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همــه مــا شــنیده ایم کــه تناســب محصول/بــازار باعــث موفقیــت اســتارتاپ ها 
می شــود – و فقــدان آن چیــزی اســت کــه تقریبــا پشــت هــر شکســتی نهفتــه 

است.

ــان روز اول  ــازار از هم ــب محصول/ب ــه تناس ــتیابی ب ــذاران، دس ــرای بنیان گ ب
یــک وســواس اســت. ایــن مســئله هــم مانــع بزرگــی اســت کــه می خواهیــم 
ــه  ــدار نگ ــب ها بی ــا را ش ــه م ــدیدی ک ــرس ش ــم ت ــم و ه ــرف کنی آن را برط
مــی دارد؛ چــرا کــه نگرانیــم هرگــز از پــس آن برنیاییــم. امــا وقتــی نوبــت بــه 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت و چگون ــازار چیس ــب محصول/ب ــا تناس ــه واقع درک این ک
ــک  ــه ی ــویم ک ــه می ش ــرعت متوج ــا به س ــیاری از م ــد، بس ــید، می رس آن رس

ــدارد. ــود ن ــده وج ــرد آزمایش ش رویک

در تابســتان 2017، مــن در جســتجوی راهــی بــرای یافتــن تناســب محصــول/
بــازار بــرای اســتارتاپم، Superhuman، بــودم. بــا عطــف بــه پســت های وبــاگ 

معمــول و کمــی فکــر اساســی، چنــد مشــاهده بــه نظــر مــن آمــد.

پــل گراهــام، بنیان گــذار Y Combinator، تناســب محصول/بــازار 
ــه  ــاخته اید ک ــزی را س ــما چی ــه ش ــد ک ــف می کن ــی توصی را زمان

مــردم می خواهنــد.



امــا البتــه، بیشــترین تعریــف استفاده شــده در پســت وبــاگ مــارک آندریســن 
در ســال 2007 آمــده اســت:

61

چگونه Superhuman موتوری برای یافتن تناسب محصول/بازار ساخت؟

ــه  ــد ک ــف می کن ــی توصی ــن آن را زمان ــم آلتم ــه س ــی ک در حال
کاربــران به طــور خودجــوش بــه دیگــران می گوینــد از محصــول 

شــما اســتفاده کننــد.

»وقتــی تناســب محصول/بــازار نداریــد حتمــا آن را حــس می کنیــد. مشــتریان 
تقریبــا ارزشــی از محصــول دریافــت نمی کننــد، سینه به ســینه گســترش 
نمی یابــد، اســتفاده ی کاربــران به ســرعت رشــد نمی کنــد، بررســی های 
مطبوعاتــی محصــول شــما به نوعــی پــوچ هســتند، چرخــه ی فــروش بیــش 
از حــد طوالنــی می شــود، و بســیاری از معامــات هرگــز نهایــی نمی شــوند.

ــود  ــام وج ــا تم ــا آن را ب ــم دقیق ــد ه ــازار داری ــب محصول/ب ــی تناس و وقت
احســاس می کنیــد. مشــتریان بــه همــان ســرعتی کــه قــدرت تولیــد داریــد 
از شــما خریــد می کننــد - یــا اســتفاده از آن بــا نــرخ ســرعتی کــه می توانیــد 
ســرورهای بیشــتری اضافــه کنیــد، در حــال رشــد اســت. پــول مشــتریان در 
حســاب جــاری شــرکت شــما انباشــته می شــود. در ســریع ترین زمــان ممکــن 
ــگاران  ــد. خبرن ــتخدام می کنی ــتری را اس ــتیبانی مش ــروش و پش ــان ف کارکن
ــد در  ــان شــنیده اند و می خواهن ــورد کار جدیدت ــرا در م ــد زی ــاس می گیرن تم
مــورد آن بــا شــما صحبــت کننــد. شــروع بــه دریافــت جوایــز کارآفریــن ســال 
ــد. ســرمایه گذاران بانکــی پشــت در  از مدرســه ی کســب وکار هــاروارد می کنی

ــند.« ــف می کش ــان ص خانه ت
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بــرای مــن، ایــن واضح تریــن تعریــف بــود - و بــا چشــمانی خیــس از اشــک 
بــه آن خیــره شــدم.

مــا در ســال 2015 کدنویســی Superhuman را شــروع کــرده بودیــم. یــک ســال 
ــا  ــم. ت ــد می زدی ــادی ک ــا فشــار زی ــر رســید و ب ــت نف ــه هف ــا ب ــم م ــد، تی بع
ــوز در حــال کدنویســی  ــم - و هن ــر رســیده بودی ــه 14 نف ــا ب تابســتان 2017، م
بودیــم. فشــار شــدیدی را بــرای شــروع بــازی از ســوی تیــم و همچنیــن از درون 
خــودم احســاس می کــردم. اســتارتاپ قبلــی مــن، Rapportive، راه انــدازی شــد، 

مقیــاس گرفــت و در مــدت زمــان کـــمی توســط LinkedIn خریــداری شــد.

بــا ایــن حــال، موقعیــت فعلیمــان این چنیــن بــود کــه دو ســال گذشــته بــود و 
چنــدان پیــش نرفتــه بودیــم.
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امــا مهــم نیســت کــه چقــدر فشــار شــدید بــود، مــن آمــاده ی شــروع عمومــی 
کار نبــودم. روش معمــول ایــن اســت کــه »آن را در اختیــار دیگــران قــرار دهیــم 
و ببینیــم چــه چیــزی بــرای مــردم جــذاب اســت«، کــه ممکــن اســت پــس از 
ــه ی انجام شــده کــم اســت، خــوب باشــد. امــا  ــد مــاه تــاش، وقتــی هزین چن
روش »راه انــدازی کــن و ببیــن چــه اتفاقــی می افتــد« بــرای مــن غیرمســئوالنه 
ــه ســال هایی کــه مــا  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســید - به خصــوص ب ــروا ب و بی پ

روی محصــول انــرژی گذاشــته بودیــم.

ــم  ــه تی ــط ب ــتم فق ــذار، نمی توانس ــک بنیان گ ــوان ی ــار، به عن ــدید فش ــا تش ب
ــب و روح  ــور، قل ــوق پرش ــان ف ــن مهندس ــی دارم. ای ــه احساس ــه چ ــم ک بگوی
ــم  ــه تی ــه ب ــتم ک ــی نداش ــچ راه ــد. هی ــته بودن ــول گذاش ــود را روی محص خ
بگویــم مــا آمــاده نیســتیم و بدتــر از آن، هیــچ راهبــردی بــرای خــروج از ایــن 
موقعیــت وجــود نداشــت یــا حداقــل چیــزی کــه آن هــا بخواهنــد بشــنوند. مــن 
ــان و  ــت فعلی م ــان موقعی ــرای بی ــا چارچــوب مناســبی ب ــان ی می خواســتم زب
گام هــای بعــدی کــه مــا را بــه تناســب محصول/بــازار برســاند پیــدا کنــم، امــا 

