


یکــی از رایج تریــن توصیه هایــی کــه در Y Combinator می دهیــم، انجــام 
کارهایــی اســت کــه مقیاس پذیــر نیســتند. بســیاری از بنیان گــذاران بالقــوه بــر 
ایــن باورنــد کــه کار اســتارتاپ ها یــا می گیــرد یــا خیــر. شــما چیــزی می ســازید، 
ــردم  ــری ســاخته اید، م ــوش بهت ــر تله م ــد و اگ ــرار می دهی آن را در دســترس ق
ــه در  ــاد ک ــد افت ــاق نخواه ــن اتف ــا ای ــد. ی ــان را می زنن ــان درب خانه ت خودش

ایــن صــورت بــازار نبایــد وجــود داشــته باشــد. ]1[

آن هــا کاری  بنیان گــذاران  زیــرا  اســتارتاپ ها موفــق می شــوند،  واقــع  در 
می کننــد کــه ایــن موفقیــت حاصــل شــود. ممکــن اســت تعــداد انگشت شــماری 
اســتارتاپ وجــود داشــته باشــد کــه بــه خــودی خــود رشــد کــرده باشــند، امــا 
معمــوال بــرای پیشــبرد آن هــا بــه نوعــی فشــار نیاز اســت. یــک اســتعاره ی خوب 
ــتارت های  ــل از اس ــودرو قب ــای خ ــه موتوره ــد ک ــی باش ــد میل لنگ های می توان
برقــی نیــاز داشــتند. وقتــی موتــور روشــن می شــد، بــه کار خــود ادامــه مــی داد، 

امــا فراینــد جداگانــه و پرزحمتــی بــرای راه انــدازی آن وجــود داشــت.

ــت:  ــرد. او نوش ــاره نک ــوش اش ــه تله م ــاص ب ــور خ ــز به ط ــون هرگ ــع امرس ]1[ در واق

»اگــر مــردی ذرت یــا چــوب یــا تختــه یــا خــوک خــوب بــرای فــروش داشــته باشــد، 

یــا بتوانــد صندلــی یــا چاقــو، بوتــه یــا وســایل کلیســا را   بهتــر از هــر کــس دیگــری 

بســازد، راهــی وســیع و همــوار بــه خانــه ی او خواهیــد یافــت. اگرچــه در میــان جنــگل 

باشــد.«
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متداول تریــن کار مقیاس ناپذیــری کــه بنیان گــذاران در ابتــدا بایــد انجــام 
ــا  ــد. تقریب ــذب کنن ــتی ج ــورت دس ــران را به ص ــه کارب ــت ک ــن اس ــد ای دهن
ــد  ــما نمی توانی ــد. ش ــام دهن ــن کار را انج ــد ای ــتارتاپ ها مجبورن ــه ی اس هم
منتظــر بمانیــد تــا کاربــران بــه ســراغ شــما بیاینــد. شــما بایــد بیــرون برویــد و 

ــد. آن هــا را جــذب کنی

Stripe یکــی از موفق تریــن اســتارتاپ هایی اســت کــه مــا روی آن ســرمایه گذاری 
کرده ایــم و مشــکلی کــه آن هــا حــل کردنــد یــک مشــکل فــوری بــود. اگــر کســی 
می توانســت عقــب بنشــیند و منتظــر کاربــران باشــد، Stripe بــود. امــا در واقــع 
آن هــا در YC به دلیــل جــذب کاربــران اولیــه بــه روش تهاجمــی مشــهور هســتند.

می ســازند،  چیزهایــی  دیگــر  اســتارتاپ های  بــرای  کــه  اســتارتاپ هایی 
تعــداد زیــادی از کاربــران بالقــوه را در شــرکت های دیگــری کــه مــا روی آن هــا 
بهــره  آن  از   Stripe از  بهتــر  هیچ کــدام  و  دارنــد  ســرمایه گذاری کرده ایــم، 
نمی برنــد. در YC مــا از اصطــاح »نصــب برخــوردی« بــرای تکنیکــی کــه آن هــا 
ــذاران می پرســند: »نســخه ی  ــر بنیان گ ــم. اکث ــد، اســتفاده می کنی ــراع کردن اخت
بتــای مــا را امتحــان می کنیــد؟« و وقتــی پاســخ مثبــت می گیرنــد می گوینــد: 
ــن  ــا ای ــم.« ام ــک نصــب را ارســال می کنی ــرای شــما لین ــا ب ــی اســت، م »عال
بنیان گــذاران قــرار نبــود صبــر کننــد. وقتــی کســی قبــول می کــرد کــه Stripe را 
امتحــان کنــد، می گفتنــد »لپ تاپــت را بــه مــن بــده« و آن را در محــل نصــب 

می کردنــد.

ــر  ــن و جــذب کارب ــرون رفت ــر بی ــذاران در براب ــه بنیان گ ــل وجــود دارد ک دو دلی
به صــورت جداگانــه مقاومــت می کننــد. یکــی ترکیبــی از کمرویــی و تنبلی اســت. 
آن هــا ترجیــح می دهنــد در خانــه بنشــینند و کــد بنویســند تــا این کــه بیــرون 

استخدام کنید
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برونــد و بــا یــک ســری غریبــه صحبــت کننــد و احتمــاال توســط اکثــر آن هــا طرد 
شــوند. امــا بــرای موفقیــت یــک اســتارتاپ، حداقــل یــک بنیان گــذار )معمــوال 

مدیرعامــل( بایــد زمــان زیــادی را صــرف فــروش و بازاریابــی کنــد. ]2[

دلیــل دیگــری کــه بنیان گــذاران ایــن مســیر را نادیــده می گیرنــد ایــن اســت 
ــه نظــر می رســند. آن هــا فکــر می کننــد  کــه اعــداد در ابتــدا بســیار کوچــک ب
ــه نیســت. اشــتباهی  ــروف این گون ــزرگ و مع ــدازی اســتارتاپ های ب ــه راه ان ک
کــه آن هــا مرتکــب می شــوند ایــن اســت کــه قــدرت رشــد مرکــب را دســت کم 
ــا  ــا پیشــرفت خــود را ب ــم ت ــد. مــا هــر اســتارتاپی را تشــویق می کنی می گیرن
ــه ی  ــد هفت ــد، بای ــر داری ــر 100 کارب ــد. اگ ــری کن ــی اندازه گی ــد هفتگ خ رش ــر ن
آینــده 10 کاربــر دیگــر داشــته باشــید تــا 10 درصــد در هفتــه رشــد کنیــد. و در 
حالــی کــه ممکــن اســت 110 خیلــی بهتــر از 100 بــه نظــر نرســد، اگــر بــه رشــد 
ــداد  ــن اع ــه ای ــرد ک ــد ک ــد، تعجــب خواهی ــه دهی ــه ادام 10 درصــدی در هفت
چقــدر بــزرگ می شــوند. بعــد از یــک ســال شــما 14000 کاربــر و بعــد از 2 ســال 

2 میلیــون کاربــر خواهیــد داشــت.

