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ــد  ــب و کار در چن ــن کس ــای نوی ــد ایده ه ــش از 90 درص ــه بی ــنیده اید ک ــاال ش احتم

ــل  ــتارت آپ دالی ــن اس ــده اند. لی ــه ش ــت مواج ــا شکس ــود ب ــت خ ــه اول فعالی ماه

عــدم موفقیــت ایــن کســب و کارهــا را پیــدا می کنــد و بــا روش هایــی بــه صاحبــان 

ایــده کمــک کــرده تــا ریســک شکســت خــود را کاهــش دهنــد. اگــر دنبــال راه انــدازی 

کســب و کار جدیــد هســتید ایــن مقالــه بــه شــما کمــک بســیاری خواهــد کــرد.

لیــن اســتارت آپ یــا اســتارت آپ هــای نــاب، یــک ایــده و کســب و کار جدیــد و بدون 

نمونــه قبلــی اســت کــه دارای ریســک بســیار کمتــری نســبت بــه دیگــر اســتارت آپ ها 

ــا دنیــای اســتارت آپ هــا آشــنا باشــید، احتمــاال شــنیده اید کــه  اســت. اگــر کمــی ب

ــد ماهــه اول فعالیــت خــود  بیــش از 90 درصــد ایده هــای نویــن کســب و کار در چن

بــا شکســت مواجــه شــده اند. لیــن اســتارت آپ دالیــل عــدم موفقیــت ایــن کســب و 

کارهــا را پیــدا می کنــد و بــا روش هایــی بــه صاحبــان ایــده کمــک کــرده تــا ریســک 

شکســت خــود را کاهــش دهنــد. اگــر شــما نیــز بــه دنبــال راه انــدازی یــک کســب 

و کار جدیــد و موفــق هســتید، خوانــدن ایــن مقالــه بــه شــما بســیار کمــک خواهــد 

کــرد.

مقالــه مرتبــط: اســتارتاپ چیســت؛ مراحــل راه انــدازی اســتارتاپ و نمونه هــای موفــق 

آن
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لین استارت آپ چیست؟

یکــی از بارزتریــن ویژگــی یــک کســب و کار جدیــد و اســتارت آپ هــا، ریســک پذیــری 

ــاالی آن اســت. از آن جــا کــه معمــوال ایــده ایــن کســب و کارهــا جدیــد اســت و  ب

یــا خدمــات موجــود را بــه شــیوه ای جدیــد ارائــه می کننــد، ممکــن اســت نتوانــد در 

رقابــت بــا محصــوالت و خدمــات موجــود جایــگاه مناســبی پیــدا کنــد. 

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، بیــش از 90 درصــد اســتارت آپ هــا در ابتدای 

فعالیــت خــود بــا شکســت مواجــه می شــوند. بســیاری از ایــن کســب و کارهــا دارای 

طــرح بســیار قــوی، تیــم حرفــه ای و ســرمایه گــذاری کافــی هســتند امــا علــت عــدم 

موفقیــت آنهــا چیســت؟

ــد،  ــه آن توجــه نکرده ان ــق ب ــن کســب و کارهــای ناموف ــه بســیاری از ای مســاله ای ک

چگونگــی بازخــورد مشــتری اســت. شــما بایــد بدانیــد کــه آیــا محصــول و خدمــات 
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شــما می توانــد در میــان مشــتریان و جامعــه هــدف جایــگاه مناســبی کســب کنــد یــا 

خیــر؟! لیــن اســتارت آپ بــه شــما می گویــد کــه بــرای ســنجش ایــن مســاله ابتــدا 

یــک نمونــه اولیــه ســاده از محصــول و یــا خدمــات خــود آمــاده کــرده و آن را در اختیار 

یــک جامعــه هــدف کوچــک قــرار دهیــد. بررســی چگونگــی بازخورد توســط مشــتریان 

ــه پاســخ ســوال هایتان برســاند. ــا حــد زیــادی شــما را ب ــد ت می توان

ــت  ــتارت آپ، روش تس ــن اس ــتفاده در لی ــورد اس ــای م ــن روش ه ــی از متداولتری یک

اســموک اســت. در ایــن روش صاحبــان ایــده، محصــول و یــا خدمــات خــود را در یــک 

ســایت کــه فقــط یــک صفحــه اســت و هیــچ چیــزی دیگــری در آن وجــود نــدارد، 

ــایت و  ــد از س ــت بازدی ــد وضعی ــایت می توانی ــن س ــک ای ــا کم ــد. ب ــی می کنن معرف

مشــتریان را ردیابــی کنیــد.