ــردم. ــا می ک ــن کار تق ــام ای ــرای انج ب

بـه ایـن دلیـل کـه توضیحات مربـوط بـه محصول/بازاری کـه من پیدا کـردم برای 
شـرکت ها پـس از راه انـدازی بسـیار مفیـد بودنـد. اگـر پـس از راه انـدازی، درآمد 
رشـد نمی کنـد، جمـع آوری پـول دشـوار اسـت، مطبوعـات نمی خواهنـد بـا شـما 
صحبـت کننـد و رشـد کاربـران نـرخ پایینـی داریـد، می توانیـد با خیـال راحت به 
ایـن نتیجـه برسـید که تناسـب محصول/بـازار نداریـد. در عمل، به دلیـل موفقیت 
قبلـی مـن به عنـوان بنیان گـذار، مشـکلی بـرای جمـع آوری سـرمایه نداشـتیم. 
می توانسـتیم بـه مطبوعات دسـت پیدا کنیـم اما فعاالنـه از آن اجتناب می کردیم. 
رشـد کاربـر اتفـاق نیفتاد زیرا مـا عمدا انتخاب کردیـم که کاربران بیشـتری را وارد 
نکنیـم. در وضعیـت پیش از راه اندازی بودیم و هیچ شـاخصی برای نشـان دادن 

وضعیـت خود نداشـتیم.
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ــدازی  ــس از راه ان ــی پ ــازار همگ ــب محصول/ب ــه تناس ــوط ب ــات مرب توضیح
محصــول بودنــد، بــه نظــر می رســید درک روشــنی از جایگاهمــان داشــتم امــا 
هیــچ راهــی بــرای انتقــال آن بــه دیگــران نداشــتم – و هیــچ برنامــه ای بــرای 

ــه در انتظارمــان اســت، نداشــتم. قســمت بعــدی ک

ــافت از  ــردن مس ــی ک ــوه ی ط ــورد نح ــخی در م ــال پاس ــزم به دنب ــن مغ بنابرای
ــس  ــد آن را لم ــه بای ــقفی ک ــرار داشــت و س ــه Superhuman در آن ق ــی ک جای
می کردیــم، بــود. در نهایــت شــگفت زده شــدم: اگــر بتوانیــد تناســب محصــول/

ــازار را  ــب محصول/ب ــد تناس ــر می ش ــرا اگ ــه؟ زی ــد، چ ــری کنی ــازار را اندازه گی ب
ــد  ــاید بتوانی ــن ش ــرد. در ضم ــه ک ــد آن را بهین ــاید می ش ــت، ش ــدازه گرف ان
ــه آن دســت  ــه ب ــی ک ــا زمان ــازار را ت به طــور سیســتماتیک تناســب محصول/ب

ــد. ــد، افزایــش دهی یابی

ــوی خــودم متصــور می شــدم،  ــه هــدف جدیــد و مســیری کــه جل ــا توجــه ب ب
تصمیــم گرفتــم بــا مهندســی معکــوس، فراینــدی را بــرای رســیدن بــه تناســب 
ــال آن درک  ــه به دنب ــی را ک ــر، یافته های ــم. در زی ــخص کن ــازار مش محصول/ب
ــود  ــث می ش ــه باع ــایی ک ــار راه گش ــژه معی ــم؛ به وی ــخص می کن ــردم، مش ک
ــه ای کــه مــا  ــدی چهــار مرحل ــرد و فراین ــرار بگی ــز ســر جــای خــود ق همــه چی
بــرای ســاخت موتــوری اســتفاده کردیــم کــه Superhuman را در مســیر یافتــن 

ــم. ــح می ده ــو ســوق داد، توضی ــه جل ــود ب تناســب خ
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در تاشــم بــرای درک تناســب محصول/بــازار، تمــام آن چــه می توانســتم خوانــدم 
و بــا هــر متخصصــی کــه پیــدا کــردم، صحبــت کــردم. همه چیــز زمانــی تغییــر 
ــای  ــه را در روزه ــد اولی ــه رش ــی ک ــردم، کس ــدا ک ــس را پی ــان الی ــه ش ــرد ک ک
ابتدایــی Dropbox، LogMeIn و Eventbrite داشــت و بعــدا اصطــاح »هکــر 

رشــد« را ابــداع کــرد.

تعاریــف تناســب محصول/بــازاری کــه مــن پیــدا کــرده بــودم واضــح و قانع کننده 
بودنــد امــا شــاخص های قدیمــی ای بودنــد؛ زمانــی کــه ســرمایه گذاران پشــت 
ــازار داریــد.  در خانــه ی شــما صــف کشــیده اند، شــما کامــا تناســب محصول/ب
ــران  ــود: فقــط از کارب ــرده ب ــدا ک در عــوض، الیــس یــک شــاخص برجســته پی
بپرســید »اگــر دیگــر نتوانیــد از محصــول اســتفاده کنیــد چــه احساســی خواهید 
ــری  ــد، اندازه گی ــد« می دهن ــیار ناامی ــخ »بس ــه پاس ــدی را ک ــت؟« و درص داش

کنید.

الیــس پــس از محــک زدن نزدیــک بــه صــد اســتارتاپ بــا بررســی نظرســنجی 
مشــتری، دریافــت کــه عــدد جادویــی 40 درصــد اســت. شــرکت هایی کــه بــرای 
رشــد تقــا می کردنــد، اکثــر اوقــات کمتــر از 40 درصــد پاســخ »بســیار ناامیــد« 
ــن  ــع از ای ــتر مواق ــوی، بیش ــش ق ــا کش ــرکت هایی ب ــل ش ــتند؛ در مقاب داش

ــد. ــر می رفتن ــتانه فرات آس

یــک مثــال مفیــد از Hiten Shah اســت کــه در یــک پــروژه تحقیقاتــی عمومــی 
در ســال 2015 ســوال الیــس را بــرای 731 کاربــر Slack مطــرح کــرد. 51 درصــد 
ــران پاســخ دادنــد کــه بــدون Slack بســیار ناامیــد خواهنــد شــد،  از ایــن کارب

چگونه Superhuman موتوری برای یافتن تناسب محصول/بازار ساخت؟

لنگر انداختن حول یک سنجه:
شاخصی پیشرو برای تناسب

محصول/بازار
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ــر  ــون کارب ــم میلی ــه حــدود نی ــی ک ــا زمان ــه محصــول واقع ــد ک و نشــان دادن
پولــی داشــت، بــه تناســب محصول/بــازار رســیده اســت. امــروزه، بــا توجــه بــه 
ــدارد. در  داســتان موفقیــت افســانه ای اســلک، ایــن موضــوع جــای تعجــب ن
واقــع، ایــن مثــال نشــان می دهــد کــه شکســت دادن معیــار 40٪ چقــدر ســخت 

اســت.