ــه،  ــر کــردن ایــن موضــوع. و ن ــرای پیشــنهاد صریح ت ــا تشــکر از ســام آلتمــن ب ]2[ ب

شــما نمی توانیــد بــا اســتخدام شــخصی کــه ایــن کار را بــرای شــما انجــام دهــد، از 

انجــام فــروش اجتنــاب کنیــد. در ابتــدا بایــد خودتــان فــروش را انجــام دهیــد. بعــدا 

ــا جایگزیــن شــما شــود. می توانیــد یــک فروشــنده ی واقعــی را اســتخدام کنیــد ت
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ــی  ــای متفاوت ــد، کاره ــذب می کنی ــان ج ــک زم ــر را در ی ــزاران کارب ــی ه وقت
ــود  ــازار وج ــر ب ــا اگ ــد شــود. ام ــت کن ــد در نهای ــد و رشــد بای ــام می دهی انج
داشــته باشــد، معمــوال می توانیــد بــا جــذب کاربــران به صــورت دســتی شــروع 
کنیــد و ســپس به تدریــج بــه روش هــای کمتــر دســتی تغییــر مســیر دهیــد. ]3[

Airbnb نمونــه ی کاســیک ایــن تکنیــک اســت. راه انــدازی بازارهــا آن قدر ســخت 
اســت کــه در ابتــدا بایــد انتظــار انجــام اقدامــات قهرمانانــه را داشــته باشــید. 
در مــورد Airbnb، ایــن اقدامــات قهرمانانــه شــامل رفت و آمــد خانه به خانــه 
در نیویــورک، جــذب کاربــران جدیــد و کمــک بــه کاربــران موجــود بــرای بهبــود 
آگهــی خــود بــود. وقتــی Airbnb را در دوران YC بــه یــاد مــی آورم، آن هــا را بــا 
ــنبه  ــرای شــام سه ش ــی ب ــرا وقت ــم، زی ــر می کن ــی تصوی ــای رول کیســه خواب ه

ــتند. ــی برمی گش ــه از جای ــدند، همیش ــر می ش حاض

ــه نظــر می رســد   ــل توقــف ب Airbnb در حــال حاضــر به نظــر یــک غــول غیرقاب

]3[ دلیلــش ایــن اســت کــه بــا بزرگتــر شــدن، انــدازه ی شــما بــه رشــد شــما کمــک 

می کنــد. پاتریــک کولیســون راجــع بــه ایــن نوشــته اســت: »در مقطعــی، تغییــر بســیار 

مشــخصی در احســاس مــا نســبت بــه اســترایپ به وجــود آمــد. از ایــن تخته ســنگی 

کــه مجبــور بودیــم آن را هــل دهیــم تبدیــل بــه یــک واگــن قطــار شــده بــود کــه در 

واقــع حرکــت و ســرعت مشــخص خــود را داشــت.«
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ــد، بی ضــرر اســت. آن هــا  ــگاران و آگاهــان اســتارتاپ شــما را رد کنن ــر خبرن اگ
ــتارتاپ  ــرمایه گذاران اس ــر س ــی اگ ــد. حت ــتباه می گیرن ــا را اش ــه چیزه همیش
ــدن رشــد، نظرشــان را تغییــر  ــا دی ــا ب ــدارد. آن ه ــد، مشــکلی ن شــما را رد کنن
خواهنــد داد. خطــر بــزرگ ایــن اســت کــه شــما خودتــان اســتارتاپ خــود را رد 

امــا در اوایــل آن قــدر شــکننده بــود کــه حــدود 30 روز بیــرون رفتــن و تعامــل 
حضــوری بــا کاربــران تفــاوت بیــن موفقیــت و شکســت را ایجــاد کــرد.

ایــن شــکنندگی اولیــه، ویژگــی منحصــر بــه فــرد Airbnb نبــود. تقریبــا همــه ی 
ــی  ــن چیزهای ــن یکــی از بزرگتری ــدا شــکننده هســتند. ای اســتارتاپ هــا در ابت
اســت کــه بنیان گــذاران و ســرمایه گذاران بی تجربــه )و خبرنــگاران و افــراد آگاه 
در اکوسیســتم( در مــوردش اشــتباه می کننــد. آن هــا ناخــودآگاه اســتارتاپ های 
در حــال شــکل گیری را بــر اســاس اســتانداردهای یــک اســتارتاپ تاسیس شــده 
قضــاوت می کننــد. آن هــا ماننــد کســی هســتند کــه بــه یــک نــوزاد تــازه متولــد 
ــود  ــی وج ــچ راه ــه »هی ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــگاه می کن ــده ن ش

نــدارد کــه ایــن موجــود کوچــک بتوانــد کاری انجــام دهــد.«

شکننده
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]4[ یکــی از راه هــای ظریف تــر کــه YC می توانــد بــه بنیان گــذاران کمــک کنــد، 

کالیبــره کــردن جاه طلبی هــای آن هــا اســت، زیــرا مــا دقیقــا می دانیــم کــه بســیاری 

ــه  ــه ب ــد، چگون ــرده بودن ــه کار ک ــازه شــروع ب ــه ت ــی ک ــق زمان از اســتارتاپ های موف

ــیدند. ــر می رس نظ
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کنیــد. مــن ایــن رفتــار را دیــده ام. اغلــب بایــد بنیان گذارانــی را تشــویق کنــم 
ــل گیتــس  ــی بی ــد. حت ــه می ســازند، نمی بینن ــزی را ک ــه پتانســیل کامــل چی ک
ــرای  ــدازی مایکروســافت ب ــن اشــتباه را مرتکــب شــد. او پــس از راه ان هــم ای
ــا  ــد ام ــگاه نمان ــادی در دانش ــدت زی ــت. او م ــاروارد بازگش ــه ه ــز ب ــرم پایی ت
اگــر متوجــه می شــد کــه مایکروســافت حتــی کســری از انــدازه ای کــه بــه نظــر 

می رســد می شــود، اصــا برنمی گشــت. ]4[

ســوالی کــه بایــد در مــورد اســتارتاپی در مراحــل اولیــه بپرســید ایــن نیســت 
کــه »آیــا ایــن شــرکت دنیــا را فتــح خواهــد کــرد؟« بلکــه بایــد بپرســید »اگــر 
بنیان گــذاران کارهــای درســتی انجــام دهنــد، ایــن شــرکت چقــدر بــزرگ خواهــد 
شــد؟« و کارهــای درســت اغلــب در آن زمــان هــم پرزحمــت و هــم بی اهمیــت 
ــر  ــه نظ ــم گیر ب ــی چش ــت خیل ــافت نمی توانس ــند. مایکروس ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــد ک ــی بودن ــس Basic در آلبوکرک ــر برنامه نوی ــد نف ــط چن ــی فق ــد وقت برس
بــرای بــازاری متشــکل از چنــد هــزار عاقمنــد )اصطاحــی کــه در آن زمــان رایــج 
بــود(  برنامــه می نوشــتند، امــا در نگاهــی بــه گذشــته، ایــن مســیر بهینــه بــرای 
ــان چســکی  ــم کــه برای ــود. می دان ــری ب ــر نرم افزارهــای میکروکامپیوت تســلط ب
ــاده  ــده ای فوق الع ــه آین ــه در راه رســیدن ب ــد ک ــا احســاس نمی کردن و جــو گبی
هســتند، زیــرا در حــال گرفتــن عکس هــای »حرفــه ای« از اولیــن آپارتمان هــای 
میزبــان خــود بودنــد. آن هــا فقــط بــرای زنــده مانــدن تــاش می کردنــد. امــا 
بــا نــگاه بــه گذشــته، چنیــن چیــزی نیــز مســیر بهینــه بــرای تســلط بــر بــازار 

بــزرگ بــود.