بــا کمــک ایــن ســایت متوجــه خواهیــد شــد کــه آیــا کســی عالقه منــد بــه بــاز کــردن 

ــرای  ــا کســی ب ــه آن دارد؟ آی ــازی ب ــا نی ــود؟ آی ــورد نظــر شــما خواهــد ب صفحــه م

ــا دریافــت خدمــات شــما تالشــی خواهــد کــرد؟ شــاید ایــن  ــد محصــوالت و ی خری

تســت در نــگاه اول کمــی بــه نظــر شــما ســاده بیایــد، امــا آنالیــز رفتــار مشــتریان بــه 

شــما کمــک می کنــد کــه دیــد بســیار بهتــری نســبت بــه نحــوه رفتــار بــازار و مشــتری 

و موفقیــت و یــا عــدم موفقیــت کســب و کار خــود داشــته باشــید.
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لین استارت آپ از کجا شکل گرفت؟

ــاز  ــس ب ــک رای ــط اری ــال 2011 و توس ــه س ــتارت آپ ب ــن اس ــکل گیری لی ــخ ش تاری

ــا وجــود صــرف  ــا ب ــرده ام ــدازی ک ــک شــرکت شــخصی خــود را راه ان ــردد. اری می گ

ــه ای و  ــم حرف ــتن تی ــه، داش ــخه اولی ــد نس ــرای تولی ــاد ب ــیار زی ــرژی بس ــت و ان وق

ــا شکســت مواجــه می شــود. اریــک دلیــل شکســت خــود را عــدم  ســرمایه کافــی ب

درک بــازار و مشــتری می دانــد. اریــک تحقیقــات و نتایــج خــود را در کتــاب اســتارت 

آپ نــاب در همــان ســال منتشــر کــرد کــه یکــی از پــر فروشــترین کتابهــا تــا ســال 2012 

شــد.

ــن  ــد. ای ــت می کن ــی there صحب ــت کمپان ــه شکس ــع ب ــک راج ــاب اری ــن کت در ای

ــت  ــغول فعالی ــد در آن مش ــا کارمن ــته و صده ــی داش ــی باالی ــرمایه ثبت ــی س کمپان

بوده انــد. ایــن کمپانــی بعــد از ســال ها فعالیــت حرفــه ای محصولــی بــه بــازار ارائــه 

کــرد کــه بــا شکســت مواجــه شــد. بــا وجــود دالیــل مختلــف ایــن شکســت، اریــک 

ــازار  ــبی در ب ــگاه مناس ــت جای ــت نتوانس ــن عل ــه ای ــول ب ــه محص ــد ک ــوان می کن عن

ــه نیازهــای واقعــی مشــتریان پاســخ بدهــد. ل ــد کــه نتوانســته ب پیــدا کن

ایــن کتــاب توانســت تحــول عظیمــی در دنیــای کســب و کار ایجــاد کنــد. بســیاری از 

صاحبــان ایــده بــه جــای آن کــه بی گــدار بــه آب زده و بــا ســرمایه زیــادی فعالیــت 

خــود را آغــاز کننــد، ترجیــح دادنــد ابتــدا محصــول و ایــده خــود را در حجــم کوچکتری 
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وارد بــازار کــرده، آن را مــورد ارزیابــی قــرار داده و ســپس بــا ریســک کــم تــر کســب و 

کار خــود را آغــاز کننــد.

 

 

گام های مختلف یک لین استارت آپ

بعــد از آن کــه بــه طــور کلــی بــا مفهــوم لیــن اســتارت آپ یــا اســتار آپ نویــن آشــنا 

شــدیم، بهتــر اســت بدانیــم کــه لیــن اســتارت آپ هــا در چنــد گام انجــام می شــوند. 

محققــان حــوزه کســب و کار می گوینــد کــه یــک لیــن اســتارت آپ دارای ســه مرحلــه 

ســاخت، ســنجش و یادگیــری اســت. هــدف از ایــن چرخــه، تبدیــل ســاده ترین نمونــه 

اولیــه بــه بهتریــن و اصولی تریــن نتیجــه نهایــی بــا ســنجش رفتــار مشــتری اســت. 
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ــه  ــده ب ــه صاحــب ای ــن چرخــه باعــث شــده اســت ک ــوارد بســیاری نتیجــه ای در م

مقــدار زیــادی در ایــده اولیــه خــود تغییرایجــاد کــرده و کال وارد فــاز دیگــری شــود. 

