


زمانــی کــه به عنــوان اولیــن اســتخدام در زمینــه ی »رشــد« بــه شــرکت فعلــی 
خــود پیوســتم بــا یــک برنامــه ی ۹۰ روز اول بــه این جــا آمــدم. برنامــه ای کــه 
هــدف آن اســتقرار فراینــد آزمایــش رشــد، ترویــج فرهنــگ رشــد و همچنیــن 
ــه  ــرای ادام ــازمان را ب ــم س ــا بتوان ــود ت ــی ب ــای کاف به دســت آوردن خروجی ه

ــا در ۹۰ روز. ــم، همــه ی این هــا تنه ــد کن مســیر متقاع

ــر از همــه، از اجــرای  ــا ایــن برنامــه نتایــج خوبــی به دســت آوردم امــا مهم ت ب
ــا شــما به اشــتراک  ایــن برنامــه تجربه هایــی به دســت آوردم کــه می خواهــم ب
بگــذارم. البتــه پیــش از ایــن، دو ســند مهــم هســتند کــه می تواننــد بــه شــما 
کمــک کننــد، یکــی »چک لیســت مصاحبــه« بــرای پرســیدن ســواالت خــوب در 
مصاحبــه کاری و یافتــن شــرکت مناســب و دیگــری »برنامــه ی یادگیــری« بــرای 
کمــک بــه شناســایی موضوعــات مهمــی کــه راجــع بــه آن شــرکت بایــد بدانیــد 

و یــاد بگیریــد.

فــرض می کنیــم شــما مراحــل قبلــی را گذرانده ایــد، مصاحبــه ی خــود را 
ــنهاد کار را  ــد، پیش ــت کرده ای ــا دق ــاب کارفرم ــانده اید، در انتخ ــان رس ــه پای ب
پذیرفته ایــد و پــس از آن نیــز یــک برنامــه ی یادگیــری تهیــه کرده ایــد و آن جــا 

ــد. ــه برخــی از ســواالت پاســخ داده ای ب

امــروز اولیــن روز شــما در مســئولیت کاری جدیــد اســت و آمــاده ی شــروع بــه 
کار هســتید.

ــه ی  ــد در دوره ی اولی ــک کن ــما کم ــه ش ــا ب ــت ت ــه ی ۹۰ روز اول این جاس برنام
ــال  ــا احتم ــد ت ــت کنی ــن حرک ــیر روش ــز و مس ــم انداز، تمرک ــا چش ــود ب کار خ
ــباهت هایی  ــه ش ــه اگرچ ــن برنام ــانید. ای ــر برس ــه حداکث ــود را ب ــت خ موفقی
بــا یــک برنامــه ی ۹۰ روزه ی معمــول دارد، امــا به طــور خــاص بــرای کارشــناس 

رشــد طراحــی شــده اســت.

قبــل از این کــه بــه جزئیــات بپــردازم، در صفحــه بعــد ســاختار کلــی برنامــه ی 
مــن آمــده اســت. مــن ۹۰ روز اول را بــه هفتــه ی اول، مــاه اول و ســه ماهــه ی 

اول تقســیم می کنــم کــه هــر کــدام موضــوع متفاوتــی دارنــد.
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هفته اول

موضوع: ابزارها، داده ها، محصول، تیم و مشتری را بشناسید

در مورد مجموعه ی ابزارها بیاموزید. 	
در داده های تاریخی غوطه ور شوید. 	
با مدیر/مدیرعامل خود جلسه بگذارید. 	
با تیم و همکاران خود جلسه بگذارید. 	
به مشتریان خود گوش دهید. 	

برنامه رشد استارتاپ شما در ۹۰ روز اول

ماه اول

موضوع: موفقیت های اولیه و رفع اشکال سریع

شاخص رشد خود را انتخاب کنید. 	
حوزه ی تمرکز خود را بیابید. 	
آزمایش ها را اجراکنید. 	
با مشتریان ارتباط منظم برقرار کنید. 	
شروع به پر کردن شکاف های موجود در زیرساخت/ابزارها/داده ها کنید. 	