ــرای  ــزی ب ــر چی ــد؟ اگ ــدا می کنی ــتی پی ــذب دس ــرای ج ــی را ب ــه کاربران چگون
ــد کــه  ــدا کنی ــان خــود را پی ــد همتای حــل مشــکات خــود بســازید، فقــط بای
ــرای  ــری ب ــاش عمدی ت ــد ت ــورت بای ــن ص ــر ای ــت. در غی ــاده اس ــوال س معم
ــرای  ــول ب ــد. روش معم ــام دهی ــران انج ــه ی کارب ــن رگ ــن امیدبخش تری یافت
ــدازی نســبتا بی هــدف،  ــک راه ان ــا انجــام ی ــه ب ــن اســت ک ــن کار ای انجــام ای
تعــدادی از کاربــران اولیــه را به دســت آوریــم، ســپس مشــاهده کنیــم کــه کــدام 
نــوع مشــتاق ترین بــه نظــر می رســد، و بیشــتر شــبیه آن هــا را جســتجو کنیــم. 
ــران  ــن کارب ــه بســیاری از اولی ــد ک ــه ش ــیلبرمن متوج ــن س ــال، ب ــوان مث به عن
پینترســت بــه طراحــی عاقمنــد بودنــد، بنابرایــن او بــه یــک کنفرانــس باگــر 

طراحــی رفــت تــا کاربــران را جــذب کنــد کــه بــه خوبــی جــواب داد. ]5[

ــه ی  ــی مجموع ــد به راحت ــه نمی توانی ــتید ک ــزی هس ــاخت چی ــال س ــر در ح ]5[ اگ

ــال  ــوان مث ــد - به عن ــذب کنی ــرد آن ج ــاهده ی کارک ــرای مش ــران را ب ــی از کارب کوچک

ــه  ــد ب ــد، بای ــی در آن نداری ــچ ارتباطات ــه هی ــه ای ک ــازمانی — و در زمین ــزار س نرم اف

تماس هــا و معرفی هــای خشــک تکیــه کنیــد. امــا آیــا بایــد روی چنیــن ایــده ای کار 

کنیــد؟
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ــد  ــز بای ــردن آن هــا نی ــرای خوشــحال ک ــه ب ــران، بلک ــرای جــذب کارب ــا ب نه تنه
ــتند  ــه می توانس ــی ک ــا زمان ــد. Wufoo ت ــام دهی ــاده ای انج ــات خارق الع اقدام
ــک  ــد ی ــر جدی ــر کارب ــرای ه ــود(، ب ــی ب ــگفت انگیزی طوالن ــرز ش ــه به ط )ک
ــد  ــما بای ــران ش ــن کارب ــرد. اولی ــال می ک ــته ارس ــکر دست نوش ــت تش یادداش
احســاس کننــد کــه ثبت نــام در محصــول شــما یکــی از بهتریــن انتخاب هایــی 
ــز  ــد مغ ــه ی خــود بای ــز به نوب ــد. شــما نی ــا به حــال انجــام داده ان ــه ت اســت ک

خــود را بــه فکــر راه هــای جدیــدی بــرای شــاد کــردن آن هــا بیندازیــد.

ــرای  ــن کار ب ــرا ای ــم؟ چ ــوزش دهی ــتارتاپ ها آم ــه اس ــن را ب ــد ای ــرا بای چ
ــود دارد: ــل وج ــه دلی ــن س ــر م ــه نظ ــت؟ ب ــول اس ــذاران غیرمعم بنیان گ
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ــوزش  ــدس آم ــوان مهن ــذاران اســتارتاپ به عن ــه بســیاری از بنیان گ ــی این ک یک
می بیننــد و خدمت رســانی بــه مشــتریان بخشــی از آمــوزش مهندســان نیســت. 
شــما قــرار اســت چیزهایــی بســازید کــه مقــاوم و ظریــف باشــند، نــه این کــه 
ــد یــک فروشــنده توجــه  ــران مانن ــه تک تــک کارب ــرده وار نســبت ب به صــورت ب
ــداری  ــنتی از نگه ــور س ــی به ط ــه مهندس ــی ک ــی از دلیل ــا، بخش ــد. از قض کنی
ــردد  ــی برمی گ ــه زمان ــنت های آن ب ــه س ــت ک ــن اس ــت ای ــزار اس ــتی بی دس
کــه مهندســان قــدرت کمتــری داشــتند - زمانــی کــه آن هــا به جــای اجــرای کل 

نمایشــگاه، تنهــا مســئول حــوزه ی محــدود ســاخت اشــیا بودنــد. 

یکــی دیگــر از دالیلــی کــه بنیان گــذاران به انــدازه ی کافــی روی مشــتریان یــک 
بــه یــک تمرکــز نمی کننــد، ایــن اســت کــه نگــران هســتند کــه مقیــاس نیابنــد. 
امــا زمانــی کــه بنیان گــذاران اســتارتاپ های نوپــا نگــران ایــن موضــوع هســتند، 
ــرای از  ــی خــود، چیــزی ب ــم کــه در وضعیــت فعل ــه ایــن نکتــه اشــاره می کن ب
دســت دادن ندارنــد. شــاید اگــر آن هــا تمــام تــاش خــود را بــرای خوشــحال 
کــردن کاربــران فعلــی انجــام دهنــد، روزی تعــداد زیــادی کاربــر بــرای خوشــحال 
کــردن وجــود داشــته باشــد کــه از کنتــرل آن هــا خــارج خواهــد بــود. ایــن یــک 
مشــکل بــزرگ خواهــد بــود. ببینیــد آیــا می توانیــد آن را محقــق کنیــد و اتفاقــا، 
وقتــی ایــن کار را کردیــد، متوجــه می شــوید کــه راضــی کــردن مشــتریان بهتــر از 
آن چیــزی خواهــد بــود کــه انتظــار داشــتید. تــا حــدی بــه ایــن دلیل کــه معموال 
می توانیــد راه هایــی پیــدا کنیــد کــه هــر چیــزی را بیشــتر از آن چــه پیش بینــی 
می کردیــد مقیــاس کنیــد، و تــا حــدودی بــه ایــن دلیــل کــه رضایــت مشــتریان 

تــا آن زمــان در فرهنــگ شــما نفــوذ کــرده اســت.

