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 چکیده

و در همین فرایند ارزیابی ایده  شماستایده  انتخاب اهمیت دارد، وکار نوکسباندازی هایی که در راهیکی از گام

ار اول معی معرفی شده به ارزیابی ایده خود بپردازید. اریچهار معتوانید با کند. شما مینیز نقش مهمی را ایفا می

مورد سوم، ساختن  تان است.معیار دوم میزان اطمینان شما به حل مسئله شما چقدر بزرگ است؟این است: ایده 

 پذیر شده باشد.امکان یتازگبهایده شما اجرای است که  نیادوست دارید و مورد آخر  شخصاًچیزی است که شما 

 است. مؤثرد نیز پس از فرایند ارزیابی ایده، شناخت و کنترل موانع و فیلترهای ناخودآگاه افرا

 مقدمه

های بهتر است ایده خود و ایدهکند. ارزیابی ایده نقش مهمی را ایفا می ،وکارهای نوهای کسبدر فرایند انتخاب ایده

ک . در این بخش ما به شما یبه شناسایی فیلترها و موانع درونی بپردازیم طورنیهمو  را ارزیابی کنیم آپیاستارت

ز همه چی»به اسم  آپیاستارتالعاده در حیطه مدرسه دهیم. این فرمول از دالتون که یک سخنرانی فوقفرمول می

شود و بسیار آسان است. دارد، ساخته شده است. ارزیابی ایده بر اساس چهار معیار انجام می «1درباره محورسازی

کنید، به این صورت ایده شما ارزیابی یانگین نمرات را محاسبه میدهید و درنهایت مشما برای هرکدام نمره می

 شود.می

 ارزیابی ایدهمعیارهای 

های ت؟ بهترین راه برای سنجش این موضوع، پیداکردن کمپانیمعیار اول این است: ایده شما چقدر بزرگ اس

خواهید نوع اند. فرض کنید میبزرگی است که در حال حاضر وجود دارند و کاری مشابه ایده شما انجام داده

د دهپس این نشان میرگ وجود دارند. بز هایکمپانیها و جدیدی از بانک را ایجاد کنید. امروزه بسیاری از بانک

دهید که احتمال خوبی دارد تا در تواند بزرگ باشد. اگر االن در بازار یک کار کوچکی انجام میایده شما میه ک

است. کوینبیس یک  2گیرید. مثال خوب این مورد کوینبیسآینده بزرگ شود، شما در این قسمت نمره خوبی می

یس شروع به ب، زمانی که کوین2۰12دهد. در سال ارز مجازی را می دوفروشیخرکمپانی است که به شما اجازه 

بودند که به جایگزینی هنوز یک برند جدید و کوچک بود، اما در همان زمان هم افرادی  3کوینکار کرد، بیت
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 ابسحبهبزرگی  رویدادپس حتی اگر این اتفاق بیفتد، یک  .های امروزی اعتقاد داشتندجای پولارزهای مجازی به

 گوییم کوینبیس یک ایده خوب بود. ، به همین دلیل میآیدمی

ای دهند، حرفهدر کاری که انجام می نیمؤسسکند که آیا این مورد به این اشاره می یا بازار بودن: مؤسسمناسب 

کند تا میها کمک شرکتی که به کمپانیاست،  4پورتکنیم، فلکساشاره می به آن بارههستند؟ مثالی که در این

 تجارتگذار آن، رایان، کسی بود که حدود ده سال در حوزه سر دنیا وارد کنند و بنیانمحصوالت خود را در سرا

 گیرد.را می 1۰از  1۰دانست و امتیاز را در این حوزه می زیهمه چ باًیتقرالملل کار کرده بود. پس بین

یعنی چقدر مطمئن هستید که به حل یک مسئله تان است. معیار دوم میزان اطمینان شما به حل مسئله

آیا فهم جدید و یا مهمی  ،شما یک تجربه شخصی با این مشکل داشتید و در نهایت لآهدیاصورت پردازید؟ بهمی

افرادی را  ،این مورد است. ایده این شرکت این بود که از اینترنت ی درمثال خوب 5بیاِنبیاز این مسئله دارید؟ ایر

این  در ابتدا نظر مردم درباره یا به بیانی دیگر اجاره تختخواب در خانه دیگران. ید تا در خانه شما بخوابند،پیدا کن

آن به امتحان کردن ایده خود  نیمؤسسکردند که یک کار خطرناک و عجیبی است. ایده خوب نبود و فکر می

؛ ای استکنندهسیدند که ایده جالب و سرگرمها ایده خود را عملی کردند و به این نتیجه ریعنی آن ،پرداختند

 د.بی ایده خوبی داشته باشاِنبیکنند و این باعث شد که ایرها عقیده داشتند که بقیه اشتباه میآن نیبنابرا

. شما در خیریا  هستخوب  واقعاًدهد آیا ایده شما پردازیم که نشان میهای دیگری میدر ادامه به بررسی نشانه

داشته باشید. اگر شما به ایجاد محصولی بپردازید که  آن را دوست دارید شخصاًحال ساخت چیزی هستید که 

ه نسبت به زمانی ک .شودتر به یک کمپانی بزرگ تبدیل میدوستش دارید، کمپانی شما راحت شخصاًخودتان 

