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 ١٬ذ٬ه ٬خشجٮ 

ه ای ةش سطی ٬تاحث کاسآٜشینی ةه حح١ی٢  حذسیؾ ط ٬شةی گشی ٬ی پشداص٫.ةش اؼاػ  ،٬ٍا٨ٕه  ،٬ذحی اؼد که ةمظسج جذی ط حٜش

٬ٕخ١ذ هؽخٮ که یک ٬شةی ط ٬فاطس٬ظ٢ٜ ةایذ ـخما  ةش خالٛ ةؽیاسی اص اؼاحیذ ،ای که دس ص٬ینه حذسیؾ کاسآٜشینی داس٫ ،حجشةه 

،دس ٘یش اینمظسج ـایذ نخظانذ دس اسایه ٬فاطسٯ ط کنذط اص نضدیک طا٠ٕید ها سا حجشةه خظد دؼد ةه ساٯ انذاصی کؽث ط کاس صدٯ ةاـذ 

صٯ کاسآٜشینی ٬ج٭ظٔه های ٬خخ٩ٝی سا ساٯ انذاصی ن٭ظدٯ که حٕذادی اص آنها ةا ـکؽد ط حٕذادی هٮ ٨زا دس حظ ٬شةیگشی ٬ظ٢ٜ ةاـذ .

٬ذ٧ های ٬خخ٩ٝی اص ؼظی اداسٯ کاس ةمظسج ةظ٬ی ـذٯ ،جهد  ص٬ینه آ٬ظصؿ کاسآٜشینی،دس ةا ٬ظ١ٜید ه٭شاٯ ةظدٯ انذ. دسکفظس٬ا ،

ی گا٫ ةه گا٫ ط ا سا  سطؿحجشةه حذسیؾ هش دط  که ةنذٯ( ،٨SYIBگظی کاسآٜشینی ؼیث )حذسیؾ اسایه ـذٯ انذ ،٬اننذ ا٨گظی آ٬ظـص

٭نذی حظؼَ این نهاد ها دس انخ١ا٧ ٬ٝاهیٮ  .این دطسٯ هاٜخه اؼد لظسج گش  دس حذطین این دطسٯ ها داـخه ا٫ که انماٜا کاس اسـص

ش چا٨ق هایی که یک کاسآٜشین دسگی ةمظسج جذیـشکد کننذگان دس این دطسٯ ها ،کاسآٜشینی ةمظسج ٔ٭ظ٬ی ٬ناؼث هؽخنذ.ط٨ی 

٨زا ه٭یفه ةه دنتا٧ سطـی نظین ط خال٠انه جهد آ٬ظصؿ کاسآٜشینی ،ةمظسج ٔ٭٩یاحی .گشدنذذ ،ن٭ی ندس ٔ٭٪ ةا آن ٬ظاجه ٬ی ـظ 

ؼأخه که ةمظسج ـتیه ؼاصی  54 آـنا ـذ٫.سطیذادی  StartUp Weekendةظد٫ حا اینکه دس جؽخجظ ها ط ٬ٍا٨ٕاج خظد ةا سطیذاد 

دنیای کؽث ط کاس سا ةشای ـشکد کننذگان دس آن سا ن٭ایان ٬ی ؼاصد.خظـتخخانه این های سطص ط نیٮ ،خی٩ی اص طا٠ٕید  2 ـذٯ ٌی

ٔنظان ـشکد کننذٯ ط هٮ ةه ٔنظان ٬شةی دس آنها حىظس ه سطیذاد نیض حا کنظن چنذین ةاس دس ایشان ةشگضاس ـذٯ اؼد ط ةنذٯ نیض هٮ ة

 داـخه ا٫.

خ ٭نذ ط جا٨تی سا دس ص٬ینه سطـهای نظین حتذی٪ کخاب حاوش که ةشگٜش ه اص حجشةه ٬ظؼؽان این سطیذاد جهانی اؼد ، نکاج ةؽیاس اسـص

های طا٠ٕی اسایه ٬ی ٬ثا٧  ایذٯ ةه ٬حمظ٧ حجاسی ،دسک ٬ٝاهیٮ نظین کاسآٜشینی طاةضاسهای ٬ظسد نیاص کاسآٜشینان ا٬شطصی  سا دس ٠ا٨ث 

 دهذ.

حجشةه کشدٯ ایٮ دس این ص٬ان حشج٭ه این کخاب ٬خظجه ـذ٫ که ةؽیاسی اص سطـهایی که دس ٔ٭٪   آطاةظک ،دس  اؼخاسحاپةٕنظان ٬ظؼؾ 

کخاب ٬ظسد حاییذ طا٠ٖ ـذٯ ط ةؽیاسی اص اـختاهاحی که دس ٌی ٜشآینذ حجاسی ؼاصی ٬حمظ٧ ةشای ٬ا سخ داد دس این کخاب دس ٠ا٨ث 

ی حجشةه ٬ٍا٨ٕه این کخاب ةه ح٭ا٬ی اٜشادی ک٨زانکاحی اسایه ـذٯ انذ! ه ایذٯ هایی ةشای حجاسی ؼاصی داسنذ پیفنهاد ٬ی ـظد ،اص ٌٜش

 حذا٠٪ یک ةاس حىظس دس این سطیذاد نیض ٬ی حظانذ ةؽیاس ٬ٝیذ طا٠ٖ ـظد.

اص آنجاییکه این کخاب ،دس اط٠اج ٜشا٘د حشج٭ه ط حا٨یٞ ـذٯ اؼد ،٠ٍٕا خا٨ی اص ایشاد نخظاهذ ةظد ،خظـحا٧ ٬ی ـظ٫ که این ٬ظاسد 

شی ٬نخّش ٬ظاسد سٜٖ ـظنذ.این (اسؼا٧ ٜش٬اییذ حا دس طیشایق های آینذٯ ٢Mahdi.alipour.sakhavi@gmail.com ای٭ی٪ )سا اٌص

د ایشان ٔضیض !نّشاج ط پیفنهاداج ـ٭ا ٔضیضان هؽخٮ!  ةه ا٬یذ پیفٜش

 ٬هذی ٩ٔیپظس ؼخاطی

 پا٬فاطس ط ٬شةی اؼخاسح٬ظؼؾ آطاةظک 

www.DrStartup.ir|www.StartupAcademy.ir|@AlipourMahdi 
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 چاس٫ ط اؼخیظ ة٩نک١٬ذ٬ه ای اص کاس٧ اؼ

 ٔمش ححظ٧(،)ٔمشجذیذدس دطسان ان١الةی ها اؼخاسحاپطسی ادانق ط ٜن

ةه ٔنظان ؼشآ٘اص ان١الب ا٠خمادی خظاهیٮ نگشیؽد که اص ٨حاُ اه٭یخی که دس  :2:2-:2:1دس آینذٯ ٬ا ةه این دهه 

یجذهٮ خظاهذ ةظد . ٬ا دس ٠شن ه٬فاةه ان١الب ٩ٔ٭ی ٠شن ـانضدهٮ ط ان١الب لنٕخی داسد ایجاد حٙییش دس دنیا 

 د ) گشچهؽینش خفیة کحا٧ حاوش دس آؼخانه یک ان١الب کاس آٜشینی هؽخیٮ . این حنها ةه ٬ٕنی حظ٨یذاج حکنظ٨ظژی

داـد( ة٩که ان١الب ط ححظ٨ی اؼد که ؼاخخاس حجاسج سا ةشای ه٭یفه اص   ٠ٍٕا ؼه٭ی هٮ دس این ص٬ینه خظاهیٮ

، ط ٬ه٭خش آن که کیٝید صنذگی سا دس ؼشحاؼش این کشٯ ن خظاهذ کشد آنچه ا٬شطصٯ ٬ی ـناؼیٮ ٬خحظ٧ ط دگشگظ

خاصان این حشکد ةضسگ ةه ؼظی پیف طیکنذ اؼخاسحاپ٬ظؼؽاحی ٬اننذ  خاکی ةشای پیشطان آن حٙییش خظاهذ داد ط 

 ظاهنذ ةظد .حظؼٕه خ

 ٬ظانٖ ٬ظجظد ةشای کاسآٜشینی

ط ساٯ انذاصی کؽث ط کاسهای  نظ٨ظژی ةه نظآطسیها ةا ِهظس هش ٬ظج جذیذ حک اؼخاسحاپٌی چه٪ ؼا٧ گزـخه  

حاصگی ـشطٓ ةه ـناخخفان  نظآطسی ١٬یذ ةه ٬حذطدیخهایی اؼد که ٬ا ةه وشیثادا٬ه دادٯ انذ . ا٬ا  دانق ةنیان

 اؼخاسحاپکشدٯ ایٮ . ٬ا حنها ٌی ه٭ین چنذؼا٧ گزـخه ةه این ح١ی١د سؼیذٯ ایٮ که ٔظا٬٪ صیش ٬حذطد کننذٯ 

 ها هؽخنذ 0

 ٬حمظ٧ یک ٌظ٧ ٬ی کفذ که اص یک ایذٯ ةهاؼد که  ص٬انی٬نّظس حکنظ٨ظژی ) ةکاسگیشیٌظالنی سطنذ  -1

 ةشؼیٮ( ٬تخنی ةش حکنظ٨ظژی

 اط٨یه )هضینه حظ٨یذ ٬حمظ٧( انهضینه ةاالی دؼخشؼی ةه ٬فخشی -2

ـشکخهای ؼش٬ایه  حٕذاد )اینکه Venture Capitalیا ه٭ان ،ؼاخخاس لنٕد ؼش٬ایه گزاسی سیؽک پزیش -3

٬ی٩یظنها دالس  اؼخاسحاپهش ةشای  اص این ـشکد ها  ٬حذطد ةظدٯ ط الص٫ اؼد هشکذا٫خاٌشٯ پزیش ٬گزاس 

 ؼش٬ایه گزاسی کننذ.( 

ن ط ظط٨ی ، ةظؼخ یکظنکه دس ٬نا٢ٌ خاك نّیش ؼی٩ )ها اؼخاسحاپذس ص٬ینه چگظنگی ایجاد حخمن ط ٬هاسح -4

 (.سک ج٭ٖ ـذٯ ةظدنذ یظ نیظ 

ها ١٬شساج سؼ٭ی خالی نذاـخنذ ط  اؼخاسحاپجذیذ )ذٯ های ها سطی ای ٬یضان ـکؽد ؼش٬ایه گزاسی -5

 (.ان ـانؽی ةظدط ٬ظ١ٜیخفسطی آنها ةه الٍالح ةگیش ط نگیش داـد ! ا٩٘ث پیفنهاد ؼش٬ایه گزاسی 
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 جذیذ حظؼَ دط٨د ها ط ک٭پانی های ةضسگ. های ةکاسگیشی حکنظ٨ظژیپزیشؿ ط سطنذ کنذ  -6

ذ ٔظا٬٪ دس ؼا٨های خظـتخخانه ةؽیاسی اص این  خه انذ . نه حنها ؼیک٪ ـس اخیش ٬ظسد حٙییشاج اؼاؼی ٠شاسگٜش

  اؼخاسحاپحکنظ٨ظژی ها ؼشیٖ ـذٯ ط ٠ی٭د ٔشوه ٬حمظ٧ ةه ٬فخشی ها کاهق پیذا کشدٯ ، ة٩که ٬ظؼؽاحی نّیش 

ٜٕا٧ ـذٯ  ، ةه حٕذاد ةیفخشی اص کاسآٜشینان ؼاصی ٬تخنی ةش حکنظ٨ظژی ،طیکنذ نیض دس ص٬ینه اسائه دانق ط ـتکه 

 انذ.

 کاسآٜشینی ه٭گانی کشدنیا  ٬شد٬ی کشدن

جاد حٙییش دس حکنظ٨ظژی اؼد . این حٙییش دس طا٠ٖ حزٛ یط ٔ٭ی٢ حش اص اچیضی ةیفخش  سخ دادن اؼدس حا٧ آنچه د

ةه .آن هٮ ها ط نظآطسی هاؼد  اؼخاسحاپط اص ؼشساٯ ةشداـخن ةؽیاسی اص ٬ظانٖ ط ٬حذطدیخهای ٬ظجظد ةش ؼش ساٯ 

 ن حاال.یکتاسٯ ط اص ه٭ی

 تَسعِ هحصَلطزاحی ٍ فشزدُ ساسی رًٍذ 

خه  دس گزـخه ص٬ان الص٫ ةشای حظ٨یذ ط ٔشوه اط٨ین ن٭ظنه ٬حمظ٧ ةش٬تنای چنذ ٬اٯ یا حخی چنذ ؼا٧ دس نّش گٜش

اص آنچه ٬فخشی ٬ی ، اؼخاسحاپکه ٬ظؼؾ ط حمظسی ةشای ةه اجشا دس آطسدن ایذٯ ها  اؼخاسحاپ٬ی ـذ ، چشا که 

هشیک اص  این ةذین ٬ٕنا ةظد که آنها ٔ٭ال احخیاج داـد .ط حح١ی٢ صیاد ةظد ةه ص٬ان ٯ خظاؼد ةشداـد کشد

خه ةظدنذ سا ةه ٌظس یکپاسچهط دس حمظس داـخنذ،٬فخمه های ٬٭کنی که حیٮ ٬ظؼؾ  کا٬٪ دس ٠ا٨ث ط  دس نّش گٜش

 . ٬ی دادنذ یک ٬حمظ٧ اسائه 

آن ٬فخمه ها سا ن٭ی خظاهذ ط ةشایق  ةیفخش   ،کاال پؾ اص دسیاٜد ٬فخشی ها دسیاٜخنذ که  اؼخاسحاپا٬ا ةخذسیج 

ٌشح دس اسصیاةی نیاصهای طا٠ٕی ٬فخشی اـختاٯ کشدٯ ةظدنذ ط دس ایجاد ط  اؼخٝادٯ ای نذاسنذ . یٕنی ٬ظؼؽان  

حالؿ ط انشژی صیادی سا ةه هذس  )که ٬فخشی الال ٔال٠ه ای ةه اؼخٝادٯ اص آنها سا نذاـد( ٌشاحی آن ٬فخمه ها

 . دادٯ ةظدنذ

حٕذاد  ها ةه گظنه ای ٬خٝاطج حظ٨یذ ٬حمظ٧ ٬ی کننذ . ةجای آنکه حذاکثش   اؼخاسحاپخظـتخخانه دس حا٧ حاوش 

٬فخمه هایی سا که ةخظاننذ دس  ٬فخمه هایی که ٬ی حظاننذ حمظس کننذ سا ةه طجظد ةیاطسنذ ، ک٭خشین حٕذاد  

أث ٬ی ـظد ةخظاننذ اط٨ین نؽخه ٬حمظ٧ سا دس کظحاهخشین ص٬ان ایجاد کننذ سا دس نّش ٬ی گیشنذ . این ٬ؽا٨ه ة

ٜال٩ه ص٬انی ةؽیاس کظحاهی حظ٨یذ ط ةه ٬فخشی ٔشوه کننذ. دس طا٠ٖ ، دس ٬ظسد ٬حمظالحی که ن٭ظنه ـان سا ٬ی 

)٬نّظس پشطژٯ ها ط ایذٯ هایی اؼد که ط اص ٌشی٢ طب ةه ٬فخشی نفان داد (bit)ةه ؼادگی ط ةه لظسج ةیدحظان 
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، اط٨ین ن٭ظنه طا٠ٕی ٬حمظ٧ سا ٬ی حظان ةجای چنذ ؼا٧ ١َٜ ٌی هؽخنذ( ط اینخشند ٌالٔاج٬تخنی ةش ٜناطسی ا

 چنذ هٝخه ةه ٬فخشی ٔشوه کشد.

 ٌذ ّشار دالر استچفقط ، ّا بجای چٌذیي هیلیَى دالر استارتاپدر تَلیذ هحصَل 

یظنها دالس ؼش٬ایه نیاص طٔشوه ی آن ةه ٬فخشی ةه ٬ی٩ها دس گزـخه حنها ةشای حظ٨یذ اط٨ین ٬حمظ٧  اؼخاسحاپ

نش٫ اٜضاس سا اص ؼایش ـشکخها  ٬جظصهایظحش ها ط ینش٫ اٜضاسی ٬ی ةایؽد کا٬پداـخنذ.ةٍظس ٬ثا٧ یک ـشکد حظ٨یذ 

ؼخد  اؼخاسحاپ٬ثال یک  .پشطژٯ نیض نیشط اؼخخذا٫ ٬ی کشد  ط نگهذاسی خشیذاسی ٬ی کشد ط ةشای اجشا ط حٕ٭یشاج 

هضینه صیادی لٛش ٬ی ، کاسخانه ای ةشای حظ٨یذ ٬حمظ٧ های اط٨یه ط حجهیض   اٜضاسی ٬ی ةایؽد ةشای ؼاخد ن٭ظنه

 کشد.

ةأث ـذٯ هضینه حهیه نش٫ اٜضاس اص چنذ ٬ی٩یظن دالس ةه چنذ هضاس دالس Open Sourceهایا٬شطصٯ طجظد نش٫ اٜضاس 

نه ةؽاصنذ چشا که ٬ظسد نیاص ـان کاسخا ؼخد اٜضاس  حظ٨یذ ةشای  اؼخاسحاپح٩١ی٪ پیذا کنذ . دیگش الص٫ نیؽد 

 .ا٬شطصٯةه آنها ؼپشدؼخد اٜضاس ها سا حظ٨یذ ،ی طجظد داسنذ که ٬ی حظان ةا اؼخٝادٯ اص ٬ذ٧ ةشطن ؼپاسیکاسخانجاح

 یک دهٮ ـذٯ اؼد.هه گزـخه حذطد د نؽتد ةه اینخشنخی  اؼخاسحاپهضینه اسائه ط ٔشوه ٬حمظ٧ ةشای یک 

 Venture Capitalریسک پذیزساختار ًَیي صٌعت سزهایِ گذاری 

اینخشنخی ، ؼاخخاس لنٕد  یها اؼخاسحاپکاهق هضینه های ح٭ا٫ ـذٯ ةشای اسائه یک ٬حمظ٧ ةه ةاصاس ، ةظیژٯ ةشای 

یک  حا٧   دس گزـخه ـا٬٪   سیؽک پزیش های ؼش٬ایه گزاسی پشخٍش سا ةه ک٩ی ٬خحظ٧ کشدٯ اؼد . ؼش٬ایه گزاسی

ؼی٩یکظن ط٨ی ، ةظؼخظن ط ه ٔ٭ذحا دس ٬نا١ٌی ٬اننذ سؼ٭ی ط ةه ثتد سؼیذٯ ةظد ک یاص ـشکد هاحٕذاد ٬فخن 

ذ ٬ی ةاـنذ ، حجٮ  ها نیظیظسک ج٭ٖ ـذٯ ةظدنذ . گشچه این ـشکد   هنظص دسه٭ین ٬نا٢ٌ ج٭ٕنذ ط دس حا٧ ـس

ةه  پاه جذیذی اص ؼش٬ایه گزاسان ها ؼش٬ایه گزاسی اط٨یه ٬ی ـظد ، اٜضایق یاٜخه ط ٌت١ اؼخاسحاپک٩ی پظ٨ی که دس 

خه ها  ؼظپش ( Venture Capital)سیؽک پزیشؼش٬ایه گزاسی  گشطٯ های جذیذ  نا٫ این نذ . ه ا٬یذان گزاـخ ٜـش

(Super Angels)  خگان کؽث ط کاس که ٬ٕ٭ظال ؼش٬ایه ای ک٭خش اص ؼش٬ایه های چنذین هضاس ٬ی ةاـذ یا ه٭ان ٜـش

اینخشنخی سا  اؼخاسحاپنذاصی یک ساٯ اک٭ک ةه ٬ی حظاننذ هضینه ط ؼش٬ایه الص٫ ةشای  داسنذط ٬ی٩یظن دالسی ؼنخی 

خه های ؼش٬ایه گزاس  نذ . ٜشاهٮ آطس  های  اؼخاسحاپةا پیذا ـذن نخایج اط٨یه ، که ص٬انق نؽتد ةه  این ؼظپش ٜـش

 . صطدحش ةه ةهشٯ ةشداسی ط ؼظد حال٪ اص ؼش٬ایه گزاسی خظد ٬ی سؼنذؼنخی چنذین ؼا٧ صطدحش ٬ی ةاـذ ، 
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اص ج٭٩ه ـشکد  (Incubators)ی دیگشی اص ؼش٬ایه گزاسان ةه نا٫ انکظةاحظسهاها ، گشطه Super Angelٔالطٯ ةش 

YCombinator , TechStars   ؼش٬ایه گزاسی جذیذی ةه نا٫ ؼش٬ایه  ط لذها ـشکد دیگش دس ؼشحاؼش دنیا سطؿ

خه انذ . Seed  Investingگزاسی  این ةذین ٬ٕنی که ) یا ؼش٬ایه گزاسی ةه سطؿ دانه پاـی ( سا دس پیق گٜش

ةخظانذ دس این ٬ذج  اؼخاسحاپةٍظس سؼ٭ی پشداخد ٬ی کننذ ، حا  هـشکد ها هضینه ها سا ةشای یک دطسٯ ؼه ٬اه

ؼش٬ایه گزاسی دس ١٬یاػ ةضسگخش چیضی سا اسائه ةذهذ که ةه انذاصٯ کاٜی حاثیش گزاس ةاـذ که ةخظانذ ـشکد ها سا ةه 

یث   کنذ.ح٘ش

ؼأخه  54 های  گشده٭اییدانؽد .  چشخه ؼش٬ایه گزاسی ٠ت٪ آخش دس اینطیکنذها سا ٬ی حظان ا٠ذا٫ ٬ا  اؼخاسحاپ

، ٌشاحان ، ةاصاسیاةان ، ٬ذیشان ٬حمظ٧ ط ؼایش نش٫ اٜضاسای که این ا٬کان سا ٜشاهٮ ٬ی کنذ که حظ٨یذکننذگان 

سا ةؽاصنذ  دطس هٮ ج٭ٖ ـذٯ ، حتاد٧ نّش کننذ ، حیٮ هایی سا حفکی٪ دادٯ ، ٬حمظالحی ها اؼخاسحاپان ةه ٔال٠٭نذ

 هایی سا ساٯ انذاصی کننذ.  اؼخاسحاپط 

دیگش ٬نحمش  Angel Investingط  Venture Capitalطیکنذ ه٭چنین حاکیذی اؼد ةش این طا٠ٕید که  اؼخاسحاپ

دس  ی ٬ث٪ چین ، هنذ ط ؼایش کفظسهاییدس کفظسها سیؽک پزیش ؼش٬ایه گزاسی  ا٬شطصٯ ةه ا٬شیکا ط اسطپا نیؽد .

ا٬شیکا دیذٯ ٬ی ـذ ، سطاج پیذا کشدٯ ٬اننذ ؼش٬ایه گزاسی سیؽک پزیشی که دس گزـخه دس  ١ا د٠ی حا٧ حظؼٕه 

 .اؼد 

خه ای  ؼظپش ط  (Incubators)پیذایق این ؼش٬ایه گزاسهای انکظةاحظسی ِهظس ط ةا  ٬ناةٖ Super Angelsٜـش

٬ٕناؼد که پخانؽی٪ جهانی ؼش٬ایه ةه ٬یضان صیادی اٜضایق یاٜخه اؼد . ط این جهانی ـذن کاسآٜشینی ةذین 

 ٯ اؼد . ذها اص ص٬ان ـشطٓ ٠شن جذیذ حذا٠٪ دٯ ةشاةش ـ اؼخاسحاپ

 هذیزیتیًٍَیي هٌحصز بفزد   کار آفزیٌی بِ عٌَاى داًش

ها سا ن٭ی حظان حنها نؽخه  اؼخاسحاپٌی دٯ ؼا٧ گزـخه کاسآٜشینان ةه ح١ی١د ةؽیاس ٬ه٭ی سؼیذٯ انذ ط آن اینکه 

 اؼخاسحاپسا اجشا ٬ی کننذ ، حا٧ آنکه ٬ذ٧ های کؽث ط کاس ای ةضسگ دانؽد . ک٭پانی ها های کظچکخش ک٭پانی ه

ها  اؼخاسحاپخشؿ این ةاـذ که هؽخنذ . یا ـایذ د٠ی٬١ذ٧ های کؽث ط کاس جذیذ طخ٢٩ ها دس جؽخجظی یاٜخن

ٌشاحی  Scalableحظؼٕه٠اة٪ حکشاس ط ٠اة٪  کؽث ط کاس ٬ج٭ظٔه های ٬ظ٠خی هؽخنذ که ةه ٬نّظس یاٜخن یک ٬ذ٧ 

 . ـذٯ انذ

ةناةشاین کاسآٜشینان ةجای ةکاسگیشی حکنیک های ٬ذیشیخی ک٭پانی های ةضسگ ، که دس ا٩٘ث ٬ظاسد نٍٝه نظآطسی سا 

، اةضاسهای ٬ذیشیخی جذیذی سا ایجاد کشدٯ انذ ط ةذین ٬ٕنی که ةا  نذجظان اص ةین ٬ی ةشد اؼخاسحاپدس یک 
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اةخذا ن١فه ٜشویاج  ،حکنیک های حظؼٕه ط ٬ذیشید چاةک٬فخشی ط ةش  حظؼٕه ٬تخنی٬ذ٧ حجاسی / اؼخٝادٯ اص 

سا ةا ٬فخشی های ٬ظجظد دس ها ذ ، ؼپؾ این پیق ٜشه دیگش ٬ذ٧ حجاسی ( سا ٌشاحی ٬ی کننخظد )یا ةه ٔتاسج 

ةشای حظ٨یذ ٬حمظ٧  دس این ٜشآینذ،٬فخشی( ط  ٬تخنی ةش  حظؼٕهیٕنی ه٭ان ٬ی کننذ )ط ةشسؼی آن حظصٯ حؽد 

 سا ةکاس ٬ی ةشنذ. چاةکظٔه سطـهای حظؼٕه ٬ج٭،

 ،، نخیجه احٝا٠ی که اجخناب ناپزیش اؼدةا ٜشویاحی سطةشط ـظنذ که اـختاٯ ةاـنذ ،  ها  اؼخاسحاپ ص٬انیکه ٬ظؼؽان  

ط ٬ذ٧   اؼخاسحاپ٬نّظس چشخق ایذٯ ٬حظسی )Pivotشلد یادگیشی اؼد ةه نا٫ ٜیک ةحشان نخظاهذ ةظد ة٩که یک 

خه ـذٯ اص ةاصاس کؽث ط کاس٬تخنی   . کؽث ط کاس( ط ٜشلخی اؼد ةشای حٙییش ٬ذ٧  ط ٬فخشیانةش ةاصخظسد های گٜش

دس اخخیاس داسنذ که جؽخجظ ةشای یاٜخن ٬فخشی سا ـخاب ٬ی ةخفنذ ،  1ها اةضاسهایی اؼخاسحاپدس نخیجه ، ا٬شطصٯ 

 .ذ ننذ ط ٠ی٭د ها سا کاهق ٬ی دهنکظحاٯ ٬ی کسا ص٬ان اسائه ةه ةاصاس 

 ایٌتزًتی گاىی ّای حوایت شذُ اس سَی هصزف کٌٌذًَآٍر

حظؼٕه حح١ی٢ ط ٬انهای اٌالٔاج ط دٜٓا ایاالج ٬خحذٯ ةا حا٬ین هضینه های الص٫ ةشای ص ٬یالدی ؼا :6ط  :5دس دهه 

انذاخخنذ ط ؼالح هایی سا خشیذاسی کشدنذ که دس آنها نظآطسی سا دس ؼی٩یکظن ط٨ی ةه جشیان  ٜشآینذ،دس دانفگاهها

این حشکد ط  :9 حا :7اجضاء نی٭ه هادی اةذٓا ـذٯ دس ؼی٩یکظن ط٨ی ةکاس سٜخه ةظد. دس دهه های  ط ٬اکشططیظ  اط٨ین

، ؼخد اٜضاس  PCنظآطسی دس ص٬ینه این ٜشآینذ ،جنتق ةه کاسآٜشینی هٮ ٬نخ١٪ ـذ ، ط ک٭پانی های ةضسگ 

 ط پیشط  دنتا٨ه سط  ا دس ص٬ینه نظآطسی ةیفخش ؼاص٬ان هاسحتاٌاج ط نش٫ اٜضاس سا ح٭اید کشدنذ . ا٬ا ا٬شطصٯ دط٨د ط ،

هذاید سا  ها ط ةه ٌظس خاك ک٭پانی های اینخشنخی  هؽخنذ که نظآطسیٯ . ا٬شطصٯ ٬مٛش کننذ هؽخنذ ط نه  پیفشط 

ٌی ها ةاـنذ ٬ی حظان ٌی چنذ ؼا٧ ط نه  ةید٬فخشی ةه . ص٬انیکه ٬حمظ٧ ط کانا٧ های سؼانذن آن  ٬ی کننذ

 پیذا کشد .(User)کاسةشذها ٬ی٩یظن ٬فخشی ط چنذ دهه ، دهها یا ل

 singularityهٌحصز بفزد بَدى کارآفزیٌی 

دس ح٭ا٫ ٬ظاسد این ٬حذطدید ا٧ اص ةین سٜخن هؽخنذ ة٩که ح١شیتا ٬شصها ط ٬حذطدید های کاسآٜشینی نه حنها دس ح

د ٬ی ةخفنذ ، دس  ٬ظاسدی حخی ةا وشیث ها دس حا٧ جایگضین ـذن ةا نظآطسی هایی هؽخنذ که ةه هش ٬شح٩ه ؼٔش

د ،ةشاةش :1 ص٬ان الص٫ ةشای اینکه  اینخشنخیهای  اؼخاسحاپسا ةیفخش کشدٯ انذ . ةٍظس ٬ثا٧ دس  ِهظس کاسآٜشینی  ؼٔش

ةشاةش  :1اط٨ین ٬حمظ٧ ةه ةاصاس ةا وشیث  ه٭ینٍظس هضینه الص٫ ةشای سؼانذن  اط٨ین ٬حمظ٧ ةذؼد ٬فخشی ةشؼذ ط 

                                                           
1

 ةاـذ که ةضطدی اسایه خظاهذ ـذ کخاةی ةؽیاس کاسةشدی دس ٬ظسد این اةضاس ها دس دؼد حهیه ط حا٨یٞ ٬ی
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 این دس .  اؼدةشاةش ـذٯ  :1ٕذاد ٬ناةٖ ؼش٬ایه گزاسی اط٨یه ةشای کاسآٜشینان کاهق پیذا کشدٯ اؼد . ةٕالطٯ ،ح

ذ حنها ةه اؼخکه  حا٨ی ذ ط حشکد اؼد . این ـس د اینخشند سط ةه ـس های اینخشنخی ٬حذطد  اؼخاسحاپنظآطسی ةا ؼٔش

نظٓ کاسآٜشینی  ٨زا ایندس نهاید ةه ح٭ا٫ اجضاء این حظصٯ ساٯ خظاهذ یاٜد . طجنتق  نفذٯ اؼد . این جشیان

 ها ،٬نحمشةٝشد اؼد. اؼخاسحاپ٬تخنی ةش 

 دس حاسیکی ٢٩ٍ٬ اؼد که ٠ادس ةه دیذن ؼخاسٯ ها خظاهیٮ ةظد

چیؽد ؟ ،٩ٔ٭ی ط لنٕخی هؽخیٮ دط ان١الب ةه اه٭ید ط ّٔ٭د  یطا٠ٕید این ؼخن که ٬ا دس آؼخانه ان١الة

ٓ  ص٬انیکه نفان ٠اة٪ دسک نیؽخنذ . دس ص٬ان سخ داد،ظالج ط ان١الب ها حح ٬اـین ةخاس دس ؼا٧  جی٭ض طاج ةا اخخشا

دس  ض . ص٬انیکه کاس٧ ةن"اص ا٬شطص ه٭ه چیض حٙییش خظاهذ کشد "آ٘اص ان١الب لنٕخی سا ک٩یذ صد هیچکؾ نگٝد  1775

٬ی٩یظن اص این ٬اـین  ::5سا دطس صد هیچکؾ نگٝد " حا یک ٠شن دیگش Mannheimقؼظاس ةش ٬اـین 1885ؼا٧ 

سا اةذٓا کشدنذ  ٬ICذاس  (Kilby)٩تیط کی (Noyce)ط٠خی نظیؾ 1985ٍ٭ئنا دس ؼا٧ " . ط ٬ طجظد خظاهذ داـد

 حٕذاد حشانضیؽخظس حظ٨یذ خظاهذ ـذ دطس اص رهن ةظد .     حمظس اینکه ؼاالنه 

یٮ که ٬٭کن اؼد ٬ا نیض دس آینذٯ ةه این دهه ةه ٔنظان آ٘اص ان١الب خظد٬ان نگاٯ کنیٮ ط آنشا ةه ٔنظان ص٬انی ةذان

اکخفاٜاج ٩ٔ٭ی ط گا٬های حاصٯ دس حکنظ٨ظژی ةؽیاس ؼشیٖ حش اص گزـخه دس ةاٜد جا٬ٕه اد٘ا٫ ـذنذ . یا ص٬انی که 

د ٔ٭٩کشد ک٭پانی ها ةشای  که اص این ؼا٨ها ةه ٔنظان دطسانی یاد کنیٮ  اؼد  حٙییش کشد . ٬٭کنه٭یفه ؼٔش

یکتاسٯ ةٍظس جهفی ةاال ساةه داخ٩ی  نشخ حظ٨یذ ٬حمظالج حظانؽخیٮ ا٠خماد ایالج ٬خحذٯ سا دطةاسٯ اص نظ ةؽاصیٮ ط 

ؼٍحی اص ثشطج ةشؼانیٮ که حا آن ٬ظ٠ٖ هیچ ط٠د نتظدٯ انذ. این دهه ٬ی  ایالج ٬خحذٯ ط ک٪ دنیا سا ةه  یٮ ط ةتش 

ةش پایه کاسآٜشینی ط  که ةاـذ . ا٠خمادی 2ط دنیا ایاالج ٬خحذٯدس نظین  یحظانذ ؼشآ٘اص ٔمشی جذیذ ةشای ا٠خماد 

که حکنظ٨ظژی طیکنذ دس سطنذ این ان١الب پیفخاص خظاهذ ةظد. حشکخی ٬شد٬ی  اؼخاسحاپ ؼاص٬انی ٬ث٪نظآطسی اؼد .

، اةضاسها ط ـتکه ها سا دس دؼخشػ کؽانی ٠شاس ٬ی دهذ که ٜٕاالن ایجاد حٙییشاج ٬ثتد دس دنیا هؽخنذ . خالله 

نگاٯ خظاهنذ کشد ط اص اینکه ٬ا دس حاسیکی حظانؽخیٮ این دهه ای اؼد که ٜشصنذان ٬ا دس آینذٯ ةه آن کال٫ اینکه 

 . ؼخاسٯ ها سا ةتینیٮ ـگٝد صدٯ خظاهنذ ـذ 

  

                                                           
2

د ها ةهشٯ ٬نذ ـظیٮنی ٬ظثشط ٬ٝیذ طا٠ٖ ـظ اؼخاسحاپا٬یذطاس٫ حشج٭ه کختی اص این دؼخه دس ایجاد نگشؿ   ذ حا ٬ا نیض اص این پیفٜش
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 پیفگٝخاس

اـک سیخخن ط جان کنذن ٬٭کن اؼد ک٭ک  ،ٟٔش  ،٬ی ـظد ؟ خظن  اؼخاسحاپچه ٔا٩٬ی ةأث ٬ظ١ٜید یک 

٬خفک٪ اص أىایی که داسای  ٬خٕهذ ط دسؼد ط  حی٭ی،. الص٫ اؼد که کاسآٜشینان نذذ ا٬ا ةه حنهایی کاٜی نیؽخنکن

 ،ـخه ةاـنذ دا یهةایذ ةٍظس پیظؼخه اص جانث ٬فخشی ها ٜیذةک ط حاییذ ،٬هاسحهای ٬ک٭٪ هؽخنذ داـخه ةاـنذ 

خظد أخ٭اد داـخه ةاـنذ طةه اٜشادی که ةا آنها کاس ٬ی کننذ ٠ذسج ةذهنذ .  )ه٭کاسان(هایةایذ ةه ـشکا ط پاسحنش 

 ٧ آ٬ظخخن هٮ ةاـنذ ط پیظؼخه کاس کننذ حا نیاصهای ةاصاس سا ةذاننذ .ةایذ دس حین کاس دس حا

نکه اٜشاد دس ةاصٯ ذ ح٭ا٫ این ٬ظاسد ةظدٯ ایٮ ط اص ایهةاسها ـاط طیکنذ ، ةاسها  اؼخاسحاپ٬ا ٌی ؼه ؼا٧ گزـخه دس 

ی ةظدٯ انذ ـگٝد طیکنذها دس ؼشحاؼش دنیا ، ٠ادس ةه انجا٫ سؼانذن چه ٬ظ١ٜید های اؼخاسحاپ ؼأخه   54 ص٬انی 

 Seed) ک٭کیؼش٬ایه  )صدٯ ـذٯ ایٮ . ةشخی اص اٜشاد پؾ اص اط٨ین ج٩ؽه طیکنذ حظانؽخنذ ةشای پشطژٯ ـان ـشیک 

Money))   پیفنهادی آنها ثتد  ةشای چنذین ٬اٯ آینذٯ ط لذها ٬فخشی که پیفاپیق ةشای خشیذ ٬حمظ٧ یا ؼشطیؾ

د . ـشطٓ یک ؼحنها یک ـشطٓ ا طیکنذ اؼخاسحاپ،ـشکد کننذگان  ةیفخش نا٫ کشدٯ ةظدنذ ، پیذا کننذ . ا٬ا ةشای 

 سطنذ ٜشاگیشی پش اص هیجان ط انشژی که ٌی ؼا٨های ةٕذؿ ادا٬ه خظاهذ داـد .

سا حجشةه کنذ . ذ طیکن اؼخاسحاپدس آنچه که دس ادا٬ه خظاهیذ خظانذ ، هذٛ ٬ا این اؼد که خظاننذٯ اص نضدیک 

نٝش ٘شیته دس ٬یان ةگزاسد . حیٮ ها  ::2ثانیه ةا  :6ایذٯ حجاسی خظد سا دس  یٕنی حجشةه کنذ که چٍظس ٬ی ـظد

ذ پشداخد ط چٍظس ٬ی حظان حنها ٌی چنذ نط٠خی ةذاننذ ؼایش اٜشاد ایذٯ های ٬فاةه داسنذ چگظنه ةه س٠اةد خظاه

ةخظان حٕذادی اص ةا داسنذ ،ط چه حؽی داسد ط٠خی  هؼأد ٜه٭یذ اٜشاد چه حظانایی ها ط اٌالٔاحی دس ص٬ینه ٬شةظٌ

ه دس دنیای   سا اص نضدیک ٬ال٠اج کشد. اؼخاسحاپحجشةه حشین ط ٬ظ٢ٜ حشین اٜشاد ط لاحتان حٜش

ـشکد  طیکنذ اؼخاسحاپةا طجظد آنکه خظاؼد ٬ا این اؼد که هش کؾ ةه کاسآٜشینی ط حظؼٕه آن ٔال٠ه داسد دس 

ها ط حجشةه هایی اص ؼاین کخاب ةشآنؽد که دس ، کنذ ، ٬خظجه ـذٯ ایٮ که ه٭ه ٬ای٪ ةه ـشکد نیؽخنذ . ٨زا 

ٌتین ٠شاس دهذ. دس ةخق هایی که ٬ٍا٨ٕه خظاهیذ کشد ، ا٬خی اص سا دس اخخیاس گشطٯ های طؼیٕخش  ذطیکن اؼخاسحاپ

٭نذی دس ٬ظسد ةه  چگظنگی حفکی٪ یک حیٮ ،اـخشاک گزاـخن ایذٯ های حجاسی خظد ةا دیگشاناٌالٔاج اسـص

٬فخشی ط ةاصاس  دس دؼد داـخن نتي، اه٭ید ط اسصؿ ٜشاگیشی حجشةی ،  ژٯ حان٬ناؼث ةشای ٬ظ٢ٜ ـذن پشط 

ط ها  اؼخاسحاپدس  اؼخٝادٯ اص ٬ذ٨های ٬خٝاطج ٬ذیشید پشطژٯ ٬حمظ٨خان آ٬ادٯ اسائه ةاـذ ( ،  ) حخی پیق اص آنکه

)٬نّظس طیکنذچه ةخظاهیذ حنها ةشای یک ـ٭ا .  ةذؼد خظاهیذ آطسدها اؼخاسحاپ دس اؼخٝادٯ ةهینه اص ص٬ان

طاسد ٔشله کاس آٜشینی ـظیذ ، چه ةخظاهیذ حا آخش ٔ٭شحان آنشا ادا٬ه  ؼأخه ٬ی ةاـذ( 54 ج٩ؽاج آخش هٝخه 

٭نذی سا ةشای ـ٭ا ٜشاهٮ کشدٯ ایٮ.دهیذ  ،اٌالٔاج اسـص
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 ١٬ذ٬ه

 ٬ٍشح اؼد . اؼخاسحاپ(ح٭ا٫ آن چیضیؽد که دس  Empowermentچشا ٬ی گظییٮ أخ٭اد ط حٝظیي اخخیاس )

نؽ٪ ٜیؽتظک ، یا نؽ٪ ةٕذی شه کنیذ ـ٭ا ایذٯ جا٨تی دس ٬ظسد یک کؽث ط کاس جذیذ دس ؼش داسیذ . ٬ثال ٜ

حظحیش یا ـایذ یک چیض ٬ٕ٭ظ٨ی ط سطص٬شٯ حش ، ٬ث٪ ؼشطیؾ جذیذ ححظی٪ سایگان خظاسةاس یا حیظب خ٭یش دنذان آینذٯ 

ایذٯ ٜکش ٬ی کنیذ . حخی ؼشکاسحان هٮ ط٠د ةذطن سیخد ط پاؿ . اص لتح که اص خظاب پا ٬ی ـظیذ حا ـث ةه این 

ط ةی ط٠د دس ٬ظسدؿ ایذٯ های پشاکنذٯ ای سا یادداـد ٬ی کنیذ . ـایذ چیضهایی دس ٬ظسدؿ ةا ه٭ؽشحان یا هٮ 

احا٠ی حان هٮ دس ٬یان ةگزاسیذ ، یا ٩ٍ٬تی دس ٬ج٩ه ای ةخظانیذ که دطةاسٯ رطٟ ط ـظ٠خان سا دس ٬ظسدؿ حاصٯ کنذ . 

ساٯ ٬ی سؼذ ، هنظص ک٭ی دس ٬ظسدؿ ٜکش ٬ی کنیذ ، ـایذ حخی ةا یک ٬ذ٧ کؽث ط کاس هٮ ک٭ی   آخش هٝخه که اص 

ساؼخق سا  !طس ةشطیذ یا ةه جؽخجظی آنالین ةپشداصیذ حا ٬ٍ٭ئن ـظیذ کؽی ٠تال ه٭ین ایذٯ ةه ٜکشؿ نشؼیذٯ ةاـذ

ص٫ ةشای یک ةاس آص٬ایق کشدن ایذٯ ةخظاهیذ، ـ٭ا ک٭ی نگشان هؽخیذ که ٬تادا حا ص٬انیکه ةخظانیذ ص٬ان ط ؼش٬ایه ال 

 حان سا ةذؼد آطسیذ، ـخن دیگشی ایذٯ ـ٭ا سا ةه طا٠ٕید دس آطسدٯ ةاـذ .

ی کنیذ  :6حاال حمظس کنیذ طاسد احا٠ی پش اص اٜشاد ٘شیته ـذٯ ایذ ط ةایذ ایذٯ حان سا دس  اٜشادی ،ثانیه ةشایفان ٬ٕٜش

ذ ةا ـ٭ا سطی آن کاس کننذ ط آنهایی که ٔال٠ه ای نفان ن٭ی ٬٭کن اؼد حم٭یٮ ةگیشن ،که ایذٯ ـ٭ا سا ٬ی پؽنذنذ

 :6! )٬نّظس ةه اـخشاک گزاسی ایذٯ دس ٬ی حظاننذ ساٯ خظدـان سا ةشطنذ . آیا این کاس سا ٬ی کنیذ ؟ ،دهنذ ، خث

 ثانیه اؼد!(

دٯ ایذ ط اص نّش ةیفخش اٜشاد ٠ت٪ اص این ا٠ذا٫ حشدیذ داسنذ . هشچه ةاـذ ٬ذج ٌظالنی سطی این ایذٯ حان کاسکش 

خظدحان ایذٯ ةؽیاس جا٨تی هٮ هؽد . اگش آنهایی که ٔال٠ه نفان نذادٯ انذ حم٭یٮ ةگیشنذ ایذٯ حان سا ةذصدنذ ط آنشا 

خنذ ةا ـ٭ا کاس کننذ ایذٯ حان سا دس  ـشکد خظدـانةشای ساٯ انذاصی  ةکاس ةتشنذ چه ؟ یا اگش آنهایی که حم٭یٮ گٜش

 ید ایذٯ حان ةه آنچه ـ٭ا حمظسؿ سا داـخیذ خخٮ نفذ چه ؟جهد دیگشی پیق ةشدنذ ط دس نها

 !، ةضن ةشیٮ ط٨ق کن طیکنذ دط ک٩٭ه ةه ـ٭ا نمیحد ٬ی کنیٮ 0  اؼخاسحاپ٬ا دس 

( ، کاسآٜشینان حاصٯ کاس دطس هٮ 3ط اخیشا دس ایشان طیکنذ دس ؼشاؼش آ٬شیکا ) ط دنیا اؼخاسحاپهش هٝخه دس ج٩ؽاج 

سا ةا اٜشادیکه حا ةه حا٧ نذیذٯ انذ دس ٬یان ةگزاسنذ  –هؽخنذ  ٜشصنذانفانکه ٬ث٪ - ج٭ٖ ٬ی ـظنذ حا ایذٯ هایفان

ةه این ا٬یذ که این ٌشح های ٬تهٮ ط نا ٬فخن سا ةه طا٠ٕید حتذی٪ کننذ . أخ٭اد کشدن ةه دیگشان ةشای ج٩ث 

اداسٯ ا٬ظس ةه  طیکنذ حاپاؼخاس  دس خان اؼد . ٠تالهای هایفان حنها ساٯ سؼیذن ةه هذٛ ح٭اید ط حظلیه ها ط ک٭ک

                                                           
3
 ٬شاجٕه کنیذ. startupweekend.ir سؼ٭ی ط یا طةؽاید  Drstartup.irشای کؽث اٌالٔاج ةیفخش ةه طةؽایدة
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طیکنذها ٬ی ةایؽد حظا١ٜنا٬ه هایی ةنا٫  اؼخاسحاپاین ـک٪ ةظد که اٜشاد ـشکد کننذٯ دس 

NDA(Nondisclosure Agreementسا ا٬ىا ٬ی کشدنذ ط ٬خٕهذ ٬ی ـذنذ حظا١ٜنا٬ه ٔذ٫ اٜفای اٌالٔاج یا )

نذهنذ . این سطؿ اص نّش ٬ا ط ةؽیاسی اص  که ایذٯ های ٬ٍشح ـذٯ دس ج٩ؽه سا ةه هیچ کؾ خاسج اص ج٩ؽه ةشطص 

ـشکد کننذٯ ها جا٨ث نتظد . حخی حٕذادی اص اٜشاد دس ه٭ان اطای٪ ةه د٨ی٪ طجظد ه٭ین ـًش دس ج٩ؽاج ـشکد 

 طیکنذ کظچک خظدـان سا داـخه ةاـنذ . اؼخاسحاپنکشدنذ ط حشجیح دادنذ ةا هٮ دس یک کاٜی ـاپ ةنفیننذ ط 

( ةشگضاس کنیٮ . Open – Sourceٌشص ٜکشی ةاص ) یک حشجیح دادٯ ایٮ که ج٩ؽاج سا ةا ةه ه٭ین د٨ی٪ حا ا٬شطص ٬ا

ص٬ان ٬ی ةشد  . اٜشاد ٬ٕ٭ظال دس چنذ ؼأد اط٧ این ا٬ش که اٜشاد ةه این ٌشص ةشخظسد ٔادج کننذ ،ک٭ی ا٨تخه 

یه ٬ی گزاسنذ . آنها ةا طیکنذ دس حشدیذ هؽخنذ ط حنها ٠ؽ٭د های کظچکی اص ایذٯ ـان سا دس اخخیاس ة١ اؼخاسحاپ

حشدیذ ط ٬حخاٌانه ةه دیگشان نضدیک ٬ی ـظنذ ط ةیفخش ؼٕی ٬ی کننذ ةذطن دادن اٌالٔاج دس ٬ظسد ٬هاسحهای آنها 

پشػ ط جظ کننذ ط ١َٜ ک٩یاج ایذٯ خظد سا اسائه ٬ی دهنذ . ه٭چنین ةیفخش اٜشاد دس ٬ظسد اینکه آیا ایذٯ ـان ةه 

ان هؽخنذ ، ـایذ چظن ٜشلد نذاـخنذ که ایذٯ خظد سا دس سطـنایی ط ةه طوظح یا نه نگش  اؼدانذاصٯ کاٜی خظب 

 ةتیننذ ، چه ةشؼذ که ةخظاهنذ آنشا دس ٬ٕشه ٠ىاطج ط داطسی لذها ٘شیته ةگزاسنذ.

 ؟آیا بزای بِ اشتزاک گذاشتي ایذُ ّایتاى با دیگزاى آهادُ ایذ 

 اگش آ٬ادٯ ایذ انخّاس چه ٜیذةک یا پفخیتانی داسیذ ؟ 

 ش آ٬ادٯ نیؽخیذ چه ٔا٩٬ی ـ٭ا سا ةاص داـخه اؼد ؟اگ 

 

ا٬ا ةٕذ ه٭ه چیض ٔظه ٬ی ـظد . این اٜشاد ؼایشین سا ٬ی ةیننذ که ایذٯ ـان سا ةٍظس کا٬٪ ط سط ساؼد ط ةا أخ٭اد 

؟ ٬٭کن طا٠ٕا ةذحشین چیضی که ٬٭کن اؼد احٝاٟ ةیاٜخذ چیؽد حظویح ٬ی دهنذ ، ةٕذ اص خظدـان ٬ی پشؼنذ 0 

ـ٭ا ةاـذ ، یا  کؽث طکاس ٬ه٭ی دس ٬ذ٧  ٬فک٪ ط ن١ناج ٬نٝی ةفنظیذ ؟ این که چیض خظةیؽد . اگش اؼد نّش 

 اگش کؽی ٠تال آنشا ا٬خحان کشدٯ ةاـذ ، ـ٭ا ٩ٍ٬ٖ خظاهیذ ـذ ط دنتا٧ ایذٯ دیگشی خظاهیذ سٜد .

ی احاٟ ةه جشیان چیضی نخظاهذ گزـد که اٜشاد ـشطٓ ٬ی کننذ ةه أخ٭اد کشدن ةه یکذیگش ط انشژی دس ک٪ ٜىا

ٜىا ةا ایذٯ ها ط (!  )٬نّظس دانه های پاپ کظسن اؼددس خظاهذ آ٬ذ دسؼد ٬ث٪ جهیذن دانه های رسج سطی گاص

این  !اٜکاسی که اٜشاد دس خظد نگه داـخه ةظدنذ ةه حذسیج گش٫ ٬ی ـظد . ٜىا ٨تشیض ٬ی ـظد اص ایذٯ های نظ ط دٗا

یک نّشیه طیکنذ  اؼخاسحاپ ط ٬ظؼؽان ةه ٔنظان ه٭اهنگ کننذگان٨حّه یکی اص ٨حّاج ٬ظسد ٔال٠ه ٬اؼد . ٬ا 
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" . یا ةه هیچ ایذٯ ٜظٟ ا٨ٕادٯ ای طجظد نذاسد ، حنها اجشاهای ٜظٟ ا٨ٕادٯ داسیٮ 0 "  داسیٮ ط آن هٮ این اؼد که

 "اؼد!ها ةه حنهایی لذحا یک ٘اص اؼد ،اجشای ایذٯ ها ٬هٮ  اسصؿ ایذٯ"  اؼخاسحاپگٝخه یکی اص ـشکد کننذگان 

صیش سا دس نّش  اگش هیچکذا٫ اص این حٛش ها ةه نّش ـ٭ا ٬ٕنی نذاسد ، اص جنته سیاوی ةه آن ٜکش کنیذ ط ٬ثا٧  

ةگیشیذ . ٜشدی  که ةه حنهایی ةشسطی ایذٯ ای کاس ٬ی کشد ٬ذحی پیق نضد ٬ا آ٬ذ . ٬اهها ةظد که ؼٕی ٬ی کشد 

پظ٧  ،٬فک٪ ةضسگی داس٬٫ی گٝد 0 "  ،اینکه پظ٧ کٮ آطسدٯ ةظدکاسی سا ساٯ ةیانذاصد ط آنشا ٬خٝی نگه داـخه ةظد حا 

" . ةه اط گٝخٮ ص٬انق سؼیذٯ که ایذٯ اؿ سا ةش ٬ال کنذ ، هشچه ةاـذ  کاٜی نذاس٫ که این ایذٯ سا ةه جایی ةشؼانٮ

 د .خظاهذ ةظ  لٝش اگش دس ٬ظسد ایذٯ حان ةا کؽی لحتد نکنیذ احخ٭ا٧ اینکه ٬فخشی یا ؼش٬ایه گزاس پیذا کنیذ 

ط٨ی  ،طیکنذ دس ـهش ا٨٭پیای طاـنگخن ةه خظةی ةه این نخیجه سؼیذٯ ةظد  اؼخاسحاپیکی دیگش اص ـشکد کننذگان 

دس پایان ج٭ٕه  ٯ ةظد کهةشای٭ان نا٬ه ای نظـد ط ا٠شاس کشد ،٬ا طیکنذ اؼخاسحاپ پؾ اص ـشکد دس یکی اص ج٩ؽاج

ایذٯ ٔا٨ی سا دس ص٬ینه ٬حمظالج ط خذ٬احی ٬ظسد  :1حظانؽخه ةظدنذ ةا ه٭کاسی یکذیگش  ٯگشطهی چه٪ نٝش  ،ـث

) یک  (Red Panda)پانذای ٠ش٬ضح٭ا٫ ایذٯ ها ، اص ایذٯ  0  اسائه دهنذ . اط حظویح ٬ی داد که ،ح١اوای ةاصاس

خه حا حؽد هظـیاسی ) ٬شةظً App( ) یک Drunk Testنظـیذنی انشژی صا ٬ظسد ح١اوای ؼا٨ن های ح٭شین یظگا ( گٜش

اسصؿ ةشسؼی ط ادا٬ه  ،)الج ؼٍح ٔ٭٩کشد ط هظـیاسی ـ٭ا سا ٬ی ؼنجذاةا پشؼیذن یک ؼشی ؼظ  کهIphoneةه 

دادٯ ـذن سا داسنذ ، ا٨تخه ةه ـًش آنکه ٜشد انگیضٯ ط ٔال٠ه الص٫ سا داـخه ةاـذ . ا٨تخه اط خی٩ی صطد دسیاٜخه ةظد که 

 "کاسی  دس ساةٍه ةا آن انجا٫ دهیٮ .آؼان اؼد ، ٠ذ٫ ةٕذی ط ٬فک٪ حش این اؼد که  ایذٯ دس ؼش پشطسانذن" 

یا ایذٯ  Brain Stormingدس طا٠ٖ ةؽیاسی اص ـشکد کننذگان ٬ا ٜه٭یذٯ انذ که ةه ؼادگی ٬ی ـظد دس ٬شح٩ه 

پشداصی ایذٯ  ط یک ا٬ش ٬ٕ٭ظ٧ ط ةذیهی اؼد. ٬انذ ، چیضی که ةشای ٬ا ٔجیث نیؽد ط ٌظٜان ٬ٙضی پشداصی

 أخ٭اد ط نّش آنها اؼد .ج٩ث کشدن  ایذٯ ةا دیگشا٫ ط ن گزاـخن ط پفخیتانی دس٬یا جا٨ث حش اص آن ،جا٨ث اؼد ، 

ةا این سطنذ حٕ٭یٮ دادن یک ایذٯ ، " ٬ی گظیذ 0  دس پاساگشاٛ  ٠ت٩ی حظویح دادیٮ ه٭انٍظس که ـشکد کننذٯ ای که

چیضی  ، ٙییش ةذهیذشا ةهتظد ط یا حایذه اٌالٔاج ط حجشةیاج جذیذ ح٭شکض ةش ةا  ط ؼپؾ ةؽنجیذ ٬ٝهظ٫ که آن سا 

. این کاس سا ٬ی حظان ةه ؼادگی ةاسها ط ةاسها حکشاس کشد ا٬ا ةشای  "اؼد که ٬ٙض انؽان ةشایق ةهینه ؼاصی ـذٯ اؼد

ه٭ان ٌظس که اص اؼ٭ق پیذاؼد  اؼخاسحاپد . نکخه ک٩یذی دس یؽٔ٭٩ی سطؿ خی٩ی خظةی ن اؼخاسحاپایجاد یک 

سا انخخاب کنیذ ،  ،ؽد یک ایذٯ ، هش ایذٯ ای که ٬ی خظاهذ ةاـذکاٜی .ؼدااؼخاسج صدن یا دؼد ةه ٔ٭٪ ـذن 

 دس نّش داـخه ةاـیذ که ح٭ا٬ی ایذٯ ها خظب هؽخنذ !ؼپؾ ٬فٙظ٧ ةه کاس ـظیذ .

" ـایذ ةیفخش دس ساٯ انذاصی ١ٜJust do itَ انجا٬ق ةذٯ ( یٕنی "Nikeةه نّش ٬ا ـٕاس ٬ٕشطٛ ک٭پانی نایک )

ی . ـشکد کننذٯ دیگشی ةه نا٫ طی٩ی ٬ی گظیذ اط٨ین ک٭پانی ها ٬ٕنی ةذهذ حا ةذؼد  آطسدن ٬ظ١ٜید های طسـص
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ـشکد کشدٯ اؼد ایذٯ ای داـخه که حم٭یٮ نذاـخه آنشا ةا دیگشان دس ٬یان ةگزاسد . اط حظویح  اؼخاسحاپةاس که دس 

گظیذ  ٬ی دهذ که چظن آد٫ ؼاکد ط خجا٨خی اؼد اةخذا حم٭یٮ داـخه  اص ایذٯ اؿ لحتخی نکنذ . اط ٬ی

احؽاػ ٬ی کشدٯ ٔذٯ صیادی هؽخنذ که نگاٯ ٬ی کننذ ، گظؿ ٬ی کننذ ط ٠ىاطج ٬ی کننذ ط اط جشاج ـشکد 

کشدن دس طیکنذ سا نذاـخه . ا٬ا ةٕذ اص ـنیذن اسائه ٌشحهای ؼایشین حم٭یٮ ٬ی گیشد که این کاس ةه ا٬خحانق ٬ی 

شاین ح٭ا٫ ٠ظایق سا ج٭ٖ ٬ی کنذ ط ةه سطی ؼن ؼا٨ن ٬ی اسصد . ایذٯ اط ةشحش اص ایذٯ ؼایشین ةه نّش ن٭ی سؼیذ . ةناة

سطد . چنذ د٠ی١ه نگزـخه که اص این کاسؿ پفی٭ان ٬ی ـظد ، ا٬ا دیگش کاس اص کاس گزـخه ط اط آنجا آن ةاال ایؽخادٯ 

ٜشا٬ظؿ ٬ی کنذ ط لذ دس لذ  ،. کاس آؼانی نتظدٯ ، اط دؼخپاچه ٬ی ـظد ط ج٭الحی سا که آ٬ادٯ کشدٯ ةظدٯاؼد

یه ، ٬ی خظاد چی کاس کنه " ا٬ا،  ساٜکش  این٭ئن ةظد که ةیفخش حاوشین ةا خظد٬ٍ ٬ی کننذ 0" خذایا ، این چه ٬ضخٜش

 دس ٔظه اص جانث حاوشین حاییذ ٬ی ـظد . 

 ٬یذهذ!صنذگی٭ان ٠شاس  هیجاناج ظس ٬ا سا دس ٬ؽیش ةضسگخشینٍچ،أخ٭اد کشدن

ٯ هاید گظؿ کننذ ط ک٭کد کننذ آنها سا ةهخش کنی کاس ؼادٯ ای اینکه ةه دیگشان أخ٭اد کنی که ةا سطی ةاص ةه ایذ

 طیکنذ اص آنجا ـشطٓ ٬ی ـظد . اؼخاسحاپنیؽد . ا٬ا این حنها ساهی اؼد که 

ٔاص٫ ؼٝشی ةا ٬اـین ـذیٮ . یکی اص ه٭کاسان  (یٕنی حٕذادی اص ةاصاسیاةان ةیکاس ؼیاح٪  )٬ا  9::2دس ةهاس ؼا٧ 

خه ةظد ط ٬ی خظاؼد ٬اـینق سا دس ؼیاح٪ ةٝشطـذ دس ٠ٍش کاسی،٬اسک  ٬ا ، ؼاة٢ ةشای ه٭ین ٬اسک گٝخه ةظد ،گٜش

٬ظ٠ٖ خی٩ی  ٬اـین اط سا اص ؼیاح٪ ةه دنظس ٬ی ةشد ط ةه لاحث جذیذؿ ٬ی سؼانذ . ٬اسک ةه ک٩یند هٮ ) که آن

ا٧ ةٕذ ةظد که دس ٔاص٫ دنظس ـذیٮ . یک ؼ اط  ٬فٙظ٧ نتظد ( صنگ صدٯ ةظد ط ةٕذ اص چنذ ؼأد ه٭ه ةا هٮ ةا ٬اـین

( ةظد که اص For-Profit) انخٝأیطیکنذ یک ـشکد  اؼخاسحاپدس ؼیاح٪ ـشکد کشدیٮ . دس آن ص٬ان  اؼخاسحاپیک 

( Corporate Sponserطیکنذ اؼپانؽشهای ـشکخی ) اؼخاسحاپـشکد کننذگان چه٪ دالس دسیاٜد ٬ی کشد . 

٬ی کشدنذ ط ةه ـشکد کننذگان دس پایان ةشنا٬ه نظٔی  داـد ، هشیک اص ـشکد کننذگان ةا هٮ سطی یک پشطژٯ کاس 

هٮ اص  SECپیفنهاد ؼها٫ دادٯ ٬ی ـذ . ا٬ا این ٬ذ٧ چنذان ٬ظ٢ٜ نتظد . ک٭پانی داـد پظ٧ اص دؼد ٬ی داد ط 

 ٠ؽ٭د پیفنهاد ؼها٫ خی٩ی ساوی نتظد .

ٮ . چنذ ؼأخی اص دنظس ةناةشاین الص٫ ةظد دس ٬ظسد ساههاییکه ٬ی ـظد این ٬ذ٧ سا ةهتظد ةخفیذ لحتد کنی

دطس نفذٯ ةظدیٮ ط دس ه٭ان ؼٝش جادٯ ای که ةٕذها صنذگی ه٭ه ٬ان سا حٙییش داد ، ک٩یند ةه ٬اسک گٝد که 

ـهش ةظ٨ذس ، ک٩شادط ةظد سا داسد . ةا اط  اؼخاسحاپسا که آن ٬ظ٠ٖ ٬ذیش Andrew Hydeـ٭اسٯ ح٩ٝن انذسط هایذ

خیٮ ،انذسط ؼش حا پا گظؿ ـذٯ ةظد ط ةیفخش اص آنچه ٜکش ٬ی کشدیٮ ٔال٠ه نفان داد ط ةٕذ دس نهاید  ح٭اػ گٜش

سا ةه ٔهذٯ ن٭ی گیشین !" اص این ه٭ه اـخیاٟ ط سط   اؼخاسحاپ٬خٕجث گٝد " چشا ـ٭ا ها خظدحظن ةشگضاس کشدن 
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ن٭ی ـناخد .  سا کنذ ک٭ی حٕجث کشدٯ ةظدیٮ ، چظن هش چه ةاـذ اط ٬ا اؼخاسحاپساؼخی اط که ٬ا سا ٬ؽئظ٧ 

 ا آن١ذس خظـحا٧ ةظدیٮ ط کا٬ال آ٬ادٯ ةظدیٮ که پیفنهادؿ سا ٠تظ٧ کنیٮ .ا٬

ةا پشطاص اص دنظس ةشگفخیٮ ط ةالٜال٩ه پیفنهاد کاس سا ةشای انذسط ٜشؼخادیٮ . نگشان ةظدیٮ که اگش خی٩ی ٬نخّش 

س سا ةه گٝد که ٔا٨یؽد ط کاط جظاب ٬ا ة٭انذ ـایذ نّشؿ ٔظه ـظد . ا٬ا اط دسخظاؼد ٬ا سا دسیاٜد کشد 

 ٬ا ؼپشد .

،  اخخیاس این داؼخان که ٬ا چٍظس طاسد این کاس ـذیٮ خظدؿ حاییذ دیگشی اؼد ةش اه٭ید أخ٭اد ط حٝظیي 

د ةه دط جظان که ؼش ساهق طیکنذ ةظدٯ اؼد  اؼخاسحاپکه اص ه٭ان اط٧ الظ٧ ط اؼاػ  . انذسط حم٭یٮ گٜش

خد ا٬ا ةشخظسد ط سطـق این ةظد که اگش این دط نٝش ِاهش ـذٯ ةظدنذ أخ٭اد کنذ . اط ٬ا سا ةه خظةی ن٭ی ـنا

 ٬ن ه٭یفه ٬ی حظانٮ کاس سا اص آنها پؾ ةگیش٫ . ،کاس سا ةه خظةی انجا٫ دهنذ که ٔا٨یؽد ا٬ا اگش نه 

٬ا ةه ٔنظان دط نٝش که ؼٕی داـخیٮ چیضی سا  ؟ؼظا٧ ٬هٮ ةٕذی این ةظد که ةه چه کؽی ٬ی ـذ أخ٭اد کشد 

طیکنذ حنها ص٬انی ٬ظ٢ٜ خظاهذ ةظد که دس ١٬یاػ ةضسگ لظسج گیشد . ٬ا  اؼخاسحاپه ةؽاصیٮ ، ٬ی دانؽخیٮ ک

حا ـق ٬اٯ هیچ ح١ظ٠ی ةشداـد نکشدیٮ ، ةا هٮ دس جای کظچکی صنذگی ٬ی کشدیٮ ط کا٬ال ةی پظ٧ ةظدیٮ . 

ٮ ٬ی دانؽخٮ که ک٩یذ ال٩ی ج٩ث ح٭اید ةشای هش کاسی گؽخشؿ دادن آن اؼد ، ا٬ا چٍظس ؟ ن٭ی حظانؽخی

طیکنذها حظؼَ خظد٬ان انجا٫ دهیٮ . نه حنها اص نّش ا٬کاناج کاس  اؼخاسحاپاین کاس سا ةا ةشگضاس کشدن ح٭ا٫ 

ةؽیاس دـظاسی ةظد ، ة٩که ٬ا دس ٬ظسد ح٭ا٫ ـهشها ـناخد الص٫ سا نذاـخیٮ که ةخظانیٮ اٜشاد ٬ناؼث سا ةشای 

ا٫ هضینه ها ط ةظدجه ط ا٬کاناج الص٫ ةشای ـشکد دس ةشنا٬ه پیذا کنیٮ.آیا طا٠ٕا ٬ی ةایؽد ٬ا ٬ؽئظ٧ ح٭

 ةشگضاسی ةشنا٬ه ةاـیٮ ؟

ة٩ه ٬٭کن ةظد دسآ٬ذ ةیفخشی داـخه  ةاـیٮ  ا٬ا هٮ حجٮ کاسی ةؽیاس صیاد ٬ی ـذ ط هٮ ةشنا٬ه ةه خظةی 

طیکنذی که دس ؼانٝشاؼیؽکظ کا٨یٝشنیا ةشگضاس کشدیٮ ؼش ط ک٩ه ٜشانک  اؼخاسحاپةشگضاس ن٭ی ـذ . دس اط٨ین 

ا ـذ اط ختش کاس ٬ا سا اص دطؼخی ـنیذٯ ةظد ط ه٭ان سطص اص پاسیؾ خظدؿ سا سؼانذٯ ةظد . کا٬ال خؽخه ةظد پیذ

ها دؼد داـد ط دس ص٬ینه ٬هنذؼی کاس  اؼخاسحاپاط ٠تال خظدؿ دس  .خظـق آ٬ذ ی، ا٬ا اص ٜىای کاس 

ی سا دس اؼخاسحاپٔذ کنذ که ةایذ کشدٯ ةظد . این ةظد که حا آخش ةشنا٬ه یٕنی ج٭ٕه ـث حظانؽخه ةظد ٬ا سا ٬خ١ا

 ٜشانؽه!!!ٜشانؽه ةشگضاس کنذ . چه کؽی ٜکشؿ سا کشدٯ ةظد ؟
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 Franck Nouyrigatٜشانک نظسیگاج 

جذیذ٫ سا ؼش٬ایه گزاسی کنٮ ؼٝش یکؽا٨ه ای سا ةه  اؼخاسحاپةشای پیذا کشدن ةهخشین جایی که ةخظانیٮ  8::2ؼا٧ 

سا ةشای هذٜٮ انخخاب کشد٫ . پؾ اص ؼٝش یکؽا٨ه ا٫ ـق ٬اٯ ٬فٙظ٧ پظ٧  ٬شیکاآدطس دنیا ـشطٓ کشد٫ که نهایخا 

٬اسک  سادس  9::2ٮ سا ٜشاهٮ کنٮ . ط٠خی دس ؼا٧ اؼخاسحاپج٭ٖ کشدن ةظد٫ حا ؼش٬ایه الص٫ ةشای ساٯ انذاصی 

سا آیٝظن ةظد٫ که حظانؽخه ةظد ؼش٬ایه گزاسی اط٨یه هنگٝخی  ٬Appفٙظ٧ کاسةش سطی یک ،ؼانٝشاؼیؽکظ دیذ٫ 

د سا دیذ٫ ط دطؼخهای خظةی ـذیٮ . یک ٬اٯ ةٕذ اص آن که ةٍظس حٝننی ه٭شاٯ ینجزب کنذ . ةٕذ ها دس ٜشانؽه ک٩

طیکنذ کاس کشد٫ ؼش اص ؼیاح٪ دس آطسد٫ . اینجا ةظد که حم٭یٮ صنذگی  اؼخاسحاپد سطی اؼخشاحژی های ین٬اسک ط ک٩

خٮ . ٬اسک ، ک٩یند ط ٬ن حیٮ ٔا٨ی ای ةظدیٮ ط طیکنذ کاس ٬ی کشدیٮ . ا٬ا  اؼخاسحاپؼأخه سطی  24 ا٫ سا گٜش

خٮ اؼخاسحاپ ٬ن  ةجای آن که ١َٜ ةه ایذٯ خظد٫ ٜکش کنٮ، طیکنذ هنظص خی٩ی وٕیٞ ةظد اینجا ةظد که حم٭یٮ گٜش

خٮ پظ٨ی سا که داـخٮ ةشای ساٯ انذاصی  هاهٮ ٬اننذ آن خظد٫ پؾ انذاص  اؼخاسحاپد٧ ةه دسیا  ةضنٮ  . پؾ حم٭یٮ گٜش

ةه پشطژٯ ٬فخشک٭ان اخخماك دهٮ . خانظادٯ ط دطؼخانٮ دس این ٬ظسد ـک داـخنذ . ا٬ا ٬ن کا٬ال ةه ،شد٫ ٬ی ک
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ذ صیادی خظاهذ کشد . ن٭ی حظانیذ کاس آٜشین ةاـیذ اگش  اؼخاسحاپکاس٫ ٬ٍ٭ئن ةظد٫ . ـک نذاـخٮ که  طیکنذ ـس

کش ٬ی کنٮ چ١ذس خظؿ ـانؾ ةظدٯ ا٫ . نه حنها 4ٜنخظانیذ ٠تظ٧ خٍش کنیذ ، ةخمظك ط٠خی آینذٯ ٬فخن نیؽد 

که ةا ٬اسک ط ک٩یند آـنا ـذ٫ ، ة٩که ٜکش ٬ی کنٮ این دط حنها اٜشادی هؽخنذ دس ح٭ا٫ دنیا که ٬ی خظاهٮ ةا آنها 

 کاس کنٮ .

هش ؼه حای ٬ا ةه ه٭ه جا پشطاص داـخیٮ حا ةخظانیٮ این طیکنذ ها سا ةشنا٬ه سیضی کنیٮ . یک ؼا٧ ح٭ا٫ سا  ،چنذ ٬اٯ اط٧

٬اسک ط ک٩یند ةه ـذج آن  این دس حا٨ی ةظدکهدس یک ٌٛش ٬ت٪ ٬ی خظاةیذ٫ ط ٌٛش دیگشؿ کاس ٬ی کشد٫ ط 

ٌٛش احاٟ ٬فٙظ٧ ةه کاس ةظدنذ . ا٬ا این سطؿ که ه٭ه کاسها سا خظد٬ان انجا٫ ةذهیٮ دس دساص ٬ذج جظاب ن٭ی 

خ٭ا٨ی سا که ةخظاننذ سطیذاد سا ةا ٬ظ١ٜید داد . ةه یک د٨ی٪ ، ط آن اینکه ٬ا دس ح٭ا٫ ـهشها جا٬ٕه کاسآٜشینان اح

طیکنذاین اؼد که ٬ی حظان ةا ٜشهنگ  اؼخاسحاپیکی اص ٬ه٭خشین ٬فخمه های ةشگضاس کننذ ن٭ی ـناخخیٮ . 

. ٬ثال اگش ـهش ٬ظسد نّش نؽتخا ؼنخی ةاـذ ٬ی حظان ةشای ـشکد کننذگان کاسحهای  ٬حیَ حٍاة٢ پیذا کنیذ

ایی که ؼشط ٬ی ـظدک٭ی  ٬خٝاطج خظاهذ ةظد ا٬ا ةایذ ٜشهنگ هش جایی سا ٔىظید سؼ٭ی لادس کشد ط نظٓ ٘ز

 ساحخی آنها سا ٜشاهٮ کشد . ٬ی حظان ةفناؼیذ حا ةذانیذ چه کؽانی ةایذ ـشکد کننذ ط چٍظس 

٬کانهای خاك آـنایی داـخنذ ةه ٬اسک ، ک٩یند ط ٬ن ٬ی دانؽخیٮ که ٬جتظس خظاهیٮ ـذ ةه ؼایش اٜشادی که 

ا ةخظانیٮ هذاید ط کنخش٧ ٔ٭٩یاج سا دس آن ـهش ها ةه آنها ةؽپاسیٮ . ٬ا ةه دطا٩ٌث هایی دس این أخ٭اد کنیٮ ح

ان ٠تال دس  ان ةشگضاس کننذ أخ٭اد کشدٯ اؼخاسحاپص٬ینه که ةیفخـش  ـشکد کشدٯ ةظدنذ ط ٬ی خظاؼخنذ آنشا دس ـهـش

ه هش هٝخه چنذین ای٭ی٪ اص اٜشاد ٬خخ٩ٞ کاس سا ةه آنها ؼپشدیٮ . ک٪ ٬ج٭ظٔه  ٬ا آن١ذس گؽخشدٯ ـذ ک ةظدیٮ ط 

( ةظد  ShaneRaiserطیکنذ سا ةشگضاس کننذ . اط٨ین نٝش ـین سیضس) اؼخاسحاپداـخیٮ که ٬ی خظاؼخنذ خظدـان یک 

آیظطا ةشگضاس کنذ. این یک حجشةه جا٨ث ةظد . ٬ی دانیذ  Des Moinesطیکنذی دس ـهش  اؼخاسحاپکه ٬ی خظاؼد 

ها  اؼخاسحاپکاس آٜشین هؽخنذ که ةا ایذٯ  ٜٕا٧   شانؽیؽکظ ط ؼیاح٪ گشطٯ های جظان  که دس ـهشهایی ٬ث٪ ؼانٝ

د  د . آیا پیق خظاهذ ٜس آـنایی داسنذ . ا٬ا این جشیان دس یک ـهش ٬خظؼَ دس طؼَ آ٬شیکا چٍظس پیق خظاهذ ٜس

 !؟ ٬ا ـک داـخیٮ 

ط دس چنذ ج٩ؽه حظیید آپ ) ٬یخینگ ها  ةه این ـهش ن١٪ ٬کان کشدٯ ةظد 9::2ا٬ا ـین ةهخش ٬ی دانؽد . اط ؼا٧ 

ط ج٩ؽاج اٜشاد ٔىظ دس حظییخش ( ـشکد کشدٯ ةظد. اط ه٭یفه حٕذادی کاسآٜشین نظپا سا دس گظـه ط کناس این نفؽد 

ها ٬ال٠اج کشدٯ ةظد ، که دس ٬ظسد ایذٯ هایفان ةا هٮ لحتد ٬ی کشدنذ . ا٬ا ـین دیگش خؽخه ط نا ا٬یذ ـذٯ ةظد 

سی سا ةه انجا٫ نشؼانذٯ ةظدنذ ، ٬ثال ج٩ظ ةیاٜخنذ ط ٔ٭ال یک ـشکد سا ساٯ ةیانذاصنذ . ایذٯ های که چشا هیچظ٠د کا

                                                           
ژگی حح٭٪ اةها٫ کاسآسٜشینان ط حم٭یٮ گیشی دس ـشایَ ٔذ٫ اٌ٭یناناـاسٯ ةه طی 
4
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جا٨ث صیادی داـخنذ ا٬ا ٬ی حشؼیذنذ . ن٭ی دانؽخنذ چٍظس ـشطٓ کننذ ط اٜشاد ٬شةظٌه سا ن٭ی ـناخخنذ. ط٠خی 

ین کاسآٜشینان ٔا٬٪ ٬حشک خظةی سا خظانذ احؽاػ کشد که این ٬ی حظانذ ةشای ا اؼخاسحاپـین ختش ٬شةظً ةه 

 ةاـذ .