فصل اول

موضوع: مدل، فرایند و فرهنگ رشد کل نگر

یک مدل رشد ایجاد کنید. 	
یک برنامه ی آزمایش بسازید. 	
یک سیستم ثبت داده  انتخاب کنید. 	
یک جلسه ی هفتگی رشد را شروع کنید. 	
از فرهنگ رشد در سازمان حمایت کنید. 	



۹۰

ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه نگاهــی جامــع بــه داده هــای تاریخــی داشــته 
باشــید، از جــذب کاربــر، فعال ســازی، نگهداشــت، ارجــاع تــا درآمــد. در بهتریــن 
ــاد  ــدی ایج ــام شــاخص های کلی ــا تم ــک داشــبورد ب ــا ی ــت، شــخصی قب حال
کــرده اســت، در غیــر ایــن صــورت، ممکــن اســت الزم باشــد اعــداد را از چندیــن 

منبــع جمــع آوری کــرده و آن هــا را کنــار هــم قــرار دهیــد.

اولین هفته ی شما در نقش کارشناس رشد

به ســرعت کشــف کنیــد کــه شــرکت از چــه ابزارهــای داخلــی ای بــرای بازاریابــی 
ــل  ــره(، تجزیه وتحلی ــن و غی ــای اپلیکیش ــل، اعان ه ــی، ایمی و CRM )اجتماع
ــا و  ــار خطاه ــد. انتظ ــتفاده می کن ــروژه اس ــت پ ــت A/B و مدیری ــا، تس داده ه

ــید. ــته باش ــکاف ها را داش ش

به عنــوان مثــال، اگــر شــرکتی گــوگل آنالتیکــس را راه انــدازی کــرده باشــد، آیــا 
ــا شــرکت ابزارهــای  همــه ی رویدادهــا به درســتی برچســب گذاری شــده اند؟ آی
ــا  ــر دارد؟ آی ــار کارب ــی رفت ــرای ردیاب ــا Amplitude ب ــد Mixpanel ی ــری مانن دیگ

ابــزاری بــرای تســت A/B دارنــد؟

ع وقــت بــه همــه ی ابزارهــا دسترســی داشــته باشــید، بــا  بهتــر اســت در اســر
آن هــا دســت و پنجه نــرم کنیــد و هــر شــکافی را کــه بعــدا بایــد برطــرف کنیــد، 

عامــت بزنیــد.

در مورد مجموعه ی ابزار بیاموزید
موضوع: ابزارها، داده ها، محصول، تیم و مشتری را بشناسید 1

در داده های تاریخی غوطه ور شوید
موضوع: ابزارها، داده ها، محصول، تیم و مشتری را بشناسید 2
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ــام،  ــب، ثبت ن ــه نص ــراه، ب ــن هم ــن تلف ــک اپلیکیش ــرای ی ــال، ب ــوان مث به عن
ــی  ــران اســتفاده کننده، نگهداشــت طوالنی مــدت و چیزهای ــال، کارب ــران فع کارب

از ایــن دســت نــگاه کنیــد.

شــما الزم اســت تمــام داده هــای کلیــدی را جمــع آوری کنیــد تــا شــروع بــه درک 
ــاره هــر شــکافی را کــه بایــد بعــدا پــر کنیــد، شناســایی  وضعیــت کنیــد و دوب

کنیــد.