 Superhuman بــا الهــام از ایــن رویکــرد، مــا تصمیــم گرفتیــم پاســخ ها را بــرای
اندازه گیــری کنیــم. کاربرانــی را شناســایی کردیــم کــه اخیــرا هســته ی محصــول 
مــا را تجربــه کرده انــد، به دنبــال توصیــه ی الیــس مبنــی بــر تمرکــز روی کســانی 
کــه حداقــل دو بــار در دو هفتــه ی گذشــته از محصــول اســتفاده کرده انــد. )در آن 
زمــان مــا بیــن 100 تــا 200 کاربــر بــرای نظرســنجی داشــتیم، امــا اســتارتاپ های 
کوچک تــر و در مراحــل اولیــه نبایــد از ایــن تاکتیــک دوری کننــد؛ بــا حــدود 40 
پاســخ دهنده شــروع بــه دریافــت نتایــج صحیــح بــرای جهت گیــری می کنیــد، 

کــه بســیار کمتــر از آن چیــزی اســت کــه اکثــر مــردم فکــر می کننــد.(

ســپس یــک لینــک بــه نظرســنجی Typeform بــرای ایــن کاربــران ایمیــل کردیــم 
کــه چهــار ســوال زیــر را می پرســید:

1. اگــر دیگــر نتوانیــد از Superhuman اســتفاده کنیــد چــه احساســی خواهیــد 
داشــت؟ الــف( بســیار ناامیــد ب( تاحــدودی ناامیــد ج( ناامیدکننــده نیســت

2. فکر می کنید چه نوع افرادی بیشتر از Superhuman استفاده می کنند؟

3. اصلی ترین ارزشی که از Superhuman دریافت می کنید، چیست؟

4. چگونه می توانیم Superhuman را برای شما بهبود دهیم؟

با پاسخ های جمع آوری شده، سوال اول را تحلیل کردیم:

ــه  ــود ک ــد، واضــح ب ــد« را انتخــاب کردن ــا 22 درصــد پاســخ »بســیار ناامی تنه

لنگر انداختن حول یک سنجه | چگونه Superhuman موتوری برای یافتن تناسب محصول/بازار ساخت؟
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ــی کــه ایــن  ــازار نرســیده اســت. و در حال ــه تناســب محصول/ب Superhuman ب
ــم.  ــرژی گرفت ــه نظــر برســد، در عــوض ان ــده ب نتیجــه ممکــن اســت ناامیدکنن
ابــزاری بــرای توضیــح وضعیتمــان بــرای تیــم داشــتم و از همــه هیجان انگیزتــر، 

برنامــه ای بــرای تقویــت تناســب محصول/بازارمــان.

ــی  ــردی روی راه های ــور منحصربه ف ــب و کار، به ط ــیر کس ــر مس ــه تغیی ــم ب مصم

از شاخص تا موتور: کتابچه راهنمای 
چهار مرحله ای برای بهینه سازی 

تناسب محصول/بازار

چگونه Superhuman موتوری برای یافتن تناسب محصول/بازار ساخت؟

بــرای بهبــود امتیــاز تناســب محصول/بــازار تمرکــز کــردم. پاســخ بــه هــر ســوال 
نظرســنجی، جزئــی کلیــدی در چارچوبــی بــرای تحقــق هــدف مــا بــود.

ــکیل  ــا را تش ــازار م ــب محصول/ب ــور تناس ــه موت ــه ای ک ــار مولف ــا چه در این ج
ــت: ــده اس ــد، آورده ش می دهن
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ــید؛  ــرده باش ــذب ک ــری ج ــوع کارب ــت همه ن ــن اس ــه، ممک ــی اولی ــا بازاریاب ب
ــی داشــته اید و محصــول شــما به نوعــی  ــه ی مطبوعات به خصــوص اگــر مصاحب
ــا  ــتند. آن ه ــرایط نیس ــد ش ــراد واج ــن اف ــیاری از ای ــا بس ــت. ام ــگان اس رای
ــا مــورد  ــی محصــول ی ــد و مزیــت اصل ــه محصــول شــما ندارن ــاز واقعــی ب نی
ــراد را  ــن اف ــما ای ــال ش ــدارد. به هرح ــر ن ــه یکدیگ ــی ب ــتفاده ی آن ارتباط اس

به عنــوان کاربــر نمی خواهیــد.

ــورات از  ــا تص ــازار را ب ــد ب ــط می توانی ــه، فق ــل اولی ــی در مراح ــوان تیم به عن
ــرای چــه کســانی اســت  ــد محصــول ب ــر می کنی ــه فک ــش تعیین شــده ای ک پی
ــروه  ــوض از گ ــر در ع ــد. اگ ــاد نمی گیری ــدی ی ــز جدی ــا چی ــد، ام ــدود کنی مح
ــرای  ــی ب ــوان دیافراگم ــنجی، به عن ــخ دهندگان نظرس ــد« از پاس ــیار ناامی »بس
ــود  ــودی خ ــه خ ــد ب ــا می توانن ــد، داده ه ــتفاده کنی ــازار اس ــردن ب ــدود ک مح
صحبــت باشــید؛ و حتــی ممکــن اســت بازارهــای مختلفــی را کشــف کنیــد کــه 

ــوی ای دارد. ــیار ق ــدازی بس ــما طنین ان ــول ش ــا، محص در آن ه

بــرای مــن، هــدف از تقســیم بندی ایــن بــود کــه بخش هایــی را پیــدا کنــم کــه 
در آن Superhuman ممکــن اســت تناســب بیشــتر محصول/بــازار داشــته باشــد، 
حوزه هایــی کــه ممکــن اســت نادیــده گرفتــه باشــم یــا فکــر نمی کــردم بایــد 

بــه آن هــا بپــردازم.

بــرای شــروع، مــا پاســخ های نظرســنجی را بــر اســاس پاســخ آن هــا بــه ســوال 
ــم: ــدی کردی اول گروه بن

برای یافتن حامیان خود و ترسیم تصویری از 
مشتریان پرتوقع تان، آن ها را بخش بندی کنید. 1

1-از شاخص تا موتور | چگونه Superhuman موتوری برای یافتن تناسب محصول/بازار ساخت؟
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سپس به هر فـردی کـه نظرسنجی را پـر کرده بود، یک پرسونا اختصاص دادیم.

ــه شــخصیت هایی کــه در گــروه بســیار ناامیــد ظاهــر  ــه ی بعــد، مــا ب در مرحل
شــدند - 22٪ کــه بزرگتریــن حامیــان مــا بودنــد - نــگاه کردیــم و از آن هــا بــرای 
ــد  ــده، می توانی ــال ساده ش ــن مث ــم. در ای ــتفاده کردی ــازار اس ــردن ب ــدود ک مح

1-از شاخص تا موتور | چگونه Superhuman موتوری برای یافتن تناسب محصول/بازار ساخت؟
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ببینیــد کــه مــا بــر بنیان گــذاران، مدیــران، مدیــران اجرایــی و توســعه ی 
ــر را  ــه ی شــخصیت های دیگ ــت هم ــم - به طــور موق ــز کرده ای کســب وکار تمرک

ــم. ــده می گیری نادی

بـا ایـن نمـای تقسیم بندی شـده تر از داده هـای ما، اعـداد تغییر کردند. با تقسـیم 
کـردن بـه گـروه بسـیار ناامیـد که محصـول ما را بیشـتر دوسـت داشـتند، امتیاز 
تناسـب محصول/بـازار مـا 10 درصـد افزایـش یافـت. مـا هنـوز بـه آن 40 درصد 

مـورد نظـر نرسـیده بودیـم امـا با کمتریـن تاش بسـیار نزدیکتـر بودیم.