کفظس ةشگضاس کشدٯ اؼد ، که هیچ کذا٫ ٬٭کن  :6ـهش اص  ::2طیکنذ حا کنظن ج٩ؽاحی سا دس ةیفخش اص  اؼخاسحاپ

ن٭ی کشدیٮ . ٬ا  أخ٭ادنتظد اگش ٬ا ةه ٔنظان ةشنا٬ه سیضان این سطیذاد ةه اٜشاد ٬ح٩ی ةشای ةشگضاسی ط گشدانذن آن 

ی که ةخظاهذ اخخیاس الص٫ سا ٬ی دهیٮ که این سطیذاد سا ةٍظس ٬ح٩ی ةشنا٬ه سیضی کنذ . ة٩ه سطنذ دس ح١شیتا ةه هشکؽ

خظاؼد نا٬ه سا داسیٮ ، ا٬ا آنچه طا٠ٕا ٬ی خظاهیٮ ةذانیٮ این اؼد که ٬خ١اویان طا٠ٕا ةه ٬ج٭ظٔه ٔال٠٭نذ 

 نذاـخه ةاـذ .ةاـنذ ط هیچ د٨ی٪ دیگشی دس پفد ح٭ای٩فان ةه ةشگضاسی این سطیذاد طجظد 

٬ٕ٭ظال این که یک نٝش ؼٕی کنذ دؼخق سا ةه ؼ٭د ـ٭ا دساص کنذ نفانه خظةی اؼد . ح١شیتا ٬ث٪ این اؼد که 

ةه این ٬ٕنا نتاـذ این ـایذ  ،کؽی که ةا اط ٠شاس دطؼخی گزاـخه ایذ ةه ـ٭ا ةگظیذ که اص ـ٭ا خظـق آ٬ذٯ اؼد 

٠٪ ٬ی حظانیذ ٜکش کنیذ که این ـخن چیضی ةشای گٝخن که ـ٭ا نهایخا یک صطج ٔا٨ی خظاهیذ ـذ ، ا٬ا حذا

طیکنذ سا ٬یضةانی کننذ ، دس ٬ظسد ٬ا چیضهایی  اؼخاسحاپداسد .اٜشادیکه ادٔا ٬ی کننذ که ٬ی خظاهنذ یک ةشنا٬ه 

 ـنیذٯ انذ ط ٬ی گظینذ که ٬ی خظاهنذ دس این ٩ٜؽٝه ط ایذٯ ـشیک ـظنذ ط این ا٬خیاصی ةه نٖٝ آنهاؼد . 

ٜشانک اص ٬ن  ط ٬اسک، ک٩یند ةشخظسد ٬ا ک٭ی حٕجث کشدٯ ةظد . ه٭انٍظس که خظدؿ ٬ی گظیذ 0 "  ـین اص ٌشص 

خنذ ، ١َٜ پشؼیذنذ چه چیضی  نخظاؼخنذ که اص خظد٫ ٜی٩٭تشداسی کنٮ ط ةشایفان ةٝشؼخٮ . اص ٬ن آص٬ظنی نگٜش

 الص٬ؽد ةذانٮ ط ؼپؾ ٬شا ةه نیظیظسک ٜشؼخادنذ ."

طیکنذ دنظس سا اداسٯ ٬ی کنذ نیض اص أخ٭ادی که ةه اط کشدٯ  اؼخاسحاپا٧ حاوش ( که دس حJon Rossiجان سطؼی )

سطیذادی سا دس دنظس ةشگضاس کنذ ةذطن  ،ةظد٫ جا خظسدٯ ةظد . اط اص اینکه ٬ی حظانؽد ةه ٔنظان ن٭اینذٯ ٬ج٭ظٔه ٬ا

احؽاػ که ٠ذسج ةه اط  ٬ا سا اص نضدیک ٬ال٠اج کشدٯ ةاـذ خی٩ی حٕجث کشدٯ ةظد . این یآنکه حخی یکی اص أىا

ةا ح٭ا٫ این ةی أخ٭ادی هایی که دس دنیای ا٬شطص "  0 طاگزاس ـذٯ ةظدٯ ةؽیاس ةشایق ٬هٮ ةظد ، خظدؿ ٬ی گظیذ

ا٫ سا اسائه  DNAطجظد داسد ، اص اینکه ٬جتظس نتظد٫ اص سطی ٬ظانٖ ةپش٫ ، ٜش٬های دساص ط ٌظی٪ سا پشکنٮ ، ن٭ظنه 

أخشاٛ کنٮ ،  (KGB)هة هگ اؼخگاٯ دسطٗ ؼنج دس ١٬اة٪ یک ٬ا٬ظس ةاصنفؽخه کدهٮ ٬ذسکی سا ا٬ىا کنٮ یا ةا د

طیکنذ ةه کاس  اؼخاسحاپ" جان ن١ٍه نّشاج ٬ا سا ٔالطٯ ةش اینکه دس سطاةٍق دس ٜٕا٨یخهای  خی٩ی حٕجث کشدٯ ةظد٫

د . "  خه ةظد ، دس ؼایش ا٬ظس کاسی اؿ نیض ةه کاس گٜش طیکنذ ـشکد  اؼخاسحاپس که ةشای اط٨ین ةاس د :2:1اص ؼا٧ گٜش

سا ةکاس ةشدٯ ا٫ ط ؼٕی  ةٕذ ـک کن آن هٮ دس لظسحیکه د٨ی٩ی داـخی،ا٬شطص ٩ٜؽٝه اط٧ أخ٭اد کن کشد٫ حا ةه 

 " .کشدٯ ا٫ آنشا ةا ح٭ا٫ اٜشادیکه ةا آنها کاس ٬ی کنٮ هشسطص ةکاس ةتش٫
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ض سا ةهٮ سیخخه انذ ط نّشاج ٬نٝی اـختاٯ نکنیذ ، ٬ؽ٩ٮ اؼد که ةشگضاس کننذٯ هایی هٮ داـخه ایٮ که ه٭ه چی

ک کشدن ؼشط کاس یؽ، ةا س  اؼخاسحاپ کؽث ط کاس، ةظیژٯ  کؽث ط کاس صیادی دس ٬ظسدـان دسیاٜد کشدٯ ایٮ . ا٬ا 

داسد . اگش ةه اٜشاد ٜشلد نذهیٮ ، احخ٭ا٨ق صیاد اؼد که دس ةؽیاسی اص ـهشهایی که دس حا٧ حاوش ٠ادس ةه 

 داـخه ةاـیٮ .ٔ٭٩کشد هؽخیٮ نخظانیٮ ٜٕا٨ید 

جهد داخ٩ی داسد ـا٬٪ ٬ذاسکی پش اص حظلیه های الص٫ ةشای ک٭ک ط ساهن٭ایی  wikiطیکنذ یک  اؼخاسحاپ

حاال ةا آن جذیذ . این دؼخظسا٨ٕ٭٪ سا ةه آنها ٬ی دهٮ ط ؼپؾ ٬ی گظییٮ "  طیکنذ اؼخاسحاپیک سطیذاد ؼاص٬انذهی 

طیکنذ  اؼخاسحاپٮ که دس جا٬ٕه خظدـان ٬ت٩ٚ ط ساهن٭ای " ٬ا این ٠ذسج ط اخخیاس سا ةه آنها ٬ی دهی ج٩ظ ةشط

خظدـان ةاـنذ . ٬ا ن٭ی خظاهیٮ ؼش ساٯ آنچه که آنها ٜکش ٬ی کننذ ةشای ٬ج٭ظٔه ـان ةهخش اؼد ٠شاس ةگیشیٮ. 

ان خظاهیٮ گزاـد ،  ح٭ا٫ ٬ٍا٨ث،اگش حم٭یٮ ةگیشیٮ کاس سا ةا داط٩ٌث جذیذی ادا٬ه ةذهیٮ  ٬ان سا دس اخخیاـس

طیکنذ اخخماك ٬ی دهیٮ ط اص ٌشاحان ٬ان ٬ی خظاهیٮ ةشایفان ٨ظگظیی  اؼخاسحاپیک آدسػ ای٭ی٪ دس  ةه آنها

 ٌشاحی کننذ حا ةه آنها دس حت٩یٙاج ةشنا٬ه ـان ک٭ک کنذ . 

 

 ةگیشنذطیکنذ  اؼخاسحاپچٍظس ٠ذسج سا دس اخخیاس اٜشاد ٠شاس ٬ی دهیٮ حا ةخظاننذ ةهخشین نخیجه سا اص 

دالس اؼد،که  ::1طیکنذ ـشایَ ةؽیاس ؼادٯ ای طجظد داسد. هضینه هش طیکنذ ک٭خش اص  سحاپاؼخاةشای ـشکد دس 

که لٛش ٬ی کنیذ نیض ٬ی ـظد . ا٨تخه ةٕىی ها ٬٭کن اؼد کیک هٮ ةخظاهنذ ا٬ا خی٩ی ای ـا٬٪ ٘زا ط ٠هظٯ 

ه اٜشاد ٜٕا٧ دس صطد ٬ی ٜه٭نذ که ساٯ های ةهخشی ةشای خظسدن یک لتحانه ٬جانی هٮ هؽد . ٬خظجه ـذٯ ایٮ ک

جا٬ٕه هؽخنذ که ایذٯ هایی  ی دس ح٭ا٫ ص٬ینه های ٬خٝاطج خظاهان ـشکد دس این ةشنا٬ه هؽخنذ ط اٜشاد ٬خخ٩ٝ

داسنذ . ٬ا ن٭ی خظاهیٮ که ٬انٖ اص ـشکد هیچکؾ ةفظیٮ . ةایذ ا٬یذطاس ةاـیٮ ط دیگشان سا نیض ٬خ١أذ کنیٮ که 

 اؼخاسحاپج٩ؽاج ای٭ی٩ی ٜشؼخادٯ ةظد دس ٬ظسد یکی اص ،( ةشای ـین Carmanا٬یذطاس ةاـنذ . صنی ةه نا٫ کاس٬ن  )

نگشان ةظد  ،کشدٯ ةظد ط نظـخه ةظد ةا طجظد آنکه ٜکش ٬ی کنذ سطیذاد خظب پیق سٜخه ةظددس آن ـشکد که  طیکنذ

٭نذ نتظدٯ ةاـذ . اط ٜی٩٭نا٬ه ای ةشای یک ةشنا٬ه ک ظدک که ٬هاسج اط دس نّش دیگش ـشکد کننذگان خی٩ی اسـص

اط ٬ی دانؽد که  !٬ی خظسد یا نه  اؼخاسحاپح٩ظیضیظنی نظـخه ةظد ط ن٭ی دانؽد آیا ةه دسد اسائه ـذن دس 

 نظیؽنذٯ خظب ط خال٠ی اؼد ، ا٬ا هیچظ٠د خظدؿ سا ةه ٔنظان یک کاس آٜشین حمظس نکشدٯ ةظد . 
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 آیا شوا خَد را یک کارآفزیي در ًظز هی گیزیذ ؟

ٮ اینکه اختاس ه٭یف ه پش اص داؼخانهایی اؼد اص نختگان حجاسی ط پیفشطان حکنظ٨ظژی که ٩ٔی٘ش

ِاهشا یک ـته ک٭پانی های چنذین ٬ی٩یظن دالسی سا ةظجظد آطسدٯ انذ ، دس طا٠ٖ کاسآٜشینی یک 

ٌی ٌشی٢ اؼد . آیا ٬فک٩ی سا حفخین دادٯ ایذ ط ایذٯ خال٠انه ای ةشای ح٪ آن دس نّش 

ٙییش دس هش ص٬ینه ای که ةاـذ ، هنش ، آ٬ظصؿ ، ٬هنذؼی ، داسیذ . این ح٭ای٪ ـ٭ا ةه ایجاد ح

 ؼال٬خی ط ؼایش ص٬ینه ها اص ـ٭ا یک کاسآٜشین ٬ی ؼاصد .

 

پؾ ةشایق ای٭ی٩ی ٜشؼخاد ط اط سا حفظی٢ کشد که دس هش  ،این صن أخ٭اد ةه نٝؾ کاٜی نذاسد کهةشای ـین طاوح ةظد 

که ةا  ایذ کاس آٜشینی ٔال٠٭نذ هؽخیذ ط د٨ی٩ی داـخهطاوح اؼد که ـ٭ا ةه ـشکد کنذ."  اؼخاسحاپلظسج دس 

٭نذ طا٠ٖ خظاهذ ـذ  خه ایذ . ٬ن ةه ـ٭ا اٌ٭ینان ٬ی دهٮ که حظانایی های ـ٭ا اسـص  ."٬ن ح٭اػ گٜش

نتهایذٯ اؿ سا ( Carman)سا ٌی ؼه سطص ةشنا٬ه صیاد ةتینذ . کاس٬ن  ( Carman)ـین ٬ظ٢ٜ نفذ کاس٬ن  چهاـس

د . ا٬ا ط٠خی  ـث اسائه کشد ا٬ا آن١ذس  سا سطی ؼن دیذ  ( Carman)ـذ ـین کاس ٬ن ج٭ٕه٬ظسد اؼخ١تا٧ ٠شاس نگٜش

که کاس حی٭ق سا اسائه ٬ی داد ـین خی٩ی حٕجث کشدٯ ةظد چظن یکی اص ٬ظاسدی که کاس٬ن دس ای٭ی٩ق نظـخه ةظد 

سطی ؼن ةشطد . ا٬ا دس ١٬اة٪ دیگشان  که این ةظد که اط دس ج٭ٖ ن٭ی حظانذ ةخظةی لحتد کنذ ط خجا٨د ٬ی کفذ

د کا٬ال ٬فخن ةظد که اص ةظدن ةا .ٜظٟ ا٨ٕادٯ ةظد  ( Carman)ـین ٬ی گظیذ که کاس ٬ن ط٠خی سطی ؼن ٬یٜش

 اٜشاد حی٭ق ط اسحتاً ةش٠شاس کشدن ةا اٜشادٜظٟ ا٨ٕادٯ هیجان صدٯ اؼد .

 اؼخاسحاپةه اط گٝد که  نضد ـین آ٬ذ ةا چف٭های خیؾ اص اـک اط سا ةٙ٪ کشد ط  ( Carman)ةٕذ اص ةشنا٬ه کاس٬ن

ن٭ی دانٮ ه٭کاسی این حیٮ ادا٬ه طیکنذ ةشایق حجشةه ای ةظدٯ که صنذگی اؿ سا ٬خحظ٧ کشدٯ اؼد . اط گٝد 0 " 

پیذا خظاهذ کشد یا نه ، ا٬ا دس هش لظسج ٬ن ٬ٍ٭ئنا ةه کاس آٜشینی ٔال٠٭نذ ـذٯ ا٫ . حظ ةأث ـذی چف٭های ٬ن 

 ." ـظنذ ط ةا اٜشاد ٜظٟ ا٨ٕادٯ ای آـنا ـظ٫ ةه دنیای حکنظ٨ظژی ط کاسآٜشینی ةاص 

این حجشةه ٬خحظ٧ کننذٯ سا اص اینشط ةذؼد نیاطسد که کؽی دس ٬ظسد الظ٧ کاسآٜشینی ةشایق ( Carman)کاس٬ن 

ؼخنشانی کشدٯ ةظد یا ةه اط گٝخه ةظد چٍظس یک ک٭پانی ساٯ ةیانذاصد . ةا طجظد آنکه حٕذادی ؼخنشانی ط 

که ةا  کؽث ط کاس طیکنذ حظؼَ ٔذٯ ای اص کاس آٜشینان ط سهتشان  اؼخاسحاپؼ٭ی دس س  (Presentationاسایه)

کاسآٜشینی آـنایی داسنذ اسائه ٬ی ـظد ، ا٬ا ـشکد دس آنها اجتاسی نیؽد . ٬ی دانیٮ که اگش اٜشاد ٜکش ٬ی کننذ 
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ناؼی گظؿ کننذ، پؾ  ط٠خفان سا ةهخش اؼد سطی کاس کشدن ةشسطی پشطژٯ ـان لٛش کننذ حا ةه لحتخهای کاـس

ةهخش اؼد ه٭ان  کاس سا ةکننذ . ٬ا ٬خظجه هؽخیٮ که اٜشاد ط٠د آصادـان سا لٛش ـشکد دس این سطیذاد کشدٯ انذ . 

آنها دیگش ةچه های ٬ذسؼه نیؽخنذ ، آنها ةضسگؽاالنی هؽخنذ ةا کاس ح٭ا٫ ط٠د ط هضینه های صنذگی که ةایذ 

 ةا انجا٫ ةذهنذ سطی ٬ی دهذ ، نه ةایذ ةمظسج ٔ٭٩ی ا کاسی کهة طیکنذ اؼخاسحاپط یادگیشی دس  !پشداخد کننذ

 نفؽخن ط ١َٜ گظؿ کشدن ةه لحتد دیگشان .

 !الص٫ اؼد أخ٭اد کنیذةاـیذ، یک کاسآٜشین ٬ظ٢ٜاینکه چشا ةشای 

طیکنذ سا  اؼخاسحاپطیکنذها ـشکد ٬ی کننذ . ةٕىی ایذٯ حجاسی داسنذ ط  اؼخاسحاپاٜشاد ةا دالی٪ ٬خخ٩ٝی دس 

انی ةشای پیق ةشدن آن ٬ی ةیننذ . ا٬ا این کاس گاهی ٬٭کن اؼد ٬فک٪ ةاـذ . ـایذ حی٭ی سا حفکی٪ دهیذ که ٬ک

اٜشاد آن حیٮ اص ایذٯ ـ٭ا ، یا٠ؽ٭خی اص آن ، خظـفان ةیایذ ، ا٬ا ةشای اجشای آن ٔ٭٩کشد ٬خٝاطحی سا دس نّش ةگیشنذ . 

٭نذ ةظدن دس  طیکنذ این اؼد که ٬ٍ٭ئن ـظیذ که ٬ی حظانیذ  سحاپاؼخاةخفی اص یک ـشکد کننذٯ ٜٕا٧ ط اسـص

أخ٭اد کنیذ ط ةه آنها ٠ذسج ط اخخیاس الص٫ سا ةذهیذ حا دس ٬ظسد ایذٯ حان حم٭یٮ  )ه٭کاسانخان( ةه پاسحنشهایخان

 ةگیشیذ .

یذ ةه . ایذٯ ةاها حیٮ هایی طا٠ٕا ٬ظ٢ٜ خظاهنذ ـذ که دس ه٭ان ٬شح٩ه اط٨یه ةه ةحث دس ٬ظسد ایذٯ ةپشداصنذ حن

خه ةاـذ که Undevelopedانذاصٯ کاٜی خا٫ ط ةکش ) ( ةاـذ ط ٬ظؼؽی داـخه ةاـذ که هنظص د٠ی١ا حم٭یٮ نگٜش

چٍظس ةایذ ایذٯ سا ةه اجشا سؼانذ . هشچه صطدحش پزیشای نّشاج جذیذ ةاـذ ، احخ٭ا٧ اینکه ٌشح ٬ظ١ٜی داـخه 

 ةاـنذ ةیفخش خظاهذ ـذ .

 اؼد که ةا اٜشاد جذیذ ةش٠شاس ٬ی کننذ حا خظد   اسحتاٌاحیطیکنذها ةیفخش دس  پاؼخاسحاا٬ا ةشای ةیفخش اٜشاد اسصؿ 

ادا٬ه خظاهنذ داد  اؼخاسحاپآن اسحتاٌاج سا ةٕذ اص پایان ،ایذٯ های حجاسی که ةا آنها دس آنجا آـنا ٬ی ـظنذ . آنها 

 جذیذی دس دنیای حجاسج پیذا کننذ . دطؼخانحا ک٭پانی های جذیذ ـک٪ ةگیشنذ ط 

( دس ١٬ا٨ه ای ةه David Smallbone( ط دیظیذ اؼ٭ا٨تظن )٬Friedrike Welterح٢١ ةه نا٬های ٜشدسیک ط٨خش ) دط 

ٮ آنکه ن١ق أخ٭اد دس کاسآٜشینی هنظص ةٍظس کا٬٪ دسک نفذٯ اؼد ،  نا٫ " کاسآٜشین " چنین نظـخه انذ که ٩ٔی٘ش

ذ ط نجاسی الص٫ نیؽد اص ٌشی٢ ٠شاسدادها حنّیٮ ـظ یک اثش ٬ٝیذ دیگش ٬ی حظانذ این ةاـذ که دیگش ح٭ا٫ اسحتاٌاج ح

٬ٕا٬الج ةشای کاسآٜشین ک٭خش ٬ی ـظد . ةه ٔتاسج دیگش حنها أخ٭اد اؼد که اه٭ید  یةه این حشحیث هضینه ها

 پیذا ٬ی کنذ ط ةأث ٬ی ـظد کاس حجاسی سطنذ ؼادٯ حشی سا ٌی کنذ.

ه نیؽد ط دس ٔین حا٧ ٬ا ن٭ی حظانیٮ دس خالء ةه دیگشان أخ٭اد ک نیٮ ، ط ٬ح١١ان دسیاٜخه انذ که أخ٭اد دط ٌٜش

ةؽخگی ةه ٠ظأذ ط ٬ٕیاسهای ٬حیٍی داسد که اٜشاد دس آن داسنذ ساةٍه سا ٬ی ؼاصنذ . ط این ٬ؽا٨ه ةشای کاسآٜشینان 
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خه . چنانچه ط٨خش ط اؼ٭ا٨تظن حظویح ٬ی  اص اه٭ید ةیفخشی ةشخظسداس اؼد حا ةشای حجاسج های اص پیق ـک٪ گٜش

صیادی طجظد داسد که کاسآٜشینان ص٬انیکه ةخظاهنذ خظدـان سا ةه ٔنظان ٜشدی ٬ظسد أخ٭اد  دهنذ احخ٭ا٧  

یک جا٬ٕه ٬حؽظب طیکنذ  اؼخاسحاپخظد سا دس ٬ظ٠ٕید ؼخخی ةتیننذ . ةه ٔتاسج دیگش اص آنجا که  ،فناؼاننذة

ان دس اط٨ین ج٩ؽه  ٬ی ـظد أخ٭اد دس آن ةؽیاس ٬هٮ اؼد .حخی اٜشادی که حنها یک ؼأد اص  اط٨ین حىظـس

 . اؼد٬ی گزسد ٔىظی اص این جا٬ٕه ـذٯ  اؼخاسحاپ

 

آیا حا ةه حا٧ ٠ذسج أخ٭اد ٌتیٕی ط خی٩ی صطد سا حجشةه کشدٯ ایذ ؟ ط٠خی ٬ی دانؽخیذ ـخن 

ةه ـ٭ا أخ٭اد داسد آیا این ٠ذسج سا دس خظد احؽاػ کشدٯ ایذ که ٬ی حظانیذ کاسها سا ةا ٠اة٩ید 

اجشا ةشؼانیذ ؟ آیا حا ةه حا٧ خظدحان ةا أخ٭اد کشدن ةه دیگشی این ٠ذسج سا ةه اط دادٯ ح٭ا٫ ةه 

 ایذ؟ نخیجه چه ةظدٯ اؼد ؟

 

 اؼخاسحاپا٨تخه دس ةٕىی جاها این ٜشهنگ أخ٭اد حا حذطدی کنذ پیق ٬ی سطد . ٬ثال یکی اص ه٭اهنگ کننذگان 

ةه خمظك دس ،اس ـخمی  ه٭یفه ٬فک٪ ةظدٯ اؼد دس ؼنگاپظس ٬ی گٝد که دس آنجا ةه اـخشاک گزاـخن اٜک

طیکنذ ٜىایی ایجاد کشدٯ ةظدٯ اؼد که حخی خظدداسحشین  اؼخاسحاپا٬ا دس ٔین حا٧  !ٜىایی پش اص اٜشاد ٘شیته 

یث ـذنذ که ایذٯ هایفان سا ٬ٍشح کننذ  ح٭اید ط حاییذ حاوشین ،ط ةا ٬ٍشح ـذن اٜکاس ط ایذٯ ها  ،اٜشاد هٮ ح٘ش

٬ح٩ی طیکنذ ، اؼخاسحاپکه ةهخشین پشطژٯ ها ةشای ـشطٓ پیق ةشطنذ . یکی اص ةضسگخشین ا٬خیاصاج ةأث ٬ی ـظد ،

ةظدن آن اؼد . ةٍظسیکه احخ٭ا٧ صیادی هؽد که ـشکد کننذگان دس آنجا کؽی یا کؽانی سا ةفناؼنذ که ةا آنها 

ج٭ٖ یکذؼد حش ـظد . ـایذ  ،یذ ط ه٭ین ةأث ٬ی ـظد حا حذطد نکاس کشدٯ انذ یا اٜشاد دیگش حاوش سا ٬ی ـناؼ

ةشای ؼایش ؼاص٬انها ؼادٯ ةه نّش ةشؼذ که ه٭ه ةشای آخش هٝخه ةه ؼانٝشانؽیؽکظ ةشطنذ ، ةا این ٜکش که نضدیک 

ؼی٩یکظن ط٨ی ةظدن ه٭ه سا ٬فخاٟ سٜخن خظاهذ کشد . ا٬ا اص دیذ ٬ا ، اینکاس هذٛ ال٩ی سا ک٭شنگ ٬ی کنذ . ٬ا 

دس ح٭ا٫ جظا٬ٖ سیفه ةذطانذ حا ةه ٬شد٫ ه٭ان جا٬ٕه این ا٬کان سا ةذهذ که  طیکنذ اؼخاسحاپ٬ی خظاهیٮ که 

 جا٬ٕه خظدـان سا ةؽاصنذ ط حخی ٬فکالحق سا ح٪ کننذ .

ةشخی ٬٭کن اؼد این نّش سا داـخه ةاـنذ که دس دنیای اٌالٔاج دیجیخا٧ ط ـتکه های اجخ٭أی ا٬شطصی دیگش 

ةا هٮ کاس کننذ . ٬گش نه اینکه هشکؽی ٬ی حظانذ دسخانه اؿ ةفینذ ط الص٫ نیؽد اٜشاد کناس هٮ ةاـنذ حا ةخظاننذ 

ةٍظس آنالین اسحتاً ةش٠شاس کنذ؟ این ٌظس ساحخش حش نیؽد ؟ خظب ٬ی ـظد اینٍظس ٜکش کشد ا٬ا طا٠ٕید این اؼد که 
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ٜد . ةه خی٩ی اص کاسآٜشینان ٜه٭یذٯ انذ که ةه این ٌشی٢ کاس ةه آن خظةی که آنها ٬ی خظاهنذ پیق نخظاهذ س 

های ٬خخ٩ٞ دس یک ٜىای کاسی ٬فخشک کاس ٬ی کننذ ط ةه جاهایی ٬ث٪ اؼخاسحاپه٭ین د٨ی٪ اؼد که اٜشادی اص 

کاٜی ـاپ ٬ی سطنذ ، اینٍظس ةه نّش ٬ی سؼذ که اسحتاً سط دس سط نه حنها دس خ٢٩ ایذٯ های ةهخش ة٩که دس ایجاد 

ةه اٜشادیکه دس  حا٬ا ه٭یفه اٜشاد سا حفظی٢ ٬ی کنیٮ  أخ٭اد نیض ن١ق ةؽیاس ٬ه٭ی خظاهذ داـد . ةا طجظد آنکه

ا٬ا ٬ی دانیٮ که این أخ٭اد کظس کظسانه ن٭ی حظانذ ٬ذج صیادی  ،٬ال٠اج کشدٯ انذ أخ٭اد کننذطیکنذ  اؼخاسحاپ

 اؼخاسحاپ( که یکی اص ـشکد کننذگان ختشٯ ط کهنه کاس Daniell Morillدطا٫ داـخه ةاـذ . خانٮ دنی٪ ٬ظسی٪ )

های طیکنذ  اؼخاسحاپاؼد ٬ی گظیذ که اط طا٠ٕا ٔال٠٭نذ اؼد که دس  اؼخاسحاپذ ها ط ک٭پانی های طیکن

ـهشهای ٬خخ٩ٞ ا٬شیکا ط یا ؼایش ن١اً دنیا ـشکد کنذ ط ةا اٜشاد دس ح٭اػ ٠شاس ةگیشد . اص اینشط ای٭ی٪ ٬ی ٜشؼخذ 

یذٯ پشداصان آنجا آـنا ـظ٫ . ا٬کان داسد ٬شا ٬ن داس٫ ةه ـیکاگظ ٬ی آیٮ ط ٔال٠٭نذ٫ ةا کاسآٜشینان ط ا 0ط٬ی گظیذ

 ةا آنها دس ح٭اػ ٠شاس دهیذ ؟

طیکنذ سا ةه یک ـتکه ةؽیاس ٠ذسح٭نذ حتذی٪ ٬ی کنذ این اؼد که  اؼخاسحاپخانٮ دنی٪ حظویح ٬ی دهذ که آنچه 

که ـ٭ا ةخظانیذ  . پؾ این طا٠ٕا ٔا٨یؽدکاسی انجا٫ ةذهنذ دس این ـتکه خظاهنذ ٬انذ  ٠مذداسنذ اٜشادی که طا٠ٕا

ةه این اٜشاد طا٠ٕا ةاهظؿ ) که طا٠ٕا داسنذ کاسی سا ةه انجا٫ ٬ی سؼاننذ ( دؼخشؼی داـخه ةاـیذ . اط ادا٬ه ٬ی 

ةشای ٬ن ةهخشین ساهی خظاهذ طیکنذ  اؼخاسحاپدهذ 0 ٜشه کنیذ سطصی ةشؼذ که ک٭پانی طا٠ٕا ةضسگ ـظد ، آنظ٠د 

٬خشادٛ ـذٯ ةا اٜشادیکه طا٠ٕا ح٭ای٪ داسنذ کاس  اؼخاسحاپنا٫ خخذا٫ کنٮ . ةظد که ةخظانٮ اٜشاد الی٢ سا پیذا ط اؼ

دیذٯ انذ ةش ٬ی خظسنذ ،٬ٍ٭ئن هؽخنذ که کاسی انجا٫  اؼخاسحاپ. ط٠خی اٜشاد ةه اـخالی که دس  انجا٫ دهنذ

 خظاهذ ـذ .

نذ ها حال٪ ٬ی ـظنذ سا هٮ ةؽیاسی اص نظآطسی هایی سا که دس پایان طیک ،این سطحیه أخ٭اد ط ٔىظ یک جا٬ٕه ةظدن

طیکنذی دس ةشصی٪ ، یک نٝش پیفنهاد یک اپ٩یکیفن ٬ظةای٪ سا دادٯ ةظد که  اؼخاسحاپدس ةش ٬ی گیشد . ٬ثال دس 

ةشنا٬ه ص٬انی خٍظً احظةظػ ؼائظپائظ٨ظ سا نفان ةذهذ . ٬ا هٮ اص اینکه ةشنا٬ه ص٬انی احظةظؼها دس آنجا دس 

حٕجث کشدیٮ . ٬شد٫ ٬جتظس ةظدنذ پفد احظةظؼها ةایؽخنذ حا ةخظاننذ ـ٭اسٯ  ایؽخگاههای احظةظػ نظـخه نفذٯ ةظد

حا ط٠خی احظةظػ ٬ی سؼذ ؼظاس ـظنذ. طاوح اؼد که این  ،خَ سا ةتیننذ ، ةٕذ ةا ٔج٩ه خظد سا ةه ایؽخگاٯ ةشؼاننذ

ظد که ط٠خی ةظد، ا٬ا ٬فک٩ی ة ها ن١ٍه وٕٞ ةضسگی دس ةشنا٬ه سیضی های  دؼد انذسکاسان ٬ح٩ی ط صیش ؼاخد

ح٪ ـظد . ـشکد کننذگان ةا ه٭ٝکشی آنها گشطهی اص اٜشاد ٬فخاٟ ط حظانا دطس هٮ ج٭ٖ ٬ی ـظنذ ، ٬ی حظانؽد 

، سطی ایجاد ـتکه ای اص اٜشاد  ةاـذ٠اة٪ دؼخشػ  یکه ةشای ه٭ه ٬ظةای٩ها ٔالطٯ ةش اسائه ةشنا٬ه ص٬انی احظةظؼها ةٍظس 

سٯ خَ احظةظؼها ةشسطی آنها نظـخه ـظد ط ةشنا٬ه ص٬انی ها لحیح ذ که کنخش٧ کننذ حا ـ٭انکه ٬ؽئظ٧ این ةاـ

 نیض کاس کشدنذ .،ةاـنذ 
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طیکنذها سطی اسحتاٌاحی که ةشپایه أخ٭اد ةا ؼایشین ةش٠شاس کشدٯ انذ حؽاب ٬ی  اؼخاسحاپاین ـشکد کننذگان 

ؼد ، دس اجخ٭أاج ةضسگخش کننذ ط ؼٕی ٬ی کننذ ه٭ان ؼٍح اص أخ٭اد سا ، که ؼاصنذٯ یک اسحتاً کاسی طا٠ٕی ا

طیکنذ دس ک٭تشیج ٨نذن یک  اؼخاسحاپایجاد کننذ . پؾ اص ص٨ض٨ه ط ؼظنا٬ی ٬خشب اخیش ژاپن ، أىا یک نیض خظد 

طب ؼاید نظٔذطؼخانه ةشای ةاص٬انذگان حادثه ایجاد کشدنذ حا ةخظاننذ ا٬ظا٧ گ٭فذٯ خظد سا پیذا کننذ . ةا آنکه 

خه ةظد ، حیٮ حالـهایی ةشای نجاج جان اٜشاد  ط سٜٖ نیاصهای اط٨یه آنها حظؼَ نیشطهای ا٬ذاد ٬ح٩ی لظسج گٜش

ک٭تشیج اةضاسی ایجاد کشد که اٜشاد ةخظاننذ دس ١٬یاػ طؼیٕخش ا٬ظا٨ی که احخ٭اال ةشای آنها اسصؿ احؽاؼی داـد 

کشدن ٔکؾ ط جضئیاج این ا٬کان سا ٜشاهٮ آطسدٯ که اٜشاد ةا آپ٩ظد  belongingsfinder.orgسا پیذا کننذ . ؼاید 

ا٬ظا٨فان ةخظاننذ آنها سا پیذا کننذ . این اپ٩یکیفن سایگان ٬ی حظانذ حظؼَ ؼاص٬انهای ا٬ذاد ، اٜشاد ، دط٨خها ط 

 اجخ٭أاج ٬ح٩ی ٬ظسد اؼخٝادٯ ٠شاس گیشد .

تشیج ( که دانفجظی دانفگاٯ ک٭Stefano Orowitschةنا٫ اؼخٝانظ اطسطیچ ) اؼخاسحاپاین  یکی دیگش اص ٬ظؼؽان

طیکنذ سا اص دؼد نذادٯ ا٫ .  اؼخاسحاپدس ٌظ٧ این ؼا٨ها هیچظ٠د اختاس ج٭ٕه های اؼد ةشای ٬ا نظـخه 0 " 

خٮ ةا حٕذادی اص ةهخشین ٬هنذؼین نش٫ اٜضاس دنیا ط ٬فاطسین  " ک٭تشیج حی٭ی حفکی٪ ةذهیٮ . اؼخاسحاپحم٭یٮ گٜش

سا ٬ح٢١ کنذ . اط ٬ی گظیذ که ٬ی خظاؼخه  belongingsfinders.orgحیٮ اط ٬ظ٢ٜ ـذ ایذٯ  اؼخاسحاپط دس پایان 

سطصنه ا٬یذی ةشای ٠شةانیان حادثه که ا٬ظا٧ خظد سا اص دؼد دادٯ ةظدنذ ایجاد کنذ . کاسةشان این ؼاید ٬ی حظاننذ 

٬ظةای٪ آپ٩ظد کننذ ط دس آن ؼاید ةه دنتا٧ اـیاء گ٭فذٯ ـان  Appٔکؽهای اـیاء گ٭فذٯ ـان سا اص ٌشی٢ 

 ٕالطٯ این خذ٬اج سایگان اسائه ٬ی ـظد .ةگشدنذ . ة

که ةه ةشسؼی ط ٬ٍا٨ٕه  Legatum Prosperity Indexاخیشا ٩ٍ٬تی خظانذیٮ ساجٖ ةه یک ٬ٍا٨ٕه جهانی ةه نا٫  

ط حٕجتی نذاـد ط٠خی دیذ٫  ،کفظسهای ٬خخ٩ٞ ٬ی پشداصد طکؽث ط کاس  دس ٬ظسد طوٕید ط حا٧ ط هظای حجاسی

هش دس ٜىای کاس آٜشینی اثش ٬ه٭ی ةش طوٕید سٜاٯ ک٩ی آن کفظس داسد. چشا که  که حظانایی یک کفظس دس ایجاد

 سا ٬ی صنذ . ٧حٛش اط ،ٜىایی اص أخ٭اد ،حا٨د 

حالؿ ةشای کاسآٜشینی ٬ی حظانذ حشػ های خظدؿ سا داـخه ةاـذ . ا٬ا الص٫ اؼد ةه اٜشاد ک٭ک کنیٮ حا گشدهٮ 

الص٫ داسیذ اٜشاد ٬ناؼث ط ٬ناةٖ ٬ناؼث اؼد حا ةخظانیذ نظآطسی ح٭ا٫ چیضی که ةیاینذ ط ةشاین حشػ ٘ا٨ث ـظنذ . 

. ٩ٜؽٝه ٬ا ایجاد أخ٭اد دس ةین یک ج٭ٖ اؼد ، حا ةخظانیٮ جذیذحشین ط جا٨تخشین ط ط خ٢٩ ساٯ ح٩ها سا ـشطٓ کنیذ 

 خال٠انه حشین ایذٯ های حجاسی سا خ٢٩ کنیٮ .
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 1 ٜم٪

لحتد کاٜیؽد ، 

 ٔ٭٪ الص٫ اؼد
  

http://www.drstartup.ir/
http://www.startupacademy.ir/


www.DrStartup.ir  | www.StartupAcademy.ir  ترجمه : مهدی علیپور سخاوی  

 
25 

 Action – Based Networkingیا حظؼٕه ؼش٬ایه اجخ٭أی دس ٔ٭٪ ند طسکینگ ٔ٭٩گشا

ٜشه کنیذ دس ـهشی حاصٯ طاسد هؽخیذ ط ٬ی خظاهیذ ةا صن )یا ٬شدی ( ٠شاس ةگزاسیذ . اص کجا ـشطٓ ٬ی کنیذ ؟آیا 

ةیایذ کناس ـ٭ا ةنفینذ ط ؼش  ،فینیذ ةه ا٬یذ آنکه ٌٛش خظدؿ پیذا ـظد ن٬ی  کاٜی ـاپیک ٬ی سطیذ دس 

لحتد سا ةاص کنذ؟ احخ٭اال خیش ، ٬٭کن اؼد ؼا٨ها ه٭انجا ٬نخّش ة٭انیذ ط یا ط٠خیکه ةالخشٯ ٔف٢ طا٠ٕی حان اص 

که ـ٭ا آنجا نفؽخه ایذ طاسد  ةاـیذ . آد٬های صیادی ٬٭کن اؼد دس ح٭ا٫ ٬ذحی خظابـ٭ا دیگش کا٬ال ،ساٯ ةشؼذ 

ا٬ا نه آنها چیضی اص ـ٭ا ٬ی داننذ نه ـ٭ا اص آنها . ط جذا اص آنچه که ٬ی حظانیذ اص سطی ٌشص ٨تاػ  ،ـظنذ

ان ط یا نظـیذنی که ٬ی خظسدنذ حذػ ةضنیذ ، چیض صیادی دس ٬ظسدـان دؼخگیش حان نخظاهذ ـذ. حخی فپظـیذن

ی نخظاهیذ ٜه٭یذ . این نظٓ اسحتاٌاج ، ح١شیتا ةا هش حٕتیشی ؼٍحی نا٬یذٯ ةٕذ اص یک ٬کا٨٭ه کظحاٯ هٮ چیض صیاد 

 ٬ی ـظنذ.

ٮ . نیؼا٨هاؼد که ٬فاطسان ةه ٬ا حظلیه ٬ی کننذ که اگش ٬ی خظاهیٮ ةا کؽی آـنا ـظیٮ ةایذ ةشطیٮ ط کاسی ةک

ک داسیٮ ط آنهٮ دطیذن اگش ٔىظ یک ک٩ظپ دط ةفظیٮ ةا اٜشادی آـنا خظاهیٮ ـذ که ةا آنها حذا٠٪ یک ن١ٍه ٬فخش 

اؼد . اگش دس کاسهای نظٔذطؼخانه ـشکد کنیٮ ةا اٜشادی آـنا ٬ی ـظیٮ که ةه خذ٬د ةه ٔ٭ظ٫ ٔال٠ه داسنذ ط اص 

کاسهای یذی اةایی نذاسنذ . اگش ٔىظ یک ک٩ظپ کخاةخظانی ـظیٮ هٮ ه٭ینٍظس ... خظب دیگش ایذٯ ک٩ی دؼخخان 

 !آ٬ذ

ةشای کاسآٜشینان نظپا حخی ـذٯ اؼد ، اؼد(ط ٬جشد ) ٬نّظس اٜشاد حنها نها این حظلیه ای که ه٭یفه ةه ٩٠تهای ح

ن٭ی حظانیذ ٬نخّش ةنفینیذ حا اٜشاد ٬ناؼث طاسد صنذگی حان یا حخی این حظلیه این اؼد 0لادٟ حش هٮ هؽد .

این ـ٭اییذ که ةایذ ةا  طاسد کاسحان ـظنذ . این ـ٭اییذ که ةایذ )ةیشطن ( ةشطیذ ط کاسی ةکینذ حا آنها سا پیذا کنیذ . ط 

 آنها کاسی سا ـشطٓ کنیذ حا ةٝه٭یذ آیا ةه دسد هٮ ٬ی خظسدیذ یا نه .

ةشای این کاس ـ٭ا چه گضینه هایی پیق سط داسیذ ؟ ٔذٯ صیادی اص ٬شد٫ ٬ذاسػ ةاصسگانی سا انخخاب ٬ی کننذ . دس 

ی  کؽث ط  کی نیؽد که این ٬ذاسػثتد نا٫ ٬ی کننذ ط ـ MBAطا٠ٖ ا٬شطصٯ حٕذاد صیادی دس دطسٯ های آ٬ظـص

ذ که ةا ؼایش دانفجظیان سطی پشطژٯ ها کاس کنیذ ط نةاصسگانی این ا٬کان سا ةشای ـ٭ا ٜشاهٮ ٬ی کن کاس ط 

اؼخٕذادهای آنها سا دس ص٬ینه های ٬خخ٩ٞ اسصیاةی کنیذ ، ٔالی١فان سا ةفناؼیذ ، ةتینیذ چٍظس دس ـشایَ اؼخشػ 

تها ةیذاس ة٭انیذ حا خظدحان سا ةشای کالػ ٜشدا آ٬ادٯ کنیذ . آد٬ها سا ةهخش ٬ی کاس ٬ی کننذ ط ٘یشٯ . ٬٭کن اؼد ـ

ـناؼیذ ط ص٬انیکه ٜاسٗ ا٨خحمی٪ ـظیذ ـتکه ای اص اٜشاد ٜاسٗ ا٨خحمی٪ سا ٬ی ـناؼیذ که ٬ی حظانیذ اص ةینفان 

ؼش٬ایه گزاسی  اص ةه نی ةاصسگانیهای کؽث ط کاس ط ٬ذسؼه حىظس دس ه٭کاسان آینذٯ حان سا انخخاب کنیذ . ا٬ا 

خن ٬ذسک داسد ، صیاد ص٬ان صیادی ٬ی ةشد ط ص٬ان چیضی اؼد که کاسآٜشینان نذاسنذ . اگش ـ٭ا االن MBAةٕالطٯ گٜش

ةه ٬شح٩ه ٔ٭٪ دس آطسدن ،ک٭پانی داسیذ ، یا اگش حنها چیضی که هشسطص ةه آن ٜکش ٬ی کنیذ  حاؼیؾ یکایذٯ ای ةشای 
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خه حان  کؽث ط کاسلتش کنیذ حا دطسٯ ٬ذسؼه اینکه  -اؼد  یاؼخاسحاپیک ایذٯ   اؼد(MBA)٬نّظس ححمی٪ دس ـس

سا هٮ ةگیشیذ ط سطنذ ح١اوا نا٬ه سا هٮ ةگزسانیذ  GMATالص٫ ةاـذ  ،٬٭کن اؼدح٭ا٫ ـظد ٬ناؼث حا٧ ـ٭ا نیؽد 

آـنا ،٬ؽا٨ه ٬ذسکخان سا ةگیشیذ . نهایخا اینکه ط٠خی ١َٜ طحا ١َٜ ،یکؽا٧ دیگش هٮ ٌظ٧ ٬ی کفذ  ط این احخ٭اال،

کؽث ٬ذسؼه  ،ـذن ةا اٜشاد ٬ناؼث ةا ٬هاسحهای ٬ناؼث ةشای کاسی که ٬ی خظاهیذ ه٭ین حاال انجا٫ دهیذ ةاـذ

خه  ٬ؽ٩٭ا جظاةگظی نیاص ـ٭ا نخظاهذ ةظد . ٬٭کن اؼد دٯ ؼا٧ پیق دس ؼا٧ آخش  MBAط کاس ط ححمی٪ دس ـس

آنها هنظص هٮ دس ه٭ان ـشایَ هؽخنذ ؟ حاال آیا ةهخشین  ححمی٩خان ةا اٜشاد خظب ط ةا هظـی آـنا ـذٯ ةاـیذ ا٬ا آیا

هؽخنذ ؟ طا٠ٕا کؽی چه ٬ی دانذ که آنها دس حا٧ حاوش چه ٬ی  (Developer)ةاصاسیاب یا ةهخشین ةشنا٬ه نظیؾ ها

 داننذ ط چه کؽانی سا ٬ی ـناؼنذ ؟

ةایذ ةاـذ نیؽد . آنٍظس که  MBAدس دطسٯ های آ٬ظصؿ  Networkingه٭چنین ـنیذٯ ایٮ که ـتکه ؼاصی 

٬حؽظب ٬ی ـظنذ ـشکد کننذ . MBAکه جضئی اص دطسٯ Networkingکانذیذاها ٩٬ض٫ هؽخنذ دس سطیذادهای 

ه ای هؽخنذ ، ةیفخش حظ٧ ط حظؿ ةشنا٬ه های جنتی نّیش ،ا٬ا ةیفخش این سطیذادها ةا طجظد آنکه اص نّش ٜنی  حٜش

ح١شیتا دس ح٭ا٫ آنها حاکیذ ةیفخش ةش سطی حٛش صدن اؼد . کیظ ٬خ٭شکض ٬ی ـظنذ ی٬ؽاة١اج گ٩ٞ ط پیک نیک یا ةاسة

ه ای حش هٮ ةیفخش ةش اه٭ید ـنیذن لحتخهای اٜشاد ةا  یٔ٭٩ دسگیش ـذن ةمظسجحا  . دس سطیذادهای ٘یش حٜش

ان دیگش ا٬شطصةه دسد ن٭ی خظسنذ ( حاکیذ ٬ی ـظد . سطـی  حجشةه حش دس ٬ظسد کاسها ط ٬ظ١ٜیخها یفان ) که ةیفخـش

)٬نّظس این اؼد که این ؼتک ةشای انخ١ا٧ صیادی ؼخنشانی گظنه ط اؼخاد ٬أةانه اؼد ،ی حتاد٧ اٌالٔاجکه ةشا

 .  حجشةیاج خی٩ی ٬ٝیذ نیؽد(

ةا  MBAطیکنذ ٬ی گٝد که حظانؽخه دس این سطیذادهای ٬ذاسػ  اؼخاسحاپیکی اص خانٮ های ـشکد کننذٯ دس 

خه حٕذادی اٜشاد خظب اسحتاً ةش٠شاس کنذ . ا٬ا اص  نّش خظدؿ ةیفخش این آـنایی ط اسحتاٌاج ٜشلخهای اص دؼد ٜس

یخها ط ٬هاسحهای این اٜشاد سا ةؽنجذ ةشایق پیق نیا٬ذ.  ـذنذ ، چشا که ةه گٝخه اط ا٬کان اینکه ةخظانذ دس ٔ٭٪ ِٜش

ه ای اط ٬ی گظیذ که حظانؽخه حٕذادی ٬فاطس  ( خظب پیذا کنذ ا٬ا ه٭یفه ةشایق ؼخد Mentor)ط اؼخاد حٜش

( دس Networkingـتکه ؼاصی ) اط اؿ سا ةفناؼذ ط اسصیاةی کنذ . ةه نّش MBAهای ای ةظدٯ که ةخظانذ هٮ دطسٯ 

ٜشاد جذیذ  اسطیذادهای آنها ةیفخش ـتیه کظکخ٪ پاسحی ةظد ، یٕنی جایی که یا ١َٜ یک آـنایی اةخذایی ط ؼٍحی ةا

 ٬ی گزسانی.پیذا ٬ی کنی ط یا ةا ه٭انهایی که اص ٠ت٪ ٬ی ـناؼی ط٠خد سا 

 هایی ٬ح٩سا ا هنیؽد . هنظص هٮ ٬ی حظان آنMBAح٭ا٫ اینها د٨ی٪ ةش ةی اسصؿ ـ٭شدن ٬ذاسػ ط دطسٯ های 

حان کؽث کنیذ . آنچه رکش ـذ ةه این ٬ٕنی اؼد ٯ دانؽد که ٬یخظانیذ ٬هاسحهای ٬ه٭ی سا دس ساةٍه ةا ـٙ٪ آینذ

خن یک ٬ذسک ةاال ةهخشین سا هانیؽد .اگش خظدحان ةه حنهایی  اؼخاسحاپةا ٬ظؼؽان ةشای آـنا ـذن  ٯکه حنها گٜش
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ةخظاهیذ ـتکه ؼاصی کنیذ چه ٬ی ـظد ؟ ٬ثال دس گشده٭ایی های ـشکخی که دس آن کاس ٬ی کنیذ ـشکد کنیذ ، 

 یا اٜشادی که ةه کاسآٜشینی ٔال٠٭نذ هؽخنذ سا خظدحان اص دطس ط ةشحان پیذا کنیذ ؟) دس ـهش ط ٬ح٩ه خظدحان( 

ةشای آینذٯ ـ٩ٙی حان ٬ٝیذ خظاهذ ةظد . کؽی چه ٬ی دانذ چه کؽانی سا اص ٌشی٢ ـشکد های ٬ح٩ی  این کاس ٠ٍٕا

ط ٬فک٪ د٠ی١ا ه٭ینجاؼد که ٩ٕ٬ظ٫ نیؽد چه کؽی سا پیذا کنیذ!  ،یا سطیذادهای اجخ٭أی پیذا خظاهیذ کشد 

نیذ ةگظییذ ،آیا ؼظاة٢ کاسیخان سا ٜکش کنیذ ةه کؽی که حاصٯ دیذٯ ایذ چ١ذس دس ٬ظسد ٬ذسک ط أختاس کاسحان ٬ی حظا

٬ظ ةه ٬ظ ةشایق ـشح ٬ی دهیذ ؟ آیا ةا حٕشیٞ کشدن داؼخانهایی ؼٕی ٬ی کنیذ ٬هاسج هایخان سا ةشایق آـکاس 

کنیذ ! آیا اص رکش نا٫ آـنای ٬فخشک خظدداسی ٬ی کنیذ؟ ـایذ ...ـایذ هٮ نه . ـایذ ١َٜ ةه این ٬ؽا٨ه ٬فخشک 

٬ی سٜخه. ا٬ا این سطؿ دیش  ـخنخظاهش آن  ـایذ ـ٭ا دس ه٭ان کا٨جی دسػ خظانذٯ کهاکخٝا کنیذ که ٬ثال ةشادس 

یا صطد ٬ث٪ ه٭ان داؼخان نفؽخن دس یک کاٜی ـاپ ط ٬نخّش ةظدن ةشای پیذا کشدن  ٜشد ٬ناؼث خظاهذ ـذ ! ـ٭ا 

 هیچ!!!!اص اط چه خظاهیذ ٜه٭یذ ، اط دس ٬ظسد ـ٭ا چه خظاهذ دانؽد ؟ 

٭ٖ ٬خخ٩ٞ )٬ث٪ ن٭ایفگاٯ،گشده٭ایی ط...(جج های طیضیخی که دس سطیذادهای ـتکه ؼاصی حاال ةه ح٭ا٫ آن کاس 

 ؟ ٯکشدٯ ایذ ٜکش کنیذ . ط٠خی ةه خانه سؼیذیذ الال یادحان ٬انذٯ کذا٫ کاسج ٬ا٧ کذا٫ ـخن ةظد

ا ةشای ه٭ه اینکه دس ٬ؽاة١اج گ٩ٞ ةخظانیذ سطی ؼایش اٜشاد حاثیش ٬ثتد ةگزاسیذ ٬ی حظانذ ٬هاسج ٬ه٭ی ةاـذ. ا٬

ةخق حیاحی کاسؿ ةه ـ٭اس ٬ی آیذ . ا٬ا ةشای یک  ،٬هٮ نیؽد . ةشای کؽی که ةا اسحتاٌاج ج٭ٕی ؼش ط کاس داسد

حٕذادی اص  ( یا یک ٌشاح یا یک ٬هنذػ چه اه٭یخی داسد؟ ةه ٠ظ٧ یکی اص پیفکؽظحان  Developerحظؼٕه دهنذٯ )

ی ، ـتکه ؼاصی دس خظنفان نیؽد ." ط ٬ا هٮ ٜکش ن٭ی های ٬ن١ٍه ؼیاح٪ 0"دؼد انذسکاسان حکنظ٨ظژ  اؼخاسحاپ

 ةاـذ . این کاس ةشایفان وشطسیٮ یکن

ط  ،چیضی که ؼایش اٜشاد نهایخا ةه آن اه٭ید ٬ی دهنذ ، ط دس طا٠ٖ ةایذ هٮ اه٭ید ةذهنذ ، کیٝید کاس ـ٭اؼد

ةه یک دؼخخان اؼد  ٠هظٯه ٨یظان خان )یا حخی آیپذحان ( سا ةشداسیذ ط دس حا٨یکپ٬ؽ٩٭ا ـ٭ا ن٭ی حظانیذ ؼشیٖ ٨پ حا

ةشای این کاس الص٫  ،ط ةف١اب اسدطحان سا سطی صانظهایخان نگه داـخه ایذ ، ةیاییذ ط کاسحان سا ةه کؽی نفان ةذهیذ

 طیکنذ سا ةه کاس ةتنذیذ.  اؼخاسحاپ( Action-Based Networkingاؼد الظ٧ ـتکه ؼاصی ٔ٭٩گشا )

 ةایذ ةه یک حیٮ ٩٬ح٢ ـظیذ

ج٩ؽه  ط ٘زاهای ٜانخضی ؼش ط کاس نذاسیٮ . ا٬ا دس پایان نظـیذنی های گشان ٠ی٭د طیکنذ ةا  اسحاپاؼخ٬ا دس 

ةا ٬هاسحهای ـ٭ا آـنا نیض ط آنها  آـنا ٬ی ـظیذ ٬هاسحهای طا٠ٕی اٜشاد اٌشاٜخان دس آنجا ةا ـ٭ا  ،طیکنذ اؼخاسحاپ

ـشکد کننذٯ ها ةا یکذیگش لحتد ٬ی  ٕه ـث،ج٭ ـذٯ انذ . اص ه٭ان ٬شح٩ه ؼادٯ ثتد نا٫ حا ص٬ان ـا٫ دطؼخانه

کننذ ، ط چظن حنها نکخه ٬فخشکی که داسنذ ) حا آن ٬ظ٠ٖ ( ٔال٠ه ـان ةه کاسآٜشینی اؼد ، ةه ساحخی ٬ی حظاننذ اص 
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ـظیذ  یسطیا ، ایذٯ ها ، ن١اً ٠ظج ط وٕٞ یکذیگش ؼش دس ةیاطسنذ . ط٠خی ةذانیذ که ةایذ ةا حٕذادی ٘شیته هٮ حی٭

خش هٝخه سا ةا هٮ کاس کنیذ ، دؼخپاچه هؽخیذ که ح٭ا٫ اٜشاد حاوش دس ج٩ؽه سا ةفناؼیذ ط ةٝه٭یذ اٜشاد ط ح٭ا٫ آ

 دطسطةشحان چه نظٓ اؼخٕذادهایی داسنذ . 

 

   ه ای ـتکه ؼاصی که دس آن ـشکد کشدٯ ایذ ٜکش کنیذ 0 ةا چنذ نٝش  ةه آخشین سطیذاد حٜش

 کنیذ ؟حظانؽخیذ اسحتاً ٬ؽخ٭ش ط ادا٬ه داس ةش٠شاس 

 ی ) ی حاال ةه آخشین ةاسی که دس یک سطیذاد گشطهی ٜظٟ ةشنا٬ه -extraآ٬ظـص

curricular) ـشکد کشدیذ ٜکش کنیذ 0 ةا چنذ نٝش اسحتاً ٬ؽخ٭ش ةش٠شاس کشدیذ ؟که 

 ةیفخش ةأث ـذٯ حا ةخظانیذ اسحتاً ٠ظی ط  ،ةه احخ٭ا٧ صیاد ، ٔالی٢ ٬فخشکخان ةا اٜشاد

حان سا ـشطٓ کنیذ ، ةایذ خظدحان سا  اؼخاسحاپاهیذ کاس سطی ایذٯ ٬ؽخ٭شایجاد کنیذ . اگش ةخظ 

 دس ج٭ٕی ٠شاس دهیذ که آنها هٮ ا٬یذ انجا٫ دادن ه٭ین کاس سا دس ؼش داـخه ةاـنذ.

 

نته ؼاصی  هیجان ط اؼخشػ خاك خظدؿ سا داسد ، چظن ص٬انی اؼد که حیٮ طیکنذ اؼخاسحاپـث های  چهاـس

هٮ  ،ج٭ٕهط  پنجفنتهدس ٔین حا٧ ، سطصهای ٌظالنی ط پش اص حجٮ کاسی  . سخ ٬ی دهذ ط حیٮ خ٢٩ ٬ی ـظد

 ط ٌظٜان ٬ٙضی ٜشلخهای صیادی سا ةشای ایجاد خال٠ید ،ؼاخخن ، ه٭کاسی ، کفٞ کشدن ط ٜکشهای ةکش آنی

(Brain Storming نه حنها ةشای أىای یک حیٮ ) ، ٜشاهٮ ٬ی آطسد . سا نیض ة٩که ةشای ؼایش ـشکد کننذگان

طیکنذی دس ـهش طنکظطس ، ةشیخیق ک٩٭تیا ٬ی گظیذ که دس آنجا حیٮ ها  اؼخاسحاپاص ـشکد کننذگان یکی 

ان سا ةا ح٭ا٫ گشطٯ ها چک کننذ . اط ٬ی گظیذ 0" اگش چه ؼخد ةظد که ٬جتظس ةظدنذ هش اص چنذ گاهی کاـس

دس طٯ ها چه ٬ی ؼاصنذ ط ٬ذا٫ ٬جتظس ةاـیٮ کاس٬ان سا ٬خظ٠ٞ کنیٮ ، ا٬ا طا٠ٕا دطؼد داـخٮ ةذانٮ ؼایش گش 

ةاصاسیاب ط  ،، ٌشاح (Developer)٬ا ک٭ک ٬ی خظاؼخنذ . دیذن آن ه٭ه حظؼٕه دهنذٯ ةٕىی ٬ظا٠ٖ هٮ اص 

 ،ؼش ـا٫ پنجفنته٬ذیشان پشطژٯ دس ؼٍح ٔا٨ی دس آن ٜىا ةه ٬ا ٠ذسج ٬ی داد ط ةشای ٬ن ةهانه خظةی ـذ که 

 ". کنٮ٬ظسد ٌشاحی گشاٜیک پشػ ط جظ ط دس ٬ظسد حجشةیاحق دس  ةشط٫ةه ؼشٗا یک نٝش جذیذ 

( سا ةا هٮ حشکیث ٬ی کنذ ، Proof of conceptکاس حی٭ی ط اثتاج نّش )ه٭گا٬ی طیکنذ الص٬ه  اؼخاسحاپچظن 

 اٜشاد انگیضٯ پیذا ٬ی کننذ که حظانایی خظد سا ةه سخ ةکفنذ ط ةتیننذ ؼایش اٜشاد حاوش دس ج٩ؽه چه حظانایی

ی نذاسد که کؽی ادٔا کنذ ط الٛ ةضنذ که ةهخشین حظؼٕه دهنذٯ دنیا یا اص اـکا٨ این الالداسنذ . هایی
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نٝش ةا یکذیگش کاس ٬ی کننذ ط کیٝید  5ةهش حا٧ ـ٭ا ط٠خی خظدحان ةتینیذ چٍظس  ،پیفشطان ةاصاسیاةی اؼد 

ذٯ حان ةا کاس نهایی آنها سا ٬فاهذٯ کنیذ ، ةه دنتا٧ این هؽخیذ که پایه ٬حک٭ی ةشای اسحتاٌاج ط حتادالج آین

ا کاسج طیضید سد ط ةذ٧ کشدن  آنها ایجاد کنیذ که خی٩ی ٬ؽخحکٮ  . اؼدحش ط پش ٬ٕنی حش اص لٜش

٬ا ه٭چنین ٜه٭یذٯ ایٮ که کاس آٜشینان نظپا ةه ؼادگی ٬٭کن اؼد ةه ٬نٝی ةاٜی ةشؼنذ. ةٕذ اص ٬ذحی ، ةه 

ا٬ا ةٕذ ةه نخیجه ن٭ی سؼنذ . خی٩ی اص اٜشادی ةش ٬ی خظسیذ که ٬ی گظینذ ٬ی حظاننذ ٜالن کاس سا انجا٫ دهنذ 

کاسآٜشینان دس این ٬ظا٠ٖ این احؽاػ سا داسنذ که ـایذ کاس سا ٬ی ةایؽد خظدـان ةه حنهایی انجا٫ دهنذ . 

آنها ٜکش ٬ی کننذ دیگشان ـظس ط ـظٟ ط انشژی آنها سا نذاسنذ ط یا ٬ج٭ظٔه ٬هاسحهای الص٫ سا نذاسنذ . یکی اص 

( حظویح ٬ی دهذ که چٍظس اص Mike Vandenbosةه نا٫ ٬ایک طانذن ةاػ ) طیکنذ اؼخاسحاپ ـشکد کننذگان

ؼند  3ص٬انیکه ه٭شاٯ ةا ةشادسؿ ـشطٓ کشد ةه ٜشطخخن ةزسگ٪ ط ةشای هش ةؽخه  د٠ی١ا  ؼن چهاس ؼا٨گی ، یٕنی

ذ ، سطصن د ، دس طا٠ٖ کاسآٜشینی سا ـشطٓ کشدٯ اؼد ط ص٬انیکه ةضسگخش ط جاٯ ٩ٌث حـش ا٬ه ٜشطـی ک٭یؽیظن گٜش

کشد ط ةٕذها ط٠خی ةه ؼن دةیشؼخان سؼیذ یک ٬ٙاصٯ کظچک حٕ٭یشاج طؼای٪ ٬ظحظسی ةاص کشد. ةٕذ اص آن 

 سطیذادهای گ٩ٞ سا ساٯ انذاصی کشد.  ٯـشکد ٬فاطس ،

ه٭یفه این ةظدٯ که  ن١ٍه وٕٝق٬ایک ٬ی گظیذ که ط٠خی ةه گزـخه نگاٯ ٬ی کنذ اص نّش خظدؿ ٬ه٭خشین 

" . ط هیچظ٠د نخظاؼخه ةا ةشادس ةضسگخشؿ یا ـخن دیگشی ـشیک ـظد . اط ط٠خی ةه اـذ حنها ة٬ی خظاؼخه " 

 یکاس خی٩ی ؼخد حش حا٬ین ؼش٬ایه ؼن ةضسگؽا٨ی سؼیذ ط خظاؼد کاس جذیذی سا ساٯ ةیانذاصد ٜه٭یذ که 

خشکا کاسی سا ساٯ ط ٬ف ٬ی حظانذ ةا کاسآٜشینان دیگش ساٯ ةیایذطیکنذ یاد ةگیشد که  اؼخاسحاپاؼد . اط حظانؽد اص 

 . انذاصی کنذ

هٮ ةه خظةی ٬ی داننذ که ةه پاسحنش یا ه٭کاس نیاص داسنذ ا٬ا ا٩٘ث ن٭ی داننذ  اؼخاسحاپؼایش ـشکد کننذگان 

داـد  ( پؾ اص ةاصگفد اص ؼٝشی که ةه طیخنا٬Jesse Maddox٫ذاکؾ ) یکه آنها سا اص کجا پیذا کننذ . جؽ

 ،سا دس ؼش داـد.اط ةهدس اسحتاً ةش٠شاس کشدن ةا اٜشاد ٬ح٩ی ک٭ک کنذ ایذٯ یک اپ٩یکیفن که ةه حظسیؽخها ،

دس ؼٝشؿ ةه طیخنا٫ طیکنذ چه طؼی٩ه ـتکه ؼاصی خظةی ٬ی حظانذ ةاـذ . طی  اؼخاسحاپخظةی دسیاٜد که 

٬ٕ٭ظال ط٠خی یک ٬یظٯ ٜشطؿ ةه یک حظسیؽد ةین دط گشطٯ ةظدٯ ط ٬ی گظیذ 0 " ـاهذ ن١ن دس حتاد٧ اٌالٔاج 

٬ی ـظد ، حظسیؽد ةا دیذن اط حا٨د " نه " گٝخن سا ةه خظد ٬ی گیشد . ؼشؿ سا ةه ٔال٬د ٬نٝی حکان  نضدیک

٬ی دهذ ط دائٮ ٬ی گظیذ " نه " ط نهایخا  ةا ناا٬یذی ٬جتظس ٬ی ـظد ٌٛش سا نادیذٯ ةگیشد ط ةه ساهق ادا٬ه 

 ".ةذی خظاهذ ةظدةذهذ .طاوح اؼد که این نظٓ اسحتاً کال٬ی ةشای هش دط ٌٛش حجشةه ةؽیاس 

د ، ة الخشٯ حظانؽد ةٍظس ٬ظثشحش ط ا٬ذاکؾ ةه یاد ٬ی آطسد که پؾ اص آنکه چنذ ج٭٩ه ای اص اٜشاد ٬ح٩ی یاد گٜش

ط٠خی "٬ظدةانه حشی ةا اٜشاد ٬ح٩ی اسحتاً ةش٠شاس کنذ ط اص طوٕید ٬ٕزب کننذٯ ای که گٝخیٮ پشهیض کنذ . 

." ٬ذطکؾ ط٠خی  ن خظدـان گٝخٮ نه ، لٛش ـذٯ اؼد٬یظٯ ٜشطؿ ةه ؼ٭د ٬ن آ٬ذ ٨تخنذی صد٫ ط ةه صةا
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٨تخنذ سطی لظسج ٬یظٯ ٜشطؿ ِاهش ـذ ط چیضی دس جظاةق گٝد که اط نٝه٭یذ چه ةظد ، هیجان صدٯ ـذٯ 

٬هٮ نتظد اط چه گٝد ، ط٨ی ٬ن حظانؽخه ةظد٫ ١َٜ ةا دط ؼیالب کظحاٯ اص آن ٬ظ٠ٕید اح٭١انه ٔزاب ةظد ." 

 "سا ةشای خظد٫ خاٌشٯ کنٮ. احٝاٟ ی خظد٫ سا طاسد ٜشهنگ آنها کنٮ ط اینآطس پشهیض کنٮ ط ةه ٌشص٬ثتخ

ةاصگفد ط چنذ ٬اٯ ةٕذ ٌشحی دس دؼد داـد که حظسیؽد های ،یا ج٬ذاکؾ ةه خانه اؿ دس آحالنخها ، جظس 

خاسجی ةخظاننذ ٔتاساج ک٩یذی ٬ح٩ی سا خی٩ی ؼشیٖ یاد ةگیشنذ . این ةشنا٬ه ـا٬٪ ٔتاساج ٬خخ٩ٞ ٌشاحی 

شای گشطٯ های ٬خٝاطج ٬ؽاٜشان ةظد ، ٬ث٪ حاجش ها ، حظسیؽد ها ط ٘یشٯ . حخی یکی اص ةشنا٬ه ها ج٭الحی ـذٯ ة

ةشای خظؿ ط ةق کشدن ةه صةان خاسجی هٮ داـد . ٬ذاکؾ ایذٯ اؿ سا ةشای حٕذادی اص دطؼخان ط آـنایان 

ایذٯ اسها ط ةاسها ـنیذ این ةظد 0 ٜشؼخاد ةه این ا٬یذ که اط سا دس ؼش٬ایه گزاسی ک٭ک کننذ . ا٬ا جظاةی که ة

 5ةؽیاس خظةیؽد ، ا٬ا حا حیٮ اج سا حفکی٪ نذهی ن٭ی حظانیٮ هیچ ک٭ک ٬ا٨ی ةه حظ ةذهیٮ .

. ٬ن ن٭ی حظانؽخٮ " اص نّش ٬ن این ٬ؽا٨ه ٬ث٪ ه٭ان جشیان ٠ذی٭ی ٬شٗ ط حخٮ ٬شٗ ةظد ٬ذاکؾ ٬ی گظیذ 

یگش حا حیٮ ا٫ سا حفکی٪ ن٭ی داد٫ ن٭ی حظانؽخٮ حیٮ ا٫ سا ةذطن داـخن ؼش٬ایه حفکی٪ ةذهٮ ط اص ٌٛش د

نشا ةه ٔنظان آکه ٬ا  پذیذٯ ای" حجشةه اط ٬ثا٧ ٬فخمی اؼد ةشای حظویح .ؼش٬ایه ای ةشای کاس٫ جزب کنٮ 

پیذا کشدن ؼش٬ایه ةضسگخشین ٬انٖ اینکه  !داسد ٬ی دانیٮ  دةضسگخشین حمظس ٩ٍ٘ی که دس ٬ظسد کاس آٜشینی طجظ 

. ةهش حا٧ ه٭انٍظس که ٬ذاکؾ هٮ ٜه٭یذ ؼش٬ایه طجظد داـد ، ٬ظ٢ٜ اؼد  ش٬خاٌشٯ ط٨یپةش ؼش ساٯ یک کاس 

ا٬ا ةشای ؼش٬ایه گزاسان اٜشاد ٬هٮ ةظدنذ ، آنها ٬ی خظاؼخنذ ةذاننذ چه کؽانی ٠شاساؼد دس حیٮ ةاـنذ . 