مــن هرگــز ندیــده ام کــه اســتارتاپی بــا تــاش بیــش از حــد بــرای خوشــحال 
ــرده باشــد. ــر ک ــه اش، در  بن بســت گی ــران اولی ــردن کارب ک

ــزان توجــه آن هــا  ــذاران را از درک می ــه بنیان گ ــزی ک ــن چی ــا شــاید بزرگتری ام
بــه کاربرانشــان بــاز مــی دارد ایــن اســت کــه خودشــان هرگــز چنیــن توجهــی 
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ســعی می کــردم بــه عبارتــی فکــر کنــم کــه نشــان دهــد توجــه شــما بــه کاربــران 
چقــدر بایــد شــدید باشــد و متوجــه شــدم اســتیو جابــز قبــا ایــن کار را انجــام 
ــرادف  ــوان مت ــه وار« به عن ــط از »دیوان ــاد« اســتیو فق ــه وار زی ــود: »دیوان داده ب
»خیلــی« اســتفاده نمی کــرد. منظــور او بــه معنــای واقعــی کلمــه ایــن بــود کــه 
بایــد بــر کیفیــت اجــرا تــا حــدی تمرکــز کــرد کــه در زندگــی روزمــره، بیمارگونــه 

تلقــی شــود.

تجربه
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ــه آن  ــدا ب ــذاران در ابت ــه بنیان گ ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه ی جالب ــه تل ــان ب ــری ت ]6[ گ

ــب  ــی از معای ــه حت ــه نظــر برســند ک ــزرگ ب ــد ب ــدر می خواهن ــد. آن هــا آن ق می افتن

ــه  ــن ب ــد. ای ــد کنن ــران، تقلی ــه تک تــک کارب ــی ب ــد بی تفاوت ــزرگ، مانن شــرکت های ب

نظــر آن هــا »حرفه ای تــر« اســت. در واقــع بهتــر اســت ایــن واقعیــت را بپذیریــد کــه 

کوچــک هســتید و از هــر مزیتــی کــه بــه همــراه دارد، اســتفاده کنیــد.

ــط  ــتری، توس ــات مش ــرای خدم ــا ب ــتانداردهای آن ه ــد. اس ــه نکرده ان را تجرب
ــزرگ  ــرکت های ب ــا  ش ــه عمدت ــد، ک ــا بوده ان ــتری آن ه ــه مش ــرکت هایی ک ش
هســتند، تعییــن شــده اســت. تیــم کــوک پــس از خریــد لپ تــاپ بــرای شــما 
ــی. ایــن  ــو می توان ــی ت ــد. ول یادداشــتی دســت نویس نمی فرســتد. او نمی توان
یکــی از مزایــای کوچــک بــودن اســت: شــما می توانیــد ســطحی از خدمــات را 

ارائــه دهیــد کــه هیــچ شــرکت بزرگــی قــادر بــه ارائــه ی آن نیســت. ]6[

هنگامــی کــه متوجــه شــدید راهکارهــای موجــود حــد ایده آلــی بــرای تجربــه ی 
ــرای  ــد ب ــا چــه حــد می توانی ــه ت ــورد این ک ــردن در م ــر ک ــری نیســت، فک کارب
ــی بســیار دلپذیرخواهــد  ــد، اقدام ــش بروی ــران خــود پی ــردن کارب خوشــحال ک

بــود.



ــن  ــم چنی ــرمایه گذاری کرده ای ــا س ــه روی آن ه ــتارتاپ هایی ک ــن اس موفق تری
ــزی  ــد. چی ــگفت زده نمی کن ــذاران را ش ــاال بنیان گ ــن احتم ــد، و ای ــازی دارن نی
ــا،  ــه در اســتارتاپ نوپ ــن اســت ک ــد، ای ــازه کار درک نمی کنن ــذاران ت ــه بنیان گ ک
»دیوانــه وار زیــاد« بــه چــه معنــی اســت. زمانــی کــه اســتیو جابــز شــروع بــه 
اســتفاده از ایــن عبــارت کــرد، اپــل یــک شــرکت بالــغ بــود. منظــور او ایــن بــود 
ــه  ــواس این گون ــت وس ــته بندی آن - طبیع ــی بس ــناد و حت ــک )و اس ــه م ک
ــن  ــود. درک ای ــد ش ــی و تولی ــوب طراح ــه واری خ ــرز دیوان ــد به ط ــت( بای اس
موضــوع بــرای مهندســان ســخت نیســت. ایــن فقــط یــک نســخه ی افراطی تــر 

از طراحــی یــک محصــول مقــاوم و ظریــف اســت.

چیــزی کــه بنیان گــذاران بــرای درک آن مشــکل دارنــد )و ممکــن اســت خــود 
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ــه  ــزی اســت ک ــرای درک آن مشــکل داشــته باشــد( همــان چی اســتیو هــم ب
وقتــی نــوار زمــان را بــه چنــد مــاه اول زندگــی یــک اســتارتاپ برمی گردانیــد، 
ــد فوق العــاده  ــرد. ایــن محصــول نیســت کــه بای ــی شــکل می گی به طــرز عجیب
عالــی باشــد، بلکــه تجربــه ی کاربــر شــما بــودن اســت. محصــول تنهــا یکــی از 

اجــزای آن اســت.

بــرای یــک شــرکت بــزرگ، لزومــا ایــن امــری الزم اســت. امــا اگــر تفــاوت را بــا 
ــص و  ــه ی ناق ــک محصــول اولی ــا ی ــد ب ــد و بای ــد، می توانی ــران کنی ــت جب دق

ــد. ــران بدهی ــه کارب ــاده ای ب ــه ی فوق الع ــاگ دار، تجرب ب

شــاید ایــن کار را بتوانیــد انجــام دهیــد، امــا آیــا بایــد حتمــا ایــن کار را بکنیــد؟ 
بلــه. تعامــل بیــش از حــد بــا کاربــران اولیــه، فقــط یــک تکنیــک مجــاز بــرای 



رســیدن بــه رشــد نیســت. بــرای اکثــر اســتارتاپ های موفــق، بخشــی ضــروری 
از حلقــه ی بازخــورد اســت کــه محصــول را بــه محصولــی خــوب تبدیــل می کنــد. 
ســاختن تله مــوش بهتــر ماننــد راه انــدازی یــک نیــروگاه اتمی نیســت. حتــی اگر 
بــه روشــی کــه اکثــر اســتارتاپ های موفــق شــروع کرده انــد، بــا ســاختن چیــزی 
ــزی کــه می ســازید  ــد، اولیــن چی ــد، شــروع کنی ــاز داری ــه آن نی ــان ب کــه خودت
هرگــز درســت نیســت. و بــه جــز در حوزه هایــی کــه جریمه هــای بزرگــی بــرای 
ــید.  ــال نباش ــال کم ــدا به دنب ــت در ابت ــر اس ــب بهت ــد، اغل ــردن دارن ــتباه ک اش
مخصوصــا در نرم افــزار، معمــوال بهتریــن کار ایــن اســت کــه بــه محــض داشــتن 
ــپس  ــد و س ــرار دهی ــران ق ــد کارب ــرض دی ــزی را در مع ــزار، چی ــداری از اب مق
ــال کاری  ــرای اهم ــه ای ب ــب بهان ــی اغل ــد. کمال گرای ــه می کنن ــا آن چ ــد ب ببینی
اســت و در هــر صــورت مــدل اولیــه ی شــما از کاربــران همیشــه نادقیــق اســت، 