در چرخــه تکــرار شــوندگی، ابتــدا یــک یــا تعــدادی از معایــب محصــول و یــا ایــده 

شناســایی شــده و رفــع خواهنــد شــد. ســپس در چرخــه بعــدی محصــول و یــا خدمات 

اصــالح شــده وارد شــده و ایرادهــای احتمالــی بعــدی شناســایی و رفــع می شــود. بــا 

تکــرار چنــد بــاره ایــن چرخــه نهایتــا بــه محصــول و یــا ایــده ای خواهیــد رســید کــه 

از تمامــی جوانــب ســنجیده شــده و ایرادهــای احتمالــی آن رفــع شــده اســت. ایــن 

مســاله ریســک عــدم موفقیــت را تــا حــد زیــادی کاهــش خواهــد داد. در یــک لیــن 

اســتارت اپ در ایــن چرخــه مســائل مختلفــی ماننــد قابلیت هــای محصــول، قیمــت 

گــذاری، کانال هــای توزیــع، نیازهــای مشــتری، رقبــا و غیــره ســنجیده خواهــد شــد.

همــان طــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد اولیــن گام از یــک لیــن اســتارت آپ مرحلــه 

ســاخت اســت. در ایــن مرحلــه شــما ســاده ترین نمونــه اولیــه خــود را ســاخته و بــه 

جامعــه هــدف کوچکــی ارائــه می کنیــد. البتــه بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــید 

ــای  ــا قابلیت ه ــول ب ــک محص ــاخت ی ــای س ــه معن ــه ب ــه اولی ــاده ترین نمون ــه س ک

ــا و  ــی قابلیت ه ــد تمام ــما بتوانی ــه ش ــت ک ــای آن اس ــه معن ــه ب ــت، بلک ــم نیس ک

ــد. ــه اجــرا درآوری ــه مرحل ــا ســاده تریــن طراحــی ب ــان را ب ویژگی هــای مــورد نظرت

بعــد از ســاخت نوبــت بــه ارائــه محصــول و یــا خدمــات و دریافــت بازخورد از مشــتری 

ــردازد. در  ــتری می پ ــار مش ــل رفت ــه تحلی ــه ب ــت ک ــنجش گام دوم اس ــد. س می رس
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نتیجــه ســنجش اطالعــات مفیــد شــما بــه شــکل چشــم گیری افزایــش پیــدا کــرده و 

شــما وارد مرحلــه یادگیــری خواهیــد شــد. شــما می توانیــد در هــر مرحلــه فرضیاتــی 

کــه داریــد را امتحــان کــرده تــا بتوانیــد بهتریــن راهــکار و نتیجــه ممکــن را داشــته 

باشــید.

 

 

لین استارت آپ و طرح کسب و کار

بــرای بســیاری از افــراد ایــن ســوال پیــش خواهــد آمــد کــه آیــا لیــن اســتارت آپ 

می توانــد جایگزیــن طــرح کســب و کار شــود یــا خیــر؟ پاســخ بــه ایــن ســوال خیــر 

اســت. هــر کســب و کاری بــرای شــروع فعالیــت و پیــش بینــی موفقیــت و یــا عــدم 
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ــه توضیــح  ــد طــرح کســب و کار اســت. در ایــن طرح هــا معمــوال ب موفقیــت نیازمن

و پیــش بینــی ســود و جریــان مالــی کســب و کار و پیــش بینــی درآمــد می پردازنــد. 

نکتــه گنــگ و ایــراد ایــن طــرح آن اســت کــه کارآفریــن بــدون در نظــر گرفتــن عوامــل 

موثــر و بیرونــی و بازخــورد مشــتری ایــن طــرح را آمــاده کــرده و فــرض بــر این اســت 

کــه می توانــد بــر تمامــی چالش هایــی کــه بــا آن روبــه رو می شــوند، پیــروز شــوند. 