ــاز  ــورت نی ــد و در ص ــب دهی ــود ترتی ــر خ ــا مدی ــاعته ب ــه ی 	 س ــک جلس ی
ــرای  ــم ب ــک جلســه ی مه ــن ی ــد. ای ــزی کنی ــز برنامه ری ــری را نی جلســه ی دیگ

ــا: شــما اســت ت

اطاعات پس زمینه را دریافت کنید	 

در مورد سبک کار گفتگو کنید	 

در مورد برنامه ها/اولویت ها بحث کنید	 

ــرای اجــرای آزمایش هــا را 	  ــا تیــم مهندســی و تیــم طراحــی ب فراینــد کار ب
متوجــه شــوید

با مدیر/مدیرعامل خود جلسه بگذارید
موضوع: ابزارها، داده ها، محصول، تیم و مشتری را بشناسید 3
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ــه ماهیــت کســب و کار  گاهــی اوقــات انجــام ایــن کار در هفتــه ی اول بســته ب
شــما دشــوار اســت. امــا مــن بــه ایــن بــاور رســیده ام کــه در نهایــت نزدیکتریــن 

شــرکت بــه مشــتریان، برنــده اســت.

ــد،  ــام دهی ــتری انج ــا مش ــاس ب ــا تم ــد ی ــک بازدی ــد ی ــر نمی توانی ــی اگ حت
بایــد بتوانیــد نظــرات کاربــران و نظــرات رســانه های اجتماعــی را بخوانیــد یــا 
ــن کار  ــد. ای ــدا کنی ــر پی ــرای نشســتن در جلســه ی تســت کارب ــی ب فرصت های

ــه آن عــادت دهیــد. خوبــی اســت کــه از هفتــه ی اول خــود را ب

ــد  ــدا بای ــه در ابت ــی اســت ک ــن جهت های ــدی جلســه یافت ــک نتیجــه ی کلی ی
ــید و  ــته باش ــه داش ــای اولی ــد موفقیت ه ــا بتوانی ــد ت ــز کنی ــول آن تمرک ح

ــد. ــزی کنی ــه آن پی ری ــیدن ب ــرای رس ــود را ب ــه گام خ ــه ی گام ب برنام

از گفتگوهــای دونفــره، جلســات  ایــن کار می توانــد شــامل مجموعــه ای 
پیــاده روی، ناهــار و گفتگوهــای هنــگام چــای نوشــیدن بــا همــکاران و تیمــی 

ــد. ــود( باش ــورت وج ــد، )در ص ــتقیم می دهی ــزارش مس ــه آن گ ــه ب ک

ــا  ــد واقع ــت، بای ــی اس ــکاری بین بخش ــتلزم هم ــا مس ــد ذات ــه رش ــا ک از آن ج
زمانــی را بــرای شــناخت همــه ی افــراد، اطــاع از نحــوه ی جریــان امــور، ایجــاد 

رابطــه و یافتــن متحــدان اختصــاص دهیــد.

به مشتریان خود گوش دهید
موضوع: ابزارها، داده ها، محصول، تیم و مشتری را بشناسید

با تیم و همکاران خود جلسه بگذارید
موضوع: ابزارها، داده ها، محصول، تیم و مشتری را بشناسید 4
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اولین ماه شما در نقش کارشناس رشد

انتخــاب یــک هــدف و شــاخص رشــد ممکــن اســت روشــن بــه نظــر برســد، 
ــوند. ــه نمی ش ــت متوج ــرکت ها آن را درس ــیاری از ش ــت، بس ــا در واقعی ام

بیاییــد فــرض کنیــم شــما یــک اپلیکیشــن یادداشــت برداری بــرای دانشــجویان 
ــد باشــد؟  ــزی بای ــی می ســازید، هــدف رشــد شــما چــه چی ــات تکمیل تحصی
ــا  ــد، ام ــذاری باش ــرای هدف گ ــی ب ــدد خوب ــد ع ــا می توان ــداد ثبت نام ه تع
ــای  ــد ثبت نام ه ــد و می توانی ــال می کن ــر را دنب ــذب کارب ــای ج ــا جنبه ه عمدت

زیــادی بــا تعــداد کمــی کاربــر فعــال داشــته باشــید.