حظاننذ ةه خظةی  اٜشاد چ١ذس ٬هاسج داسنذ ط آیا ٬ی هشچه ةاـذ ،آنها چٍظس ٬ی حظانؽخنذ ةٝه٭نذ که این گشطٯ  

الخشٯ یک اة !ط٠خی حخی خظد ٬ذاکؾ هٮ ن٭ی دانؽد چه کؽانی ٠شاس اؼد ةا اط کاس کننذ  ،ةا هٮ کاس کننذ

خگان کؽث ط کاس ؼش٬ایه گزاس  ( که ٠تال کاسآٜشین ةظد ةه ٬ذاکؾ پیفنهاد داد که دس یک Angel)اص نظٓ ٜـش

پیذا کنذ . ٬ذاکؾ حظانؽد دس آخشین د٠ای٢ دس طیکنذ ـشکد کنذ حا ةخظانذ اٜشاد حیٮ اؿ سا  اؼخاسحاپ

که  احٝا٠ی طیکنذ آحالنخا ـشکد کنذ ، آنهٮ ١َٜ چظن یک ـشکد کننذٯ دیگش انمشاٛ دادٯ ةظد ،   اؼخاسحاپ

" نا٬یذٯ Trip Lingoکه آنشا " ،خظدؿ ٬ی دانذ . ٬ذاکؾ ایذٯ اؿ سا یـانؽ خظؿآنشا اص  ٯ٬ذاکؾ ا٬شطص 

نته،ةظد ایذٯ  12ح کشد که ةا اؼخ١تا٧ ٜظٟ ا٨ٕادٯ ای سطةشط ـذ .  دس طا٠ٖ ٌشح اط جضط ـث دس آنجا ٬ٍش  چهاـس

د . اط خی٩ی ساحد حظانؽد  ٯاط٧ ٬ٍشح ـذ حی٭ی که سطی  ینٝش سا ةه ٔنظان أىا 9دس آن ـث ٠شاس گٜش

یک ٌشاح ، ةشنا٬ه نظیؽانی که هٮ سطی طب ط هٮ سطی اپ٩یکیفن های 0ٌشحق کاس کننذ پیذا کنذ که ـا٬٪ 

 ظةای٪ کاس ٬ی کشدنذ ط ةاصاسیاب ها .٬

حشکیث حیٮ ٬ا این ا٬کان سا ةه ٬ا ٬ی داد که ةخظانیٮ کاس سا ةه طاحذ های ٬خخ٩ٞ ح١ؽیٮ ٬ذاکؾ ٬ی گظیذ " 

٬ذاکؾ ٠تظ٧ داسد که "حیٮ ةیکاس نفؽخه ةاـنذ . یهیچظ٠د پیق ن٭ی آ٬ذ که أىا اینکه کنیٮ ط این یٕنی

                                                           
5

 ؼش٬ایه گزاسان ه٭ظاسٯ ٔال٠ه داسنذ حا حظان ٬ذیشیخی ط ٜنی ـ٭ا سا ةمظسج ٔینی ةتیننذ.
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٬ی خظاؼد حا پایان طیکنذ یک ن٭ظنه اط٨یه ٠اة٪ اجشا اص هشدط ن٭ظنه طب ط ٌشحق خی٩ی جاٯ ٩ٌتانه ةظدٯ . اط 

حی٭ی که انخخاب کشدٯ نه حنها ةؽیاس ةا  اپ٩یکیفن آیٝظن آ٬ادٯ کشدٯ ةاـنذ . ةشای این ٬نّظس الص٫ ةظد أىاء  

دس  Bug یک ةا ٬فکالج ؼخخی ٬ظاجه ـذنذ . ٬ثال اط  ة٩که ةؽیاس ةا انگیضٯ هٮ ةاـنذ . گشطٯ،اؼخٕذاد ةاـنذ 

ةشنا٬ه ؼشطسی  که ةه کاس ٬ی ةشدنذ ةأث ـذ چنذین ؼأد ١ٔث ةیاٜخنذ . ط حا آخشین ٨حّه دس حا٧ آ٬ادٯ 

طیکنذ آحالنخا سای آطسد  اؼخاسحاپةه ٔنظان ٌشح ةشنذٯ Trip Lingoـان ةظدنذ .  Presentationکشدن 

ةشای ـشطٓ ةه حظ٨یذ سا ٌی دط سطص ةذؼد )ؼش٬ایه ةه سطؿ دانه پاـی(  Seed Fundingؼش٬ایه الص٫ اص نظٓط

 نظـخنذ . اط  ١٬االحی ساجٖ ةه ک٭پانی Atlanta Journal Constitutionط هٮ ٬ج٩ه  CNNآطسد . هٮ 

طیکنذ ، هیچگاٯ این احٝاٟ ن٭ی اٜخاد ، حی٭ی حفکی٪ ن٭ی ـذ ط ٬ن  اؼخاسحاپةذطن "  ٬0ذاکؾ چنین ٬ی گظیذ

ک ٬ی گفخٮ ط هیچظ٠د این ٜشلد سا که ةخظانیٮ حٙییشی دس دنیای هنظص دس خیاةانهای آحالنخا دنتا٧ ـشی

اه٭ید این نکخه سا که ةایذ  Trip Lingo. " داؼخان  حظسیؽد ط ؼٝش ةه طجظد ةیاطسیٮ ةذؼد ن٭ی آطسدیٮ

نفان ٬ی دهذ ط اینکه ةشای این کاس ةایذ ساٯ ةیاٜخیذ ط اٜشاد  سا، ةخظانیذ ةشای خظدحان حی٭ی حفکی٪ دهیذ

ا پیذا کنیذ نه اینکه ٬نخّش ة٭انیذ حا آنها ةیاینذ ط ـ٭ا سا پیذا کننذ . اگش نه ٬جتظسیذ ح٭ا٫ ـث سا ٬ناؼث س 

٬نحمش ةه ٜشد نیؽد . Trip Lingoحنها ةنفینیذ .انگیضٯ ٠ظی أىاء حیٮ  کاٜی ـاپسطی ه٭ان لنذ٨ی 

د سا گزاـخه انذ ط اص کاس ط طیکنذ ٬ی آینذ ه٭ه آ٬ادٯ ی کاس هؽخنذ . آنها این ط٠ اؼخاسحاپاٜشادی که ةه 

 ج٭ٕهخانظادٯ ط ؼایش ٩٬ضط٬اج صنذگی خظد گزـخه انذ ط آ٬ذٯ انذ که کاس کننذ ط ط٠خی ٬ی داننذ که ٬ظٔذ 

د ٬ی سؼذ ، ةأث ٬ی ـظد   !ةا ح٭ا٫ حظان ط انشژی کاس کننذـث ةه ؼٔش

ه ای که ةه اٜشاد ک٭ک ٬ ، Ming.ly( ٬ظؼؾ اپ٩یکیفن Tyler Koblasaحای٩ش کاةالؼا ) ی کنذ ـتکه ؼاصی حٜش

طیکنذ پیذا کنذ . حی٭ی  اؼخاسحاپ٬ی گظیذ که حظانؽخه حیٮ ٬ناؼتق سا دس یک  ،خظد سا ٬ذیشید کننذ 

ناػ ٬Huluخفک٪ اص دط ٬هنذػ گظگ٪ ، نایث سئیؾ ؼاة٢ ـشکد  ط یک طکی٪ که کاس ٌشاحی MBA، یک کاـس

اط ٬٭کن ةظد ه٭ه  ،کا٩٬ی ةشای کاةالؼکا ٜشاهٮ کشد هٮ ٬ی کشد . ا٬ا این حنها حشکیث اؼخٕذاد ها نتظد که حیٮ

آنها سا جای دیگشی هٮ ٬ال٠اج کنذ ا٬ا دس آنمظسج آنها هٮ دس ٜىایی دطسهٮ ط آ٬ادٯ ةشای کاس ج٭ٖ نفذٯ 

. ةه  طیکنذ این ٜشلد ٜشاهٮ ـذٯ ةظد حا ه٭ه دطس هٮ کاس کننذ( اؼخاسحاپ)این دسحا٨ی اؼد که دس ةظدنذ

ک نیشطی ٬حشک ٜظٟ ٠ذسح٭نذ داـد ط آن این ةظد که ه٭ه ٬ا ٬ی خظاؼخیٮ که ةشنذٯ گٝخه حای٩ش حیٮ اط ی

 ـظیٮ .

 اص ٬یان ةشداـخن ٬ظانٖ

( ن١فی ةیفخش اص پیذا کشدن ؼشیٖ ط کاسآ٬ذ أىاء حیٮ سا Action – Based Networking  ـتکه ؼاصی ٔ٭٩گشا )

سد اص ٬یان ةشداـخن ةؽیاسی اص ٬ظانٖ ؼاخخگی اؼد دا این حکنیک  ةشای کاسآٜشینان ایٝا ٬ی کنذ . ن١ق دیگشی که
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که ةین کاس آٜشینان طجظد داسد . پیذا کشدن ـشکای ةا١٨ظٯ اص ٌشی٢ سطـهای ؼنخی ٬ی حظانذ ةه ٬ٕنای انخخاب 

که ٬ا سٜخه ایٮ سٜخه انذ ، یا اص ه٭ان ٬ن١ٍه اص کفظس یا  دانفگاهیاٜشادی ةاـذ که یا ـتیه ٬ا هؽخنذ یا ةه ه٭ان 

که ٬ا هؽخیٮ ةاـنذ . ا٬ا ه٭ه ٬ا ٬ی دانیٮ که اینها ه٭ه دالی٩ی ةی اؼاػ ةشای اؼخخذا٫ کشدن اٜشاد یا دنیا 

ذن ةا آنهاؼد .  ه٭کاـس

طیکنذ داسیٮ ، کاسآٜشینان اص ه٭ان اٜشاد حاوش دس آنجا اؼخٝادٯ ٬ی کننذ . آنها  اؼخاسحاپدس ٜىایی ٬اننذ آنچه دس 

ه ةا اط احؽاػ ساحخی ٬ی کننذ اص ساٯ ةشؼذ . آنها ٬جتظسنذ یک نٝش سا پیذا ن٭ی حظاننذ ٬نخّش ةنفیننذ حا کؽی ک

طیکنذ این ـانؾ سا داسنذ که ـاهذ ةاـنذ  اؼخاسحاپآنها دس  !ةهخش ،هشچه صطدحش کننذ که ةخظاننذ ةا اط کاس کننذ ط 

ؼد ةا کاسکشدن ةا ٜشدی ةا ةشای اٜشادی که ٬٭کن ا !اٜشاد طا٠ٕا چگظنه کاس ٬ی کننذ ، ةذطن حظجه ةه پیفینه آنها

ه ای ٬خٝاطج ساحد نتاـنذ ، ـتکه ؼاصی ٔ٭٩گشا ٬ی حظانذ ساحد حشین ساٯ ةشای ا٬خحان  ؼاة١ه حجشةی ٜشدی یا حٜش

ان ٠شاس دهذ . یکی اص اٜشاد ختشٯ ،سا  کشدن آن ایجاد ساةٍه ةا یک چنین حظویح ٬یذهذ که  اؼخاسحاپدس اخخیاـس

خان احخ٭اال دس  اؼد ٬اننذ ساةٍه اصدطاج ،ـشیک ٬ظؼؾ . دس هشدط ساةٍه ٬جتظسیذ ؼأخهای ٌظالنی سا ةا ٌٜش

دیگشی ةه اـخشاک ٠شاس ٬ی گیشنذ . دس  ٌٛشٜىای ةؽخه ط کظچک ؼش کنیذ . سطیاها ، ا٬یذ ها ط ا٬ظا٧ هش ٌٛش ةا 

ةیشطن آ٬ذن اص هٮ ةه ٬حي آنکه ساةٍه سا ـشطٓ کشدیذ دیگش حخی اگش این ساةٍه ةه خظةی هٮ پیق نشطد  اؼخاسحاپ

 آن ؼخد اؼد . 

طیکنذ دس ال٪ ٜشلخی اؼد که ةه این "پیظنذ " دادٯ ٬ی ـظد حا ٠ت٪ اص آنکه ٔ٭ال ةؽخه ـظد ةخظان آنشا  اؼخاسحاپ

طیکنذ ةه ـ٭ا ٜشلخی ٬ی دهذ که ةتینیذ آیا این ساةٍه ةه خظةی پیق  اؼخاسحاپؼأد کاس دس  54 ا٬خحان کشد . 

. دس پایان سطیذاد آخش هٝخه ٬ی حظانیذ ساهخان سا ةاـذ چیضی سا اص دؼد نذادٯ ایذ خظاهذ سٜد ط اگش جظاب ٬نٝی 

ةه گٝخه یکی اص ةشگضاس  !هشچه ةاـذ نه ٨تاػ ٔشطؼی خشیذٯ ایذ ط نه خشجی ةشای ٬شاؼٮ کشدٯ ایذ  ،ةکفیذ ط ةشطیذ

ذ کشد . حذا٠٪ ٬ی دانیذ که ةٕذ اص ِهش ٬خظجه ـذیذ که این ٜشد ـ٭ا سا دیظانه خظاه پنجفنتهکننذگان " اگش حا 

 ـث ح٭ا٫ خظاهذ ـذ ط ٬ی حظانیذ ساهخان سا ةکفیذ ط ةشطیذ ."ج٭ٕه ه٭ه چیض حا 

طیکنذ حجشةه اؿ سا ـتیه ةه یک ؼٝش ک٭پینگ که دس دةیشؼخان ةه ٬نّظس  اؼخاسحاپیکی دیگش اص ـشکد کننذگان 

٬ی دانذ . چشا که ةایذ ٠تظ٧ کنیٮ ، اؼد، اجخ٭أی کشدن ةچه ها ٌشاحی ـذٯ ةظدٯ ط اط دس آن ـشکد کشدٯ ةظدٯ

آ٬ظصگاسان  ،دس ٌظ٧ ؼا٨ها"٘شیته ٬ث٪ دةیشؼخانی ها سٜخاس ٬ی کنیٮ . اط ٬ی گظیذ 0 ه٭ه ٬ا دس گشطههای ةضسگ اٜشاد  

اجخ٭أی ةین ةچه ها پیذا کشدٯ ةظدنذ ط آن این ةظد که هٝخه اط٧  یساٯ خظةی ةشای اص ةین ةشدن این ٜال٩ه ها

ؼپؾ دس هٝخه دط٫ ؼٝش کظحاٯ ک٭پنیگ ةشگضاس ٬ی ـذ ) که پاؼخگظی ،ظصؿ ط آ٬ادگی ٬ی گزـد ٬ذسؼه ةه آ٬

ی  ححشکی ةچه ها هٮ ةظد ( اط٧ ه٭ذیگش سا ن٭ی ـناخخیٮ ، ا٬ا ةٕذ اص آنکه یک هٝخه دس کناسهٮ دس ط نیاصهای طسـص

( دیگش ح١شیتا ٘یش ٬٭کن ةظد جنگ٪ پیادٯ سطی ٬ی کشدیٮ ، ٘زا ٬ی خظسدیٮ ط ٬ی خظاةیذیٮ )ط خی٩ی کاسهای دیگش

 :4ةا نگاٯ ةه آن حجشةه ٬ی حظانٮ ةگظیٮ ح٭ا٫ آن "." اط ادا٬ه ٬ی دهذ 0 که ةخظانیٮ خظد سا اص ة١یه کناس ةکفیٮ
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طیکنذ هٮ ةه  اؼخاسحاپنٝش٬ان ٨ضط٬ا ةا هٮ دطؼد نفذیٮ ، ا٬ا دس پایان هٝخه ه٭ه ةه هٮ نضدیک ـذٯ ةظدیٮ . 

ه سا گشد هٮ ٬ی آطسد ط آنها سا ٬جتظس ٬ی کنذ ةا یکذیگش کاس کننذ ، ةذطن دس نّش ه٭ین ـک٪ حٕذادی اٜشاد ٘شیت

خن ٬ٕیاسهای اجخ٭أی ـان  " گٜش

طیکنذ سا ةه ک٭پ های حاةؽخانی حفتیه  اؼخاسحاپ(  Sasha Pasulkaـشکد کننذٯ دیگشی ةه نا٫ ؼاـا پاؼظ٨کا )

ا٬ا ح٭ا٫ اٜشاد حاوش دس ج٩ؽه آن ـث دس ٬ذج ص٬ان نه اینکه کؽی ةه ٠ای١شانی یا حٝشیح سٜخه ةاـذ ٬ی کنذ " 

، دیگش احؽاػ ن٭ی کشد٫ دس احا٠ی  پنجفنتهکظحاهی ةه یکذیگش نضدیک ـذٯ ةظدنذ. اط ةه یاد ٬ی آطسد که حا لتح 

ـث احؽاػ ٬ی کشد٫ دس احا٠ی ةا حٕذادی اص نضدیک حشین دطؼخانٮ دس آن  ج٭ٕهپش اص اٜشاد ٘شیته هؽخٮ . ط حا 

حٕذاد ةؽیاس ک٭ی سا دس آن ناحیه ٬ی ـناخد ٬ی گظیذ ٌی آن دط سطص  پنجفنته.ؼاـا که حا ٠ت٪ اص "ـهش هؽخٮ 

د ط ه٭ینٍظسحظانؽد ةا حکنظ٨ظژی ها  ، ةاصاس ها ط هٮ حی٭ی های ةا١٨ظٯ دس آینذٯ آـنا  ه اؿ ـک٪ گٜش ـتکه حٜش

ظیؾ دس یکی اص طةؽاید های ٬شةظً ةه ٔنظان ١٬ا٨ه ن،طیکنذی که ـشکد کشد  اؼخاسحاپـظد . اط اص ه٭ان اط٨ین 

 ـشکخهاةظد ٜشطخد ط ةه ٔنظان ٬فاطس ةشای دیگش  ٯسا که ساٯ انذاصی کشد ـشکخیـشطٓ ةه نظـخن کشد ،  اؼخاسحاپةه 

 کاس کشدٯ اؼد .

ساهی طیکنذ دط هذٛ سا ةشآطسدٯ ٬ی کنذ . اط٧ اینکه  اؼخاسحاپکناس هٮ ٠شاس دادن اٜشاد دس ٬حیَ هایی ـتیه 

چشا که دس ه٭ان اةخذا ٬ی حظانیذ ةٝه٭یذ که آیا ؼایش ـشکد کننذگان  ،ی کٮ کشدن سیؽک های ٬ا٨ی آحی اؼد ةشا

دط٫ اینکه سطـی اؼد ةشای اینکه ٬ٍ٭ئن  ،حظانایی این سا داسنذ که اص نّش ؼش٬ایه گزاسی اط٨یه ةه ـ٭ا ک٭ک کننذ

ها ةا  اؼخاسحاپدسلذ  :9اص آنجا که اص نّش ـخمی ةشای ـ٭ا ث٭شةخق خظاهذ ةظد .  اؼخاسحاپـظیذ حجشةه 

اؼد که ةشای ـ٭ا ٬ی ٬انذ . اگش اص کاس کشدن  ای ه٭ان حجشةه ،ـکؽد سطةشط ٬ی ـظنذ ةخفی اص نخیجه حال٪

ةا ـشیکخان ٨زج ن٭ی ةشیذ ، پؾ این حجشةه یک حجشةه ةذ خظاهذ ةظد ا٬ا اگش دس ٌظ٧ یک آخش هٝخه ةا یکذیگش 

اسصیاةی کنیذ که آیا دس دساص ٬ذج اص کاس کشدن ةا آنها ٨زج خظاهیذ ةشد یا نه . کاسکشدٯ ةاـیذ ةهخش ٬ی حظانیذ 

ذی سا ساٯ طیکنذ  اؼخاسحاپحٕذادی اص ـشکد کننذگان ٬ظ٢ٜ ٬ی ـظنذ پؾ اص  ک٭پانی هایی ٬ظ٢ٜ ط سط ةه ـس

ط دطؼخی ها ط طیکنذ اسحتاٌاج کاسی  اؼخاسحاپانذاصی کننذ ط ح١شیتا هشیک اص ـشکد کننذگان ٬ظ٢ٜ ٬ی ـظنذ دس 

 !گاهی حخی یک ـشیک ٬ظؼؾ پیذا کننذ

 طیکنذ اؼخاسحاپحاکٮ ةش ،ةا سیؽک کٮ ،ؼظد ةشدن اص ـشایَ پش انشژی ط کٮ خٍش 

طیکنذ اٜشاد ةؽیاسی سا حفظی٢ ٬ی کنذ که ةه این حم٭یٮ ةشؼنذ  اؼخاسحاپٌتیٕد کٮ خٍش ةظدن ـتکه ؼاصی دس 

 Kyleا اص ساههای دیگش نیض گؽخشؿ دهنذ . کای٪ کؽخشؼظن )که ٬ی حظاننذ ةذطن هیچ سیؽکی ا٢ٜ های خظد س 

Kesterson  اؼتاب ةاصی ةظد که دس ؼیاح٪ صنذگی ٬ی کشد ط ٜکش ن٭ی کشد ةخظانذ هیچ چیضی اص  ٌشاح( یک

ةظد ةنا٫ دان٩ذ دطؼانخیؾ  اؼخاسحاپطیکنذ یاد ةگیشد . اط ٬ی گظیذ که یکی اص دطؼخانق که اص ختشگان  اؼخاسحاپ
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(Donald Desantis ةشایق کاس کشدن ةا گشطهی اص اٜشاد ةشای ؼاخخن اپ٩یکیفن های طب ط )iPhone  سا ـشح دادٯ

ط گٝخه ةظدٯ اؼد که این کاس چ١ذس جا٨ث ةظدٯ ، ا٬ا اط ١َٜ گظؿ ٬ی کشدٯ ط خی٩ی اه٭ید ن٭ی دادٯ اؼد . اط 

 اؼخاسحاپه دس یکی اص سطیذادهای ةه خاٌش ٬ی آطسد که دطؼانخیؾ چ١ذس حالؿ ٬ی کشدٯ که اط سا ٬خ١أذ کنذ ک

نته٬ن ه٭ه جظس ةهانه ای ٬ی آطسد٫ حا اینکه کال ."طیکنذ ـشکد کنذ  1ـث سا اص دؼد داد٫ . ؼأد  چهاـس

ةا٬ذاد ـنته دطؼانخیؾ ح٩ٝن ٬ی صنذ لذایق ٬ث٪ این ةظد که اص دؼد اٜشاد پ٩یؾ ٜشاس کشدٯ یا ه٭چین چیضی .. 

نذ ٜظٟ ا٨ٕادٯ ةظدٯ ا٬ا آنجا ٌشاحی ـشکد نکشدٯ ةظدٯ ط ص٬ینه کاسی ٬ن هٮ طیک اؼخاسحاپاط گٝد که اط٨ین سطص 

آنجا ـذیذا ةه ٬ن نیاص داسنذ ط گٝد  ،٬هٮ نیؽد اگش دس ٌشاحی ٬هاسج کاٜی ط دیذ صیتا ـناؼانه ای داـخه ةاـٮ

کؽخشؼظن دس  پنج ـنتهلتح  :703. ةه این حشحیث ةظد که ؼأد  "که دیگش جظاب نه سا اص ٬ن ٠تظ٧ نخظاهذ کشد

اؿ ـشکد کشد . اط ٬ی گظیذ پشطژٯ ای که ٠شاس ـذ سطیق کاس کنذ ک٭ی خنذٯ داس ةظد یک  اؼخاسحاپاط٨ین ج٩ؽه 

( نا٬ی Tamagatchi(٬ی ةظد . حا٬اگظچی )John Stamosحیظان خانگی ٬جاصی که ةایذ ـتیه جان اؼخا٬ظػ )

٬ی ةایؽد ةشای کؽانی که ـخمید  ش ٬جاصی، طاین کاسکخاؼد که ةه این نظٓ ٬ظجظداج دیجیخا٧ دادٯ انذ

حتذی٪ ةه سا ،ساةاصی ٬ی کشدFull House( دس ؼشیا٧ ک٭ذی خانظادگی Uncle Jessاؼخا٬ظػ سا که ن١ق ٔ٭ظ جؾ )

 . کنذانگیض  ٯیک یادگاس خاٌش 

س کؽخشؼظن این ٬ظجظد سا ٌشاحی کشد ط ةا کا٬پیظحشؿ ةشسطی ٬فخمه های ٬خخ٩ٞ آن کاس کشد . ة١یه ٬فٙظ٧ کا

نذ ط ذکشدن پشصنخیفن ها ةظدنذ ط ةیفخش اٜشادی که اص کناسؿ سد ٬ی ـPowerPointیا  کذ نظیؽی کشدن ةشسطی

 ق ٬ی انذاخخنذ ک٭ی حٕجث ٬ی کشدنذ .پنگاهی ةه ٨پ حا

حٕذاد طیکنذ کؽخشؼظن  اؼخاسحاپا٬ا خی٩ی اص اٜشاد هٮ ةظدنذ که ؼشگش٫ ٬ی ـذنذ ط خظـفان ٬ی آ٬ذ . حاپایان 

طیضید ج٭ٖ کشد ط چنذحا پیفنهاد کاس ةه اط ـذٯ ةظد . حخی یک نٝش ةه اط پیفنهاد کشدٯ ةظد که ٌشح  کاسجی صیاد 

کؽث ط کاس ةٝشؼخذ . حیٮ کؽخشؼظن ٬ظ٢ٜ ـذ جایضٯ ٌشح  Pixarدس ک٭پانی  یدهایق سا ةشای ٬ذیش حظؼٕه خال٠

طیکنذ ـشکد  اؼخاسحاپشطص اٜشادی که دس آن تشد ط حا ا٬ةکه احخ٭اال ٬ی حظانذ ٬ی٩یظنها دالس ؼظد داـخه ةاـذ سا  سا،

کشدٯ ةظدنذ هنظص دس ٬ظسد آن ٌشح حٛش ٬ی صننذ . ٬هٮ حش اینکه کای٪ حظانؽد اط٨ین حجشةه اؿ اص دنیای 

اؼد که  Giant Thinkwellی ةه نا٫ اؼخاسحاپسا داـخه ةاـذ . اط اکنظن یکی اص ٬ظؼؽان  اؼخاسحاپ

Platformذاسان اٜشاد ٬ فهظس ط ةانٝظر ایجاد ٬ی کننذ که ةه این اٜشاد این ا٬کان سا ٬ی دهذ که هایی ةشای ٌٜش

آنها .ةٍظس گؽخشدٯ حش ط ٬فخن حشی دنتا٧ کننذ ،ذ اٜشاد ٬ظسد ٔال٠ه ـان سا اص ٌشی٢ ٬ظةای٪ یا ةٍظس آنالین نةخظان

گزسانذٯ که دطسٯ سا دس ؼیاح٪  Tech Starsاص جان اؼخا٬ظػ ةه ٨یذی گاگا سؼیذٯ انذ . کؽخشؼظن ه٭چنین دطسٯ 

ای اؼد ةشای ح٭اید اص کاسآٜشینانی که آینذٯ دسخفانی اص خظد نفان ٬ی دهنذ . کؽخشؼظن ةا نگاٯ ةه حجشةه 

سا  Giant Thinkwellطیکنذ الال چنین ٜکشی که ةخظاهیٮ ٬ج٭ظٔه  اؼخاسحاپحا ٠ت٪ اص "گزـخه اؿ ٬ی گظیذ 0 

نذاـخٮ .  اؼخاسحاپاٌی یا ایذٯ یا ةشداـخی اص دنیای حکنظ٨ظژی ط ٮ . ١٩ٍ٬ا هیچ ـتکه اسحتینذاـخ ،ٮیساٯ انذاصی کن
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حخی اگش هٮ این انگیضٯ سا ٬ی داـخٮ که ک٭پانی ای سا ساٯ ةیانذاصیٮ که ٌشاحی ها ط ـک٪ ؼاصی های ةی هذٜٮ ةه 

ذ لحتد ةا چه کؽانی ةای ،ذ ، هیچ ایذٯ ای اص آن نذاـخٮ که چٍظس ةایذ ؼش٬ایه گزاسؿ سا پیذا کنٮ نجایی ةشؼ

 "کا٬ال ةی اٌآل ط حنها ةظد٫ . !کنٮ ط ةشای حفکی٪ حیٮ چه ٬ظاسدی سا ةایذ ٬ذ نّش داـخه ةاـٮ

 

اینکه ص٬ان ٬ٝیذی سا  ،چشک نظیؾ ٬ی کشدیذ ،دسؼد ه٭انٍظس که دس ٬ذسؼه سطی کا٘ز

ةه هذس دادن ط٠د نخظاهذ  ،لٛش کنیذ اؼخاسحاپسطی چشک نظیؾ ط آص٬ایق کشدن  دس یک 

دس سطیذادهای ج٭ٕی که انشژی ةیفخشی دس  (rough drafts)ٌشح های اط٨یه  ةظد . خ٢٩

اخخیاس داسیذ ط ةا خٍش سیؽک ک٭خشی ٬ظاجه هؽخیذ ةه ـ٭ا ک٭ک خظاهذ کشد حا ن١اً وٕٞ 

 نگاٯ کنیذ ! اؼخاسحاپط ٠ظج خظد سا ةفناؼیذ . ةه آن ةه ٔنظان یک پشط ٨تاػ ةشای 

 

نه حنها ٜهشؼخی اص اسحتاٌاج جذیذ ط دانق ةیفخش  ،یکنذ ةشای کؽخشؼظنط  اؼخاسحاپـتکه ؼاصی ٔ٭٩گشای حکنیک 

اٜشادی ةا انگیضٯ ةاال ٠شاسداسد . اط ٬ی گظیذ "  ٜشاهٮ کشد ، ة٩که اط سا دس دنیای پش اص انشژی   اؼخاسحاپدس ٬ظسد دنیای 

" اط ٬ی گظیذ ةه ةظد .ةه ٩٠تٮ  ٭ا٬ؽخ١ی،Pulb Fictionٜی٩ٮ  ـک٪طیکنذ ٬ث٪ یک حضسی٢ آدسنا٨ین ةه  اؼخاسحاپ

ٔنظان کؽی که کاسؿ ٌشاحی ـخمیخهاؼد ن٭ی حظانذ اص ٬ثا٨های کاسحظنی اؼخٝادٯ نکنذ ط ٬ی گظیذ ه٭ان 

( ط٠خی ةالخشٯ The Land Before Time" ) ص٬ین پیق اص ص٬اندس داؼخان "  Little Footاحؽاؼی سا داـخه که 

دنیای ٠ت٩ی " انذ داـخه اؼد . یٕنی ةالٜال٩ه ةأث ـذ که یا دسٯ ةضسگ ةشؼ Great valleyحظانؽخه خظدؿ سا ةه 

طیکنذ ـاهذ آن ةظد٫ که اٜشاد ةا  اؼخاسحاپاین ص٬انی احٝاٟ اٜخاد که دس ا٫ ةؽیاس اةخذایی ط ؼادٯ ةه نّش٫ ةشؼذ. 

د ط انگیضٯ ای دس ٬ؽیش خال٠ید ط حظ٨یذ حشکد ٬ی کشدنذ ط ٬فخاٟ ط آ٬ادٯ ه٭کاسی ةظدنذ  ".چنان ؼٔش

پیذا کشدن چنین ٜشلخی که ةخظانذ این ه٭ه اٜشاد ٜٕا٧ دس ؼایش ص٬ینه ها سا یک جا ةتینذ ن ٬ی گظیذ کؽخشؼظ

. ةظد  ٯچیضی ةظد که حا آن ص٬ان نه دس ٬ذسؼه ط نه دس ٬حیَ کاسؿ ةه ٔنظان ٌشاح اؼتاب ةاصی ةشایق ٜشاهٮ نفذ

" حا  ّی٭ی ٬ث٪ گظگ٪ ط ٬اکشطؼاٜداصیک ؼظی ٌیٞ یٕنی اص ـشکخهای ٔطیکنذ اط سا ةا اٜشادی "  اؼخاسحاپ

 آ٬ذٯ ةظدنذ آـنا کشدٯ طیکنذ اؼخاسحاپةه  ،"ـشکدیک " اؼخشی٪ ط ٬حذطد اص یک ٬حیَ  آنهاییکه ةه نّش کا٬ال

ا٬ا اٜشادیکه اص ٬حیَ های ،اط حظویح ٬ی دهذ ةا آنکه د٠ی١ا ةا هیچ یک اص این دط ٌیٞ ه٭خظانی نذاـد  اؼد.

ای جا٨تی دس ٬ظسد اینکه چه نظٓ ه٭کاسیهایی ٬ی حظاننذ ةا ـخمی ةا نظٓ ٬هاسج کاسی دیگش آ٬ذٯ ةظدنذ ایذٯ ه

 داـخنذ .،٬ن داـخه ةاـنذ 

طیکنذها دس ک٭پانی های ةضسگ حش ٬فٙظ٧ ةه کاس هؽخنذ ط  اؼخاسحاپدس طا٠ٖ ةؽیاسی اص اٜشاد ـشکد کننذٯ دس 

ٮ آنکه ٬٭کن اؼد احؽاػ کننذ ه٭انجا که هؽخنذ ٬ناةٖ نا٬حذطد  ی دس دؼخشؼفان هؽد ، ه٭ین خظدؿ ٩ٔی٘ش
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٬ی حظانذ ةه نظٔی آنها سا ٩ٜج کنذ ط اص ٜٕا٨ید ةاص داسد . چشا که کٮ کٮ ةه این ةاطس ٬ی سؼنذ که ةشای ةه ساٯ 

انذاخخن یک ک٭پانی جذیذ الص٬ؽد ح٭ا٫ آن ٬ناةٖ سا داـخه ةاـنذ ، که نذاسنذ . ا٬ا این ٌظس نیؽد ط د٠ی١ا ةه 

ها دس اسحتاً ٠شاس  اؼخاسحاپی٩ی ٬ٝیذ خظاهذ ةظد که ةخظاننذ ةا صةذگان ط پیفکؽظحان ه٭ین د٨ی٪ ةشای آنها خ

 اؼخاسحاپةگیشنذ ط دس کناس اٜشادی که دس این ص٬ینه ـجأد ا٠ذا٫ ةه ٔ٭٪ سا داـخه انذ کاس کننذ . کؽخشؼظن دس 

س نتظدنذ . کؽانی سا دیذ که طیکنذ اٜشادی سا پیذا کشد که ةؽیاس سؼ٭ی ط ـؽخه سٜخه ةظدنذ ط اٜشادی که اینٍظ 

ٞ   طیکنذ اؼخاسحاپدس خی٩ی اجخ٭أی ةظدنذ ط کؽانی که الال اینٍظس نتظدنذ . سنگاسنگی اص اٜشاد ٬خخ٩ٞ  ل

ذ . اط ٬ی گظیذ این نن، ا٬ا ح٭ا٫ اینها حظ٧ ط حظؿ ٬ؽائ٪ حکنظ٨ظژی ط ایذٯ های جذیذ دطس ٬ی ص  حىظس داـخنذ

 ةظدن، ط ٬حاّٜه کاسانه گ٩ه ط گ٩ه گزاسیةظدٯ اؼد . اینجا دیگش ختشی اص  نظٓ اسحتاً ةاص سا ٠تال حجشةه نکشدٯ

ذ نش یاینجا اٜشادی حىظس داـخنذ که ١َٜ ٬ی خظاؼخنذ حا جایی که ٬٭کن اؼد اص ؼایشین ٜیذةک ط حاییذ ةگ .نتظد 

ایی ٬٭کن اؼد ط طا٠ٕا ةشای آن حالؿ ٬ی کشدنذ ط دس ساٯ ه٭ین حالؿ ةظد که ٬ی خظاؼخنذ ةٝه٭نذ حظ چه ایذٯ ه

 داـخه ةاـی .

کؽخشؼظن ٬ی گظیذ ص٬انیکه ححمی٪ ٬ی کشدٯ ه٭یفه ةا خظدؿ حمظس ٬ی کشدٯ سطصی آن١ذس ٬ظ٢ٜ ـظد که ةخظانذ 

ةشای خظدؿ ةه ٔنظان ٌشاح آصاد کاس کنذ ، ا٬ا حخی دس ه٭ان لظسج هٮ اط حنها ٬ی حظانؽد ایذٯ های اـخاك 

شؿ سا نکشدٯ ةظد که ةخظانذ ک٭پانی خظدؿ سا داـخه ةاـذ ، جاییکه دیگش سا ةه ٌشاحی دس آطسد . اط هیچظ٠د ٜک

 خظدؿ ةخظانذ ایذٯ های ٌشاحی هایق سا ةذهذ .

شکد دس  ی کؽخشؼظن ٠ت٪ اـص طیکنذ ) که اگش حجشةه ای هٮ ةظدٯ کا٬ال ٬حذطد ةه اؼخٕذاد  اؼخاسحاپحجشةه آ٬ظـص

ی آ٬شیکایی هٮ نیؽد . حیتظج الةاس هایق ةظدٯ اؼد( ٬نحمش ةه ٜشد نیؽد ط این حنها یک پذیذٯ آ ٬ظـص

(Thibaut Labarre یک ـشکد کننذٯ دیگش حظویح ٬ی دهذ که دس حجشةه ای که دس ٬ذسؼه ٬هنذؼی ٜشانؽظی )

(Grand Ecoles DIngenieurs) این  ،که ٠شاسؼد ةهخشین ط ةشجؽخه حشین دانف٭نذان ط ٬هنذؼان سا پشطسؿ ةذهذ

اص ؼایش حظصٯ ها که ایذٯ های کاسآٜشینی دسخفانی داـخه ةاـنذ ةشخظسد داـخه  ٜشلد سا پیذا نکشد که ةا اٜشادی

ه٭شاٯ حی٭ق حظانؽخه انذ طب ؼایخی ٌشاحی ط ، ةظد طیکنذی که دس پاسیؾ ـشکد کشدٯ اؼخاسحاپةاـذ . ا٬ا دس 

اد ةه اـخشاک اجشا کننذ که اٜشاد ةخظاننذ اص ٌشی٢ آن نّشاحفان سا ساجٖ ةه اینکه دس آینذٯ چه سطی خظاهذ د

ةظدٯ که ٬ٙضهای٭ان سا سطی هٮ ةشیضیٮ حا ساٯ انذاصی این طب ؼاید این  اص هذٛ ةگزاسنذ . اط حظویح ٬ی دهذ که " 

الةاس ٬ی گظیذ " .  ةخظانیٮ ةهخشین پیق ةینی ها سا ساجٖ ةه اینکه دس آینذٯ چه سطی خظاهذ داد داـخه ةاـیٮ

ی د طیکنذ ةاـذ .  اؼخاسحاپانفگاهق اواٜه کنذ که ةش اؼاػ ٬ذ٧ ٔال٠٭نذؼد که طاحذی سا ةه ةشنا٬ه آ٬ظـص

ط٠خی اٜشاد ةا پیق سا ٬نخ١٪ کشدٯ ط این احؽاػ سا دس ٬ن ةظجظد آطسدٯ که  اؼخاسحاپطیکنذ ةه ٬ن سطحیه  اؼخاسحاپ

 ص٬ینه های ٬خخ٩ٞ ةشای یک هذٛ ٬فخشک کاس کننذ ، هش چیضی ا٬کان پزیش٬ی ـظد .
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 اص پی٩ه حان خاسج ـظیذ

ا دس احا٠ک  اص  آٜشینان ةایذکاس  اٜشادیکه ةشای ک٭پانی های ةضسگ کاس ٬ی کننذ ٬خ٭ایض ةاـنذ . آنها ن٭ی حظاننذ لٜش

هایی سا داسنذ که آنها  هایفان ةنفیننذ ط ةا ؼایش اٜشادیکه د٠ی١ا ه٭ان کاس آنها سا انجا٫ ٬ی دهنذ یا ه٭ان آ٬ظـص

ط ٬ت٩ٚ ـتکه  اؼخاسحاپ( ةه ٔنظان یک ٜشد ختشٯ دس Bob Crimminsدس اسحتاً ةاـنذ .ةاب کشی٭ینض )،دیذٯ انذ 

٬ه٭خشین اسحتاٌی که ٬ی حظانیذ ةه ٔنظان یک کاسآٜشین ةش٠شاس " ؼاصی کاسآٜشینان ةه این نکخه اـاسٯ ٬ی کنذ که 

 . "کشدٯ ةاـیذ اسحتاً ةا اٜشادی اؼد که کاس ـ٭ا سا ن٭ی کننذ

ذ ) کننذ ١َٜ ةا این حٝاطج که ةا سطیکشد ٔ٭٩ی حشی کاس کننذ . الص٫  ( ٔ٭٪CEOکاس آٜشینان  ةایذ ٬ث٪ ٬ذیشان اـس

٬شیي ـذ  ی ال٩ی هاةشنا٬ه نظیؽاؼد ٬خخمشی ساجٖ ةه ح٭ا٫ جنته های کاس ةذاننذ نه دس آن حذ که اگش یکی اص 

ذاننذ ک٭ی اص ةشنا٬ه نظیؽی ؼش دس ةیاطسنذ ط ةخظدـان ٬جتظس ةاـنذ ةه جای اط طاسد ٔ٭٪ ـظنذ ، ا٬ا الص٬ؽد که 

ا٬ا اسحتاٌاج  .ذنةایذ ةذاننذ که کاسها چ١ذس ٌظ٧ ٬ی کفذ ط چٍظس ةایذ انجا٫ ـظ  که دس کذ چه ختش اؼد!آنها

ان سا  سطصانه ٬ا ٬ٕ٭ظال این ا٬کان سا ةشای٭ان ٜشاهٮ ن٭ی کنذ که ةتینیٮ ه٭کاسان٭ان دس ؼایش ٠ؽ٭د ها چٍظس کاـس

. ه٭ان ٌظس که دس ادا٬ه ، الص٬ؽد اص پی٩ه حان ةیشطن ةیاییذ  ةشای اینکه یک کاسآٜشین ٬ظ٢ٜ ةاـیذ.انجا٫ ٬ی دهنذ

کاس سا نّاسٯ  طیکنذ ةه کاسآٜشینان این ا٬کان سا ٬ی دهذ که ةخظاننذ ک٪ جشیان ط ؼیش   اؼخاسحاپحظویح خظاهیٮ داد 

 گش ةاـنذ ط ةتیننذ که چٍظس ٬ی حظان پشطؼه کاس سا ةهخش ط کاس آ٬ذحش کشد . 

طیکنذ دطؼد داسنذ حظاوٖ ةه خشج ةذهنذ ط ٬ی گظینذ که آنها کاسی نکشدٯ انذ  اؼخاسحاپهای  ةؽیاسی اص ؼشگشطٯ

حیٮ انجا٫ دادٯ انذ ا٬ا ةه نذسج  یجض اینکه لتح ط ةٕذ اص ِهش ةشای أىا حیٮ ٠هظٯ ةیاطسنذ ط کاس ال٩ی سا أىا

پشطژٯ ط  اؼث ةا نیاص ٬نذی های ٬خن، ٬خظاصن نگه داـخن حیٮ ، جظس کشدن ٬هاسحهای خاك اٜشاد حیٮ اینٍظس اؼد . 

اٌ٭ینان حال٪ کشدن اص اینکه اٜشاد ةا یکذیگش ةه خظةی کناس ةیاینذ ط دس ٌظ٧ انجا٫ کاس اص ه٭کاسی ةا یکذیگش ٨زج 

 اؼخاسحاپط ـتکه ؼاصی ٔ٭٩گشا دس ،اؼد ها اؼخاسحاپةتشنذ اص ج٭٩ه طِایٞ ٬هٮ یک ٬ظؼؾ )یا سهتش گشطٯ( دس 

 ٯ کاس این ٜشلد سا ٬ی دهذ که ایٝای این ن١ق ها سا ا٬خحان کننذ.طیکنذ ةه کاسآٜشینان حاص 

ا٨تخه ح٭ا٫ اسحتاً ؼاصی که لظسج ٬ی گیشد حنها ةا أىای حی٭خان نخظاهنذ ةظد . یکی اص ـشکد کننذگان ةنا٫ 

سا ساٯ انذاصی کنذ که یک Food Spotting( حظانؽد ک٭پانی ةنا٫ Alexa Andrzejewskiا٨کؽا آنذسیظٜؽکی )

٩یکیفن ـتکه اجخ٭أی ةظد که ةه کاسةشان این ا٬کان سا ٬ی داد که ٔکؽهایی اص ٘زاهای ٬ظسد ٔال٠ه ـان سا اپ

احخ٭ا٧ داـد خظـفان ةیایذ ) ٔالطٯ ةش سؼخظسانهایی که ٬٭کن ةظد  که پؽد کننذ ط یا ةه آنها ٘زاهایی سا

 اؼخاسحاپـخن ایذٯ ای دس ؼشؿ دس خظـفان ةیایذ (پیفنهاد ٬ی داد . ا٨کؽا حظویح ٬ی دهذ که چٍظس ةا دا

گؽخشؿ دهذ . اط آن سا طیکنذ ـشکد کشد ةذطن آنکه ةذانذ ةا آن ایذٯ چه ٬ی خظاهذ ةکنذ ط چٍظس ٬ی خظاهذ 

ـشطٓ کشد ةه ج٭ٖ آطسی ایذٯ های ٌشاحی ـذٯ هٮ حی٭ی هایق که ةشسطی حکه های کا٘ز آطسدٯ ةظدنذ ط آنها سا 

یا ه٭ان  ٬Brain Stormingی خظاؼخیٮ ٔ٭ال سطؿ "کشد . اط ٬ی گظیذ 0سطی یک ٠ؽ٭د خا٨ی دیظاس ؼنجاٟ ٬ی 
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انجا٫  آن سا سا ةه ـک٪ ٩٬٭ظػ اجشا کنیٮ ط خی٩ی هٮ صیتا دس ج٩ؽاج ٌظٜان ٬ٙضی، ایذٯ پشداصی های ٜی ا٨تذاهه

ه دادیٮ . ؼایش ـشکد کننذگان هٮ ٬ی آ٬ذنذ ط ؼظاالحی ٬ی کشدنذ ط پیفنهاداحی ٬ی دادنذ . ةا ٜشدی هٮ ک

حح١ی١احی دس ساةٍه ةا ةاصاس داـد لحتد کشدیٮ که چٍظس ٬ی حظانیٮ اص سؼخظسانها ةشای ةهتظد طحظؼٕه ةشنا٬ه 

Food Spotting.ک٭ک ةخظاهیٮ ، ه٭چنین ةا یک طکی٪ دس ٬ظسد ٬ؽائ٪ ساٯ انذاخخن یک ک٭پانی لحتد کشدیٮ" 
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 (akedBalf Hًین پش)

طیکنذ سا حفظی٢ ٬ی کنذ  اؼخاسحاپ( اؼد که ـشکد کننذگان ice breakerی )نیٮ پض یک سطؿ ١٬ذ٬ه چینی ط آ٬ادٯ ؼاص 

که اؼخشػ نذاـخه ةاـنذ ، ةا ؼایش ـشکد کننذگان گش٫ ةگیشنذ ، خظدـان سا ةشای اسائه ایذٯ ـان آ٬ادٯ کننذ ط ةه خاٌش 

سا ةه حٝکش خال٠انه حفظی٢ ٬ی اٜشاد  اؼخاسحاپداـخه ةاـنذ که ه٭ه آ٬ذٯ انذ که خظؿ ةگزساننذ . ایذٯ های نیٮ پض( دس 

خه ـظنذ .  کننذ ط ٬ی حظاننذ دس ةؽیاسی اص ٬ظ٠ٕیخها ةه کاس گٜش

٬ی سؼذ پش کنیذ 0 صساٜه ، ٬ظص ، آحفٝفان، ان خرهن ک٩٭احی که ةه یسا اص ح٭ا٬ ) حخخه طاید ةشد( نمٞ یک حخخه ةضسگ -1

 پاگنذٯ ، ةف١اب پشنذٯ ، د٬پایی ، ةنٝق ، صئظػ ط انٝجاسی ط ...

 اٜشاد سا حفظی٢ کنیذ که ک٩٭اج پشاکنذٯ سا داد ةضننذ حا اینکه طاید ةشد پش ـظد. ه٭ه -2

دس اینجا ٔذد جادطیی اؼد !( ح١ؽیٮ کنیذ . ٬ا ٬ٕ٭ظال  6ه٭ه اٜشاد سا ةه حیٮ هایی ةا حٕذاد ٬ؽاطی )ةه نّش ٬ی سؼذ  -3

٬جتظس ٬ی ـظنذ اص هٮ جذا  آن ةاهٮ دطؼخنذ یاٜشاد سا ٌظسی گشطٯ ةنذی ٬ی کنیٮ که حخی گشطٯ هایی که أىا

 گشطٯ ـظنذ.هٮ ـظنذ ط ةا اٜشاد جذیذ 

.ک٩٭اج ةه  اؼخاسحاپک٩٭ه اص ک٩٭اج سطی طاید ةشد سا انخخاب کنذ . این ک٩٭اج حاال ٬ی ـظنذ نا٫ یک  2هش حیٮ ةایذ  -4

ب ـذٯ دس حشحیتی که انخخاب ٬ی ـظنذ دس حشکیث ةنذی نا٫ هٮ اؼخٝادٯ ٬ی ـظنذ ، )یٕنی ک٩٭ه ای که اط٧ انخخا

ٔتاسج  4حشکیث هٮ ک٩٭ه اط٧ خظاهذ ةظد( ط هش ک٩٭ه ١َٜ ةایذ یک ةاس ط حظؼَ یک حیٮ اؼخٝادٯ ـظد . )٬ثال اگش حیٮ 

،٬ثال ةایذ ک٩٭ه دیگشی سا ةشداسد،سا انخخاب کشدٯ  حاب داس اگش ٬ظص  7حیٮ ط ٬ظص انٝجاسی سا انخخاب کشدٯ ةاـذ حشکیتی 

 ( ٔتاسج کٝق حاب داس !

د٠ی١ه ای که ایذٯ  1 یفند٠ی١ه ٜشلد داسنذ که یک پشصنخ :1ک٩٭احفان سا انخخاب کشدنذ ، هش گشطٯ پؾ اص آنکه  -5

خه ٬ی ـظد !( ،فان سا حظویح ٬ی دهذاؼخاسحاپ  اسائه دهنذ . ) طؼای٪ ک٭کی ط صةان ٌنض دس این ٬شح٩ه ةا سطی ةاص پزیٜش

هؽخیٮ ط  4" ٬ا حیٮ 0 دهنذ . ٬ثال ةه این ـک٪  خظد سا اسائه ٬ی اؼخاسحاپةذطن حشحیث ٬فخن ایذٯ جذیذ  ،گشطٯ ها -6

ی کنیٮ . ه٭ه ٬ا ٬ی دانیٮ که ةچه ها ٬ٕ٭ظال ٬یظٯ  ٬ی خظاهیٮ ایذٯ جذیذ خظد ةه نا٫ ٬ظص انٝجاسی سا ةه ـ٭ا ٬ٕٜش

کاٜی ن٭ی خظسنذ چظن ةنّش ٬ا هٮ ٬یظٯ ها خؽخه کننذٯ انذ . طا٨ذین چٍظس ٬ی حظاننذ کاسی کننذ که ٜشصنذانفان 

 خظسنذ . ا٨تخه ةا دادن ٬ظصهای انٝجاسی ا٬ا ای٭ن ةه ةچه ها یفان!..٬یظٯ ة

 گشطٯ ةشنذٯ ةش اؼاػ ٬یضان حفظی٢ های حىاس ٬فخن خظاهذ ـذ الٛ صدن هٮ دس اینجا ٠اة٪ ٠تظ٧ اؼد ! -7

 

 آنذسیظؼٝکی حظانؽد ایذٯ اؿ سا ةاسها ط ةاسها ةشای دهها نٝش دیگش اسائه دهذ ط ایذٯ اؿ اص ؼظی خی٩ی ها ٬ظسد

د .  حظانؽخه ةظد حمظیش ٬فخمی ساجٖ ةه اینکه چٍظس ٬ی حظانذ ایذٯ  ،که آنجا سا حشک کشد  ج٭ٕهحا حاییذ ٠شاس گٜش

اؿ سا ةه ٔ٭٪ دس آطسد دس رهنق ةؽاصد ط دس ص٬ینه ٜشطؿ ایذٯ اؿ ةه کاسةشان ةا١٨ظٯ ٔ٭ال ح٭شین صیادی کشدٯ 
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طیکنذ پیذا کنذ ، اسحتاٌاحی که ةا ؼایش اٜشاد دس  سحاپاؼخادس سا حی٭ق  یةظد . اگش چه ا٨کؽا نخظانؽد ة١یه أىا

 کنذ . حا٬ین آنجا ةش٠شاس کشدٯ ةظد ةاالخشٯ ةأث ـذ ةخظانذ ١٬ذاسی اص ؼش٬ایه اط٨یه ةشای پشطژٯ اؿ  سا 

( سطی پشطژٯ ای ةه نا٫ ٬Grand Rapids , Michiganیفیگان ) ـشکد کننذٯ دیگشی اص گشانذ سپیذص  

RethinkWater ی کشد که هذٜق کاهق ةٍشیهای پالؼخیکی آب ٬ٕذنی دطس سیخخه ـذٯ اص ٌشی٢ نمث کاس ٬

دطؼخی ةی دسنگ "دؼخگاههای حمٝیه آب دس خظاةگاههای کا٨ج ها ةظد . اط دس ٬ظسد هٮ حی٭ی هایق ٬ی گظیذ 0 

الی٢ ٬فخشک٭ان ةشای اجشای پشطژٯ  ط ایذٯ های  ٬Rethink Waterا، ط رطٟ ط ـظٟ آنها ةشای انجا٫ پشطژٯ ط نیٔض

اص اؼخاسحاپ طیکنذ حا ةه ا٬شطص دیگش ٬ظجظد دس این ص٬ینه ٔا٬٪ ال٩ی انشژی ةی پایان ٬ا دس ٌظ٧ انجا٫ این پشطژٯ 

 "اؼد .ةظدٯ 

طیکنذ نتظدنذ که ک٭کق  اؼخاسحاپاین کاسآٜشین هٮ ٬اننذ ا٨کؽا ةه ٬ا گٝخه اؼد که ١َٜ هٮ حی٭ی هایق دس 

اط  ،طیکنذ چیضی ةظد که ٬ن اص آن طا٠ٕا ٨زج ةشد٫  اؼخاسحاپه٭کاسی ٬ظجظد دس کشدنذ . طیژگی ةاص ةظدن ط سطحیه 

خه ةظد . ان ک٭ک کننذ ححد حاثیش ٠شاس گٜش پیق "اص اینکه ه٭ه ٬فخاٟ ةظدنذ کاسی ةکننذ ط ةه دیگشان هٮ دس کاـس

خن ةا ٬ؽا٨ه ای ةاـیٮ ط ه٭ان ٨حّه یک نٝش اص حیٮ دیگش  ٬ی آ٬ذ ، ٬ی ٬ی آ٬ذ که ٬ا ه٭ه ٬فٙظ٧ ک٩نجاس ٜس

 "ایؽخاد ط نگاهی ٬ی کشد ط یک ساٯ ح٪ خال٠انه دیگش سا ةه ٬ا پیفنهاد ٬ی داد .

طجظد دس ٬ظسد اینکه ةه حاییذ ط نّش ٬ثتد دطؼخان٭ان نیاص داسیٮ، دس صنذگی سطص٬شٯ ٬ثا٨های صیادی 

ط٠خی  ،داسد . ط٠خی ةه خشیذ ٬ی سطیٮ ، ط٠خی ٬ی خظاهیٮ سنگ خانه یا احا٠٭ان سا انخخاب کنیٮ

٬یخظاهیٮ ؼٝشی حٝشیحی سا ةشنا٬ه سیضی کنیٮ ، ط٠خی دس ٬ظسد ساةٍه ٬ان ةه دنتا٧ حظلیه ط 

نّش ٬ثتد  نکخه کهاین  ..ط این ٜهشؼد ه٭ینٍظس ادا٬ه داسد. ةا حظجه ةه،.نمیحد آنها هؽخیٮ 

اهیذ ٬ی خظ  هٮ که  ، ط٠خی ـخه ةاـذ ط ٬ظثش طا٠ٖ ـظداه٭ید دا٬ی حظانذ دیگشان حا چه انذاصٯ 

 حان سا ةؽاصیذ اص ٌشص نگاٯ ط ن١ٍه نّش دیگشان دس خاسج اص جشیان ٘اٜ٪ نفظیذ ! اؼخاسحاپ

 

انجا٫ دهذ . ا٬ا ةا این Grouponطیکنذ ـشکد کشدٯ ةظد که کاسی ـتیه ةه  اؼخاسحاپخانٮ دیگشی ةا این ایذٯ دس 

حمظالج یا خذ٬احی که حنها صنان حٝاطج که هذٛ ١َٜ صنان جا٬ٕه ةاـنذ ، یٕنی حخٝیٞ های طیژٯ ای ةشسطی ٬

این حخٝیٞ طیژٯ حنها دس لظسحی أ٭ا٧ ٬ی ـذ که حٕذاد  ،Grouponةه آنها ٔال٠٭نذ ةظدنذ اسائه ةذهذ . ٬اننذ 

اٜشاد کاٜی ةشای آن نا٫ نظیؽی ٬ی کشدنذ . ةناةشاین اط حی٭ی حفکی٪ داد ط پیا٬هایی ةه ح٭ا٫ ـشکد کننذگان 
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نذ ةه این دآنها خظاؼد نّش ٬ثتد ةذهنذ . آنها دس نهاید حٙییشاحی دس ٬ذ٨فان دا طیکنذ ٜشؼخاد ط اص  اؼخاسحاپ

ةایذ ةه خیشیه های ٬فخن دادٯ ٬ی ـذ ط ـشکد ٬ظسد نّش ٬ی حظانؽد ،لظسج که ١٬ذاسی اص پظ٧ ةذؼد آ٬ذٯ 

 ٬ی داد ، ةشای خظدؿ نگه داسد.Grouponؼهٮ ةیفخشی اص ؼظد سا نؽتد ةه آنچه 

خه ةظد ، ا٬ا ةه ٨ٍٞ نّشاج ٬ثتد ؼایش ـشکد کننذگان ٬ذ٧ حجاسی ٔ ج٭ٕهحا  طیکنذ  اؼخاسحاپا٨ی ای ـک٪ گٜش

 دیگش ـتاهد صیادی ةه آنچه دس اةخذا ٜکش٬ی کشدنذ نذاـد.،دس ج٭ٕه ـث 

 !طا٠ٕی سا ـشطٓ کنیذ ، دؼد کٮ ه٭یفه اسحتاٌاحی ةش٠شاس کنیذ اؼخاسحاپاگش ن٭ی حظانیذ یک 

یٕنی اٜشادی که ٬ای٩نذ ةذاننذ چه چیضی ط یا  )سا ها  اؼخاسحاپن ط کاسکفخگان ؼش٬ایه گزاسا ،طیکنذ اؼخاسحاپ 

دنیای ؼش٬ایه گزاسی ةشای .خظد کفانذٯ اؼد ؼظی ةه  (٬ه٭خش اص آن چه کؽی ٬ظسد ٬هٮ ةٕذی خظاهذ ةظد 

١٬ذاس ٬ی حظانذ پیچیذٯ ةاـذ . اینکه ةذانیذ اص ٜشد ٬ناؼث دس خظاؼد ؼش٬ایه کنیذ ط ةذانیذ چه  اؼخاسحاپ

چیضهایی نیؽخنذ که هش کؽی که ةه حاصگی اص کا٨ج  ،ؼش٬ایه ةخظاهیذ ط ایذٯ حان سا ةه ٌشص لحیحی اسائه دهیذ

ط  ٜاسٗ ا٨خحمی٪ ـذٯ یا حخی چنذ ؼا٨ی سا هٮ دس یک ـشکد نش٫ اٜضاس کاس کشدٯ ، اص آنها کظچکخشین ةشداـخی

خه ای  داـخه ةاـذ . ؼشـس

اص پیفنهاداج ةشای ؼش٬ایه گزاسی های جذیذ سطةشط هؽخنذ . اص کجا ٬ی حظاننذ  ؼش٬ایه گزاسان ا٩٘ث ةا ة٭تاسانی

کاسآٜشینانی که ةاس اط٨فان اؼد ط ؼاة١ه ای نذاسنذ ةشای اینکه پیفنهاد  .ةٝه٭نذ کذا٬یک اص آنها ٬ظ٢ٜ خظاهذ ةظد

طیکنذ این ا٬کان سا  خاسحاپاؼةشؼاننذ ٬فک٪ داسنذ . ا٬ا  )١٬ا٬اج ةاال(کاسیفان سا ةشای ج٩ث ؼش٬ایه ةه ةاالحشها

نته ةشای ؼش٬ایه گزاسان ٜشاهٮ ٬ی کنذ حا ـک٪ گیشی یک ایذٯ سا اص  ـث که ٬ٍشح ط اسائه ٬ی ـظد ) ط  چهاـس

ط گاهی حخی یک  –ـث حتذی٪ ةه یک ٬ذ٧ حجاسی طا٠ٕی  ج٭ٕهةش٠ی دس چف٭انق ٬ی اٜخذ (  حا ط٠خی که دس 

خی اگش آن ؼش٬ایه گزاس سطی آن ایذٯ ؼش٬ایه گزاسی نکنذ ، ٬٭کن ٬ی ـظد اص نضدیک ةتیننذ . ح –حجاسج طا٠ٕی 

اؼد ةٕذا ـخن دیگشی سا پیذا کنذ که اط ٬ای٪ ةه ؼش٬ایه گزاسی ةاـذ یا ٬٭کن اؼد ٔکؽق احٝاٟ ةیاٜخذ . 

 Fashionةه نا٫ سا ی دس ؼنگاپظس ـشکد کشد که دس آن ایذٯ اؿ اؼخاسحاپ( دس Danielle Siauwخانٮ دنی٪ ؼیاط )

Space  اسائه داد ، که ؼایخی ةظد که ٠ٝؽه های ٬جالج ٬ذ٨ی سا که خظد کاسةشان دس آنجا ٠شاس ٬ی دادنذ اسائه ٬ی

ط ٬ح٪ ج٭ٖ آطسی که ةا یک ٬ظحظس جؽخجظ هٮ حشکیث  ةانک اٌالٔاحیداد ، یکجظس ٜیؽتظک ةا ٬ظوظٓ ٬ذ ، یکجظس 

ان ٔال٠ه ای ةه ایذٯ اط نذاسنذ ط ایذٯ اؿ ةشای چنذ اؼخاسحاپآن  ـذٯ ةاـذ . ٩ٕ٬ظ٫ ـذ که دیگش ـشکد کننذگان  

خه ای ) کاس   ( سا ج٩ث کشد . طی ٬ی Angel Investorةیفخش انخخاب نفذ ا٬ا ایذٯ اؿ حظجه یک ؼش٬ایه گضاس ٜـش

طیکنذ  اؼخاسحاپجذیذیق ةه ک٭ک  اؼخاسحاپگظیذ ٌی ٬ذج کظحاهی کاسؿ سا حشک کشد ط صنذگی جذیذی سا ةا 

 "ظانؽخٮ سطیایٮ سا که یک کاسآٜشین ةاـٮ حح٢١ ةخفٮ. ةاالخشٯ ح".آ٘اص کشد
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دس یکی اؼد که ها دس ٬ن١ٍه ؼیاح٪  اؼخاسحاپحٕذادی اص  اص پیفکؽظحان  (Donald DeSantis)دان٩ذ دطؼانخیؾ 

نظپای  اؼخاسحاپ٬شد جظانی سا دس آنجا ٬ال٠اج کشد که  ،طیکنذهای کاؼخاسیکا ـشکد کشدٯ ةظد  اؼخاسحاپاص 

. اگش چه ه٭ان پشطژٯ ای نتظد که دس ٌظ٧ طیکنذ ةشسطیق کاس کشد ا٬ا دطؼانخیؾ ٠ذ٫ پیق  خظدؿ سا داـد

ی کنذ. ٬شد جظان دس ٬ظسد ـشکخق ةشای آنها حظویح داد ط حظانؽد  گزاـد که اط سا ةه حٕذادی اص داطسها ٬ٕٜش

٬ن هیچ اسحتاٌی ةا "0 ٠ظ٧ ؼش٬ایه گزاسی اص آنها ةگیشد . دطؼانخیؾ ٬ی گظیذ که ٬شد جظان ةه اط گٝخه ةظد 

ؼش٬ایه گزاسان نذاـخٮ . دس کاؼخاسیکا خی٩ی ٌظ٧ ٬ی کفذ که ةخظانی چنین اسحتاٌاحی ةش٠شاس کنی ، ط ٬ؽیش 

 "خی٩ی ؼخخی اؼد ، حظ این پشطؼه سا ةشای ٬ن خی٩ی ؼادٯ ط کظحاٯ کشدی .

طیکنذهای  اؼخاسحاپدس  Northwest EnterpreneurNetwork( ٬ذیش اجشایی ؼاة٢ Rebecca Lavellسةکا الط٧ )

طیکنذ  اؼخاسحاپصیادی ـشکد کشدٯ حا پیفنهاد ؼش٬ایه گزاسی ةذهذ . اط ةه یاد ٬ی آطسد که ـشکد کننذگان 

طیکنذ سا ةه داـخن  اؼخاسحاپ. الط٧ ـشکد دس ؼٕی داـخنذ داطسان ط ؼایش ؼخنشانان ٬ه٭ان سا اص نضدیک ةتیننذ 

. ةایذ اص ٬ذج کظحاهی که دس آنجا هؽخیذ نهاید  حفتیه ٬ی کنذ ،داسدپاؼپظسحی که حنها یک آخش هٝخه أختاس 

که دس آنجا هؽخنذ  یاؼخٝادٯ سا ةشای ایجاد اسحتاٌاحی ٬حکٮ ةه کاس ةتشیذ . اط ٬ی گظیذ ةؽیاسی اص ؼش٬ایه گزاسان

خاسنذ . ٨زا الص٬ؽد که ـ٭ا ة ،هؽخنذکشدن ک٭ک ةشای طا٠ٕا آ٬ادٯ ط ٬م٭ٮ  خظانیذ دس ا٬ا ١َٜ خی٩ی خی٩ی گٜش

طیکنذ حظجهفان سا ج٩ث کنیذ . ١َٜ این نیؽد که کاسج طیضیخخان سا ةه دؼد آنها ةذهیذ ةایذ  اؼخاسحاپٌظ٧ 

ةخظانیذ حظجهفان سا طا٠ٕا ج٩ث کنیذ ط یک ساةٍه طا٠ٕی ةین خظدحان ط آنها ایجاد کنیذ . این که داطسها ط ؼش٬ایه 

یننذ که ـشکد کننذگان ٠ادس ةه انجا٫ چه کاسهایی هؽخنذ خی٩ی طیکنذ ٬ی حظاننذ ةت اؼخاسحاپگزاسان ةا١٨ظٯ دس 

طیکنذ ةشسطیق کاس  اؼخاسحاپةه حم٭یٮ گیشی آنها ک٭ک ٬ی کنذ ، حخی اگش ایذٯ ای که ـشکد کننذگان دس ٌظ٧ 

حاصٯ کاس کاسآٜشینان ،دس طا٠ٖ ةه نّش ٬ا !نذ د٠ی١ا ه٭انی نتاـذ که ا٬یذطاسنذ ةخظاننذ حا آخش ةه پایان ةشؼاننذ ن٬ی ک

این . ٬ا١ٔیذٯ داسیٮ که  صیاد ةشسطی دؼد نخظسدن ایذٯ هایفان د٠د ط پاٜفاسی داسنذخی٩ی هؽخنذ که ٬ٕ٭ظال 

. ه٭انٍظس که ٠تال گٝخیٮ اٜشاد هؽخنذ که ٬ظ١ٜید یا ـکؽد دس یک ؼش٬ایه گزاسی سا حٕیین ٬ی کننذ نه ایذٯ ها 

طیکنذ سا این١ذس  اؼخاسحاپدس ،که ـتکه ؼاصی ٔ٭٩گشا  اؼد د٨ی٪ ه٭ین ةه اسصؿ ایذٯ ها لذ حا یک ٘اص اؼد ط 

٬هٮ ٬ی کنذ . کؽانی که ـشکد ٬ی کننذ اٜشادی سا ٬ال٠اج ٬ی کننذ که ٬یخظاننذ دس نهاید ٬فخن کننذ که 

فان ح٭شکض ییک پشطژٯ ٬ظ٢ٜ ٬ی ـظد یا نه . الط٧ ه٭چنین ةه کاسآٜشینان هفذاس ٬ی دهذ که خی٩ی سطی ایذٯ ها

ا ةه ٔنظان ٬کانی ةنگشنذ که ٬ی حظان دس آنجا ٔذٯ ای سا پیذا کشد که  اؼخاسحاپةه  نکننذ یا اینکه طیکنذ لٜش

ط٠خی اٜشاد ةا ایذٯ هاـان اصدطاج ٬ی کننذ ٬٭کن اؼد ه٭ه چیض ةه نها کاس کننذ . اط ٬ی گظیذ آ٬جانی سطی ایذٯ 

که ةا ؼایش ةشنا٬ه های سهتشی طیکنذ  اؼخاسحاپ٬ا دس گان ه٭کاسان ط ؼاص٬انذهنذ . یکی اص ـذج ٩َ٘ اص آب دسآیذ

کاسکشدٯ اؼد ٬ی گظیذ این نظٓ ةشنا٬ه ها ک٭پانی هایی سا ةشای ح٭اید  ٬Y-Combinatorاننذ  اؼخاسحاپکننذٯ 
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کشدن انخخاب ٬ی کننذ ط این انخخاب حنهاةش اؼاػ اٜشادی اؼد که حیٮ ها سا حفکی٪ ٬ی دهنذ ط این انخّاس سا 

،  حؽهی٪ کننذٯ ط ؼاص٬ان دهنذٯ٬ن ةه ٔنظان یک "دس ٌظ٧ ٬ؽیش کاس حٙییش کننذ .  داسنذ که ایذٯ ها ٬٭کن اؼد

نته ـث ةه دنتا٧ ـشکد کننذٯ هایی دس گظـه ط کناس ٬ی گشد٫ که ؼخد دس حالـنذ که ةٝه٭نذ ةه کذا٫  چهاـس

ی گظیٮ ةشطنذ ةا حیٮ حیٮ ٩٬ح٢ ـظنذ یا آنهاییکه اص انخخاب نفذن ایذٯ ـان ناساحد ط نا ا٬یذ ـذٯ انذ ط ةه آنها ٬

ان جا٨ث حش آ٬ذٯ انذ  ".ها لحتد کننذ ط ةه ه٭ان گشطهی ٩٬ح٢ ـظنذ که ةه نّـش

 داـخن پیق ص٬ینه های کاسی ٬خنظٓ یک نکخه ک٩یذی اؼد .

ها دس  اؼخاسحاپـتکه ؼاصی ٔ٭٩گشا نه حنها ةشای کاسآٜشینان ٬هٮ اؼد ة٩که ةشای سطنذ ایجاد یک صیش ؼاخخاس ةشای 

ؼد . دس ـهشهایی ٬ث٪ نیظیظسک یا ٨نذن ، کاسآٜشینی چیض حاصٯ اةشخظسداس  طیژٯ ای خن هٮ اص اه٭یدیک ٬کان ٬ف

ةؽیاسی دس ؼشحاؼش کفظس ط دنیا طجظد داسنذ که ةه یک ساٯ ٬ظثش ةشای دس ح٭اػ ةظدن ةا  ای نیؽد . ا٬ا کاسآٜشینان  

نظٓ کاسی که دس . نیاص داسنذ  ،ـشیکنذ  پاؼخاسحایٕنی اٜشادی که دس حا٧ ط هظای آن  ،٬ظؼؾ ط ه٭کاسان یـشکاء

طیکنذ لظسج ٬ی گیشد این ا٬کان سا ةشای اٜشاد ةه طجظد ٬ی آطسد که ساةٍه ای ٬ؽخحکٮ ةا یکذیگش ایجاد  اؼخاسحاپ

خن یک انج٭ن ـظد . ةشگضاس کننذگان  ـان  اؼخاسحاپطیکنذ اسحتاٌاج صیادی دس  اؼخاسحاپکننذ که ٬نجشةه ـک٪ گٜش

طیکنذ ـشایَ ؼخخی طجظد  اؼخاسحاپةا طجظد آنکه ةشای طسطد ةه .حکنظ٨ظژی داسنذ ٬تخنی ةش اج ط یا دس اجخ٭أ

نذاسد ، این سطیذاد ها ٬ٕ٭ظال اص اٜشاد ـشکد کننذٯ ای ةا انگیضٯ های ةؽیاس ةاال ط گشطٯ های دس اسحتاً ةا هٮ حفکی٪ 

 ٬ی ـظد .

که کاس آٜشینانی که ةه دنتا٧ گؽخشؿ ا٢ٜ های خظد  طیکنذ ةه این ٬نّظس ةظدٯ اؼد اؼخاسحاپحظصٯ ةین ا٨٭٩٩ی 

هؽخنذ ٬نتٕی ةشای یاٜخن اٜشاد ه٭ٝکش خظدـان دس ؼشحاؼش دنیا دس دؼخشػ داـخه ةاـنذ . یکی اص ـشکد 

طیکنذ ک٭پانی ای دس پشح١ا٧ ساٯ انذاصی کشد که سخخکن های ٬خمظك ؼاح٪ ط سخخکن های  اؼخاسحاپکننذگان 

. اط ٬ی خظاؼد کاسؿ سا ةه ٜشانؽه هٮ گؽخشؿ دهذ ا٬ا ٬ی دانؽد که ن٭ی حظانذ ةه  ٬ی کشد ذا٨کخشطنیکی حظ٨ی

( ٬ی آیذ ط اٜشادی ةؽیاس ةا Toulouseطیکنذی دس ـهش حظ٨ظص ) اؼخاسحاپحنهایی این کاس سا ةکنذ . ةشای ه٭ین ةه 

ذ ٌشح هایی سا ةشای اینکه ٬خنظٓ سا دس آنجا ٬ال٠اج ٬ی کنذ که ةه اط ک٭ک ٬ی کنن انگیضٯ ط ةا پیق ص٬ینه کاسی  

 دس نّش ةگیشد. ،خظانذ کاسؿ سا دس کفظسهای دیگش حظؼٕه دهذةچٍظس 

، ط طیکنذ داسد  اؼخاسحاپن١ق ةؽیاس ٬ه٭ی دس ٬ظ٢ٜ ةظدن  )ؼاة١ه کاسی ٬خنظٓ(حنظٓ پیق ص٬ینه های کاسی اٜشاد

 Memolane( ٬ظؼؾ Eric Lagierوشطسی اؼد . اسیک الگیش ) ،ةشای حفکی٪ دادن حیٮ های کاسآٜشینی ٬ناؼث

،  اؼدطةالگ هاط اؼد که اةضاسی ةشای ج٭ٖ آطسی ط ٌت١ه ةنذی ٔکؾ ها ،٬ظصیک ، طیذئظ ، حظید ها ، اؼخاحظؼها 

طیکنذ  اؼخاسحاپکه ه٭ه دس یک اپ٩یکیفن ج٭ٖ ـذٯ انذ . اط ٬خظجه ٬ی ـظد که اص دط ـشیک ٬ظؼؽی که دس 

دس حا٨یکه دیگشی دط  ،ححمیالج سؼ٭ی خی٩ی ک٭ی داـد ( ٬ال٠اج کشدٯ ةظد ، یکیCopenhagenکپنهاگ )
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ذ داـد . آنها اص کفظسهای ٬خخ٩ٞ ةظدنذ . حیٮ اط٨یه اط ـا٬٪ اٜشادی ةظد اص آ٨٭ان ، ه٩نذ ،  ناؼی اـس ٬ذسک کاـس

ؼظئذ ، انگ٩ؽخان ط دان٭اسک ط اسیک ٬خ١أذ ـذٯ ةظد که دس ـشایَ نش٬ا٧ هشگض ا٬کان نذاـد آنها ه٭ذیگش سا یکجا 

ؼا٨ه حا  :2ـشکد کننذٯ ٬خٕجث ـذٯ ةظد که اص جظانهای  یننذ . اط ه٭چنین اص سدٯ های ٬خخ٩ٞ ؼنی اٜشاد  ةت

 سا ـا٬٪ ٬ی ـذ . های ةضسگ ط اؼٮ ط سؼٮ داس اٜشادی ةا ؼاة١ه کاسهای ٌظالنی دس دنیای ـشکد 

 

اٜشادی ةاـذ که نه حنها ٬ی گظیذ حذا٠٪ ـق ٬اٯ ٌظ٧ ٬ی کفیذ که اط ةخظانذ حی٭ی ةؽاصد که ٬خفک٪ اص  اسیک

 ٬هاسحهای ٬ناؼث سا داـخه ةاـنذ ة٩که ٬فخاٟ ةه ه٭کاسی ةا اط نیض ةاـنذ .