طبــق روال همیشــگی اســتارت آپ هــا، اگــر ایــده بتوانــد صاحبــان ســرمایه را راضــی 

بــه ســرمایه گــذاری کنــد، بــا ســرمایه اولیــه فعالیــت خــود را آغــاز می کننــد. پــس از 

شــروع فعالیــت، صــرف ســاعت ها کار و زمــان، ممکــن اســت محصــول و یــا خدمــات 

نتوانــد نظــر مشــتریان را بــه خــود جلــب کــرده و موفــق شــود. ممکــن اســت بعــد 

ــا نیازهــای  ــان متوجــه ایرادهــای محصــول خــود و ی ــت کارآفرین ــاه فعالی ــد م از چن

واقعــی مشــتریان شــوند کــه البتــه کمــی دیــر اســت و اســتارت اپ آنهــا بــا شکســت 

مواجــه شــده اســت. بنابرایــن بهتــر اســت در کنــار طــرح کســب و کار بتوانیــد از لیــن 

اســتارت آپ هــم کمــک گرفتــه تــا موفقیــت ایــده خــود را تــا حــد زیــادی تضمیــن 

کنیــد.

مطلب مرتبط: 20 دلیل که منجر به شکست استارت آپ شما خواهد شد
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مزایای لین استارت آپ نسبت به استارت آپ ها

ــون  ــن اســتارت آپ و مراحــل آن آشــنا شــدیم. اکن ــوم لی ــا مفه ــن جــای کار ب ــا ای ت

می خواهیــم بدانیــم کــه لیــن اســتارت آپ هــا در مقایســه بــا ایده هــای کســب و کار 

دیگــر چــه مزایــای ویــژه ای دارنــد.

ــی  ــای قدیم ــب و کاره ــا کس ــه ب ــا در مقایس ــتارت آپ ه ــن اس ــت لی ــن مزی مهمتری

ــی  ــور عین ــه ط ــد ب ــما می توانی ــع ش ــت. در واق ــت آن اس ــال موفقی ــش احتم افزای

نحــوه بازخــورد مشــتری بــا محصــول و یــا خدمــات خــود را دیــده، ایرادهــای آن را 

ــد. ــدازی کنی ــق راه ان ــب و کاری موف ــرده و کس ــع ک رف
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نکتــه دیگــر آن کــه ســرمایه گــذاری روی یــک ایــده بــا چشــم انــداز 5 ســاله شــاید 

بــرای بســیاری از ســرمایه گــذاران ســخت و دور از ذهــن باشــد. اگــر شــما یک نســخه 

عملــی هرچنــد کوچــک کــه در انتهــای لیــن اســتارت آپ بــه آن رســیده اید در اختیــار 

ســرمایه گــذاران قــرار دهیــد، راحــت تــر بــا ایــده شــما ارتبــاط برقــرار کــرده و روی آن 

ــد. ــذاری می کنن ســرمایه گ

توجه به بازخوردها مهمترین کلید موفقیت لین استارت آپ

در بــاال نیــز اشــاره شــد کــه مهمتریــن ویژگــی لیــن اســتارت آپ هــا توجــه بــه نیازهای 

مشــتری اســت. در نتیجــه یکــی از مهمتریــن دالیــل موفقیــت یــک لیــن اســتارت آپ 

ســنجش ســریع بازخوردهای مشــتری اســت. 

شــما بایــد بتوانیــد یــک تیــم تخصصــی بــرای دریافــت نظــرات مشــتریان تشــکیل 

داده و بتوانیــد نظــرات آنهــا را دســته بنــدی و آنالیــز کنیــد. تیــم شــما بایــد بتوانــد 

ــع  ــرده و راه هــای رف ــدا ک ــد را پی ــوان کرده ان ــه مشــتریان عن ــی ک ــن ایرادهای غالبتری

آن را شناســایی کننــد. همچنیــن تیــم شــما بایــد بتواننــد نقــاط قــوت محصــول و یــا 

خدمــات را شناســایی کــرده تــا روی آن تاکیــد بیشــتری کنیــد.

نحــوه تعامــل موثــر با مشــتری و ســرعت عمــل در پاســخگویی از فاکتورهــای موفقیت 

در ایــن مرحلــه از لیــن اســتارتاپ اســت کــه بایــد بــه آن توجه ویژه داشــته باشــید.

 بیشتر بخوانید: بهترین زمان ها برای دریافت بازخورد بیشتر از مشتریان
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آیــا لیــن اســتارت آپ تنهــا مخصــوص بــه شــرکت های کوچــک و ایده هــای 

جدیــد اســت؟

ــش  ــه افزای ــت و البت ــدید رقاب ــش ش ــه افزای ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــت بدانی ــب اس جال

ــه  ــال ها در زمین ــه س ــزرگ ک ــرکت های ب ــی ش ــوالت، حت ــد محص ــای تولی هزینه ه

خــود تجربــه فعالیــت حرفــه ای دارنــد، بــه لیــن اســتارت آپ هــا روی آورده انــد. ایــن 

ــک  ــد ی ــرای تولی ــاد ب ــای زی ــرف هزینه ه ــای ص ــه ج ــد ب ــح می دهن ــرکت ها ترجی ش

ــن اســتارت  ــد، از لی ــزان اســتقبال مشــتری از آن را نمی دانن ــه می ــد ک محصــول جدی

آپ هــا بــرای ســنجش عالقه منــدی مشــتری اســتفاده کــرده و ســپس محصــول نهایــی 

خــود را بــا ریســک کمتــر وارد فضــای رقابتــی کننــد.

