به بررسی

ده که در دنیا باقی مانبسیاری  تبسیار ساده است زیرا مشکال آپیاستارتهای درحقیقت پیداکردن ایده شوند.می

ونه گ، یعنی شما هنوز یاد نگرفتید که چتوانید یک ایده پیدا کنیداگر شما نمی ها پرداخته نشده است.به حل آن

ها را تمام آن وقتآنرا متوجه شوید،  آپیاستارتهای خوب اینکه بتوانید ایده محض به این کار را انجام دهید.

 بینید.جا مییک

 بندیجمع

 دهند،ی نو در پروسه انتخاب ایده انجام میوکارهاکسب مؤسسانبه بررسی اشتباهات رایجی که این مقاله در 

اما سرنوشت  ؛داد موفقیت و یا عدم موفقیت یک ایده نظر بادررابطه طورقطعبه تواننمی درمجموعپرداختیم. 

رسد نیازمند بررسی ای که به ذهنمان میدهد. باید بدانیم اولین ایدههایی میی مختلف به ما درسهاآپاستارت

یم که صبر کن قدرآننباشد. همچنین برای شروع نباید  یگذارانیبنو تحلیل است و ممکن است مناسب بازار یا 

به  زند.تعادل حرف اول را می ند. پسکنمی رییتغها در طی زمان ایده چرا که یک ایده محشر به ذهنمان برسد.

ه تغییرها و ، بکهاین نکته آخر یاد داشته باشید که شما باید در ابتدا به طرح مسئله بپردازید و سپس حل مسئله.

 اتفاقات اطراف با چشم باز بنگرید.
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