1-از شاخص تا موتور | چگونه Superhuman موتوری برای یافتن تناسب محصول/بازار ساخت؟
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ــا را  ــول م ــا محص ــه واقع ــی را ک ــتم کاربران ــدن، می خواس ــر ش ــرای عمیق ت ب
ــر  ــکان تصوی ــد ام ــا ح ــم ت ــودم بتوان ــدوار ب ــم. امی ــتند، درک کن دوســت داش
واضحــی از آن هــا ترســیم کنــم تــا بتوانــم کل تیــم را بــرای خدمــت بهتــر بــه 

ــم. آن هــا تشــویق کن

ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــوپان به عن ــی س ــع جول ــتری پرتوق ــوب مش ــه چارچ ــن ب م
ــد کــه مشــتری پرتوقــع  انجــام ایــن کار روی آوردم. ســوپان خاطرنشــان می کن
)HXC( یــک شــخصیت فراگیــر نیســت، بلکــه باهوش تریــن فــرد در جمعیــت 
هــدف شــما اســت. مهم تــر از همــه، آن هــا از محصــول شــما بــه بهتریــن شــکل 
 HXC ،ــال ــرای مث ــد. ب ــی می کنن ــران معرف ــه دیگ ــد و آن را ب ــتفاده می کنن اس
Airbnb صرفــا نمی خواهــد از مکان هــای جدیــد بازدیــد کنــد، بلکــه می خواهــد 
ــم  ــد منظ ــد. HXC Dropbox می خواه ــته باش ــق داش ــد تعل ــی جدی ــه مکان ب

بمانــد، زندگــی خــود را ســاده کنــد و زندگــی کاری خــود را ایمــن نگــه دارد.

 HXC Superhuman بــا در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع، مــن به دنبــال شناســایی
ــدون محصــول مــا بســیار  ــی را انتخــاب کردیــم کــه ب ــودم. مــا فقــط کاربران ب
ناامیــد می شــدند و پاســخ آن هــا را بــه ســوال دوم در نظرســنجی خــود 
 Superhuman ــرادی از ــوع اف ــه ن ــما چ ــر ش ــه نظ ــم: »ب ــل کردی تجزیه و تحلی

ــد؟« ــتفاده می کنن ــتر اس بیش

ایــن یــک ســوال بســیار قدرتمند اســت، زیــرا کاربــران خوشــحال تقریبا همیشــه 
خودشــان را بــا اســتفاده از کلماتــی کــه برایشــان مهــم اســت توصیــف می کننــد، 
نــه دیگــران را. چنیــن چیــزی بــه شــما امــکان می دهــد درک کنیــد محصــول 
بــرای چــه کســی مناســب اســت و زبــان مشــتری خــود را بفهمیــد )همچنیــن 

بــرای بازاریابــی شــما، بینــش بنیادیــن ارزشــمندی ارائــه می دهــد.(

ــک  ــاختن ی ــرای س ــوپان ب ــکات س ــتریانمان و ن ــخنان مش ــتفاده از س ــا اس ب
ــم: ــاد کردی ــق از HXC را در Superhuman ایج ــی و دقی ــدی غن ــل، دی پروفای
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»نیکــول یــک حرفــه ای ســخت کوش اســت کــه بــا افــراد زیــادی ســروکار دارد. 
ــا در  ــر ی ــذار، مدی ــی، بنیان گ ــر اجرای ــت مدی ــن اس ــال، او ممک ــوان مث به عن
ــا  بخــش توســعه ی کســب وکار باشــد. نیکــول ســاعت های طوالنــی و اغلــب ت
ــد کــه  ــد و آرزو می کن ــد. خــود را بســیار سرشــلوغ می دان آخــر هفتــه کار می کن
ــا  ــد اســت ام ــد کارآم ــول احســاس می کن ــان بیشــتری داشــته باشــد. نیک زم
ــود را بررســی  ــگاه راه هــای بهب ــر شــود و گه ــد بهت ــد می توان ــه حــس می کن ک
ــا 200  ــد، 100 ت ــود می گذران ــل خ ــود را در ایمی ــتر روز کاری خ ــد. او بیش می کن
ــتد )و 80  ــل می فرس ــا 40 ایمی ــی 15 ت ــک روز معمول ــد و در ی ــل می خوان ایمی

تــا در روزهــای بســیار شــلوغ(.

نیکــول پاســخگو بــودن را بخشــی از کار خــود می دانــد و افتخــار می کنــد کــه 
ــش  ــد تیم ــخ گویی می توان ــدم پاس ــه ع ــد ک ــت. او می دان ــردی اس ــن ف چنی
ــن  ــت رفت ــث از دس ــا باع ــاند ی ــیب برس ــار او آس ــه اعتب ــد، ب ــف کن را متوق
فرصت هــا شــود. او قصــد دارد تعــداد ایمیل هــای خوانده نشــده اش بــه صفــر 
ــی  ــد. خیل ــه می کن ــه آن را تجرب ــار در هفت ــه ب ــا س ــر دو ی ــا حداکث ــد، ام برس
ــد. او  ــی می کن ــام ورشکســتگی ایمیل ــار  —  او اع ــالی یکب ــاید س ــگاه  —  ش گه
به طــور کلــی ذهنیــت رشــد دارد. در حالــی کــه نســبت بــه محصــوالت جدیــد 
ذهــن بــازی دارد و بــا فنــاوری روز پیــش مــی رود، ممکــن اســت ذهنیــت ثابتی 
ــوالت  ــاز از محص ــوش ب ــا آغ ــه ب ــی ک ــد. در حال ــته باش ــل داش ــورد ایمی در م
ــد.« ــه او کمــک کن ــد ب ــه مــوردی بتوان ــد، شــک دارد ک ــد اســتقبال می کن جدی

ــه ی  ــرکت در ارائ ــز کل ش ــرای تمرک ــزاری ب ــود، اب ــن HXC خ ــر گرفت ــا در نظ ب
خدمــات بــه آن بخــش کوچکتــر، بهتــر از هــر شــرکت دیگــری داشــتیم. برخــی 
ــد  ــد و اســتدالل کنن ــده بدانن ــرد را بســیار محدودکنن ــن رویک ممکــن اســت ای
کــه شــما نبایــد از همــان ابتــدا روی چنیــن پایــگاه مشــتری خاصــی محــدود 

شــوید.
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این سخنان حکیمانه از پل گراهام توضیح می دهد که چرا:

در یک پست جداگانه، او بر این نکته بیشتر تاکید می کند:

»از نظــر تئــوری، ایــن نــوع کار دشــوار می توانــد اســتارتاپ را بــا مشــکل مواجــه 
کنــد. آن هــا ممکــن اســت بــه یــک حداکثــر کوچــک از کاربــران برســند. امــا در 
ــد ... ایده هــای اســتارتاپی خــوب در فضــای  ــاق نمی افت ــن اتف ــز ای عمــل هرگ
ایزولــه قــرار ندارنــد بلکــه بیشــتر ایده هــای نســبتا خــوب هم جــوار ایده هــای 

بهتــر هســتند.«

ــی آن را  در اصــل، بهتــر اســت چیــزی بســازید کــه تعــداد کمــی از مــردم خیل
بخواهنــد، نــه محصولــی کــه تعــداد زیــادی از مــردم کمــی بــه آن نیــاز دارنــد.