ــای  ــا تفاوت ه ــت ام ــر اس ــی بهت ــور؟ خیل ــه )DAU( چط ــال روزان ــران فع کارب
ظریــف بیشــتری نیــز در آن وجــود دارد. آیــا فکــر می کنیــد کاربــران شــما بایــد 
روزانــه از اپلیکیشــن شــما اســتفاده کننــد؟ شــاید نــه، دانشــجویان تحصیــات 
ــر فعــال هفتگــی  تکمیلــی معمــوال هــر روز کاس ندارنــد، بنابرایــن شــاید کارب

ــد. ــب تر باش )WAU( مناس

ــا نیســت  ــن معن ــه ای ــم؟ ورود ســاده ب ــف کنی ــال« را تعری ــه »فع حــال چگون
ــد و ارزشــی از  کــه مــردم از محصــول شــما آن طــور کــه بایــد اســتفاده می کنن
ــاس  ــر اس ــال را ب ــر فع ــد کارب ــا می خواهی ــن، آی ــد. بنابرای ــت می کنن آن دریاف
ــا  ــا انجــام هــر دو ی ــا یادداشــت برداری ی ــدن یادداشــت تعریــف کنیــد ی خوان

چیــزی دیگــر؟

نکتــه این جاســت: قبــل از هــر چیــزی، ابتــدا بــه شــاخص رشــد خــود نگاهــی 
ــد و در  ــود کنی ــم خ ــا تی ــردن ب ــت ک ــرف صحب ــی را ص ــد. مدت ــق بیندازی دقی
ــز درســتی کار  ــه روی چی ــن شــوید ک ــر اســت مطمئ ــد، بهت ــر کنی ــوردش فک م

می کنیــد.

شاخص رشد خود را انتخاب کنید
موضوع: موفقیت های اولیه و رفع اشکال های سریع 1
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اکنــون بــا شناســایی حــوزه ی تمرکــز، هــدف شــما اجــرای اولیــن آزمایــش بــرای 
بهبــود آن حــوزه اســت. ایــن موضوعــی اســت کــه ممکــن اســت آســان بــه نظر 
ــی  ــوص زمان ــت؛ به خص ــش اس ــام دادن ــان تر از انج ــش آس ــا گفتن ــد، ام برس

آزمایش  ها را اجرا کنید
موضوع: موفقیت های اولیه و رفع اشکال های سریع 3

مهم تریــن کار در مــاه اول شــما، زیــرا مســتقیما بــر شــانس شــما برای دســتیابی 
ــد از  ــما می توانی ــذارد. ش ــر می گ ــه در ۹۰ روز اول تاثی ــای اولی ــه موفقیت ه ب
تمــام اطاعاتــی کــه در برنامــه ی یادگیــری جمــع آوری کرده ایــد اســتفاده کنیــد، 
بــه عمــق داده هــا برویــد و بــا تیــم خــود صحبــت کنیــد تــا به طــور راهبــردی 

حــوزه ای را انتخــاب کنیــد کــه ابتــدا روی آن تمرکــز نماییــد.

ــا  ــد در ایــن حــوزه، تعــدادی آزمایــش  ب ــد بتوانی ــده آل، شــما بای ــت ای در حال
ــت مهندســی و طراحــی و  ــدک جه ــع ان ــه مناب ــاز ب ــزرگ، نی ــوه ی ب ــر بالق تاثی

ــد. ــرا کنی ــواب دادن آن، اج ــه ج ــاال ب ــبتا ب ــان نس اطمین

بــا توجــه بــه این کــه شــما فقــط ۹۰ روز فرصــت داریــد، الزم اســت از موضوعاتی 
ــاج  ــز احتی ــادی کار نی ــدار زی ــه مق ــا ب ــد، ام ــی دارن ــه پتانســیل بســیار باالی ک

دارنــد، اجتنــاب کنیــد.

به عنــوان مثــال، حتــی اگــر می دانیــد کــه SEO )بهینه ســازی بــرای موتورهــای 
جســتجو( ممکــن اســت بزرگتریــن فرصــت بالقــوه باشــد، شــاید غیرواقع بینانــه 
باشــد کــه بتوانیــد در ۹۰ روز اول تغییــر معنــی داری در آن ایجــاد کنیــد. بنابرایــن 
ــاح  ــای به اصط ــای آن از میوه ه ــد و به ج ــار بگذاری ــا SEO را کن ــت فع بهتراس
ــه موفقیت هــای اولیــه  ــرای دســتیابی ب دم دســت تری کــه احتمــال بیشــتری ب
دارنــد، بهــره ببریــد. آن هــا می تواننــد منجــر بــه »اولیــن برداشــت« مثبــت در 

خصــوص »رشــد« و »آزمایــش« در داخــل ســازمان شــوند.