ایده خود را برای یک کاربر پیاده کنید، یعنی خودتان. کنید که بقیه خواهان آن هستند. در ابتدا ای را عملی میایده

د خواهید برای بقیه بسازیکنید اما زمانی که میسازید به احساسات درونی خود اطمینان میوقتی برای خودتان می

 خواهند.باید به این توجه کنید بقیه از این محصول چه چیزی می

دهد و پذیر شده باشد. یعنی زمانی که یک تغییر در دنیا رخ میانامک یتازگبهاست که ایده شما  نیانشانه دیگر 

های بر روی این تغییر جدید است. شرکت فرصت خوبی برای پیاده کردن ایده ،آیدیک تکنولوژی جدید به وجود می

که یک سرویس تحویل غذا در آمریکای التین است.  Rappiموفقی از این استراتژی استفاده کردند مانند 

 .در سایر نقاط دنیا فعال و موفق بودند DoorDashهای دیگری مانند تکشر

 شوندباعث رد شدن یک ایده می که فیلترهایی
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 آپیاستارتپردازیم. فیلترها دالیل بدی برای رد کردن یک ایده ارزیابی ایده به فیلترها نیز می مبحثدر ادامه 

ور ناخودآگاه د خود راهای شوند تا شما بهترین ایدهترین قسمت فیلترها این است که باعث میهستند. خطرناک

مهم از این فیلترها وجود دارد که فهم  چهار موردحتی قبل از اینکه به قسمت خودآگاه شما خطور کند.  .بریزید

انجام  دتوانیکارهایی که می نیرگذارتریتأثدارند و یکی از همه افراد این فیلترها را  باًیتقرها بسیار مهم است. آن

 ها است.آن کردنخاموش، شناختن این فیلترها و عمل کنیدموفق  آپیاستارتهای تا در ایجاد ایده دهید

یمهایی که در این مورد یکی از شرکت .آیدمیسخت نظر که بهآن به دلیل  است اولین فیلتر، ردکردن یک ایده

سایت ایجاد های اعتباری با وببا ایده ادغام پرداخت کارت آپیاستارتاست. این شرکت  6، استرایپمثال زد توان

کدام سعی در رفع این موارد نکردند خوب نیستند. اما هیچ ظاهراًهای موجود متوجه شدند که گزینه در ابتداشد. 

مثل معامله کردن با بانک یا اطالعات  ،دهند که دشوار بود اندازی استرایپ مجبور بودند کارهایی انجامزیرا برای راه

ها دالیلی بود که افرادی که احتمال دانستند. اینهای اعتباری جهان میهای کارتریزی که باید درباره زیرساخت

 ناخودآگاه از این ایده دور شدند. ،گذار استرایپ شوندبنیان داشت در آینده

افزاری برای که نرم 7هایی مثل گوستوقرار گرفتند. ایده کنندهکسلهایی هستند که در یک محیط فیلتر دوم، ایده

 کردنتدرسکسی تمایل به  وافزار گیرا نیست بودند که این نرم معتقد نویسحقوق و دستمزد بود. هزاران برنامه

 بود. کنندهخستهآن نداشت چون یک مسئله 

 یهادهیااز  یبه طور ذات گذارانانیبن. رسندیماز حد بلندپروازانه به نظر  شیاست که ب ییهاهدیامورد سوم 

 یواقعاً بزرگ یهاشرکتهستند که به  ییهادهیا هانی. اما غالباً اترساندیمآنها را  رایز شوندیمدور  بلندپروازانه

  .شوندیم لیتبد

. کننددوری می ،که رقبایی در حال حاضر در آن حیطه وجود دارند ییفضاهاگذاران از مورد آخر این است که بنیان

 ییاهاگذاران به فض انیبن یوقترقبای موجود در بازار به انجام کارها و خطا کردن بپردازید.  در کناردرواقع شما باید 

درخواستی  کسچیهاست که  نیعدم وجود رقبا ا لیکه دل فهمندیممعموالً  ،ندارند یفعل بیرق چیکه ه روندیم

بازاری است که رقبای موجود در آن وجود داشته باشند اما در بین همه  ،آلایدهوضعیت  .نداردمحصول برای آن 

نمونه عالی برای این موضوع  8باکساید که بقیه دقت نکردند و از دست دادند. دراپها شما چیزی را متوجه شدهآن

سازی فایل وجود داشت، اما سازی و ذخیرهافزار همگامها برنامه و نرمباکس، دهاندازی دراپاست. در زمان راه

باکس با محصول بهتری عرضه شد و توانست همه رقبا را شکست ها کاربران زیادی پیدا نکردند. دراپیک از آنهیچ

 دهد.
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تر های خود را از قلم نیندازید! ارزیابی ایده بر اساس چهار معیار بررسی شده مسیر را برای شما روشنایدهارزیابی 

ز شود یا خیر. پس اوکار موفق میگوید که آیا ایده شما با احتمال زیادی منجر به یک کسبکند و به شما میمی

دلیل همین فیلترها از لیست ها بهکه بسیاری از ایدهشید چرا ارزیابی سعی بر شناخت فیلترهای مسیرتان داشته با

 باشند. یک مورد با پتانسیل باال توانستندیم کهیدرصورت ،شوندشما حذف می
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