بــه نظــر مــن، فراینــد موتــور تناســب محصول/بــازار بــرای محــدود کــردن بــازار، 
ــروری  ــاز ض ــردم نی ــی از م ــداد کم ــه تع ــی ک ــرای محصول ــترده ب ــور گس به ط

ــود. ــه می ش ــد، بهین دارن

»وقتـی اسـتارتاپ راه انـدازی می شـود، حداقـل بایـد تعـدادی از 
کاربـران وجود داشـته باشـند کـه واقعا بـه محصولش نیـاز دارند 
- نـه فقـط افـرادی کـه می تواننـد خـود را در حـال اسـتفاده از 
محصـول تصـور کنند، بلکـه محصـول را همیـن االن می خواهند. 
معمـوال ایـن گـروه اولیه از کاربـران، کوچک هسـتند؛ به این دلیل سـاده که اگر 
چیـزی وجود داشـت که نیـاز ضروری تعداد زیـادی از مردم بود و می توانسـت 
بـا مقدار تاشـی کـه معموال یک اسـتارتاپ برای نسـخه ی یک انجـام می دهد 
سـاخته شـود، احتماال تا االن سـاخته شـده بود. این بدان معناسـت که شـما 
بایـد در یـک بعـد مصالحـه کنیـد: یـا می توانیـد چیـزی بسـازید کـه تعـداد 
زیـادی از مـردم نیـاز کمـی بـه آن دارند، یا چیزی کـه تعداد کمی از مـردم واقعا 
می خواهنـد. دومـی را انتخـاب کنیـد. همه ی ایده هـای این چنینی یـک ایده ی 
اسـتارتاپی عالـی نیسـتند، امـا تقریبا همه ی ایده های اسـتارتاپی خـوب از این 

نوع هسـتند.«
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بــا ایــن حــال، تنهــا غربــال کــردن HXCهــا کافــی نیســت. مــا گســتره ی موضــوع 
ــه  ــی ک ــر می شــدیم. از آن جای ــد عمیق ت ــا حــاال بای ــم، ام ــرده بودی را کوچــک ک
مــا زیــر آســتانه ی 40 درصــد بودیــم، بایــد بفهمیــم کــه چــرا ایــن زیرمجموعــه ی 
ــران  ــم کارب ــه می توانی ــا Superhuman را دوســت دارد - و چگون ــر واقع کوچک ت

بیشــتری را وارد ایــن بخــش کنیــم.

بـرای این کـه بـه ریشـه ی چگونگـی بهبـود محصـول و گسـترش عمـق جذابیت 
آن بپردازیـم، تمرکـز فعالیت هـای خـود را روی ایـن سـواالت کلیدی مفیـد دیدم:

چرا مردم محصول را دوست دارند؟	 

چه چیزی مردم را از دوست داشتن محصول باز می دارد؟	 

بــرای این کــه بفهمیــم چــرا کاربــران Superhuman را دوســت داشــتند، یــک بــار 
دیگــر بــه ســراغ بخــش کســانی رفتیــم کــه بــدون محصــول مــا بســیار ناامیــد 
خواهنــد شــد. ایــن بــار بــه پاســخ آن هــا بــه ســوال ســوم در نظرســنجی نــگاه 
کردیــم: »اصلی تریــن ارزشــی کــه از Superhuman دریافــت می کنیــد، چیســت؟«

نمونه ای از پاسخ هایی که برجسته بودند:

فراینـد بررسـی ایمیـل بـا Superhuman بـه دو دلیـل بسـیار سـریع تر اسـت: 	 
نمایـش تنهـا یـک ایمیـل در لحظه عالی اسـت و سـرعت کلی بسـیار بهتر از 

gmail اسـت. مـن تقریبـا در نیمـی از زمانـم صرفه جویـی می کنـم

برنامـه فوق العـاده سـریع اسـت. تجربـه ی کاربـری و میانبرهـای 	  سـرعت! 
صفحه کلیـد مـن را بـه یـک ابرانسـان )superhuman( واقعـی تبدیـل می کنـد

بازخورد را تجزیه وتحلیل کنید تا کاربران دودل را به 
حامیان دو آتشه تبدیل کنید. 2
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اسـتفاده از Superhuman بسـیار سریع تر از اسـتفاده از جیمیل است. فاصله ی 	 
آن هـا حتـی نزدیـک نیسـت. میانبرهای مورد عاقـه ی مـن در جیمیل را هم 
پشـتیبانی می کنـد، بنابرایـن منحنـی یادگیـری بـرای یـک کاربـر Gmail اصا 

وجـود ندارد

می توانـم ایمیل هـای دریافتـی را سـریع تر بررسـی کنـم، پیام هـا را بـر ایـن 	 
اسـاس مرتـب کنـم و رونـد کاری خـود را سـاده تر کنـم

سرعت. زیبایی شناسی. می توانم همه کارها را با صفحه کلید انجام دهم	 

سـرعت و مجموعـه ی عالـی میانبرهـای صفحه کلیـد. به نـدرت مجبـور بـه 	 
اسـتفاده از ترک پـد هسـتم

پــس از مرتب ســازی پاســخ ها بــه یــک ابــر کلمــه، چنــد موضــوع رایــج ظاهــر 
ــل  ــا را دوســت داشــتند، از Superhuman به دلی ــه محصــول م ــی ک شــد: کاربران

ســرعت، تمرکــز و میانبرهــای صفحه کلیــد قدردانــی کردنــد.

ــن  ــه ای ــود را ب ــه خ ــا توج ــول، م ــت محص ــر از جذابی ــن درک عمیق ت ــا ای ب
ــه  ــم ک ــراد بیشــتری کمــک کنی ــه اف ــم ب ــه می توانی ــه چگون ــم ک معطــوف کردی

ــند. ــته باش ــت داش Superhuman را دوس
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گام بعــدی مــا تــا حــدی غیرمنطقــی بــود: تصمیــم گرفتیــم مودبانــه از بازخــورد 
کاربرانــی کــه اگــر دیگــر نتواننــد از محصــول اســتفاده کننــد ناامیــد نخواهنــد 

شــد، عبــور کنیــم.