حتــی اگــر شــما یکــی از آن هــا باشــید. ]7[

بازخــوردی کــه از تعامــل مســتقیم بــا اولیــن کاربــران خــود دریافــت می کنیــد، 
بهتریــن بازخــوردی اســت کــه در تمــام طــول عمــر محصــول دریافــت خواهیــد 
ــای  ــه گروه ه ــوید ب ــور می ش ــه مجب ــتید ک ــزرگ هس ــدر ب ــی آن ق ــرد. وقت ک
ــا و  ــه خانه ه ــتید ب ــد کاش می توانس ــی کنی ــوید، آرزو م ــل ش ــز متوس متمرک
دفاتــر کاربــران خــود برویــد و آن هــا را تماشــا کنیــد کــه از وســایل شــما چطــور 
ــداد انگشت شــماری از آن هــا وجــود  ــه تع ــی ک ــد زمان ــد؛ مانن اســتفاده می کنن

داشــت.
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ــران اغلــب  ــرا نیازهــای کارب ــد کامــا دقیــق باشــد، زی ــر شــما نمی توان ]7[ مــدل کارب

ــک  ــا ی ــرای آن ه ــد. ب ــر می کن ــازید تغیی ــا می س ــرای آن ه ــه ب ــه آن چ ــخ ب در پاس

میکروکامپیوتــر بســازید، و ناگهــان بایــد صفحــات اینترنــت را روی آن اجــرا کننــد، زیــرا 

ــد. ــراع کن ــت را اخت ــد شــما باعــث می شــود شــخصی اینترن ــر جدی ورود میکروکامپیوت



ــازار  ــک ب ــه روی ی ــن اســت ک ــر درســت ای ــد مقیاس ناپذی ــات ترفن گاهــی اوق
نســبتا کوچــک تمرکــز کنیــد. مثــل ایــن اســت کــه در ابتــدا آتــش را محــدود 
کنیــد تــا قبــل از اضافــه کــردن هیزم هــای دیگــر، آن را واقعــا داغ کــرده باشــید.
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ــرای دانشــجویان  ــط ب ــدا فق ــام داد. در ابت ــه فیســبوک انج ــود ک ــن کاری ب ای
هــاروارد بــود. در آن شــکل، بــازار بالقــوه ای چنــد هــزار نفــری داشــت و چــون 
ــد واقعــا مختــص آن هاســت، تعــداد زیــادی از دانشــجویان  احســاس می کردن
ثبت نــام کردنــد. پــس از این کــه فیســبوک بــرای دانشــجویان هــاروارد متوقــف 
شــد، بــرای مدتــی طوالنــی مختــص دانشــجویان کالج هــای خــاص باقــی مانــد. 
وقتــی بــا مــارک زاکربــرگ در مدرســه اســتارتاپ مصاحبــه کــردم، او گفــت کــه 
در حالــی کــه ایجــاد فهرســت دروس بــرای هــر دانشــگاه کار زمان بــری اســت، 
ــایت  ــن س ــد ای ــاس کنن ــجویان احس ــود دانش ــث می ش ــن کار باع ــام ای انج

خانــه ی طبیعــی آن هاســت.

هــر اســتارتاپی کــه بتــوان آن را بــازارگاه توصیــف کــرد، معمــوال باید در بخشــی 
از بــازار شــروع بــه کار کنــد؛ امــا ایــن کار می توانــد بــرای اســتارتاپ های دیگــر 
نیــز کارســاز باشــد. همیشــه ارزش ایــن را دارد کــه بپرســید آیــا بخشــی از بــازار 
وجــود دارد کــه بتوانیــد به ســرعت تعــداد زیــادی از کاربــران را به دســت 

آوریــد. ]8[ صفحــه بعــد



اکثــر اســتارتاپ هایی کــه از اســتراتژی آتــش محــدود اســتفاده می کننــد، ایــن 
ــان  ــود و دوستانش ــرای خ ــزی ب ــا چی ــد. آن ه ــام می دهن ــودآگاه انج کار را ناخ
ــدا متوجــه می شــوند  ــدگان هســتند، و بع ــن پذیرن ــا اولی ــه اتفاق می ســازند، ک
ــد. اگــر ناخــودآگاه ایــن  ــه دهن ــازار گســترده تری ارائ ــه ب ــد آن را ب کــه می توانن
کار را انجــام دهیــد، همچنــان اســتراتژی مناســبی داریــد. بزرگتریــن خطــر عــدم 
آگاهــی از ایــن الگــو بــرای کســانی اســت کــه ســاده لوحانه بخشــی از آن را کنــار 
می گذارنــد. به عنــوان مثــال اگــر چیــزی بــرای خــود و دوســتانتان نمی ســازید، 
ــزرگ  ــای شــرکت های ب ــا از دنی ــد، ام ــن کار را انجــام می دهی ــر ای ــی اگ ــا حت ی
ــازار  ــک ب ــر ی ــتند، دیگ ــان نیس ــن پذیرنده هایت ــتانتان اولی ــد و دوس می آیی

اولیــه ی عالــی در یــک بشــقاب برایتــان حاضــر و آمــاده نخواهــد بــود.

ــر  ــتارتاپ های دیگ ــوال اس ــه معم ــدگان اولی ــن پذیرن ــرکت ها، بهتری ــن ش در بی
هســتند. آن هــا، هــم ذاتــا نســبت بــه چیزهــای جدیــد آغــوش بازتــری دارنــد 
ــه ی  ــوز هم ــد، هن ــه کار کرده ان ــروع ب ــی ش ــه به تازگ ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب و ه
ــق  ــا موف ــه آن ه ــی ک ــاوه زمان ــد. به ع ــام نداده ان ــود را انج ــای خ انتخاب ه
می شــوند، به ســرعت رشــد می کننــد و شــما هــم کنــار آن هــا. یکــی از مزایــای 
ــه  ــود ک ــن ب ــردن YC( ای ــزرگ ک ــژه ب ــه وی ــدل YC )و ب ــده م پیش بینی نش
ــر را در  ــتارتاپ دیگ ــا اس ــوری از صده ــازاری ف ــون ب ــتارتاپ های B2B اکن اس

ــد. دســترس دارن
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]8[ اگــر مجبوریــد بیــن زیرمجموعــه ای کــه ســریع تر ثبت نــام می کنــد و زیرمجموعــه ای 

کــه بیشــترین هزینــه را پرداخــت می کنــد، انتخــاب کنیــد، بهتــر اســت دســته ی اول 

را انتخــاب کنیــد زیــرا احتمــاال آن هــا پذیرنــدگان اولیــه هســتند. آن هــا تاثیــر بهتــری 

روی محصــول شــما خواهنــد داشــت و شــما را مجبــور نمی کننــد کــه تــاش زیــادی 

بــرای فــروش انجــام دهیــد. اگرچــه آن هــا پــول کمتــری دارنــد، امــا بــرای حفــظ نــرخ 

رشــد هــدف خــود در اوایــل کار بــه پــول نیــاز نداریــد.