حوزه ی تمرکز خود را بیابید
موضوع: موفقیت های اولیه و رفع اشکال های سریع 2
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ــد  ــم رشــد و فراین ــا تی ــه قب ــد ک ــی کار در شــرکتی را شــروع کرده ای ــه به تازگ ک
آزمایــش نداشــته اســت. در مــاه اول، واقعــا روی اجــرای فقــط یــک آزمایــش 
ــود  ــم مهندســی، نب ــد مــدت از طــرف تی ــد بلن ــود تعه ــران نب ــد. نگ ــز کنی تمرک
یــک فراینــد رســمی  و جــا دادن یــک آزمایــش در نقشــه راه به عنــوان اســتثنای 
یک بــاره نباشــید. فقــط بــرای آن یــک آزمایــش تــاش کنیــد و امیــدوار باشــید 

ــد.  ــی شــما، نتایــج مثبتــی از آن به دســت آی ــا تاش هــای قبل کــه ب

نتیجه: از این لحظه همه چیز آسان تر می شود.

ایــن عــادت خوبــی اســت کــه بایــد در خــود ایجــاد کنیــد، چــرا کــه به عنــوان 
یــک کارشــناس رشــد، ســواالت زیــادی خواهیــد داشــت کــه داده هــا یــا تســت 
A/B نمی تواننــد بــه آن پاســخ دهنــد. خــواه نظرســنجی، تماس هــای توســعه ی 
روابــط بــا مشــتری، جامعــه ی کاربــری یــا گروه هــای آزمایش کننــده ی نســخه ی 

بتــا باشــد، بایــد راهــی بــرای صحبــت منظــم بــا کاربــران خــود پیــدا کنیــد.

هرچــه بیشــتر در مــورد آن هــا بدانیــد، ایده هــای آزمایشــی بهتــری می توانیــد 
بــرای ارائــه ی خدمــات بــه آن هــا بپرورانیــد.

ــکاف هایی  ــاال ش ــود، احتم ــه ی اول خ ــا در هفت ــا و ابزاره ــی داده ه در بررس
ــر ممکــن اســت ردیابــی  پیــدا می کنیــد: برخــی از فعالیت هــای حســاس  کارب
نشــود، داده هــای یــک سیســتم ممکــن اســت بــا سیســتم دیگــر تعامــل برقــرار 
نکننــد، ابــزار خاصــی کــه بــرای انجــام یــک کار خــاص بــه آن نیــاز داریــد وجــود 

نداشــته باشــد و چیزهایــی از ایــن دســت.

با مشتریان ارتباط منظم برقرار کنید
موضوع: موفقیت های اولیه و رفع اشکال های سریع 4

شروع به پر کردن شکاف های موجود در زیرساخت/
ابزارها/داده ها کنید

موضوع: موفقیت های اولیه و رفع اشکال های سریع
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رفــع برخــی از مشــکات آســان تر اســت و برخــی ممکــن اســت بیشــتر طــول 
بکشــد. امــا در مــاه اول خــود بایــد بدانیــد کــه کــدام مســائل مهم تــر هســتند 

و شــروع بــه ایجــاد یــک برنامــه در مــورد چگونگــی رفــع آن هــا کنیــد.

از طریــق یادگیــری از تیــم، داده هــا و آزمایش هــا، اکنــون بایــد ایــده ی بســیار 
ــال الزم  ــید. ح ــته باش ــود داش ــرکت خ ــد ش ــای رش ــورد محرک ه ــری در م بهت
اســت یــک قــدم بــه عقــب برداریــد، ســعی کنیــد تمــام اطاعاتــی را کــه داریــد 

در یــک مــدل رشــد فشــرده تر تجمیــع کنیــد.

