xxiii

پیشگفتار
در سال  2061م .کمپانی هند شرقی هلند 12نخستین و تنها شرکت پیشرفتهای بود که گوواهی
سهم صادر کورد .در مود  066سوال شورکتهوا بودود داشوتن نیوروی ا رایوی کوارزممود و
زمومشدید تولید و توسعه کار خود را زغام میکردند .در قرد بیستم پیچیدگی کار شورکتهوای
بزرگ اقتضا میکرد که یک کادر ا رایی تحصیلکرد زدها را ادار کند .در سال  2061م .دانشگا
هاروارد برای اولین بار مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ا رایوی ( )MBA11را اعطوا کورد توا نیوام
کسبوکارهای بزرگ به نیروی ا رایی و حرفهای تحصیلکرد را تأمین کند .در برنامه درسی ایون
رشته اطالعا اساسی که دانستن زد برای نیروی ا رایی هر شرکت دید ضوروری بوود مطور
شد؛ درسهایی مانند حسابداری صنعتی استراتژی مدیریت موالی مودیریت محصوول مهندسوی
مدیریت منابع انسانی و عملیا .

ابزارهای رسمی مدیریتی حدود  011سال پیشینهدارند.
ام زد مماد تا نیمه قرد بیستم سرمایهگذار خطرپذیر 10و کارزفرینی به شکل دید خود بوه
یکدیگر نزدیک شدند .بدین ترتیب صنعت کارزفرینی رشد فراوانی نمود .بااینهمه در پنجوا سوال
گذشته یافتن فرمولی برای تکرار موفقیت کسبوکارهای نوپا مانند رام وادوگراد بواقیمانود بوود.
کارزفریناد همیشه در تالش بود اند تا ابزارها اصول و قوانین و فرایندهای کسوبوکارهوای بوزرگ
را که در مدارس مربوط تدریس میشد و سرمایهگذاراد زدها را توصیه میکردند برای کوار خوود
بهکارگیرند .سرمایهگذاراد ام اینکه کارزفریناد نوپا در ا رای طر شکست مویخوردنود تعجوب
میکردند؛ زدها به این نکته تو ه نکرد بودند که هرگز را اندامی یک کسبوکوار نوپوا مطواب بوا
طر کسبوکار پیش نخواهد رفت.
اکنود بعد ام گذشت نیمقرد تجربه بهروشنی متو ه شد ایم زموومشهوای سونتی مودیریت
ا رایی که در ادار کردد کسبوکارهای بزرگی ماننود نورال موتوور  1زی.بوی.ام  1و بوئینو
کاربرد دارد نهتنها به درد کسبوکارهای نوپا نمیخورد بلکه میتواند نابودکنند زدها نیز باشد.
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کارزفریناد سرانجام با واقعبینی متو ه شدند مشکل ام کجا سرچشمه میگیرد .به این نتیجوه
رسیدند که کسبوکارهای نوپا نمونه کوچکی ام کسبوکارهای بزرگ نیستند .شرکتهوای بوزرگ
در حال ا رای مدل کسبوکاری هسوتند کوه در زد مشوتری مشوکالتش و ویژگویهوای اصولی
محصول کامالً مشخص است .درحالیکه کسبوکارهای نوپا در ستو و برای یوافتن یوک مودل
کسبوکار سودبخش و تکرارپذیر هستند .ستو و و یافتن هر مدل کسبوکوار نیاممنود اصوول
نقشه مجموعه مهار ها و تجهیزاتی کامالً متفاو است تا بتواند به کمک زدهوا احتموال خطور را
به حداقل و موفقیت را به حداکثر برساند.
با شروع قرد بیستویک کارزفرینانی که را اندامی کسبوکارهای مبتنی بر وب و موبایول را
راهبری میکردند توسعه تجهیزا مدیریتی خود را زغام کردند .باگذشت یوک دهوه تجهیوزا و
ابزارهای مدیریتی دیدی پدیدار شد؛ ابزارهایی که نتیجه زد پیودایش علوم مودیریت کوارزفرینی
بود .کتاب نخست من با عنواد «چهار گام تا تجلی  »1ام نخستین کتابهایی بود که در ایون ممینوه
نوشته شد .در زد مماد متو ه شدیم کتابهای قودیمی کوه در موورد مودیریت در شورکتهوای
بزرگ نوشته میشود برای ادار کسوبوکارهوای نوپوا مناسوب نیسوتند .در زد کتواب بور لوزوم
بامنگری فرایند معرفی محصول تأکید میشود .یک روش کوامالً متفواو را ترسویم مویکنود کوه
مشتری و نیامهای او در تمام مراحل کار تولید تا تحویل محصول را در اولویت قرار میدهد.