ــد به هیچ وجــه  ــد نمی شــوند، نبای ــان ناامی ــه از نبودت ــران ک ــن دســته از کارب ای
بــر اســتراتژی محصــول شــما تاثیــر بگــذارد. آن هــا ویژگی هــای جانبــی  
نامناســبی را درخواســت می کننــد، مــوارد اســتفاده ی نامناســب ارائــه می کننــد 
و احتمــاال بســیار پــر ســروصدا خواهنــد بــود، همــه ی این هــا قبــل از این کــه 
غیــب شــوند و شــما را بــا یــک نقشــه راه درهم و برهــم رهــا کننــد. هــر چقــدر 
هــم کــه ممکــن اســت غافلگیرکننــده یــا دردنــاک بــه نظــر برســد، بــه بازخــورد 
آن هــا عمــل نکنیــد - توجــه بــه حــرف ایــن دســته از کاربــران، شــما را در تــاش 

ــد. ــازار گمــراه می کن ــرای یافتــن تناســب محصول/ب ب

ــد می شــوند،  ــدون محصــول شــما تاحــدودی ناامی ــه ب ــی ک ــا کاربران حــاال تنه
باقــی می ماننــد. از یــک طــرف، »تــا حــدودی« نشــان دهنده ی یــک گشــایش 
اســت. بــذر جذابیــت آن جاســت. شــاید بــا برخــی از ترفندهــا بتوانیــد آن هــا 
را متقاعــد کنیــد کــه عاشــق محصــول شــما شــوند. امــا از ســوی دیگــر، کامــا 
ــام  ــه انج ــه کاری ک ــه ب ــدون توج ــراد ب ــن اف ــی از ای ــه برخ ــل اســت ک محتم

ــد نشــوند. ــدون محصــول شــما بســیار ناامی ــز ب ــد، هرگ می دهی

ــک  ــم، ی ــدف گرفته ای ــی را ه ــه کس ــه چ ــق این ک ــردن دقی ــخص ک ــرای مش ب
ــنجی  ــوال نظرس ــومین س ــل س ــم. از تجزیه و تحلی ــدی کردی ــر بخش بن ــار دیگ ب
ــوان  ــرعت به عن ــی Superhuman، از س ــران راض ــه کارب ــدیم ک ــه ش ــود، متوج خ
ــروه  ــرای گ ــری ب ــوان فیلت ــن از آن به عن ــد، بنابرای ــذت می برن ــی ل ــت اصل مزی

ــم: ــد« اســتفاده کردی »تاحــدودی ناامی
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ــورد  ــد در م ــش جدی ــه دو بخ ــد« ب ــدودی ناامی ــروه »تاح ــیم گ ــس از تقس پ
ــم: ــل کنی ــا عم ــورد آن ه ــر اســاس بازخ ــه ب ــم ک ــم گرفتی ــرعت، تصمی س

ــد  ــدودی ناامی ــود و تاح ــی نب ــت اصل ــان مزی ــرعت برایش ــه س ــی ک کاربران
می شــوند: مــا ترجیــح دادیــم مودبانــه آن هــا را نادیــده بگیریــم، زیــرا 
مزیــت اصلــی مــا را درک نکــرده بودنــد. حتــی اگــر مــا هرچیــزی را کــه آن هــا 

ــوند. ــول ش ــق محص ــه عاش ــت ک ــد اس ــازیم، بعی ــتند بس می خواس

کاربرانــی کــه ســرعت برایشــان مزیــت اصلــی بــود و تاحــدودی ناامیــد 
می شــوند: مــا بــه ایــن گــروه توجــه زیــادی داشــتیم، زیــرا مزیــت اصلــی مــا 
برایشــان درک شــده بــود. چیــزی  - احتمــاال چیــزی کوچــک - آن هــا را عقــب 

نگــه داشــته اســت.

بــا تمرکــز بــر ایــن گــروه آخــر، بــه پاســخ آن هــا بــه ســوال چهــارم در نظرســنجی 
ــم Superhuman را  ــه می توانی ــم: »چگون ــگاه کردی ــتری ن ــت بیش ــا دق ــود ب خ

بــرای شــما بهبــود بخشــیم؟«

این چیزی است که ما دیدیم:
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پــس از تجزیه و تحلیــل، متوجــه شــدیم کــه اصلی تریــن چیــزی کــه کاربــران مــا 
را بــاز مــی دارد ســاده اســت: نداشــتن اپلیکیشــن موبایــل. در ســال 2015، مــا 
رویکــرد نســبتا مخالــف رونــد، یعنــی شــروع بــا نســخه ی دســکتاپ را در پیــش 
ــا  ــن م ــم. بیشــتر ایمیل هــا از دســکتاپ ارســال می شــوند، بنابرای ــه بودی گرفت
ــا  ــم بیشــترین ارزش را در این جــا داشــته باشــیم. م ــه می توانی ــم ک ــر کردی فک
همیشــه در حــال برنامه ریــزی بــرای ســاخت یــک اپلیکیشــن موبایــل بودیــم، 
امــا در ابتــدای ســفرمان - ماننــد هــر اســتارتاپی - می توانســتیم روی نداشــتن 
ــر  ــه دیگ ــود ک ــح ب ــال 2017، واض ــم. در س ــرط بندی کنی ــل ش ــخه ی موبای نس
نمی توانیــم آن را بــه تعویــق بیندازیــم و موبایــل بــرای تناســب محصول/بــازار 

حیاتــی شــده بــود.

ــم:  ــدا کردی ــری پی ــر واضــح و جالب ت ــا بررســی بیشــتر، درخواســت های کمت ب
یکپارچگــی، مدیریــت پیوســت، تقویــم، صنــدوق ورودی یکپارچــه، جســتجوی 
ــه ی  ــی مجموع ــه ی طوالن ــره در دنبال ــه و غی ــدن نام ــده ش ــد خوان ــر، تایی بهت
پاســخ ها. به عنــوان مثــال، در جایــگاه یــک شــرکت در مراحــل اولیــه، از تقویــم 
ــاره ی  ــان درب ــر اســاس شــهود خودم ــم و ب ــادی نمی کردی خــود اســتفاده ی زی
ــم. از ایــن رو، فراینــد بررســی  ایمیــل، تقویــم را خیلــی اولویــت نمی دادی
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ــرار داد. ــول ق ــای محص ــت اولویت ه ــدر فهرس ــم را در ص ــورد، تقوی بازخ

بــا درک روشــنی از مزیــت اصلــی و کم وکاســتی ها، تنهــا کاری کــه بایــد انجــام 
 Superhuman ــه نحــوه ی ســاخت ــود کــه ایــن بینش هــا را ب می دادیــم ایــن ب
ــدودی  ــران تاح ــه کارب ــده ب ــورد بخش بندی ش ــن بازخ ــرای ای ــم. اج برگردانی
ناامیــد کمــک می کنــد تــا از لبــه ی گــود بلنــد شــوند و بــه قلمــروی طرفــداران 

مشــتاق حرکــت کننــد.

نقشه راه خود را با تقویت آن چه کاربران دوست 
دارند و پرداختن به مواردی که دیگران را عقب نگه 

می دارد، بسازید.
3

حتــی بــا وجــود این کــه متوجــه شــدیم چــرا کاربــران محصــول مــا را دوســت 
دارنــد و چــه چیــزی باعــث عقب نشــینی دیگــران می شــود، در ابتــدا مشــخص 
ــه  ــد ب ــورد را در تعه ــن دو م ــن ای ــش بی ــم تن ــه می خواهی ــه چگون ــود ک نب

نقشــه راه محصــول کنتــرل کنیــم.

در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدم: اگــر فقــط آن چــه را کــه کاربــران دوســت 
ــد  ــش نخواه ــازار شــما افزای ــاز تناســب محصول/ب ــد، امتی ــت کنی ــد تقوی دارن
ــران را عقــب نگــه مــی دارد،  ــه کارب ــد ک ــه مــواردی بپردازی ــر فقــط ب یافــت. اگ
ــد  ــش، فراین ــن بین ــت. ای ــد گرف ــما پیشــی خواهن ــاال از ش ــما احتم ــای ش رقب
ــا  ــرای م ــر نقشــه راه را ب ــور موث ــرد و به ط ــت ک ــزی محصــول را هدای برنامه ری

تدویــن کــرد.