خنذ ةجای آن که آن اٜشاد ٬ی حظانؽخنذ آخش هٝخه ـان سا ةه پاسحی ط نظـیذن ط حٝشیح ةپشداصنذ ، ا٬ا حم٭یٮ گٜش

. اسیک حیٮ های دیگش سا هٮ دس ه٭ین ذحىظس داـخه ةاـنطیکنذ  اؼخاسحاپدس  ط٠خفان سا ةه حٝشیح ةپشداصنذ ،

ه ایـشایَ ٬ی دیذ. اط اص یک ةاصاسیاب  لحتد ٬ی کنذ که حظانؽد ةا یک ٬ذیش پشطژٯ ٬ال٠اج کنذ که ةا هٮ  حٜش

ط این ةه د٨ی٪ انشژی صیادی آصاد ـذٯ ةظد " "اسیک ةا نگاٯ ةه گزـخه ٬ی گظیذ  !٬ظ٢ٜ سا ایجاد کننذ اؼخاسحاپیک 

 ذیگش ط ایجاد ؼینشجی ةظد.ه٭کاسی آن دط ةا یک

ا٨کؽا آنذسیظٜؽکی هٮ ٬ی گظیذ که اط هٮ حجشةه ای ٬فاةه دس پیذا کشدن اٜشادی اص ٌیٞ های ٬خخ٩ٞ کاسی دس 

ةظد٫ ط ةا نگاهی که ةه دطس ةش٫  ٌشاحی طاؼَ کاسةش ٬ن یک ٬فاطس "طیکنذ داـخه اؼد . طی ٬ی گظیذ  اؼخاسحاپ

. ط این ةذین ٬ٕنا ةظد ٬ث٪ ٬ن یک ٬فاطس ٌشاحی طاؼَ کاسةش اؼد" انذاخخٮ ٬خظجه ـذ٫ هشکؽی ٬ی ـناؼٮ هٮ 

اط ةه  Food Spottingسا ٬ی ـناخد ١َٜ ٬ی حظانؽخذ یک ن١ق طاحذ سا دس پشطژٯ  ،آنهاکه ح٭ا٫ اٜشادی که اط

 . )یٕنی ه٭ان ٌشاحی طاؼَ کاسةش(ٔهذٯ ةگیشنذ

 اؼخاسحاپی ـناخد ط یکی اص دالی٩ی که اط سا ةه سا ن٭ ط ةشنا٬ه نظیؽی  ا٨کؽا هیچ ؼش٬ایه گزاس یا حظؼٕه دهنذٯ

 اؼخاسحاپدس ٬ؽاة١ه اط  Food Spotting( یا ةزسپاـی ةظد .اگشچه ٌشح Cross-Pollinationطیکنذ کفانذ )

ط ةذنتا٧ آن حظلیه کشد دالس پشداخد  :::5ا٬ا یکی اص داطسان پؾ اص پایان س٠اةد ةه حیٮ اط ٬ت٩ٚ  ،ةشنذٯ نفذطیکنذ 

 . ،اسایه داددس ٬ظسد اینکه چٍظس ٬ی حظانذ ؼش٬ایه ةیفخشی سا جزب کنذ های صیادی 

 چٍظس ٬ی حظان این انشژی ط حشکد سا حذاط٫ ةخفیذ ؟

طیکنذ حخی پؾ  اؼخاسحاپؼظا٨ی که دائٮ اص خظد٬ان ٬ی پشؼیٮ این اؼد که چٍظس ٬ی حظان کاسی کشد که ٜىای 

ة٭انذ ط حْٝ ـظد . ةه نّش ٬ا این یک احٝاٟ ه٭اهنگ ةا ه٭ین ةا٠ی  ،ج٭ٖ یا حیٮ اص پایان سطیذاد ةین یک اجخ٭ٓا

٬ؽا٨ه اؼد که ةؽیاسی اص ـشکد کننذگان دس حا٧ ایجاد اپ٩یکیفن ها ط ةشنا٬ه هایی هؽخنذ که ةه اٜشاد ک٭ک 
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د ٬هٮ اؼد . این ایذٯ که ،ةه ؼظی ٜىاهای ه٭کاسی  ٬ی کننذ حا ةا یکذیگش دس ح٭اػ ةاـنذ . این سطنذ   یک پیفٜش

شاد پشطژٯ هایی سا دس کناس یکذیگش ـخما ط دس ص٬ان طا٠ٕی انجا٫ دهنذ ، ةاصهٮ ةشه٭ان نظٓ اسحتاً ط ـتکه ؼاصی اٜ

 طیکنذ آ٘اص ـذٯ اؼد حاکیذ داسد. اؼخاسحاپٔ٭٩گشا که دس 

پیفنهاد  ،دس ٨ؾ آنج٩ؾ ةاص ـذٯ اؼد  Coloft( ٬خظجه ـذ چیضی ةه نا٫  Tyler Koblasaط٠خی حای٩ش کظةالؼا )

طیکنذ دس آنجا ةشگضاس ـظد . ٬شد٫ ٬ی داننذ که ٠شاس اؼد دس این ج٭ٖ ةاـنذ ط ٬ی حظاننذ آنچه سا  اؼخاسحاپد دا 

 اؼخاسحاپٜىا های ه٭کاسی جضء ٬ه٭ی اص گؽخشؿ پیذا کشدن که ةه دنتا٨ق هؽخنذ پیذا کننذ. اط ٬ی گظیذ " 

ةه ه٭ه چیض ٠ت٪ اص سطیذاد ط آنچه  د ، ة٩کهطیکنذ هؽخنذ چشا که این ٜىاها ١َٜ ٬نحمش ةه ه٭ان ؼه سطص ن٭ی ـظ 

 "هٮ ٬شةظً ٬ی ـظد . ةه ةٕذ اص آن احٝاٟ ٬ی اٜخذ

حای٩ش سطیذادی سا ةه ٌظس ٬اهانه دس آنجا ةشگضاس ٬ی کنذ ط اٜشاد ةشای آ٬ذن ط کاسکشدن سطی یک پشطژٯ دس یک ةٕذ اص 

ا این اؼد که اص این ٌشی٢ پفخظانه ٬ا٨ی الص٫ هذٛ ٬"دالس ةپشداصد . :1لتح ةایذ  2ةٕذ اص ِهش حا  7ِهش اص ؼأد 

 ".ٮیٜشاهٮ کن ،طیکنذ ط نیض یک ـتکه پفخیتانی ةشای ةٕذ اؼخاسحاپةشای 

ـتکه ؼاصی ٔ٭٩گشا یک پذیذٯ ـذیذا ةظ٬ی اؼد . نه حنها الص٫ اؼد اٜشاد سا ةتینیذ ط ةا آنها لحتد کنیذ ة٩که 

ا٬ا این نظٓ ـتکه ؼاصی ٬ح٩ی هٮ ٬ی حظانذ گؽخشؿ  !چنذ سطص اگش نخظاهٮ ةگظییٮ  ،ةایذ ؼأخها ةا آنها ةاـیذ 

هؽخنذ که اص خاسج اص ـهش آ٬ذٯ انذ ط اٜشادی که اص ٌشی٢ ـتکه گؽخشدٯ ـذٯ اٜشادی پیذا کنذ . دس این سطیذاد 

خظد سا ٬ال٠اج کننذ . ـ٭ا  ٬ظؼؾ ط ؼش٬ایه گزاسان ط ه٭کاسان   کفظسی یا ةین ا٨٭٩٩ی ٬ظ٢ٜ ٬ی ـظنذ ـشیکان  

طیکنذ کؽث کشدٯ ایذ سا ةا ک٭ی حٙییشاج ةه چیضی ةظ٬ی یا  اؼخاسحاپدس خظاهیذ ةظد دانفی سا که اصؼایشین دس ٠ا 

 جهانی حتذی٪ کنیذ.

دس ـهش آؼخین حگضاػ دس  SXSWطیکنذ ةه جفظاسٯ  اؼخاسحاپحیٮ های  یٌی چنذ ؼا٧ گزـخه حٕذادی اص أىا

ٜشادی پش اص انشژی ط ةا رهن ٬ؽخ١٪ سا ةتینیٮ ط یک ٬ذ٧ جایی اؼد که ٬ی حظانیٮ ا SXSW .جنظب سٜخه انذ  

 ٬ی ةینیذ که اٜشادیکه ٬ظؼی١ی ٬ی ؼاصنذ یا دس کاس ٜی٩ٮ،طیکنذ هٮ هؽد . اگش ٜکش کنیذ  اؼخاسحاپٔا٨ی ةشای 

هؽخنذ ٬٭کن اؼد دس پاسحی هایی ـشکد کننذ یا ةا هٮ ةه ٬ذاسػ ٜی٩ٮ ؼاصی ةشطنذ. ا٬ا سطیذادی ٬اننذ  ؼاصی

SXSW جفنظاسٯ  یاSundance اؼد که ةه آنها نفان ٬ی دهذ طا٠ٕا ٠ادس ةه انجا٫ چه کاسی هؽخنذ . اٜشاد ةا این

دس چنین سطیذادهایی ـشکد ٬ی کننذ که ٬ی حظاننذ دس آنجا اؼخٕذادها سا دس ٔ٭٪ ةتیننذ . اثشاج  ،ةشداـد

چنان ةا٠ی خظاهذ ٬انذ . ةا طجظد هٮ دس ا٬شیکا ط هٮ دس لنٕد جهانی ٬ظؼی١ی ه٭،حا پایان ؼا٧  SXSWسطیذاد 

طیکنذ حجشةه ای ةؽیاس ٜفشدٯ ط ٬نحمش ةه ٜشد ٬ی ةاـذ ، ا٬ا ةاصهٮ ةه نّش ٬ا حاثیشاج  اؼخاسحاپآنکه سطیذاد 

خن اص  گؽخشدٯ حش ط ٌظالنی حش   طیکنذ ط ةکاسةشدن آن  اؼخاسحاپخظد سا خظاهذ داـد . ا٬یذطاسیٮ اٜشاد ةا دسػ گٜش
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ـان ط گؽخشؿ دادن آنها دس ٬کانها ط لنایٖ ٬خخ٩ٞ ، ةخظاننذ این الظ٧ سا حتذی٪ ةه جضء خظد حیٮ هایدسؼها دس 

 الینٝک یک ان١الب کاسآٜشینی کننذ.
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 ٜم٪ دط٫

 ایذٯ های خظب ةه حیٮ های خظب نیاص داسنذ
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 !ایذٯ حان سا ةشای نفان دادن اؼخٕذادحان اسائه دهیذ نه ةشای جزب ؼش٬ایه

نته 9ؼأد  ط ـ٭ا دس احا٠ی پش اص اٜشاد ٘شیته هؽخیذ . جٕته های پیخضا خی٩ی ط٠د پیق خا٨ی  ـث اؼد چهاـس

ـذٯ ط حاال یک گظـه سطی هٮ ح٩نتاس ـذٯ انذ . ا٬ا حٕذادی هنظص دس حا٧ نظـیذن هؽخنذ . اینجا دس این آپاسح٭ان 

یذ . ا٬ا ـ٭ا ـهش ٬نهخن ٜىا کظچک اؼد . هظا گش٫ هٮ هؽد ط ساؼخق سا ةخظاهیذ ک٭ی ةظی ٟٔش هٮ ٬ی آ

کؾ ؼٕی داسیذ کؽی سا پیذا کنیذ ط  الال ٬خظجه این چیضها نیؽخیذ ط الال خیا٧ ةیشطن سٜخن نذاسیذ ة٩که ةٔش

کا٬پیظحش  ،ةشنا٬ه نظیؽیلحتد های دا٘خان سا دس ٬ظسد ٬ؽائ٪ ٬خخ٩ٝی که دس ؼشحان هؽد ٬ث٪ ایذٯ های کاسی 

 ةا کؽی ـشطٓ کنیذ . ،ه ٬ظ١ٜید کاسآٜشینی چیؽد٬فخشی ، ؼش٬ایه اط٨یه ط اینک جزب، حت٩یٙاج ط الظ٧ 

ةشحان سا ٬ی گشدیذ ، حا ةخظانیذ اٜشادی سا که چنذ د٠ی١ه پیق ٬ی خظاؼخنذ ایذٯ هاـان سا ةه ـ٭ا ةٝشطـنذ طدطس  

پیذا کنیذ ط ه٭چنین دنتا٧ دیگشانی که ةه ایذٯ های ـ٭ا ٔال٠٭نذ ةاـنذ هٮ هؽخیذ . اؼٮ ک٭پانی آینذٯ حان سا 

های خا٨ی پیخضا ٬ی نظیؽیذط آنها سا ةاال ٬ی گیشیذ ، ةا یک ٬اژیک ٬اسکش پفد ةف١اب های یکتاس  تهٕسطی ج

ةه ؼ٭د ج٭ٕید پشحاب کنیذ ، هشکاسی ٬ی کنیذ حا دس  ٬Frisbeeمٛش کا٘زی ٬ی نظیؽیذ ط آنها سا ٬ث٪ ٜشیضةی 

نٝش دیگش لتظسانه کناس  :3ظد ط ـ٭ا ط این ـ٩ظ٘ی خظدحان سا ٬ٍشح کنیذ . حا ه٭ین چنذ د٠ی١ه دس آنجا نّٮ ةش٠شاس ة

ثانیه ةشای ج٭ٖ ٬ٍشح کنیذ . حخی حا ةٕذ اص  :6دیظاس لٞ کفیذٯ ةظدیذ حا ایذٯ حان ةشای یک کاس جذیذ سا ِٛش 

ط٠خی هش داط٩ٌث ـشطٓ ةه لحتد ٬ی کشد ؼکظج ةش٠شاس ٬ی ـذ . ط٠خی ةه لٞ پفد  ،ایذٯ جذیذ هٮ 75اسائه 

ـذٯ ةظد نگاٯ ٬ی کشدیذ . اٜشاد ةی١شاسی سا ٬ی دیذیذ که یا داـخنذ طط٧ ٬ی  ؼشحان که حا آخش ؼا٨ن کفیذٯ

ان ٬ی چپانذنذ ط یا ٬ظهایفان سا لاٛ ٬ی کشدنذ .  خظسدنذ ، یا پیشاهنفان سا حظی ـ٩ظاـس

ةٕىی هٮ داـخنذ یادداـد ةش ٬ی داـخنذ . ة١یه هٮ داـخنذ ؼٕی ٬ی کشدنذ ج٭الحی سا اص حْٝ کننذ انگاس ٬ی 

 حؽد ةاصیگشی ةذهنذ . ،ةشای یک ن٭ایفنا٬ه خظاؼخنذ

نٮ ـظخی هٮ ةکنٮ ؟ ةه کؽی ةایذ نگاٯ کنٮ ؟ آیا ةایذ اـ٭ا اص خظدحان ٬ی پشؼیذنذ 0 آیا ةایذ جذی ةاـٮ یا ٬ی حظ 

دس ٌظ٧ ٔ٭شحان کشدٯ ایذ ةشایفان حظویح دهیذ ؟ الال ةشای کؽی ٬هٮ هؽد ؟ آیا ةایذ ةگظییذ که کاسهایی سا هٮ 

اد دیگش ٬ث٪ این ـشکد کشدٯ ایذ؟آیا ٨هجه حان خی٩ی ةذ اؼد ؟ آیا لذایخان ةه انذاصٯ کاٜی سؼا دس چنذ سطیذ

 !ثانیه الال صیاد ٌظ٧ ن٭ی کفذ  :6خظاهذ ةظد ؟ ط ةا خظدحان ٜکش ٬ی کنیذ 

 ثانیه :٬6ٕجضٯ 

ثانیه سا انخخاب  :6ی طیکنذ سا ص٬انتذی کنیٮ ، ه٭ینٍظس احٝا٠ اؼخاسحاپط٠خی ٬ی خظاؼخیٮ ةشنا٬ه ها ط ٜٕا٨یخهای 

نکشدیٮ حا اٜشاد سا ةه دسدؼش ةیانذاصیٮ،یا اینکه چظن خظـ٭ان ٬ی آ٬ذ که نگاٯ نگشان ط طحفد صدٯ آنها سا ، ط٠خی که 

 داسنذ ط٠د کٮ ٬ی آطسنذ ،دس لظسحفان ةتینیٮ ) ا٨تخه ساؼخق سا ةخظاهیذ ک٭ی خنذٯ داس هٮ هؽد !(
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ی ةاـذ،ةٕتاسحی ٬یخظاؼخیٮ ٔماسٯ ایذٯ ها سا ج٭ٖ آطسی کنیٮ . اگش ٬ی ة٩که ٬ی خظاؼخیٮ کاس٬ان ٠اة٪ اجشا ط ٔ٭٩

نتهخظاؼخیٮ ةه اٜشاد ةیفخش اص این ط٠د ةذهیٮ که ایذٯ ـان سا ٬ٍشح کننذ هیچکؾ ن٭ی حظانؽد  ـث ةه  چهاـس

 خانه ةشطد.

د که ـ٭ا ط٠د داسیذ ثانیه ح١شیتا ه٭ان ٬ذج ص٬انی اؼ :6ا٬ا د٨ی٪ ٬هٮ حش دیگشی هٮ ةشای این کاس ةظد 0 اینکه 

) که اگش ـ٭ا دس ٌت١ه پایین حش اص اط که دس یک آؼانؽظس ایذٯ ک٩ی ک٭پانی حان سا ةشای یک ٘شیته حفشیح کنیذ 

د٠ی١ه ح٭ا٫ ـذ ـ٭ا دیگش حظجه ٌٛش سا اص  1پیادٯ ـظیذ حخی ط٠د ک٭خشی هٮ خظاهیذ داـد .( ةٕذ اص آنکه آن 

پیق حٕیین ـذٯ هٮ ةا کؽی داـخه ةاـیذ که ٌظالنیخش ةاـذ ، دؼد خظاهیذ داد . حخی اگش یک ٬ال٠اج اص 

نمیحخی که ٩ٕ٬ٮ کالػ ٜاسؼی دطسان ساهن٭ایی )دس دسػ انفاء(ةه ـ٭ا کشدٯ دسؼد اؼد 0 ٬ظوظٓ ال٩ی انفاء 

(topic sentence)(ط پاساگشاٛ ١٬ذ٬ه ای آنintroductory paragraph  . ةایذ ٔا٨ی ةاـنذ ) اگش نخظانیذ ةا ه٭ان

ن ک٩٭احی که ادا ٬ی کنیذ حظجه ٌٛش سا ج٩ث کنیذ ، اٜشاد ٬ٕ٭ظال ٔال٠ه خظد سا اص دؼد ٬ی دهنذ ط دیگش اط٨ی

ثانیه سا خی٩ی جذی ةگیشیذ . حظلیه ای که ٬ا ةه  :6. ةناةشاین ةهخشین کاس این اؼد که این  گظؿ ن٭ی کننذ

نذ، ص٬انتنذی کشدن جظاب ؼظاالج صیش ةه ـشکد کننذگان ٬ی کنیٮ حاةخظاننذ اص ط٠خفان ةه نحظ احؽن اؼخٝادٯ کن

 نا٬یذٯ ایٮ .(  Friday Pitchfireاین حشحیث اؼد )این سطؿ سا اسائه آحفی ایذٯ دس ج٭ٕه ـث یا 

 5  ی خظدحان  :1حا  ثانیه 0 ٬ٕٜش

 1:  ثانیه 0 ٬ٍشح کشدن ٬فک٩ی که ٠شاس اؼد ٬حمظ٧ یا ؼشطیؾ ـ٭ا ح٪ کنذ :2حا 

 1:  ٭ا اسائه ٬ی دهیذثانیه 0 ساٯ  ح٩ی که ـ :2حا 

 5  ثانیه 0 دس حیٮ حان ةه چه کؽانی نیاص داسیذ :1حا 
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ی خظدـان حکیه داسنذ . ط٠خی  ةه حجشةه ةه ٬ا ثاةد ـذٯ که ـشکد کننذگان صیادی سطی ٬ظسد اط٧ یٕنی ٬ٕٜش

ظاهنذ ٬خاٌتان ـ٭ا ٬ی خ٬ٍشح ٬ی کنیذ ،  اؼخاسحاپک٭پانی  ةٕنظان یکداسیذ ایذٯ حان سا ةشای اط٨ین ةاس 

. ٬ثال ٜشدی که ٬ی خظاؼد چیضهایی ساجٖ ةه ـ٭ا ةذاننذ ط اینکه آیا حجشةه ای دس آن ص٬ینه داـخه ایذ یا نه 

ساٯ انذاصی کنذ که هش ٬اٯ اص ٌشی٢ ای٭ی٪ یک اؼتاب ةاصی ٘ا٩ٜگیش کننذٯ ةشای ةچه ها ةٝشؼخذ ، سا ،ک٭پانی ای 

دس نّش این ٬ؽ٩٭ا ةه لحتخهایق أختاس ةیفخشی داد . اـاسٯ کشد که ٠تال دس کاس اؼتاب ةاصی ةظدٯ اؼد که 
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خی٩ی ٔال٠ه ای ةه این نذاسنذ که ةذاننذ ـ٭ا الال کجا ٬ا ـشکد ٬ی کننذ  اٜشادی که دس سطیذاد   داـخه ةاـیذ که 

. ـ٭ا ٬ی حظانیذ ةا ؼایش  دسػ خظانذٯ ایذ ، چه ةشؼذ ةه اینکه ةخظاهنذ ةذاننذ دسؼخان سا ح٭ا٫ کشدٯ ایذ یا نه

١َٜ دس این کاس سا ا٬ا ،یا ؼایش جضیئاج ـخمی حان لحتد کنیذ  ،ـشکد کننذگان دس ٬ظسد اینکه اه٪ کجا هؽخیذ

لظسحیکه این اٌالٔاج ٬شحتَ ةاـنذ یا ٜکش کنیذ که گٝخن آنها ةه نحظی ٬خاٌتان سا آ٬ادٯ حش ط ٬فخاٟ ـنیذن ٬ی 

 انجا٫ دهیذ ،دس ٘یش اینمظسج ٨ضط٬ی نذاسد!کنذ 

٬هٮ حشین ٠ؽ٭د لحتد ـ٭ا ص٬انی اؼد که دس ٬ظسد ٬فک٪ شچه ؼشیٕخش ةشطیذ ؼش ال٪ ٩ٍ٬ث . الص٬ؽد که ه

یا ه٭ان ٬فک٪ ال٩ی که ٠شاس اؼد ایذٯ ( Pain-Pointسا ةا ن١ٍه دسد ) ٬خاٌتان٬ظسد نّشحان حظویح ٬ی دهیذ ط 

ة٩نذ ـذ ط گٝد که  ها  یکی اص ـشکد کننذگان دس یکی اص سطیذاد . یاد٬ان هؽد کهآـنا ٬ی کنیذ ـ٭ا ح٪ کنذ ،

دادٯ  ه٭ؽشؿهذیه ای خشیذٯ ةظدٯ که پظ٧ صیادی هٮ ةشایق دادٯ ةظدٯ ا٬ا ط٠خی آنشا ةه  ه٭ؽشؿاخیشا ةشای حظ٨ذ 

اط الال اص آن خظـق نیا٬ذٯ . حاال اط ایذٯ اؿ این ةظد که طب ؼایخی ایجاد کنذ که ةه ٬شدان دس خشیذ هذیه ةشای 

ان آنشا  آنهاآن داؼخان ةشای حاوشین کا٬ال ٠اة٪ هىٮ ةظد ط  ٕذ اص حٕشیٞ کشدن  ط این ایذٯ ة،ک٭ک کنذ  ه٭ؽـش

که حجشةه ٬فاةهی نذاـخه ةاـذ ؟ ه٭ه آنها ٔال٠٭نذ ـذٯ ةظدنذ ،کا٬ال پؽنذیذنذ ، کذا٫ ٬شدی ةظد دس ةین حىاس 

 " ةضننذ .Man Shopperؼش ةه طب ؼاید "یک که  

( ـاکی ةظد . چه ٬Conference Callsکا٨٭اج ح٩ٝنی چنذ نٝشٯ ) دسد ؼش  ٬فکالج ط  یکی دیگش اص کاسآٜشینان اص 

دس انخّاس اینکه ة١یه اسحتاً ح٩ٝنی ـان ةش٠شاس ،کؽی ةظد که این حجشةه آصاس دهنذٯ پفد خَ ٬انذن های ةی پایان 

یان ـظنذ ط ةٕذ کال ةی خیا٧ ٬کا٨٭ه ح٩ٝنی ـذن سا نذاـخه ةاـذ ؟ چه ـ٭ا ٬ؽئظ٧ ةاـیذ چه نتاـیذ ک٪ این جش 

آصاس دهنذٯ اؼد . ٜشدی که ساٯ ح٩ی ةشای این ٬فک٪ اسائه داد اص لذای یکنظاخد احظ٬احیکی اؼخٝادٯ کشدٯ ةظد 

ـ٭اسٯ ای سا حکشاس ٬ی کشد ط حٕذاد اٜشاد پفد خَ ٬کا٨٭ه گشطهی سا أال٫ ٬ی کشد ط ةٕذ  6که دس خظاؼد کذ 

ط٠خی ص٬ان ح٩ٝن کشدن ـ٭ا ٬ی  ،ـ٭ا ةٍظس خظد کاس ط٠خی ادا٬ه داد که اط ٬ی حظانذ ساهی پیفنهاد کنذ که ح٩ٝن

 صنگ ةضنذ ، حظجه ه٭ه سا ةه خظد ج٩ث کشد .،سؼذ 

٬ی خظاهذ ةه یک ج٭ٖ ةاـذ یا یک ؼش٬ایه چه که چٍظس یک ٬فک٪ سا حظویح دهیذ ،  دس ٜکش این هؽخیذط٠خی 

٬فک٩ی طجظد داسد که ایذٯ ـ٭ا ،یک چیضی کٮ اؼدةایذ ١َٜ ةه ه٭ان جنته ٬فک٪ ٜکش کنیذ .  ،گزاس یا ه٭ؽشحان 

 ٠شاس اؼد آن سا ح٪ کنذ !

٬شد٫ اص ؼشطیؽی که ٠تال ةه آنها دادٯ ـذٯ  .ن٭ی حظاننذ  ،اسحتاً ةش٠شاس کننذ ةا هٮ اٜشادی که ٬ی خظاهنذ ٬ثال

 !ناساوی انذ ط یا ن٭ی داننذ چٍظس ٬ی حظاننذ چیض ةهخشی پیذا کننذ
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ال جذی ةاـذ ، ٬ثال این نکخه که ةؽیاسی اص اٜشاد ٬ای٩نذ ةه آطاسگان یک ٬ی حظانذ یک ٬ؽا٨ه کا٬این ٬ؽا٨ه ط ٬فک٪ 

)ةٕتاسحی هیچ ط٨ی این آؼیث دیذگان ط پناٯ دهنذٯ ها ن٭ی حظاننذ یکذیگش سا پیذا کننذ ،ٜاجٕه ٌتیٕی پناٯ ةذهنذ 

ظد که ٬ظؼؾ . این ٬ظسدی ةطا٠ٕا یک ٬فک٪ اؼد طؼی٩ه اسحتاٌی ةین آطاسگان ط پناٯ دهنذگان طجظد نذاسد (

Spark Relief  ٬ٍشح کشد . اط دس آحق ؼظصی ٌتیٕی  :2:1دنظس ، ک٩شادط دس اکختش ؼا٧  طیکنذ اؼخاسحاپدس

خه  کا٨ٝشنیا ٬جتظس ةه ن١٪ ٬کان ـذٯ ةظد ط حاال ا٬یذطاس ةظد ةخظانذ اٜشاد دیگشی سا که دس چنین ـشایٍی ٠شاس گٜش

اجخ٭أاج ط ؼاص٬انها ٠ذسج ط اخخیاس الص٫ سا ٬ی دهذ که "ةه  Spark Reliefةظدنذ ک٭ک کنذ . دس حا٧ حاوش 

." سا سد ط ةذ٧ کننذ ط ةشای آؼیث دیذگان ک٭ک اسؼا٧ کننذ د٠ی١ی اٌالٔاج ٌتیٕی ، ةخظاننذ هنگا٫ یک ٜاجٕه

دس ٬ظسد این گشطٯ دس ٬ج٩ه حایٮ ١٬ا٨ه ای نظـخه ـذٯ ط ک٭ک های ن١ذی ای اص ؼشحاؼش دنیا ةه آنها سؼیذٯ اؼد ط 

 ک٭ک سؼانی کننذ . 2:11ؽخه انذ ةه آؼیث دیذگان ص٨ض٨ه ط ؼظنا٬ی ژاپن دس ؼا٧ حظان

٬ث٪ این یکی 0 دطؼد  !ا٬ا نگشان نتاـیذ ، ـ٭ا ٬ی حظانیذ ٬فک٩ی که ک٭ی ک٭خش جذی ةاـذ سا هٮ ٬ٍشح کنیذ  

ط٠خی  کاس سا ةکنیذاین  چٍظس ٬ی حظانیذ ) ه٭ه ةا هٮ ط دسکناس هٮ!(ضیظن ح٭اـا کنیذ ؟ینذاسیذ ةا دطؼخانخان ح٩ظ 

؟ پاؼخ آن ، طهش کذا٬فان اص نّش ٬کانی دسجایی دطسحش اص ـ٭ا هؽخنذ!ه٭ه آنها دس احاٟ پزیشایی ـ٭ا حىظس نذاسنذ

دس حین ح٭اـای ح٩ظیضیظن سا ةه  ( video - chat)ضیظن  اینخشنخی اؼد که ا٬کان ٬کا٨٭ه طیذیظییییک اپ٩یکفین ح٩ظ 

 ـ٭ا ٬ی دهذ . 

 ک ج٭٩ه اسائه دهیذساٯ ح٪ حان سا دس ی

ط ا٬ا ساٯ ح٪ حان چٍظس ةایذ ةاـذ ؟ ةایذ ةخظانیذ آنشا دس یک ج٭٩ه خالله کنیذ ، ةشای یک د٠ی١ه اص ح٭ا٫ آن ٬ظاسد 

١َٜ ةشسطی ک٩ید ٬حمظ٨خان ح٭شکض کنیذ ط جا٨تی سا که دطؼد داسیذ دس ٬حمظ٨خان ةگنجانیذ لٛش نّشکنیذ ط 

اگش ـ٭ا حظانؽخه ةاـیذ ٬فک٪ سا ةه ةهخشین ذ ؟ یح٪ کن سا ح کشدٯ ایذ٬فک٩ی سا که ٬ٍش  یذاینکه چٍظس ٬ی حظان

 حظویح ساٯ ح٩خان خظد ةه خظد پیق خظاهذ سٜد.،ـک٪ ٬ٍشح کنیذ 

)ةٕتاسحی یک نا٫ ةشای ةشنذ خظدحان انخخاب ( کنیذBrand)حاال ط٠د آن اؼد که ٬حمظ٨خان سا ٬اسک گزاسی 

نیذ ، حخی اگش ٬ظ٠د ةاـذ ط آن اؼ٭ی نتاـذ که حا آخش کاس ةخظاهیذ . نا٬ی سا ةشای ک٭پانی حان انخخاب ک کنیذ!(

ثانیه ـان سا ح٭ا٫ ٬ی  :6. ط٠خی ـشکد کننذٯ ها ٬هٮ اؼد که دس رهن اٜشاد نا٬ی سا حک کنیذ آنشا حْٝ کنیذ . 

ه٭انجا کننذ ةذطن آنکه اؼ٭ی ةشای ایذٯ ـان رکش کشدٯ ةاـنذ ، ٬ا ٬ٕ٭ظال اص آنها ٬ی خظاهیٮ ٠ت٪ اص حشک ؼن 

دس حا٧  ،اؼ٭ی اص خظدـان ةشای ایذٯ ـان دس ةیاطسنذ . چظن اٜشاد حاوش دس ج٩ؽه هش یک د٠ی١ه ةه یک د٠ی١ه

اسائه ایذٯ های جذیذ ـشکد کننذگان هؽخنذ ، الص٫ اؼد ةه آنها چیضی ةذهیذ که حذا٠٪ ـ٭ا سا دس ط ـنیذن 

 طسنذ.٬یان آن ه٭ه ج٭ٕید ةه رهن ةؽپاسنذ ط ةٕذ ةخظاننذ ةخاٌش ةیا
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خه ای ط ؼش٬ایه گزاسان سیؽک پزیش ٬٭کن اؼد دس ٌظ٧ یک سطص  نٝش که ایذٯ  75حا  :5 ٔادیؼش٬ایه گزاسان ٜـش

حٕذاد ةیفخشی طیکنذ  اؼخاسحاپیک سطیذاد ، ا٬ا ٬ٍ٭ئنا دس ٌظ٧  سا حجشةه نکننذجذیذ ـان سا نضد آنها ٬ٍشح کننذ 

ن اٜشادی سا هٮ که ٜه٭یذٯ انذ این ؼش٬ایه گزاسان چه ٬ی ةخمظك اگش ح٭ا٫ آ ،ن ایذٯ های جذیذ سا ٬ی ـنظنذآاص 

هٮ حؽاب کنیذ . ا٬ا ٬خاٌتین ـ٭ا هٮ  ،حظ٨ذ ط هش جای دیگش ٬ی صننذ سا  یخظاهنذ ط ٬خ ـان سا  دس ٬ه٭انی ها

طیکنذ ط هٮ دس هش جای دیگش ١َٜ ٬خفک٪ اص ؼش٬ایه گزاسان نیؽخنذ ة٩که ٬فخشیان سا هٮ ـا٬٪ ٬ی  اؼخاسحاپدس 

! ةه این ٜکش کنیذ که چه حٕذاد ٬حمظالج ط خذ٬اج ةا حت٩یٙاحفان هشسطص ط هش ؼأد ط هش د٠ی١ه ط اص  ذنـظ 

ٌشی٢ ای٭ی٪ ط پیا٬ک ط حظئید ط ح٩ٝن ط ح٩ظیضیظن ط ةی٩تظسدها ط حخی سطی احظةظؼها ٬ا سا ة٭تاسان ٬ی کننذ . 

 .حمظالج ٬خ٭ایض کنذالص٬ؽد ـ٭ا هٮ نا٬ی ةشای ٬حمظ٧ خظد داـخه ةاـیذ حا آنشا اص ؼایش ٬

ح٭ا٫ این ها الص٬نذ ا٬ا کاٜی نیؽخنذ ،٬هٮ ط ٠اة٪ حا٬٪ هؽخنذ.ح٭ا٫ این حظلیه ها دس ساةٍه ةا نحظٯ اسائه ایذٯ حان 

ی ـظس ط اـخیاٟ چشا که ـ٭ا ةه ، هٮ نیاص داسیذ . حخی اگش آخشین نٝش لٞ ةاـیذ که ةخظاهیذ ٬حمظ٨خان سا ٬ٕٜش

ـ٭ا ةا  !، ةایذ ه٭ان١ذس رطٟ ط اـخیاٟ نفان دهیذ که انگاس آ٘اص ةشنا٬ه اؼد  کنیذ ، که گاهی اینٍظس ٬ی ـظد

طیکنذ دس طا٠ٖ ؼٕی داسیذ کاسی کنیذ که اٜشاد آنجا دط سطص آینذٯ اص صنذگی ـان سا ط٠ٞ کاس  اؼخاسحاپـشکد دس 

٭ین د٨ی٪ الص٬ؽد اط٧ کشدن ةا ـ٭ا کننذ ط حخی ةه دنتا٧ ایجاد اسحتاٌاحی ٬ه٭خش دس دنیای طا٠ٕی هؽخیذ . ةه ه

 خظدحان ةه ایذٯ حان حٕهذ الص٫ سا نفان ةذهیذ ط نیض ةخظانیذ حظجه ط حٕهذ دیگشان سا هٮ ج٩ث کنیذ.

 شزکت کزدُ اًذ ٍیکٌذ استارتاپ یی کِ در کوپاًی ّاشعارّا ٍ تَصبفات ًوًَِ ّایی اس 

 123 Dress Me ٨تخنذ ةپظـیذةا 0ه٭یفه! 

 Food spotting فان کنیذیجاهاییکه ٬ی حظانیذ پیذا0ةهخشین ٘زاها ط! 

 Giant Thinkwell. 0 یک ةاصی ط ؼشگش٬ی ؼشیٖ ، جا٨ث ط أخیاد آطس 

 Keep Stream0 حظئید هایخان سا ٌت١ه ةنذی کنیذ! 

 Launch Rock  0 دس چنذ د٠ی١ه یک لٝحه( سطن٭ایی ٬حمظ٧ جنجا٨یLaunching Soon) دسؼد

 کنیذ.

 Memolane  ؽخجظ کنیذ طةه اـخشاک ةگزاسیذ.ج ،0صنذگی حان سا ةتینیذ 

 Roqbot 0DJـظیذ! 

 SuperMarmite0 دس ٬ح٩ه ـ٭ا چه ختش اؼد! 

 Task Ave ةایذ این کاس سا انجا٫ دهیذ! ةایذ ةکنیذ ط کجا ی0 ةه یاد ةیاطسیذ چه کاس 
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ذ اص ٔهذٯ طیکنذ ةه ٬ا ٬ی گظینذ که الص٫ ةظدٯ چنذ ةاس ا٬خحان کننذ حاةخظانن اؼخاسحاپةؽیاسی اص ـشکد کننذگان 

ةشآینذ ، یٕنی الص٫ ةظدٯ دس چنذ سطیذاد ـشکد کننذ حا دس این کاس ٬هاسج پیذا هایفان دس ج٭ٖ اسائه دادن ایذٯ 

ةشای  کننذ . ا٬ا حخی اگش هٮ که ـ٭ا آن١ذسها نؽتد ةه ایذٯ حان رطٟ صدٯ نیؽخیذ ، وشسی دس ا٬خحان کشدنق

٪ ط دساصی اص ایذٯ های ٬ناؼث ةشای یی کنیٮ ٜهشؼد ٌظ طجظد نذاسد . ةا ةشخی اص اٜشاد که لحتد ٬ یکتاس،

نتهداسنذ ط  اؼخاسحاپ طیکنذ ٬ی خظاهنذ ةیاینذ یکی اص آنها سا ةٍظس حمادٜی انخخاب  اؼخاسحاپـث که ةه  چهاـس

سا که رطٟ  آن اٜشادی که  ٬یشؼذ٬ی کننذ حا دس آنجا اسائه دهنذ . ا٬ا ةٕذ که ٌشح خظدحان سا اسائه دادیذ ط٠د آن 

ایجاد یک حیٮ  ـشطٓ ط  اط٨یه ةشایانشژی ةتینیذ . این اٜشاد آن ،سا داسنذ نؽتد ةه ٌشح ط ایذٯ ـ٭ا  ط ـظٟ طا٠ٕی

 ٬ظ٢ٜ سا داسنذ. اؼخاسحاپ

و٭ن آنکه نتایذ اص اینکه ة٩نذ ـظیذ ط ایذٯ حان سا اسائه دهیذ ةخشؼیذ ، نتایذ ةا ـنیذن ایذٯ  ظجه داـخه ةاـیذ که ح

 دیگش اص خیش اسائه دادن ایذٯ خظدحان ةگزسیذ . ،ـ٭ا ةاـذ ، اص سطی ٘شطس ایذٯ٬ی آیذ ةهخش اص که ةه نّش  ،دیگشان

 حیٮ حفکی٪ دهیذ

حاال ٬ی حظانیذ طاسد ٬شح٩ه ةٕذی  ةذؼد آطسدٯ ایذ،اص ـتکه ؼاصی ٔ٭٩گشا ط ٜن اسائه ایذٯ  که ةا دسک کا٩٬ی

دس آخش اسائه ایذٯ ـان د٠ی١ا ةه ٬ا ةگظینذ که ةشای یٕنی حفکی٪ حیٮ ـظیذ . ٬ا اص ه٭ه ٬ی خظاهیٮ که ، اؼخاسحاپ

ؼاخد ٬حمظ٨فان ةه چه کؽانی احخیاج داسنذ . این حا حذطدی ةذین ٬ٕناؼد که ةایذ ةخظانیذ ٬هاسج های 

هؽخیذ که ةه  ط ةشنا٬ه نظیؾ خظدحان سا اسصیاةی کنیذ ط ةتینیذ چه چیضهایی سا کٮ داسیذ . آیا یک حظؼٕه دهنذٯ

ناؼان ٌشا ؟ اینجاؼد که ةایذ ٬فخن ـظد ن٭ی دانذ  ةشنا٬ه نظیؽی حی نیاص داسد یا یک ٌشاح که چیضی اص کاـس

ناؼی نیاص داسد  !ایذٯ حان دس کجا ها ةه ک٭ک ط کاـس

طاسد ةاـیذ ا٬ا طا٠ٕا  ةشنا٬ه نظیؽیـ٭ا خظاؼخه ةاـیذ ؼایش ص٬ینه ها سا هٮ ا٬خحان کنیذ . ـایذ خی٩ی ةه ـایذ ا٬ا 

ةشنا٬ه ـایذ ةخظاهیذ !هٮ ٜٕا٨ید داـخه ةاـیذ  یا نهکؽث ط کاس ةتینیذ آیا ٬ی حظان دس ص٬ینه  ٔال٠٭نذ ةاـیذ که

دیگشی سا دس حیٮ حان داـخه ةاـیذ که الص٫ نتاـذ ةه حنهایی سطی آن ٠ؽ٭د کاس کنیذ ط ط٠د آصاد داـخه  نظیؽان

ؼد که ةخظانیذ ٬هاسحهای جذیذی سا ةاـیذ حا ةخظانیذ سطی ٠ؽ٭خهای دیگش پشطژٯ هٮ کاس کنیذ . این سطؿ خظةی ا

ٜشلد ا٬خحان کشد نفان سا نذاسیذ کؽث کنیذ . ٬ی حظانیذ  ،که دس حا٨د ٔادی ط دس ط٠د کاس ال٩ی حان

نکخه ٬ه٭ی که ةایذ ةه یاد داـد این  !حفخین دهیذ که دس انجا٫ ٜالن کاس خی٩ی خظب هؽخیذ یا خی٩ی اٜخىاح

ه٭انگظنه که ٬حمظالح٭ان سا اص چنذین ٬شح٩ه ادن نذاسیذ . ح١شیتا اؼد که دس هش لظسج چیضی ةشای اص دؼد د

ظن ؼ. این کاسی اؼد که کاسآٜشینان ٬ی کننذ .  ٬ی گزسانیٮ ، الص٬ؽد دس ٬ظسد خظد٬ان هٮ ه٭ین کاس سا ةکنیٮ

 اط٨ین ةاس که دس ،کا٬پیظحشی کشدٯ اؼد ةشنا٬ه نظیؽیؼا٧ کاس :2یک ک٭ک پشطاص ؼاة٢ که  ،(Sean Keanکین )

ةظد . اط اکنظن  ط حظؼٕه ٬هاسج های کاسآٜشینی آـنایی ط کؽث حجشةه هذٜق ةیفخش طیکنذ ـشکد کشد  اؼخاسحاپ
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طیکنذ ةه اط اجاصٯ داد حا ةخظانذ ةه این  اؼخاسحاپپشطژٯ ها سا ٬ی گشدانذ ط ٬ی گظیذ  کؽث ط کاسی  یجنته ها

٭نذ "ؼظا٨هایق پاؼخ دهذ که  هؽخٮ ، کجا ٬ی حظانیٮ ةیفخش اص هش جای ٬ن ةیفخش اص ه٭ه دس چه کاسی اسـص

نذ . ط سا. اخیشا اط ةیفخش ط٠خق سا ةه لحتد کشدن ةا ؼش٬ایه گزاسان ط ٬فخشیان ٬ی گز"دیگشی ٬ٝیذ طا٠ٖ ـظ٫

٬فٙظ٧ اؼد . اط ٬ی گظیذ که ه٭کاسانق خیا٨فان اص این نّش ساحد اؼد  ةشنا٬ه نظیؽیص٬ان ک٭ی سا هٮ ةه کاس 

 فد لحنه سطی پشطژٯ کاس کننذ . چظن حشجیح ٬ی دهنذ دس پ

دس حیٮ حان داـخه ةاـیذ . ٬ا ؼٕی ٬ی ،کؽانی سا که ٬ی خظاهیذ  ةه خاٌش داـخه ةاـیذ که ـایذ نخظانیذ ح٭ا٫  

ط اٜشاد آـنا ةه حجاسج ٠شاس دهیٮ ، ا٬ا اٜشاد سا ٬جتظس  ةشنا٬ه نظیؾکنیٮ دس هش حیٮ ح١شیتا ةه حٕذاد ٬ؽاطی ٌشاح ، 

 ٬فخمی ٩٬ح٢ ـظنذ . ةناةشاین ةشخی اص حیٮ ها ٬٭کن اؼد نؽتد ةه ؼایش حیٮ ها حٕذاد   ٮ  ن٭ی کنیٮ که ةه حی

ناؼان   خه ةیفخشی اص کاـس ناػ نذاـخه ةاـنذ . که  سا یک ـس خه دیگش ةه حٕذاد  کاٜی کاـس داـخه ةاـنذ ا٬ا دس ـس

 این خظدؿ یک چا٨ق دیگشیؽد که ةایذ اص ٔهذٯ اؿ ةشةیاینذ.

 اؼخٕذاد ط انشژی اؼد الص٫ داسیذـ٭ا آنچه 

حان ٬ی خظاهیذ ةا چیضی که ةه آن  اؼخاسحاپطیکنذ ةه ـ٭ا ک٭ک ٬ی کنذ که حٝاطج ةین چیضی که ةشای  اؼخاسحاپ

دالس پظ٧ ، یک ٬فاطس ٠انظنی ، یک حیٮ حح١ی١اج ط ک٭ی ٘زای ٔا٨ی  اننیاص داسیذ سا یاد ةگیشیذ . ـ٭ا ـایذ هضاس 

طیکنذ نخظاهیذ یاٜد . ا٬ا چیضهایی سا که الص٫ داسیذ دس  اؼخاسحاپها سا دس خظاؼخه ةاـیذ ، ا٬ا هیچ کذا٫ اص آن

) ط یٕنی اٜشادی پش انشژی ط ةا اؼخٕذاد که ٬ای٩نذ خظدـان سا ةا یک پشطژٯ حٍتی٢ دهنذ آنجا پیذا خظاهیذ کشد ، 

 .١٬ذاس صیادی نظـیذنی انشژی صا (

ن انخخاب کنیذ ، انخخاب اص ةین ج٭ٕید حاوش دس ط٠خی ص٬ان آن ٬ی سؼذ که اٜشاد ٬ناؼث سا ةشای حیٮ حا

خه ـان  اؼخاسحاپ طیکنذ کاس٬فک٩ی خظاهذ ةظد چشا که اٜشاد خظدـان سا ةش حؽث حشطٛ ا٨ٝتا یا ةش اؼاػ ـس

طیکنذ ةه  اؼخاسحاپه٭ین ـ٩ظ٘ی ط دسهٮ ةشه٭ی که ةٕذ اص اسائه ایذٯ ها دس ٬شحث ط دؼخه ةنذی نکشدٯ انذ . ا٬ا 

لذایخان سا ةه  ٠ی٪ ط ٠ا٧. چٍظس ٬ی حظانیذ دس این  خی٩ی جهاج آینه ای اؼد اص دنیای طا٠ٕیطجظد ٬ی آیذ اص 

گظؿ ة١یه ةشؼانیذ ؟ چٍظس ٬ی حظانیذ اٜشاد ٬ناؼث حان سا ٬خ١أذ کنیذ که ةه حیٮ ـ٭ا ٩٬ح٢ ـظنذ ؟ آن هٮ ٠ت٪ 

ظانیذ آنها سا ةشای حیٮ حان ةذؼد آطسیذ اص آنکه ؼش٬ایه ط ٬فخشی سا پیذا کشدٯ ةاـیذ ؟ ةایذ نگشان این ةاـیذ که ةخ

ثانیه ا ی ـ٭اسا ةفنظنذ نگاٯ  :6،نه اینکه ةه آنها ١َٜ ةه چفٮ حٕذاد صیادی ٬خاٌث که ١َٜ ٠شاس ةظدٯ پشصنخیفن 

 کنیذ . 

ه٭چنین ٬جتظسیذ پشطژٯ حان  سا یکی یکی ةه هش کذا٬فان حظویح دهیذ . خی٩ی ٜٟش داسد که ةخظاهیذ اص ةین یک 

یک نٝش ، هش کؽی که ـذ ، یک ٠شاس ٬ال٠اج ةگزاسیذ یا اینکه کؽی سا پیذا کنیذ که طا٠ٕا ةخظاهیذ اط سا ةه ج٭ٖ ةا 
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ـا٫ دٔظج کنیذ ط ؼٕی کنیذ اط سا ةه آ٬ذن ٬خ١أذ کنیذ . چٍظس ٬ی حظانیذ خظدحان سا ةه آنجا ةشؼانیذ که این 

 :2اؼد " حا طیکنذ این  اؼخاسحاپین جظاةی دس ةیا دنتا٨ٮ " که ٬ٕاد٧ چن 8جظاب سا ةفنظیذ 0 ٔا٨یه ، ؼأد 

 د٠ی١ه دیگه کناس طاید ةشد ةا ٨پ حاپ ط ٬اژیک ٬اسکش ٬نخّش٫ ةاؿ.

 

 

 

 

الص٬ؽد ةخظانیذ اٜشاد داسای اؼخٕذاد سا ٬خ١أذ ،اگش ـ٭ا کاسآٜشینی هؽخیذ که ؼٕی داسیذ حی٭ی حفکی٪ دهیذ 

ش رهنی اص پشطژٯ داسنذ ط چه چیضی ٬ی حظاننذ ةیاطسنذ . . اص آنها ةپشؼیذ چه حمظیکنیذ که ةه ـ٭ا ٩٬ح٢ ـظنذ

اٌالٔاج ةیفخشی دس ٬ظسد پیق ص٬ینه کاسی ـان اص آنها ةگیشیذ ط دس ٬ظسد ص٬ینه کاسی خظدحان هٮ ةه آنها حظویح 

ان ٠شاس دهیذ.  ةذهیذ . ح٭ا٫ اٌالٔاحی سا که ةشای حم٭یٮ گیشی الص٫ داسنذ دس اخخیاـس
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ی را دیذُ ایذ کِ اصال ًذاًیذ ایي تبلیغ چْوحصَل یا خذهاتی را دارد آیا تا بِ حال تبلیغ

 هعزفی هی کٌذ ؟

ةاـذ ط چه  اؼخاسحاپط٠خی ٬ی خظاهیذ خظدحان سا ةشای اسائه یک ایذٯ آ٬ادٯ ٬ی کنیذ . چه ةشای یک 

ه٭شاهی ـ٭ا دس ؼٝش الػ ط  ةشای ةه هذٛ جزب ؼش٬ایه یا حخی ةشای ٬خ١أذ کشدن دطؼخانخان

٭یفه ةشسطی اٌالٔاحی که "٬خاٌتین" ةشای ٜه٭یذن حٛش ـ٭ا ةیفخش اص ه٭ه ةه آنها نیاص گاػ ه

 داسنذ ح٭شکض کنیذ .

 

اٜشادی هٮ هؽخنذ که گشچه خی٩ی دس ٬ظسد ایذٯ هایفان ـظس ط اـخیاٟ داسنذ ا٬ا ةا اینکه ایذٯ هایفان سا ةا دیگشان 

ةا ٬ی گظیذ  Kauffman( ٬ذیش کاسآٜشینی ٬ظؼؽه Nick Sequinدس ٬یان ةگزاسنذ ٬فک٪ داسنذ . نیک ؼگظئین )

ا٬ا اگش نخظانیذ اٜشاد ،ةؽیاس ٬هٮ اؼد ،ةشای یک کاسآٜشین ایذٯ یک حجاسی ؼاصی  طجظد آنکه ـظٟ ط انگیضٯ داـخن  

. اگش دس پیذا کشدن هٮ حی٭ی  ـ٭ا سا ةه جایی نخظاهذ سؼانذ  ،دیگش سا هٮ ةا خظد ه٭شاٯ کنیذ این ـظس ط ـظٟ

( چٍظس ٬ی حظانیذ حمظیش رهنی 1که )ةایذ خظدحان سا اص این طوٕید ةیشطن ةکفیذ ط ةتینیذ "یذ ، ٬فک٪ داس 

( این حمظیش رهنی سا چٍظس ٬خحظ٧ کنیذ حا ةخظانیذ دیگشان سا ةا 2خظدحان اص ایذٯ حان سا ةه دیگشان ٬نخ١٪ کنیذ ط )

ن چیضی اؼد که دیگشان آ١َٜ ٠ؽ٭خی اص ک٪  .ه٭انٍظس که ٠تال هٮ اـاسٯ کشدیٮ ، ایذٯ ـ٭ا "خظدحان ٬ظا٢ٜ کنیذ

ةیفخش  ،ةشداـد آنها اص اینکه کاس کشدن ةشای ـ٭ا ط ةا ـ٭ا چگظنه خظاهذ ةظد سا ةه ک٭پانی حان جزب خظاهذ کشد ، 

 .  داسدةه خظد ـ٭ا  گیةؽخ

ی سا سد نکشدٯ طیکنذ ةه ٬ا گٝخه انذ که هیچگاٯ پیفنهاد ک٭ک کؽ اؼخاسحاپحٕذادی اص ٬ظ٢ٜ حشین ؼش گشطٯ ها دس 

گشچه این ٬ؽا٨ه دس دنیای طا٠ٕی  !ةشای ه٭ه جایی دس حیٮ اؿ پیذا ٬ی کنذ  ،یک ؼشگشطٯ ٬ظ٢ٜانذ ط اینکه 

طیکنذ اٜشاد ٬ٕ٭ظال ٬هاسج های ٬ٝیذ داسنذ ط ٔال٠٭نذ ةه کاس کشدن  اؼخاسحاپه٭یفه لحد نذاسد ا٬ا دس 

خی٩ی  سا اد دیگشان سا ةشای ٩٬ح٢ ـذن ةه حیٮ ـانهؽخنذ . ةه ه٭ین د٨ی٪ اؼد که ةیفخش ـشکد کننذگان پیفنه

 ةا ٔج٩ه سد ن٭ی کننذ. 

( ک٩شادط ٬ی گظیذ که Boulderاص ـهش ةظ٨ذس ) اؼخاسحاپ( یکی اص پیفکؽظحان Richard Groteسیچاسد گشطج )

یؽخادیذ ط طیکنذ اط سا ةه یاد ص٬انی ٬ی انذاصد که دس ٬ٙاصٯ پذسؿ کاس ٬ی کشدٯ اؼد. "اگش ةیکاس ٬ی ا اؼخاسحاپ
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کاسی انجا٫ ن٭ی دادیذ ، پذس٫ یک ٔا٨ٮ کاس ةیخظد ؼشحان ٬ی سیخد .پؾ اگش هیچ کاس دیگشی ةه رهنخان ن٭ی 

طیکنذ یکی اص آن جاهایی اؼد که آد٫  اؼخاسحاپسؼذ یک جاسط ةشداسیذ ط ٬فٙظ٧ جاسط کشدن ـظیذ . ةه نّش ٬ن 

 “٬ی خظاهذ ٬ٝیذ ط ٬فٙظ٧ ةاـذ . 

 Animationی ةه نا٫ اؼخاسحاپ( دس ٬ظسد حجشةه اؿ دس ساٯ انذاصی Nicholas Gavronskyني٥ظالػ گاطسطنؽ٥ی )

ايذٯ ال٩ی اين ةظد ٤ه اٜشاد ةخظاننذ ةشسطی آيٝظنهايفان "٬ی نظيؽذ  2:12طي٥نذ نيظیظس٣ ط دس ؼا٧  اؼخاسحاپدس 

 ". ةظد stop-actionطيذئظ هايی دسؼد ٤ننذ ٤ه ـتيه ي٦ ؼشی ٥ٔؽهای 

ةٕذ ".اؼد ط حیاحی ٜظٟ ا٨ٕادٯ ٬هٮ طحیٮ ؼاصی حيٮ"ـنيذٯ ةظد٤ه  ،٤اسآٜشينان ٬ظ١ٜی ٤ه ديذٯ ةظد  اط ٠تال اصح٭ا٫ 

) اینکه حیٮ ؼاصی  هش ط٠د اين حٛش سا"اط اين ٩ٍ٬ث سا دس ةالگق نظـد 0 طیکنذ اؼخاسحاپ سطيذادحىظس دس اص 

اؼد ، ةذطن آن٥ه ٨ضط٬ا ةذانٮ ٤ه چه  ٬ی ـنظ٫ ،ؼش٫ سا ةه حاييذ ح٥ان ٬ی دهٮ ط ٬ی گظيٮ 0  ة٩ه ٬هٮ ٬هٮ اؼد (

اط هيچ آـنايی ةا هٮ حي٭ی هايق نذاـد  "ای پشطژٯ ٬ظ٢ٜ اص آب دس ةيايذ .ش ٠اة٩يد های حي٭ی ای الص٫ اؼد حا اج

چيضی ةظد ٤ه حا آن ٬ظ٠ٖ "، ه٭ه چيض ةی ن١ن ةظد . نذط ٤اس سا ـشطٓ ٤شدنذا٬ا اص ٨حّه ای ٤ه ٤ناس هٮ نفؽخ

 "دس ٤ا٨ج ط نه دس چنذين پشطژٯ گشطهی ٤ه انجا٫ دادٯ ةظد٫. حجشةه ن٥شدٯ ةظد٫ ، نه

حالؿ ٤شدٯ ط نا ٬ظ٢ٜ ـذٯ  اؼخاسحاپطي٥نذ دطةاس ةشای ساٯ انذاصی دط  اؼخاسحاپ٠ت٪ اص ـش٤د دس  یگاطسطنؽ٥

نه  ٜه٭ٮ ٤ه اين ةه د٨ي٪ آن ةظدٯ ٤ه حي٭ی ٤ه حف٥ي٪ دادٯ ةظد٫ ةه انذاصٯ ٤اٜی ٠ظی نتظد . یةالخشٯ حاال ٬"ةظد . 

ناؼی الص٫ سا نذاـخه ةاـيٮ ة٥٩ه ةيفخش ةه اين د٨ي٪ ٤ه ه٭تؽخگی ط نضدي٥ی ةين  اين٥ه ٬هاسحهای خاك  ط يا ٤اـس

٬ا نتظد  ط حظانايی اين ٤ه ٥٬٭٪ ن١اً وٕٞ ط ٠ذسج ي٥ذيگش ةاـيٮ سا نذاـخيٮ . ط٠خی ٤ه ةخظانيذ چنين ٠اة٩يد 

يذ ، ـظس ط ـظٟ ط ٔض٫ ساؼخی ةشای اجشای ةه نحظ احؽن هايی سا داـخه ةاـيذ ط ٬ث٪ ٬ا ةذطن هيچ ن١می ٤اس ٤ن

 " ٤اس دس حيٮ ةه طجظد ٬ی آيذ .

دس ٬ظسد ٔالي٢ ط ن١فه ،ن٥خه آخش اين٥ه ط٠خی ةا اٜشادی ٤ه ٬ی خظاهيذ ةه حيٮ حان ٩٬ح٢ ـظنذ لحتد ٬ی ٤نيذ 

٧ ٤نيذ ؟ يا اين چيضی اؼد  ةاـيذ . آيا ٬ی خظاهيذ دس دساص ٬ذج ه٭ين پشطژٯ سا دنتاسطـن ط طاوح هايخان ٤ا٬ال 

ذ  اين ٤٭پانی ةاـيذ ط ؼايش  ٤CEOه ةٍظس ٬خٝش٠ه داسيذ ا٬خحان ٬ی ٤نيذ ؟ آيا ٬ی خظاهيذ خظدحان ٬ذيش اـس

ي ٤ه ٠شاساؼد اص اين پشطژٯ حال٪ ـظد ه٭ه ةه ٔنظان اؼخاسحاپأىاء حيٮ ةشای ـ٭ا ٤اس ٤ننذ يا ا٬يذطاسيذ ٤ه دس 

حظان گٝد ١َٜ ي٦ جظاب ٬ناؼث طجظد  ی؟ ةشاي هيچ ٤ذا٫ اص اين ؼظا٨ها ن٭دس ٤ناس هٮ ةاـيذ  نش ـشي٦ ط پاسح

خي٩ی جا ن٭ی اٜخذ ،  ةاـذ،CEOکه چه کؽی ٠شاس اؼد  ٥ش حٝ ،اینداسد . ا٬ا ةه نّش ٬ا دس ي٦ ٔ٭٩ياج ؼه نٝشٯ

لتح هيچ ـنته ا٨تخه ٬هٮ حشين ن٥خه دس اينجا ه٭ان ـٝاٛ ةظدن دس ٬ظسد انگيضٯ ها ط ن١فه هايخان اؼد . يٕني 
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طیکنذ ،اگش حیٮ خظاؼد ادا٬ه ةذهذ  اؼخاسحاپ)یٕنی ةٕذ اص اح٭ا٫ ٬ظسد ٘ا٩ٜگيشانه ط ناگٝخه ای نتايذ پيق ةيايذ . 

های ٘ا٩ٜگیش کننذٯ اص ؼظی ؼشگشطٯ ةفنظد !!!(  نتایذ حٜش

 

 ٬فخمی دس ٬ظسد اين٥ه دس جؽخجظی چه ٤ؽانی هؽخيذ داسيذ ؟ط سطیکشد آيا ايذٯ 

 ص٬انی ح١شيتی ای داسيذ ؟ آيا ن١فه يا ةشنا٬ه

 آيا ٬ي دانيذ ٤ذا٫ ٤اس سا ةه ٤ذا٫ ٬ج٭ظٔه ٬هاسج ها ةؽپاسيذ؟
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 ؼظ٫ ٜم٪

 آ٬ظصؿ حجشةي
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 !ط٠خي ه٭شاٯ ي٦ حيٮ ٤اس ٬ی ٤نيذ اص پي٩ه خظدحان  ةيشطن ةياييذ

ةه ٔنظان ي٦ آ٬ظصؿ ، طي٥نذ  اؼخاسحاپـشطٓ ٤نيذ . ةه سا  اؼخاسحاپحاال آ٬ادٯ ايذ ٤ه ٤اس الص٫ ةشای ساٯ انذاصی ي٦ 

ناؼان آنشا آ٬ظصؿ حجشةی نا٬يذٯ انذ ، نگاٯ ٤نيذ . ي٥ی اص ةاطسهای اؼاؼی ٬ا دس  طي٥نذ  اؼخاسحاپچيضی ٤ه ٤اـس

. ـش٤د ٤ننذٯ ها ةايذ دس هش ي٦ ٤اسآٜشينان اگش ٬ی خظاهنذ چيضی ياد ةگيشنذ ةايذ ٤اس انجا٫ دهنذ اين اؼد ٤ه  

 ٤ننذ .اص سطيذاد های ٬ا دس ي٦ گشطٯ ٤اس  

 Brain) دس ج٩ؽاج ٌظٜان ٬ٙضی آنها حفظي٢ ٬ی ـظنذ ٤ه خال٠يد خظد سا دس ص٬ينه های ايذٯ پشداصی ٜی ا٨تذاهه

Storming ) نظآطسی ط ح٪ ٬ؽا٨ه ةه ٤اس ةتشنذ ط اص ٬هاسحهای حح٩ي٩ی خظد ةشای پيفنهاد ساٯ ح٪ ها ، ٩٘ته ةش ةشای

دٯ ٤ننذ . ةذطن حظجه ةه اين٥ه اٜشاد آيا پيق ص٬ينه ط آـنايي ةا ٬ظانٖ ط ةشآطسدٯ ٤شدن نياصهای طا٠ٕی ةاصاس اؼخٝا 

خظد سا ةه ٤اس  های ح٥نظ٨ظژی داسنذ ط يا ٟ٘ش دنيای حجاسج هؽخنذ ، اص ه٭ه خظاؼخه ٬ی ـظد ٤ه ح٭ا٫ اؼخٕذاد

 گيشنذ حا ةخظاننذ ةه ساٯ ح٩هایی ةشؼنذ .

 ؼتک ئظسی ط ٜشاهٮ آطسدن ٤اسهايی دس ص٬ينهطي٥نذ ص٬ان صيادی سا ةشای حظويح اين ح اؼخاسحاپحيٮ هؽخه ای 

حجشةه لٛش ٤شدٯ اؼد . ة٩ه ، اين ٤اس ا٩٘ث پشدسد ؼش ط ةيفخش اط٠اج ٘يش٠اة٪ پيق ةينی اؼد. ٬تخنی ةش آ٬ظصؿ 

ا٬ا ط٠خي اٜشاد سا ٬جتظس ٤نيذ ٤ه دس خظدـان ط حظانايی هايفان د٠ي٢ ـظنذ . ٬ی حظانيذ ةيفخش اص آنچه ٤ه 

 .اص آنها ةيشطن ة٥فيذ  ،دس چنخه داسنذ خظدـان ٥ٜش ٬ی ٤ننذ

 Seanظن ٤ين )ؼةهخشين ٠ياؼی ٤ه ٬ی حظان ةشای اين سطؿ ر٤ش ٤شد احخ٭اال يادگيشی صةانهای خاسجی اؼد . 

Kean طي٥نذ ةه ٬ا ٬ی گٝد ٤ه ـق ؼا٧ ٬فٙظ٧ ٜشاگيشی  اؼخاسحاپ( ٤٭٦ پشطاص ؼاة٢ ط ـش٤د ٤ننذٯ چنذين

آن١ذسها اص آن اؼخٝادٯ ن٥شدٯ اؼد ط ةشايق ٤اسةشدی ط ٬ٝيذ نتظدٯ اؼد . ا٬ا صةان اؼپانيايی ةظدٯ ا٬ا هيچظ٠د 

خن  اؼخاسحاپژاپنی لحتد ٤نذ . آ٬ذن ةه  ،خي٩ی سطان ذي٥ؽا٧ ط نيٮ دس ژاپن ةظدٯ ط حاال ٬ی حظان طي٥نذ ٬اننذ ٜس

سا ٟ٘ش دس ٜشهنگ  يٕني خظدةه ٔتاسج ديگش  ) ٬نّظس سٜخن ةه ژاپن ط یادگیشی صةان دس ٬حیَ اؼد( ةه آنجا ؼد

 !٤شدن  اؼخاسحاپ

ساٯ انذاخخه North Westernسا دس دانفگاٯ Nuvention( ةشنا٬ه ای ةه نا٫ ٬Michael Marascoاي٦ ٬اساؼ٥ظ )

ی  اط دالي٩ق سا اص اين٥ه ٬ی خظاهذ دانفجظيان دس   .اؼد هحجشةآ٬ظصؿ ٬تخنی ةش اؼد ٤ه ةش اؼاػ ٬ذ٧ آ٬ظـص

های ديگشان  Businessنه اين٥ه ١َٜ ةه ةشسؼی ٬ظسدی ساٯ انذاصی  ،٤ننذ  پاؼخاسحا٤الؼق ٔ٭ال ي٦ حف٥يالج سا 

خن ي٦ ايذٯ ط 0"حظويح ٬ی دهذ  ،ةپشداصنذ  ٬ا ٬ی خظاهيٮ ةه دانفجظيان ٤٭٦ ٤نيٮ حا ةٝه٭نذ ٤ه سطنذ ـ٥٪ گٜش

ی ٤ننذ ای ٤ه ساٯ انذاصی ٬ Businessهؽخنذ . ةٍظسي٥ه  Businessـناؼايی ي٦ ٬ف٥٪ دس طا٠ٖ الظ٧ اط٨يه ي٦ 

ةه ٬شح٩ه اسائه آن ايذٯ ةه ؼش٬ايه گزاسان ةا١٨ظٯ  اص این ٬شح٩ه، ةٕذط٬ی گيشدـک٪ ف٥٪ ٬ٔ٭ال ةش اؼاػ ه٭ان 
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خی٩ی ةه ـ٭ا ن٭ی حظانذ ک٭ک های ٬ظ٢ٜ ديگشان  Businessةشسؼی های ٬ظسدی "اط دسادا٬ه ٬ی گظیذ 0".ذنةشؼ

 ". کنذ

یک ٭نذ اؼد ا٬ا ٬ی حظانذ ةشای هش٤ؽی ط دس هش حف٥يالحی آ٬ظصؿ حجشةی ةشای ٤اسآٜشينان اةخذايی ةؽياس اسـص 

ی نیاص ةه حالؿ ط کظـق ةیفخشی ٬یتاـذ،.صنذگی ةاـذ ط ؼتک ا٨گظ  ا٬ا ةيفخش اٜشادی ٤ه ديذٯ دس این ؼتک آ٬ظـص

ان اين اؼد ٤ه آ٬ظصؿ حجشةی ٨زج ةخق حش هٮ هؽد ةا طجظد آن٥ه ه٭يفه ـ٥ؽد هايی هٮ هؽد ا٬ا  ايٮ نّـش

. ٔالطٯ ةش ٬ظّٔه ٤شدن دس ٬ظسد ٠ذسج ط اه٭يد آ٬ظصؿ حجشةی طا٠ٕی حش ط هيجان انگيض حش اؼد ٬ظ١ٜيد دس آن 

٭ان سا  اؼخاسحاپ٬ا دس  ،دس سطيذادها ٔ٭٪ ثاةد ٬ی ٤نيٮ ط ةه ٤اس٬نذان ٬ان ٜشلد جؽظسانه ا٬ا  ةاطي٥نذ حٜش

طي٥نذ ٬ماحته اؿ ةا ٬ا سا  حاپاؼخاس اص ٤اس٬نذان  ینفاً آطس ٤اس ٤شدن اص ٌشي٢ آ٬ظصؿ حجشةی سا ٬ی دهيٮ . ي٥

دس اةخذا اسحتاً ٬ا خي٩ی اةخذايی ةظد آنها ٬ی دانؽخنذ ٤ه ٬ن ي٦ ةاصاسياب ةظد٫ ط ٬ن ٬ی "ةه خاٌش ٬ی آطسد 0 

ا٬ا اص آن ٬ظ٠ٖ حا ٤نظن اط دس ح٭ا٫ حظصٯ های ٤اسی اين ٤٭پانی ٤اس ٤شدٯ  "،دانؽخٮ ٤ه آنها ٤اس ةاصاس ياةی داسنذ

 اؼد . 

ةه ٬ن اي٭ان داـخنذ . هش  نیض  آنها ط ةه حي٭ی ٤ه دس آن ةظد٫ اي٭ان داـخٮ ط آنها چفٮ انذاص ٬ن ةه 0"  اط ٬ي گظيذ 

چيض ديگشی ٤ه اص ص٬ان اط٨ين ٬ماحته ا٫ حا ٤نظن دس اين جا اص ٤اس٬ن حال٪ ـذٯ حاثيش ٬ؽخ١يٮ آ٬ظصؿ حجشةی 

ةه اين حشحيث ٤ه ،ذ ٠ذسج ط اخخياس ةذهیٮ ٬ا ؼٕي ٬ی ٤نيٮ ةه هش٤ؽي ٤ه ٬ی آيذ حا ةشاي٭ان ٤اس ٤ن"ةظدٯ اؼد .

اص اط ٬ي خظاهيٮ خظدؿ ٤اسؿ سا حظليٞ ٤نذ . ٬ا آنها سا اص پي٩ه ـان ةيشطن ٬ی ٤فيٮ ط ٤اسی ٬ی ٤ينٮ ٤ه ٤اسها 

ط اين د٠ي١ا ه٭ان ٤اسی اؼد ٤ه ٤اسآٜشينانی سا ٤ه دس  ،اهذاٛ ط انگيضٯ های ٬خخ٩ٞ سا ا٬خحان ط حجشةه ٤ننذ ،

يا ي٦  ساـک٪ دهیذ  اؼخاسحاپش٤د ٬ی ٤ننذ ةه انجا٬ق حفظي٢ ٬ی ٤نيٮ . الص٫ نيؽد حخ٭ا ي٦ ٬ا ـ هایسطيذاد

٤٭پاني سا ساٯ انذاصی ٤نيذ ٤ه ةه ٠ذسج ط اه٭يد آ٬ظصؿ حجشةی پی ةتشيذ . چنانچه ي٥ی اص ـش٤د ٤ننذگان ٬ا 

سا ةهخش ٤ننذ ... ط ةشاي ه٭ه ن٭ی خظاهنذ ي٦ ٤اسآٜشين ـظنذ ا٬ا ا٩٘ث ٬شد٫ ٬ی خظاهنذ خظدـان  0 " ٬ی گظيذ 

 ". اين ٤اس هيچ ساهی ةهخش اص آ٬ظصؿ حجشةی نيؽد

ناػ ٤٭ی أماب خشد ٤ن   ،گشچه ٬ظ٠ٕيخهايی ٤ه ـ٭ا دس آنها ٬ث٪ ي٦ ٤اسآ٬ظص ةاـيذ نه ٤اـس

ط هٮ أخ٭اد ةه نٝؾ ةيفخشی هؽخنذ ا٬ا طا٠ٕيد اين اؼد ٤ه ةٕذ اص آن ـ٭ا هٮ ٬هاسج جذيذی 

٢ انجا٫ ی سا ةه خاٌش ٬ی آطسيذ ٤ه ٬هاسج جذيذی سا ةه سطؿ آ٬ظخخن اص ٌشيآيا ص٬ان .پيذا ٤شدٯ ايذ

 ) آ٬ظصؿ حجشةی( دادن ٤ؽث ٤شدٯ ةاـيذ ؟
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 (Feedback) آنی های ةاصخظسدط  (Deadline) پايان های٬ظٔذ،اه٭يد ٬ظوظٓ 

اط٨ين آنها ، ٤ه دؼد چنذ ٔا٬٪ ةؽياس ٬هٮ طجظد داسنذ ٤ه ةأث ٬ظ٢ٜ ةظدن ي٦ آ٬ظصؿ حجشةی ٬ی ـظنذ . 

. اگش ٬ی خظاهيذ ٬شد٫ ةٝه٭نذ ٤ه ةايذ ٤ي٦ انذس٤اسان حت٩يٙاج ؼا٨هاؼد آنشا ـناخخه انذ ، ٬ظوظٓ يا ٬حخظاؼد 

يضدی های ـ٭ا سا ةخشنذ پؾ ةايذ يک حاة٩ظ ج٩ظ ٬ٙاصٯ حان ةگزاسيذ ط ـايذ حخی حمظيشی اص يک نٝش ٤ه داسد اص آن  

ن ن٭ايق دهيذ . نه اين٥ه ٬شد٫ نذاننذ ٤ه ةا ٤يک يضدی چه ٤اس ةايذ ة٥ننذ يا ٤يک ها ٬ی خظسد هٮ سطی آن حاة٩ظحا

ة٥٩ه ١َٜ ةه اين د٨ي٪ ؼادٯ ٤ه ٬شد٫ ط٠خي حت٩يٙاج سا دس ةٍن ٬ظوظٓ ٬فاهذٯ ٤ننذ  ،اص ٤جا ةايذ آنها سا ةخشنذ

ان ٤٭ک ٬ی ٤نذ ٤ه پيٙا٫ سا ةٍظس ٬ظثشحشی پشداصؿ ط دسياٜد ٤ننذ.  اين ةه ٬ٙـض

٬ظ٢ٜ اص ه٭ان  اؼخاسحاپؼخا اؼد ٤ه ٬ا ةاسها ط ةاسها اٜشاد سا ٬ظّٔه ٬ی ٤نيٮ ٤ه ةشای ـشطٓ ٤شدن ي٦ دس ه٭ين سا

حا خظد آنها ٔ٭ال ٬شاح٪ الص٫ سا ٌی ن٥ننذ اين اٌالٔاحی ٤ه ةه آنها ٬ی دهيٮ سا  اةخذا چه چيضی وشطسی اؼد . ا٬ا 

ها سا ةه .حٕذادي اص دانفگاهها ةه حاصگی اي ن٭ی ٤ننذ ط دسک ٤ا٬ال جزب ن ٬ظوظٓ سا ٜه٭يذٯ انذ ط اين نظٓ آ٬ظـص

ای سا  Businessةشنا٬ه های دسؼی ـان اواٜه ٤شدٯ انذ . ط٠خی ةذانيذ ٤ه الص٫ نيؽد ٬ذس٤ی ةگيشيذ حا ةخظانيذ 

خن ٬ذس٤خان حالؿ ٬ی ٤نیذ ٤اسحان سا هٮ ساٯ نيانذاصيذ.  ساٯ ةيانذاصيذ د٨ي٩ی نذاسد ٤ه و٭ن آن٥ه ةشای گٜش

. ةايذ ةشای اح٭ا٫ ٤اسی ٤ه ةه ٔهذٯ ها هؽخنذ  ٬Deadlineهٮ دس آ٬ظصؿ حجشةی ٬ظٔذ پايان ها يا دط٬ين ٔا٬٪ 

٤ه دس دانفگاٯ هاسطاسد ؼي٭ناسی سا   ،( Beth Altringerداسيذ ٬ظٔذ ٬فخمی طجظدداـخه ةاـذ . ةد آ٨خظنيگش )

ةه آنها حذسيؾ ٬ی ٤نذ  حظويح ٬ی دهذ ٤ه گشطهی ٤ه اط ،حذسیؾ ٬یکنذالظ٧ آ٬ظصؿ حجشةی  ةا ةه کاسگیشی

اص Deadlineفن ـان اؼد هنظص ةا هٮ ي٥ذؼد ط ه٭انگ نفذٯ انذ .یدسؼد حا ٠ت٪ اص ٬يان حش٫ ٤ه ٬ظٔذ پشصنخ

٬ی ٤نذ ٔ٭ي١خش دس ٬ظسدؿ ٥ٜش ٤ننذ ط  صیشا آنها سا ٬جتظس ٤ه ايذٯ خظةی داسنذ ٬ٝيذ اؼد   یاين نّش ةشای گشطه

های ٬ا دس  Deadlineـايذ  .ط ٜشويه پشداصی ٔتظس ٤ننذ Brain Stormingآنها سا ٬جتظس ٬ی ٤نذ صطدحش اص ٬شح٩ه 

ا٬ا ٬ی خظاهیٮ اٜشاد ؼشيٕخش اص اين ٬شاح٪ ٬خخ٩ٞ ٔتظس ٤ننذ حا ٬ٍ٭ئن  ،طي٥نذ اص ه٭ه ٤ظحاهخش ةاـنذ اؼخاسحاپ

خه انذ .   ـظيٮ اص حجشةه های ي٥ذيگش چيضی ياد گٜش
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 ّا چیست ؟ eadlineDًظزتاى راجع بِ 

٤٭خشةه نّشحان ؼخد ٬ی   ط آنها سا ةکاس ةتشیذ،هشچه ةا آنها آـناحش ـظيذ ،٪ هش چيض ديگشیدسؼد ٬ث

پشطژٯ های ةضسگ سا ةه ٠ؽ٭د های ٤ظچ٥خش ح١ؽيٮ ٤نيذ ط ةشاي انجا٫ هش ٤ذا٫ اص اين ٠ؽ٭د  .آينذ

ه ٤اسهايي٥  ها ةشای خظدحان ٬ه٩د حٕيين ٤نيذ . ٬ا ٜه٭يذٯ ايٮ ٤ه ط٠خی ٬ظاسدی سا ٤ه دس ٜهشؼد  

ي٥ی ي٥ی خَ ٬ی صنيذ حؾ خي٩ی خظةی ةه ـ٭ا دؼد ٬ی ،( To-Do List) انجا٫ ةذهیٮةايذ 

 دهذ .

