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این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟
این کتاب برای همه کارآفرینان نوشتهشده و در آن بارهدا از عبدار «کسد وکدار نوپدا »
استفاد شه است؛ اما کس وکار نوپا به چه معناست؟ کس وکار نوپا بههیچوجه نمونه کوچکی از یک
شرکت بزرگ نیست ،بلکه سازمانی موقتی اسدت کده در جسدتوجدوی یدک مده کسد وکدار
مقیاسپذیر ،تکرارپذیر و سودآور است .مه کس وکار در ابتهای کار ماننه یک بوم نقاشی است که
با فرضها و حهسهای کارآفرین ترسیمشه است ،اما نه مشتری واقعی دارد و نه اطالعدا کدافی
دربار مشتریها.
تاکنون ،تعریفهایی نسبی از کلماتی ماننه کس وکار نوپا ،کارآفرینی و نوآوری بیان کرد ایدم.
این واژگان در موقعیتهای متفاو ماننه سیلیکون ولی  ،میدین اسدتریت و کوپریدتآمریکدا
تعاریف و معانی گوناگونی دارنه .ازآنجاییکه هر یک از گونههای کسد وکارهدای نوپدا موقعیدت و
شرایط متفاوتی دارد ،این کتاب برای هرکهام از آنها راهکارهایی به دست میدهه.

وکارنوپادرواقعسازمانیموقتیاستکهدرجستوجوی


کسب
مقیاسپذیر،تکرارپذیروسودآوراست.

کسبوکار

یکمدل
هزار کس وکار کوچک در
راهاندازی کسبوکارهای کوچک؛ بالغبر پنج میلیون و
ایاال متحه آمریکا حاصل کارآفرینی کس وکارهای نوپا است .این تعهاد معاد  /درصه
کل شرکتهای موجود در آمریکا است .پنجا درصه کل کارکنان بخش خصوصی ،در این
شرکتها مشغو به کار هستنه .این کس وکارها بیشتر در زمینه خهما ؛ ماننه :خشکشویی،
پمپبنزین و فروشگا های تجهیزا رفاهی فعالیت میکننه .کارآفرینان چنین مشاغلی موفقیت را
در پوشش کامل هزینهها و سود مناس تعریف میکننه .بهنهر آرزوی یکهتازی در یک صنعت
یا ساختن کس وکاری  0میلیون دالری را در سر میپروراننه.
راهاندازیکسبوکارهایمقیاسپذیر؛ این شیو اغل در دست کارآفرینان دانشبنیدان اسدت.

این کارآفرینان وقتیکه کس وکاری را آغاز میکننه ،معتقهنه که چشماندهاز آنهدا ،دنیدا را دگرگدون
37. Startup
38. silicon valley
39. main street
40. corporate America
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میکنه .شرکتی را برپا خواهنه کرد که فروش آن میلیونها و شایه میلیاردها دالر سودآور خواهه بدود.
نوپاهای مقیاسپذیر کار خود را با جستوجوی یک مه کس وکار مقیداسپدذیر و تکرارپدذیر آغداز
میکننه .برای گسترش کس وکار به سرمایهگذار خطرپذیر با د ها میلیدون دالر سدرمایه نیداز دارنده.
نوپاهای مقیاسپذیر ترجیح میدهنه در مراکز فنداوری ماننده سدیلیکون ولدی ،شدانگهای ،نیویدور و
بنگوالر مستقر شونه .صاحبان این نوع کس وکار ،درصه کمی از کارآفرینان را تشکیل میدهنه.

نوپاهایخریدنی؛ این نوع کس وکارها پهیه ای نوظهور هستنه .این کس وکارها بهطورمعمو
برای ایجاد برنامههای کاربردی تحت وب یا تلفن همرا و با هزینهای انده را اندهازی مدیشدونه.
نوپاهای خریهنی ،فعالیت خود را با سرمایه بنیانگذاران خود آغاز میکننه .شمار انهکی سرمایهگذار
خطرپذیر را جذب میکننه؛ بنابراین ،یک نوپای خریهنی ،بدا سدرمایهای کمتدر از یدکمیلیدون دالر
را انهازی میشود .بیشتر صاحبان اینگونه کس وکارها و سرمایهگذاران آنها از اینکه شرکتهای
بزرگ ،کس وکار را به قیمت پنجتا پنجا میلیون دالر خریهاری کننه ،خوشحا انه.
کارآفرینیدرشرکتهایبزرگ :شرکتهای بزرگ چرخه عمر محهودی دارنده .بسدیاری از

آنها تنها با تولیه محصو جهیهی که از محصو اصلی مشتق شده اسدت ،رشده مدیکننده (ایدن
روش به روش حفظ نوآوری معروف است) .آنها ممکن اسدت روش ندوآوری ویدرا نسداز 0را در
 .اصطالح ( )Disruptive Innovationرا پروفسور  Clayton M. Christensenاستاد دانشگاه هاروارد ابداع کرده است .این اصالح با تخریب خالق
( )creative destructionشومپیتر متفاوت است.
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پیش بگیرنه؛ بهاینترتی که محصولی جهیه به بازارهای جهیه و مشدتریان جهیده عرضده کننده.
نکته قابل توجه این است که انهاز و فرهنگسازمانی اینگونه شرکتها ،اجرای نوآوری ویدرا نسداز
را دشوار میکنه.