بــرای تقویــت چیــزی کــه کاربــران بســیار ناامیدمــان دوســت داشــتند، نیمــی از 
نقشــه راه مــا بــه موضوعــات زیــر اختصــاص داشــت:

ســرعت بیشــتر. Superhuman بســیار ســریع بــود، امــا تــاش کردیــم آن را حتــی 

ــخ  ــه پاس ــرض 100 میلی ثانی ــری در ع ــط کارب ــال، راب ــرای مث ــم. ب ــریع تر کنی س

3-از شاخص تا موتور | چگونه Superhuman موتوری برای یافتن تناسب محصول/بازار ساخت؟



80

ــه  ــن ب ــتر از ای ــی بیش ــا حت ــود. م ــریع تر از Gmail ب ــتجو س ــد و جس می ده
ــا  ــم ت ــاش کردی ــم و ت ــه فشــار آوردی ــر از 50 میلی ثانی ــان پاســخ گویی کمت زم

جســتجوی آنــی ارائــه کنیــم.

میانبرهـای بیشـتر. کاربـران از کار کـردن بـا صفحه کلیـد لـذت می بردنـد. بنابرایـن 

میانبرهـای خـود را قوی تـر و جامع تـر کردیـم. میانبرهایـی سـاختیم کـه هیـچ 
تجربـه ی ایمیلـی دیگری نداشـت و شـروع بـه تعریف روند حفظ کلیدهای فشـار 
داده شـده کردیـم، تـا اطمینان حاصـل کنیم حتی اگر سـریع تر از توانایی دسـتگاه 

خـود تایـپ کنیـد همه چیـز همچنـان کار می کند.

اتوماســیون بیشــتر. کاربــران واقعــا بــرای اســتفاده ی موثــر از وقــت خــود ارزش 

ــد. امــا همــه ی مــا بــه یــک حــد رســیده ایم: زمــان تایــپ کــردن.  قائــل بودن
بنابرایــن مــا Snippets را ســاختیم، ویژگــی ای کــه بــه کاربــران اجــازه می دهــد 
ــرای  ــد. ب ــپ کنن ــا را تای ــا کل ایمیل ه ــا ی ــارات، پاراگراف ه ــودکار عب ــور خ به ط
ــه  ــت اضاف ــم و قابلی ــر کردی ــتر، Snippets را قوی ت ــان بیش ــی در زم صرفه جوی
ــا CRM و  ــه CC و حتــی ادغــام ب کــردن پیوســت ها، افــزودن خــودکار افــراد ب

ATS را اضافــه کردیــم.

و  طراحــی  دیدیــم کــه کاربــران  خــود،  بازخــورد  در  طراحــی چشــم گیرتر. 

جزئیــات کوچــک آن را دوســت داشــتند، بنابرایــن روی صدهــا تغییــر کوچــک 
ــت  ــا اهمی ــه ی آن ه ــه عاق ــه ب ــم ک ــان دهی ــا نش ــم ت ــرمایه گذاری کردی س
ــه  ــودکار ب ــور خ ــون به ط ــردن »>--« اکن ــپ ک ــال، تای ــوان مث ــم. به عن می دهی

ــود: →. ــل می ش ــت تبدی ــمت راس ــش س ــک فل ی

بــرای به دســت آوردن جایــگاه بــا کاربــران سرعت دوســت و تاحــدودی ناامیــد، 
نیمــه ی دیگــر نقشــه راه مــا در این جــا متمرکــز شــد:
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توسعه ی اپلیکیشن موبایل	 

افزودن قابلیت یکپارچگی	 

بهبود مدیریت پیوست	 

معرفی ویژگی های تقویم	 

ایجاد گزینه ی صندوق ورودی یکپارچه	 

بهبود جستجو	 

انتشار رسیدهای خواندن	 

ــر/ ــل تاثی ــک تجزیه وتحلی ــا از ی ــکارات، م ــن ابت ــان ای ــدی در می ــرای رتبه بن ب
هزینــه ی بســیار ســاده اســتفاده کردیــم: هر پــروژه ی بالقــوه را به عنــوان هزینه ی 
کم/متوســط/باال و به طــور مشــابه تاثیــر کم/متوســط/باال برچســب گذاری کردیــم. 
بــرای نیمــه ی دوم نقشــه راه، بــا پرداختــن بــه آن چــه کــه مــردم را عقــب نگــه 
مــی دارد، تاثیــر آن از تعــداد درخواســت هایی کــه هــر بهبــود مشــخصی داشــت، 
ــد،  ــود. در نیمــه ی اول نقشــه راه، تقویــت آن چــه مــردم دوســت دارن واضــح ب
ــه  ــزه ی محصــول« ب ــه »غری ــم. این جاســت ک ــر را مشــاهده می کردی ــد تاثی بای
ــران اســت.  ــا کارب ــق ب ــی عمی ــه و همدل ــن تابعــی از تجرب ــد و ای ــان می آی می

)تمریــن پروفایــل HXC کمــک زیــادی بــه رشــد ایــن قابلیــت می کنــد.(

ــا کم هزینه تریــن  ــا آمــاده شــدن نقشــه ی پیــش روی، دســت به کار شــدیم و ب ب
ــم  ــروع کردی ــاال« ش ــر ب ــا تاثی ــه و ب ــی »کار کم هزین ــای دم دســت، یعن میوه ه

تــا بتوانیــم فــورا پیشــرفت هایی را ارائــه کنیــم.
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ــم  ــا ببینی ــم ت ــنجی می کردی ــد نظرس ــران جدی ــا از کارب ــان، دائم ــذر زم ــا گ ب
ــتیم  ــت. )می خواس ــر اس ــال تغیی ــازار در ح ــب محصول/ب ــاز تناس ــه امتی چگون
اطمینــان حاصــل کنیــم کــه بیــش از یــک بــار از کاربــران نظرســنجی نکرده ایــم 

ــم.( ــار 40٪ را حــذف نکنی ــا معی ت

درصــد کاربرانــی کــه پاســخ »بســیار ناامیــد« را دادنــد، به ســرعت بــه مهم تریــن 
معیــار تبدیــل شــد. چیــزی قابــل اندازه گیــری کــه به صــورت هفتگــی، ماهانــه 
ــول  ــری در ط ــردن اندازه گی ــان تر ک ــرای آس ــم. ب ــری می کردی ــه ماهه پیگی و س
زمــان، ابزارهــای سفارشــی بــرای بررســی دائمــی کاربــران جدیــد و به روزرســانی 
انبــوه اعــدادی کــه داشــتیم، ایجــاد کردیــم. همچنیــن تمرکــز تیــم محصــول را 
روی OKRای کــه در آن تنهــا نتیجــه ی کلیــدی درصــد کاربــران بســیار ناامیــد بود، 
قــرار دادیــم. بنابرایــن مطمئــن شــدیم کــه به طــور مــداوم تناســب محصــول/

بــازار خــود را افزایــش می دهیــم.