»مــدل رشــد معادلــه ای اســت کــه بــه شــما می گویــد متغیرهــای مختلــف در 
ــل  ــه رشــد تبدی ــد و ب ــا هــم کار می کنن ــه ب کســب وکار شــما چیســت و چگون

می شــوند.«

ــد  ــک فراین ــد، ی ــدل رش ــاختن م ــه س ــم ک ــد کن ــا تاکی ــم در این ج می خواه
تکــراری اســت، امــا مزیــت داشــتن یــک مــدل، بســیار زیــاد اســت: مــدل رشــد 
ــه شــکل بســیار موثرتــری کســب وکارتان  ــا ب ــد ت ــه شــما کمــک کن ــد ب می توان
ــد،  ــدی کنی ــان را اولویت بن ــد، فعالیت هایت ــگ کنی ــم را هماهن ــد، تی را درک کنی

ــد. ــری کنی ــد و نتیجــه را اندازه گی آزمایشــتان را طراحــی کنی

یک برنامه ی آزمایش بسازید
موضوع: مدل، فرایند و فرهنگ رشد کل نگر 2

اولین فصل شما در نقش کارشناس رشد

یک مدل رشد ایجاد کنید
موضوع: مدل، فرایند و فرهنگ رشد کل نگر 1

ــد آن را  ــد، بای ــروع کرده ای ــود را ش ــش خ ــد آزمای ــا چن ــن ی ــه اولی ــون ک اکن
تبدیــل بــه یــک فراینــد منظــم کنیــد. ایــن فراینــد شــامل دو مرحلــه و شــش 

ــت. گام اس

 اولین ماه شما در نقش کارشناس رشد | برنامه رشد استارتاپ شما در ۹۰ روز اول



۹7

این دو مرحله شامل کل نگری و جزئی نگری است.

ــه  ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــد؛ ب ــه عقــب برمی داری ــدم ب ــه ی کل نگــری، یــک ق در مرحل
ــاال را  ــیل ب ــا پتانس ــزی ب ــوزه ی تمرک ــود، ح ــد خ ــدل رش ــد و م ــاخص رش ش

ــد.  ــر روی آن کار کنی ــال حاض ــد در ح ــه می خواهی ــد ک ــایی می کنی شناس

ســپس در مرحلــه ی نــگاه جزئی نگــر، بــه چرخــه ی تکــرار »ســاختن-اندازه گیری-
ــرا  ــا را اج ــد، آزمایش ه ــکل می دهی ــا را ش ــد، ایده ه ــریع می روی ــری« س یادگی
ــد و  ــرا می کنی ــده را اج ــون برن ــد، آزم ــام می دهی ــل انج ــد، تجزیه و تحلی می کنی

تجربــه ی حاصــل از آن را وارد آزمــون بعــدی می کنیــد.
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ــش  ــتن دان ــتراک گذاش ــه اش ــرای ب ــی ب ــت داده راه خوب ــتم ثب ــک سیس ی
کسب شــده ی شــما اســت امــا در عیــن حــال مهــم اســت کــه یــک جلســه ی 
ــد  ــد رش ــورد فراین ــه در م ــوی فعاالن ــت و گفتگ ــرای مدیری ــی را ب ــد هفتگ رش

ــد. شــروع کنی

در GrowthHackers، مــا از چارچــوب شــان الیــس اســتفاده کردیــم تــا هــر هفتــه 
یــک جلســه ی رشــد یــک ســاعته برگــزار کنیم.

یک جلسه ی هفتگی رشد را شروع کنید
موضوع: مدل، فرایند و فرهنگ رشد کل نگر 4

ــی  ــرای میزبان ــتمی را ب ــد سیس ــش، بای ــه ی آزمای ــک برنام ــاد ی ــس از ایج پ
ــج انتخــاب  ــری وضعیــت آزمایــش و مستندســازی نتای همــه ی ایده هــا، پیگی

کنیــد.