ا سا ٬جتظس ٬ی ٤نذ ٤ه  هآن ،طي٥نذ ةشای ـش٤د ٤ننذگان حٕيين ٬ی ٤نذ اؼخاسحاپ٬حذطديد های ص٬انی ٤ه 

ان سا ةه ٬هٮ حشين ها ٬حذطد ٤ننذ  ها ١َٜ ص٬انی  سحاپاؼخا"0  ٬یگظیذاص ـش٤د ٤ننذگان  ی. چنانچه ي٤٥اـس

د ٬ی کننذ ٤ه ٬حذطديد هايی طجظد داـخه ةاـذ . ط٠خی خظد٬ان سا دس اين حا٧ طهظای ي٦ آخش هٝخه ای  پيفٜش

ٌشح  کاس، ٬جتظس ٬ی ـظيٮ حم٭يٮ های ؼخخی ةگيشيٮ ط دس ه٭ه ٬شاح٪ ،گيش اٜخادٯ ٬ی ةينيٮ طیکنذ اؼخاسحاپ

  اؼخاسحاپ٬شحتَ ةا کؽث ط کاس ط ایذٯ ال٪ ٬ٍا٨ث اسائه ساٯ ح٪ ط ةاصاس ١َٜ ةه هؽخه ال٩ی ط  ،٬ف٥٪

 "خالله اینکه کاسهای وشطسی انجا٫ ٬یفظد نه حاـیه ها !ةپشداصيٮ.

طي٥نذ ٤ه دس حا٧ حاوش ي٥ی اص ٬ظؼؽان  اؼخاسحاپ( ي٥ی اص ـش٤د ٤ننذگان ٤هنه ٤اس Eric Koesterاسي٦ ٤ؽخش )

Zaarly(سا دس ه٭ان ٬ح٪ ةا ي٥ذيگش خشيذ ط ٜشطؿ ٤ننذ  ةاصاسی ٤ه دس آن اٜشاد ٬ي حظاننذ ٤اال ط خذ٬اج)  ٬ی ةاـذ

ؼأد طا٠ٕا چه ٬ذج ص٬ان ٤ظحاهی اؼد . دس ال٪ ةايذ ي٦ ن١فه   54 ةؽياس ٬هٮ اؼد ٤ه ةٝه٭يٮ "٬ی گظيذ 0 

ـث ٬ی خظاهيذ اسائه دهيذ ةشؼيذ  ج٭ٕهنچه دس آ ٤اس د٠ي١ه ةه د٠ي١ه اص آنچه ٠شاس اؼد انجا٫ ـظد حا ةخظانيذ ةه

فن ـشطٓ ٤نيذ ط ؼپؾ  حیاص ٬شح٩ه آخش يٕنی پشص  رهنی، اط حظليه ٬ي ٤نذ ٤ه اةخذا ةا حمظيش ؼاصی ،ةاـيذداـخه 

٤اس سا ةه ١ٔث ادا٬ه دهيذ اگش ةه نّش ٤اس خي٩ی ؼنگين ط ؼخد آ٬ذ ١َٜ الص٫ اؼد ٤ه ٤٭ی حٕذي٩ق ٤نيذ يٕنی 

ذ حا ٬ظٔذ ١٬شس آ٬ادٯ ٤نيذ ط ةه حىاس اواٜاج ط ـاخ ط ةشگق سا ٤٭خش ٤نيذ ط حنها چيضهای ال٩ی سا ٤ه ةخظاني

 "ن٭ايق دهيذ نگه داسيذ .

 Animationطي٥نذ نيظيظس٣ اپ٩ي٥فن  اؼخاسحاپ( ٤ه حيٮ اؿ دس Nicholas Gavronskyني٥الػ گاطسطنؽ٥ی )

٤ه ؼادگی ٩٤يذ ال٩ی ٬ظ١ٜيد آنها ةظدٯ اؼد . ٬ا لذها ايذٯ ط 0"سا ؼاخخه انذ ٬ی گظيذ  ٬iPhoneخمظك

. ةيفخش اٜشاد ٥ٜش ٬ی  اواٜه ديگش دس دؼد داـخيٮ  طیژگی ها ط ا٬کاناج نش٫ اٜضاسی  اؼد( )٬نّظس ٬فخمه 

ا٬ا گاطسطنؽ٥ی ط حيٮ اؿ ةا  "،٤ننذ ٤ه هشچه ٬فخمه های ةيفخشی اواٜه ٤نيذ ٬حمظ٧ ةهخشی خظاهيذ داـد
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ـ٭ا سا اص ح٭ش٤ض  اینکه ٬فخمه های خي٩ی صياد هٮ ٤اسةش سا خؽخه ط گيج ٬ی ٤نذ ط هٮ اين ١ٔيذٯ ٬ظا٢ٜ نتظدنذ . 

. دس نهايد ـ٭ا ةايذ سطی هؽخه ط ٬نّظس ال٩ی ٤شدن ةشسطی آنچه ٤ه طا٠ٕا حم٭يٮ داسيذ اسائه دهيذ ةاص ٬ی داسد 

 ايذٯ ح٭ش٤ض ٤نيذ ط ؼادٯ حشين نؽخه سا دسؼد ٤نيذ . ا٨تخه ـ٭ا ه٭يفه ٬ی حظانیذ آن سا ةٕذها حظؼٕه دهيذ .

این ٤ه ٬ٕ٭ظال ( اؼد  feedback) آنی يا حاييذ ٜیذةک ٬ثتد٬ا ٬هٮ اؼد آخشين جنته آ٬ظصؿ حجشةی ٤ه ةه نّش 

دس پی داسد . دس ي٦ ٤الػ دسػ ـ٭ا ٬جتظسيذ هش اص گاهی ح٥ا٨يٝی انجا٫ دهيذ حا ةخظانيذ نّش نظٓ آ٬ظصؿ ها 

٤ه ٬ی   ٬ی ةينيذ ،٬ثتد اؼخاد سا ةگيشيذ . اگش ةشخي اص الظ٨ی سا ٤ه دس ةخق ةٕذی حظويح ٬ی دهيٮ ة٥اس ةتشيذ 

نّش ٬ثتد حٕذاد صيادی اص اٜشاد ٬خخ٩ٞ ) يٕنی ٬فخشيان ةا١٨ظٯ ( سا دس ٬ظسد آنچه ؼاخخه ايذ يا حظانيذ ةالٜال٩ه 

. دؼخه ةنذی اين اٌالٔاج ٤ه گاهی ط حنها ةشخی اص آنها ٬٭٥ن اؼد حخی آنچه ٠شاس اؼد ةؽاصيذ ج٩ث ٤نيذ 

خن آن ةٍظس ٬ؽخ١يٮ ط ةٕذ ةه ٤اس ةاـنذ ، ٬شح٩ه ٬ف٩٥ی اؼد . ا٬ا هيچ جاةا هٮ ٬خنا٠ي  يگضينی ةشای ياد گٜش

 ةشدن آن دس پشطژٯ حان طجظد نذاسد.

اص  ،طیکنذ ها ةشایق حکٮ داسط سا پیذا کشدٯ اؼخاسحاپ(که ٬ی گظیذ ـشکد کشدن دس Nick Seguinنیک ؼگین )

 ٯ اؼد.صدٯ ـذدیذن اینکه اٜشاد ححد ٜفاس چه چیضهایی سا ٬ی حظاننذ ةیا٬ظصنذ ـگٝد 

سا نذاـخه ةاـیٮ که کاسی سا ةشای٭ان  ٠ؽ٭د ٬ه٭ی دس آ٬ظصؿ حجشةی طجظد داسد ط آن ص٬انی اؼد که کؽی " 

انجا٫ دهذ ، ٨زا خظد٬ان دس گظگ٪ جؽخجظ ٬ی کنیٮ ةه دنتا٧ چیضی که هؽخیٮ ه٭ه جا سا ٬ی گشدیٮ ط خظد٬ان 

 "٬ی ٜه٭یٮ چٍظس آن کاس سا انجا٬ق دهیٮ .چظن ط٠د نتایذ هذس ةشطد.

 

 (٩Brain Dumpیه ٬ٙضی )حخ

اط٨ین چیضی که اص ـشکد کننذگان ٬ی خظاهٮ طیکنذ .  اؼخاسحاپ های طا٠ٕی دس خظب حاال ةشگشدیٮ ؼش حجشةه

نته.  ( اؼدbrain dumpانجا٫ دهنذ حخ٩یه ٬ٙضی ) طیکنذ خی٩ی ٌظ٧ ٬ی کفذ . حیٮ  اؼخاسحاپـتهای  چهاـس

انذ ،ا٬ا  اٜشاد حا آن ٬ظ٠ٖ ةه هیجان آ٬ذٯ انذ ط ٬ی خظاهنذ  ـث هنظص حفکی٪ نفذٯ :1ها ٬ٕ٭ظال حا ةٕذ اص ؼأد 

ی ةایذ ح٭ا٫ ایذٯ ها سا سطی ٬یض سیخد ط اینجا طِیٝه ؼشگشطٯ اؼد اؼخاسحاپدس ـشطٓ هش که کاس سا ـشطٓ کننذ . 

 صطد، . این ٬هٮ اؼد که جظ که اٌ٭ینان حال٪ کنذ ه٭ه اٜشاد گشطٯ ٜشلد اِهاس ١ٔیذٯ ـان سا داـخه ةاـنذ 

ه٭انگ ـظد حا ه٭ه ٜشلد نّش دادن پیذا کننذ . دس پایان ج٭ٕه ـث حخخه های طاید ةشد ؼا٨ن پش ـذٯ انذ اص 

 ٜهشؼد ها ط ن٭ظداسها که نگاٯ کشدن ةه آنها ساٯ خظةی اؼد که ةٝه٭یٮ ایذٯ ها چٍظس حکا٬٪ پیذا کشدٯ انذ .
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. ٬ثال ـاهذ ةظدٯ ایٮ که حی٭ی ةا ایذٯ ٬نجش ـظد  گاهی ط٠خها این حخ٩یه ٬ٙضی ٬ی حظانذ ةه حٙییش دادن ک٪ ن١فه

ـشطٓ ةه کاس کشد . این اپ٩یکیفن ط٠خی دس ٬ن١ٍه ای ٬فٙظ٧ ساٯ  کاٜی ـاپ هان ٬ظةای٪ ةشای یفایجاد یک اپ٩یک

نظـیذنی هایی داسنذ . لاحتان دس آن حظا٨ی هؽخنذ ط چه نظٓ  کاٜی ـاپ هاییسٜخن ةظدیذ ةه ـ٭ا ٬ی گٝد چه 

هٮ دس ه٭ان ٨حّه کظپن هایی سا ةشای کاسةشان آن اپ٩یکیفن ها اسؼا٧ ٬ی کشدنذ حا آنها سا ةه  هاآن کاٜی ـاپ 

 خظدـان ج٩ث کننذ. کاٜی ـاپ

نتها٬ا پؾ اص ١٬ذاسی کاس کشدن سطی ایذٯ دس  ـث ، اٜشاد حیٮ ٬خظجه ـذنذ که ـخن دیگشی این  چهاـس

حیٮ  یخی٩ی هٮ خظب آنشا دسؼد کشدٯ ةظد . پؾ أىا اپ٩یکیفن سا ؼاخخه ط دط هٝخه پیق ةه ةاصاس دادٯ اؼد ط 

خنذ  ساؼٕی کشدنذ ساههایی پیذا کننذ که انچه سا که ٠تال دس ةاصاس ةظد ةهتظد ط اسح١ا دهنذ ، ا٬ا دس آخش حم٭یٮ گٜش

٬خخ٩ٞ پیفنهاد دادٯ ةظدنذ سا ةشسؼی کشدنذ . یکی  ی٬ؽیش دیگشی سا ةشطنذ .آنها ؼه ایذٯ ٬ظجظد دیگش که أىا

 آنها اص نّش حکنیکی ٬فک٪ حش اص آن ةظد که ةخظان ؼشیٖ آ٬ادٯ اؿ کشد ط آن ایذٯ دیگش هٮ آن١ذسها جا٨ث نتظد . اص 

های خنذٯ داسی سا که اص دطؼخانفان  Quotifyةالخشٯ ةه ایذٯ  سؼیذنذ که ؼایخی ةظد که کاسةشان ٬ی حظانؽخنذ حٜش

پؾ اص ٬ذج نا٬فخن ) چهاسسطص ،  ،ا حایپ کننذ ، ةٕذدس آنجسا ـنیذٯ ةظدنذ سا ةه ه٭شاٯ ٔکؽی اص دطؼخانفان 

حیٮ حٕیین کشدنذ که  ی. أىا اسؼا٧ ٬ی کشدچهاسهٝخه یا هشچی ( این ؼاید آن ن١٪ ط ٠ظ٧ خنذٯ داس سا ةشای کاسةش 

٬ی ـظد این ؼاید سا دس ٌظ٧ یک آخش هٝخه ٌشاحی کشد ، ط ةاصاسؿ هٮ ٬ظجظد اؼد . آنها چنین حظویح دادنذ که 

ط٠خی یکی اص  یٕنی اینکه ٌشحفان سا ٬خ٭ایض ٬ی کنذ ه٭ین کظحاٯ ٬ذج نتظدن ٨یؽد ها دس آن اؼد آنچه 
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دطؼخانخان حٛش ةا ٬ضٯ ای ٬ی صنذ ـ٭ا ٬ی حظانیذ آنشا حظئید کنیذ یا دس ٜیؽتظک آنشا پؽد کنیذ ا٬ا آن ن١٪ ط٠ظ٧ 

ذ ة١یه پنهان ٬ی ـظنذ . پؾ این ٔا٨ی ها ٬ٕ٭ظال دس حجٮ صیادی اص ؼایش پؽد ها ط حظئید ها پؾ اص ٬ذحی اص دی

نیؽد اگش این ٨حّه های ةا٬ضٯ پؾ اص ٬ذحی دطةاسٯ ةه ـ٭ا ةشگشدانذٯ ـظنذ ؟ این کاس سد ط ةذ٧ ـذن جک ها ةین 

 دطؼخانخان سا ساحد حش ٬ی کنذ .

ٔىظ  طیکنذ ةشنذٯ نفذ ، ا٬ا حیٮ خی٩ی خظب ةا هٮ کاس کشدنذ . چظن ١َٜ ـق نٝش  اؼخاسحاپ آندس این ایذٯ 

آنجا که یک احاٟ کنٝشانؾ کظچک ط ةذطن پنجشٯ ةظد ؼأخها کاس  داـخنذ دس یکی اص کظچکخشین ٜىاها ٬ظجظد  

کشدنذ . گاهی دس احاٟ سا ةاص ٬ی کشدنذ حا هظایی ٔظه ـظد ط دطةاسٯ ٬ظ٠ٖ ح٭شین کشدن پشصنخیفن ـان یا ص٬انیکه 

ان ةحث کننذ دس  سا ٬ی ةؽخنذ . ؼشگشطٯ خظؿ ٬فشةی داـخنذ ط  ٬ی خظاؼخنذ دس ٬ظسد اؼخشاحژی ط سطؿ کاـس

ک٭ک ةضسگی  ؼشگشطٯ ـانٌتٕی ط سطحیه ٌنض  ـظخکه ةشای آ٬ادٯ کشدن ه٭ه چیض ححد ٜفاس ةظدنذ  ج٭ٕهحخی 

ةظد . ط٠خی ص٬ان آ٬ادٯ کشدن پشصنخیفن ـان سؼیذ ٬ی خظاؼخنذ اص یک دؼخگاٯ وتَ لظج ه٭شاٯ ةا اٜکد 

حا حذطدی ٬ی دانؽخنذ چٍظس ةا ةشنا٬ه های آن دؼخگاٯ کاس کننذ ط چظن هیچکذا٫ اؼخٝادٯ کننذ ١َٜ دط حا اص آنها 

کاس کشدن اٜشاد این حیٮ ةا هٮ  ٬فاهذٯةه حنهایی کا٬ال اص آن ؼش دس ن٭ی آطسد ٬جتظس ةظدنذ هشدط ةا هٮ کاس کننذ . 

 خا٨ی اص ٨ٍٞ نخظاهذ ةظد ، حاال ایذٯ ةٕذی ـان هشچه ٬ی خظاهذ ةاـذ .

ؼظاة١ی داـد ٬ی گظیذ که دس  کؽث ط کاس های ٬خخ٩ٞحیٮ ةظد ط دس ص٬ینه حظؼٕه  یاص أىا خان٭ی که یکی

طیکنذ ٠ت٩ی ـشکد کشدٯ ةظدٯ ا٬ا حی٭ی که آن ةاس دس آن ةظدٯ ح٭ا٫ ٬ذج طیکنذ ةا دسد ؼش سطةشط ةظدٯ  اؼخاسحاپ

ٜد ٬ی کنذ ط ـشطٓ ةه ةذ دسیا AOLح٩ٝنی اص یک ؼش٬ایه گزاس دس  ١٬ٍٕی اص کاس اؼد . ِاهشا ؼشگشطٯ حیٮ دس 

حیٮ ٬ی کنذ . هیچ نخیجه ای حال٪ نفذ ، ٩ٕ٬ظ٬ؽد که ؼش٬ایه گزاسان ٔال٠ه ای ةه  یدهنی ةا دیگش أىا

ان  ـنیذن جشط ةحث  های داخ٩ی أىاء حیٮ نذاـخنذ . ط ؼایش أىائ حیٮ هٮ اص دؼد ؼشگشطٯ که پفد ؼـش

طیکنذ نادسنذ ط ٬ا هش آنچه ةخظانیٮ انجا٫  اؼخاسحاپیانها دس حٛش صدٯ ةظد ناساحد ةظدنذ . خظـتخخانه این گظنه جش 

٬ی دهیٮ حا ٬ٍ٭ئن ـظیٮ که اٜشاد ةٝه٭نذ که اینجا ٬ا اص ٜىای أخ٭اد ح٭اید ٬ی کنیٮ . دسؼد اؼد که 

ا٬ا ةاص هٮ ٬ی گظییٮ که این ٬ؽا٨ه دسؼد ٬اننذ  ،ةٕىی اص حیٮ ها کال ه٭اهنگی ط اسحتاً ةهخشی پیذا ٬ی کننذ 

ةهش حا٧ ، اگش ح٭شکضحان ةشسطی کاسی که االن دس دؼد داسیذ ةاـذ ط نه ا٠ذا٫ ةٕذی ٬ال٠اج گزاـخن اؼد .  ٠شاس 

 حان ، احخ٭ا٧ ٬ظ٢ٜ ـذنخان ةیفخش اؼد .

طیکنذ ٔ٭ال یک س٠اةد اؼد ، ةه اینکه أىا گشطٯ صطدحش  اؼخاسحاپطیکنذ ، یٕنی این طا٠ٕید که  اؼخاسحاپٜىای 

طیکنذ  اؼخاسحاپ. چنانچه یکی اص ـشکد کننذگان  )چظن ةایذ ةه س٠اةد ةپشداصنذ(کنذ ةهٮ نضدیک ـظنذ ک٭ک ٬ی

ؼأد طا٠ٕا ک٩٭ه ک٭ی اؼد . ؼظژٯ  54 ةشای حٕشیٞ این  ،حنق"( ةه ٬ا ٬ی گٝد Baton Rouge 0ةایخظن سطژ )

ان های ٬ؽخنذ ح٩ظیضیظنی خظةی ٬ی حظان اص این سطیذاد ها حهیه کشد ، چشا که س٠تا خی٩ی ححد ٜف اسنذ ط سطی کاـس
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فان سا نخظسیذ ،  ٬ا ح٭شکض داسنذ . ةٕىی اص اٜشاد ٬٭کن اؼد ةگظینذ ١َٜ آ٬ذٯ انذ حا چیضی یاد ةگیشنذ ا٬ا گظ٧ حٜش

 ".ه٭ه کاسآٜشین هؽخیٮ ! س٠اةد دس ٌتیٕد ٬اؼد ه٭ینٍظس هٮ ٍٔق ةشای ـناخخه ـذن 

 ب حاال چه ؟ظ خ ،داسیذ ط٬ناؼث یک ایذٯ ٠اة٪ اجشا

کنیذ . یٕنی ؼشیٖ اواٜاج آن سا حزٛ ط ا٨ظید ةنذی اؿ ک ایذٯ ٠اة٪ اجشا سؼیذیذ ط٠د آن اؼد که ةٕذ که ةه ی

 اؼخاسحاپاص خظدحان ةپشؼیذ ٬هٮ حشین جنته این ٬حمظ٧ کذا٬ؽد ؟ حذا٠٪ دط ٌشص حٝکش ةشای پاؼخ این ؼظا٧ دس 

طیکنذ ةخظان کال چیضی ةٕىی ٬ٕخ١ذنذ که ٬ه٭خشین چیض این اؼد که ٌی ٬ذج ص٬ان طیکنذ طجظد داسد . 

ان این اؼد ط ةه اینجا  اؼخاسحاپ. دس طا٠ٖ ةؽیاسی اص ـشکد کننذگان ؼاخد  طیکنذ ٌتیٕخا ؼاصنذٯ انذ ط یا کاـس

د هٮ ةاـذ  ٬ی خظاهنذ ٬حذطدیخها سا ةفناؼنذ ،٬ی آینذ چظن ؼاخخن ةشایفان ٬ٝشح اؼد ، ةخمظك اگش ةه ؼٔش

دؼد ٬فخشی ةذهیذ که ا٬خحانق کنذ ، نخظاهیذ ٜه٭یذ که دس ط احؽاؼفان این اؼد که حا نخظانیذ چیضی 

کاسحان چٍظس ةایذ پیق ةشطیذ . یکی اص اـخالی که ةه این ٌشص حٝکش خی٩ی ٬ٕخ١ذ ةظد ؼیؽخ٭ی ؼاخد که 

لحتخق سا کشدیٮ کا٬٪ ٬ی کشد . ةه  2ٜم٪ (سا که دس Conference Callٔ٭٩کشد ٬کا٨٭ه ح٩ٝنی دؼد ج٭ٕی )

( ٬فخن ٬ی Google Calendarحظانؽخیذ حاسیخی سا ةشای ح٩ٝن صدن دس ح١ظیٮ گظگ٩خان )این ـک٪ که ـ٭ا ٬ی 

کشدیذ ، ةه ح٭ا٫ ـ٭اسٯ ح٩ٝن هایی که دس آنجا ٜهشؼد کشدٯ ةظدیذ دس ٬ظٔذ ١٬شس ح٩ٝن صدٯ ٬ی ـذ ط ةٕذ ه٭ه ةه 

 سؿ سا حظویح داد.ـث ةشای ه٭ه ةه ن٭ایق گزاـد ط نحظٯ کا ج٭ٕهذ . اط این ةشنا٬ه اؿ سا ذنهٮ ٬خم٪ ٬ی ـ

ٌشص حٝکش دط٫ این اؼد که ـ٭ا ١َٜ ةایذ ةخظانیذ دس ٬ذج ص٬ان طیکنذ ةه یک ایذٯ حظؼٕه یاٜخه خظب ةشؼیذ . 

١َٜ کاٜیؽد یک طب ؼاید ساٯ ةیانذاصیذ ط ایذٯ حان ةشای آن ٬حمظ٧ یا خذ٬اج جذیذ سا دس آنجا پیفنهاد کنیذ 

شد یا خیش ط اص آنها ةخظاهیذ که دس آنجا نا٫ نظیؽی کننذ حا ـ٭ا ةٕذ ط اص ٬شد٫ ةپشؼیذ آیا آنشا خشیذاسی خظاهنذ ک

ةهفان ختش ةذهیذ که کی آ٬ادٯ اؼد. ةه این حشحیث دؼخخان ٬ی آیذ که ٬شد٫ چه ٬ی خظاهنذ ط دیگش ٬جتظس 

 ةه آن کؽث ط کاس نیؽخیذ ط٠د ط انشژی ط پظ٨خان سا لٛش ؼاخخن آن ةکنیذ . این چیضی اؼد که دس حئظسی های 

 ٬ی گظینذ .( Proof of concept) ٬حک صدن ٜشویه

طیکنذ حفظی٢ ٬ی کنیٮ که یک ٠ذ٫ ج٩ظحش ةشطنذ ط ٬حمظ٧ سا ةا حذا٠٪ ٠اة٩ید های ٬٭کن  اؼخاسحاپ٬ا اٜشاد سا دس 

چه  ةفظداؿ ةؽاصنذ . ةجای آنکه ١َٜ یک طب ؼاید ٌشاحی کنیذ که ةه ٬شد٫ نفان ةذهذ ط٠خی ٬حمظ٧ ؼاخخه 

 Eric. اسیک سایؾ )یک نؽخه خالله حش ط ؼادٯ ـذٯ اص آن سا ةؽاصیذ انجا٫ دهذ ، ج٩ظ ةشطیذ ط  کاسهایی ٬ی حظانذ

Ries0 ایذٯ ٬حمظ٧ ةا حذا٠٪ کاسایی "( ةه ٔنظان یکی اص پیفگا٬ان این حئظسی دس ٬ماحته ای حظویح داد که

(Minimum Viable Productایذٯ ٬ٝیذی اؼد چظن ٬ی حظانیذ ةگظییذ که هذٛ ٬ا ای ) ن اؼد که ٬حمظ٨ی

ةؽاصیٮ که این ٬فک٪ ٔ٭ذٯ سا ةشای ٬فخشیان ٬شحٖٝ کنذ ... ط ٬ا ٜکش ٬ی کنیٮ که اط٨ین اؼخٝادٯ کننذٯ های 

خی٩ی ا٘٭اه گش هؽخنذ ط جای خا٨ی ٬حمظالج این نظٓ )٬نّظس پزیشنذٯ های اط٨یه یا ه٭ان ٬فخشیان اط٨یه (
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هؽخه ال٩ی ٬حمظ٧ ط  ا٨تخه ةا ـًش اینکه ٬اذ کشد ،٬فخمه هایی که هنظص نیؽخنذ سا دس رهنفان پش خظاهن

 ". ٬فخمه های ک٩یذی که ٬فخن ٬ی کننذ ٬ا ةه کجا خظاهیٮ سؼیذ سا ةه آنها دادٯ ةاـیٮ

طیکنذی دس ـهش ک٩٭تظػ  اؼخاسحاپساٯ انذاصی کشدٯ ط دس  اؼخاسحاپ( که حٕذادی Dan Rockwellدن ساک ط٧ )

(Columbus ، اطهایظ ـشکد داـخه اؼد ) یک ٌشص حٝکش خالله ساجٖ ةه ٬حمظالج ةا حذا٠٪ کاسایی اسائه ٬ی

این ٬حمظالج ةایذ ٬حمظالحی ةاـنذ ةا حذا٠٪ ةها ،حذا٠٪ حجشةه ٩ٍ٬ظب ط حذا٠٪ هضینه لٛش ـذٯ که "دهذ 0 

 "!.سالٛش حظ٨یذ آن کشدٯ ةاـیٮط حالؿ حیٮ حذاکثش ٬یضان انشژی 

"  ن٭ظنه کذهای ٔ٭٩یحظ٨یذ ٬ی کننذ که "Protobakesی ةه نا٫ ، ٬حمظBig Kitty Labs٨ک٭پانی ساک ط٧ ةه نا٫ 

ها سا ةه ٔنظان  Protobakesاص چیضی هؽخنذ که ٬ی خظاهیذ ةه ٔنظان ٬حمظ٧ ةا حذا٠٪ کاسآیی ةؽاصیذ . اط این 

ه ةه اةضاسی ةشای حؽهی٪ ةش٠شاسی ٬کا٨٭ه ةین ـ٭ا ط أىا حیٮ حان ط ٬فخشی ها ط ؼش٬ایه گزاسانخان ٬ی دانذ . اینک

ذ یک ٬حمظ٧ ةه ٔنظان نظٔی ٬کا٨٭ه نگاٯ کنیٮ د ط چاالکی پیق ٬ی  ،ـس یٕنی ٜه٭یذن این نکخه که ةا چه ؼٔش

د حظؼٕه پیذا ٬ی کنذ . این  ،سطد  دسؼد ٬ث٪ ط٠خی که اٜشاد ةا هٮ لحتد ٬ی کننذ ، ٬ذ٧ ٬حمظ٧ هٮ ةه ؼٔش

 ٬ی گظییٮ. Pivotingچیضی اؼد که ةه آن 

دسیاٜد اط٨یه ٬حمظ٧ ن٭ظنه ظس ٬ی حظان این ٜیذةک سا اص اط٨ین اؼخٝادٯ کننذٯ های دس ةخق ةٕذی ةه اینکه چٍ

خظاهیٮ پشداخد . ٜٕال ١َٜ کاٜیؽد ةگظییٮ  ،طیکنذ ةکاس ٬ی آینذ اؼخاسحاپکشد ط نیض ؼایش سطـهای الص٬ی که دس 

که دس اخخیاس داسنذ چه  طیکنذ ةایذ ةذاننذ که ةا ص٬ان ، ٬ناةٖ ط اؼخٕذادهایی اؼخاسحاپکه حیٮ های حاوش دس 

 کاسی سا ٬ی حظاننذ ةه انجا٫ ةشؼاننذ.

 یادگیشی اص ٌشی٢ انجا٫ دادن

طیکنذ چه ةخظاننذ حا آخش طیکنذ ةٍظس کا٬٪ ایذٯ هایفان سا ةه ن٭ظنه های اط٨یه ای که  اؼخاسحاپـشکد کننذگان 

خه انذ. دس هش لظسج ةا کاس کشدن چیضهایی ،کاس ٬ی کننذ حتذی٪ کننذ ، چه نخظاننذ  طیکنذ ـشایَ  اؼخاسحاپیاد گٜش

طا٠ٕی آ٬ظصؿ حجشةی سا ٜشاهٮ ٬ی کنذ . دس طا٠ٖ یکی اص  ٜاسٗ ا٨خحمیالن دانفکذٯ پ٩ی حکنیک کا٨یٝشنیا ٬ی 

طیکنذ سا ةیفخش اص هش چیض دیگشؿ ٬ی پؽنذد. اط که خظدؿ اص یک ٬حیَ " یاد  اؼخاسحاپگٝد که طی این جنته 

طیکنذ نه  اؼخاسحاپاص این خظـق ٬ی آیذ که خی٩ی آ٬ذٯ ةظد حظویح ٬ی دهذ که  گیشی اص ٌشی٢ انجا٫ دادن "

ة٩که ٬ی گزاسد این ،حنها ةه اٜشاد نفان ٬ی دهذ که چٍظس حظاناییهای ةا١٨ظٯ کاسآٜشینی خظد سا ةه ن٭ایق ةگزاسنذ

 .خفنذکاس سا ٌظسی حجشةه کننذ که ةهفان ثاةد ـظد که طا٠ٕا ٠ادس هؽخنذ ةه سطیاهایفان حح٢١ ة

ةا طجظد آنکه این ٜشد دس چنذ ؼی٭ناس ةشگضاس ـذٯ دس دانفکذٯ ٬ح٪ ححمی٩ق ـشکد کشدٯ ةظد که دس آنها  

کاسآٜشینانی آ٬ذٯ ةظدنذ ط دس ٬ظسد حجشةه هایفان ١َٜ لحتد کشدٯ ةظدنذ ، ط٨ی ٬ی گٝد حجشةه اؿ دس 
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د دس ه٭ان ٬ظ٠ٖ ط دس ه٭انجا ا٬خحان جذیذ سا دسؼ کؽث ط کاس طیکنذ که ٬ی حظانؽخه ساٯ انذاخخن یک  اؼخاسحاپ

 کنذ کال چیض دیگشی ةظدٯ اؼد .

 

خه  ٜشلخهایی ةشای آ٬ظصؿ حجشةی دس ه٭ه حظصٯ های صنذگی پیذا ٬ی ـظنذ . اص کالؼهای آـپضی گٜش

 حا دسطػ پشطاص ، که دس ه٭ه آنها یادگیشی یٕنی اینکه آؼخین هایخان سا ةاال ةضنیذ ط طاسد ٔ٭٪ ـظیذ .

 

٬یگظیذ دس ـٙ٪ ٠ت٩ی اؿ ةه ٔنظان نایث سئیؾ کاسآٜشینی Zaarly( یکی اص ٬ظؼؽان Bo Fishback)ةظٜیق ةک 

ها ةشسؼی کشدٯ ةظدٯ اؼد . هشةشنا٬ه ای که  اؼخاسحاپهش ایذٯ ای سا دس ٬ظسد حفکی٪  Kauffmanدس ٬ظؼؽه 

ساٯ پیذا ٬ی کشد .  Kauffmanؼٕی دس ح٭اید اص کاسآٜشینی داـد ةه ناچاس ةشای جزب ح٭اید ٬ا٨ی ةه ٬ظؼؽه 

 اؼخاسحاپط حخی اص  کشدٯطیکنذ اؼد که آنشا اص ة١یه ٬خ٭ایض  اؼخاسحاپاط ٬ی گظیذ ه٭ین ٬فخمه آ٬ظصؿ حجشةی 

 ." یاد ٬ی کنذحنها نیشطی ٠ذسح٭نذ ةا هذٛ خظب ةشسطی کشٯ ص٬ین طیکنذ ةه ٔنظان " 

 اؼخاسحاپی کاس ٬ی کنذ که اص حاپاؼخاس سا حشک کشدٯ ط سطی  kauffmanٜیق ةک که اخیشا کاسؿ دس ٬ظؼؽه 

اص دانفگاٯ   ٬MBAذ٧ ٬خ٭ایض اص ة١یه اؼد . اط که ٬ذسک این طیکنذ ـشطٓ ـذٯ اؼد حظویح ٬ی دهذ که چشا 

خه ح١شیتا ١َٜ یک  اؼخاسحاپهاسطاسد داسد ٬ٕخ١ذ اؼد که آنچه دس هاسطاسد دس ٌظ٧ دط ؼا٧ دس ٬ظسد  ها یاد گٜش

 اؼخاسحاپآ٬ظصؿ حجشةی سا " ٬ادٯ جادطیی " طیکنذ یاد ٬ی گیشیذ . اط  پاؼخاسحاؼظ٫ چیضی اؼد که ـ٭ا دس 

 .طیکنذ ٬ی نا٬ذ

ٌت٢ ؼند های پیفین ةشای کؽث آ٬ظصؿ حجشةی الص٫ ةظد سیؽک ةضسگی ةکنیذ ، سطی خی٩ی چیضها ٠٭اس کنیذ ط 

نذاصیذ ، ط یا اینکاس سا دس کاس کنیذ . ةایذ کاسحان سا حشک ٬ی کشدیذ حا یک ـشکد ساٯ ةیا اؼخاسحاپةشطیذ ط سطی یک 

صیشص٬ین خانه حان ٬ی کشدیذ ط ه٭ؽشحان سا دیظانه ٬ی کشدیذ ، ا٬ا حاال نیشطهای ٬خحذی طجظد داسنذ که آن 

 طوٕید سا حٙییش دادٯ انذ.

ٔنالش دیگشی ٬ث٪ طجظد حکنظ٨ظژی اینخشند ،  ،طیکنذ این کاس سا ةه حنهایی انجا٫ دادٯ ةاـذ  اؼخاسحاپنه اینکه 

داـخه انذ . چیضی  ط ٜشهنگ٬حیَ این سهای حظؼٕه ط ـتکه ؼاصی اجخ٭أی ه٭ه ن١ق خظد سا دس ةظجظد آطسدن اةضا

 طیکنذ ةه آن اواٜه کشدٯ یک الیه ٔ٭٩ی اؼد که ح٭ا٫ این ٔنالش دیگش سا ةهٮ پیظؼخه اؼد . اؼخاسحاپکه 
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 جظان هاییاینها یش کشدٯ اؼد . ( ٬ی گظیذ ا٬شطصٯ نگشؿ جظانها هٮ حٙی ٬Michael Marascoایک٪ ٬اساؼکظ )

یا ـا٬٪ حٕذی٪ نیشط ـذٯ  ،دس خانظادٯ هایی صنذگی ٬ی کننذ که پذس ط ٬ادس ـٙ٪ ٬ادا٫ ا٨ٕ٭ش نذاسنذ هؽخنذ که 

انذ ط یا ةه دالی٩ی که خاسج اص کنخش٨فان ةظدٯ اص کاس ةش کناس ـذٯ انذ ط دسةؽیاسی ٬ظاسد این ٬ؽا٨ه اص نّش ا٠خمادی 

خانظادٯ حاثیشاج ٬ه٭ی گزاـخه اؼد . ٬اساؼکظ ٬ٕخ١ذ اؼد که ـشایَ ا٬شطصی دانفجظیانق سا ط اجخ٭أی ةشسطی 

 حفظی٢ کشدٯ که ةا آـنا ـذن ةا کاسآٜشینی ةخظاننذ خظدـان اص ٔهذٯ صنذگی ـان ةشةیاینذ .

دس  ( ٨ظئیضیانا داؼخان خظدؿ سا که چٍظس (Baton Rougeطیکنذ اص ـهش ةیخظن سطژ اؼخاسحاپیک ـشکد کننذٯ 

ح٭ا٫ ٔ٭ش٫ سا دسنّا٫ ةشطکشاؼی ط کا٘ز ةاصی های اطاخش ٔ٭شؿ ةه دسک دسؼخی اص کاس آٜشینی سؼیذٯ ٬ی گظیذ 0 " 

اداسی کاسکشد٫ ةذطن آنکه ةذانٮ چٍظس ةایذ خالك ـظ٫ . ا٬ا ه٭یفه ٜکشکاسآٜشین ـذن دس أ٭اٟ رهنٮ ةظد طةه 

ی هٮ هؽخنذ که اصصنذگی چیض ةیفخشی ٬ی ٬ن ٬ی گٝد چیضةهخشی هٮ هؽد که ةه حظ سطحیه ةذهذ ، کؽان

 "خظاهنذ... که اص ٬ظ١ٜیخفان ـاد ٬ی ـظنذ ط اص ـکؽخهایفان ٔا٩٠خش.

 کاهق دادن سیؽک

ةاه٭ه ؼد  " اطیکنذ هشج ط ٬شج صیادی طجظد داسد . ا٬ا ٬ٕخ١ذ اؼخاسحاپؼأد  54 ٜیق ةک ٠تظ٧ داسد که دس 

" دیذی که جا٬ٕه ةه این ٬غؼؽان  !ک٭پانی چیؽد اینها ةاألخشٯ ٬ی ٜه٭یذ که طا٠ٕید حفکی٪ دادن یک

ها داسد چیضی ـتیه ٠هش٬انان هٝد حیشکق ط خٍش پزیشی که ٬ی سطنذ ط کاسی الص٫ سا دس ص٬انی ٬ناؼث  اؼخاسحاپ

حظ٧ ـخمید این کاسآٜشینان اٜؽانه ای  ٌشص ٜکش ٔ٭ظ٬ییک جظس  !٬ی کننذ ط ةٕذ ناگهان ٬ی ـظنذ ةی٪ گیخؾ 

ان سا سطی آن ایذٯ دسخفانفان سیؽک کشدٯ انذ طجظد داسد. طاینکه چٍظس ه٭ه چ  یـض

نذ  " طاص ةین هضاسان کاسآٜشینی که اط ةا آنها کاس  ا٬ا ةه نّش ٜیق ةک این نظٓ داؼخانها  " دسطا٠ٖ ؼشحاؼش ٬ضخٜش

ان ةنّش ٬ی سؼذ اٜشادی ٬ظ٢ٜ ةظدنذ ط نه خظؿ ـانؾ ، اٜشادی که دس طا٠ٖ دس کاهق داد ن کشدٯ اؼد ةیفخـش

، یٕنی طیکنذ حالؿ داسد اةضاسی ةاـذ دس جهد کاهق دادن سیؽک  اؼخاسحاپ. سیؽک خی٩ی خظب ٔ٭٪ کشدٯ انذ 

کؽث ط ـشایٍی سا ٜشاهٮ کنذ که کاسآٜشینان ةخظاننذ دسک سطـن حشی اص کاس داـخه ةاـنذ ، ةا ةشخی اص الظ٧ ٜکشی 

یشنذ . ط اینها یٕنی ح٭ا٫ ٔنالشی که یک نٝش ةشای اینکه آـنا ـظنذ ط ةا انظٓا ط ا٠ؽا٫ آد٬ها دس اسحتاً ٠شاس گ  کاس 

 الص٫ داسد .  ،ةخظانذ ٠ت٪ اص ٔ٭٪ چیضی سا ا٬خحان کنذ

اٜشادی که حظانؽخه انذ کاسآٜشینان ٬ظ١ٜی ـظنذ ا٩٘ث ٬ظاسد کؽانی هؽخنذ که ةه این حظدٯ ةضسگ اةشی اص 

. دطسط کشدٯ انذ ط ةٕذ ٠ذ٬ی ج٩ظ گزاـخه انذ  نگاٯ )٬نّظس ن١اً اةها٫ ٜشاطان ٬ظجظد دس ایذٯ ـان اؼد(اةها٫

ان سا نگاٯ کشدٯ ط ةا خظد ٜکش کشدٯ انذ چٍظس ٬ی حظاننذ این اةها٫ سا ک٭خش کننذ ط ةٕذ ٠ذ٫ دیگشی ةه دسطن آن  ةـش
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خن ٜیذ ةک  ةا اؼد، یٕنی ةشداـخه انذ . این ه٭ان سطنذ یادگیشی و٭ن پیفشطی دس کاس  اص  طا٠ٕیدس نّش گٜش

 حم٭یٮ ةه انجا٫ حشکد ةٕذی ٬یگیشیذ!اص ٬حیَ طاص ةاصاس ٬ی گیشیذ  که٬فخشیها 

نتهـث ا٩٘ث اص ایذٯ هایی که دس  ج٭ٕهةه ه٭ین د٨ی٪ اؼد که پشصنخیفنهای  ـث اسائه ـذنذ ٬خٝاطج  چهاـس

طحخی گاهی کا٬ال چیض دیگشی هؽخنذ . ةٕىی ایذٯ ها کا٬ال حٙییش پیذا ٬ی کننذ ةه این د٨ی٪ که ـشکد کننذگان 

که این دسطا٠ٖ ةخفی اص ه٭ان  !٬ی ةایؽد ةذاننذ که ٬فخشیها چه ٬ی خظاهنذ ط نیاصهای طا٠ٕی آنها چیؽد

طیکنذ این اؼد که ـ٭ا ٬ی حظانیذ این پشطؼه سا ةجای پنج  اؼخاسحاپنکخه خظب پشطؼه کاهق سیؽک اؼد . ا٬ا 

 . ؼأد ةگزسانیذ 54 ؼا٧ دس 

أی ٔ٭ی١ا نحظٯ حتاد٧ اٌالٔاج سا ٬خحظ٧ کشدٯ انذ . ا٬شطصٯ ـ٭ا دنیای ةالگها ط طب ؼایخهای ـتکه های اجخ٭

این حظانایی سا داسیذ که ایذٯ های جذیذ سا ا٬خحان کنیذ ، ةه اجخ٭أاج دطس دؼخشؼی داـخه ةاـیذ طةا ٬فخشیهای 

 اص ةین سٜد این اؼد که ٬شد٫ ةذطن ج٭ٖ  Internet  Bubbleخالی لحتد کنیذ . یکی اص دالی٩ی که آخشین 

خنذ.  ا٨تخه  حٕذاد ٬حذطدی ةه ٬ظ١ٜیخهای  آطسی ط اؼخٝادٯ کاٜی اصآن نظٓ ٜیذةک ، سیؽک ط خٍش سا ٬ی پزیٜش

ةضسگ هٮ سؼیذنذ ا٬ا ا٬شطصٯ ک٭پانی های هظـ٭نذانه حشی ؼاخخه ٬ی ـظنذ . ا٬شطصٯ حخی ٬٭کن اؼد ـ٭ا ةه 

."  طدیگش الص٫ نیؽد اصاسؿ  ٬ناؼث اؼد ٬ی خظاهٮ ٜالن ایذٯ سا ا٬خحان کنٮ ةگزاس ةتینٮ ةخظدحان ةگظییذ  " 

ؼا٨ها یا ٬اهها لتشکنیذ حا ةتینیذ آیا ٌشحخان ٬ظ٢ٜ خظاهذ ـذ یا نه ، ة٩که حنها چنذ سطصیا حخی چنذ ؼأد ٌظ٧ 

 ٬ا پیق ةینی ٬ی کنیٮ که این نظٓ ج٭ٖ آطسی اٌالٔاج ٬نجش ةه سطن٢ کاس آٜشینی خظاهذ ـذ. !٬ی کفذ 

 اؼخاسحاپ(  سا دس Brutal  Feedback" )طاکنق ةیشح٭انه ی گٝد که ٔ٭ال ٬ٕنی  " ٬ اؼخاسحاپیکی اص ختشگان  

طاکنفی اؼد که طاداسحان ٬ی کنذ هشچه سا که داسیذ انجا٫ طیکنذ دسک کشدٯ ط آنشا اینٍظس حٕشیٞ ٬ی کنذ 0 " 

حا حاال انجا٫ دادٯ  ٬ی دهیذ دطةاسٯ ةشسؼی کنیذ ، ٬جتظسحان ٬ی کنذ که دطةاسٯ اص اط٧ ـشطٓ کنیذ ط هشچه سا که

 "ایذ ةاسها ط ةاسها دطةاسٯ انجا٬ق دهیذ.

اینکه خظدحان ط ایذٯ هایخان سا آ٬ادٯ پزیشؿ انخ١اد کنیذ ٬ی حظانذ خی٩ی ٬فک٪ ةاـذ . آیا ٜهشؼخی 

ناؼانه ةه ـ٭ا ةذهنذ داسیذ؟ةشای یک  اص اٜشادی که ةه آنها أخ٭اد داسیذ ط ٬ی حظاننذ انخ١اد کاـس

 اص کاسحان ةه چه کؽی ةایذ سطی ةیاطسیذ؟انخ١اد ؼاصنذٯ 

 

خنذ که دس Internet – Tv )حی٭ی که اپ٩یکیفن ح٩ظیضیظن اینخشنخی  ـث ط  ج٭ه(  سا ؼاخخه ةظدنذ حم٭یٮ گٜش

ان اص ٬فخمه طیذیظچد این اپ٩یکیفن ن٭ایق صنذٯ ای ) (نذاـخه ةاـنذ . د٨ی٩فان  Live demoهنگا٫ اسائه کاـس
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خه ةظدنذ ةه جای آن سطی خظد اپ٩یکیفن هٮ این ةظد که ه٭ه ةا ای ن حکنظ٨ظژی آـنا هؽخنذ . ةناةشاین حم٭یٮ گٜش

خن ط ساٯ انذاخخن آن  ) که نفان ٬ی داد دطؼد های ٌٛش دس حا٧ ح٭اـای چه ةشنا٬ه ح٩ظیضیظنی هؽخنذ( ط گٜش

 ـذ.  ح٭شکض کشدنذ ط ةٕذ ١َٜ ةا اؼالیذ نفان دادنذ که طیذیظچد کی ط کجا سطی لٝحه ِاهش خظاهذ

 

 حٕیین طِایٞ

ةٕذ اص آنکه ةشایخان ٬فخن ـذ که ةٕنظان یک حیٮ دسیک آخشهٝخه چه کاسی سا ٬ی حظانیذ ةه انجا٫ ةشؼانیذ . الص٫ 

اؼد که طِایٞ طکاسها سا ةین أىاء ح١ؽیٮ کنیذ. دس ةشخی ٬ظاسد طاوح اؼد که چه کؽی ةایذ چه کاسی سا 

حخمن داسنذ حح١ی٢   کؽث ط کاس ٬ی کننذ . آنهایی که دس حظؼٕه کاس خظدـان سا ةشنا٬ه نظیؽان انجا٫ دهذ . 

 ٬ی کننذ ةتیننذ دس ةاصاس چه ٬حمظالج دیگشی دسآن ص٬ینه طجظد داسد ط طاکنق ٬فخشیان سا ٬ی ةیننذ . 

خه ٬ی ـظنذ . ا٬ا نهایخا حظلیه ٬ا این اؼد که ٜهشؼد  اٜشاد ٌشاح احخ٭اال دس پشطژٯ های ٬خخ٩ٞ ةه کاس گٜش

 . کاسها ط طِایٞ حهیه کنیذ طآنشا دس ٬ٕشه دیذ ه٭ه ةگزاسیذ ٬فخمی اص 

ةشای نفان دادن آنچه حا حاال انجا٫ ـذٯ ، آنچه دس دؼد انجا٫ اؼد ط   6Scrum Boardةٕىی حی٭ها اص سطؿ 

یکی اص ٬ضایای این سطؿ این اؼد که ه٭ه أىاء حیٮ ٬ی ٜه٭نذ آنچه الص٫ اؼد انجا٫ ـظد ، اؼخٝادٯ ٬ی کننذ . 

. یٕنی اگش ـ٭ا ٬ی خظاهیذ کاس سطی یک ٠ؽ٭د سا ـشطٓ کنیذ ا٬ا احؽاػ ٬ی کنیذ دس چه ٬شح٩ه ای اؼد  کاس 

که حا یک نٝش دیگش کاسؿ سا کا٬٪ نکشدٯ ةاـذ ن٭ی حظانیذ این کاسسا ةکنیذ ، ٬ی دانیذ که ةا چه کؽی ةایذ لحتد 

سطی طِیٝه ٬شةظً ةه هیچکؾ ٬خظ٠ٞ ن٭ی کنیذ . ةه این حشحیث جشیان کاس ادا٬ه پیذا ٬ی کنذ ط دس یک ن١ٍه 

 . ـظد ) دچاس ةحشان ن٭ی ـظد(

Scrum board     یک حیٮ سا ه٭ه دس یک جا نفان ٬ی دهنذ.  طوٕید طِایٞ ط ٠ؽ٭خهای ٬خخ٩ٞ کاس 

                                                           
6

 کنیذ. سجظٓ www.drstartup.irاؼخٝادٯ اص سطـهای چاةک ط اةضاس اؼکشا٫ ، ةٍظس جذی پیفنهاد ٬ی ـظد ،جهد کؽث اٌالٔاج ةیفخش ةه 
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سطؿ دیگشی که پیفنهاد ٬ی کنیٮ اؼخٝادٯ اص یک ٬احشیؾ ٜظسی ط ٬هٮ اؼد که دس طا٠ٖ یک ن٭ظداس ٬خفک٪ اص 

ؼد که یک ٬حظس آن " ٬هٮ" ط ٬حظس دیگشؿ " ٜظسی" نا٫ داسد . ةا نگاٯ کشدن ةه این ٬احشیؾ ط٬ح٪ چهاس ٬شةٖ ا

خن هشطِیٝه ةال ٜال٩ه ةشای٭ان سطـن ٬ی ـظد که دس ه٭ان ٨حّه ةایذ سطی کذا٫ ٠ؽ٭د کاس کنیٮ.   ٠شاس گٜش

 

 حشحیتی که ةایذ ةشاؼاػ آن کاسها سا انجا٫ دهیذ ةه ٠شاس صیش اؼد0 
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 هٮٜظسی ط ٬ -1

ظسی -2  ٬هٮ ا٬ا ٘یٜش

 ٜظسی ا٬ا ٘یش٬هٮ -3

ظسی ط ٘یش٬هٮ -4  ٘یٜش

ط٠خی ةٕنظان یک حیٮ کاسها سا ةشاؼاػ اه٭ید ط ٜظسید اط٨ظید ةنذی کشدیذ ، ةایذ ةشای حک حک اٜشاد سطـن کنیذ 

اینکه ةه هشکؾ ٬حذطدٯ کاسی خظدؿ سا ةذهیذ یٕنی هشکؽی ٬ؽئظ٨ید که هشیک چه کاسی سا ةایذ انجا٫ دهنذ. 

سا ةه نحظ احؽن ةه انجا٫ کاس  آندس اینمظسج احؽاػ ٠ذسج ط اخخیاس کنذ که  ةأث ٬ی ـظدپزیشد ةسا  کاس خظدؿ

 . ةشؼانذ

، چظن هشچه حظاؼفان ةه ٬ظاسد ه٭چنین حظلیه ٬ی کنیٮ هشکؽی دس هش ص٬ان ١َٜ سطی یک کاس ٬فٙظ٧ ةاـذ 

ان پایین حش خظاهذ ةظد . هشکؾ ةایذ یک پشطژٯ ٬فخن دس دؼد داـخه ةاـذ ط ةایذ ةا  دیگش ةاـذ ، کیٝید کاـس

 اط٨ظید های ک٩ی گشطٯ ه٭اهنگ ةاـذ. 

 ؼشگشطٯ ط٠د نذاسد که یک ةه یک أىاء سا کنخش٧ کنذ ، ط اینکاس دس طا٠ٖ ط٠خق سا ح٩ٞ ٬ی کنذ.

ان سا ةکننذ ط ٌظسی آنها سا ٬ذیش  ید اگش دس گشطهخان اٜشاد الی٢ ط ـایؽخه سا ج٭ٖ کشدٯ ایذ ةگزاسیذ خظدـان کاـس

 کنیذ که الص٫ نتاـذ هشکذا٫ ةشای سٜخن ةه ٬شح٩ه ةٕذ اص ـ٭ا ک٭ک ةگیشنذ. 

هش  5ها هؽخنذ ط ه٭یفه ؼأد  Deadlineطیکنذ اٜشاد ه٭یفه نگشان  اؼخاسحاپدس  طحفخناک  ج٭ٕهةٕذاِص

ی ،اؼد . ٠تظ٧ داسیٮ که حجٮ کاسی صیادی سا ةشای دطسطصطنیٮ ةایذ انجا٫ داد  که  ا٬ا ه٭ین ةه دسک ٌشصنگـش

خن  ها ٜٕا٨ید کنذ . Deadlineـذیذا ةه آن ٬ٕخ١ذیٮ ک٭ک ٬ی کنذ 0 اینکه هشکاسآٜشینی ه٭یفه ةایذ ةا دسنّشگٜش

ه٭یفه ةایذ اهذاٛ کظحاٯ ٬ذج سا ةشای خظدحان دس نّشةگیشیذ ، چیضی که ةخظانیذ دسیک ةاصٯ ص٬انی چنذ هٝخه ای 

ظ٨ید حان ک٭خش خظاهذ ـذ . ةناةشاین دس ٬ظسد ٬ذج سا ١ٔث حش ةیانذاصیذ ٬ؽئ  Deadlineح٭ا٬ق کنیذ . هشچه 

کؽث ط ص٬انی که داسیذ طا٠ٖ ةین ةاـیذ . ا٬ا ک٭ی ةه خظدحان هٮ ؼخخی ةذهیذ. هشچه ةاـذ ٬ا دس یک ٬حیَ 

ـخاةان صنذگی ٬ی کنیٮ . اینکه چنذ ٬اٯ یا یک ؼا٧ سا سطی یک ایذٯ ط٠د ةگزاسیٮ حا ةخظانیذ ص٬ان ٌظالنی سطی کاس 

٭ا ج٩ظ ةضننذ.  آن کاس کنیذ  ٬ٍ٭ئنا ةأث ٬ی ـظد که س٠تا اـص

ا٬ا دس  ط٠خی دس دنیای طا٠ٕی کاس ٬ی کنیذ حظلیه ٬ا این اؼد که هش سطص یا هش چنذ سطص یکتاس ةه حیٮ حان ؼشةضنیذ

طیکنذ ةایذ هشیکی دطؼأد کاسأىاء گشطٯ سا کنخش٧ کنیذ . چظن ن٭ی خظاهیذ آنها ط٠خفان ةه ةیشاهه  اؼخاسحاپ

یا گیش کشدن ؼش یک ٬فک٪ که ة١یه أىاء ٬ی حظاننذ ح٩ق کننذ هذس ـظد. ا٨تخه ه٭یفه ا٬کان اخخالٛ نّش سٜخن 
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دس ٬ظاسدی که الص٫ اؼد ح٭ا٫ اٜشاد گشطٯ نّش ةذهنذ طجظد خظاهذ داـد. اگش حاةحا٧ ٔىظ هیإج ژطسی ) هیإج 

ایی ـان سا ةگیشنذ. ط٠خی حی٭ی اص ٬نمٝه ( ةظدٯ ایذ ٬ی دانیذ که چ١ذس ٌظ٧ ٬ی کفذ حا این هیإج حم٭یٮ نه

اٜشاد ةاهظؿ ، ٩ٍ٬ٖ ط دطؼخانه حفکی٪ ٬ی دهیذ ٬ی حظانیذ ح٭ا٫ سطص سا ةنفینیذ ط دس ٬ظسد اینکه چه اؼخشاحژی ای 

نتهدس پیق ةگیشیذ ةا یکذیگشةحث کنیذ . دس طا٠ٖ دیذٯ ایٮ حیٮ ها  سا دس ٬ظسد  پنجفنتهـث ط ح٭ا٫ سطص  چهاـس

 ی دهذ ط چه چیضی نه ، لحتد کشدٯ انذ. اینکه چه چیضی جظاب ٬

0 خی٩ی دسگیش ةحثهای ٌظالنی نفظیذ . ةشای ةحث حان ص٬ان ٬فخمی حٕیین کنیذ ، ةشای یک  حم٭یٮ حظلیه ٬ا

. سا انجا٫ دهیذ  Romanةه ؼتک  د٠ی١ه ط ةٕذ سؤی گیشی  :1د٠ی١ه ط٠د ةگزاسیذ ، اگشخی٩ی ٬هٮ نیؽد  :٬2هٮ 

 ط ٬خا٨ٞ ها ـؽد ها پایین ، ةٕذ دیگش ةشنگشدیذ ط ةه کاسحان ادا٬ه دهیذ .یٕنی ٬ظا٢ٜ ها ـؽد ها ةاال 

. ةناةشاین ةتینیذ اکثشید ه٭یفه ةه احٝاٟ آساء نیاص نذاسد ها ادا٬ه دادن ٬ث٪ هیإج ژطسی  اؼخاسحاپخظـتخخانه دس 

 چه ٬ی گظینذ ط ةٕذ ادا٬ه دهیذ. 

 حفخین دادن ـکؽد

طیکنذ ٬حذطدیخهای ص٬انی ٬حک٭ی سا ایجاد ٬ی  اؼخاسحاپشیٖ ٔ٭٪ کننذ ؟ چشا این١ذس ٬هٮ اؼد که کاسآٜشینان ؼ

ان سا داسنذ، خانظادٯ داسنذ طگاهی هٮ  کنذ چظن دس دنیای طا٠ٕی هٮ ٬حذطدید ص٬انی طجظد داسد . اٜشاد کاـس

ن حا هشدط سا . ن٭ی حظاننذ ص٬ان نا٬حذطدی سا لٛش یک ایذٯ کننذ . ـ٭ا که ن٭ی خظاهیذ ایذٯ ٜظٟ ا٨ٕادٯ حا

 حظؼَ ـخن دیگشی ةه انجا٫ ةشؼذ.  اینکه کهنه ـظد ط یا ،ص٬انیکه حم٭یٮ ةگیشیذ سطیق کاس کنیذ 

د ٨ضط٬ا ٬ٕاد٧ ٬ظ١ٜید اؼد ، ا٬ا ٬ی حظان گٝد که ؼشیٕخش ا٠ذا٫ کشدن  ـ٭اسا ، این ةه این ٬ٕنا نیؽد که ؼٔش

داسیذ  چه ٬ظ٬ٖ٠ظ٢ٜ ٬ی ـظیذ ط  داسیذ چه ٬ظ٠ٖ. ـ٭ا الص٫ اؼد ةذانیذ که ؼشیٕخش ةه ٬ظ١ٜید ٬ی سؼانذ 

ـکؽد ٬ی خظسیذ. یٕنی هشچه ایذٯ های ةیفخشی سا ةٕنظان کاسآٜشین ا٬خحان کنیذ ، ٬حمظالج ٬خخ٩ٞ ، 

خظاهیذ آ٬ظخد. دس  سا ةیفخش ٬خاٌتان ٬خخ٩ٞ، ةکاسگیشی اؼخشاحژیهای ٬خخ٩ٞ ، ٌشاحی های ؼاید ها ط ٘یشٯ ،

ایذٯ حی٭ی سا دس  خظسنذ طاین هیچ اـکا٨ی نذاسد. ٬ثال یکتاس ٌشح  طیکنذ اٜشاد چنذین ةاس ـکؽد ٬ی  اؼخاسحاپهش 

نتهیک  ، که ؼایخی ةظد که اص ٌشی٢ آن اـخاك دس کفظسهای Hoy Hoyـث ـنیذیٮ که چیضی ةظد ةه نا٫  چهاـس

طةانک ا٨کخشطنیک ةه یکذیگش پظ٧ پشداخد کننذ . دس  SMS دس حا٧ حظؼٕه ٬ی حظانؽخنذ ةا اؼخٝادٯ اص یک ؼیؽخٮ

صیاد  ا١ٌی که حٕذاد ةانکها کٮ اؼد ط ٬شد٫ ةه پظ٧ اؼکناػ صیادی دؼخشؼی نذاسنذ ) یا اینکه ح٭٪ پظ٧ ن١ذ  ٬ن

 . ةؽیاس ٬ناؼث ةه نّش ٬یشؼیذخٍشناک اؼد ( این ؼیؽخٮ 

خه  پنجفنتهحا   ةٕذ اص ِهش که دطةاسٯ آن حیٮ سا دیذیٮ ، ایذٯ آنها دطةاسٯ ٔظه ـذٯ ةظد . اط٧ اینکه حم٭یٮ گٜش

نذ ةجای آن سطی ایذٯ یک حؽاب پؾ انذاص گشطهی کاس کننذ . ٬ثال ٜشه کنیذ ـ٭ا ط هٮ احا٠ی حان ٬ی ةظد
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خظاهیذ ةشای خشیذ یک ح٩ظیضیظن یا ٬خاسج یک ؼٝش پؾ انذاص کنیذ . این حؽاب ٬فخشک ٬ی حظانذ ةه دسدحان 

ذ که پظ٧ چٍظس ةایذ ٬ذیشید ةخظسد . آنها این ایذٯ سا ٬ذحی ةا هٮ ةه ةحث گزاـخنذ طؼٕی کشدنذ حٕیین کنن

ـظد . آیا یکی اص لاحث حؽاةها ةایذ کنخش٧ پظ٧ ط حؽاب سا دس دؼد داـخه ةاـذ ط ٬ث٪ یک 

ةاـذ یا ه٭ه کنخش٧ پظ٧ ط حؽاب سا دس اخخیاس داـخه ةاـنذ؟ اگش یکی اص آنها ةه انذاصٯ ( ٬Administratorذیش)

٬اٯ پظ٨ی نذهنذ یا اصآنچه ٠تال ةه حؽاب سیخخه ةظدنذ کاٜی پؾ انذاص نکشد چه ؟ آیا ٬ی حظانؽخنذ ةشای یک 

این ایذٯ  ه١٬ذاسی پظ٧ ٠شه کننذ؟ دس نخیجه ؼش پظ٧ جشط ةحث صیادی ةظجظد نخظاهذ آ٬ذ؟ ةه نّش ٬ی سؼیذ ک

 ٬فک٪ حش ط پیچیذٯ حش ٬ی ـذ. 

پؾ انذاص ٬ی کشدنذ آنها ؼایخی ةظد که اٜشاد دس آنجا ةشای یک ؼٝش گشطهی ةا ؼهٮ های ٬ؽاطی  نؽخه ةٕذی ٌشح  

ط هشکؾ ١َٜ ٬ی حظانؽد ؼهٮ خظدؿ سا ةشداـد کنذ . ا٬ا ةاصهٮ این ؼغا٧ ٬ٍشح ةظد که چه کؽی ٬ی ةایؽد 

یکی اص  ج٭ٕههضینه این ؼشطیؾ سا ةذهذ ؟ این ٬ؽإ٨ه ح٭ا٫ طیکنذ گشطٯ سا ةه خظدؿ ٬فٙظ٧ کشدٯ ةظد . سطص 

اٯ سؼیذ ط ـشطٓ کشد ةه گظؿ کشدن لحتد های اٜشاد طیکنذ ـشکد ٬ی کنذ اص س  اؼخاسحاپکه ا٩٘ث دس  ٬شةیان

حیٮ ط ةالٜال٩ه یک اؼخشاحژی ٬ظ٢ٜ دس ةاصاس ةه رهنق سؼیذ. یکی اص دطؼخانق که یک طةؽاید ٬ؽاٜشحی سا ٬ی 

ةشای اینکه ةٝه٭ذ اٜشاد ط٠خی ؼاید اط سا ةاصدیذ ٬ی  طجظد نذاسد گشدانذ ه٭یفه ـکاید داـد که هیچ ساهی

ی داسنذ. آیا سعیایفان یک ٬اٯ ٔؽ٪ دس هاطایی ه٭شاٯ ةا ـظهشی اؼد که هنظص نذاسنذ ؟ یا کننذ چه ٠مذ ط هذٜ

داسنذ ةشنا٬ه ؼٝشی ةه دنظس سا ةشای هٝخه دیگش ٬ی سیضنذ ط گضینه های ٬خخ٩ٞ سا اص نّش ٠ی٭د ٬ی ؼنجنذ ؟ این 

یک گشطٯ اص اٜشاد که ةشای  ط٠خی دس ٬ظسد ٌشح این حیٮ چیضهایی ـنیذ ، ةالٜال٩ه ٬خظجه ٠اة٩ید آن ـذ. ٬شةی

ؼٝشی ٬فخشک پؾ انذاص ٬ی کننذ ط ةٍظس ٜٕا٧ پظ٧ کناس ٬ی گزاسنذ ٬ی حظاننذ ةشای طةؽایخهای ٬ؽاٜشحی 

٬خاٌتینی ٔا٨ی ةاـنذ. حخی اگش ةشخی اص اٜشاد ١ٔث ةکفنذ ط یا ةٕىی اص ؼٝشها انجا٫ نفظنذ، حذا٠٪ ٬ی حظانیذ 

ةاـیذ . ٬ی حظانیذ ةٝه٭یذ کجا ٬ی خظاؼخنذ ةشطنذ ، چه حٕذاد اٜشادی اص اهذاٛ ط نید اٜشاد ایذٯ خظةی داـخه 

٬ی خظاؼخنذ ةه ؼٝش ةشطنذ ، کی حم٭یٮ داـخنذ ساٯ ةیاٜخنذ ، چ١ذس ةظدجه داـخنذ ، این ه٭ه اٌالٔاج ٜظٟ 

 !ا٨ٕادٯ ٬ٝیذ 

آنها ةشای ةشنا٬ه سیضی  طیکنذ دس ٬ظسد اینکه آیا اؼخاسحاپأىاء حیٮ ٔالطٯ ةش پشػ ط جظ کشدن اص اـخاك حاوش دس 

خنذ که  کشدن یک ؼٝش اص چنین ؼایخی اؼخٝادٯ ٬ی کننذ یا نه ، ةا چنذ کاس٬نذ ـشکخهای ٬ؽاٜشحی هٮ ح٭اػ گٜش

چنین ؼایخی سا حت٩یٚ کننذ یا حخی ٔ٭ال این ؼاید سا ةه ؼاید ،ةپشؼنذ آیا آنها ٔال٠٭نذ هؽخنذ ةشای کاسةشان 

 خظدـان اواٜه  کننذ. 

، چیضی اؼد طیکنذ ةخق ةؽیاس ٬ه٭ی اؼد  اؼخاسحاپآیا ةشای ٬حمظ٨خان ةاصاسی هؽد یا نه دس ٜه٭یذن اینکه 

سا ـشطٓ کنیٮ ٬ذج  کؽث ط کاس ( ٬ی نا٬یٮ . این حئظسی که چٍظس یک Idea Validation)حإییذ ـذن ایذٯکه آنشا
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حاال ةه آن ٬ی گظینذ ٬ی گٝخنذ.Boot Strappingص٬ان صیادی اؼد که ٬ٍشح ةظدٯ اؼد . دهه های  ٠ت٪ ةه آن 

. دس ةخق ةٕذ دس ٬ظسد ح٭ا٫ این (Agileچاةک )( یا حظؼٕه ٬Customer Developmentذ٧ حظؼٕه ٬فخشی )

٬ه٭خشین چیض ةشای ٜه٭یذن این سطؿ این اؼد  ،الٍالحاج ةیفخش لحتد خظاهیٮ کشد . ا٬ا هشچه آنشا ةنا٬یذ 

 نیؽد.   Business Planٌشح کؽث ط کاس ؼنخی یاکه یک 

جای ایجاد یک اؼخشاحژی ٬ٝم٪ ط پیچیذٯ دس ٬ظسد اینکه ک٪ ٬حمظ٧ ةه چه ـک٪ خظاهذ ةظد ، ٬مٛش کننذگان ة

٬ا پیفنهاد ٬ی کنیٮ که  ،آن چه کؽانی خظاهنذ ةظد ط چه ١٬ذاس پظ٧ ٠شاس اؼد حا ؼه ؼا٧ دیگش اص آن ٔایذ ـظد 

. ٬ثال چه کؽی این ذ کاس سا ادا٬ه دهیذ اص کٮ ـشطٓ کنیذ ط ةا اٌالٔاحی که ٬ی حظانیذ ةالٜال٩ه ةذؼد آطسی

ةه اٜشاد هفذاس ٬ی دهیٮ که اص پیق ةینی  ج٭ٕه٬حمظ٧ سا ه٭ین ٜشدا ٬ی خظاهذ ؟ ٬ا ه٭یفه دس پشصنخیفن های 

اینکه این ٬حمظ٧ حا پنج ؼا٧ آینذٯ  ٜالن ١٬ذاس ٠اة٪ حظجه پظ٧ ٔایذی خظاهذ داـد ، پشهیض کننذ . اجاصٯ اسائه 

ذی سا نذاسنذ ! ٬ٕ٭ظال هیچ حظجیه طا٠ٕی ةشای ٜشویاج آنها طجظد نذاسد ط ؼش٬ایه دادن چنین ن٭ظداسه ای ـس

گزاسان هٮ ةخمظك ةه این پیق ةینی ها ٔال٠ه ای نذاسنذ . آنها ١َٜ ٬ی خظاهنذ ٬فک٪ ط ساٯ ح٪ سا ةتیننذ ط 

 . ٬ی کنیذـ٭ا نهایخا چٍظس ٬فخشیانخان سا پیذا کشدٯ ط سواید آنها سا ةا ٬حمظ٨خان ج٩ث اینکه 

 

 آیا هی تَاًیذ اساسی تزیي هشخصِ ایذُ تاى را تَضیح دّیذ؟

اه٭یخی پایه  اةخذایی٨ضط٬ا ةه ٬ٕنی ؼادٯ حشین نیؽد . ایذٯ های  اةخذاییةخاٌش داـخه ةاـیذ که 

 دیگشی که ؼاخخه ٬ی ـظد ةه حؽاب ٬ی آینذ. جانتیای داسنذ ط صیش ةنای هش ٬فخمه 

 

حیٮ سا  طیکنذ أىای اؼخاسحاپ. دس ٌظ٧ سطیذاد ظانذ جای خظةی ةشای ـشطٓ ةاـذ ج٭ٖ دطؼخان ل٭ی٭ی حان ٬ی ح

دس ٜم٪ های ٠ت٩ی ةه ٬ی ةینیذ که دطسط ةش ٬ی سطنذ ط اص ة١یه ٬ی خظاهنذ که دس ٬ظسد ٬حمظ٨فان نّش ةذهنذ . 

ةین ـشکد  این گشطٯ دس گشطهی اـاسٯ کشدیٮ که ٬ی خظاؼخنذ ةه ٬شدان دس خشیذ ةشای صنانفان ک٭ک کننذ . 

این خانٮ سا پیذا کشدٯ ةظدنذ ط اص آنها ٬ی پشؼیذنذ اص چه نظٓ هذایایی خظـفان ٬ی آیذ . ةٕذ اص  یحٕذاد کننذگان 

٬ی پشؼیذنذ ط٠خی ٬ی خظاهنذ ةشای صنانفان خشیذ کننذ ةه چه نظٓ  اص ـشکد کننذگان ٬شدحٕذادی ٬شح٩ه،اص 

 ک٭کی نیاص داسنذ ؟ 
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ةشای گشطههای ةضسگخشی اص ٬شد٫ ةؽیاس ؼادٯ اؼد . ةه ه٭ین ؼادگی که حٕذادی  یک پشؼفنا٬ه ا٬شطصٯ ٜشؼخادن 

ؼغا٧ ٬شةظً ةه آنچه ٬ی خظاهیذ دس ٬ظسدؿ حح١ی٢ کنیذ پیذا ٬ی کنیذ ط ؼپؾ آنها سا سطی لٝحه ٜیؾ ةظکخان 

٬خخ٩ٞ آیا دطؼد داسنذ دس جاهای 0 اص ٬شد٫ پشؼیذٯ ةظدنذ  ٨Internet – Tvیؽد ٬ی کنیذ . حیٮ اپ٩یکیفن 

ةٕىی گشطهها ٬حمظ٨فان سا ةٍظس آنالین ةشای کاسةشان ةا١٨ظٯ  ؟ه٭شاٯ ةا دطؼخانفان ةه ح٭اـای ح٩ظیضیظن ةنفیننذ 

٬ی ٜشؼخنذ حا آنها سا ا٬خحان کننذ ط یا ٬شد٫ سا حفظی٢ ٬ی کننذ که ةشای آن ٬حمظ٧ نا٫ نظیؽی کننذ حا ط٠خی 

 . دحش ةخظانیذ نتي ةاصاس سا ةذؼد آطسیذ٬هٮ اؼد که هشچه صط آ٬ادٯ ـذ آنشا ا٬خحان کننذ . 

 

 ؼه ٬ٕیاس ال٩ی

ؼٍح انشژی حیٮ ها ـشطٓ ٬ی کنذ ةه پایین آ٬ذن . سطی ةٕىی حیٮ ها ٜفاس ٔمتی ط حنق صیادی  ج٭ٕهحا لتح 

 5هؽد چظن أىاء حیٮ ةایذ حم٭یٮ های ؼخخی ةگیشنذ حا ةخظاننذ ٬ٍ٭ئن ـظنذ که پشصنخیفنی که ةایذ حا ؼأد 

آ٬ادٯ کننذ ٬ظ٢ٜ ٬ی ـظد ط ه٭ین جاؼد که الص٫ اؼد ؼشگشطٯ اةشاص طجظد کنذ ط نّش ٠ٍٕی ط نهایی  ةٕذ اص ِهش 

( ٬ی گظیذ Boulderطیکنذ ـهش ةظ٨ذس ) اؼخاسحاپ( یکی اص ـشکد کننذگان Dawe Anguloسا ةذهذ . دیظ آنگظ٨ظ)

ذ )یک ةا کاس یا ( Project Managerةا ٬ذیش پشطژٯ )سا ؼشگشطٯ  که ن٭ی حظانذ کاس   ( ١٬ایؽه کشد . اط ٬CEOذیش اـس

خه سحنذ اص 0 "اکاس ٔت های ٬ی گظیذ ٬ه٭خشین ٠ؽ٭د ؼاص٬انذهی اٜشاد، دانؽخن اینکه ٬ظانٖ دس کجای ساٯ ٠شاس گٜش

انذ ط اٌ٭ینان حال٪ کشدن اص اینکه ٬ی دانیذ چٍظس این ٬ظانٖ سا اص ؼش ساهخان ةشداسیذ حا هشکؽی ةه کاسؿ ادا٬ه 

 " دهذ.

خی٩ی ٔجیث اؼد که ةه نذسج ٬ی ةینیٮ گشطهها ةش ؼش اینکه چه کؽی ؼشگشطٯ ةاـذ ةحث کننذ . دس طا٠ٖ 

طیکنذ یک حیٮ پیذا ٬ی ـظد که دس آن یکی دطنٝش کاسآٜشین ٩٠ذس طجظد داسد که  اؼخاسحاپ ا٩٘ث دس هش سطیذاد

٬ظاسد ه٭ه ١َٜ ٬ی خظاهنذ هشدط ٬ی خظاهنذ ؼشگشطٯ ةاـنذ ط گهگاٯ الص٫ ٬یفظد ٬ا دخا٨د کنیٮ. ط٨ی دس ةیفخش 

ؼخد کاس کننذ . خی٩ی اص آنها اص جاهایی ٬ی آینذ که ةا ةشطکشاؼی ط ٠ظانین خفک اداسی صیادی ؼشط کاس داسنذ 

ةه نّاسج ط ؼاص٬انذهی اٜشاد گشطٯ ٔال٠ه ای  که ةشای ه٭ین آن١ذس که ةشای خ٢٩ ٬حمظ٧ رطٟ ط ـظٟ داسنذ

 نذاسنذ . 