اندازهوفرهنگسازمانیشرکتهایبزرگ،اجراینوآوری

ویرانسازرادشوارمیکند.
کارآفرینان اجتماعی بنگا هایی خالقانه و غیرانتفاعی را برای تغییر جهان پهیه میآورنه.
روش توسعه مشتری ،فرصت ارزیابی مقیاسپذیری ،بازگشت سرمایه و معیارهای سنجش رشه را
در اختیار آنها میگذارد .این بنگا های کارآفرینانه بیشتر به دنبا را حل میگردنه تا سود و
منفعت.
فراینه توسعه مشتری بیشتر از همه به را انهازی نوپاهای مقیاسپذیر کمک میکنه.
باوجوداین ،کارآفرینی و نوآوری در قل همه پنج نوع کس وکار نوپا وجود دارد .ازاینرو ،استفاد
از روش توسعه مشتری ،امکان یافتن مسیر درست را برای همه نوپاها افزایش میدهه.

این کتاب برای چه کسانی مناسب نیست؟
استفاد از راهکار توسعه مشتری و همینطور استفاد از این کتاب در مواردی جایز نیست.
فعالیتهای اقتصادی که در مراحل ابتهایی قرار دارد ،دو گونهانه :آنهایی که با ریسک
مشتری روبهرو هستنه و آنهایی که با ریسک اختراع مواجهانه.
 بازار با ریسک اختراع ،بازاری است که کارایی فناوری زیر سؤال است .اگر فناوری امکانپذیر
باشد ،مشتریان با اشتیاق کامل به شرکت رو میآورند (برای مثال به بازار درمان سرطان فکر
کنید).
 بازار با ریسک مشتری ،بازاری است که مشخص نیست آیا مشتری محصول را میپذیرد یا
خیر.
ممکن است ایجاد محصو در شرکتهایی که محصوال وب تولیه میکننه ،سخت باشه ،اما
مهنهسان سرانجام میتواننه با صرف زمان و اصالحا کافی ،راهکاری بیابنه و محصولی تولیه
کننه .این کارها مهنهسی است ،نه اختراع .در این حالت خطر واقعی این است که آیا برای محصو
تولیهشه  ،بازاری وجود دارد یا خیر؟ در این نوع بازارها ،مسئله اساسی ،ریسک مشتری است.
ولی در مورد گرو او  ،ریسک بهطور کامل با اختراع و ابهاع مرتبط است .در آن بازارها،
گذر از مرحله آزمایش تا مرحله تولیه محصو بین پنجتا د سا زمان میبرد .هیچکس نمیدانه
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سرانجام محصو چگونه خواهه بود .اما نتیجه کار آنقهر بزرگ است که سرمایهگذاران را برای
پذیرش این مخاطر راضی میکنه .در آن بازارها ،مسئله اساسی ،نگرانی از نتیجه دادن اختراعا و
امکان تولیه محصو است.

کسبوکارهاینوپاباخواندناینکتابنگرانریسک

مؤسسان
مشتریوبازارنخواهندبود.
نوع سوم بازارها ،دارای هر دو دسته مخاطر انه .برای مثا  ،کس وکداری کده مدیخواهده در
تولیه تراشه فعالیت کنه ،دست به اختراع یک نوع معماری نیمههادی میزنه .این یعنی؛ تا زمدانی
که اولین تراشه را نسازد ،از کارایی آن مطمئن نخواهه شه .پسازآنکه محصو را ساخت ،بدا توجده
به اینکده مفهدوم ابرازشده کدامالا جهیده اسدت ،الزم اسدت در زمینده فراینده توسدعه مشدتری
سرمایهگذاری کنه تا بیاموزد چگونه بایه طراحی مهارهای الکترونیکی را از دست سازنهگان موجدود
به دست آورد.
کس وکارهای نوپا ،ریسک اختراع را با استفاد از ابزار شبیهسدازی و در آزمایشدگا برطدرف
میکننه .ابزار برطرف کردن ریسک مشتری ،مطالعه این کتداب اسدت .وقتدی مسدئله ،مربدو بده
پذیرش مشتری و سازگاری با بازار است ،این کتاب را را نشان میدهه.

 :IC .قطعاتی هستند که در ساخت دستگاههای الکترونیکی و کامپیوترها به کار میروند.