ــد  ــت نتوان ــازار رقاب ــا در ب ــول آنه ــن محص ــر جدیدتری ــد اگ ــرکت ها می دانن ــن ش ای

از جایــگاه مناســبی برخــوردار شــود، نــام شــرکت بــه طــور کلــی زیــر ســوال رفتــه و 
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ــرکت ها  ــن ش ــرد. از ای ــد ک ــدا خواه ــمگیری پی ــش چش ــازار کاه ــا در ب ــگاه آنه جای

ــرد. ــاره ک ــره اش ــکام و غی ــک، کوال ــرال الکتری ــت، جن ــه اینچوئ ــوان ب می ت

بیشتر بدانید:ماجرای حداقل محصول یا MVP یک آش فروش موفق

لین استارت آپ چه اندازه شناخته شده است؟

ــوم و  ــتارت آپ مفه ــن اس ــا لی ــه آی ــد ک ــش بیای ــوال پی ــن س ــما ای ــرای ش ــاید ب ش

پدیــده ای شــایع در دنیــای کســب و کار و اســتارت آپ اســت یــا خیــر؟ در پاســخ بــه 

ایــن ســوال بایــد بگوئیــم کــه درســت اســت کــه لیــن اســتارت آپ تنهــا چنــد ســال 

ــا در  ــت ام ــده اس ــی ش ــب و کار و کار آفرین ــای کس ــای ایده ه ــه وارد دنی ــت ک اس

ــد. ــدا کن ــن وادی پی ــگاه بســیار مناســبی در ای ــاه توانســته جای ــن دوره کوت همی

امــروزه اصــول لیــن اســتارت آپ در بیــش از 25 دانشــگاه کســب و کار دنیــا تدریــس 

می شــود، همچنیــن دوره هــای آنالیــن آن کــه در ســایت یوداســیتی برگــزار می شــود، 

ــن در  ــت. همچنی ــده اس ــل ش ــن تبدی ــای آنالی ــن دوره ه ــر طرفدارتری ــی از پ ــه یک ب

بســیاری از شــهرهای جهــان بــه خصــوص در کشــورهای توســعه یافتــه ســازمان هایی 

ماننــد اســتارت آپ ویکنــد تشــکیل شــده اند کــه هــر هفتــه اصــول لیــن اســتارت آپ 

ــای  ــا و تجربه ه ــر ایده ه ــا یکدیگ ــوزش داده و ب ــن آم ــا کارآفری ــا و صده ــه ده ه را ب

ــد.  ــه اشــتراک می گذارن خــود را ب
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ایــن رویدادهــا نشــان می دهــد کــه نــه تنهــا لیــن اســتارت آپ در حــال حاضــر یــک 

مقولــه شــناخته شــده و پــر طرفــدار اســت، بلکــه در چنــد ســال آینــده بــه پدیــده ای 

گســترده و پــر طرفــدار در دنیــای اســتارت آپ، ســرمایه گــذاری و کارآفرینــی تبدیــل 

خواهــد شــد.

نتیجه گیری

ــای اســتارت آپ و  ــه در دنی ــد امــا توســعه یافت لیــن اســتارت آپ یــک مفهــوم جدی

کار آفرینــی اســت کــه می توانــد ریســک شکســت را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد. 

ــدف  ــه ه ــه جامع ــی ب ــم کوچک ــول در حج ــه محص ــه اولی ــدا نمون ــن روش ابت در ای

معرفــی شــده تــا بازخــورد مشــتری شناســایی شــود. در ســه گام ســاخت، ســنجش 

و یادگیــری، صاحبــان ایــده می تواننــد ایرادهــای احتمالــی ایــده و محصــول خــود را 

ــا بیشــترین میــزان بازدهــی و  پیــدا کــرده و آن را رفــع کننــد. در نتیجــه محصــول ب

موفقیــت در حجــم گســترده بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد. 
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