ابزارهــای مختلفــی وجــود دارد کــه می توانیــد اســتفاده کنیــد. برخــی از تیم هــا 
ــی از ــد، برخ ــتفاده می کنن ــترک اس ــط از Google Sheet و Google Doc مش فق

ــروژه و  ــت پ ــتم های مدیری ــر از سیس ــی دیگ ــد و برخ ــتفاده می کنن Trello اس
پایــگاه دانــش موجــود ماننــد Jira و Confluence اســتفاده می کننــد. اگــر یــک 
 Projects نیــز ابــزاری بــه نــام GrowthHackers ،سیســتم همــه کاره می خواهیــد

را توســعه داده اســت کــه بــرای تیم هــای رشــد ســاخته شــده اســت.

صرف نظــر از این کــه کــدام سیســتم را انتخــاب می کنیــد، هــدف یکســان اســت. 
هــر ایــده بایــد گرفتــه شــود، هــر آزمایــش بایــد بــا یــک فرضیــه و برنامــه ی 
ــل و  ــتی تجزیه و تحلی ــد به درس ــه ای بای ــر نتیج ــود و ه ــی ش ــخص طراح مش
ــرای  مســتند شــود. همــه ی ایــن اطاعــات بایــد در یــک سیســتم مشــترک ب

یادگیــری و اســتفاده ی کل تیــم باشــد.

یک سیستم ثبت داده  انتخاب کنید
موضوع: مدل، فرایند و فرهنگ رشد کل نگر 3
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اکنــون کــه یــک برنامــه ی آزمایــش رشــد بــا سیســتم و فراینــد مناســب ایجــاد 
کرده ایــد، زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه از فرهنــگ رشــد در شــرکت حمایــت 

. کنید

این کار می تواند با دو چیز ساده شروع شود:

ــه کل 	  ــات ب ــل و جلس ــق ایمی ــا را از طری ــش و آموخته ه ــه ی آزمای نتیج
شــرکت منتقــل کنیــد تــا همــه آگاه باشــند و به طــور بالقــوه بتواننــد از آن 

ــد در کار خــود اســتفاده کنن

از فرهنگ رشد در شرکت حمایت کنید
موضوع: مدل، فرایند و فرهنگ رشد کل نگر 5

ــروی  ــک دســتور کار ســاده پی ــا از ی ــن، جلســه ی رشــد م ــی م در شــرکت فعل
ــن  ــری، تســت های در حــال اجــرا و ایده هاســت. ای ــه شــامل یادگی ــد ک می کن
ــای  ــی و تیم ه ــران اجرای ــه مدی ــت ک ــی اس ــی بین بخش ــه ی تیم ــک جلس ی
محصــول، بازاریابــی، داده ، طراحــی و خدمــات مشــتریان همگــی در آن شــرکت 

می کننــد.
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همــه را تشــویق بــه ایــده دادن کنیــد، چــرا کــه هــر کســی دیــدگاه متفاوتی 	 
ــتری  ــات مش ــروش و خدم ــم ف ــال، تی ــوان مث ــی آورد. به عن ــود م ــا خ را ب
نزدیک تریــن افــراد بــه مشــتریان هســتند، مهندســان آشــناترین افــراد بــا 

کــد هســتند و می تواننــد خاقانــه فکــر کننــد و غیــره

رشــد واقعــا مســتلزم مشــارکت کل ســازمان اســت و رشــد برجســته، همیشــه 
ریشــه در فرهنــگ رشــد قــوی در سراســر شــرکت دارد.
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برگشت به مقاله

جلسه با تیم اجرایی )مدیرعامل(

	- آیا تیم اجرایی درک و انتظار درستی برای رشد دارند؟

	- آیا تیم اجرایی به طور کامل از رویکرد آزمایش و تجربه حمایت می کند؟

جلسه با رهبر تیم عملکردی )معاون محصول، معاون بازاریابی(

	- آیا احساس می کنید که تیم بازاریابی و محصول بسیار سرگردان هستند؟

	- شــاخص های داخلــی شــرکت چیســت؟ چــه کســی مســئول چــه چیــزی اســت؟ تیــم 
بــا داده چقــدر راحــت اســت و بــا آن هوشــمندانه برخــورد می کنــد؟