که کاس حی٭ی ةه پایان سؼیذٯ ، ٬ی حظان حفخین داد که ؼشگشطٯ کذا٫ حیٮ  ـث ج٭ٕهدس ٔین حا٧ ةاص هٮ دس 

صیادی ٬ظ سا اص ٬اؼد ٬ی کفیذٯ ةشطن  ط جضء جضء ط حک حک اٜشاد سا کنخش٧ ٬ی کشدٯ ط یا کذا٫ ؼشگشطٯ ک٭ی 

کشدٯ ایٮ ی که حا حاال ةشگضاس طیکنذ  اؼخاسحاپ کنخش٧ ا٬ظس اص دؼخق خاسج ـذٯ اؼد . ٌی ةیفخش اص لذها سطیذاد

ـث چ١ذس ٔا٨ی اص آب دسآ٬ذٯ انذ ک٭خش ح٭شکض کنیٮ ط  ج٭ٕهه٭یفه ؼٕی داـخیٮ که سطی اینکه پشصنخیفن های 
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ةجای آن ةیفخش ةه این حظجه داـخه ةاـیٮ که اٜشاد هشگشطٯ چه چیضی ؼاخخه انذ ط چٍظس ةٕنظان یک حیٮ ةا یکذیگش 

 اؼخاسحاپ"ةه ٬ا ٬ی گٝد Big kitty Labs   0( اص ـشکد Dan Rackwellکاس کشدٯ انذ . ه٭انٍظس که دن ساک ط٧ )

طیکنذ ةش ٔ٭٪ ح٭شکض داسد . آنها ةه ن٭ظداسهایی که دسآ٬ذهای ةا١٨ظٯ ٬حمظ٧ سا نفان ٬ی دهنذ حظجه چنذانی 

" اگش نذاسنذ ة٩که ةیفخش ةش سطی ؼغاالج دیگشی ٬ث٪ اینکه آیا ةٕنظان یک حیٮ ةا هٮ کناس ٬ی آ٬ذیذ حکیه داسنذ . 

داـخه ةاـیذ ا٬ا  آینذٯ٬Grouponث٪  یخظانیذ دس یک حیٮ ةا هٮ خظب کاس کنیذ ٬٭کن اؼد ایذٯ ای ةؽیاس جا٨تن

 این ایذٯ اص ةین ةشطد ط ةؽظصد چظن نخظانؽخه ایذ ةا ٘شطسحان کناس ةیاییذ. 

انذ ، یا دس طیکنذ ؼٕی ٬ی کنیٮ حذا٠٪ ؼه داطس داـخه ةاـیٮ که اص ؼه حظصٯ ٬خخ٩ٞ آ٬ذٯ  اؼخاسحاپ٬ا دس هش 

هؽخنذ ط یا ؼش٬ایه گزاسنذ . ٬ا اص آنها ٬ی خظاهیٮ که  اؼخاسحاپکاسآٜشینی ختشٯ انذ ، یا ٬غؼؽان ٬ظ٢ٜ 

 سا ةش اؼاػ ؼه ٬ٕیاس ال٩ی داطسی کننذ 0 ج٭ٕهپشصنخیفنهای 
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 ٬ٕیاسهای داطسی

 حإییذ ٬فخشی0 -1

 آیا ةا ٬فخشی ةا١٨ظٯ یا ٬فخشی هذٛ ٬ماحته کشدٯ ایذ ؟ 

  اکنق دیگشان سا دس ٬حمظ٨خان دخی٪ کشدٯ ایذ؟آیا نّش ط ط 

  ذاسان ط ٬فخشیان ةا١٨ظٯ ٬حمظ٨خان  ایجاد کشدٯ ایذ؟ )ساٯ اسحتاٌی(ای baseآیا ةشای ٌٜش

 ٬ذ٧ حجاسی0 -2

 آیا خظدحان سا اص س٠تا ٬خ٭ایض ط ٬خٝاطج کشدٯ ایذ ؟ 

 آیا اؼخشاحژی ج٩ث / انخخاب ٬فخشی خظدحان سا حٕشیٞ کشدٯ ایذ ؟ 

 ذی حان سا سطـن ط طا٠ٖ ةینانه ةیان کشدٯ ایذ؟آیا ا٨گظی دسآ٬ 

 اجشا0 -3

 آیا یک ن٭ظنه اط٨یه که کاس کنذ ؼاخخه ایذ؟ 

 آیا ةٕنظان یک حیٮ کاسحان سا خظب اجشا کشدٯ ایذ؟ 

ةیفخش ةشسؼی  اؼخاسحاپدس حظؼٕه ٬فخشی ط اؼخشاحژیهای چاةک ةشای ساٯ انذاصی یک  ،٬ظسد اط٧ سا دس ةخق ةٕذ

ةا١٨ظٯ دس ٬ظسد اینکه چه چیضی ٬ی  ان٭ها ٬ی خظاهیٮ که ةه ٬ا نفان دهنذ که اص ٬فخشیخظاهیٮ کشد. ٬ا اص حی

 !اٌالٔاحی ج٭ٖ کشدٯ انذ  ،چگظنه ط چه خظاهنذ

ک٭پانی هایی که کاسی ٬فاةه کاس ـ٭ا سا انجا٫ دادٯ انذ  ةایذ گٝد که الص٫ نیؽد ح٭ا٫    2دس ٬ظسد ٬ٕیاس ـ٭اسٯ 

)٬نّظس طجه ح٭ایض ـ٭ا ةا ٬حمظالن س٠یث حظویح دهیذةا آنها ظدحان سا ط اخخالٛ ٬حمظ٧ خ سا ةشسؼی کنیذ 

. ٬٭کن اؼد حٕذاد آنها صیاد ةاـذ . ةٕىی ط٠خها داطسها یا حىاس ؼغا٨هایی دس این ٬ظسد اص ـ٭ا ٬ی کننذ حا  اؼد(

سا ٬ی  . دس آن لظسج ٬ی حظانیذ نفان دهیذ که ةاصاس ـ٭ا اص طجظد چنذ س٠یث آگاهی داسیذ ٬ٍ٭ئن ـظنذ که 

طیکنذ ها پشصنخیفن ها ةه  اؼخاسحاپد٠ی١ه ٜشلد داسیذ .) حخی دس ةٕىی  5ـناؼیذ. ـ٭ا دس ٌظ٧ پشصنخیفن ١َٜ 

حا آنجا که ٬ی ـظد ص٬ان ةیفخشی اص ط٠د حان ةایذ این ٬نّظس د٨ی٪ حٕذاد ةیفخش حی٭ها کظحاهخش هٮ هؽخنذ .( ةشای 

ی ٬حمظ٧ ةکنیذ.   سا لٛش ٬ٕٜش

خی٩ی صیاد ةه ٬حمظ٧ داسد . ٬ا دطؼد داسیٮ که ـشکد کننذگان یک ةؽخگی اجشای کاس ،یٮ ه٭انٍظس که ٠تال گٝخ

 ،دس ه٭ه ـشایَ ها ط ه٭یفه ا٬کان پزیش نیؽد کاس  ن٭ظنه اط٨یه که کاس کنذ داـخه ةاـنذ . ا٬ا ٬ی دانیٮ که این

ـ٭ا خظاهنذ داـد نضدیک ا٬ا ٬ی خظاهیٮ حا آنجا که ٬ی ـظد ٬ا هٮ ةه ه٭ان حجشةه ای که کاسةشان ةا ٬حمظ٧ 
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ـظیٮ . ٬ثال اگش طب ؼایخی سا ٌشاحی کشدٯ ایذ که هنظص کاس ن٭ی کنذ ، حمظیشهایی اص لٝحه طب حان ک٭ک 

 ةذهیذ. حجشةه ٩٬٭ظؼی اص ٬حمظ٨خان ا٬ا ةاص هٮ ٬ی خظاهیٮ که دس پشصنخیفن حان ةه ٬ا  ،خظاهذ کشد 

نظان یک حیٮ ةا هٮ خظب کاس کشدٯ ایذ یا نه ، ا٬ا الص٫ ن٭ی ةاطجظد آنکه داطسها ؼٕی داسنذ که حفخین دهنذ آیا ةٕ

داننذ که حک حک أىاء گشطٯ پشصنخیفن ةذهنذ . دیذن أىاء حیٮ که یکی یکی ج٩ظی ٬یکشطٜظن ةیاینذ ط ةشطنذ 

یک یا دطنٝش اص أىاء گشطٯ سا که ةهخش ٬ی ط٠د ح٩ٞ کشدن اؼد ط ـتیه ن٭ایق های کالػ اط٨ی هاؼد . پؾ 

. ا٨تخه کؽانی که سطی ؼن ١اة٪ ج٭ٕید ط داطسان لحتد کننذ ط پشصنخیفن داـخه ةاـنذ انخخاب کنیذ حظاننذ ٬

٬ی سطنذ حا پشصند کننذ حخ٭ا ةایذ ه٭انجا اص ؼایش أىاء حیٮ حفکش کننذ ) حخی ةٕىی حی٭ها ٔکؾ اٜشاد حیٮ یا 

 ـخن اسایه دهنذٯ پشصنخیفنکه اؼ٭فان سا هٮ نفان ٬ی دهنذ .( ط٠خی داطسها ؼغا٨هایی سا ٬ٍشح ٬ی کننذ 

 نخظانذ آنها سا جظاب دهذ ، ةایذ اص دیگش أىاء حیٮ  ةخظاهذ که اگش کؽی ٬ی دانذ پاؼخ ؼغا٧ سا ةذهذ . 

حاال که ٬ٕیاسهای داطسی سا دانؽخیذ ، ةایذ ؼغا٨هایی سا که دس هنگا٫ اسائه ط پشصنخیفن ةایذ جظاب دهیذ دس نّش 

اص ح٭ا٫ حی٭ها دس  ٬Big Kitty Labsی آیذ ؼغا٨هایی اؼد که دن دس ک٭پانی اؿ  ةگیشیذ . ؼغا٨هایی که دس ری٪

 طیکنذ هٮ هؽخنذ 0  اؼخاسحاپ٬ظسد ن٭ظنه های اط٨یه ـا ن ٬ی پشؼذ که ؼغا٨های ٬هٮ 

 این ) ن٭ظنه اط٨یه ٬حمظ٧ ( چی هؽد؟ 

 چشا ٬ن ةه آن احخیاج داس٫؟ 

 چه کاسی ٬ی کنذ؟ 

 چه کؽی اص آن اؼخٝادٯ ٬ی کنذ؟ 

  س پظ٧ اص آن دس ٬ی آیذ؟چٍظ 

 ی داسد؟   چه اسـص

 چه کؽی دس ٬ظسدؿ ٩ٍ٬ث خظاهذ نظـد؟ 

 چٍظس کاس ٬ی کنذ؟ 

 ةشچه چیضی حکیه داسد؟ 

 )اؼخٝادٯ اص آن چه حؽی داسد؟ ) اص نّش حجشةه 

 اٌالٔاج اص کجا آ٬ذٯ؟ 

 یذ ةه آنها چه ؼغاالج ط اٌالٔاج پنهان ط ٬ته٭احی دس ٬ظسد آن طجظد داسد که هنظص ن٭ی دانیذ چٍظس ةا

 جظاب دهیذ؟
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ٮ اینکه داطسان ٬ا ه٭یفه دطؼد داسنذ که ةه ؼغاالحفان ٬ؽ٩َ ط سطان پاؼخ دهیذ ، ا٬ا اگش پاؼخی سا ن٭ی  ٩ٔی٘ش

ظ٧ یک آخش هٝخه ٬ؽ٩َ  دانیذ ؼٕی کنیذ سطساؼد ةاـیذ. طا٠ٕا ؼخد اؼد که ةه جظاب ح٭ا٫ این ؼغا٨ها دٌس

حیٮ حظانایی ط ح٭ای٪ ةه پیذا کشدن پاؼخ آنها داسیذ. ٬ا ٬ی خظاهیٮ حا ـظیذ. حذا٠٪ نفان دهیذ که ـ٭ا ةٕنظان یک 

ج٭ٕه ) یا هش٬ذج ص٬ان دیگشی ( کاس کنیذ. ا٬ا ةخاٌش داـخه ةاـیذ که  آخشهٝخهآنجا که ٬ی ـظد دس ص٬ان کظحاٯ 

 اـذ.ؼأد ٬ی حظانذ آ٘اص یک حجشةه ةؽیاس ةضسگخش ة 54 ـث الص٫ نیؽد پایان پشطژٯ حان ةاـذ . ة٩که آن 
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 چهاس٫ ٜم٪

 اؼخاسحاپ(٬Business  Modelذ٧ حجاسی )
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 پزیشحکشاس  ط  ناب، یحٍتی٬١ذ٨ی 

، انؽان حجاسج ط داد ط ؼخذ سا ـشطٓ کشدٯ اؼد. ٘اسنفینی دس جایی چشخ سا اخخشٓا کشدٯ ،  خ١٩داص ه٭ان آ٘اص 

یه ، ٬ٍ٭ئ دیگشی ةا خظدؿ ٜکش کشدٯ 0  " هی ، اطن چیض   ةٕذ ٘اسنفین   نٮ که ٬ی حظانٮ ١٬ذاسی ٬یظٯ یا ةا اسـص

٬ا٬ظج دس اصاءؿ ةگیش٫. " طاین داد ط ؼخذ ةشای هضاسان ؼا٧ ادا٬ه پیذا کشدٯ اؼد ، ةا طجظد آنکه  پظؼد پف٭ی  

 MBAا٬ا این ةه آن ٬ٕنی نیؽد که  ،سا ٍٔا کشد  MBAهاسطاسد اط٨ین ٬ذسک  ةظد که دانفگاٯ :191حنها اص ؼا٧ 

ناؼی ٬ذیشید ةاصسگانی )چیضی ةه دنیای داد ط ؼخذ او ( آ٘اص حفکی٪ یک حظصٯ دانق دس MBAاٜه کشد . کاـس

 ط کؽث ط کاس نحظٯ اداسٯ حجاسج٬ظسد چیضی اؼد که د٠ی١ا ٬ی حظان آنشا اینٍظس ٬ٕنی کشد 0 

اجاسٯ ط ٬ذیشید ٬ا٨ی. هضینه های ٬ظوظٔاج ٬خخ٩ٞ ، اص ج٭٩ه ةاصاسیاةی ،  اٜشاد ـشطٓ کشدنذ ةه ٬ٍا٨ٕه سؼ٭ی  

کشدنذ ةه ةکاسگیشی اةضاسها ط ٬ذ٨های ٬خخ٩ٞ ةشای اینکه ةخظاننذ حجاسج سا ٬غثشحش ؼا٬انذهی کننذ. ـشطٓ 

ؼغا٨هایی ٬ٍشح ـذ 0 چه کؽی ٬ی ةایؽد این ک٭پانی ها سا ٬ذیشید کنذ؟ کاس٬نذان چ١ذس ةایذ ح٢ اِهاسنّش 

ذی٭ی سا خظـحا٧ ط ساوی نگه داـخه ةاـنذ ؟ چ١ذس لظسج ٬ظجظدی ةایذ داـخه ةاـنذ ؟ چٍظس ةایذ ٬فخشیهای ٠

 داسنذ ط دس ٔین حا٧ ٬فخشی جذیذ پیذا کننذ ؟ چٍظس ةایذ ةا حٙییشاج ةاصاس خظد سا حٍتی٢ دهنذ ؟ 

ی  اینها ؼغاالج ٬ه٭ی ةظدنذ که هنظص هٮ ٬ٍشح هؽخنذ . ا٬ا ؼغاالج دیگشی هٮ هؽخنذ که دس ةشنا٬ه آ٬ظـص

MBA  ه انذ ٬ٍشح ـذٯ انذ. الص٫ نتظد ـشکخهای خی٩ی ةضسگی هایی که اص ٠ت٪ طجظد داـخ کؽث ط کاس خٍاب ةه

 ةاـنذ ا٬ا ٬ی ةایؽد ـشکد ٠ذی٭ی ط ٬ٕختشی ةاـنذ . 

جذیذ سا ساٯ انذاصی   کؽث ط کاس ؼا٧ پیق ٜش٬ظ٧ ٬فخن یا حخی حظلیه ٔ٭٩ی ةشای اٜشادی که یک  :4یا  :3حا 

ی حذسیؾ ن٭ی ٬ی کشدنذ طجظد نذاـد . کخاةهای صیادی دس این ص٬ینه نتظد ط این ٬ؽ ائ٪ دس هیچ ٬حیَ آ٬ظـص

 ـذ. 

کاسآٜشینان ٬ظ٢ٜ یا ةٕنظان اٜشاد ناةٙه حؽاب ٬ی ـذنذ ط یا اٜشاد خظؿ ـانؽی که ةٍظس احٝا٠ی ایذٯ ٬ناؼتی سا 

آنها پیفگا٬انی ةظدنذ . هیچ ٬ذسک ححمی٩ی خاك یا آ٬ظصؿ سؼ٭ی نذیذٯ ةظدنذ .  سؼانذٯدس ص٬ان ٬ناؼث ةه ث٭ش 

. چیضی اص حکنظ٨ظژی یا اسحتاٌاج یا دیذٯ ةظدنذ، ٬ی دانؽخنذ ةاصاس ةه چه ؼ٭د ط ؼظیی ٬ی سطد  ةظدنذ که آینذٯ سا

ؼیاؼد ٬ی دانؽخنذ ط ٜشلد سا سطی هظا ٠اپیذٯ ةظدنذ . ط احخ٭اال ٬جتظس ـذٯ ةظدنذ ک٭ی اص جیتفان هٮ ٬ایه 

دیگشان سا  سطی ایذٯ های کاسآٜشینی  ةگزاسنذ ، چظن حا ه٭ین اطاخش حٕذاد خی٩ی ک٭ی اص اٜشاد ؼش٬ایه گزاسی کشدن 

 سطؿ خظةی ةشای خشج کشدن پظ٨فان ٬ی دانؽخنذ. 

http://www.drstartup.ir/
http://www.startupacademy.ir/


www.DrStartup.ir  | www.StartupAcademy.ir  ترجمه : مهدی علیپور سخاوی  

 
86 

( ٬ی  Silicon Valleyا٬ا اص نی٭ه دط٫ ٠شن ةیؽخٮ پذیذٯ جذیذی ِهظس کشد که ٬ا آنشا ةٕنظان ؼی٩یکظن ط٨ی )

  ٓ خه حا ح٩ظیضیظن ط ٬هنذؼی های ا٨کخشطنیک ، اص سادی ـناؼیٮ که اص ه٭ان ص٬ان ٬إطای ال٩ی ةشای ح٭ا٫ انظا ظ گٜش

خه که دس حمظس ٬ی گنجذ٬حمظالج    ةٕذ حا کا٬پیظحشها طدس حا٧ حاوش هشنظٓ ـشکد     .ـذ ،حکنظ٨ظژی پیفٜش

. اص آنجا که حکنظ٨ظژی حظ٨یذ ـذٯ اؼخاسحاپاین ٬ن١ٍه ه٭چنین حتذی٪ ـذٯ ةه یک نظٓ آص٬ایفگاٯ ةشای ـشکخهای 

که ةؽیاسی اص اٜشاد جظان ) که ةؽیاسی اص آنها اص دانفگاٯ اؼخانٝظسد ٬ی  دس آنجا ا٩٘ث حاصٯ ط جذیذ ةظدٯ ، طاص آنجا

ان سا اصاین ٬ن١ٍه ـشطٓ کننذ ، این ٬ن١ٍه حتذی٪ ـذٯ اؼد ةه ٬شکض ٜٕا٨یخهای  آ٬ذنذ( ؼٕی ٬ی کشدنذ کاـس

آ٬ظصی نذاـخنذ طیا دس ک٭پانی های ةضسگ کاس  MBAکاسآٜشینی . اٜشادی هٮ که ةه آنجا ٬ی آ٬ذنذ ٨ضط٬ا ٬ذسک 

 نذاـخنذ.   کؽث ط کاس نکشدٯ ةظدنذ طةؽیاسی اص آنها هیچ اٌآل ط دانفی اص الظ٧ ؼنخی حجاسج ط 

دسؼد طؼَ ححظالج   :197( یکی اص چنین اٜشادی ةظد که دس اطاخش ؼا٨های Steven Blankاؼخیظن ة٩نک )

ن٭ی ـظد ةه گزـخه ٬ی گظیذ 0 " ها ط دس دطسان حش٠ی ؼی٩یکظن ط٨ی ةه آنجا آ٬ذ . اط ةا نگاٯ  اؼخاسحاپسنؽانؾ 

نتظدٯ  چظن این کاس حشکیتی اص حکنظ٨ظژی ،  اؼخاسحاپگٝد ص٬انیکه انؽان چشخ سا اخخشٓا کشد دس طا٠ٖ یک 

 " کاسآٜشینی سا ةظجظد آطسدٯ .کاسآٜشینی ط سیؽک ؼش٬ایه اؼد  ط ٔمش جذیذ  

حکنظ٨ظژی های  دس حظصٯ هفد ک٭پانیة٩نک کاسؿ سا دس ؼی٩یکظن ط٨ی ـشطٓ کشد ط حظانؽد دس این ؼا٨ها ط 

٬فخشی نش٫ اٜضاس  ةا که ةشای ٬ذیشید اسحتاً  ٬Epiphanyخخ٩ٞ سا ساٯ انذاصی کنذ . اص ج٭٩ه ک٭پانی ای ةنا٫ 

حظ٨یذ ٬ی کشد ، دط ک٭پانی نی٭ه هادی ، یک ـشکد ؼظپشکا٬پیظحش، یک ٬شکض حهیه ط ٔشوه ؼیؽخ٭های ا٬نیخی 

 یظیی. نّا٬ی ط یک ک٭پانی ةاصیهای طیذ

د٠ی١ا چه چیضی ٬ظ١ٜید یا ـکؽد نهایی این کاسآٜشینان سا حٕیین ٬ی کشد ؟ ة٩نک حنها پؾ اص ةیشطن آ٬ذن اصخی٩ی 

 اؼخاسحاپاصاین ک٭پانی ها ةظد که ـشطٓ کشد ةه ٜکش کشدن دس ٬ظسد ا٨گظها ط سطـهایی که ةه نّشؿ ٬ی سؼیذ آن 

خنذ . ـایذ ١َٜ  (  ةظد که ةأث ٬ظ١ٜید آنها ـذٯ ةظد Dumb luck) ـانؽی خظؿ ها ط سهتشانفان ةه کاس ٬ی گٜش

 که ٬ظ٢ٜ ـذٯ ةظدنذ آن١ذسها هٮ ناةٙه نتظدنذ .  ییط ـایذ آنها ،

د٨ی٩ق این الال پؾ چشا ٬ظ١ٜید ةشای کاسآٜشینان کا٬ال ٘یش٠اة٪ پیق ةینی ةه نّش ٬ی سؼذ ؟ ة٩نک ٬ی گظیذ 0 " 

 اؼخاسحاپی کشدنذ . ه٭ه این حمظس کا٬ال اـختاٯ سا داـخنذ که اؼد که ه٭ه اص ٬ذ٧ ٬ذسؼه ةاصسگانی اؼخٝادٯ ٬

ه٭ه چیضهای  داـخه ةاـیذ حاـ٭ا چنین حمظسی  کاٜی ةظد حاها ١َٜ ه٭ان ٬ذ٨های کظچکخش ک٭پانی های ةضسگنذ . ط 

ط  ها سا ساٯ انذاخخه انذ ـشطٓ ٬ی کننذ ةه اداسٯ اؼخاسحاپ." یٕنی کؽانی که این  ةیاینذةذ دیگش ةه دنتا٨ق 

٬ذیشید کشدن آن ةه ـک٪ ٬ذ٨های کظچکخش ک٭پانی های ةضسگ. دس حا٨یکه ةه نّش ة٩نک حٝاطج ةین این دط ةؽیاس 
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ها ةه  اؼخاسحاپک٭پانی های ةضسگ ه٭ان ٬ذ٨های حجاسی ـناخخه ـذٯ سا اجشا ٬ی کننذ ، دسحا٨یکه ٔ٭ی٢ اؼد . " 

 ." هؽخنذ جذیذ دنتا٧ ٬ذ٨های حجاسی

 

 ٯ حان ٬فک٪ داسیذ؟آیا ةا ـشطٓ کشدن ایذ 

 آیا ٌشح ٔ٭٩یاحی حان ٬ناؼث ةا ٬هاسج ها ، ٬ناةٖ ط ٬حذطدیخهای ـ٭ا هؽد؟ 

ةاطجظد آنکه سعیا پشداصی دس ٬ظسد ؼظدهای گضاٛ ٠ٍٕا ٬ی حظانذ ایجاد انگیضٯ کنذ ، ا٬ا ةایذ 

 اٌ٭ینان حال٪ کنیذ که اص طا٠ٕید ـشایَ کنظنی حان ٘اٜ٪ نفظیذ.

 

ط٠خی کاس اجشایی ٬ی کنیذ ، حاکخیک داسیذ ، پشطؼه هایی داسیذ ط ٌشح های 0 " ةٍظس خالله ة٩نک ٬ی گظیذ 

ـکؽد  ،ـ٭ا اٜشادی سا اؼخخذا٫ ٬ی کنیذ حا پشطژٯ سا اجشا کننذ ط هش ـکؽخی ،( داسیذ Business Planحجاسی ) 

ها هٮ ةخفی ط دس طا٠ٖ ـکؽد  ن١فه ای طجظد نذاسددیگش  ،دس س٠اةد اؼد . ا٬ا ط٠خی داسیٮ جؽخجظ ٬ی کنیٮ

ـکؽد ها ناساحد هؽخنذ . چٍظس آنشا ةه کاس٬نذانخان  " اٜشاد ٬ٕ٭ظال نؽتد ةه آن ٠ؽ٭د  اص پشطؼه هؽخنذ .

حظویح ٬ی دهیذ ؟ چٍظس آنشا ةه ٬فخشیانخان حظویح ٬ی دهیذ ؟ چٍظس ةه آنها ٬ی گظییذ که داسیذ ةه دنتا٧ یک 

 نیؽد که أخ٭اد ةه نٝؾ ایجاد کنذ .  ( ٬ی گشدیذ؟ این ج٭٩ه ای ٬Business Modelذ٧ حجاسی ) 

ه٭یفه ه٭ان ٬ؽائ٪ ها ةظدٯ اؼد ٬ی گظیذ 0 "  اؼخاسحاپة٩نک که ٌی ؼا٨ها ـاهذ ٬فکالج خظدؿ ط دیگش 

 ،ذ 0 سطـهای ٬ذیشیخی ک٭پانی های ةضسگ دس١٬اة٪ ح٭ای٪ کاسآٜشینان ةه ؼشیٖ ٔ٭٪ کشدننحکشاسی پیق ٬ی آی

ه ای ، ٬  های هنذؼی دس ١٬اة٪ ةاصاسیاةی، ةاصاسیاةی دس ١٬اة٪ ٜشطؿ، ٬ؽائ٪ ةشنا٬ه٬غؼؽان دس١٬اة٪ ٬ذیشهای حٜش

ٔ٭٪ نفذٯ ، اجشا نفذن ٌشحها دس ٠ؽ٭د ٜشطؿ، پظ٧ کٮ آطسدن یا نیاص ةه حهیه نّش  ١٬شس  که ةه آنها دس ص٬انص٬انی 

ظٓ ٬ؽائ٪ ط ٬فکالج ةٝه٭ذ که ؼش٬ایه داسان جهانی ٬ی حظاننذ ةشای این ن" اط ٬ی گظیذ که حظانؽخه " دطةاسٯ پظ٧.

. خظب این هٮ ـق ساٯ  ـذٯ اؼد 343دچاس ٬فک٪  Xیک ٌشح ط ا٨گظی ـناخخه ـذٯ ایجاد کننذ . ٬ثال ک٭پانی 

 ."٬٭کن که ٬ی حظاننذ این ٬فک٪ سا ح٪ کننذ آن هٮ ةا این دسلذ احخ٭ا٧

سیؽک پزیشلحتد  ؼش٬ایه گزاسی نک ةا حٕذادی اص دطؼخانق دسکاس  ٩خظب ـایذ ةه این د٠ی١ی هٮ نتاـذ . ة

کشدٯ ةظد که ه٭گی ٠تظ٧ داـخنذ که دس ٌظ٧ ؼا٨ها ةا این ٬فکالج ٬ظاجه ـذٯ انذ. آنها ةش اؼاػ این ا٨گظهایی 

که ةه ٬شطسص٬ان طةه حجشةه ةذؼد آطسدٯ ةظدنذ این حظانایی سا پیذا کشدٯ ةظدنذ که ةٍظسحؽی ٬ی حظانؽخنذ ةگظینذ 
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کظ٫ ةه ـکؽد هؽخنذ . ة٩نک ةه ٨حن نی٭ه ـظخی پشؼیذٯ ةظد 0" کذا٫ ـشکخها ٬ظ٢ٜ خظاهنذ ـذ ط کذا٬یک ٬ح

" ط خنذیذٯ ةظدنذ . ة٩نک ٬ی گظیذ 0" این کاس ٬ا نیؽد" طآنها جظاب دادٯ ةظدنذ "  خظب پؾ چشا ةه ٬ا نگٝخیذ!

ـشکخهای ؼش٬ایه گزاسی سیؽک پزیش این ٔادج سا نذاسنذ که ةه کاسآٜشینان یاد ةذهنذ  که طا٠ٕید اؼداین یک 

ان سا انجا٫ دهنذ.ک اط خظدؿ یکی اص پیفگا٬ان !" ا٬ا ةه نّش اط یک نٝش ةایذ این کاس سا ٬ی کشدٯ  ه چٍظس ةایذ کاـس

ان ةظدٯ خظاهیٮ پشداخد.  ی ةظد ط ٬ا حا چنذ ٨حّه دیگش ةه ایذٯ های ٬ه٭ی که اط ةنیانگزاـس  این ةشنا٬ه آ٬ظـص

شکد کننذگان  های ٬ظ٢ٜ سا ةذاننذ .٬ا اص آنها  اؼخاسحاپظی ٬ظجظد دس طیکنذ ٬ی خظاهیٮ که ا٨گ اؼخاسحاپ٬ا اـص

٬ظ١ٜید ح٭ا٬ا اص سطی ـانؾ نیؽد ط اینکه ـ٭ا الص٫ نیؽد یک ناةٙه یا پیفگظ ٬ی خظاهیٮ که دسک کننذ که 

ا٨گظ ها حظویح خظاهیٮ داد ط دس ٬ظسد  این. دس این ةخق چیضهایی دس ٬ظسد  ةاـیذ حا ةخظانیذ کاسآٜشینی کنیذ

حتد خظاهیٮ کشد که ةه طجظد آ٬ذٯ انذ حا کاسآٜشینان ا٬شطص ةخظاننذ اص ةشخی اص ٬فکالج ط ح٩ه هایی سطـهایی ل

 که اص ص٬ان اجذادـان دس ٬ؽیش کاسآٜشینی طجظد داـخه پشهیض کننذ .

 ط ةٕذ ةه این نخیجه ٬ا ن٭ی خظاهیٮ ـ٭ا ةه کاسآٜشینی ةه ٔنظان چیضی نگاٯ کنیذ که ١َٜ یکتاس ا٬خحانق ٬ی کنیذ

٬ی سؼیذ که سیؽک اؿ صیاد اؼد . ٬ا ه٭چنین ٬ی خظاهیٮ ١٬ذاسی اص سیؽک اؿ سا ةشایخان کٮ کنیٮ ط ٠ؽ٭خی 

اص این کاس این اؼد که ٬ظثشحشین حکنیک های کاسآٜشینی سا ةه ـشکد کننذگان نفان دهیٮ . کخاةها ، ١٬االج 

ذ . ٬اٜهشؼخی اص ن٬ی کنیٮ طجظد داس ةالگ های صیادی دس ٬ظسد ایذٯ هایی که دس این ةخق اص آنها لحتد طط 

طیکنذ هؽخیذ یا ؼٕی  اؼخاسحاپ٬شاجٖ هٮ ةشای ٬ٍا٨ٕه ةیفخش دس پایان این کخاب اسائه دادٯ ایٮ . ا٬ا اگش دس یک 

ـ٭ا خظاهذ  ةه ١٬ذ٬احی اص این ایذٯ ها سا ،ساٯ ةیانذاصیذ این ةخق کؽث ط کاس داسیذ ةشای اط٨ین ةاس ط ؼشیٖ یک 

طیکنذ ٬ی حظانذ ةشایخان یک ٜشلد ٔا٨ی ةاـذ حا ةشخی  اؼخاسحاپةا این سطـها آـنایی داسیذ پؾ  داد . اگش اص ٠ت٪

 اص ایذٯ ها سا ا٬خحان کنیذ ط ةتینیذ کذا٬ها ةشای ـ٭ا ٬ناؼتنذ.

١َٜ ةه د٨ی٪  ،ـکظٜا ٬ی ـظنذ ط یا اص ةین ٬ی سطنذیا ها کؽث ط کاس طیکنذ ٬ا ٠ظیا ٬ٕخ١ذ اؼد که  اؼخاسحاپحیٮ 

. ـشایَ ؼنخی حجاسج ةش ایجاد دس آ٬ذ ط ( ـان Business Plan( یا ن١فه کاسی )Business Modelجاسی )٬ذ٧ ح

ٔشله  جشیان ن١ذینگی حاکیذ داسد . ا٬ا ـیظٯ های جذیذ حجاسج ، ٬ث٪ سطـهایی که اؼخیظ ة٩نک ط ؼایش پیفشطان

٬ظؼؽان ةشسطی کیٝید ایذٯ ها ط که  ةظجظد آطسدٯ انذ ، الشاس داسنذ ٯکه نا٬فان دس این ةخق آ٬ذ کاسآٜشینی

٬حمظالحفان ح٭شکض کننذ ط آنها سا ةه انجا٫ این کاس حفظی٢ ٬ی کننذ نه اص ٌشی٢ اه٭ید دادن ةه ؼظد آطسی ة٩که ةا 

 .حیٮ،دطسن٭ا ی ایذٯ ط ح٭شکض ط حاکیذ کشدن سطی چاسچظب 
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٬ی یانگش دسآ٬ذ حال٪ اص ٬حمظ٨فان ن٭اکه  ةشای ه٭ین اؼد که ٬ا اٜشاد سا اص اسائه دادن ن٭ظداسهای ٬ؽخشٯ 

، ط چیؽدحیٮ  نگشؿ ک٩یاین نکخه ٔال٠ه ٬نذیٮ که  ةش حضس ٬ی داسیٮ . ٬ا ةیفخش ةه یفانفن هایدس پشصنخةاـذ ،

 ط دطسن٭ای این ایذٯ چه ٬ی ةاـذ! چه کؽی ایذٯ سا ٠تظ٧ کشدٯ

 ان١الب حظؼٕه ٬فخشی

ها  اؼخاسحاپظهایی که دس ٬ظ١ٜید ها ط ـکؽد های اؼخیظ ة٩نک حئظسی حظؼٕه ٬فخشی اؿ سا دس پاؼخ ةه ا٨گ

( ط ٬Berkeleyٍشح کشد . اط ؼپؾ نکاج ال٩ی این ایذٯ سا دس کالؼهای دسؼق دس دانفگاههای ةشک٩ی ) ،دیذٯ ةظد

ؼاخخ٭ان سا حشک کنیذ . ةا ٬فخشی ها لحتد کنیذ . هیچ اؼخنٝظسد حظویح داد . اط٨ین ط ٬ه٭خشین آنها این ةظد 0 

٩ی حا انخها نشطیذ ط حا نذانؽخه ایذ ٬فخشی چه ٬ی خظاهذ ط٠د صیادی لٛش حظؼٕه هیچ ٬حمظ٨ی ساهی سا خی

 نکنیذ .

٬شحکث ٬ی ـظنذ این اؼد که ةمیشج ط ـظٟ  اؼخاسحاپة٩نک ٬ی گظیذ یکی اص اـختاهاج ةضسگی که کاسآٜشینان 

کاس  اؼخاسحاپـذٯ انذ دس یک  ٬ظؼؽان سا ةا طا٠ٕید های ٔینی ط ٔ٭٩ی اـختاٯ ٬ی گیشنذ . اٜشادی که حاوش 

کاس ٬ی ـظنذ ةه آنها داط٩ٌث  ،کننذ ٬ٕخ١ذنذ که ٬ظؼؾ ةه ٌظس و٭نی ٬فکالج ط نیاصهای ٬فخشی سا ٬ی دانذ

ٔنالشی  ،ه٭انآن یحیٮ ط أىااین چظن ةه این ةمیشج و٭نی أخ١اد صیادی داسنذ . ه٭انٍظس که ٠تال گٝخیٮ 

نه ایذٯ ای که داسنذ . ةاص هٮ ةه خاٌش داـخه ةاـیذ  که ایذٯ ،٬ی کننذ هؽخنذ که دیگشان سا ٔال٠٭نذ ةه ه٭کاسی 

ط اگش ،ها لذحا یک ٘اص هؽخنذ . هیچ ٬ظؼؽی هشچ١ذس هٮ که ةاهظؿ ةاـذ ن٭ی حظانذ رهن ٬فخشی سا ةخظانذ 

نذ . آنها اٜشاد أخ٭ادـان ةه ٬ظؼؾ سا ةا أخ٭ادـان ةه ایذٯ اـختاٯ ةگیشنذ ، اـختاٯ ةضسگ ةٕذی سا ٬شحکث ـذٯ ا

این ةمیشج ط آینذٯ نگشی ٬ظؼؽان سا ةٍظس ؼٍحی ٠تظ٧ داسنذ ط ةٕذ آنٍظس که ة٩نک ٬ی گظیذ نخیجه ٬ی گیشنذ 

حاال ةایذ ٬حمظ٧ سا ةؽاص٫ ، ةٕذ که ح٭ا٫ ـذ آنشا ةه ةاصاس ٬ی دهٮ . اسؼا٧ ٬ی کنٮ ط ةٕذ پظ٧ اؼد که ةه که 0 " 

 "جیتٮ ؼشاصیش ٬ی ـظد .

؟یک ؼشگشطٯ خظب ةایذ هشدط لٝد سا  ط ایذٯ پشداص یا آد٬ی آینذٯ نگش آیا ـ٭ا ؼخد کظؿ هؽخیذ 

 ط ا٨ها٫ ةخق دیگشان ةاـذ که آنها هٮ هشدط سا داـخه ةاـنذ . –داـخه ةاـذ 

 

دس ال٪ این اؼد که کاس نخیجه نخظاهذ داد ٬گش آنکه ةٍظس احٝا٠ی ـانؾ ةیاطسیذ  ،آنچه حظؼٕه ٬فخشی ٬ی گظیذ

احخ٭ا٧ این که ـ٭ا ٔ٭ال ط طا٠ٕا ٬فکالج ط نیاصهای ط  ،خاك ٬خخمن ةاـیذ  ای هیا اینکه ةه نظٔی دس ص٬ین
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پؾ چشا سطنذی ایجاد نکنیٮ ". ةشای ه٭ین ة٩نک ٬ی گظیذ 0  ٬فخشی سا اص ه٭ان سطص اط٧ کاس ةذانیذ ةؽیاس کٮ اؼد

 "ن کنذ ؟که احالٜاج سا اص ةین ةتشد ط یادگیشی ط کفٞ سا اص ه٭ان ٬شاح٪ اط٨یه جضء الینٝک کاسحا

دس ٬ظسد پیفنهاداحی ةشای حخ٭ین صدن چیضی که ٬شد٫ اص یک ٬حمظ٧ ٬ی خظاهنذ لحتد کشدیٮ . دس  3 ٜم٪دس 

دطسی دس ؼا٨ن ةضننذ ط اص  اینکه ا٨کخشطنیک ةکننذ یا نّش ؼنجیطیکنذ اٜشاد ٬ی حظاننذ خی٩ی ؼشیٖ یک  اؼخاسحاپ

طیکنذ یا دس  اؼخاسحاپ٠ٕا ؼاخخ٭ان سا حشک کننذ ! دس حىاس پشػ ط جظ کننذ .ا٬ا ةه آنها حظلیه ٬ی کنیٮ که طا

خی٩ی ؼادٯ اؼد،دس این طوٕید هیچ  اص پفد ٬یضحان حکان نخظسیذ ،اینکه ـ٭ا  ،دیگشی یاؼخاسحاپ سطیذاد  هش 

دطؼخان ط  ،حخی نّشاج ط طاکنق هاییکه اص نّشاج ط طاکنق های جذیذ سا ةتینیذ ٜشلخی پیق ن٭ی آیذ که

ذ ٌتٕا ٬ی حظاننذ ٬نحٛش کننذٯ ةاـنذ . )حخی اگش ٬ادسحان هٮ دائٮ انخ١اد کنذ دس ةیفخش خانظادٯ حان ٬ی گیشی

 ؟(این ٌظس نیؽد٬ظا٠ٖ جانث ـ٭ا سا ٬ی گیشد ، 

خان نتاـیذ . ةشطیذ ط ةا کؽانی که ن٭ی ـناؼیذ ٬ماحته کنیذ ط اننضدیکط ةناةشاین ١َٜ ٬خکی ةه نّشاج اٌشاٜیان  

جاییکه ٬شد٫ ک٭ی ط٠د آصاد داـخه  ،یک کاٜی ـاپ یا یک آسایفگاٯ ةشطیذةه ،7ةتینیذ آنها چه ٬ی خظاهنذ 

 ةاـنذ . یا یک گظـه خیاةان ةایؽخیذ ةالخشٯ یکی ٬ی ایؽخذ که ةا ـ٭ا لحتد کنذ.

ةیفخش ٬ا اص اینکه ةه کؽی که ن٭ی ـناؼیٮ ح٩ٝن ةضنیٮ یا ةا یک ٘شیته ؼش لحتد سا ةاص کنیٮ ٬ی حشؼیٮ . ٜکش ٬ی 

 ٬شةظً ةهاین ٬شح٩ه سا سد کشدٯ ط ٜشطـنذٯ های دطسٯ گشدی که ةه دس خانه ها ٬ی آ٬ذنذ  ط کاس ٬ا کؽثکنیٮ که 

طجظد داسنذ،این نکخه  چه ٬ی خظاهنذ لحتخهای صیادی د٠ی١ا ا٬ا ةشای اینکه ةذانیٮ ٬فخشیها هؽخنذ،گزـخه ها

ان ٬ی ةینیذ ٘شیته هایی که هیچ ـناخخی اص ـ٭ا نذاسنذ  ةا  ؼش لحتد سا که ـ٭ا چگظنه  جض آنچه اص چف٭ی دـس

 ،ةاص کنیذ ،خی٩ی ٬هٮ اؼد !

خی٩ی جا٨ث اؼد که گاهی ه٭ین ٘شیته ها خی٩ی هٮ ٬هشةان هؽخنذ ط ن٭ی خظاهنذ ج٩ظی سطیخان ةگظینذ که 

٬ثال این ایذٯ ـخن دیگشی اؼد ایذٯ ـ٭ا اٜخىاح اؼد . یک ساٯ گشیض ةشای این ٬ؽا٨ه این اؼد که ةگظییذ 

 "ه٭کاس٫ جشج ایذٯ جا٨تی داسد ط دس ٬ظسد ..."کنیذ که 0 اینٍظس ـشطٓ 

ط٠خی اٜشادی سا که ح٭ای٪ داـخه ةاـنذ ةا ـ٭ا لحتد کننذ پیذا کشدیذ نکخه ال٩ی کاس پشؼیذن ؼظا٨های ٬ناؼث 

 اؼد .

داسد که طب  Plane.lyطیکنذ ک٭پانی ةه نا٫  اؼخاسحاپ( یکی اص ـشکد کننذگان Nick Martinنیک ٬اسحین ) 

خی اؼد که ةه ـ٭ا ا٬کان ٬ی دهذ دس حین پشطاص ةا اٜشادیکه ٔالی٢ ٬فخشک ةا ـ٭ا داسنذ آـنا ـظیذ . اط ةه ؼای

                                                           
7

 سجظٓ کنیذ www.drstartup.irجهد کؽث اٌالٔاج ةیفخش ةه 
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دس ٬ظسد نیاصهای ـان لحتد کشدٯ ةظد . اط ؼه ٬فک٪ اؼاؼی سا کؽث ط کاس خاٌش داسد ص٬انی سا که ةا لاحتان 

کشد ط اص آنها خظاؼد که آن ؼه ٬فک٪ سا ةش  نذ سا ةشایفان ٔنظانا ٬ظاجهها که ٜکش ٬ی کشد آنها ه٭یفه ةا آن 

خن  (اسایه گضینه های ٬حذطد) یٕنی این کاس ،کننذ . ةه نّش اط اط٨ظید ةنذیاؼاػ اه٭ید  یک سطؿ ٬ظثش ةشای گٜش

خه کال٫ ةظد . چشا گضینه های ةیفخشی سا پیفنهاد نکنیٮ ط  اص ٬فخشی های ةا١٨ظٯ نخظاهیٮ که خظدـان  ؼپؾؼشـس

لحتد ها ط ؼظاالج حظؼٕه ٬فخشی ٠شاس نیؽد ص ٬فکالحفان سا ةه آن ٜهشؼد اواٜه نکننذ ؟ ٬ظسدهای دیگش ا

ه ةاـنذ . هشچه ؼظاالج ـ٭ا ةاصحش ط ةذطن جظاب  حا٨د ةاصجظیی داـخه ةاـنذ . ة٩که ةایذ یک ٬کا٨٭ه دط ٌٜش

این ؼظا٧ که اص  اٌالٔاج ٬ٝیذحشی ةه دؼد خظاهیذ آطسد . هش پذس ط ٬ادسی ٬ی داننذ که ةین ،٠ٍٕی ةاـنذ

 ٜشصنذحان ةپشؼیذ ا٬شطص ٬ذسؼه ةهد خظؿ گزـد ط یا صنگ حٝشیح چه کاس کشدی؟ خی٩ی حٝاطج هؽد .

 

طیکنذ ـهش  اؼخاسحاپؼخنشانان ةشجؽخه   یکی اص  کهThoughtback.com(٬ظؼؾ Nathan Bashawناحان ةاـاط )

آن حظلیه هایی دس ٬ظسد ٬ماحته آطسدٯ ( ٬یفیگان اؼد ١٬ا٨ه ای دس طةالگق نظـخه ط دس  Lansingک )ین٨نؽ

 اؼد که اسصؿ خظانذن داسد 0

حظجه کشدٯ ایذ که چٍظس ٬کا٨٭اج ح٭ای٪ داسنذ اص نکخه اط٨یه ط ال٩ی لحتد ٬نحٛش  حا٧ ةه این نکخه آیا حا ةه"

ـظنذ ط ةه ٠ؽ٭خهای جا٨ث ط نا ٬شةظً کفیذٯ ـظنذ ؟ ط٠خی داسیذ ةا ٬فخشی های ةا١٨ظٯ لحتد ٬ی کنیذ 

پیق ةیایذ . ط٠خی حظجه ،٬ی حظانیذ ةکنیذ حا این نظٓ لحتخها که ةحث سا دا٘خش ط ٌظالنی حش ٬ی کنذ که اسی هشک

ایفان اص هیجان گفادحش ـذٯ ط آدسنا٨ین هط ٔال٠ه ـان آن١ذس ج٩ث ـذٯ که سطی لنذ٨ی ةه ج٩ظ خٮ ـذٯ انذ چف٭

طیکشدی خی٩ی جذی ط سؼ٭ی ةه ٬ماحته هیچظ٠د لحتد ـان سا ٠ٍٖ نکنیذ ٬ن دس گزـخه س ،خظنفان ةاال صدٯ 

های حظؼٕه ٬فخشی داـخٮ حا آنکه ٜه٭یذ٫ اص آن نظٓ ٬کا٨٭اج ایذٯ های خظب ط ٜیذةک صیادی ةه دؼد ن٭ی 

آطس٫ . ؼظا٨های اص پیق نظـخه ـذٯ ٬ن اٜشاد سا ٬ٕزب ٬ی کشد ط ةشای نفان دادن آن چیضی که طا٠ٕا ٜکش ٬ی 

ا حاال ٬ن ةه این نظٓ ٬کا٨٭ه ها ةه ٔنظان ٜشلخی ةشای ایجاد یک ساةٍه ط ح٭ای٩ی نفان ن٭ی دادنذ . ا٬ ،کشدنذ

ان ٬ی پشؼٮ ، اینکه چٍظس کاسی که االن ٬ی  یادگیشی اص یک ـخن   جا٨ث نگاٯ ٬ی کنٮ . اص آنها دس٬ظسد کاـس

گضین یجا ؼا٧ دیگش ةه کجا ةشؼنذ . این سطؿ   5کننذ ـشطٓ کشدنذ اخیشا چه چیضهایی خظانذٯ انذ ، ٬ی خظاهنذ 

خی٩ی جا٬ٖ حش ط ٜشاگیش حش اؼد چظن یک ساةٍه انؽانی طا٠ٕی ایجاد ٬ی کنذ که ةأث ٬ی ـظد اٜشاد احؽاػ ،

 "ساحخی کننذ ط ساحد حٛش هایفان سا ةضننذ .
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اص نّشاج ٬فخشی های ةا١٨ظٯ نهاید اؼخٝاٯ سا ةتشیذ . ؼظاالحی ةپشؼیذ که ةا جظاب ؼادٯ "ة٩ه" " 

 . خیش" پاؼخ دادٯ نفظنذ

سا ٬ی پؽنذیذ ؟ةپشؼیذ چه چیضی دس ٬ظسد   xةجای آنکه ةپشؼیذ آیا ٜالن ٬فخمه / ٬ضید ٬حمظ٧ 

 چشا ؟ط ةیفخش اص ه٭ه ٬ظسد پؽنذ ـ٭اؼد   ٬xضید ٬حمظ٧  یا  ٜالن ٬فخمه

د٨ی٪ آن که دس ه٭ان ٬شاح٪ اةخذایی ةایذ ةشطیذ ط ةا اـخالی که ن٭ی ـناؼیذ لحتد کنیذ این اؼد که ٬ٍ٭ئن 

 Ideaطجظد داسد . ةه این ٬ی گظینذ حاییذ ایذٯ )نیاص طا٠ٕی شای ٬حمظ٨ی که حم٭یٮ داسیذ دسؼد کنیذ ـظیذ ة

Validation حا ص٬انیکه ةخظانیذ ایذٯ ساحاییذ سا طیکنذ این ا٬کان طجظد نذاسد که پشطژٯ  اؼخاسحاپ( . گشچه احخ٭اال دس

ةه خاٌش ساٯ ٠ذ٬ی ةشداسد ةیٝایذٯ نخظاهذ ةظد . ) ٬خظ٠ٞ ـظد ا٬ا اگش یکی اص اٜشاد حیٮ حذا٠٪ دس این ،کنیذ 

اگش ٔذٯ ای پیذا ـذٯ انذ که حم٭یٮ  ،داـخه ةاـیذ که ـ٭ا ٠تال ةا یکجظس حاییذ ایذٯ کاسحان سا ـشطٓ کشدٯ ایذ

 .(پؾ کؽی هؽد که ٜکش کنذ ایذٯ خظةی ةظدٯ  ،ةگیشنذ ةه حیٮ ـ٭ا ٩٬ح٢ ـظنذ 

. ة٩که ةشسؼی ط کفٞ این حظصٯ ةه ٬نّظس کؽث دانق اؼد ط نه ٜشطؿ ٬حمظ٧ نیؽد  ،هذٛ ال٩ی حاییذ ایذٯ

آنشا کؽث دانق ح١٩ی کنیذ . حذا٠٪ حاال ٬ی دانیذ که  ،. اص کؽانیکه ایذٯ حان سا ن٭ی پؽنذنذ ناساحد نفظیذ پظ٧

 ٬حمظ٨خان سا ةه کذا٫ ؼ٭د پیق نتشیذ . ةایذ خظـحا٧ ةاـیذ که هنظص دس این ٬شح٩ه اص پشطژٯ چیضی ةه ٘یش اص 

خن ٬ٕ٭ظال ؼادٯ حش  ،هنظص چیضی نؽاخخه ایذ  ،ص٬ان ط انشژی لٛش نکشدٯ ایذ  ط دس این ٬شح٩ه ٜیذةک ط نّش گٜش

اؼد . این ٌظس ةه این ٬ؽا٨ه نگاٯ کنیذ که 0 اگش ا٬شطص لتح یک ـ٩ظاس ط یک پیشاهن ةپظـیذ ط ةا ٬ظی ؼش ـانه 

یذ احخ٭اال ةشایخان اه٭یخی نذاسد ط ـانه ةاال ٬ی انذاصیذ اگش کؽی ةٕذا ایشادی اص ِاهشحان ةگیش ،نکشدٯ ةیشطن ةشطیذ 

)٬ن خی٩ی هٮ ؼٕی نکشدٯ ةظد٫ ؼش ط طوٕٮ سا ٬شحث کنٮ ، پؾ خی٩ی هٮ حٛش ةیشاهی نتظدٯ ( ا٬ا اگش ةشطیذ 

 ،ةیشطن دس حا٨یکه حاصٯ ٬ظهایخان سا کظحاٯ کشدٯ ایذ ط ٨تاػ ٬شحث پظـیذٯ ایذ ط ةٕذ کؽی اص ِاهشحان خظـق نیا٬ذ

ةا طجظد  .فخش ناساحد ٬ی ـظیذ )این ه٭ه ط٠د ط پظ٧ لٛش کشد٫ ، هنظص هٮ اص ٠یاٜه ا٫ خظـفان ن٭ی آیذ (ةی

آنکه کؽث این دانق ط اٌالٔاج ةالٜال٩ه ٬نجش ةه دسآ٬ذهای هنگٝد نخظاهذ ـذ ، ا٬ا ةشای ٬ظ١ٜید آحی 

 ک٭پانی حان وشطسی اؼد .

( سا ؼاخخیذ ٬ی حظانیذ این سطـهای نّش Minimum Viable Product ط٠خی ٬حمظ٧ ةا حذا٠٪ کاسآیی حان )

 ؼنجی اص ٬فخشی های ةا١٨ظٯ سا دطةاسٯ ةه کاس ةتشیذ حاةتینیذ آیا آنها ٬حمظ٨خان سا ٬ی پؽنذنذ .
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الظ٧ اط٨یه سا ةه خاٌش داـخه ةاـیذ . اص اٜشادی که ن٭ی ـناؼیذ ؼظا٧ کنیذ ، ط ؼظا٨های ةاص )که جظاب ٠ٍٕی  

اص نخایج ناساحد نفظیذ . ١َٜ ةشگشدیذ ،خیش جظاب دادٯ ن٭ی ـظنذ ( دس ٬ظسد ٬حمظ٧ ةپشؼیذ نذاسنذ ط ةا ة٩ه /

ةتینیذ آیا ٬ی حظانیذ نّشهایی سا که ج٭ٖ کشدٯ ایذ دس نؽخه ةٕذی ٬حمظ٧ ةگنجانیذ . ؼٕی کنیذ ةشای 

حٕذاد ٬حمظ٨خان پیق ٜشه های ٬فخمی داـخه ةاـیذ . چه کؽانی اص ٬حمظ٧ خظـفان خظاهذ آ٬ذ ؟ چه 

ةشای  یةاصدیذ کننذٯ انخّاس داسیذ طب ؼاید حان داـخه ةاـذ ؟ ٬هٮ اؼد که دس این ٬ظاسد پاؼخ های ٬فخم

 خظدحان داـخه ةاـیذ حا ةتینیذ ةه چه خظةی داسیذ ةاصاس سا اسصیاةی ٬ی کنیذ ط حخ٭ین ٬ی صنیذ .

ٛش خی٩ی چیضها سا دس خظدؿ داسد . آیا ٠أذٯ ٠ذی٭ی ح٢ ه٭یفه ةا ٬فخشی اؼد سا ةه خاٌش داسیذ ؟ خظب این ح

هشسطص ةا این ج٭٩ه ؼش ط کاس داسنذ . ٬هٮ نیؽد که ٌٛش  ،لاحتان سؼخظسان ط دؼد انذسکاسان لنٕد خذ٬اج

حاال ٬ی گظیذ ٠هظٯ اؿ سا ةا ـکش ٬ی خظاهذ ،  ،ط٨یگٝخه ٠هظٯ ح٩خ ٬ی خظاهذ ط ـ٭ا هٮ ه٭ان سا ةشایق آطسدٯ ایذ 

دیگش ٜشدا ةه آنجا نخظاهذ آ٬ذ ط ةه  ،دس ٘یش اینمظسجةذهیذ ط ٨تخنذ ةضنیذ ةه اط ١َٜ ـکش سا ةا اط ةحث نکنیذ 

دطؼخانق هٮ ٬ی گظیذ که ةه آنجا نشطنذ . ا٬ا ط٠خی داسیذ ٬حمظ٨ی ٬ی ؼاصیذ که ٬ی خظاهیذ ةه ٬فخشی هایی 

ح٢  ـٕاس   ، این ) ٬نّظس ٜشطؿ اینخشنخی ط ٬جاصی اؼد(نفؽخه انذنةٝشطـیذ که دسؼد ه٭انجا سطةه سطیخان 

سا ساٯ  اؼخاسحاپیک جایی دس ةین ساٯ گٮ ٬ی ـظد اص آنجا که ةؽیاسی اص اٜشادی که ،ه٭یفه ةا ٬فخشی اؼد 
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انذاصی کشدٯ انذ اص حظصٯ ٬هنذؼی ةظدٯ انذ کا٬ال اص حجشةه ٬فخشی دطس ةظدٯ انذ ط ایذٯ های ٬شةظً ةه حظؼٕه 

 ٬فخشی ةشای ةؽیاسی اص آنها حکٮ یک ٬کاـٝه سا داسد.

دائٮ ٬حمظ٨خان ی٩ی اص کخاةهای ٬ظجظد دس ةاصاس )ةشای کاسآٜشینان ط ؼایشین ( ةش پفخکاس حاکیذ داسنذ . یٕنی ةایذ خ

ط اص ٌٟش ٬خخ٩ٞ دس٬ظسدؿ لحتد کنیذ . ةه کاسکشدن دس صیشص٬ین خانه حان ادا٬ه دهیذ ط سا آص٬ایق کنیذ 

 ،یی این اؼد که ٬٭کن هٮ هؽد اینٍظسنفظد جظاب خظاهذ داد . ا٬ا حٛش نهاها ةالخشٯ ح٭ا٫ این ؼخد کظـی 

لحتد کنیذ ةه این ٬ؽئ٩ه صطدحش پی خظاهیذ ةشد ط خظدحان  هش اص چنذگاهیط اگش ةا ٬فخشی هایخان دس ه٭ان اطای٪ 

 ـظد .٬ی دهذ ط ٬ظ٢ٜ  ٬ی سا اص ـش آن سها ٬ی کنیذ حا ةخظانیذ ةه ؼشٗا ایذٯ ای ةشطیذ که طا٠ٕا جظاب

 Pivotط چشخق ایذٯ  ٬شکضید ٠شاس دادن ٬فخشی ، آ٬ادگی ةشای، چاةک ٬انذن  ناب ـذن

کاسآٜشینی ةه ـ٭اس ٬ی آیذ ٬ی گظیذ که حئظسی حظؼٕه  نظین ( که اص پایه گزاسان ان١البSteve Blankاؼخیظة٩نک )

ی کاسآٜشینان اؼد . دسؼد ه٭انٍظس که ،٬فخشی اط  س ةایذ هٮ د اؼخاسحاپدس طا٠ٖ حنها یک ٠ؽ٭د اص ةشنا٬ه آ٬ظـص

٬خٝاطج Marketing Plansط هٮ ن١فه های ةاصاسیاةی ـان  ٬Business Modelsظسد ٬ذ٧ های حجاسی

ةیانذیفینذ ، ةایذ دس ٬ظسد اینکه ؼاص٬ان چٍظس اداسٯ ٬ی ـظد ط چٍظس ةایذ اٜشاد سا اؼخخذا٫ کشد نیض ٬خٝاطج ٜکش 

 Four Steps to Theـک٪ کخاةی ةه نا٫ " کننذ . اص ص٬انیکه ة٩نک جضطٯ هایی سا که دس کالػ حذسیؾ کشدٯ ةظد ةه 

Epiphany ٬نخفش کشد حا ا٬شطص دیگشان ٬فٙظ٧ پیذا کشدن ط حظویح دادن آن ٠ٍٕاج دیگش پاص٧ کاسآٜشینی ةظدٯ "

ا٬ا ؼایش ٬ظا٠ٖ حئظسی های حجاسی  ،انذ . آنها گاهی حئظسی ها ط ٬ذ٨هایی  اص ه٭ان اةخذای کاس اسائه دادٯ انذ 

حٙییش ٬نّظس دادٯ انذ . ٬ثال حظیظحا دس دهه پنجاٯ  سا اؼخٝادٯ کشدٯ ط آنها سا ةضسگ ط ٬ٕختش سا٬خمظك ک٭پانی های 

د حا ةٍظس کاسآ٬ذحشی ٬اـین حظ٨یذ Lean Manufacturing) حظ٨یذ ناب ٬یالدی سطنذی ةه نا٫ ( سا دس پیق گٜش

کاس ٬ی  حظ٨یذ نابححد سطیکشد ک٭پانی هایی که ایجاد احالٛ ک٭خش ةظد .  ،کنذ . ایذٯ پفد این حشکد هٮ ١َٜ

 . کننذ ؼٕی داسنذ هٮ احالٛ سا کاهق دهنذ ط هٮ حظ٨یذ سا اٜضایق

ط٠خی خَ ٬ظنخاژ سا دس رهنخان ٬جؽٮ ٬ی کنیذ ، ٬ٕ٭ظال پشطؼه ای اص حٕذاد صیادی چیضها دس نّشحان ٬ی آیذ. ا٬ا 

ٞ  سا ٬ی ؼاصد . هش چیضی که  ٠ٍٕهدس هش ص٬ان حٕذاد ةؽیاس ک٭ی  نابحظ٨یذ  ةه حظ٨یذ سؼیذن دس انخّاس ط  دس ل

حظ٨یذ ،٬انذٯ اؼد دس ٜهشؼد اؼد ط ـ٭ا ک٭خشین ٜهشؼد ٬ظجظدی سا ٬ی خظاهیذ ، ٬ثال ٬٭کن اؼد ةشای کؽی 

 Jeremyیک دس ٬اـین ص٬ان کظحاهی سا ةتشد ا٬ا نمث آن ص٬ان صیادی ٌظ٧ ةکفذ . جش٬ی الید اؼ٭ید )

Lightsmith  ٬فاطسٯ ٬ی دهذ آنشا  نابکه ةه ک٭پانی های ةضسگ دس ساةٍه ةا حظ٨یذ  اؼخاسحاپ( یکی اص پیفکؽظحان

اگش ـ٭ا ١َٜ حظ٨یذ کنیذ طحظ٨یذ کنیذ ط حظ٨یذ ط هیچظ٠د دسها سا نمث نکنیذ . آنظ٠د "اینگظنه ـشح ٬ی دهذ 0

حاال ـ٭ا  این ه٭ه دس داسیذ که حظ٨یذ کشدٯ ایذ ط ٬جتظسیذ انتاس کنیذ ط اگش ایشادی دس دس دط٫ طجظد داـخه ةاـذ

 ".لذها دس ؼاخخه ایذ که ه٭ه ه٭ان ایشاد سا داسنذ
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حاصٯ کاس ةیفخش اص ـشکد های ةضسگ ط ٬ٕختش اص اه٭ید ةشخظسداس اؼد .  های کظچک   Businessاین ٬ؽا٨ه ةشای 

حذا٠٪ نگه  ةناةشاین ٜهشؼد ٬ظجظدی سا دس ٬یضان   ،ـشکد های کظچک نیشطی انؽانی ط ؼش٬ایه اواٜی نذاسنذ

١َٜ دس ٬ظسد خَ حظ٨یذ نیؽد که ٬مذاٟ داسد . این ٬ؽا٨ه دس هنگا٫  این ٬ؽئ٩ه ةؽیاس ٬هٮ اؼد ط  ،داـخن

حظؼٕه ٬حمظ٧ هٮ ةؽیاس اه٭ید داسد . ةشای ه٭ین اؼد که کاسآٜشینان الص٫ اؼد ١َٜ یک ٬حمظ٧ ةا حذا٠٪ 

ـ٭ا که ن٭ی خظاهیذ حٕذاد کاسآیی سا حظ٨یذ کننذ ط ؼپؾ آنشا ةالٜال٩ه ةا ٬فخشی های ةا١٨ظٯ ا٬خحان کننذ . 

)حظ٨یذ اهنذ ةظد . این سطیکشد ظ ةؽیاسصیادی اص چیضی سا حظ٨یذ کنیذ ٬گش آنکه ةذانیذ ٬فخشی ها اص آن ساوی خ

 ةه ـ٭ا این ا٬کان سا ٬ی دهذ که ک٭خش سیؽک کنیذ .ناب (

سا آ٘اص کشدنذ که اکنظن  ةا این ٬ؽا٨ه ٬ظاجه ةظدنذ ط کاسةش سطی ـیظٯ ای :199حظؼٕه دهنذگان نش٫ اٜضاس دس دهه 

Agile Development  داؼخان های کاسةشنا٬یذٯ ٬ی ـظد . حظؼٕه دهنذگان چاةک اص یک ؼشی حظؼٕه چاةک یا 

(User story اؼخٝادٯ ٬ی کننذ حا ٬حمظ٨فان سا ةؽاصنذ ةٕذ هشیک اصاین ) ةأث ةه طجظد  داؼخان های کاسةش

نیذ که اص طةؽایخی اؼخٝادٯ ٬ی کنیذ ط ٬ی خظاهیذ هش ط٠د اص آطسدن حٙییشی دس ٬حمظ٧ ٬ی ـظنذ . ٬ثال ٜشه ک

( ٬ی ـظیذ ، ـخن ةٕذی که اص کا٬پیظحش اؼخٝادٯ ٬ی کنذ نخظانذ ةه اٌالٔاج کاسج أختاسی Log Outآن خاسج )

(Credit Card ـ٭ا دؼخشؼی پیذا کنذ . ةشای این ا٬کان )، طةؽاید ةایذ ٔ٭٩کشد طیژٯ ای سا داسا ةاـذ . ط طیژگی

اؼد که ةایذ دس ص٬ان ٬فخن ط حظؼَ ٜشد یا گشطهی اص اٜشاد ٬فخن انجا٫  ٬فخنح٪ این ٬ؽا٨ه یک کاس 

)دط Sprintاؼد . ص٬انی که کناس ٬ی گزاسیٮ حا هش ٠ؽ٭د اص کاس سا انجا٫ دهیٮ  داؼخان کاسةش ـظد . این ه٭ان 

د ( ٬ی نا٬یٮ . ةه این حشحیث ٬ی حظانیٮ ساٯ انذاصی یک  ها  Sprintیذ سا ـا٬٪ یک ؼشی جذ کؽث طکاس ؼٔش

 ةذانیٮ .

. دسحظصٯ نش٫  خالی اص ٬ذیشید پشطژٯ خالله ط  حتذی٪ ـذٯ ةه نظٔی سطؿ یا ه٭ان چاةکی Agileةه ٬شطس ص٬ان ، 

که اٜشاد کذنظیؽی ٬ی اؼد ـا٬٪ سطـهایی  Agileپیق اص ه٭ه ةه کاس ٬ی سطد ،  Agileکه این الٍالح ،اٜضاس 

ؼادٯ ة٭اننذ حا ه٭ه اٜشاد  کاسهاحاکیذ ةش این اؼد که ه٭ه  ، دس این سطؿانجا٫ ٬ی دهنذکننذ ط ٌشاحی هایفان سا 

حیٮ ةخظاننذ آنها سا ةٝه٭نذ ط ةخظان دس ٌظ٧ ٬ؽیش حظ٨یذ حٙییشاج الص٫ سا سطی آنها انجا٫ داد ةذطن آنکه ه٭ه چیض ةه 

 هٮ ةخظسد.

ان ةکاس گیشنذ . یکی اص  Agileننذ سطـهای ا٬شطصٯ اةضاسهای ٬خنظٔی ةشای کاسآٜشینان طجظد داسد که ةخظا سا دس کاـس

 اؼخاسحاپنا٫ داسد که یکی اص الٍالحاج طسصؿ ساگتی اؼد . کاسآٜشینان حاصٯ کاس ط ـشکد کننذگان  Scrum8آنها

سا ةٍظس کا٬٪ ةذاننذ ا٬ا ؼٕی ٬ی کنیٮ ةه ـشکد  Scrumطیکنذ الص٫ نیؽد ح٭ا٫ ٬ٝاهیٮ ٬ظجظد دس حئظسی 

                                                           
 

8
 سجظٓ ـظد. www.drstartup.irةشای کؽث اٌالٔاج ةیفخش ةه  
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ؼأد که ةا ٬ا هؽخنذ ةه  54 طیکنذ ک٭ک کنیٮ که ةشخی اص اةضاسهایی  که ٬٭کن اؼد دس آن  حاپاؼخاس کننذگان 

 انخخاب کننذ. سادسدـان ةخظسد

 

 (٠تال حجشةه کاس ةا یک ٬ذ٧ ٬ذیشید پشطژٯ ٬خٝاطج ةه ناNick Martin٫نیک ٬اسحین )٬Plan.lyظؼؾ ک٭پانی 

خاك ةشای  های ٠اة٩ید ـ٭اه٭ه  ص٬انی اؼد کهةشای  که ،( سا داـخه اؼد Waterfall Method) سطؿ آةفاس

دس دس ال٪ ـ٭ا هش چ١ذس ةخظانیذ دس آن ٠شاس ٬ی دهیذ ،  ،دس نّش ٬ی گیشیذسا آنچه یک طب ؼاید ةایذ انجا٫ دهذ 

٬فخن  یآنشا دس ٬ذج ص٬ان ،این ٠اة٩ید های خاك ةه اٜشادیکه ةایذ آنشا ةؽاصنذ ٬ی سؼذ . ةٕذ آنها ٬شح٩ه ةٕذی

ةٕذ که آص٬ایق ـذ ط ةه حاییذ نهایی  ،ةٕذ حیٮ دیگشی طِیٝه آص٬ایق کشدن آنشا ةه ٔهذٯ ٬ی گیشنذ  ،نذ ٬ی ؼاص 

 سؼیذ ط ا٬ىا ـذ ، طاسد ٬شح٩ه حظ٨یذ ط ٔشوه ٬ی ـظد .

این  ٬Waterfallاسحین ٬ی گظیذ که خی٩ی صطد اص ٬ذ٨ق نا ا٬یذ ـذٯ ط چنین حظویح ٬ی دهذ که 0 ٬فک٪ سطؿ  

ان ٬ی  انؼاخخه ط آص٬ایق ٬ی ـظد ٬ٕ٭ظال ٌشاح ، خاكای ه ٬فخمه اؼد که و٭ن اینک هٮ ایذٯ جا٨تی ةه نّـش

پؾ یا ةایذ ةه ٌشاحان ةگظییذ که ن٭ی حظاننذ آن ایذٯ  ،سؼذ که ٬ی خظاهنذ آن سا هٮ ةه آن ٬خ٩ظً اواٜه کننذ 

فان سا اواٜه ٬ی کننذ ا٬ا ؼایش های جذیذ سا ةه کاس اواٜه کننذ چظن دیگش خی٩ی دیش اؼد ، یا آنکه آنها ایذٯ های

اٜشاد حیٮ آ٬ادٯ آن حٙییش نیؽخنذ . آن ایذٯ های جذیذ اص ٬شح٩ه های حظؼٕه ط آص٬ایق ٬ی گزسنذ ط ةٕذ حیٮ های 

ط اگش خی٩ی ٬نّٮ ط ٬نىتَ نتاـیذ ، کاسحان ةه جایی ٬ی ٬خخ٩ٞ دچاس ؼشدسگ٭ی ٬ی ـظنذ . ط ةه گٝخه ٬اسحین " 

 "ٔشوه نخظاهذ ـذ .کفذ که هیچ ٬حمظ٨ی هیچظ٠د 

http://www.drstartup.ir/
http://www.startupacademy.ir/


www.DrStartup.ir  | www.StartupAcademy.ir  ترجمه : مهدی علیپور سخاوی  

 
97 

دس اؼخشا٨یا کاس ٬ی کشدٯ ةا یک کاس آٜشین ةؽیاس ؼخخگیش ٬ظاجه  اؼخاسحاپنیک ةه یاد ٬ی آطسد که ط٠خی ةشای یک 

٬ا یک ٬ذیش حظ٨یذ ةؽیاس خظب داـخیٮ که ةه نظٔی ٬ؽئظ٧ ٌشاحی ٬حمظ٧ ط ح٭ا٫ ٬فخمه ". اؼدـذٯ ةظدٯ 

ةا طجظد آنکه اینها ". ـذ ط ه٭یفه ایذٯ های جذیذ داـد های آن هٮ ةظد . ٬ٙضؿ هیچظ٠د اص کاس ٬خظ٠ٞ ن٭ی

ةظد٫ ط ةایذ دس  حؽد ٬حمظ٬٧ن ٬ذیش "ذ ا٬ا نیک ةخاٌش ٬ی آطسد که 0 نه٭ه اؼاؼا نکاج ٬ثتخی ةه نّش٬ی سؼ

٬حمظ٧ که این  ص٬انیکها٬ا حا ،٬ی نظـخٮ  گضاسؿ یک ٬فخمه خاك که اط ٌشاحی کشدٯ ةظد حؽد٬ظسد نخیجه 

 "ـذٯ ةظد. نؽخه جذیذی اص ٬حمظ٧اط ٬فٙظ٧ ٌشاحی  ٬ی سؼیذ ةه ٬ن ةشای حؽد 

 Scrum. حخخه  فظنذن هادسدؼش دچاس این اؼخٝادٯ اص ؼایش حکنیک های ٬ذیشید پشطژٯ ةه حیٮ ک٭ک ٬ی کنذ که 

Board  که ک٭ی دس ٬ظسدؿ دس ةخق پیق لحتد کشدیٮ یکی اص اةضاسهایی اؼد که ةه نّش ٬ا ةشای پشهیض اص این

٬ظثش اؼد . این اةضاس سطـی اؼد ةشای ٬نّٮ کشدن کاسها ةش اؼاػ  ،سگ٭ی ط ةحث های داخ٩ی حی٭یطوٕید ؼش د

ةاصسگانی ةاـذ که  اص نظٓانجا٫ ةفظنذ . ٬ثال ٬٭کن اؼد یک کاس  ،نظٓ آنها ط ٬شح٩ه ای اص سطنذ ک٩ی که ةایذ دس آن

یا ه٭ان Scrum Boardةشطد . "انجا٫ ـذ "ط ةٕذ ةه ٬شح٩ه "دس حا٧ انجا٫"ةه ٬شح٩ه  "ةایذ انجا٫ ـظد"اص ٬شح٩ه 

یٕنی کاٜیؽد یک ٨حّه ،٬شاح٪ کاس هشیک اص اٜشاد حیٮ ةشای دس ٬ٕشه دیذ ٠شاس دادن   حخخه اؼکشا٫ اةضاسی اؼد 

کاس هؽخنذ ط دس آن ٨حّه دس حا٧ انجا٫ چه ای اص نگاهی ةه حخخه ةیانذاصیذ حا ةٝه٭یذ که ه٭کاسانخان دس چه ٬شح٩ه 

ان ةفظیذ حا ةپشؼیذ چه کاس ٬ی کننذاسج دیگش کاسی انذ . ةه ٔت ،یا دس چه ٬شح٩ه ای الص٫ نیؽد ٬ضاحٮ کاـس

 هؽخنذ.