ــه  ــود دارد ک ــا وج ــام کاره ــه ای از انج ــخت افزاری، گون ــتارتاپ های س ــرای اس ب
ــه  ــا ب ــه م ــم. اگرچ ــی« می نامی ــا آن را »روش مراک ــتند. م ــر نیس مقیاس پذی
غ التحصیــل  Meraki کمــک مالــی نکردیــم، امــا بنیان گــذاران آن دانش آمــوزان فار
ــا  ــم. آن ه ــا را می دانی ــه ی آن ه ــا تاریخچ ــن م ــد، بنابرای ــس بودن ــرت موری راب
ــاژ کــردن  ــد: مونت ــر نیســت شــروع کردن ــا انجــام کاری کــه واقعــا مقیاس پذی ب

روترهایشــان توســط خودشــان.

ــای  ــه راه اندازی ه ــتند ک ــرو هس ــی روب ــا مانع ــخت افزاری ب ــتارتاپ های س اس
نرم افــزاری بــا آن مواجــه نیســتند. حداقــل ســفارش بــرای یــک دوره ی تولیــد 
ــما را  ــد ش ــه می توان ــه دارد. ک ــزار دالر هزین ــد ه ــد ص ــوال چن ــه معم کارخان
درگیــر یــک چرخــه ی باطــل کنــد: بــدون محصــول نمی توانیــد رشــد مــورد نیــاز 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــد محصــول را ایجــاد کنی ــرای تولی ــرای جمــع آوری ســرمایه ب ب
ــرمایه گذاران  ــه س ــول ب ــرای پ ــد ب ــور بودن ــخت افزاری مجب ــتارتاپ های س اس
تکیــه کننــد، بــرای غلبــه بــر ایــن امــر بایــد کامــا متقاعدکننــده می بــود. ورود 
ســرمایه ی جمعــی )یــا دقیق تــر، پیش خریــد( کمــک زیــادی کــرده اســت. امــا 
ــد در  ــر می توانن ــم اگ ــه می کن ــتارتاپ ها توصی ــه اس ــن ب ــود، م ــن وج ــا ای ب
 Pebble .انجــام داد Pebble را انتخــاب کننــد. ایــن کاری بــود کــه Meraki ابتــدا
ــه را  ــن مرحل ــر ای ــد. اگ ــاژ کردن ــان مونت ــاعت را خودش ــد س ــد ص ــن چن اولی
ــد،  ــتارتر می رفتن ــه روی کیک اس ــی ک ــاال زمان ــتند، احتم ــر نمی گذاش ــت س پش

ــد. ــاعت نمی فروختن ــون دالر س ــه ارزش 10 میلی ــا ب مجموع
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ــزی  ــد چی ــت می توانی ــه در نهای ــم ک ــواردی را تصــور کن ــم م ــی توان ــن م ــه، م ]9[ بل

بســازید کــه واقعــا فقــط بــرای یــک کاربــر مفیــد باشــد. امــا این هــا معمــوال حتــی 

ــه در  ــت ک ــح نیس ــر واض ــن اگ ــت. بنابرای ــح اس ــه واض ــذاران بی تجرب ــرای بنیان گ ب

نهایــت فقــط و فقــط یــک مشــتری داریــد، نگــران ایــن موضــوع نباشــید.

ــط  ــا توس ــاختن چیزه ــه، س ــتریان اولی ــه مش ــد ب ــش از ح ــه بی ــد توج مانن
ــی در  ــت. وقت ــمند اس ــخت افزاری ارزش ــای س ــتارتاپ ه ــرای اس ــان ب خودت
ــد و چیزهایــی را  ــد طراحــی را ســریع تر تغییــر دهی ــه هســتید می توانی کارخان
یــاد می گیریــد کــه هرگــز نمی دانســتید. اریــک میگیکوفســکی از Pebble گفــت 
ــردن پیچ هــای  ــدا ک ــه »پی ــود ک ــن ب ــت ای ــاد گرف ــه او ی ــی ک ــی از چیزهای یک

ــت؟ ــی می دانس ــه کس ــت.« چ ــمند اس ــدر ارزش ــوب چق خ
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ــه  ــم ک ــه می کنی ــتارتاپ های B2B توصی ــذاران اس ــه بنیان گ ــات ب ــی اوق گاه
مشــارکت را بــه نهایــت خــود برســانند و یــک کاربــر را انتخــاب کــرده و طــوری 
ــزی  ــر چی ــرای آن کارب ــط ب ــه فق ــتند ک ــاوری هس ــی مش ــه گوی ــد ک ــار کنن رفت
می ســازند. کاربــر اولیــه به عنــوان قالــب بــرای شــما عمــل می کنــد. تــا زمانــی 
ــد و  ــه دهی ــات خــود ادام ــه تنظیم ــد، ب ــرآورده کنی ــا ب ــه نیازهــای او را کام ک
معمــوال متوجــه خواهیــد شــد کــه چیــزی را ســاخته اید کــه ســایر کاربــران نیــز 
می خواهنــد. حتــی اگــر تعــداد زیــادی از آن هــا وجــود نداشــته باشــد، احتمــاال 
مناطــق مجــاوری وجــود دارنــد کــه دارای کاربــران بیشــتری هســتند. تــا زمانــی 
ــاز دارد و  ــزی نی ــه چی ــا ب ــه واقع ــد ک ــر را بیابی ــک کارب ــط ی ــد فق ــه بتوانی ک
بــرای آن نیــاز حاضــر بــه مشــارکت باشــد، شــانس باالیــی داریــد کــه چیــزی 
بســازید کــه مــردم واقعــا آن را می خواهنــد. ایــن همــان چیــزی اســت کــه هــر 

اســتارتاپ در مراحــل اولیــه ی خــود بــه آن نیــاز دارد. ]9[



مشــاوره، نمونــه ی متعــارف کاری اســت کــه مقیــاس نــدارد. امــا )ماننــد ســایر 
ــی پرداخــت  ــه شــما پول ــا زمانــی کــه ب روش هــای محبــت کــردن بی دریــغ( ت
ــور  ــه شــرکت ها از خــط عب نمی شــود، انجــام آن بی خطــر اســت. اینجاســت ک
ــه  ــا ب ــه صرف ــی هســتید ک ــا محصول ــه شــما شــرکت ی ــی ک ــا زمان ــد. ت می کنن
ــر تمــام مشــکات آن هــا را حــل  ــی اگ ــد، حت مشــتری توجــه بیشــتری می کن
نکنیــد، مشــتریان بســیار سپاســگزار هســتند. امــا زمانــی کــه آن هــا شــروع بــه 
پرداخــت پــول بــرای ایــن خدمــت می کننــد، از شــما انتظــار دارنــد کــه همــه ی 

مشــکات را حــل کنیــد.