ــای رشــد دسترســی  ــرای ســاخت آزمایش ه ــی ب ــع مهندســی و طراح ــه مناب ــا ب 	- آی
ــوند؟ ــن می ش ــه تعیی ــا چگون ــت؟ اولویت  ه ــد داش خواهی

جلسه با مدیر خود

6- تیــم رشــد در کجــا قــرار می گیــرد و مســئول رشــد بــه چــه کســی گــزارش می دهــد؟ 
آیــا تیــم رشــد مســتقل اســت یــا بــه معــاون محصول/بازاریابــی گــزارش می دهــد؟

7- تمرکــز فعلــی بــرای رشــد چیســت؟ آیــا کانــال اصلــی رشــد شــرکت بــا مجموعــه ی 
مهــارت و تجربیــات گذشــته ی شــما مطابقــت دارد؟

7- وضعیــت فعلــی شــیوه های رشــد چگونــه اســت؟ کســی قبــل از شــما مســئول رشــد 
ــه  ــوده اســت؟ چــه چیــزی آزمایــش شــده اســت؟ زیرســاخت داده و آزمایــش چگون ب

اســت؟

نقش رشد: چک لیست مصاحبه
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کانالها: کانال ها و محرک های اصلی رشد	 

مــدل: قیــف AARRR و اعــداد مرتبــط )چارچــوب AARRR ابــزاری 	 
ــدگان  ــر مصرف کنن ــرای درک بهت ــرکت ها ب ــه ش ــک ب ــرای کم ب
ــز  ــی نی ــاخص های دزدان دریای ــوان ش ــن روش به عن ــت. ای اس
 AARRR .شــناخته می شــود و توســط دیــو مــک کلــور ابــداع شــد
مخفــف کســب، فعال ســازی، حفــظ، بازگشــت و درآمــد اســت.(

دادهها: شاخص ها و اعداد تاریخی	 

تاریخچــه: آزمایش هــای رشــد قبلــی، تجربه هــا، کمپین هــا و 	 
ــی ــکارات رشــد قبل ابت

تیم: نحوه ی تعامل و همکاری تیم ها از لحاظ تاریخی	 

اهــداف: اهــداف تاریخــی، مقایســه بــا واقعیــت، علــت ریشــه ای 	 
تحقــق یــا عــدم تحقــق اهــداف

نقش رشد: برنامه ی یادگیری
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چشم انداز شرکت	 

اهداف و اولویت های رشد	 

شاخص)های( رشد	 

پروژه های رشد در حال انجام	 

مجموعهیابزار: تجزیه و تحلیل، تست A/B، مدیریت کانال	 

توانایی، همسویی و سبک تیم	 

طــراح 	  یــا  مدیرمحصــول  نهایــی  تصمیم گیرنــده ی  منابــع: 
می یابــد؟ تخصیــص  چگونــه  منابــع  اســت؟  محصــول 

ــد و 	  ــامل رش ــود ش ــدی موج ــرکت دارای فراین ــا ش ــد: آی فراین
آزمایــش اســت؟ اولویــت چگونــه تعییــن می شــود؟

چالشها:	 

چالش های پیش بینی شده چیست؟	 

فرصتها:	 

ــگام دســت 	  ــروزی زودهن ــه پی ــوان ب ــوزه می ت ــدام ح در ک
یافــت؟

ــت 	  ــان دهنده ی فرص ــق نش ــدام مناط ــدت، ک ــد م در بلن
ــتند؟ ــزرگ هس ــد ب رش
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اگــر روی تصویــر کلیــک کنیــد بــه صفحــه ی لینکدیــن 
می شــوید. هدایــت  پرســیس 
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