ها انجا٫ ـذنذ ، ٬حمظ٧ ٬ی حظانذ ةه ةاصاس ٔشوه ـظد . ٬ه٭خشین پیا٫ این سطـها این  Sprintط٠خی این 

ؽخه های ةهتظد یاٜخه  ای دس ص٬انهایی ٬ٕین ن ه٭یفهط ٔشوه کن ،  نؽخه ای اص ٬حمظ٧ سا ةه ةاصاس  صطداؼد 0

خی٩ی ط٠د سطی ایذٯ حان یا ٬حمظالحخان لٛش نکنیذ .  ٔشوه کن اص٬حمظ٧ سا که حال٪ ةاصخظسد ٬فخشی اؼد ، 

ان سا ةذهنذ ةٕذ ٬حمظ٧ سا ٬ٍاة٢ خظاؼخه آنها حٙییش دهیذ .  ةگزاسیذ ٬فخشی ها نگاهی ةه آن ةیانذاصنذ ، نّـش

فخن کاس ٬اةضاس ها سا ةه ـ٭ا نفان ٬ی دهذ . اگش داط٩ٌث انجا٫ یک طیکنذ ةه ؼادگی کاسآیی این  اؼخاسحاپ

ةشای حیٮ حان هؽخیذ ةایذ آنشا حا آخش ةه انجا٫ ةشؼانیذ . هشکؽی د٠ی١ا ٬ی دانذ ٬ؽئظ٧ کذا٫ ٠ؽ٭د اص کاس اؼد . 

ذن هایی دس ص٬ینه ناب ط چاةک ـ٬فاطسٯ  Comcast( که ةه ک٭پانی های ةضسگ ٬ث٪ Jim Bensonجیٮ ةنؽظن )

ـ٭ا ةه یک ؼیؽخٮ حؽاطی ٩ٌث " طیکنذ خظـق ٬ی آیذ. اؼخاسحاپ٬ی دهذ  حظویح ٬ی دهذ که اص چه چیض ،

٬حخش٬انه آ٬ذٯ ایذ . ط٠خی یکی اص هٮ حی٭ی هایخان ٬ی گظیذ ٬ن ٬ی حظانٮ این کاس سا ةکنیٮ ٜشه ـ٭ا این اؼد 

خی که ـ٭ا کاس یکذیگش سا کنخش٧ خظاهیذ کشد آن١ ،که ٬ی حظانذ  ذس ؼشیٖ اؼد که ةالٜال٩ه ٬ی ٜه٭یذ آیا ط ؼٔش

 "٬ی حظانذ ةه آنچه گٝخه ٔ٭٪ کنذ یا خیش .
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اٜشاد ةایذ دس ٬ظسد اینکه طا٠ٕا چه ٠اة٩یخهایی داسنذ کا٬ال سط ساؼد ةاـنذ چظن حاال ط٠د " ةنؽظن ٬ی گظیذ 0 

انیذ که چٍظس ةایذ پنهان کشدنق نیؽد . ٬ثال ط٠خی ٬ی گظییذ ه٭ین االن ةشاج ٬شٗ دسؼد ٬ی کنٮ ط ةٕذ نذ

٬شٗ خا٫ سا داخ٪ ٬اکشطٜش ةگزاسیذ که ٬شٗ ةپضیذ ، ٬شد٫ خی٩ی صطد ٬ی ٜه٭نذ که کاس سا ة٩ذ  ،اگش ٬شٗ سا پخد

 "!نیؽخیذ 

 ال٩ی اسحتاً اؼدطک٩یذ نکخه 

دیگش الص٫ اؼد ، ه٭ه  اةضاس یا هش نظٓ Scrumکه ةشای دسؼد ـذن حخخه (Brainstorming)اط٨یهٌظٜان ٬ٙضی  

نها هٮ ةه گظؿ ة١یه سؼیذٯ اؼد . ٬ٕ٭ظال دس گشطههای آحیٮ سا هٮ حفظی٢ ٬ی کنذ که ٬ٍ٭ئن ـظنذ ایذٯ  اٜشاد  

این اـخاك یا ةا هظـنذ ط  ،ةضسگ ط دس ـشایٍی که ط٠د کٮ اؼد ١َٜ یکی دطنٝش لحتد سا دسدؼد ٬ی گیشنذ 

ان ٌظسی اؼد که ةأث خاـس ٬ی ـظنذ دیگشان اص طاسد ةحث  یا اص لذای خظدـان خظـفان ٬ی آیذ ، ا٬ا ٬ٕ٭ظال ٜس

طیکنذ آ٬ذٯ چیضی ةشای گٝخن ط ٔشوه کشدن  اؼخاسحاپـذن ةخشؼنذ . ٬ا کا٬ال ٬ٍ٭ئن هؽخیٮ که هشکؽی که ةه 

 نّشاج ط لحتخهای ه٭ه ، ةه خمظك دس آ٘اص پشطؼه ، ـنیذٯ ـظد . اؼددس حیٮ داسد . ةناةشاین الص٫ 

ها ٬ی ةینذ  اؼخاسحاپاط دس که یکی اص ةضسگخشین ٬فکالحی  (٬ی گظیذJermy Light Smithجش٬ی الید اؼ٭ید )

اؼد . یٕنی ةٍظس خالله ، یا حٛش کؽی ـنیذٯ نفذٯ ، یا دس پشطژٯ دطةاسٯ ٬فکالج ٬شةظً ةه اسحتاٌاج ةین اٜشاد 

 کاسی ـذٯ اؼد یا یک ٠ؽ٭د اص حیٮ اٌالٔاج ةؽیاس ٬ه٭ی سا ةه ٠ؽ٭د دیگش ٬نخ١٪ نکشدٯ اؼد.

ةه ٬ا ٬ی گٝد که اط حاوش اؼد ؼشگشطٯ یک حیٮ ـظد دس لظسحیکه ایذٯ اط دس آن حیٮ  اسحاپاؼخیکی اص ختشگان 

دس  اداسٯ کاسگاههای سطـی که این سطصها ٬ن "  0 ٬ظسد ةحث ط ةشسؼی ٠شاس گیشد آن هٮ ١َٜ ةه یک ـیظٯ خاك

ی ةضسگ اص آن اؼخٝادٯ ٬یکنٮ ط آن ةذینمظسج اؼد که  ةٕذ  ،سطی دیظاس ٬ی صنٮ ساکا٘زهای ٠هظٯ ای ةضسگی  آ٬ظـص

. ؼشگشطٯ ٬فک٪ سا ٬ٍشح ٬ی کنذ ا٬ا "( ٬ی دهٮ Post – it-Notesةه ه٭ه یک ةؽخه کا٘ز های کظچک چؽتان )

ایذٯ ٬ن ط اٜشاد گشطٯ ٬ی پشؼذ که آنها چٍظس این ٬فک٪ سا ح٪ ٬ی کننذ . این جا دیگش ١َٜ ٜکش  اص حک حک   ،ةٕذ

 ة٩کهخظاهذ ةظد ، ن٬ن  اص این کاس حی٭ی حنها ٬شةظً ةهؼد . نخیجه حال٪ نخظاهذ ةظد ة٩که ایذٯ ط نّش ه٭ه دخی٪ ا

 . اؼداین نخیجه اص نّشاج ه٭ه حال٪ ـذٯ 

  اؼخاسحاپ این سطؿ ٜظایذ دیگشی هٮ داسد اط٧ این که ٬فخن ٬ی کنذ گشطٯ چٍظس ةایذ کاس کنذ . ه٭ه دس ٌظ٧

اٜشاد ایذٯ هایی داسنذ که ٬ذحهاؼد دس رهنفان طیکنذ ةشای اِهاس نّش احؽاػ ساحخی ٬ی کننذ. ه٭چنین گاهی 

ه٭ین ،طیکنذ ه٭ه آن ایذٯ ها سا ةه انجا٫ ةشؼانذ  اؼخاسحاپحخی اگش حیٮ ط٠د آنشا نذاـخه ةاـذ که دس ٌظ٧  ،ةظدٯ 

که ایذٯ های ه٭ه ٬ٍشح ـذٯ ةاـذ این ا٬کان طجظد داسد که آنها سا کناس ةگزاسنذ ط احخ٭اال ةٕذا ةه ؼشا٘فان 

 ةیاینذ. 
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ه٭چنین ٬ی حظاننذ اص آنها ،طیکنذ ةه اٜشاد حظلیه ٬ی کنیٮ ةه کاس گیشنذ  اؼخاسحاپحکنیک هایی که ٬ا دس اگش 

ه٭ه چیض ج٩ظحش اص ص٬ان ةشنا٬ه سیضی ٬ی  ، ؼشگشطٯ های کاسآ٬ذحشی ةؽاصنذ . دس یک سطؿ ؼنخی ٬ذیشید پشطژٯ

ذٯ اؼد . ا٬ا ةا ةه کاسةشدن سطؿ حظؼٕه ٬فخشی ـظد ، ط هش حٙییشی که دس ٌظ٧ کاس الص٫ ـظد انگاساص ةاال سؼی

این ا٬کان دادٯ ٬ی ـظد که حا حذطدی ةا  اؼخاسحاپةه ٬ظؼؽان  ،٬حمظ٧ ةا حذا٠٪ کاسآیی ةه ةاصاس  یٕنی اسایه 

ؼشخظسدگی ک٭خشی نؽتد ةه آنچه ه٭کاسانفان دس این پشطؼه حجشةه ٬ی کننذ ، سطةشط ـظنذ . دس اةخذای کاس 

هش حٙییشی که انجا٫ ـظد ةش اؼاػ  دس ٬شح٩ه ةٕذذ . ن٬ی ـظ  اسایه ک٪ اٜشاد حیٮ  ؼظیاص  صیادینّشاج ط ایذٯ های 

ان ةظدنذ ١َٜ ةه  ـظاهذ جذیذی اؼد که ج٭ٖ آطسی ـذٯ ، نه یک ٜکش ناگهانی که ط٠خی ة١یه ٬فٙظ٧ انجا٫ کاـس

٬ی حظانذ ةه  ؼش صنذ کهگشطٯ ها ؼش  ؼظی خظد ؼشانه اص  هٮ ةه اینمظسج که این کاس رهن ؼشگشطٯ ا٨ها٫ ـذٯ ةاـذ آن 

 دس حیٮ ٬نجش ـظد .  انةاطسنکشدنی اص ؼظی ؼایش ه٭کاسانف ناساحخی ط ؼشخظسدگی  

آیا هی تَاًیذ جٌبِ ّای دیگزی اس سًذگی تاى را در ًظز بیاٍریذ کِ در آًْا ّن السم باشذ 

 ًظز هثبت دیگزاى را جلب کٌیذ ؟

ذؼد آطسیذ ؼٕی کنیذ و٭ن آنکه کنخش٧ ةحث سا دس ط٠خی ٬ی خظاهیذ سای اکثشید یک گشطٯ سا ة

 ( حم٭یٮ گیشی کنیذ.Action Plan) یاحیدؼد داسیذ نّش خظاهی کنیذ ط نهایخا ةشای یک ٌشح ٔ٭٩

 

این نکخه سا ةا حظویح دادن حٝاطج ةین کاپیخان کشک دس جنگ ؼخاسگان ط ژان ٨ظک  اؼخاسحاپیکی اص پیفکؽظحان 

 ( چنین نفان ٬ی دهذ Star Trek : Next Generation0٪ آینذٯ )پیکاسد  دس جنگ ؼخاسگان 0 نؽ

ةظد که اگش ن١فه این ةظد که یکی ةشطد ط پذس ةیگانه ای سا دس ةیاطسد اط اط٨ین  ةهادس  کشک یک ٠هش٬ان ٬اجشاجظ ط ةضن

ه ١ٔث دس حا٨یکه پیکاسد ه٭یفه دس ؼٝین "حا٧ کن اؼکاحی" نٝش داط٩ٌث ةظد ط اط اط٨ین کؽی ةظد که ٬ی گٝد 

٬ی ایؽخاد ط اجاصٯ ٬ی داد ة١یه ه٭ه نّش ةذهنذ ط ج٩ظ چفٮ ةاـنذ . اط ١َٜ ١ٔث سطی لنذ٨ی اؿ ٬ی نفؽد ط 

 . نّشهای ة١یه سا ٬ی پشؼیذ ط ةٕذ ةهخشین ایذٯ سا انخخاب ٬ی کشد

. ذ ةه ٔتاسج دیگش ةهخشین ؼشگشطٯ ها آنهایی هؽخنذ که ةه ٠اة٩ید ط اؼخٕذادهای اٜشادـان اجاصٯ ِهظس دهن

( ةشای ح١ؽیٮ کشدن کاسها ةأث  Agile Methodsطیکنذ ةا یکی اص ٬خذ های چاةک ) اؼخاسحاپحشکیث سطنذ ؼشیٖ 

 ٬ی ـظد ه٭ه چیض ـٝاٛ ـظد .
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 ةچؽتیذ ةه ٬ظاسد ال٩ی

( Lean &Agileط چاةک ) نابطیکنذ ٬ٍا٨ٕاج صیادی دس ٬ظسد سطـهای  اؼخاسحاپنیک ٬اسحین ٠ت٪ اص آ٬ذن ةه 

خظدؿ ٬ی گظیذ خی٩ی ٬فخاٟ ةظد٫ که آنها سا ا٬خحان کنٮ ط ةا آن ها کاس کنٮ . ک٪ این ٬ٝهظ٫ که داـخه اؼد . 

٠ت٪ اص آنکه حخی ةه ٬شح٩ه حظؼٕه آن ٬حمظ٧ سؼیذٯ  ،هایی سا که حاوش ةاـنذ ٬حمظ٧ حظ سا ةخشنذی ةایذ ٬فخش 

٬ی گشدانذ ةؽیاس جا٨ث ط ١٬تظ٧ سا کؽث ط کاسی کا٬ال ٬ن١ٍی ةظد . این نگشؿ ةشای هشکؽی که  ،ةاـی پیذا کنی

 اؼد .

یا چاةک ةه ٬ظؼؽان ٬ی آ٬ظصنذ که کاس سا دس ؼٍح کظچکخش نگه داسنذ ، ط دس نخیجه  نابسطـهای  دؼخظساج ط 

ان دخی٪ کننذ ط هشاص گاهی حٙییش الص٫ سا ایجاد کننذ . ، کاسآیی ٔ٭٩یاج سا ةاالحش ةشنذ  نّش ٬فخشی سا دس کاـس

ةه خظاؼخه ٬فخشی گظؿ کنیذ ةالٜال٩ه خظدحان سا ةا آن حٍتی٢ دهیذ ط دس ٬ظسد ٠اة٩ید نگشؿ ال٩ی این اؼد که 

( ةشای ک٭پانی های نظپا ط حاصٯ کاسی Lean / Agile/ چاةک ) نابهای ال٩ی حان لادٟ ةاـذ . اص آنجا که سطـهای 

ذ ط حظؼٕه هؽخنذ ط هنظص ةاصاس ـان ٬خٙیش ط ةه نظٔی نا ةؽیاس ایذٯ آ٧  ،٬فخن اؼد که هنظص دس ٬شاح٪ اط٨یه ـس

ی ـظنذ. اؼخاسحاپ٬ن١ٍی اؼد که دس سطیذاد هایی ٬ث٪ ط   طیکنذ هٮ ـناخخه ط ٬ٕٜش

ط ؼتک کاس دس این سطیذاد ،ه٭گی طیکنذ  اؼخاسحاپ ٬ظجظد دس ةه ٔتاسحی ٬ی حظان گٝد حیٮ ها ط ایذٯ های

پیق اسائه ـذٯ انذ ط أىا حیٮ دس چاةک هؽخنذ . جایی که ایذٯ ها ه٭ین چنذ ؼأد  ناب ط ١٬ذ٬اج ـیظٯ های 

هؽخیذ که هنظص ١َٜ داسیذ حظویح  ایاةخذا که ةه سطیذاد آ٬ذٯ ةظدنذ ةاهٮ ٘شیته ةظدنذ . ـایذ ط٠خی دس ٬شح٩ه 

 سا ةکاس ةتنذیذ. نابک٭ی صطد ةاـذ که سطؿ های  ،٬ی دهیذ که ٬حمظ٧ یا خذ٬خخان چیؽد 

ناؼان  طیکنذ ( که ١َٜ چنذ ؼأد اص  اؼخاسحاپظپایی )٬ث٪ حیٮ های ةشای چنین حفکیالج ن Lean/Agileا٬ا کاـس

ان ٬ی گزسد هٮ چیضی ةشای گٝخن داسنذ .  الظ٧ کاس آ٬ذ کشدن ٔ٭٩یاج ، نّٮ دهی ةه پشطژٯ ها اص ٌشی٢ ٔ٭ـش

 دطسٯ ٔ٭ش )یا ص٬ان انجا٫( هش ٠ؽ٭د اص کاس ط نه ةش اؼاػ ٠اة٩ید ها ، دخی٪ کشدن نّش ٬فخشی ط حٙییش جهد دادن

کا٬ال دس ٬ظسد این حیٮ هاةه کاس ٬ی  ط ه٭ه  ه٭ه ،دس ه٭ان اةخذا ط ةٕذا دس ٌظ٧ کاس ظ٧ ةش اؼاػ نّش ٬فخشی٬حم

 . آینذ

ها سا ٬ث٪ ح١٩ه دس نّش ةگیشنذ . ةه این ـک٪ که ایذٯ  اؼخاسحاپطیکنذ ٬ی خظاهیٮ که اٜشاد حظؼٕه  اؼخاسحاپ٬ا دس 

ظ٨ی ةا حذا٠٪ کاسآیی حظ٨یذ ٬ی ـظد ، اص ٬شد٫ خظاؼخه ٬ی ای ـک٪ ٬ی گیشد ،اص ٬شد٫ نّش ؼنجی ٬ی ـظد ، ٬حم

اص ٬شد٫ خظاؼخه ٬ی ـظد دطةاسٯ آنشا ا٬خحان کننذ ، این سطنذ  ،ـظد آنشا ا٬خحان کننذ ، ٬حمظ٧ ةاصنگشی ٬ی ـظد

دس ٌظ٧ کاس سا خی٩ی ؼشیٖ دسؼد کنیذ . اگش ـشکد کننذگان  الالحی ةه ـ٭ا ا٬کان ٬ی دهذ که اـختاهاج  

طیکنذ این پشطؼه سا اص اةخذا ةه کاس گیشنذ یاد ٬ی گیشنذ که آنشا دس ح٭ا٫ کاسهای کاسآٜشینی ـان دخی٪  اؼخاسحاپ
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سطی ٬ی  Pivotیا )چشخق( کننذ . جا٨ث اؼد ةذانیذ که یکی اص حظصٯ هایی که اٜشاد ا٩٘ث ةه حٙییش جهد دادن

( ؼنخی این ٬ؽا٨ه که پظ٧ ـ٭ا Business Plan) کؽث ط کاسآطسنذ ٬شةظً ةه ٬ؽائ٪ ٬ا٨ی اؼد . ةا آنکه دس ٌشح 

ها این نظٓ حٝکش ةایذ ٜٟش کنذ . ٬ثال ٬٭کن اؼد  اؼخاسحاپدس ،ا٬ا اص کجا ةیایذ نکخه ال٩ی ک٪ حفکیالحخان اؼد 

هیچ کؾ حاوش نتاـذ ةاةد طب ؼایخی که این ا٬کان سا ةه ـ٭ا ٬ی دهذ که ةه ٌظس دؼخه ج٭ٕی ةشای ؼٝشی پؾ 

خد کنذ ط٨ی ـشکد های ٬ؽاٜشحی ٔال٠٭نذ ةاـنذ که ةه چنین گشطههایی دؼخشؼی پیذا پظ٨ی پشدا ،انذاص کنیذ

ذ ة٩که نا٬ا کاسةشان گظگ٪ ٬مٛش کننذٯ آن نتاـ ،کننذ . ـایذ ـ٭ا یک ٬ظحظس جؽخجظی ٔا٨ی داـخه ةاـیذ 

 دس آن جؽخجظ ها ةاـذ . ،ـشکد هایی ٌٛش حؽاب ـ٭ا ةاـنذ که ٬ی خظاهنذ حت٩یٙاحفان

( ٬ٍ٭ئن نتظد اٜشادی  حاوش ـظنذ ةشای ؼشطیؽی که ةه آنها ا٬کان ٬ی داد اٜشاد Nick Martinنیک ٬اسحین )

دیگشی سا دس ٜشطدگاٯ ٬ال٠اج کننذ پظ٨ی ةپشداصنذ . ةا طجظد آنکه چنذین ٬اٯ اؼد که طب ؼایخی ةه این ٬نّظس ساٯ 

دس اصاء این ؼشطیؾ پظ٨ی  حیٮ اؿ هنظص داسنذ سطی این ٬ؽا٨ه که چه کؽی حاوش اؼد ،انذاصی کشدٯ اؼد 

ةپشداصد کاس ٬ی کننذ .طی اخیشا ةه این ٜکش اٜخاد که ـایذ ـشکد های چنذ ٩٬یخی ةخظاننذ ٬فخشیان ال٩ی اؿ 

خٮ ط 0"ةاـنذ . یکی اص کاسةشان دس ٬ظسد احخ٭ا٧ این ٬ؽا٨ه اص اط پشؼیذٯ ةظد . ٬اسحین ٬ی گظیذ ةا آنها ح٭اػ گٜش

ها انجا٫ داد٫ حا ةٝه٭ٮ ٬فک٩فان کجاؼد حاال ةا هش حٕذاد ـشکد چنذ ٩٬یخی ٬ماحته ای ةه ٔنظان ٬فخشی ةا آن

 "که ةخظانٮ پیذا کنٮ ه٭ین کاس سا ٬ی کنٮ .

 .اؼخٝادٯ کشدٯ اؼد Lean/Agileحٝکش چاةک ط ناب  نیک اص ص٬انی که ک٭پانی اؿ سا ساٯ انذاخخه اص این  ایذٯ های

ةه خمظك اگش ٠تال ؼش٬ایه ای هٮ دسیاٜد کشدٯ  ،هؽخیذ س کؽث ط کاساٯ انذاصی یک  اطاؼَ ٜشآینذط٠خی دس 

حاصٯ ـشطٓ کشد . ؼش٬ایه گزاسان  ) ٬نّظس سطـهای چاةک ط ناب اؼد(خی٩ی ؼخد ٬ی ـظد این سطـها سا ،ةاـیذ

اگش  !یک ٬حمظ٧ ٬فخن سا ٌی یک ٬ذج ص٬ان ٬فخن ٬ی خظاهنذ . ةه ٔالطٯ ١٬ذاسی هٮ ةاصگفد ؼش٬ایه

هٮ ةشیضیذ ط ةخظاهیذ طؼَ کاس ةه ؼشٗا ٬فخشی ها ةشطیذ ؼها٬ذاسان سا ناساحد خظاهیذ ـ٭ا ک٪ ن١فه کاس سا ةه 

 کشد .

طیکنذ جای خظةی ةشای ا٬خحان کشدن ةشخی اص این سطـهاؼد . آیا دس ٬ظسد  اؼخاسحاپد٠ی١ا ةشای ه٭ین اؼد که 

س ٬ظسد اینکه ٌشاح گشاٜیکی یک ٬فخمه ٬٭کن )دس ٬حمظ٧( ةین اٜشاد حیٮ حان حٝش٠ه ةه طجظد آ٬ذٯ ؟ آیا چیضی د

ا اص حٕذاد  که ةٙ٪ دؼخخان نفؽخه چه کاس ٬ی کنذ طکاسؿ چه سةٍی ةه کاس ـ٭ا پیذا ٬ی کنذ ن٭ی دانیذ ؟ آیا لٜش

 اؼخاسحاپـشایٍی که هش یک اص حیٮ های  –کاسهای ٜشاطانی که ةایذ انجا٫ ـظنذ جا صدٯ ایذ ؟ دس ح٭ا٫ این ـشایَ 

٬ی حظاننذ دس حم٭یٮ گیشی  Lean/Agileسطـهای  -یکنذ ةا آن ٬ظاجه ٬ی ـظد طیکنذ حذا٠٪ یکتاس دس ٌظ٧ ط 

حظؼٕه ٬حمظ٧ یا خذ٬اج ط ٬ذیشید طِایٞ ةه ـ٭ا ک٭ک کننذ . ةه کاس گیشی این اةضاس ها ط سطـها چیضی ةه 

ط این دس  ،طیکنذ اواٜه ن٭ی کنذ ، ا٬ا کیٝید کاس سا ةهتظد ٬ی ةخفذ  اؼخاسحاپؼأخه  54 نخیجه ٜٕا٨ید ـخاةضدٯ 

http://www.drstartup.ir/
http://www.startupacademy.ir/


www.DrStartup.ir  | www.StartupAcademy.ir  ترجمه : مهدی علیپور سخاوی  

 
112 

ـ٭ا سا دس آینذٯ حٕیین کننذ یک دنیا حٝاطج ایجاد خظاهذ  اؼخاسحاپ٠ىاطج هیاج داطسی که ؼٕی داسنذ کاسآیی 

 کشد .

 

سا دس صنذگی سطص٬شٯ حان هٮ ةه کاس ةگیشیذ . دٜٕه ةٕذ که  Lean/Agileـ٭ا ٬ی حظانیذ حکنیک های 

کالؼی پؽش دطاصدٯ ؼا٨ه حان سا نّٮ  ایق  خظاؼخیذ سطی یک حح١ی٢ گشطهی کاس کنیذ یا ٨تاػ های ن٭

د کاسحان سا ج٩ظ چفٮ داـخه  Scrumط حشحیث ةذهیذ یک حخخه  دسؼد کنیذ حا ةخظانیذ سطنذ پیفٜش

 .ةاـیذ ط ةشهش کاسی ٬ؽ٩َ ةاـیذ

ـایذ ةخظان گٝد که ٬ه٭خشین طیژگی طیکنذ حاکیذ صیادی ٬ی کنیٮ چظن  اؼخاسحاپ٬ا سطی ٬حذطدید ص٬انی 

،ةجای آنکه اؼد . ا٬ا ةا طجظد این ٬حذطدید ص٬انی که داسیذ  کنذ ه٭ین ٬حذطدید ص٬انی آنطی اؼخاسحاپ

ص٬انی سا لٛش نّٮ ط حشحیث دادن ةه حیٮ حان کنیذ. ـایذ  ةش سطی پشطژٯ سا ـشطٓ کنیذ،ةهخش اؼد ةالٜال٩ه کاس

خان سا ص٬انیکه هذس ٬ی دهیذ ا٬ا دس دساص ٬ذج  این کاس سا ٬ی کنیذ ةه نّشحان ةشؼذ که داسیذ د٠ی١ه های ةا اسـص

ص٬انیکه حیٮ حان ححد ٜفاس ط اؼخشػ خظاهذ ٬خمظلا ؼأد آینذٯ (  24 ةشای ٬ثا٧ دسطا٠ٕا ک٭ک خظاهذ کشد )

ةظد . ـ٭ا ةایذ ط٠خی ه٭ه چیض نؽتخا آسا٫ اؼد هش ٠ؽ٭د اص پشطؼه کاس سا دس جای ٬خمظلق ٠شاس دهیذ حا ط٠خی 

)٬نّظس این اؼد که پیق اص اینکه ةا حکیه ةش آن کاس سا ةه پایان ةشؼانیذ .  ه٭ه چیض ـ٩ظٗ ط پیجیذٯ ـذ ةخظانیذ

 احٝا٠ی ةیاٜخذ ساٯ ح٩ی انخخاب کنیذ(

 

ی کاسآٜشینی  ٠ٍٕاج گٮ ـذٯ ةشنا٬ه آ٬ظـص

ة٩که طجظد ٔا٬٪ ،که یک ٬حمظ٧ حظ٨یذ ٬ی ـظد ةا ک٭پانی های ٬ٕختش حٝاطج داسد  سطـیها نه حنها  اؼخاسحاپدس 

ها نیاص  اؼخاسحاپ. پظ٨ی که  ـذٯ اؼد ( هٮ دس آنها ةأث ٬خٝاطج ةظدنفانRisk Capitalپزیش ) ؼش٬ایه سیؽک

)چیضی که ةهش  اطال آن١ذس ةضسگ نیؽد ،دط٬ا اینکه دس ٠ا٨ث سطـهای ؼنخی اخز طا٫ اص ةانک ها ن٭ی گنجذداسنذ 

اسد ةانکی ـظیذ ط ةگظییذ ٬ن اگش ط "0حا٧ ٠ادس هٮ نیؽخنذ که ةگیشنذ( آنٍظس که اؼخیظ ة٩نک حظویح ٬ی دهذ

کؽد احخ٭ا٧ داسد که % :9این١ذس ٬ظجظدی داس٫ که ٬ی خظاهٮ آنشا ؼش٬ایه گزاسی کنٮ ط ٬ی دانٮ که   ـظ٫طـس

اص  ،ها سا ٬خ١ت٪ ٬ی ـظنذ اؼخاسحاپ. اٜشادیکه هضینه الص٫ " ذٯ اص ةانک ةیشطن خظاهنذ انذاخد، آنها ـ٭ا سا ةا خن

ٮ دسلذ ناچیضی که  اؼخاسحاپه  ؼش٬ایه گزاسی سطی این این نّش اٜشاد نادسی هؽخنذ ک ا٬یذ ٬ظ١ٜید ها سا ٩ٔی٘ش

 کؽث ط کاسی ةؽیاس ؼظد آطس ٬ی داننذ . هنظص ،داسنذ
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ها هضینه ـان سا ةذؼد ٬ی آطسنذ نیض ةا ک٭پانی های ةضسگ ٜٟش داسد . اگش ـ٭ا اص جایی ٬ث٪  اؼخاسحاپسطـی که 

 ،ةاالیی اص خٍش ـکؽد این که ةخظاهیذ سطی ٬ظاسدی ةا چنین ٬یضان   کش  یک ک٭پانی ةضسگ ط ٬ٕختش آ٬ذٯ ةاـیذ ٜ

خه ای ط ؼش٬ایه داسان سیؽک  ،ؼش٬ایه گزاسی اط٨یه ةکنیذ  خی٩ی اح٭١انه ةه نّش ٬ی سؼذ . ا٬ا ؼش٬ایه گزاسان ٜـش

آنها ؼٕی ٬ی (ةه ـیظٯ های نظینی دس ٬ظسد اینگظنه ؼش٬ایه گزاسی ها ٜکش ٬ی کننذ . VentureCapitalistپزیش )

های کظچک ط ٬خٕذد ؼش٬ایه گزاسی کننذ )سطؿ دانه پاـی (ط دس  Businessپظ٧ سا سطی  یکٮ حش  کننذ ١٬ادیش  

 اؼخاسحاپذ سا داسنذ . نانخّاس ةشگفد ١٬ادیش ةیفخشی پظ٧ اص هشیک اص این ؼش٬ایه گزاسی های اط٨یه که ٬ظ٢ٜ ةفظ 

سا ةیاطسد حا ةه کاسآٜشینان ک٭ک  اؼخاسحاپسی ط ٬ؽائ٪ ٬ا٨ی طیکنذ ؼٕی ٬ی کنذ ٬فاطسانی اص دنیای ؼش٬ایه گزا

 ؼش دس ةیاطسنذ . ،کننذ که اص ٬ؽائ٪ ٬ا٨ی این ةخق اص دنیای حجاسج

ی کاسآٜشینی هؽخنذ که ةایذ نظـخه ـظنذ . یک ٬ؽا٨ه ٬هٮ این اؼد  هنظص  ةخق های دیگشی اص این ةشنا٬ه آ٬ظـص

ها دس ا٩٘ث ٬ظاسد پظ٧ کاٜی ةشای  اؼخاسحاپ. اؼخخذا٫ کشد  سحاپاؼخاچٍظس ةایذ اٜشاد ٬ناؼث سا ةشای یک که 

ناؼان سدٯ ةاال  نذاسنذ ط دس ةیفخش ٬ظا٠ٖ نیاصی هٮ ةه چنین اٜشادی نذاسنذ .  ی ٬ناةٖ انؽانی سا اؼخخذا٫ کاـس

که حخی پیق اص  یةخف ،ةخق حیاحی کاس اؼد، اؼخاسحاپجؽخجظ ةشای پیذا کشدن ٬ظؼؽان ـشیک یا حیٮ ال٩ی 

 ظؼٕه ٬فخشی انجا٫ ٬ی ـظد .ح

طیکنذ ةه ـ٭اس ٬ی سطد . ٬ا آنجا که اص ـتکه  اؼخاسحاپةخق ٬هٮ ط حیاحی ،٬ناؼث  ـشیک   پیذا کشن یک ٬ظؼؾ  

ؼاصی ٔ٭٩گشا لحتد کشدیٮ ک٭ی دس ٬ظسد این ٬ؽا٨ه هٮ حظویح دادیٮ . ا٬ا ٬هاسج هایی که ةذنتا٨ق هؽخیذ چه 

 ،ها ةه اٜشادی نیاص داسنذ که انٍٕاٛ پزیش ةاـنذ  اؼخاسحاپاوح ةیایذ ا٬ا هؽخنذ ؟ ٬٭کن اؼد این ٬ؽا٨ه ةه نّش ط 

اینجا پظ٨ی ةشای خشیذ آن ص٨ٮ صی٭تظهایی که دس ک٭پانی های ةضسگ هؽد طجظد نذاسد ط ةشای کؽی دؼخیاسی که 

ةایذ انجا٫ اٜشاد خظدـان کاسهای ٜخظکپی ط اسؼا٧ ط ٜکؾ ط اؼکن ط ٜشؼخادن ای٭ی٪ ط ٘یشٯ سا  ،ک٭کق کنذ نیؽد

دهنذ ط اص کؾ دیگشی ن٭ی خظاهنذ که اینها سا ةشایفان انجا٫ دهذ . ٬ٍ٭ئنا سطصهایی پیق خظاهذ آ٬ذ که اٜشاد 

سطص ٬ه٭ی که ٠شاس  این احٝاٟ ٬٭کن اؼد سخ دهذ که دس ٬جتظس ةاـنذ اص پی٩ه ساحخی خظدـان ةیشطن ةیاینذ . 

٬شیي ةفظد ط یک نٝش دیگش ٬جتظس ـظد جای اط سا  دهنذٯ،ـخن اسایه اؼد یک نٝش ةشطد ط ایذٯ سا اسائه دهذ 

کاس خظدـان سا ةه ،ةگیشد . پیق خظاهذ آ٬ذ که الص٫ ةاـذ پشطژٯ ای ؼشیٖ انجا٫ ـظد ط دس نخیجه گشطٯ ٌشاحی 

ـ٭ا ةه اٜشادی نیاص داسیذ که ٌظسی سطی یک ایذٯ کاس حٕظی٢ ةیانذاصنذ حا ةخظاننذ ةه گشطٯ ةاصاسیاةی ک٭ک کننذ . 

نذ انگاس صنذگی ـان ةؽخه ةه آن اؼد ط ةٕذ ط٠خی ٬فخشی ها گٝخنذ که چیض دیگشی سا ٬ی خظاهنذ ؼکه ةشگشدد کن

. ـ٭ا ةه اٜشادی نیاص داسیذ که ةه یکذیگش احخشا٫ ةگزاسنذ  ط دطةاسٯ سطی آن ایذٯ هٮ ةا ه٭ان ؼش ؼپشدگی کاس کننذ

ظحاٯ ةا یکذیگش ةه خظةی کاس کننذ . ـایذ کخاةی ط ةخظاننذ دس ٜىایی کظچک ط ةا ةظدجه کٮ ط دس ٬ذج ص٬ان ک
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طیکنذ د٠ی١ا ه٭ینجاؼد که ٬ی حظانذ  اؼخاسحاپنظـخه نفذٯ ةاـذ که چٍظس ةایذ چنین اٜشادی سا پیذا کنیذ ا٬ا 

ی کاسآٜشینانیک  ةه ـ٭ا ک٭ک کنذ حا ٠ٍٕاج گ٭فذٯ  سا پیذا کنیذ . هةشنا٬ه آ٬ظـص
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 ةخق پنجٮ

ط  اپاؼخاسحکفیذن ن١فه اکظؼیؽخٮ 

 ةاصؼاصی های ٬خشب
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ٜش٠ی ن٭ی کنذ  .ةشای کاسآٜشین ـذن چه چیضی الص٫ اؼد؟  این ؼظا٨ی اؼد که اٜشاد صیادی اص خظد ٬ی پشؼنذ

آیا ٌی این سکظسد ا٠خمادی ةضسگ اص کاس ةش کناس  !ةاصنؽفخه ایذ یا حاصٯ  دسؼخان سا ح٭ا٫ کشدٯ ایذ ،کاس ثاةد داسیذ

چٍظس ٬ی حظانیذ ةٝه٭یذ آیا آنچه سا که ةشای ساٯ انذاصی  !ذ ٜشدا کاسحان سا حشک کنیذـذٯ ایذ یا خظدحان حم٭یٮ داسی

اکثش اٜشاد ةا  !٬نخّش لا١ٔه نتاـیذکه ةشای خظدحان الص٫ اؼد داسیذ یا نه؟ حظلیه ٬ا این اؼد  اؼخاسحاپیک 

ان نتظدٯ که کاسآٜ شین های ٬ظ١ٜی ـذٯ انذ ا٨ها٫ ـذن ناگهانی  یک ایذٯ دسخفان ةشای یک ایذٯ حجاسی ةه ؼـش

 . هیچ کؾ هٮ اص ٬ادس کاسآٜشین صادٯ نفذٯ اؼد،

١َٜ ةه این د٨ی٪ که حا حاال کاس خظدحان سا ـشطٓ نکشدٯ ایذ ةه این ٬ٕنی نیؽد که ه٭ین ٜشدا هٮ ٬ی حظانیذ 

هش ٜشلد  کا٬٪ الص٫ نذاسد ط ٬اننذ . دس اط٨ین سطص حٕهذ  کاسآٜشین ـذن یک سطنذ یا پشطؼه اؼد ـشطٔق کنیذ . 

ه ای دیگش پفخکاس  ةه ه٭ان انذاصٯ جشاج ط جؽاسج دس آن اه٭ید داسد . ٠ت٪ اص آنکه اؼخٕٝا نا٬ه حان سا ح١ذیٮ طحٜش

کنیذ یا ةه سئیؽخان ةگظییذ که ٬ی خظاهیذ کاسحان سا حشک کنیذ حخی ٠ت٪ اص آنکه گاساژ خانه حان سا خا٨ی کنیذ حا 

ن ةگظییذ چه ن١فه هایی دس ؼش داسیذ . اط٧ انگفد پایخان سا دس آب حش کاسحان سا ـشطٓ کنیذ ط ةه ه٭ه دطؼخانخا

 .) یٕنی ک٭ی این کاس سا حجشةه ط ٬ضٯ ٬ضٯ کنیذ(کنیذ 

 طیکنذ اؼخاسحاپاینکه ٌظ٧ ٬ذج ص٬ان طیکنذ ٬ی آینذ کاس٬نذ هؽخنذ . دس طا٠ٖ  اؼخاسحاپةؽیاسی اص اٜشاد که ةه 

نته ـثدس این ةظدٯ که حا کاس اٜشاد  اؼد  ؼأخه 54  طیکنذ سا ـشطٓ  اؼخاسحاپح٭ا٫ نفظد ن٭ی خظاؼخیٮ  چهاـس

 ،ةاـنذ . ٬٭کن اؼد طکی٪ یک ؼاص٬انپایین  ی٬٭کن اؼد اص ١٬ا٫ های ةاال یا سحته ها ـشکد کننذگانکنیٮ .

ا٬ا ةیفخش آنها خظدـان سا اٜشادی ٬ی داننذ که ـ٩ٙی  !ٌشاح یا ةاصاسیاب ةاـنذ . ٬٭کن اؼد خظد ـ٭ا ةاـیذ

ذ یا نح١ظٟ ةیفخشی ةگیش  انحذا٠٪ دس کظحاٯ ٬ذج این اؼد که ةشای انجا٫ کاـس انذ ط هذٜفنسئیؽی داس  ،ذنس دا

 ذ.نذ ط ـ٩ٙی ةا ح١ظٟ ةیفخش ةذؼد آطس ننذ یک پ٩ه ةاالحش ةشط نةخظا

 ا٬ا صنذگی چیضهایی خی٩ی ةاالحش اص اینهاؼد . پؾ یک د٠ی١ه ٬کث کنیذ ط ةجای آنکه ١َٜ ةه این ٜکش کنیذ که

ةه این ٜکش کنیذ که چه کاسی سا دطؼد داسیذ که انجا٫ چه کاسی ٬ی حظانیذ ةکنیذ که ح١ظٟ ةیفخشی ةگیشیذ . 

 .دهیذ ط ةٕذ ٜکش کنیذ که چه کاسی سا ٬ی حظانیذ خظب انجا٫ دهیذ 

چه ٜشه کنیذ یکذٜٕه ةخظانیذ ةذطن آنکه هیچ کاسی انجا٫ دهیذ ح١ظٟ ةگیشیذ چه ٬ی کنیذ ؟

کظچکخشین ٠ذ٬ی که ٬ی حظانیذ ةشداسیذ که ةخظانذ ـ٭ا سا ةه این ـٙ٪ سطیایی !حم٭ی٭ی ٬یگیشیذ؟

 نضدیکخش کنذ چیؽد ؟
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٬خمظس ٬ی دس سطیا هایخان ه٭ان صنذگی ای که ةشای خظدحان د٠ی١ا ٬ا ن٭ی گظییٮ که  ،این یک اٜؽانه پشیان نیؽد

هٮ ـ٭ا سا آصاد  ،٬نذی حان خاسج ـظیذخظاهذ ـذ . ا٬ا این که ةخظانیذ اص چاسچظب کاس ٬ح٢١ـظیذ ةٍظس جادطیی 

ه ای که نهایخا ـ٭ا سا خظـتخد کنذ ک٭ک ٬ی کنذ .  ٬ی کنذ ط هٮ ةه ـ٭ا دس حم٭یٮ گیشی دس ٬ظسد کاس ط حٜش

کاسآٜشین ـذن یٕنی این که ةشای خظدحان ٬فخن کنیذ که چه کاسی سا دطؼد داسیذ انجا٫ دهیذ چه کاسی سا 

ةٕذ یکی سا پیذا کنیذ که ةه ـ٭ا ةشای انجا٫ آن کاس پظ٧ ةذهذ )ةه ه٭ین حشحیث ٬ی حظانیذ ةه خظةی انجا٫ دهیذ ط 

. ٬ؽیش کاسآٜشینی دس طا٠ٖ چیضی ـتیه ةه خال٠ید ط ک٭ی سیؽک اؼد  ،که رکش ـذ( الص٬ه این کاس ن١فه کفیذن

٬ؽیش  نشدةان اؼد . سؼیذن ةه هش پ٩ه جذیذ ؼخد حش اص سؼیذن ةه پ٩ه ٠ت٩ی اؼد . ا٨تخه هشکؽی دس ٌظ٧

٬اجشای خظدؿ سا خظاهذ داـد ا٬ا ٬ا ٬ی خظاهیٮ ةه اٜشاد ک٭ک کنیٮ حا ةین پ٩ه ها گیش نیاٜخنذ . ٬ا ٬ی خظاهیٮ ،

 اٜشاد اص نشدةانی که ةٕذا حظویحق خظاهیٮ داد اؼخٝادٯ کننذ حا ةٝه٭نذ دس کجا هؽخنذ ط ةه کجا ٬ی سطنذ .

 

 جهق کاسآٜشینی

ا٬ا حح١ی٢ ط کاطؿ ةیشطنی هٮ خظدکاطی اؼد  –جهق ةه ؼظی کاسآٜشینی  اط٨ین ٠ذ٫ ةه ؼظی کاسآٜشینی یا ه٭ان

ها اٌالٔاج ج٭ٖ کنیذ . ٬ی حظانیذ ةا انخخاب یک  اؼخاسحاپالص٫ اؼد . هشانذاصٯ ٬ی حظانیذ دس ٬ظسد دنیای 

ةش آن ـ٭ا ٠تال این کاس سا کشدٯ ایذ آن هٮ انخخاب ه٭ین کخاب حاوش اؼد (. ٔالطٯ  !کخاب ـشطٓ کنیذ )اطٯ ة٩ه

سطیذادها ط پشطژٯ های ٜشاطانی هؽخنذ که ٬ی حظاننذ ةه ـ٭ا اٌالٔاج ةیفخشی دس این ص٬ینه ةذهنذ . ٬ثال ؼشی ةه 

 Kauffman Foundationةضنیذ . سطیذادی که ٬شةظً ةه ٬ظؼؽه  Global Enterpreneship Weekسطیذاد 

د آن ةه ٬نّظس حت٩یٚ ط حظؼٕه کاسآٜشینی ـشکد ٜٕا٨ی ::32دس ةیق اص :2:1اؼد ط ح١شیتا نیٮ ٬ی٩یظن نٝش دس ؼا٧ 

ه٭ه این نظٓ ٜٕا٨ید ها سا ح٭اید ٬ی کننذ که  ،کشدنذ . دةیشؼخانها ، کا٨ج ها ، آژانؾ های دط٨خی ط ک٭پانی ها

س٠اةخهای دس ١٬یاػ ةضسگ ط گشده٭ایی های  ـتکه ؼاصی کظچک ٬ی ةاـنذ . ،ـا٬٪ سطیذادهای سطدسسط ط ٬جاصی 

ؼاص٬ان دس  :::35کفظس ط ةا  ::١ٜ1َ دس ایاالج ٬خحذٯ اؼد. سطیذادهایی دس ةیق اص  سطیذاد نای ٨ی ٬خاؼٝانهط 

 .٬ی ةاـنذ  Global Enterpreneship Weekؼشحاؼش دنیا ةشگضاس ٬ی ـظنذ که ةخفی اص
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آنها گشچه حٕذاد صیادی ک٭پانی جذیذ ٬٭کن اؼد اص ،هذٛ این سطیذاد ها حنها ساٯ انذاصی ک٭پانی جذیذ نیؽد 

هذٛ این اؼد که اٜشاد اص داـخن ٜشلخهای ٜشاطان ةشای کفٞ ٠اة٩ید های ةا١٨ظٯ خظد ةه ٔنظان .ذ نحال٪ ـظ 

 ( ٬ٍ٭ئن ـظنذ.Self - Starterیک خظیق ٜش٬ا )

که دس آن ةه ـشکد اؼد Igniteدس دنیا طجظد داسنذ،یکی اص آنها دیگشی ٬اننذ این سطیذاد صیاد سطیذادهای 

ی کننذ . ـشکد کننذگان د٠ی١ه ص  5کننذگان  ٬ان دادٯ ٬ی ـظد حا ایذٯ ـان سا ةه یک ج٭ٖ اص اٜشاد ٬ح٩ی ٬ٕٜش

Ignite ان ٩ٍ٬ٖ  ذ،٬ی حظاننذ دس آنجا ةا کاس آٜشینان دیگش ٬ال٠اج کنن خه دس ـهـش اص کاسهای اط٨یه لظسج گٜش

 ةذهذ سا ةگیشنذ . ـظنذ ط انشژی ط انگیضٯ ای سا که یک ج٭ٖ پش اص اٜشاد کاسآٜشین ٬ی حظانذ ةه آنها

٬ی ةاـذ که ؼٕی داسد ایذٯ های جذیذ سا اص ٌشی٢ کنٝشانؾ ها ط ؼخنشانی ها دس ؼشحاؼش دنیا  TEDسطیذادیگش  

( هٮ هؽخنذ که اٜشاد ٬ی حظاننذ دس آنها ـشکد ٬Business-Planنخفش کنذ . یک ؼشی ٬ؽاة١اج ٌشح حجاسی )
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اگش هٮ ٬ی خظاهیذ ةذطن حشک کشدن خانه حان ةذانیذ این سطیذاد کننذ حا دسکی اص دنیای کاسآٜشینی ةذؼد آطسنذ . 

طیذیظ هایی دس Global Enterpreneship WeekطIgniteطTEDها چه حؾ ط حا٨ی داسنذ حٕذادی اص سطیذاد های 

داسنذ که ٬ی حظانیذ آنها سا ةتینیذ . ا٬ا دس طا٠ٖ ةایذ اص جایخان حکان ةخظسیذ ط دس صنذگی  خظد youtubeکانا٧

ق سا داسدط  ـ٭ا ص٬انی ٬ی ٜه٭یذ طا٠ٕا یک کاسآٜشین هؽخیذ که ةه حشک کشدن  !ا٠ٕی آنها سا ا٬خحان کنیذ . اسـص

ط٠خی پظ٧ دیگش انگیضٯ ال٩ی ـ٭ا نتاـذ ط ط٠خی که نیشطی ٬حشک ـ٭ا ـظس ط ٔف٢  ،کاسحان ةٍظس جذی ٜکش کنیذ

 یضی که ةخظانذ دنیا سا حٙییش دهذ ـظد !ةه کاسحان ةاـذ ط هیچ چیض نخظانذ ٬انٖ ـ٭ا اص ةه طجظد آطسدن چ

 اؼخاسحاپیک جهق ٬ظؼؾ 

 اؼخاسحاپاگش ایذٯ ای ةشای اسائه دادن نذاـخه ةاـیٮ هٮ ٬ی ـظد دس  ٬0ا ا٩٘ث ةا این ؼظا٧ سطدس سط ٬ی ـظیٮ که

ای سا طیکنذ ایذٯ  اؼخاسحاپحنها یک ؼظ٫ اص ـشکد کننذگان  !!!ط جظاب ٬ا یک ة٩ه ة٩نذ اؼد ؟طیکنذ ـشکد کنیٮ

کاسآٜشین ةذطن ایذٯ ٬ث٪ یک دطچشخه  ةا طجظد آنکه یک آد٫ ٔا٬ی ٬٭کن اؼد ٜکش کنذ که یک ،اسائه ٬ی دهنذ 

ةاسها هٮ حکشاس  ط  که آنشا ةاسها یه یک نخیجه جا٨ث سؼیذٯ ایٮ طیکنذ  اؼخاسحاپ٬ا دس !ؼظاس ةذطن دطچشخه اؼد 

 .یٮ اؼد که ال٪ وشطسی اؼد ایذٯ ها ٬هٮ هؽخنذ ا٬ا این حکشدٯ ایٮ طآن این اؼد که 

که ایذٯ اؿ سا ٬حکٮ ٬ی  ،داؼخانهایی اص کاسآٜشینی حنها دس سؼانه هاداؼخانهای صیادی اص کاسآٜشینان طجظدداسد.

ٮ ه٭ه ٬فکالج کاس ٬ی کنذ حا ةه ح٭ا٫ کؽانیکه ةه اطنه گٝخه انذ ٔچؽتذ ط ةٍظس خؽخگی ناپزیش ؼا٨ها ط  ٩ی٘ش

( سا ةه Mark Zuckerbergدس ختشها ٬ی ـنظیٮ که اٜشادی ا٬ثا٧ ٬اسک صطکشةشگ ) !ذ نثاةد کنذ که اـختاٯ ٬ی کن

ی ٬ی کننذ ) که ا٨تخه این ٌظس هٮ هؽخنذ ( ا٬ا این حنها نی٭ی اص ٬اجشا اؼد . حخی  ٔنظان نظاةٙی پیگیش ٬ٕٜش

 ان١الةیایذٯ جذیذ ط  چنین اٜشاد ناةٙه ای هٮ که ٠ذسج ةمیشج داسنذ ةه حی٭ی اص انجا٫ دهنذٯ ها نیاص داسنذ حا آن

خه حا ؼش٬ایه گزاسان حا طکال حا کاس٬نذان ط حا ـشیک خه  ها آنها سا صنذٯ کنذ ط طا٠ٕید ةخفذ. اص ساهن٭ایان گٜش ، ـس

 اؼخاسحاپدؼد انذس کاس هؽخنذ . ط ٬ا دس  ها  اؼخاسحاپای ٌظی٪ اص اٜشاد ٬خخ٩ٞ حخی دس پیق پا اٜخادٯ حشین 

ان داسنذ ةهخشین ه٭کاسی ی که ةا یکذیگش طیکنذ ٬ٕخ١ذیٮ که هٮ حی٭ی های داسنذ ط حمظیشی ٬فخشک اص آینذٯ کاـس

 ٜشلد سا ةشای ٬ظ١ٜید دس ا٬ش کاس آٜشینی خظاهنذ داـد .

انه های یک گشطٯ طا٠ٕا دسخفان اص اٜشادی  طاین حنها ص٬انی اؼد که ک٩ی هٮ اه٭ید داسداط٨یه ط ا٨تخه آن ایذٯ  ةـش

خه ةاـذ . که ٠ادس ةه اجشا کشدنق ةاـنذ  ٠شاس گٜش

یٕنی ص٬انیکه دؼخشؼی ةه حکنظ٨ظژی  ،اص آنجا که حیٮ اص ةیفخشین اه٭ید ةشخظسداس اؼد ، ط حخی دس آینذٯ

طیکنذ ةش خظد  اؼخاسحاپ،اه٭ید آن ةیفخش هٮ خظاهذ ـذ ،اٌالٔاج ط ٬ناةٖ ةٍظس گؽخشدٯ حشی ا٬کان پزیش ةاـذ 

. دس حا٧ حاوش ةیق اص نی٭ی اص  ذدٔظج کن قاٜشاد دس سطیذادهای الص٫ ٬ی ةینذ که حا آنجا که ٬ی ـظد اص ةهخشین
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٬ا ایذٯ اسائه ٬ی دهنذ ط ةش آن هؽخیٮ که این حٕذاد سا دس آینذٯ  طیکنذ دس سطیذاد   اؼخاسحاپک٪ ـشکد کننذگان 

ه هشچه انخخاب ٬ی ـظنذ، ٬ا ٬ٕخ١ذیٮ ک ها ةیفخش کنیٮ . ةا آنکه حنها دسلذ ٬ٕینی اص ایذٯ ها ةشای حفکی٪ حیٮ

. ٠ٍٕا هش  داـدخظاهنذ  یایذٯ های ةیفخشی اسائه ـظد ـشکد کننذگان پشطؼه کاسآٜشینی خالٟ حش ط ٬خٕهذحش 

ذ نا٬ا اگش هش یک اص أىاء حیٮ ایذٯ دادٯ ةاـ ،طیکنذ ١َٜ ةشسطی یک ایذٯ ٬ی حظانذ کاس کنذ  اؼخاسحاپحیٮ دس ٌظ٧ 

ٜشاد حیٮ چه حظؼٕه دهنذٯ چه ٌشاح ط چه ٬ذیش ٬حمظ٧ چه آنظ٠د دس ٬ظسد پخانؽی٪ خال٠ید ط نظآطسی هشیک اص ا

 ) ة٩ه !اینها ه٭ه اٜشادی خالٟ ط پش انشژی هؽخنذ!!!( ٬ی حظان ٜه٭یذ ؟

خن اینکه ایذٯ  اؼخاسحاپ طیکنذ حم٭یٮ داسد دس آینذٯ حٕذاد ةیفخشی اص حیٮ های ةا پخاؼی٪ ةاال سا ةذطن دس نّش گٜش

اص ـتکه  ،ذ خظد سا ةه ؼٍح ةٕذی ةشؼاننذنةخظانط حیٮ ٬شةظً ةه آن   سحاپاؼخاها یفان چه ةظدٯ ح٭اید کنذ حا 

خه حا ه٭کاسی های٭ان ةا ؼش٬ایه گزاسان انکظ ةاحظسی ) ( ط اص ؼش٬ایه گزاسان حؽشیٖ Incubatorsساهن٭ایان ٬ا گٜش

ةشای طیکنذ  حاپاؼخاس دس ط ه٭ه ه٭ه  ،آ٬شیکا  اؼخاسحاپدس ةشنا٬ه هایی نّیش  ٬فاسکد( حا Acceleratorsةخق )

 . ـشکد کننذگان ٜشاهٮ خظاهذ ةظد حا ةخظاننذ اص این ٬ناةٖ اؼخٝادٯ کننذ

ط ةالخشٯ ةهخشین ساٯ ةشای اینکه ةٝه٭یذ آنچه سا که ةشای یک  کاسآٜشین ـذن الص٫ اؼد داسیذ یا نه این اؼد که 

 ،ا چه ٬ی حظانیذ ةکنیذ لحتد کنیذکاسآٜشینان دیگش سا ٬ال٠اج کنیذ ط ةا آنها دس ٬ظسد اینکه چه ٬ی کننذ ط ـ٭

 خظدؿ یک گا٫ حاصٯ اؼد .کاس،٬ا حاال ٬ی ٜه٭یٮ که این 

 

کاسان دیگش ط ٩ٕ٬ٮ ها ةا ٩ٕ٬ٮ های  ن١اؿ ها ةا ن١اـهای دیگش لحتد ٬ی کننذ ، طسصـکاسان ةا طسـص

 دیگش . چشا کاسآٜشینان ةا کاسآٜشینان دیگش لحتد نکننذ ؟

 

نان ا٩٘ث دس گاساژ ها ط صیش ص٬ین هایفان کاس ٬ی کشدنذ ط ٬ٕ٭ظال حنها ةظدنذ حا ه٭ین چنذ دهه پیق کاسآٜشی

خنی،ط٠خی کا٬پ طج٩ؽاج  ظحش ـخمی ةخفی اص صنذگی سطص٬شٯ ـذ ، کذنظیؽان ـشطٓ کشدنذ ةه دیذاس یکذیگش ٜس

ا٬ه نظیؽی سانی،یا ةشن. ا٬ا ا٩٘ث ٬ظا٠ٖ این دیذاس ها ةشای ةاصی ةا ةاصیهای طیذیظیی ط خظؿ گز حىظسی داـخن

. ٜشهنگ حاکٮ ةش ٬حیَ کاسآٜشینی هنظص حا حذطد صیادی ٬شدانه ةظد ط ةیفخش ةش پایه  حٝشیحی این ةاصی ها ةظد

ط ةا طجظد آنکه  اٜشاد کا٬پیظحش داـخنذ هنظص ـتکه ؼاصی اجخ٭أی طجظد  ،اسحتاٌاج کا٬پیظحشی ةنا ـذٯ ةظد 

دنذ که ةا اٜشادی دس ه٭ان نضدیک خظدـان ) ٬ثال گاساژ نذاـد . ةه ه٭ین د٨ی٪ کاسآٜشین ها ةیفخش ٬حذطد ةظ 

نه اینکه ن٭ی حظانؽخنذ ةا دیگشان اسحتاً ةش٠شاس کننذ ، ة٩که ١َٜ ةه این د٨ی٪ که ٜال٩ه صیاد ه٭ه  ،ة٩ٙی ( کاسکننذ 
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ص هضینه گضاٜی ٬ی ةایؽد ةشای ح٩ٝن های خاسج اکه چه چیض سا دـظاسحش ط پشهضینه حش ٬ی کشد . )یادحان هؽد 

کفظس یا ساٯ دطس ٬ی پشداخخیٮ ؟( ةناةشاین ـتکه های اسحتاٌی ٬ان ةیفخش طاةؽخه ةه جا ط ٬کان٭ان ةظد . ٬ثال حخی 

اگش اص یک ٬ذسؼه ةاصسگانی دس آن ٌٛش کفظس ٜاسٗ ا٨خحمی٪ ـذٯ ةظد٫ ، ةاصهٮ پیذا کشدن حٕذادی کاٜی اص اٜشاد 

دطس سخ ٬ی دهذ ،طیکنذ  اؼخاسحاپدس ٬فک٪ ةظد .آنچه  ،نیٮ ٜاسٗ ا٨خحمی٪ که ةخظانیٮ سطی پشطژٯ ای ةا هٮ کاس ک

 ،ٌشاحان ،هنش٬نذان،اٜشاد آـنا ةه ةاصسگانی  ،حظؼٕه دهنذگان 0هٮ آطسدن اٜشادی اص پیق ص٬ینه های ٬خخ٩ٞ اؼد

یث ٬ی کنذ که دس ٬ظسد ٔالی٢ ٬فخشکفان دس ص٬ینه کاسآٜشینی ةا هٮ ةه گٝخگظ ةنفینن ....طکال ط  ذ . ط آنها سا ح٘ش

طن کفیذٯ ةاـیٮ حا ةیاینذ حٕذاد صیادی گاساژ سا صدٯ ةاـیٮ ط اٜشاد سا اص انجا ةیش  دس   این کاس د٠ی١ا ٬ث٪ این اؼد که 

 یکذیگش ةاـنذ .دس ج٭ٕی دطؼخانه کناس 

این ٬شح٩ه ای اؼد که  .٬ظؼؾ یک ط این ٠ذ٫ ةٕذی دس ِهظس ط پیذایق یک کاسآٜشین ٬ی ةاـذ . یٕنی جهق 

خه انذ ط ةش آن ـذٯ انذ که دیگش ط٠خق سؼیذٯ که ةا اٜشاد  اؼخاسحاپیی ةیفخشی دس ٬ظسد اٜشاد چیضها ها یاد گٜش

٬ناؼث آـنا ـظنذ حا ةخظاننذ ایذٯ ـان سا ةا ٬ظ١ٜید ةه اجشا دس آطسنذ یا ٬فٙظ٧ کاس ةشسطی ایذٯ ـخمی دیگشی 

 ـظنذ .

اینجا ط٠خی اؼد که ـ٭ا ـشطٓ ٬ی کنیذ ةه  طیکنذ طاسد ٬ی ـظد .یٕنی اؼخاسحاپکه  د٠ی١ا جایی اؼد  اینجا

دیگش ٜه٭یذٯ ایذ که اص چه کؽی خظـخان ٬ی آیذ ط چه کؽی ـ٭ا سا ٬ی  ص٬انی که یٕنی ،٠شاس گزاـخن ةا کؽی 

این نکخه خی٩ی ٬هٮ اؼد که ـ٭ا ةا چه کؽانی پؽنذد . ط٠خی دس این دنیای کاسآٜشینی هنظص ٘شیث هؽخیذ ، 

داسد ـذن ةا اٜشاد ٬هٮ اؼد ة٩که آـنا ـذن ةا اٜشادی که ٬ناؼث ةاـنذ هٮ اه٭ید نه حنها آـنا آـنا٬ی ـظیذ!

٬ک٭٪ ٬هاسحهای ـ٭ا ط هٮ هٮ ةایذ اٜشادی سا پیذا کنیذ که ةه کاسآٜشینی طا٠ٕا ٔف٢ ط ٔال٠ه داـخه ةاـنذ ، که ،

ان ط صنذگی ـخمی ـان ةاـنذ که ةخظاننذ ةشای س  اٯ انذاصی یک ـخمید حان ةاـنذ ط دس ن١ٍه ای اص کاـس

 آصاد نتاـذ ( .ـان ط٠د  ط٠د ةگزاسنذ ) حخی اگش ح٭ا٫   اؼخاسحاپ

 Startup Drink،Womenیا سطیذاد Coffee 2.0طیکنذ سطیذاد های دیگشی ٬ث٪ دیذاس های اؼخاسحاپٔالطٯ ةش 

ه این هذٛ ٌشاحی ط حفکی٪ ـذٯ انذ که ة الذها ج٩ؽه ٬ح٩ی ط ٬ن١ٍه ای دیگش هٮ طجظد داسد که ةط  2.0

 کاسآٜشینان ک٭ک کننذ حا ةا اٜشاد حظانا ، ٔال٠٭نذ ط هٮ ٜکش ةا خظدـان دس ح٭اػ ةاـنذ .

٬ه٭خشین چیضی که دس ح٭ا٫ این سطیذاد ها ةایذ دس نّش داـخه ةاـیذ این اؼد که ةایذ ةا اٜشاد حٛش ةضنیذ ط ایذٯ 

آنها ٬ی ةایؽد ایذٯ  ،سآٜشینان سایج ةظد هایخان سا ةا آنها دس ٬یان ةگزاسیذ . ٠تال ٌت٢ ؼنخی دیشینه که ٬یان کا

هایفان سا اص یکذیگش ٬خٝی ٬ی کشدنذ . اٜشاد ٔ٭ال این ٌٛش ط آن ٌٛش ٬ی سٜخنذ دس حا٨یکه حظا٢ٜ کشدٯ ةظدنذ 

چیضی سا ةشای هٮ سط نکننذ . این سطؿ ٬ظثشی ةشای پیذا کشدن ـشیک یا ه٭کاس یا حخی ةشای ٜه٭یذن اینکه آیا ایذٯ 
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ی داسد یا نه ، نیؽد . حان الال هیچ  ی نضنیذ ٌٛش ١٬اة٩خان هٮ حٛش نخظاهذ اسـص اگش ـ٭ا ؼاکد ةاـیذ ط حٜش

یث ٬ی کنیٮ که ةه یکذیگش أخ٭اد کننذ . ایذٯ  اؼخاسحاپ. ةشای ه٭ین ٬ا ـشکد کننذگان سا دس صد  طیکنذ  ح٘ش

یذ ط ١َٜ دس ٬ظسد آب ط هظا لحتد طیکنذ ةیای اؼخاسحاپ، اگش آنشا ١َٜ دس رهن خظدحان نگه داسیذ ط اینکه ةه ـ٭ا

ی نخظاهذ داـدکنیذ،  ط٠د ه٭ه سا هذس دادٯ ایذ. ط  اسـص

پیذا کشدن اٜشاد دیگش ط حفکی٪ یک حیٮ دادن ساٯ ةؽیاس خظةی اؼد که ةه خظدحان انگیضٯ ةذهیذ که دیگش دائٮ 

 ةشای خظدحان ةهانه حشاـی نکنیذ.

خانظادٯ ـان یا ؼنفان یا ٬ح٪ ؼکظند ـان یا چیضهای دیگش  ٬شد٫ ةه ٬ا ٬ی گظینذ که اگش ةه خاٌش ـ٩ٙفان یا

اٯ ٬ی انذاخخنذ ا٬ا ٬ا اٜشادی دس ح٭ا٫ این ـشایَ دیذٯ ایٮ که ةه این نخیجه سؼیذنذ س  Businessنتظد خظدـان یک 

هٮ ٬ی  ـ٭ا ،پؾ کشدٯ انذ آن کؽث ط کاس سا ـشطٓکه ةه انذاصٯ کاٜی این ٬ؽا٨ه سا ةه حٕظی٢ انذاخخه انذ ط ةالخشٯ 

 حظانیذ .

دسؼد ةه ه٭ان انذاصٯ ٬ظؼؽان که اص  ،داسنذ أخ١اد ط ای٭ان که ةه ایذٯ ـخن دیگش  ـشیکانی 

 ٬هٮ انذ . ،خظدـان ایذٯ ای داسنذ ط ةه دنتا٧ ـخن دیگشی که ةه ایذٯ ةاطس داـخه ةاـذ ٬ی گشدنذ

 آیا ةا ـشطٓ کشدن کاس ةشسطی ایذٯ حان ٬فک٪ داسیذ ؟ 

  آیا ن١فه ٔ٭٩یاحی(action plan خن ٬هاسج هایخان ، ٬ناةٖ حان ط ( ـ٭ا ةا دس نّش گٜش

 ٬حذطدید هایخان ٬ناؼث اؼد ؟ 

 

 اؼخاسحاپجهق 

م٪ ها اؼخاسحاپؼظ٬ین ٠ذ٫ ، یٕنی جهق  ط چاسچظب های ةشای کؽانی اؼد که یک حیٮ حفکی٪ دادٯ انذ ط ؼٜش

شح٩ه انذ کانذیذا های خظةی ةشای ـشکد دس سا داسنذ . اٜشادی که دس این ٬ Businessیک ایذٯ ةشای یک  کاسی 

خه انذ حٕذادیطیکنذ هؽخنذ . دس ةؽیاسی اص سطیذاد های ٬ا  اؼخاسحاپ ا٬ا آ٬ذٯ انذ  ،حیٮ هؽخنذ که ٠تال ـک٪ گٜش

طیکنذ ٠ت٩ی چیضی هٮ ؼاخخه ةاـنذ ا٬ا ٬یخظاهنذ  اؼخاسحاپحا دس اینجا ک٭ک ةیفخشی پیذاکننذ. حخی ـایذ دس 

سؼانذن  ط  خش حظؼٕه دهنذ. این اٜشاد ٬ی حظاننذ اص طیکنذ ةه ٔنظان ٜشلخی ةشای حظؼٕه پشطژٯ ـانپشطژٯ ـان سا ةیف

یا پیذا کشدن حظؼٕه دهنذٯ ها ط دؼد  ،انجا٫ دادن حح١ی٢ ةیفخش دس ص٬ینه ٬فخشی ،ایذٯ ـان ةه ؼٍحی ةاالحش

حی٭ی های طا٠ٕی ةاـنذ ، ط نه ١َٜ یک  انذسکاسان ةاصسگانی ةیفخش اؼخٝادٯ کننذ . حیٮ ها حا ص٬انیکه ةه دنتا٧ هٮ
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طیکنذ ةؽیاسی اص اجضاء ال٩ی ط ٬هٮ سا دس این  اؼخاسحاپ٬ی حظاننذ دس  ،ٔذٯ که ةیاینذ ةشایفان ٬جانی کاس کننذ

چاس٨ی ،٬ظ٢ٜ اص اه٭ید ةشخظسداس نیؽد  اؼخاسحاپ٬ظؼؾ ةشای یک یک پیذا کننذ . حنها  اؼخاسحاپجهق  ٬شح٩ه  

 First Round Capitalطیکنذ ط یکی اص ٬ذیشان ـشکد  اؼخاسحاپ( یکی اص ٬فاطسان  Charli Odonnellاطدان٪ )

ةؽیاس ٬هٮ اؼد . ٌت٢ اِهاساج اط "  اط٨یه ةشای ـشطٓ کاس  ٬ناؼث   دس نیظیظسک ٬ی گظیذ پیذا کشدن پنج کاس٬نذ  

یکی اص ٬ه٭خشین کاسهایی  دس طا٠ٖ ةه نّش  اط "،حفکی٪ حیٮ ٬ناؼث ط پیذا کشدن اٜشاد ٬ناؼث ٜظٟ ا٨ٕادٯ ٬هٮ اؼد

که یک ؼش٬ایه گزاس سیؽک پزیش٬ی حظانذ انجا٫ دهذ این اؼد که ةه حیٮ ک٭ک کنذ که اٜشاد ٬ناؼث سا 

اؼخخذا٫ کنذ . ةؽیاسی اص اٜشاد ط٠خی ٬ی ٜه٭نذ که ٜا٠ذ ٬هاسج خالی هؽخنذ ، ه٭انجا که هؽخنذ گیش ٬ی 

٬ی حظانذ ةا نگاٯ کشدن ، ٬ثال ةه یک اپ٩یکیفن ٬ظةای٪ ، ةه حیٮ  اطدان٪ ٬ی گظیذ اط  .کننذ ط اص ٜٕا٨ید ةاص ٬ی ٬اننذ

ةگظیذ که دس ٬یانفان چه کؽی ةا چه ٬هاسحی سا کٮ داسنذ . ٬٭کن اؼد ٬شةظً ةه ةخق ٜشطؿ ةاـذ یا حظؼٕه 

ةا ٬حمظ٧ یا ٜشد ٬خخمن دس ا٬ظس کاسةشان . اط ٬ی گظیذ ٬هٮ نیؽد چه ةفظد ا٬ا پشطژٯ ةهخش ٬ی ـذ اگش ک٪ حیٮ 

 اص اةخذا ةا هٮ ٬ی ةظدنذ .حخمن های الص٫ 

 آیا ٬ی دانیذ خظدحان چه ٬هاسج ها ط ن١اً ٠ظحی سا ةه حیٮ اواٜه ٬ی کنیذ ؟ 

 حیٮ حان سا ـناؼایی کنیذ ؟ یآیا ٬ی حظانیذ ٬هاسج ها ط ن١اً ٠ظج أىا 

 آیا آنها ٬هاسج ها ط ن١اً ٠ظج ـ٭ا سا حفخین ٬ی دهنذ ؟ 

طیکنذ حیٮ های کا٬٪ ط خظةی حفکی٪ دهنذ خی٩ی ةه ادا٬ه کاس ح٭ای٪ داسنذ .  خاسحاپاؼآنهایی که حظانؽخه انذ دس 

ان ةشسطی ایذٯ حیٮ سا ادا٬ه  اؼخاسحاپدس طا٠ٖ اکثشید ـشکد کننذگان  طیکنذ پؾ اص طیکنذ ٬م٭ٮ هؽخنذ که کاـس

اج دس دهنذ ، ةٍظسیکه  دسلذ ٬ظاسد  41ط دس دسلذ ٬ظاسد ح٭ا٫ أىا گشطٯ ةه کاس ادا٬ه ٬ی دهنذ  36ٌت٢ گضاـس

. این که ةخظانیذ خظد سا دس یک حیٮ کا٬ال ةا کٝاید ٠شاس دهیذ نه حنها ةشای صیش گشطهی اص اٜشاد حیٮ چنین ٬ی کننذ 

حان دس دساص ٬ذج چ١ذس ٬ظ٢ٜ  اؼخاسحاپ٬ظ١ٜید حان دس اةخذای کاس ٬هٮ اؼد ة٩که ن١ق ٬ه٭ی نیض دس اینکه 

 اؼخاسحاپاص حنهایی ٨زج ٬ی ةشیذ ، ا٬ا حنها ةظدن ةه این ٬ٕنی اؼد که  ـایذ ٜکش کنیذٔ٭٪ کنذ خظاهذ داـد . 

اؼد،پؾ ٬ظ١ٜیخظ یا ـکؽد طاةؽخه ةه دیذگاٯ یک نٝش  حان ١َٜ ةؽخه ةه دیذگاٯ خظدحان نه نّش هیچ کؾ دیگشی

 .اؼد

چیضها سا خذای ٬ن ! ٬ن ٬ی خظاهٮ ح٭ا٫ این ةٕىی سطصها احؽاػ خی٩ی خظةی داسیذ ط ةا خظد ٜکش ٬ی کنیذ " 

ه٭ین که ةا ٬ظانٕی سطةشط ـذیذ  ،کاسآٜشین ةظدن خی٩ی ٔا٨ی اؼد ط ةٕذ "دسؼد کنٮ ط ٬حمظ٨ی ٔا٨ی ةؽاصیٮ .

چه کاس کشد٫ ؟ هیچظ٠د ٬ظ٢ٜ نخظاهٮ ـذ این ایذٯ ها حا٨خان ةذ ٬ی ـظد ط حیشان اص خظدحان ٬ی پشؼیذ " 

 "اٜخىاح انذ .
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االن ةه نّش ٬ؽا٨ه ای کظچک ط ةی اه٭ید ةشؼذ ا٬ا ةاطس کنیذ خظب یا ةذ ةظدن حا٧ ـ٭ا دس یک سطص خاك ـایذ 

ذ ٬ی حظاننذ اص نّش احؽاؼی حٕاد٧ ةیفخشی دس آن نهشچه حٕذاد اٜشاد دس یک حیٮ ةیفخش ةاـ،که این ٌظس نیؽد

. ه٭ه دس یک ص٬ان احؽاػ خظب یا احؽاػ ةذ نذاسنذ . کاس آٜشین ةظدن ٬ی حظانذ خی٩ی ؼخد 9ذنةش٠شاس کن

که هیچکؾ ـ٭ا سا ٠تظ٧ نذاسد . هیچ پظ٨ی نذاسیذ . دس حمظسحان چیضی هؽد  ٬ظا٠ٖ پیق ٬ی آیذ ىی ةاـذ . ةٕ

خی نذاـخه ایذ . ةٕذ اص ـق ٬اٯ یا یکؽا٧  که ٬ی خظاهیذ ةه انجا٬ق ةشؼانیذ ، ا٬ا احؽاػ ٬ی کنیذ هیچ پیفٜش

 دیگش ن٭ی خظاهیذ حنها ةاـیذ چظن ن٭ی خظاهیذ حؽ٩یٮ ـظیذ .

٠ؽ٭خهای دیگشی هؽد که ٬ی حظاننذ ةه ـ٭ا ک٭ک کننذ حا اٜشاد الص٫ ةشای حیٮ حان  اؼخاسحاپ دس اکظؼیؽخٮ یک

ها کنٝشانؽهایی اص جانث کاسةشان  Bar Campsسا پیذا کنیذ ط ح٭اید الص٫ ةشای ایذٯ حان سا ةذؼد آطسیذ . ٬ثال  

ة٩که ایذٯ های ٬خخ٩ٝی دس  ،یشنذ هؽخنذ که دس آنها نه حنها اةذأاج حکنظ٨ظژی  ٬ظسد ةحث ط ةشسؼی ٠شاس ٬ی گ

٬ظسد ؼیاؼد ، ةهذاـد ط ؼال٬خی ،ن١٪ ط انخ١ا٧ ط ٬ظوظٔاج ٬خنظٓ دیگش هٮ ٬ٍشح ٬ی ـظنذ . 