ــدا  ــه در ابت ــی ک ــذب کاربران ــرای ج ــاوره ای ب ــای مش ــر از تکنیک ه ــی دیگ یک
بی اشــتیاق هســتند ایــن اســت کــه از نرم افــزار خــود از طــرف آن هــا اســتفاده 
ــان  ــراغ بازرگان ــه س ــی ب ــم. وقت ــام دادی ــن کار را در Viaweb انج ــا ای ــد. م کنی
رفتیــم و از آن هــا پرســیدیم کــه آیــا می خواهنــد از نرم افــزار مــا بــرای ســاخت 
ــازه  ــا اج ــه م ــا ب ــه، ام ــد ن ــد، برخــی گفتن ــن اســتفاده کنن فروشــگاه های آنای
ــرای  ــر کاری ب ــا ه ــه م ــی ک ــازیم. از آن جای ــی بس ــا یک ــرای آن ه ــد ب می دهن
ــان  ــا در آن زم ــم. م ــن کار را انجــام دادی ــم، ای ــران انجــام می دهی جــذب کارب
ــازماندهی  ــای س ــت. به ج ــت اس ــان زش ــا کارم ــه واقع ــم ک ــاس می کردی احس
مشــارکت های بــزرگ اســتراتژیک تجــارت الکترونیــک، ســعی کردیــم چمــدان و 
خــودکار و پیراهــن مردانــه بفروشــیم. امــا بــا بررســی گذشــته، ایــن دقیقــا کار 
درســتی بــود، زیــرا بــه مــا یــاد داد کــه اســتفاده از نرم افــزار مــا چــه احساســی 
ــود:  ــی ب ــا آن ــه ی بازخــورد تقریب ــات حلق ــان می دهــد. گاهــی اوق ــه بازرگان را ب
ــه  ــه ب ــدم ک ــه می ش ــان، متوج ــی از بازرگان ــایت برخ ــاختن س ــه ی س در میان
ویژگــی ای نیــاز دارم کــه نداشــتیم، بنابرایــن چنــد ســاعت را صــرف پیاده ســازی 

ــم. ــر می گرفت ــایت را از س ــاختن س ــپس س ــردم و س آن می ک
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یــک نــوع شــدیدتر وجــود دارد کــه در آن شــما فقــط از نرم افــزار خــود اســتفاده 
نمی کنیــد، بلکــه خــود نرم افــزار هســتید. وقتــی فقــط تعــداد کمــی کاربــر داریــد، 
گاهــی اوقــات می توانیــد بــا دســتی کــردن کارهــا از انجــام کارهایــی کــه بعــدا 
ــکان  ــه شــما ام ــن ب ــد، خــاص شــوید. ای ــد آن هــا را خــودکار کنی قصــد داری
ــا خودکارســازی  ــت ب ــه در نهای ــی ک ــد، و زمان ــدازی کنی می دهــد ســریع تر راه ان
ج کنیــد دقیقــا می دانیــد چــه چیــزی بســازید، چــرا  ــان را از حلقــه خــار خودت

کــه حــاال خودتــان بــر ایــن کار تســلط داریــد.

ــن  ــزار می رســند، ای ــد نرم اف ــر مانن ــر کارب ــه نظ ــزای دســتی ب ــه اج ــی ک هنگام
ــوان  ــرد. به عن ــود می گی ــه خ ــی ب ــوخی عمل ــک ش ــی از ی ــک جنبه های تکنی
مثــال، روشــی کــه Stripe حســاب های تجــاری »فــوری« را بــه اولیــن کاربــران 
ــود کــه بنیان گــذاران به صــورت دســتی آن هــا را  خــود تحویــل مــی داد ایــن ب

ــد. ــام می کردن ــه ثبت ن ــت صحن ــنتی در پش ــاری س ــاب های تج ــرای حس ب

اگــر  باشــند.  ابتــدا می تواننــد کامــا دســتی  در  اســتارتاپ ها  از  برخــی 
می توانیــد فــردی را بــا مشــکلی بیابیــد کــه نیــاز بــه راه حــل دارد و می توانیــد 
ــی کــه  ــا زمان ــد و ایــن کار را ت ــد، ادامــه دهی آن را به صــورت دســتی حــل کنی
ــد. حــل  ــودکار کنی ــا را خ ــج تنگناه ــد و ســپس به تدری ــام دهی ــد انج می توانی
کــردن مشــکات کاربــران بــه روشــی کــه هنــوز خــودکار نشــده، کمــی ترســناک 
خواهــد بــود، امــا در واقــع مــورد بســیار رایج تــر داشــتن چیــزی خــودکار کــه 

ــت. ــناک تر اس ــد، ترس ــل نمی کن ــی را ح ــکات کس ــوز مش هن
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]10[ حتــی ممکــن اســت بیــن میــزان پرتــاب و موفقیــت همبســتگی معکــوس وجــود 

ــد  ــی مانن ــای معروف ــاد دارم فاپ ه ــه ی ــه ب ــی ک ــا راه اندازی های ــد. تنه ــته باش داش

ــرا  ــت، زی ــداردهنده اس ــال هش ــک مث ــتند. Wave ی Segway و Google Wave هس

فکــر می کنــم در واقــع یــک ایــده ی عالــی بــود کــه تــا حــدی بــا راه انــدازی بیــش از 

حــد پــر ســروصدا از بیــن رفــت.

مــن بایــد بــه یــک نــوع تاکتیــک اولیــه اشــاره کنــم کــه معمــوال کار نمی کنــد: 
ــا بنیان گذارانــی ماقــات می کنــم کــه بــه  راه انــدازی پرســروصدا. مــن گهــگاه ب
ــر  ــا و اگ ــه هواپیم ــتند و ن ــه هس ــتارتاپ ها پرتاب ــد اس ــد معتقدن ــر می رس نظ
بــا ســرعت اولیــه ی کافــی بــه فضــا پرتــاب شــوند، موفــق خواهنــد شــد. آن هــا 
می خواهنــد به طــور همزمــان در 8 نشــریه ی مختلــف شــروع بــه تبلیــغ کننــد. 
ــن روز  ــنبه بهتری ــه سه ش ــد ک ــی خوانده ان ــون جای ــنبه، چ ــه در روز سه ش و البت

بــرای راه انــدازی چیــزی اســت.