در حال طراحی نخستین ابزارهای مدیریتی مخصوص
کسبوکارهای نوپا هستیم.
ممانی که مشغول نوشتن زد کتاب بودم روشی پیشنهادی برای را اندامی یک کسبوکار
نوپا و موف را تدوین کردم؛ اما بالفاصله بعد ام چاپ کتاب مهندسی چابک 11بهعنواد روشی
مطلوب برای توسعه و تولید محصول متداول شد .این روش تکراری و تدریجی نیام به فرایندی
داشت که بامخورد مشتری را سریع و مداوم عرضه کند .فرزیند «توسعه مشتری» که من در
کتابم زورد بودم بهخوبی این نیام را برطرف میکرد.

25. IBM
26. Boeing
27. The Four Steps To The Epiphany
28. Agile Engineering

xxv

در دهه گذشته صدها تن ام دانشمنداد مهندساد و کارشناساد ارشد مدیریت ا رایی در
کالسهای من که در دانشکد مهندسی استنفورد 10و مدرسه کسبوکار «هاس برکلی یو.سی »06و
همینطور در کالسهایی که با حمایت مؤسسه ملی علوم 02برگزار میشد به بحث و تبادلنظر
توسعه ارمیابی و تقویت فرزیند توسعه مشتری پرداختند .امزدپس هزاراد تن ام کارزفریناد
مهندساد و سرمایهگذاراد در سراسر هاد ام این روش بهر گرفتند.
باو وداینکه اصول چهارگانه کتابم همچناد به قو خود باقی است کتاب حاضر چیزی بسیار
فراتر ام یک ویرایش دوم است .تقریباً هر گام ام این کتاب و در حقیقت تمام روش بر اساس یک
دهه تجربه در ممینه توسعه مشتری اصال و بامنویسی شد.

توسعه مشتری با توسعه چابک محصول ،همخوان است.
نکته لذ بخشتر این است که پس ام گذشت یک دهوه نویسوندگاد متعوددی قفسوههوای
کتابفروشیها را ام کتابهای بخش تام ایجادشد علم کارزفرینی پرکرد اند .در مورد شواخههوای
دید مدیریت کارزفرینی میتواد به موارد میر اشار کرد:







توسعه چابک  ،رویکردی تدریجی و تعاملی به مهندسی است که زمینهای را فراهم میسازد
تولید محصول یا خدمات ،پیرامون بازخوردهای بازار یا مشتری بچرخد.
طراحی مدل کسبوکار  ،که با استفاده از یک جدول  9خانهای متشکل از مهمترین عناصر
تشکیلدهنده یک شرکت ،جایگزین طرح کسبوکار شده است.
ابزار خالقیت و نوآوری برای خلق و پرورش پیشنهادهای موفق.
نوپای ناب  ،ترکیبی از روش توسعه چابک و توسعه مشتری.
طراحی رابط کاربری ناب  ،که به بهبود رابطهای وب/موبایل و افزایش نرخ تبدیل میانجامد.
مدیریت مالی کارآفرینی برای جذب و مدیریت سرمایهگذاری مبتنی بر نوآوری و پیشنهادهای جدید.

نه این کتاب و نه هیچ کتاب دیگری نقشه کامل مسیرهای حرکت و پاسخ همه پرسشها را
در اختیار کارزفریناد نمیگذارد؛ باو وداین کتابهای علم مدیریت کارزفرینی راهکارهایی را به
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صاحباد کسبوکارهای نوپا میزمومند که پیش ام زد در هیچ کتابی و ود نداشته است.
کسبوکارهای نوپایی که بامارهای بسیار بزرگ بالقو ای دارند میتوانند ام این کتابها برای
ارمیابی اصال و گسترش سریع اید های خود استفاد کنند.

نه این کتاب و نه هیچ کتابی دیگر ،نقشه کامل مسیرهای حرکت و
پاسخ همه پرسشها را در اختیار کارآفرینان نمیگذارد.
من و همکارم «باب» امیدواریم کتابهایی مانند ایون مو وب سوریعتور بوه نتیجوه رسویدد
کسبوکارهای نوپا شوند و موفقیت زدها را افزایش دهند.
استیو بلنک
کالیفرنیا مارس  1621م.