های آنها حجشةه  دس ٬ظسد  این ٜشلد سا ٜشاهٮ ٬ی کننذ که اص صةان خظد کاسآٜشینان Fail Conferenceکنٝشانؽهای

ذٯ انذ چیضهایی ةفنظیٮ ، اـختاهاحی که آنها ا٬یذطاسنذ دیگشان اـختاهاحی که دس ٬ؽیش ٬ظ١ٜید ـان ٬شحکث ـ ط 

این سطیذاد ها ٜشلخهای ةؽیاس خظةی هؽخنذ که ةخظانیذ دس ٬ظسد دنیای  یةخظاننذ اص آنها اجخناب کننذ . هشدط 

نیذ . ٬ا کاسآٜشینی چیضهای ةیفخشی یاد ةگیشیذ ط اٜشادی سا ٬ال٠اج کنیذ که ـایذ ةخظاهیذ دس آینذٯ ةا آنها کاس ک

دس دطسٯ ای صنذگی ٬ی کنیٮ که ةشای کاسآٜشینی ةؽیاس ٔا٨ی ط دس ٔین حا٧ ؼخد ط ٬تاسصٯ ٩ٌتانه اؼد . دنیا 

ه٭ظاسحش ـذٯ ط دؼخشؼی ةه حکنظ٨ظژی ةهخش ط اسصانخش اؼد .اکثش اٜشادی که سطیایی دس ؼشداسنذ ةا داـخن یک 

ا١٨ظٯ دس ؼشحاؼش دنیا دؼخشؼی پیذا کننذ ط ةا یک طب کا٬پیظحش ط دؼخشؼی ةه اینخشند ٬ی حظاننذ ةه ٬فخشیان ة

دیگش ١َٜ کاس ٜاسٗ  ،ؼاید ؼادٯ ـشطٓ کننذ ةه ٜشطؿ ٬حمظ٧ یا خذ٬اج خظد . حفکی٪ دادن یک ک٭پانی

ا٬ا اص ؼظی دیگش اینکه ةخظانیذ ایذٯ حان  ،نیؽد  (Trust-Fund)یا ةا ؼش٬ایه گزاسان ٬ٍ٭ئن  ةاصسگانی ا٨خحمیالن 

شان ةشؼانیذ ط خظدحان سا دس س٠اةد ةا خی٪ ّٔیٮ ؼایش اٜشادی که ایذٯ های خال٠انه داسنذ ٬خ٭ایض سا ةه گظؿ دیگ

 کنیذ ةؽیاس ؼخد حش اص گزـخه اؼد .

دیگش ١َٜ ةا ةظحیک ؼش کظچه ـان س٠اةد نذاسنذ ة٩که آنها یکایک ةظحیک هایی سا دس این دطسٯ ص٬انی ،کاس آٜشینان 

خظد ٬ی ةیننذ ، حخی ةظحیک هایی دس کفظس هایی که آنها ـایذ الال حا حاال که دس طب حىظس داسنذ دس ١٬اة٪ 

ةه ـشکد کننذگان ک٭ک ٬ی کنذ که ؼشیٖ حش  طیکنذ اؼخاسحاپاؼ٭فان سا هٮ نفنیذٯ ةاـنذ . حجشةه هایی ٬ث٪ 

این ا٬کان سا ٬ی دس این ص٬ینه آ٬ظصؿ ةتیننذ ط دس س٠اةد اص ة١یه ج٩ظ ةضننذ ةه این حشحیث که ةه کاسآٜشینان ٬تخذی 

دطةاسٯ ٬شطس  ٬شةیانأىا آینذٯ حیٮ ط  ،دهذ که آ٬ظخخه ها یفان سا دس س٠اةد ةا دهها یا حخی لذها ٬فخشی ةا١٨ظٯ

                                                           
9
 ٬ی حظاننذ ن١ق ةؽیاس ٬ه٭ی سا دس این ص٬ینه ایٝا ن٭اینذ Cross Functionalحیٮ های  
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سا ةا ٬ظ١ٜید گزسانذٯ ایذ که ٬شد٫ نضد ـ٭ا ةیاینذ ط اص  اؼخاسحاپـ٭ا ص٬انی ٬ی ٜه٭یذ که ٬شح٩ه جهق کننذ . 

. این نفانه خظةی اؼد که ةٝه٭یذ ط٠خق سؼیذٯ که ان ؼظا٧ کننذ ـ٭ا دس ٬ظسد ٬حمظ٧ ٜظٟ ا٨ٕادٯ ٔا٨ی ح

( ح٭شکض کنیذ . اگش هنظص ةه ٌظس ٌتیٕی کؽی ج٩ث Funded Leapةشسطی ٬شح٩ه ةٕذ یٕنی جهق ةظدجه ای )

ـ٭ا هنظص نیاص ةه کاس کشدن داسد . ةشگشدیذ  اؼخاسحاپ،ط ةیانگش اینؽد که ٬حمظ٨خان نفذٯ نفانه کا٬ال خظةی اؼد

 !٬فخشی ها دسطٗ ن٭ی گظینذ ظؼٕه ٬فخشی ، ؼش ح

 

 جهق ةظدجه ای

پظ٧ سا نفانٮ ةذٯ ؟ خظب هنظص کا٬ال ةه آنجا نشؼیذیٮ ! ٬ا ٬خظجه ـذٯ ایٮ که ةؽیاسی اص اٜشاد ٬ی خظاهنذ دس 

٬ایه پظ٧ دس کاس ةاـذ . آنها انخّاس داسنذ هشچه  صطدحش ةه نظٔی ةخظانیذ ؼش،ه٭ان ٬شاح٪ اط٨یه سطنذ کاسآٜشین ـذن 

ای اص جایی دسیاٜد کننذ . ـایذ اص خظدحان ةپشؼیذ 0 این) ٬ؽا٨ه پظ٧ ط ؼش٬ایه( نتایذ ه٭ان ٠ذ٫ های اط٧ یا دط٫ 

٠ؽ٭خی اص ٬ذ٧ جذیذ کاسآٜشینی ه٭ین اؼد که ـ٭ا ةشای ـشطٓ کاس نیاصی !ةاـذ ؟ جظاب این اؼد 0 ةه هیچ طجه

 دیگش ، ا٬ا ةه پظ٧ نیاصی نذاسیذ . ةه پظ٧ نذاسیذ . ـ٭ا ةه ط٠د احخیاج داسیذ ط ةه اٜشاد  

هایی که ةه آنها اـاسٯ داسیٮ اپ٩یکیفن های طب یا ٬ظةای٪ هؽخنذ که  اؼخاسحاپد٨ی٩ق هٮ آن اؼد که ةؽیاسی اص 

 نٍظس که یکی اص کاسآٜشینان کهنه کاس ةه ٬ا ٬ی گٝد 0ه٭اةه هضینه ثاةد اط٨یه نیاصی نذاسنذ . 

این اؼد که ـ٭ا ٬ی حظانیذ اص ه٭ان سطص اط٧ ةٍظس ةا١٨ظٯ دس آ٬ذ طیکنذ  اؼخاسحاپسد خی٩ی خظب ایکی اص ٬ظ "

 اؼخاسحاپؼاصی کنیذ . چشا که ـشکد دس این سطیذاد هضینه صیادی ن٭ی خظاهذ ط هضینه های ثاةد ةشای اکثش این 

 ".های حکنیکی ح١شیتا هیچ اؼد

اؼد که هیچ د٨ی٩ی نیؽد که ةخظاهیذ پظ٨خان ا٨تخه ا٩٘ث اٜشاد اص ه٭ان اةخذا ؼظد ن٭ی کننذ ، ا٬ا نکخه دس اینج

اط٧ دانق سا کؽث کنیذ ةٕذ  ،یا پظ٧ ـخن دیگشی سا خشج کنیذ ، حاص٬انیکه اٌالٔاج ةیفخشی ةذؼد ةیاطسیذ

١َٜ الص٫  ،ـ٭ا حخی الص٫ نیؽد که ٬حمظ٧ سا ٔ٭ال ةؽاصیذ  ،ؼش٬ایه سا ةگیشیذ . ه٭انٍظس که ٠تال ـشح دادیٮ 

اصاینکه ٬حمظ٨خان چیؽد ةذهیذ حا ةتینیذ آیا طا٠ٕا آنشا ٬ی خشنذ یا نه . الص٫ اؼد هٮ  اؼد ةه ٬شد٫ ایذٯ کاٜی

ةا ٬فخشی های ةا١٨ظٯ لحتد کنیذ ط نؽخه های ٬خخ٩ٞ ایذٯ حان  ،دس ٌظ٧ طیکنذ ط هٮ ةٕذ اص آن ط٠د ةگزاسیذ

آنها سا یکی یکی ةه ؼ٭د سا آص٬ایق کنیذ . یک ٬فد چیض سا ةه دیظاس پشج نکنیذ ةتینیذ کذا٫ ٬ی گیشد ، ة٩که 

 کاس کنیذ ط ةٕذ دطةاسٯ پشحاةق کنیذ .  آن  ک٭ی ةیفخش سطی ،دیظاس پشج کنیذ . اگش هش کذا٫ نچؽتیذ ةشسؼی کنیذ
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خی٩ی ؼشیٖ ط ةایذ هٮ اینٍظس ةاـذ ،  !ؼشیٕخش اص آنچه ٜکش ٬ی کنیذ احٝاٟ خظاهذ اٜخاد Businessـشطٓ کشدن یک 

دطنٝش اص هش پنج نٝش ـشکد کننذٯ یک کؽث ط کاس ساٯ ةیاٜخذ.یک طیکنذ  حخی ـایذ دس ٌی ه٭ان ٬ذج ص٬ان

دسلذ  28طیکنذ ٬ٕخ١ذنذ که ایذٯ حیٮ ـان ٌی یک حا ؼه ٬اٯ ٬ی حظانذ ةشای ساٯ انذاصی آ٬ادٯ ـظد  اؼخاسحاپ

نیاص دسلذ ٬ٕخ١ذنذ که ةه چهاسحا ـق ٬اٯ ط٠د  ٬19ٕخ١ذنذ که ایذٯ ـان دس ک٭خش اص یک ٬اٯ آ٬ادٯ ٬ی ـظد ط 

نه حنها اص این نّش که ٬ی خظاهیذ صطدحش ةه ٬شح٩ه جهق  ، . این ختش خظةی اؼدداسنذ حا ایذٯ ـان سا آ٬ادٯ کننذ 

ةظدجه ای ةشؼیذ ة٩که ةه این د٨ی٪ که ط٠د حان هٮ هذس ن٭ی سطد . ط٠د حان اسصؿ داسد ط نتایذ آنشا ةا کاس کشدن 

اگش حکنیک هایی سا که دس ةخفهای ٠ت٩ی ـشح دادیٮ ةه کاس سطی ایذٯ ای که ةه هیچ جایی ن٭ی سؼذ ح٩ٞ کنیذ.

ٜکش ٬ی کنیٮ که ؼشیٕخش ةه ٬ظ١ٜید یا ـایذ هٮ ـکؽد خظاهیذ سؼیذ . ط اگش ةه ـکؽد سؼیذیذ ٬ی  ،ةگیشیذ 

 حظانیذ ةشطیذ ؼشٗا ایذٯ ةٕذی ط آنجا ٬ظ٢ٜ ـظیذ .

 حظؼٕه ایجهق 

طیکنذ ةه ٔنظان  اؼخاسحاپی١اج هٮ کشدٯ ایذ . ـایذ دس ب ٜشه کنیٮ که ـ٭ا حیٮ حان سا حفکی٪ دادیذ ط حح١ظ خ

ی ـذٯ ایذ ط ـایذ هٮ ٔنظان "  سا " سا ةه احٝاٟ آساء  ایذٯ ای که ةیفخشین احخ٭ا٧ دس آ٬ذ ٬ی٩یظنی سا داسدةشنذٯ ٬ٕٜش

سدٯ طیکنذ دیذٯ ایذ ةذؼد آط  اؼخاسحاپنٝشی سا که دس  :15ةذؼد آطسدٯ ایذ . ٜشه کنیٮ که ـ٭ا نّش ٬ثتد ح٭ا٫ 

 ایذ . حاال ٠ذ٫ ةٕذی چیؽد ؟

یا ساهن٭ایی انکظةاحظسی سا انجا٫ ٬ی دهنذ یٕنی  Mentoring Incubationةشنا٬ه های ٬خٕذدی هؽخنذ که کاس 

ی ط ةظدجه ای ٬ی کننذ حا ةتیننذ آیا ایذٯ ـان ساٯ  ةه ٬ذج چنذ هٝخه یا چنذ ٬اٯ ةه کاسآٜشینان ک٭ک های آ٬ظـص

شدن ةه چنین ةشنا٬ه هایی ؼادٯ نیؽد ا٬ا ةه ٬حي اینکه حظانؽخیذ ححد ح٭اید یکی اص ٬ی اٜخذ یا نه . ساٯ پیذا ک

آنها ٠شاس ةگیشیذ هٮ ط٠د آصاد داسیذ ط هٮ نیشطی ٬خخمن ٬فاطسٯ ط ساهن٭ایی دس دؼخشؼخان خظاهذ ةظد حاةخظانیذ 

 , Start up Labsطژٯ ها ٬ی حظان ح٭ا٫ ط٠د ط ةا ح٭ا٫ طجظد پشطژٯ حان سا ٔ٭ال دنتا٧ کنیذ . اص این ن٭ظنه حا٬یان پش 

Tech Start , YCombinatory  ـناخخه  اؼخاسحاپسا نا٫ ةشد که ةه ٔنظان ٬ظاسد ةشجؽخه دس دنیا ؼش٬ایه گزاسی

 ـذٯ انذ .

٬ی آطسد ط ص٬انی اؼد که ٬ی  ای٭انطا٠ٕا ةه ایذٯ ـ٭ا  -اص خاسج پشطژٯ یـخم –این ٬شح٩ه ای اؼد که یک نٝش 

 ٨ته پشحگاٯ ط جهق اص لخشٯ کاسآٜشینی نضدیک حش کنیذ . حظانیذ خظد سا ةه 

٬ی سؼیٮ . ؼش٬ایه گزاسان سیؽک پزیش  حظؼٕه ایاینجاؼد که ةه ٬شح٩ه ةٕذ نشدةان کاسآٜشینی ، یٕنی جهق 

صیش نّش داسنذ . ةا طجظد آنکه  سا دائ٭ا گشطٯ ها ط اٜشادی سا که اص ةشنا٬ه هایی که االن نا٫ ةشدیٮ ةیشطن ٬ی آینذ

( ةذؼد ن٭ی Seed Fundingٜشادی که آن دطسٯ ها سا کا٬٪ ٬ی گزاسننذ خظد ةه خظد ؼش٬ایه اط٨یه آص٬ایفی )ا
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٬ناؼث دس آن ةشنا٬ه ها ٬ی حظانذ  ٬شةیانآطسنذ ، ا٬ا ةؽیاسی اص آنها ٬ظ٢ٜ ةه این کاس ٬ی ـظنذ . آـنا ـذن ةا 

 ة٩یٍی ةاـذ ةشای پیذا کشدن ح٭اید ٬ا٨ی .

ی ةه ؼش٬ایه اط٨یه نیاصی اؼخاسحاپی ٬کث کنیٮ حا ةه این نکخه اـاسٯ داـخه ةاـیٮ که هش اینجا الص٫ اؼد انذک

ٔ٭ال ؼش٬ایه اط٨یه ٬ی گیشنذ . ةؽیاسی اص آنها  Fortune 500نذاسد . دسطا٠ٖ حٕذاد ةؽیاس ک٭ی اص ک٭پانی های 

ذ سا ٬ی گزساننذ ه گزاسی طاسد پشطژٯ ـظد سطنذ که دس ٌظ٧ ص٬ان ةذطن اینکه پظ٨ی اص جانث ؼش٬ای ،ؼیش ٌتیٕی ـس

ثاةخی خظاهذ داـد . آنها دس ٔظه دس آ٬ذ ثاةخی اص ٬فخشی ها داسنذ که ةٕذ آنشا دطةاسٯ طاسد کاس ٬ی کننذ ا٬ا 

کاس ةه آنها  ةیشطن  خالی هٮ هؽخنذ که حنها دس لظسحی ٬ی حظاننذ دس ١٬یاػ ةضسگخش کاس کننذ که اص  یک٭پانی ها

ـایذ الص٫ ةاـذ ةشای حیٮ حان اٜشاد ةیفخشی سا اؼخخذا٫ کنیذ یا یک ؼشطس ةهخش ةخشیذ ط  پظ٧ ط ؼش٬ایه حضسی٢ ـظد .

خه ایذ دیگش ةشایخان کظچک ةاـذ .  یا ـایذ ٜىای گاساژی که اص خانظادٯ گٜش

ذ ةیشطنی  جهق ـس

سطـن ٬ظ١ٜید حان ةه خظةی ةشای خظدحان ط س٠یث هایخان ،ط٠خی ـشطٓ کشدیذ ةه کاس کشدن دس ١٬یاػ ةضسگخش 

ذ ةیشطنی ط خظاهذ ـذ . این نفانه ای اؼد ةشای این که ص٬انق سؼیذٯ که گا٫ ةٕذی سا ةشداسیذ ، یٕنی جهق   ـس

یث سا اصآن خظد کنیذ یا خظدحان سا ةه ٬ا٨کید ٠٠ؽ٭خی اص نیشطهای س  که این ص٬انی اؼد که ةه این ٜکش ٬ی اٜخیذ

ط ـشایَ طیژٯ خشیذ های گشطهی آ٘اص  Grouponدٯ اص ٬ذ٧ . حٕذادی اص ـشکد ها ةظدنذ که ةا اؼخٝا یذآنها دسآطس 

دس آ٬ذنذ . ا٬ا حٕذاد دیگشی هؽخنذ که هنظص دس ١٬یاػ  Grouponةه کاس کشدنذ ط ةٕذحش ةه ٬ا٨کید ک٭پانی 

س٠اةد کننذ ط ـایذ ةخظاننذ جای پای ٬حک٭ی دس ةاصاس ةشای خظدـان پیذا  Grouponکظچکخش ؼٕی داسنذ ةا 

ان ٬خخ٩ٞ دس ٬ظسد اینکه ةه ٬ا٨کید دس ةیاینذ احؽاؼاج ٬خٝاطحی داسنذ . ةٕىی ها ةه ٔنظان کننذ . کاسآٜشین

٬ظ١ٜید ةه آن نگاٯ ٬ی کننذ چظن ةا ١٬ذاس ٠اة٪ حظجهی پظ٧ لحنه سا حشک ٬ی کننذ . ا٬ا ة١یه اص اینکه نخظانؽخه 

اننذ خی٩ی احؽاؼاحی ـذٯ ط ةه ایذٯ انذ ـشکد ـان سا ج٩ظحش ةتشنذ احؽاػ نا ا٬یذی ٬ی کننذ . کاسآٜشینان ٬ی حظ 

 ها طحیٮ ـان خی٩ی طاةؽخه ـظنذ . 

جهق  ا٨تخه این Fortune 500ط جهق  ٠IPOذ٫ های ةٕذی ةشای کؽانی که ادا٬ه ٬ی دهنذ ٔتاسحنذ اص جهق 

ةه ـ٭اس ٬ی  اؼخاسحاپخی٩ی ٬ٕ٭ظ٧ نیؽخنذ ا٬ا احٝاٟ ٬ی اٜخنذ ط ةاص هٮ اص ٠ؽ٭د های ٬هٮ اکظؼیخٮ ها

ا این حذ ةاال ةیاینذ ٬ی حظاننذ ةشگشدنذ ط ٬فاطس ط ساهن٭ای کؽانی ةاـنذ که حاسآٜشینانی که حظانؽخه انذ سطنذ .ک

( ةشای حیٮ  هایی که دس حا٧ Seed Capitalداسنذ اص پ٩ه های نشدةان ةاال ٬ی آینذ . ٬ی حظاننذ ؼش٬ایه آص٬ایفی )

ا٨هایی ٔینی انذ ةشای دنیای خاسج اص آنچه یک کاسآٜشین ـشطٓ پشطژٯ انذ ٜشاهٮ کننذ . آنها ه٭چنین ن٭ظنه ها ط ٬ث

 –٬ا ٬ی خظاهیٮ اکظؼؽخی٭ی ایجاد کنیٮ که ةخظانذ ةه طجظد آ٬ذن ک٭پانی های ٬ی٩یاسد  .٬ی حظانذ انجا٫ دهذ

 دالسی ةیفخشی سا ح٭اید کنذ.
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 ةیفخش جهق کنیذ

نیٮ ط ةه ١ٔیذٯ ٬ا ٬کان خظةی ةشای طیکنذ ٬ذحی اؼد که ةشسطیق کاس ٬ی ک اؼخاسحاپاین ٬ذ٨ی اؼد که ٬ا دس 

ـشطٓ اؼد . این ٬ذ٧ ةه ه٭ه ٬ا دس جا٬ٕه کاسآٜشینی دسک ٬فخشکی خظاهذ داد که ةه طؼی٩ه آن ٬ی حظانیٮ 

یث ط سطاج دادن حفکی٪  ها چ١ذس خظب ط ٬ظ٢ٜ ٔ٭٪ کشدٯ ایٮ . ٬ثال ٬ی حظانیٮ  اؼخاسحاپ٠ىاطج کنیٮ که دسح٘ش

خاك گیش کشدٯ انذ ط حم٭یٮ ةگیشیٮ که آیا ٬ی حظانیٮ ٬ناةٕی ةشای ک٭ک ةه آنها  ةتینیٮ که آیا اٜشاد دس یک ٬شح٩ه

 اواٜه کنیٮ .

ٌت٢ حجشةه ٬ا خی٩ی اص اٜشاد ةین جهق کاسآٜشینی ط جهق ةظدجه ای گیش ٬ی کننذ ، چظن ا٩٘ث ٬ای٩نذ که ٬شح٩ه 

سنذ آنها ٬ٍ٭ئن نیؽخنذ چٍظسیک ٬ظؼؾ سا نادیذٯ ةگیشنذ . آنها ایذٯ هایفان سا ةشای خظدـان نگه ٬ی دا جهق  

طیکنذ سا اینجا خی٩ی ٬هٮ ٬ی دانیٮ . ا٬ا  اؼخاسحاپن١ق یا اص کجا اٜشاد ٬ناؼث سا پیذا کننذ .  ط حیٮ حفکی٪ دهنذ 

خه انذ ةیفخش دس  طیکنذ ـشکد کننذ . ٬ا اؼخٕذاد های حاصٯ  اؼخاسحاپدطؼد داسیٮ اص گشطههایی که ٠تال ـک٪ گٜش

ةه دیذگاههای جذیذ گظؿ ٬ی ؼپاسیٮ ط ةه آنها دس پشطژٯ هایی که سطیق کاس ٬ی کننذ  سا ةه کاس ٬ی گیشیٮ ط 

 ک٭ک ٬ی کنیٮ .

طیکنذ سا ٬ی حظان دس ؼٍح اجخ٭ٓا حؾ کشد . ةا طجظد آنکه ٬ی خظاهیٮ چنین ٜکش کنیٮ  اؼخاسحاپةیفخشین حاثیش 

آنکه ٬ی خظاهیٮ ٜکش کنیٮ که که کاسآٜشینی یک پذیذٯ جهانی اؼد ) که این ٌظس هٮ هؽد ( ط ةا طجظد 

کاسآٜشینان اص ؼشحاؼش دنیا ةا یکذیگش دس ح٭اػ هؽخنذ )که هؽخنذ( ا٬ا دسیاٜخه ایٮ که ةشخی اص جا٨ث حشین حظؼٕه 

ها دس کاسآٜشینی دس ؼٍح ٬ح٩ی یا ٬ن١ٍه ای سخ ٬ی دهنذ . ةا ح٭ا٫ این حکنظ٨ظژی که ةه ٬ا این ا٬کان سا ٬ی دهذ 

دس طا٠ٖ ةشای سد ط ا اسحتاً ةش٠شاس کنیٮ ، دیگش اه٭ید اسحتاً سطدسسط سا اص یاد ةشدٯ ایٮ . که ةا ٬شد٫  آن ؼظی دنی

ذ  ،ةذ٧ کشدن ایذٯ ها  .  ها این نظٓ اسحتاً سط دس سط  وشطسی اؼد اؼخاسحاپحفکی٪ حیٮ ها ط ـس

یک آیا اه٭ید حاثیش گزاـخن ةش یک اجخ٭ٓا ةضسگخش سا احؽاػ کشدٯ ایذ ؟ حاثیش گزاـخن ةش ک٪ 

 اجخ٭ٓا چه ٜش٠ی ةا حاثیش گزاـخن ةشسطی ١َٜ یکی دطنٝش داسد ؟

 

دس حا٧ حاوش کاسآٜشینان ط اٜشاد ٔال٠٭نذ ةه کاسآٜشینی ا٩٘ث حنها هؽخنذ یا احؽاػ ٬ی کننذ که حنها هؽخنذ . 

که ه٭ین ط ةشنا٬ه های ٬شةظً ةه آنها ا٩٘ث حکه حکه ، دؼد ط پا ـکؽخه یا ٘یش ٜٕا٧ هؽخنذ  اؼخاسحاپاجخ٭أاج 

خی٩ی حفظی٢  ،ط٠خی ةه آن نیاص داسنذ،ها ةأث ٬ی ـظنذ کاسآٜشین ها ةشای پیذا کشدن ٬ناةٖ ط ح٭اید الص٫ 

 نفظنذ .
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ةشخی اص ٬ظؼؽه ها ط ةشنا٬ه های ٠ذی٭ی حش دس ؼٍحی ةاالحش ةاطسهای ٩َ٘ کاسآٜشینی سا گؽخشؿ دادٯ انذ . ٨زا 

گی که اص کاسآٜشینان طا٠ٕی ح٭اید کنذ هیچ حالـی نکشدٯ انذ . آنها های ٬ظ٢ٜ ط یا ٜشهن اؼخاسحاپنهایخا دس ایجاد 

اؼد . آنها کاسآٜشینان نظپا سا  Businessهنظص هٮ ةش این ١ٔیذٯ انذ که یک ایذٯ خظب ٬ه٭خشین ٠ؽ٭د یک 

حفظی٢ ٬ی کننذ که ایذٯ هایفان سا ةشای خظدـان نگه داسنذ ط هنظص یک ک٭پانی ساٯ نیاٜخادٯ اؼد نگشان این 

 هؽخنذ که ح١ظٟ ٠انظنی ط ٬ا٨کید آن ةا چه کؽی ةاـذ .

طیکنذ ؼٕی داسد نه حنها سطیذاد های ةیفخشی سا دس جاهای  اؼخاسحاپ ،ةه ٬نّظس ١٬اة٩ه ةا این نظٓ ٌشص حٝکش  

ةیفخش ط ةا حىظس اٜشاد ةیفخش ةشگضاس کنذ ة٩که ةخظانذ حىظسی دائ٭ی حش دس چنین اجخ٭أاحی هٮ داـخه ةاـذ . 

 ٬ی حظانیٮ ةه ٬شطس ص٬ان نه ١َٜ ٌی یک طیکنذ یک ٜشهنگ کاسآٜشینی ةه طجظد آطسیٮ ؟چٍظس 

٬ا ٔال٠٭نذ هؽخیٮ ةا ؼایش أىا اکظؼیؽخٮ کاس آٜشینی ه٭کاسی داـخه ةاـیٮ . ٬ی خظاهیٮ سطیذادهایی حاؼیؾ 

٭ک کننذ . ٬ی خظاهیٮ دس ح٭اید آنها ک ،طیکنذ آ٬ادٯ کننذ ط ةٕذ اص آن اؼخاسحاپکنیٮ که کاسآٜشینان سا ةشای 

 طیکنذ حشحیث دهیٮ .  اؼخاسحاپسطیذاد های حجذیذ دیذاسی ةشای ـشک کننذگان سطیذاد های ٠ت٪ حش 

 ی٬ا ؼٕی داسیٮ دس ٌظ٧ طیکنذ حخی اص این هٮ ةیفخش ـتکه ؼاصی ةه طجظد آطسیٮ . ـایذ حنها کاس کشدن ةا أىا

طیکنذ سا نذهذ . ةه این ٬نّظس  اؼخاسحاپؼایش ـشکد کننذگان حیٮ حان ةه ـ٭ا ا٬کان آـنایی کاٜی ةا اؼخٕذاد های 

ـذن ط حٕا٬٪ ةا یکذیگش  دسگیش انظٓا ةاصی ها ط ٬ؽاة١ه ها سا ٌشاحی کشدٯ ایٮ حا دس سطیذادهای ةٕذی اٜشاد ةه 

یث ـظنذ .  ةیفخش ح٘ش

ن ک٪ ـتکه کاسآٜشینی ٬ا ه٭چنین اص هشکؽی که دس یکی اص طیکنذ ها ـشکد داـخه ٬ی خظاهیٮ که ةخظانذ دس جشیا

پیظنذی سا ا٬خحان کنیٮ ، یٕنی  –( یا ةزس پاـی Cross-Pollinationحشکد کنذ . ةشای ه٭ین ؼٕی داسیٮ نظٔی )

اٜشادی سا اص ؼانٝشانؽیؽکظ ةه ـی٩ی ط اص ـی٩ی ةه نیظیظسک یا ةشصی٪ یا حانضانیا ةٝشؼخیٮ.حا ةه ـشکد کننذگان این 

جهانی چیضهای ةیفخشی یاد ةگیشنذ . ـایذ این کاس ةه آنها ایذٯ هایی  اؼخاسحاپه ا٬کان سا ةذهیٮ که دس ٬ظسد حجشة

کظچک ةا آن سطةشطهؽخنذ ٬انظس  یدس ٬ظسد اینکه چٍظس ٬ی حظاننذ سطی ةشخی اص ١٬شساج ؼنگینی که ؼاص٬انها

٩٩ی گؽخشؿ ذ که ةٝه٭نذ چٍظس ٬ی حظاننذ ایذٯ های کاسی خظد سا دس ؼٍح ةین ا٨٭ندهنذ یا ةه آنها ک٭ک کن

 !دهنذ . حاال ٬خظجه ـذیذ که ٬نّظس ٬ا اص اینکه دنیا چ١ذس ه٭ظاس ـذٯ چیؽد 
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 طیکنذ اؼخاسحاپآینذٯ 

طیکنذ اٜشاد سا ةه این طا ٬ی داسد که اص خظد ط دیگشان  اؼخاسحاپدطس هٮ ج٭ٖ ـذن ط حجشةه کشدن یک 

 ؟خظب  ةٕذؿ چه ةپشؼنذ 0

طیکنذ ها ةه اٜشاد هیچگظنه ح٭ایخی ةشؼانیٮ ، ا٬ا ةاسها ط ةاسها ـاهذ  پاؼخاسحا٬ا دس گزـخه ٠ادس نتظدیٮ ةٕذ اص 

چیؽد ؟ هشچه اٜشاد ةیفخشی این ؼظا٧ سا  یةٕذ ٬شح٩ه لتح اٜشادی ٬ی آ٬ذنذ ط ٬ی گٝخنذ 0  ـنتهةظدیٮ که 

ان دس آنها ةپشؼنذ ةهخش اؼد ، چظن این ؼظا٧ نیاص ةه ةشنا٬ه ها ط سطیذادهای ةیفخشی سا ةه طجظد ٬ی آطسد که ةخظ 

 جظاب سا پیذا کشد . ط این خظدؿ آحق ان١الب کاسآٜشینی سا دا٘خش ٬ی کنذ .

یث کنیٮ لحتخهای صیادی هؽد . اگش  این سطصها دس ٬ظسد اینکه چٍظس ٬ی حظانیٮ کاسآٜشینی سا اص ةاال ةه پایین  ح٘ش

س یا کاس٬نذ خذ٬اج ـهشی ط یا کاس ٬ی کنیذ ، یا یک ؼش٬ایه گزاس سیؽک پزیشیذ ، یا یک ؼیاؼخ٭ذا دط٨د ةشای 

اٜشاد دائ٭ا اص خظدـان ٬ی پشؼنذ که چٍظس ٬ی حظاننذ ٬ؽائ٪ کاسآٜشینی سا ،ـٙ٪ آکاد٬یک داسیذ ٜش٠ی ن٭ی کنذ 

سطی ه٭ین ةشنا٬ه های ٬ظجظد اجشا کننذ ط ؼظد کالنی ةتشنذ .ا٬ا هیچکذا٫ اص این ن١فه ها ةه نّش ن٭ی آیذ ٬ظ٢ٜ 

د حا جظاب دهذ طا٠ٕید این اؼد که ةفظنذ .  . ٬ا دس ةایذ اص ه٭ان ؼٍح ةؽیاس پایین این الظ٧ سا ةه کاس گٜش

طیکنذ ؼٕی داسیٮ اٜشاد سا اص ٠ؽ٭د های ٬خخ٩ٞ اکظؼیؽخٮ دس کناس هٮ ج٭ٖ کنیٮ . ٌی چنذ ؼا٧  اؼخاسحاپ

ن نظٓ ؼخشانی کشدٯ انذ . ا٬ا آDowas Forumط حجاسی دس سطیذاد هایی ٬ث٪  دط٨خیگزـخه اٜشاد ؼٍح ةاالی 

ذها ( یا CEOسطیذاد ها حظجه  های ک٭پانی های ٬ظ٢ٜ دس یک ـهش خاك سا ةه خظد ج٩ث نکشدٯ  CTOها )٬ذیش اـس

دس آن سطیذادها ةا کاسآٜشینان ؼٍح پایین ط ٬حخاج که هنظص دس ٬شاح٪ اط٨یه Businessط آن ةضسگان دنیای ،انذ 

ان هؽخنذ ٬ال٠اج نکشدٯ انذ .  کاـس

طیکنذ ةشای اٜشادی که اص ٠ؽ٭د های ةاالحش اکظؼیؽخٮ کاس آٜشینی هؽخنذ  اؼخاسحاپةه ٬ا ٬خظجه ـذیٮ که حجش 

ؼش٬ایه گزاسان سا داـخه  ةا  هٮ ةه ه٭ان انذاصٯ آ٬ظصنذٯ اؼد . هشچه کاسآٜشینان ةیفخشی ٜشلد لحتد کشدن

ظد کاسآٜشینان ةیفخشی سا ةاـنذ . ؼش٬ایه گزاسان ةیفخشی آن کاسآٜشینان سا ح٭اید خظاهنذ کشد ، ط این ةه نظ ةه خ

ی سا داسیٮ .  جزب خظاهذ کشد . ٬ا انخّاس چنین اثش گ٩ظ٨ه ةٜش
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 اؼخاسحاپةنیاد 

ةیفخش ط  اؼخاسحاپطیکنذ سا ةا حفکی٪ چیضی ةه نا٫ ٬ظؼؽه یا ةنیاد  اؼخاسحاپ٬ا ا٬یذطاسیٮ دس آینذٯ ةخظانیٮ نٝظر 

ی حشین ٌشی٢ ةشای ؼش٬ایه گزاسی دس حظؼٕه گؽخشدٯ حش کنیٮ .هذٛ ٬ا این اؼد که این ٬ج٭ظٔه سا ةه ٠ظ 

اکظؼیؽخٮ ط اجخ٭ٓا کاسآٜشینی حتذی٪ کنیٮ . ةا ح٭شکض  ةشسطی ـهشها ط ـهشؼخانهای خاك ا٬یذ داسیٮ که ةخظانیٮ 

ةه کاس آٜشینان ک٭ک کنیٮ حا یکذیگش سا ةیفخش ةتیننذ ط ةیفخش ةخظاننذ ةا هٮ ه٭کاسی داـخه ةاـنذ . که ه٭ین 

٠ید نظآطسی ط ایجاد کاسهای جذیذ دس ؼٍحی سیفه ای ط پایین خظاهذ ـذ . ةا حٝظیي ٠ذسج ط ةأث ایجاد خال

اخخیاس دادن ةه ؼشگشطٯ های اجخ٭ٓا دس ؼشحاؼش ـتکه جهانی ٬ی حظانیٮ حاثیش کاسها سا ةه حذاکثش ةشؼانیٮ اص 

 .حالـهای٭ان دسػ ةگیشیٮ ط دس ١٬یاػ ةضسگخش یکذؼد ط ٬خحذ ـظیٮ 

فد ـهش اص هسا دس  اؼخاسحاپحم٭یٮ داسیٮ حٕذادی ٬ظؼؾ  Kauffman foundationاید ٬ا ةا ک٭ک ط ح٭

سا ةا هٮ ه٭اهنگ ٬ی  اؼخاسحاپؼشحاؼش دنیا ةه کاس ةگیشیٮ . این ؼشگشطٯ ها کاسها ط ا٠ذا٬اج سطیذادهای ٬خخ٩ٞ 

کننذ . این ٬ظؼؽان  کننذ ط ؼٕی ٬ی کننذ سطیذادهای ةیفخشی اص آن نظٓ سا دس ٬ن١ٍه ٬شةظً ةه خظدـان ةشگضاس 

 یدانفجظی حفک٪ هایؼٕی ٬ی کننذ گشطٯ های پشاکنذٯ سا ةا هٮ ٬شحتَ کننذ . اص ج٭٩ه  اؼخاسحاپـشیک 

 احاٟ های ةاصسگانی ، ؼش٬ایه گزاسان ط ٘یشٯ سا .،ٜىاهای ه٭کاسی  ،دانفگاهها ، ـشکد های ةضسگ

ةظد آ٬ظصؿ اٜشاد دس ٬ظسد اینکه چه چیضهایی  اص اه٭ید صیادی ةشخظسداس خظاهنذ اؼخاسحاپ٬ؽائ٩ی که دس ةنیاد 

ةشای کاس آٜشین ـذن الص٫ اؼد ط کاسهای جا٨تی که کاسآٜشین ٬ی حظانذ ةشای اجخ٭ٓا انجا٫ دهذ ٬ی ةاـذ . ٬ا ٬ی 

طیکنذ ةذؼد آطسیٮ که دطؼخان ط ه٭کاسانفان سا طاسد این ـتکه کننذ .  اؼخاسحاپخظاهیٮ ٬ت٩ٙین ةیفخشی ةشای 

طیکنذ این ةظد که ٬ا اٜشادی ةا پیق ص٬ینه های ةؽیاس ٬نخظٓ سا ةه سطیذادهای٭ان  اؼخاسحاپ٬ظ١ٜید یکی اص دالی٪ 

 حخی ةه لظسج ةاصهٮ گؽخشدٯ حش سطاج دهیٮ . ، . ا٬ا ةشآنیٮ که ایذٯ های٭ان ساآطسدٯ ایٮ 

ی ٬ث٪ آنچه دس ةخق  ـی ـا٬٪ ةهخشین اص آن لحتد کشدیٮ سطاج دهیٮ ، ةشنا٬ه آ٬ظص  ٬4ی خظاهیٮ ةشنا٬ه آ٬ظـص

( سطی Carl Schrammسطـها ةشای کاسآٜشینان ةا ه٭کاسی ط ـشاکد اٜشادی ٬ث٪ اؼخیظ ة٩نک ط کاس٧ ـشا٫ )

( Social Mediaسطـهایی که ةخظانیٮ این ایذٯ ها سا ٬نخفش کنیٮ کاس ٬ی کنیٮ ٬ثال اص ٌشی٢ طؼای٪ اسحتاً ج٭ٕی )

ةالگ ـخمی ةه ٔنظان جایی ةشای ةه اـخشاک گزاـخن ٬ظ١ٜید  ةشنا٬ه های ٬فاطسٯ ط ساهن٭ایی ط حخی اؼخٝادٯ اص 

 الص٫ اؼد پیا٫ ٬ان سا ةه سطـهای ٬خٕذد ط هشچه ةیفخش ةه دنیا ةشؼانیٮ . .ها

یک جنته ٬هٮ دیگش این کاس حالؿ ٬اؼد ةشای ج٭ٖ آطسی اٌالٔاج هشچه ةیفخش دس ٬ظسد ٌش٠ی اؼد که 

حح١ی١اج  ،سا دنتا٧ ٬ی کشدیٮ  طیکنذ اؼخاسحاپکننذگان  ها ـک٪ ٬ی گیشنذ . اگشچه ط٠خی ـشکد اؼخاسحاپ
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خه ایٮ ، هنظص چیضهای صیادی هؽد که ةایذ یاد  گؽخشدٯ ای سا انجا٫ دادٯ ایٮ ه٭چنانکه دس ٌظ٧ ص٬ان پیق ٜس

ةشخظد الص٫ ٬ی ةینذ ایٝا کنذ ایجاد یک پایگاٯ دادٯ اؼد  اؼخاسحاپةگیشیٮ . یکی اص ن١ق های اؼاؼی  که ةنیاد 

چٍظس ـک٪ ٬ی گیشنذ ط چٍظس کاسآٜشینان ٜشدی ةه ٔشله ِهظس پا ٬ی  اؼخاسحاپ٪ اصاٌالٔاحی دس ٬ظسد اینکه ٬خفک

گزاسنذ . ه٭چنین ٬ی خظاهیٮ حح٩ی٪ ٔ٭ی٢ حشی اص حاثیش ٜٕا٨ید کاسآٜشینی ةشسطی ٬ؽا٨ه ایجاد ٜشلخهای ـ٩ٙی 

(Job Creation . داـخه ةاـیٮ ) 

آنشا ةاصهٮ گؽخشؿ دهیٮ .  2:13دس هفد ـهش ساٯ انذاصی کنیٮ ط ؼپؾ حا  2:12سا دس  اؼخاسحاپ٠شاس اؼد ةنیاد 

این کاس ةشای ٬ا یک ا٬خحان اؼد . ایذٯ آ٧ ٬ا این اؼد که یک ٬ظؼؾ دس هشیک اص ـهشهای ٬هٮ ایاالج ٬خحذٯ ط 

اص کاس هشیک اص ؼایش ن١اً دنیا این حالـهای ٬ا سا ه٭اهنگ کنذ . ٬ی خظاهیٮ ةتینیٮ آیا ا٬کان داسد نخایج حال٪ 

ةهتظد ةخفیٮ ط ةتینیٮ آیا ساههایی هؽد که ةخظانیٮ  انکاسآٜشینان ٜشدی سا ةا ح١ظید کشدن ک٪ اجخ٭ٓا کاسآٜشین

ـان ک٭ک کنیٮ . پؾ اگش ةه ه٭ین صطدی ـنیذیذ کؽی داسد دس گاساژحان سا ٬ی صنذ  اؼخاسحاپاٜشاد سا دس ٬ؽیش 

 ةذانیذ که ٬ا هؽخیٮ !

 

 نخیجه گیشی

 کاسآٜشینی د ان١البصنذٯ ةا 

دس حا٧ احٝاٟ اٜخادن اؼد . ةؽیاسی اص اٜشاد ٜکش ٬ی کننذ این حنها یک حتاب  اؼخاسحاپدس حا٧ حاوش ان١الةی دس 

ةش اؼاػ حٙییشاج  اؼخاسحاپاؼد ط احخ٭اال حتاةی اؼد که ةضطدی هٮ خظاهذ حشکیذ . ا٬ا ان١الب ط ححظ٧ ةضسگ 

سیؽک پزیشی ةه نا٫ چاسی اطدان٪  اؼد . چنانچه ؼش٬ایه گزاس  ؼاخخاسی ط دائ٭ی دس حکنظ٨ظژی ط حجاسج 

(Charlie Odonnell 0 ٬ی گظیذ )" . حا حاال هیچظ٠د این ه٭ه ٬نتٖ ط ٬ظوظٓ دس اخخیاس کاسآٜشینان نتظدٯ اؼد

هؽخیذ دیگش هیچ ةهانه ای ةشای نا آگاهی ط ةذطن اٌالٓ ةظدن نخظاهیذ  اؼخاسحاپاگش ةه دنتا٧ ساٯ انذاخخن یک 

داـد ةجای آنکه ط٠خی داسیذ ؼٕی ٬ی کنیذ سطی ایذٯ هایخان ةه حنهایی کاسکنیذ ، احؽاػ ؼشخظسدگی کنیذ ، 

٬ی حظانیذ دس ٬ظسد چیضهایی که ؼش٬ایه گزاسان سیؽک پزیش ٔال٠٭نذ ةه ؼش٬ایه گزاسی سطی آنها هؽخنذ 

داسنذ که دس آنها ٬ذ٨هایی سا که اٌالٔاج ج٭ٖ کنیذ . ةؽیاسی اص ـشکخها ؼش٬ایه گزاس سیؽک پزیش ةالگ هایی 

 "٬ظسد ٔال٠ه ـان اؼد ـشح دادٯ انذ . اخیشا ک٪ ؼیؽخٮ ةؽیاس ـٝاٛ حش ـذٯ اؼد.

ؼا٧ ةه ١ٔث ةشگشدیذ ٬ی ةینیذ که ةیفخش اةذأاج دس آص٬ایفگاههای دانفگاهها لظسج ٬ی  15دس طا٠ٖ اگش ١َٜ 

د .حٕذاد  ةه طجظد ٬ی آطسدنذ ط اگش یک ـشیک ؼش٬ایه  جذیذ سا chipاص دانفجظیان ٜاسٗ ا٨خحمی٪ یک  یگٜش

 گزاس سیؽک پزیش ةا آن آص٬ایفگاٯ دس اسحتاً ةظد ٬٭کن ةظد سطی پشطژٯ آن ؼش٬ایه گزاسی کنذ .
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ا٬ا ا٬شطصٯ نظآطسی  ها دس ٬کانهایی که حٕذادـان نا٬حذطد اؼد ٬ی حظاننذ سخ دهنذ . هشکؽی ٬ی حظانذ چیضی سا 

ؼش٬ایه گزاسان ةایذ ةشطنذ ط ةا اٜشاد لحتد کننذ ط ن٭ی حظاننذ ١َٜ ةا ؼه حا  کنذ . نظیؽیدس ٌظ٧ یک طیکنذ کذ

 آص٬ایفگاٯ ٩ٔ٭ی ٬ح٩ی اسحتاً خظب داـخه ةاـنذ .

( داسد ـک٪ ٬ی گیشد که اص حکنظ٨ظژی Democratizationا٬شطصٯ دس ص٬ینه کاسآٜشینی یک سطنذ ٬شد٬ی ؼاصی )

ط ؼشطس ای٭ی٪ ةه ـ٭ا این ا٬کان  Domainایجاد یک دا٬ین  یا Google appsـشطٓ ٬ی ـظد . داـخن چیضی ٬ث٪ 

 د٠ی١ه ةشپا ط ساٯ انذاصی کنیذ . 15حا  :1سا ٬ی دهذ که یک طب ؼاید سا حنها دس 

ؼا٧ پیق ةشای ةیفخش کاسآٜشینان ةؽیاس ٬فک٪ ط پشهضینه ط یک ٬انٖ ةظد ،  5دؼخشؼی ةه چنین اةضاسهایی حا ه٭ین 

 ا٬ا دیگش اینٍظس نیؽد .

ٕذ طؼای٪ صیادی طجظد داسد که ةه اٜشادی که ک٭پانی سا ساٯ انذاصی ٬ی کننذک٭ک ٬ی کنذ که أختاس ط حاییذ ط ة

خن  ،ا٬کان ٜشؼخادن حت٩یٙاج دس ٜیؽتظک ،ِهظس حت٩یٙاج آنالینةذؼد آطسنذ .  ح١ظید ـتکه اجخ٭أی حان ط گٜش

. هضینه اینکه یک ؽیاس ٬ه٭ی داـخه انذ نّش ط ٜیذةک ٬فخشی ه٭ه دس ایجاد حٙییش ط ححظ٧ دساین حظصٯ ن١ق ة

جٝد چفٮ دیگش پیذا کنیذ که ةه ٬حمظ٧ ـ٭ا نگاٯ کنذ ا٬شطصٯ ةه ٬یضان چف٭گیشی کاهق پیذا کشدٯ اؼد . دس 

نخیجه حخی طؼای٪ اسحتاً ج٭ٕی ؼنخی ط دسیچه های ةاصاسیاةی پیفین هٮ ا٬شطصٯ دس دؼخشػ حش ـذٯ انذ . طؼای٪ 

ضیظن هٮ ٬ی خظاهنذ ةذاننذ چه ٬حمظالج جذیذ ط جا٨تی ةه ةاصاس آ٬ذٯ حا یظس ح٩ظ اسحتاً ج٭ٕی چاپی ط ه٭ینٍ

 ةخظاننذ جشیان سا اص نضدیک دنتا٧ کننذ ط اص ٘ا٩ٜه ١ٔث ن٭اننذ.

ا٬ا نیشطهای خی٩ی ةضسگخشی هٮ اینجا دخی٪ هؽخنذ . دس گزـخه چنین حمظسی حاکٮ ةظد که اگش یک ـٙ٪ 

یذ ةٕذ اص دةیشؼخان ةه کا٨ج ةشطیذ طةٕذ اس آن یا ةایذ ـ٩ٙی دس یک کاس٬نذی دسؼد ط حؽاةی ٬ی خظاهیذ ةا

ک٭پانی پیذا ٬ی کشدیذ ط یا ةاص هٮ دسؼخان سا ادا٬ه ٬ی دادیذ ط دکخش یا طکی٪ ٬ی ـذیذ .ؼاخخاس کٮ ط ةیق خفک 

اص این سطنذ  هٮ اؼخاسحاپط انٍٕاٛ نا پزیشی ةظد . ا٬ا دس ؼا٨های اخیش ـاهذ ِهظس ٌت١ه خالٟ ةظدٯ ایٮ ط ٜشهنگ 

ؼظد ةشدٯ ط هٮ ةه آن ک٭ک کشدٯ اؼد حاال ؼظا٨های صیادی هؽد که اٜشاد ٬ی حظاننذ اص خظدـان ةپشؼنذ ، حاال 

هی یک د٠ی١ه لتش کن ةتینٮ ٬ن دس چه چیضی اؼخٕذاد 0این ؼٕادج ةشای ه٭ه طجظد داسد که اص خظدـان ةپشؼنذ

لحتد دس !نیؽخٮ ١َٜ دکخشیا طکی٪ ـظ٫ که ٬ظ٢ٜ ةاـٮداس٫؟ چه کاسی سا دطؼد داس٫ انجا٫ دهٮ ! ٬ن ٬جتظس 

٬ظسد این ٬ؽا٨ه دس ؼشحاؼش دنیا دس حا٧ حٙییشاؼد چشا که داسیٮ ٬ی ٜه٭یٮ که کاسها ه٭یفه حظؼَ ک٭پانی های 

ةضسگ لظسج ن٭ی گیشنذ . ةناةشاین این سطیا که ٜاسٗ ا٨خحمی٪ ـظیذ ط ةشطیذ ةشای گظگ٪ کاس کنیذ ط ةٕذ اؼخخذا٫ 

 .. ةخظانیذ یک ١٬ا٫ ٬ذیشیخی نؽتخا ـایؽخه ةذؼد ةیاطسیذ دیگش الص٫ نیؽد.ا٩٨ه.ذ حا اینکه انفاسؼ٭ی ـظی
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ناـی اص سکظسد ا٠خمادی ةضسگ ؼا٨های اخیش ةظدٯ اؼد . ا٨کؽیؾ سینگ طا٨ذ  ،حا حذطدی این حٙییش دس نظٓ حٝکش 

(Alexis Ringwald یکی اص ةشنذگان)نذ حا ٬ضایای کاسآٜشینی سا ححؽین ط طیکنذ که دطس دنیا ؼٝش ٬ی ک اؼخاسحاپ

ٜکش ٬ی کنٮ ٘شطس ةی جا ط خظد پؽنذی ا٬شیکایی ها خذـه "ح٭جیذ کنذ این ٬ظوظٓ سا اینٍظس حظویح ٬ی دهذ . 

داس ـذٯ اؼد . حاال آنها ٬خظجه ـذٯ انذ که هش کؽی ن٭ی حظانذ یک ةانکذاس ؼش٬ایه گزاس یا یک ٬فاطس ةاـذ ، 

 "خظدـان ایجاد کننذ . ة٩که اٜشاد ةایذ ـ٩ٙفان سا

سینگ طا٨ذ اص یک خانظادٯ کاسآٜشین نیا٬ذٯ ةظد ة٩که خانظادٯ اؿ هنش٬نذ ط آ٬ظصگاس ةظدنذ . ةناةشاین ک٪ این ٬ٝهظ٫ 

٬ن هیچ چیض ساجٖ ةه کؽث ط کاس ن٭ی "که خظدج ةشای خظدج یک کؽث ط کاس ساٯ ةیانذاصی ةشایق ةیگانه ةظد . 

خٮ ط دس آنجا ةا کؽی آـنا ـذ٫ که ةٕذها ـشیک ٬ن ـذ اط یکی اص کاسآٜشینان دانؽخٮ حا اینکه ةه هنذطؼخان سٜ

ؼی٩یکظن ط٨ی ةظد ط اینٍظس ةظد که ٬ا ةا هٮ ک٭پانی ٬ان سا ساٯ انذاخخیٮ ط ٬ن اص ٌشی٢  اطچیضهای صیادی  یاد 

خٮ . ا٨خحمی٩ی ةخظاهی  ( این ٜکش که ةٕذ اص ٜاسYaleٗ" اط ٬ی گظیذ حخی دس ص٬ان ححمی٩ق دس دانفگاٯ یی٪ ) گٜش

خظدج سا ساٯ ةیانذاصی دطس اص رهن ةه حؽاب ٬ی آ٬ذ . اط ةه ه٭ه ٬خاٌتانق دس ؼشحاؼش دنیا ٬ی  کؽث ط کاس 

خه  اؼخاسحاپگظیذ که دس  طیکنذ ـشکد کننذ نه ١َٜ ةه این خاٌش که ٬اننذ آن اؼد که ةه ٬ذسؼه کاسآٜشینی ٜس

ةه نظٔی ةه ٬ن یاد آطسی کشد که ـجٓا حش  اؼخاسحاپ طیکنذ."کنذانذ ة٩که ةه این د٨ی٪ که ایجاد أخ٭اد ةنٝؾ ٬ی 

 ".ةاـٮ .. ط کاسی کشد حا ةٝه٭ٮ که حخی ٌی دط سطص ٬ی حظانیذ چیضی سا ـشطٓ کنیذ که دنیا سا حٙییش دهذ 

سینگ طا٨ذ ه٭چنین ٜکش ٬ی کنذ که أخ٭اد ةه نٝؾ آن چیضی اؼد که آ٬شیکایی ها ا٬شطصٯ ةیفخش ةایذ آن سا ةه 

س گیشنذ . اٜشاد ةؽیاسی دس آ٬شیکا اص کاس ةشکناس ٬ی ـظنذ ط آ٬اس ةیکاسی ةاال سٜخه اؼد . ةه نّش ٬ن ط٠خی کاسحان کا

ی نذاسیذ ،  سا اص دؼد ٬ی دهیذ وشةه ةضسگی ةه أخ٭اد ةه نٝؽخان طاسد ٬ی ـظد . ٜکش ٬ی کنیذ  دیگش اسـص

ی نذاسنذ . دیگش ن١ق ٬ظثشی دس جا٬ ٕه نذاسیذ ط چیضی نذاسیذ که اسائه کنیذ . ٨زا سینگ ٬هاسج هاحان دیگش اسـص

طا٨ذ ٬ٕخ١ذ اؼد که کاسآٜشینی ٬ی حظانذ دس ک٭ک ةه اٜشادی که اص کاس ةشکناس ـذٯ انذ ن١ق ةؽیاس ٬ظثشی داـخه 

٬هاسج هایفان  کهدس آنجا ةه آنها یادآطسی ـظد  طیکنذ ةیانیذ حا اؼخاسحاپةاـذ . آنها ٬ی حظاننذ ةه سطیذادی ٬ث٪ 

 ی حظانذ حا انذاصٯ ای ةه دسد پشطژٯ ای ةخظسد .٬

این سطیذاد ةه حْٝ ـخمید اٜشاد ک٭ک ٬ی کنذ که ٜکش ٬ی  .طیکنذ داسد اؼخاسحاپسینگ طا٨ذ ا٬یذ صیادی ةه 

ٌظالنی ةه دنتا٧ ـٙ٪ ٬ی گشدنذ ط پیذا ن٭ی کننذ ط ةه حذسیج  یکنٮ ا٬ش ةؽیاس ٬ه٭ی اؼد چشا که اٜشاد ٬ذحها

ساحد ط اٜؽشدٯ ٬ی ـظنذ . اط ٜکش ٬ی کنذ ان١الب کاسآٜشینی که دس حا٧ ط٠ظٓ اؼد ٬ی حظانذ ةیفخش ط ةیفخش نا

حاثیش ةؽیاس صیادی ةش اٜکاس ٩٬ی داـخه ةاـذ دس لظسحیکه طا٠ٕا ةخظانذ دس ٬نا١ٌی اص ا٬شیکا که دس آنها ٜشلخهای 

 ـ٩ٙی ةؽیاسی اص ةین سٜخه اؼد نٝظر کنذ .
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طیکنذ ١َٜ دس  اؼخاسحاپپخانؽی٪ ط ٜشلد کاٜی ةشای این سطیذاد طجظد داسد . ط دس خاسج اص ایاالج ٬خحذٯ هٮ 

اسطپای ٘شةی اجشا ن٭ی ـظد 0 ٬ا این سطیذاد سا دس کفظس های نیجشیه حا حظنؾ ط حا سطؼیه ط ـی٩ی ط ٨تنان ةشدٯ ایٮ . 

ذ ا٬یذطاسیٮ ایجاد ـٙ٪ دس این کفظس های ک٭خش حظؼٕه یاٜخه ط کٮ حظان اص نّش ا٠خمادی  ط ثشطج ٩٬ی ةخظانذ ةه ـس

ا٠خمادـان ک٭ک کنذ حخی ةخظانذ ثتاج ؼیاؼی سا دس آنها ایجاد کنذ . ه٭انٍظس که ٬٭کن اؼد ـنیذٯ ةاـیذ ، 

دنیا هیچظ٠د حا این انذاصٯ ه٭ظاس نتظدٯ اؼد . ه٭ه ٬ا ٬ی حظانیٮ اص اینکه ٬ی ـظد ةا دیگشان ط هٮ حی٭ی های 

 اـیٮ ةهشٯ ةتشیٮ .دس ؼشحاؼش دنیا دس اسحتاً ة –دیگش 

طیکنذ ٬ی حظانذ ـک٪ جذیذی اص دیپ٩٭اؼی ةاـذ . ةجای  اؼخاسحاپٜکش کنٮ 0 "ه٭انٍظس که سینگ طا٨ذ ٬ی گظیذ 

أضا٫ ؼپاٯ ط ؼشةاص ةایذ کاسآٜشینانی دس ؼایش کفظسها پشطسؿ دهیٮ چظن ط٠خی اٜشاد کؽث ط کاسی سا ساٯ ٬ی 

، ک٭خش انگیضٯ جنگیذن ط ایجاد طحفد دس ن١اً ٬خخ٩ٞ سا خظاهنذ انذاصنذ ط ؼشصنذگی ط ـاداةی ةظجظد ٬ی آطسنذ 

داـد . ٬ی حظانیٮ اص حجشةه ا٬شیکایی ها ط دانؽخه های آنها ةشای پشطسؿ دادن کاسآٜشینان دس کفظسهای دس حا٧ 

سطی کفظسهایی که  ط ٬ذ٧ کاسآٜشینی سا ةشداسیٮاین حظؼٕه ط دس حا٧ جنگ اؼخٝادٯ کنیٮ . خی٩ی خظب اؼد که 

ـاداةی پایذاسی  داسای خشاةیهای صیادی طجظد داسد ح٭شکض کنیٮ ط ؼٕی کنیٮ ةه ٬شد٫ ـان ک٭ک کنیٮ حا دس آنها 

 ".ـظنذ

ا٬ا ٜاکخظسها ط ٔظا٩٬ی  !ةناةشاین ان١الب کاسآٜشینی نخیجه حکنظ٨ظژی اؼد ط نیض ا٠خماد کالن ط حٙییشاج اجخ٭أی

ؼش٬ایه سیؽک پزیش ، ؼش٬ایه گزاسان ا٬شطصٯ ٬ای٪ هؽخنذ سطی دیگشی هٮ دس کاسهؽخنذ ٬ث٪ ایجاد ةؽخشی ةه نا٫ 

ها ـًش ةنذی ط خٍش کننذ ، کاسی که ٠تال هیچظ٠د ن٭ی کشدنذ . ط ه٭چنین ا٬شطصٯ دس ٬ظسد اینکه چه  اؼخاسحاپ

. کاسهایی که  آ٬ذٯ اؼدظجظد ةنظٔی نگشؿ ط دسک جذیذ ،٬ظ٢ٜ اص آب دس آیذ  اؼخاسحاپچیضهایی الص٬ؽد حا یک 

اٜشادی ٬ث٪ اؼخیظة٩نک انجا٫ ـذٯ ثاةد کشدٯ که کاسآٜشینان الص٫ نیؽد ةشای ٬ظ٢ٜ ـذن ١َٜ سطی ـانؾ  حظؼَ

حؽاب ةاص کننذ . ا٬شطصٯ دسکی دسؼد ط سطنذی ٬ناؼث ةشای اینکه کاسآٜشینان چٍظس ٬ی حظاننذ سیؽک ـان سا کٮ 

ذ کننذ ط ةه چیضی ٔا٨ی حتذی٪ ـظنذ طجظد داسد خی٩ی ٬هٮ اؼد که طاسد این جشیان  .کننذ ط دس جای ٬ناؼث ـس

اؼخٝادٯ اص ةهخشین سطـها ـظنذ حا ةٝه٭نذ چٍظس ةایذ چیضهایی سا ا٬خحان ط اسصیاةی کننذ ط اص کؽانیکه ٠تال کاسی 

 سا انجا٫ دادٯ انذ چیضی یاد ةگیشنذ.

 کاسآٜشینیط٬حیَ ٜشهنگ 

ن ةین ٬شد٫ کظچه ط خیاةان سایج حش ـذٯ حخی خظد ک٩٭ه کاسآٜشی !ک٪ ٬حیَ ةشای کاسآٜشینان دس حا٧ حٙییشاؼد

خه های آکاد٬یک ط ح١ظٟ سا طاسد  داؼد . ةا طجظ  ه های دیگش ةه خمظك ـس آنکه هنظص کاس صیادی الص٫ اؼد حا حٜش

د خظةی دساین ص٬ینه داـخه ایٮ . حخی حظجه  ،این کاس کنیٮ  های ةضسگ ةه این نکخه ج٩ث Businessا٬ا پیفٜش

دس  اؼخاسحاپج اص کجا ٬ی آینذ . ةشخی اص ـشکد های ةضسگ ٠مذ داسنذ نظٔی ٬حیَ ـذٯ که خال٠ید ط اةذأا
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ساجٖ ةه آنها لحتد کشدیٮ ةه  5دٜاحش کاس خظدـان ط ةا ةکاسگیشی ةٕىی اص اةضاسهای ٬ذیشیخی پشطژٯ که دس ةخق 

 طجظد آطسنذ.

ـایذ ،نظٓ نظآطسی ها ةؽیاس ٬ظثشنذ  ها دس انجا٫ این اؼخاسحاپآنها ه٭چنین داسنذ ٬خظجه ٬ی ـظنذ که اص آنجا که 

( اص ةنیاد کاٜ٭ن Nick Seguinالال الص٫ نتاـذ که آنها خظدـان کاس صیادی سا انجا٫ دهنذ . نیک ؼگین )

(Kauffman foundation ٬ی گظیذ )حح١ی٢ ط های ی ـشکد های ةضسگ صیادی سا دیذٯ که اص ؼش٬ایه گزاس  که

ها سا  اؼخاسحاپدس ٔظه ؼٕی داسنذ حکنظ٨ظژی ةه طجظد آ٬ذٯ حظؼَ ( ةضسگ سطیگشدان ـذٯ انذ ط R&D)حظؼٕه 

 ها سا ةگیشنذ . اؼخاسحاپةذؼد آطسنذ ط یا حخی ؼٕی داسنذ که خظد 

ها ؼه٭ی داسنذ ، ط  اؼخاسحاپا٬ا ه٭ین حظؼٕه ها هٮ ةه این ٬ٕناؼد که ک٭پانی های ةضسگخش اکنظن دس ٬ظ١ٜید 

 نفان ٬ی دهنذ . اؼخاسحاپةناةشاین حظجه ةیفخشی ةه این اکظؼیؽخٮ 

ه٭ینٍظس هٮ طؼای٪ اسحتاً ج٭ٕی دس ح٭ا٫ سطصنا٬ه ها ط ٬ج٩ه های ٬هٮ ط دس هش ـتکه ح٩ظصیظنی یا ایؽخگاٯ 

که ا٩٘ث داؼخانهای ٬ح٩ی  ٬نخفش کشدٯ انذ،ها  اؼخاسحاپ١٬ا٨ه ها ط ٬ٍا٨تی دس ٬ظسد اه٭ید ،سادیظیی ٬هٮ 

ٝش حظانؽخه ةأث حٙییشی ٬ثتد دس جا٬ٕه ـظد ا٬ا آیا این نظٓ جا٨تی هؽخنذ دس ٬ظسد اینکه چٍظس ایذٯ یک ن

 داؼخانها ةشای حٙییش دادن ٜشهنگ کاٜی هؽخنذ ؟

) ا٨تخه ٬ن این ٬ظوظٓ سا ةشای اط٨ین ایاالج ٬خحذٯ اؼدDNAهش چ١ذس هٮ که ةگظییٮ که نتظٗ ط نظآطسی جضئی اص 

ی ، ةاص هٮ ط٠خی ه٭ؽشحان سا دس ج٭ٕی ک ةاس اؼد که ٬یفنظ٫ !( ه ه٭ه یا ؼش٬ایه گزاس ةانکذاسنذ ط یا ةاصاسی ٬ٕٜش

٬ی کنیذ ط ٬ثال ٬ی گظییذ 0"ة٩ه ، االن داسٯ سطی پشطژٯ خظدؿ کاس ٬یکنه " آن نگاٯ ٬ؽخشٯ سا دس چهشٯ ةٕىی 

هایفان ٬ی ةینیذ .این ٬ؽا٨ه هنظص جضئی اص ٜشهنگ نفذٯ اؼد . ه٭یفه جنته های سطانفناؼانه ط اجخ٭أی هٮ 

سآٜشین ةظدن طجظد داسد . اگش ٬ی ـذ خی٪ ّٔی٭ی اص اٜشاد سا دسگیش کاسآٜشینی کنیٮ یا حذا٠٪ یکی سا کا دس ٬ظسد  

ٔشله طجظد داسنذ ٬٭کن ةظد ک٭ی ؼادٯ حش ةه این که کاسآٜشین اؼد ةفناؼیٮ ، دیگش ٬ظانٕی که ةشای طسطد ةه 

 نّش ةشؼنذ .

 ) ٜاص ةٕذی(حٙییشاج ةٕذی ـ٭ا

ةه کاسآٜشین ها ک٭ک ٬ی کنذ  طیکنذ اؼخاسحاپ٬خخ٩ٞ ٔ٭٩کشدهای گظناگظنی داسد .  طیکنذ ةشای اٜشاد اؼخاسحاپ

٬ی خظاهنذ  ةاـنذ . ةشای  اؼخاسحاپکه دس ٬ؽیش خظدـان ةه ٬شح٩ه ةٕذی ساٯ پیذا کننذ حاال هشجا که اص پ٩کان 

 دطسٯکنذ یک طی اؼخاسحاپ ط دس چه ساهی هؽخنذ ط ١٬مذ کجاؼد ، آنهایی که ٬ی داننذ چه داسنذ ٬ی کننذ

ٜفشدٯ ص٬انی سا اسائه ٬ی دهذ که ةخظاننذ دس آن کاسها سا ةه انجا٫ ةشؼاننذ . آنها ٬ی داننذ که ٬ی حظاننذ ةه اٜشاد 

دیگش دؼخشؼی پیذا کننذ دس آن طیکنذ ١َٜ سطی ٬ؽائ٪ ٬شحتَ ةا ایذٯ کاسآٜشینی ـان ح٭شکض کننذ ط ةالخشٯ ٔ٭ال 
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ان ةه ٔنظان یک کاسآٜشین  طیکنذ اؼخاسحاپچیضی سا ساٯ انذاصی کننذ . ذ ط حظؼٕه کاـس گا٫ سطـن ةٕذی دس ـس

 خظاهذ ةظد .

اؼد . یٕنی ساهی اؼد ةشای دیذن ط آـنا اجخ٭أی  اجیک ٔا٬٪ ؼاصنذٯ اسحتاٌطیکنذ  اؼخاسحاپ ؼایش اٜشادةشای 

یگش که حا ٠ت٪ اص آن نٝش د :7ـذن ةا ٬شد٫ ط حخی اگش ةٕذ اص آن ٬ظ٢ٜ ةه ایجاد یک اجخ٭ٓا نفذٯ ةاـیذ حذا٠٪ 

یکذیگش سا ن٭ی ـناخخنذ حاال این کاس سا کشدٯ انذ . ط کؽی چه ٬ی دانذ ةٕذ اص این چه چیضهایی ٬٭کن اؼد احٝاٟ 

ةیاٜخذ . ـایذ چنذ ؼا٧ دیگش ةٕذ اص این یکی اص این اٜشادیکه دس طیکنذ ٬ال٠اج کشدٯ ایذ دس یک ک٭پانی ٬فٙظ٧ 

 ٜد ط پشؼیذ آیا کؽی ٔال٠٭نذ ةه یک ٜشلد جذیذ هؽد . ـذ ط ـایذ ةا اٜشاد حی٭ق ح٭اػ گش 

ةشای دیگشان ةخمظك آنهاییکه دس جظا٬ٖ ط ـهشهایی هؽخنذ که ک٭خش سطحیه کاسآٜشینی داسنذ ٬ث٪ اسطپای ـش٠ی 

کاس کنیذ ط دیگش اثتاحی اؼد ةشای این نکخه که ـ٭ا ٬ی حظانیذ دس آنجا سطی چیضی  طیکنذ اؼخاسحاپةٍظس ٬ثا٧ ، 

 . ٜشهنگی که ـ٭ا جضئی اص آن هؽخیذ هنظص طا٠ٕا ط ةٍظس ٠انظنیطیکنذ صنذگی کاس٬نذی خظد سا خاح٭ه دهیذ ةٕذ اص 

سا ٠تظ٧ نذاسد ، ا٬ا ٬٭کن اؼد نهایخا آنشا ةپزیشد که دس آن لظسج ـ٭ا ٬ی حظانیذ یکی اص  یکاسآٜشین ؼتک صنذگی 

ةه ای که دس این ص٬ینه ةذؼد آطسدٯ ایذ ةه ـ٭ا اط٨ین کؽانی ةاـیذ که آنشا ةه کاس ٬ی گیشیذ . و٭ن آنکه حجش 

ک٭ک کشدٯ حا چیضهایی دس ٬ظسد ٬هاسحها یخان ةذانیذ ط ـ٭ا سا دس ٬ٕشه یک ـتکه جهانی کاس آٜشینان ٠شاسدادٯ 

خیذ که ط٠خق سؼیذٯ که کاسآٜشینی سا دس جای دیگشی )٘یش اص کفظس خظدحان( کفٞ ط  اؼد . ـایذ حم٭یٮ گٜش

خیذ که ـ٭ا آن کؽی ةاـیذ که ـشطٓ کنذ ةه حٙییش دادن ٜشهنگ ٬حیَ حجشةه کنیذ ، یا ـا یذ هٮ حم٭یٮ گٜش

 اٌشاٜخان.

ةه ـ٭ا  طیکنذ اؼخاسحاپٜش٠ی ن٭ی کنذ که ـ٭ا جضء کذا٬یک اص این دؼخه ةنذی هاییکه گٝخیٮ ةاـیذ ةه هشحا٧ 

٬ظجث این ن٭ی ـظد که دس ١َٜ طیکنذ  اؼخاسحاپ.ک٭ک ٬ی کنذ که جنته های ٬خخ٩ٞ طجظدحان سا ا٬خحان کنیذ 

ؼأد ٬ذ٧ حجاسی یا ٬حمظ٨خان سا حٙییش دهیذ ة٩که این ا٬کان سا ةه ـ٭ا ٬ی دهذ که نحظٯ نگشؿ ةه  48این 

 خظدحان سا حٙییش دهیذ . ا٬خحان کشدن کاسآٜشینی ٬ی حظانذ یک حجشةه ٬خحظ٧ کننذٯ صنذگی حان ةاـذ . 

دس نیظیظسک ةا چهاس حاجش ٬ال٠اج کشدٯ ةظدٯ  طیکنذ اسحاپاؼخد که دس آخشین طس ( ةه یاد ٬ی آSeguinؼگین )

پظ٧ صیادی دس ٬ی آطسیذ ط آن١ذسها هٮ خظاب نذاسیذ. ا٬ا ةه د٨ی٩ی این چهاس  ،اؼد . کاسةضسگ ط ؼخخی اؼد

 لتح هش سطصةش ٬ی گفخنذ . 9لتح ةیذاس ٬ی ٬انذنذ ط ةٕذ دطةاسٯ  3این طیکنذ آ٬ذنذ ط حا ؼأد  دس نٝش 

ٜشلخی اؼد ةشای ا٬خحان کشدن یک چیض جذیذ . چیضی که دس ٌظ٧  طیکنذ اؼخاسحاپطاوح اؼد 0دس طا٠ٖ د٨ی٩ق 

چظن سطصها ٬فٙظ٧ کاسحان هؽخیذ یا ةه خاٌش ٬ؽئظ٨ید حان دس ٠تا٧ خانظادٯ ط یا ،صنذگی صیاد ةذؼد ن٭ی آطسیذ 
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ایذ . ٬٭کن اؼد ٔمتانی ؼأد ط٠د آصاد ٌی طیکنذ داـخه  54 دالی٪ دیگش . حخی سئیؾ حان هٮ اگش ةٝه٭ذ ـ٭ا 

 ـظد )ا٨تخه ٬ا چیضی ن٭ی گظییٮ !(

٭أاج جذیذی سا حفکی٪ خاٜشادی که جنته های جذیذی اص خظدـان سا ا٬خحان ط کفٞ ٬ی کننذ دس نهاید اج

٬ی دهنذ . اگش ٬ذج ک٭ی سا دس دنیای کاسآٜشینی ةگزسانیذ ، خظاهیذ ـنیذ که اٜشاد دس ٬ظسد یکذیگش ٬ی گظینذ 

 ٬ال٠اج کشد٫ . طیکنذ اؼخاسحاپسا دس  یط ٜالن یناطٯ ٬ن ٜال

اسحتاٌاحی نه چنذان ٬حکٮ ط گاهی هٮ ٬حکٮ ةین اٜشادی که ٔال٠ه ای ةه کاسآٜشینی  طیکنذ اؼخاسحاپةه ٬شطسص٬ان 

یک نظٓ ـتکه گؽخشدٯ ٬خفک٪ اص اٜشاد دس جظا٬ٖ ٬خخ٩ٞ که طا٠ٕا ٬خٕهذنذ  طیکنذ اؼخاسحاپ. داسنذایجاد ٬یکنذ

 ایجاد کشدٯ اؼد. ،ةه کاس ةیاٜخذ اؼخاسحاپاسی کننذ که اکظؼیؽخٮ ةشاینکه ک

ةاصیگشان ٠ذس لحنه های ا٠خماد ، حکظ٬د ، حجاسج های کالن ، ةفش دطؼخان ٜظٟ ةه ه٭ه ٬ا ٔادج کشدٯ ایٮ که 

ا دس ثشطح٭نذ نگاٯ کنیٮ ط اینٍظس ٜکش کنیٮ که ٬ظ١ٜید یا ـکؽد جا٬ٕه یا دنیای ٬ا حنها دس دؼخان آنهاؼد . ا٬

٬خٕهذنذ ةظجظد آ٬ذٯ اؼد . این  اؼخاسحاپحا٧ حاوش یک ـتکه جهانی اص اٜشادی ٔال٠٭نذ ط حظانا که ةه ٬ذ٧ 

 کاسآٜشینان ط ح٭ا٫ کاسآٜشینان دیگش ٠ظی حشین نیشطی خظاهان خیش ط نیکی دس ؼشحاؼش دنیا هؽخنذ .
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