ــه  ــت دارد. ب ــدر اهمی ــدا چق ــدازی کم ص ــه راه ان ــد ک ــوان فهمی ــی می ت به راحت
ــه  ــا را ب ــای آن ه ــا از راه اندازی ه ــد ت ــد. چن ــر کنی ــق فک ــتارتاپ موف ــد اس چن
ــه ی  ــد، هســته ی اولی ــاز داری ــدازی نی ــه از راه ان ــزی ک ــا چی ــد؟ تنه ــر داری خاط
کاربــران اســت. این کــه چنــد مــاه بعــد چقــدر خــوب کار می کنیــد بیشــتر بــه 

ــا تعــداد آن هــا. ]10[ ــران بســتگی دارد ت ــزان خوشــحالی آن کارب می

ــی  ــت؟ ترکیب ــم اس ــدازی مه ــه راه ان ــد ک ــر می کنن ــذاران فک ــرا بنیان گ ــس چ پ
ــی  ــدر عال ــزی کــه می ســازند آن ق ــد چی ــی. آن هــا فکــر می کنن از تنهایــی و تنبل
اســت کــه هرکســی در مــورد آن می شــنود بافاصلــه ثبت نــام می کنــد. 
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]11[ گــوگل در پشــت یاهــو بــزرگ شــد، امــا ایــن یــک مشــارکت نبــود. یاهــو مشــتری 

آن هــا بــود.

ــد،  ــت آوری ــغ به دس ــق تبلی ــا از طری ــران را صرف ــد کارب ــر بتوانی ــاوه، اگ به ع
ــری  ــیار کمت ــد، کار بس ــت بگیری ــه خدم ــی ب ــا را یکی یک ــه آن ه ــای این ک به ج
ــی باشــد،  ــا عال ــه می ســازید واقع ــزی ک ــر چی ــی اگ ــود. امــا حت الزم خواهــد ب
ــران همیشــه یــک فراینــد تدریجــی خواهــد بــود - تــا حــدی بــه  جــذب کارب
ایــن دلیــل کــه چیزهــای عالــی معمــوال جدیــد هســتند، امــا عمدتــا بــه ایــن 

ــد. ــرای فکــر کــردن دارن ــران چیزهــای دیگــری ب دلیــل کــه کارب

شــراکت ها نیــز معمــوال جــواب نمی دهنــد. آن هــا به طــور کلــی بــرای 
ــروع  ــرای ش ــی ب ــوان راه ــژه به عن ــا به وی ــد، ام ــواب نمی دهن ــتارتاپ ها ج اس
ــه  ــذاران بی تجرب ــن بنیان گ ــج در بی ــک اشــتباه رای ــن ی ــد. ای رشــد کار نمی کنن
اســت کــه معتقدنــد مشــارکت بــا یــک شــرکت بــزرگ، شکســت بــزرگ آن هــا 
ــن کار  ــد: ای ــن را می گوین ــا همی ــه ی آن ه ــد هم ــاه بع ــود. شــش م ــد ب خواه
بســیار بیشــتر از آن چــه انتظــار داشــتیم بــود، و در نهایــت عمــا هیــچ نتیجه ای 

ــم. ]11[ از آن نگرفتی
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ــه در آن جــزء دوم  ــده ای ک ــه ای ــد ک ــادآوری می کن ــذاران ی ــه بنیان گ ــن ب ]12[ همچنی

ــرا شــما  ــی اســت - ایــده ای کــه در آن هیــچ کاری نمی توانیــد انجــام دهیــد؛ زی خال

ــرای جــذب دســتی نداریــد - احتمــاال ایــده ی  ــرای یافتــن کاربرانــی ب هیــچ راهــی ب

ــذاران اســت. ــرای بنیان گ ــل ب ــدی حداق ب

فقــط انجــام یــک کار خارق العــاده در ابتــدا کافــی نیســت. در ابتــدا بایــد تــاش 
فوق العــاده ای انجــام دهیــد. هــر اســتراتژی ای کــه تــاش را حــذف کنــد - چــه 
انتظــار یــک راه انــدازی بــزرگ بــرای جــذب کاربــران شــما باشــد یــا یــک شــریک 

ــزرگ - به طــور واقعــی شــک برانگیز اســت. ب
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بردار
ــج  ــدری رای ــروع به ق ــرای ش ــخت ب ــر و س ــام کاری مقیاس ناپذی ــه انج ــاز ب نی
ــر  ــزی مقیاس پذی ــوان چی ــر اســت ایده هــای اســتارتاپی را به عن ــه بهت اســت ک
ــت  ــوان جف ــا را به عن ــم آن ه ــعی کنی ــد س ــا بای ــوض، م ــم. در ع ــی نکنی تلق
چیــزی کــه قــرار اســت بســازید، به عــاوه ی کار)هــای( مقیاس ناپذیــری کــه در 

ابتــدا بــرای راه انــدازی شــرکت انجــام خواهیــد داد، در نظــر بگیریــم.

ــب  ــد جال ــق می توان ــن طری ــتارتاپی از ای ــای اس ــاهده ی ایده ه ــروع مش ش
باشــد، زیــرا اکنــون کــه دو مؤلفــه وجــود دارد، می توانیــد ســعی کنیــد در مــورد 
ــان  ــوارد جــزء دوم هم ــا در بیشــتر م ــد. ام ــل کنی ــی تخی ــن اول دوم و همچنی
ــران را به صــورت دســتی جــذب  ــوال وجــود دارد - کارب ــه معم ــزی اســت ک چی
کنیــد و تجربــه ی بســیار خوبــی بــه آن هــا بدهیــد - و مزیــت اصلــی برخــورد بــا 
ــه بنیان گــذاران یــادآوری شــود  ــردار ایــن اســت کــه ب ــوان ب اســتارتاپ ها به عن

کــه بایــد در دو بعــد ســخت کار کننــد. ]12[ 
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در بهتریــن حالــت، هــر دو جــزء بــردار بــه DNA شــرکت شــما کمــک می کننــد: 
کارهــای غیرقابــل مقیاســی کــه بــرای شــروع بایــد انجــام دهیــد، صرفــا یک شــر 
ضــروری نیســتند، بلکــه مســیر شــرکت را بــرای همیشــه به ســمت بهتــر شــدن 
ــر  ــذب کارب ــورد ج ــد در م ــتید بای ــک هس ــی کوچ ــر وقت ــد. اگ ــر می دهن تغیی
ــاری تهاجمــی  ــان رفت ــزرگ هســتید همچن ــی ب تهاجمــی باشــید، احتمــاال وقت
ــود  ــخت افزار خ ــید س ــور باش ــر مجب ــت. اگ ــد داش ــر خواهی ــذب کارب ــرای ج ب
ــی  ــد، چیزهای ــتفاده کنی ــران اس ــرف کارب ــود از ط ــزار خ ــا از نرم اف را بســازید، ی
ــد. و  ــاد بگیری ــن صــورت نمی توانســتید ی ــر ای ــه در غی ــد آموخــت ک را خواهی
ــه  ــی ک ــران را در حال ــا کارب ــد ت ــد ســخت کار کنی ــر مجبوری ــه، اگ ــر از هم مهم ت
تعــداد انگشت شــماری داریــد، خوشــحال کنیــد، در زمانــی کــه تعــداد زیــادی از 

آن هــا داریــد، بــه ایــن کار ادامــه خواهیــد داد.



اگــر روی تصویــر کلیــک کنیــد بــه صفحــه ی لینکدیــن 
می شــوید. هدایــت  پرســیس 
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