تغییــر جهــت Superhuman حــول ایــن شــاخص نتیجــه داد. وقتــی ایــن ســفر 
را در تابســتان 2017 شــروع کردیــم، امتیــاز تناســب محصول/بــازار مــا 22٪ بــود. 
پــس از تقســیم بندی بــرای تمرکــز روی مجموعــه ی بســیار ناامیــد کاربــران، مــا 
ــاز  ــود محصــول، امتی ــرای بهب ــا انجــام ســه چهارم کار ب ــا ب ــم. تنه در 33٪ بودی

تقریبــا دو برابــر شــد و بــه 58٪ رســید.

فرایند را تکرار کنید و امتیاز تناسب محصول/بازار را 
مهم ترین معیار قرار دهید. 4
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ــت  ــزی اس ــازار چی ــب محصول/ب ــاز تناس ــت، امتی ــده اس ــام نش ــا تم و کار م
ــرای  ــاخص ب ــن ش ــه ای ــگاه ب ــم ن ــر می کن ــم. فک ــری می کنی ــدام پیگی ــه م ک
اســتارتاپ ها همیشــه مفیــد اســت، زیــرا بــا رشــد، شــما بــا انــواع مختلفــی از 
ــم  ــه بخشــنده تر هســتند و علیرغ ــدگان اولی ــه می شــوید. پذیرن ــران مواج کارب
کاســتی های اجتناب ناپذیــر محصــول شــما، از مزایــای اصلــی آن لــذت خواهنــد 
بــرد. امــا بــا فراتــر رفتــن از ایــن گــروه، کاربــران بســیار خواســتارتر می شــوند و 
نیــاز بــه برابــری ویژگی هــا بــا محصــوالت فعلــی خــود دارنــد. امتیــاز تناســب 

محصول/بــازار شــما ممکــن اســت در نتیجــه کاهــش یابــد.

بــا ایــن حــال نبایــد باعــث اضطــراب زیــادی شــود، زیــرا راه هایــی بــرای دور 
 Uber زدن آن وجــود دارد. اگــر کســب وکار شــما اثــرات شــبکه ای قــوی دارد )بــه
یــا Airbnb فکــر کنیــد(، بــا رشــد شــما، مزیــت اصلــی آن بهتــر می شــود. اگــر 
ــا  ــد ب ــه ســادگی بای ــد Superhuman هســتید، ب شــما یــک شــرکت SaaS مانن
افزایــش تعــداد کاربــران بــه بهبــود محصــول ادامــه دهیــد. بــرای انجــام ایــن 
کار، مــا نقشــه راه خــود را هــر ســه ماهــه بــا اســتفاده از ایــن فراینــد، بازســازی 
می کنیــم و اطمینــان حاصــل می کنیــم کــه امتیــاز تناســب محصول/بــازار را بــا 

ــود می بخشــیم. ــی بهب ســرعت کاف

در پیچ وخم هــای پیــروی از ایــن فراینــد، راهــی بــرای تعریــف تناســب محصــول/
بــازار و معیــاری بــرای اندازه گیــری آن پیــدا کــردم. تیــم مــا به جــای یــک هــدف 
ــر  ــا ب ــدد واحــد داشــت ت ــک ع ــا می شــد، ی ــدی م ــث ناامی ــه باع ــی ک انتزاع
ــان،  ــران، تقســیم بندی حامی ــا نظرســنجی از کارب ــرد. ب ــم بگی اســاس آن تصمی
یادگیــری آن چــه کاربــران دوســت دارنــد و فهمیــدن این کــه چــه چیــزی آن هــا 
را عقــب نگــه مــی دارد و ســپس تقســیم یــک نقشــه راه بیــن ایــن دو، روشــی 

آماده شدن برای برخورد
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بــرای افزایــش تناســب محصول/بــازار پیــدا کردیــم.

اغــراق کــردن راجــع بــه تاثیــر ایــن موتــور تناســب محصول/بــازار بــر شــرکت مــا 
دشــوار اســت. همــه ی کارهایــی کــه مــا در Superhuman انجــام می دهیــم - از 
اســتخدام گرفتــه تــا فــروش و از بازاریابــی گرفتــه تــا افزایــش ســرمایه - به طــور 
ــه  ــش یافت ــر افزای ــه 22 نف ــا ب ــم م ــت. تی ــده اس ــان تر ش ــی آس ــل توجه قاب
ــش  ــا افزای ــازار م ــاز تناســب محصول/ب ــدازه ی امتی ــا هم ان اســت و NPS ]1[ م
یافتــه اســت. کاربــران در نظرســنجی های مــا و در رســانه های اجتماعــی 
به طــور قابــل توجهــی در مــورد این کــه چقــدر محصــول را دوســت دارنــد پــر 
ــه  ــد ک ــیدن کردن ــه پرس ــروع ب ــی ش ــرمایه گذاران فعل ــده اند. س ــروصداتر ش س
آیــا می تواننــد قبــل از دورهــای آینــده پــول بیشــتری ســرمایه گذاری کننــد، در 
ــا  ــه آی ــن می پرســند ک ــداوم از م ــه ســرمایه گذاران خارجــی به طــور م ــی ک حال

ــر. ــا خی ــد ی ــرمایه گذاری کنن ــد س می توانن

بــا برداشــتن یــک گام بــه عقــب و تفکــر در مــورد آن چــه کــه از ســاخت ایــن 
ــه ی  ــا دو نکت ــه ام، ب ــرای Superhuman آموخت ــازار ب ــب محصول/ب ــور تناس موت

ــده ام: نهایــی باقــی مان
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ــرای  ــرار ب ــد از اص ــه می کنن ــه توصی ــه اولی ــای مرحل ــه تیم ه ــرمایه گذاران ب س
ــوان یــک صنعــت،  ــد. به عن ــاب کنن ــازار اجتن رشــد پیــش از تناســب محصول/ب
ــا ایــن حــال  همــه ی مــا می دانیــم کــه ایــن کار بــه فاجعــه ختــم می شــود، ب
فشــار بــرای رشــد زودرس هنــوز بســیار رایــج اســت. اســتارتاپ ها بــه زمــان و 
فرصــت نیــاز دارنــد تــا تناســب خــود را پیــدا کننــد و راه درســت را شناســایی 

کننــد.

بــرای هــر بنیان گــذاری کــه می خواهــد از سرگشــتگی بیــرون بیایــد و در مســیر 
ــن  ــد، م ــتجو باش ــال جس ــه در ح ــازار همیش ــب محصول/ب ــه تناس ــیدن ب رس
ــور را در  ــن موت ــید ای ــته باش ــر داش ــدوارم در نظ ــوده ام - و امی ــما ب ــای ش ج
ــه در  ــی ک ــد. و هنگام ــد و از آن اســتفاده کنی اســتارتاپ خــود پیاده ســازی کنی
نهایــت بــه امتیــاز تناســب محصول/بــازار مــورد نظــر خــود رســیدید، توصیــه ی 
مــن ایــن اســت کــه پــدال را تــا آخــر فشــار دهیــد و تــا جایــی کــه می توانیــد 
ــا  ــا در انته ــود ام ــن مســیر راحــت نخواهــد ب ــا ای ــد. مطمئن ســریع رشــد کنی
ــن  ــود را تضمی ــت خ ــا آن موفقی ــه ب ــد ک ــدا می کنی ــت پی ــواهدی دس ــه ش ب

می کنیــد.
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