
 خلق ایده کسب و کار؛ اولین گام در راه اندازی کسب و کار 

 ۱۳۹۸تیر  ۲۴

هر سفر هزار   :گویدطور که سون تزو می و دشوار است. همانورود به دنیای کارآفرینی همانند شروع یک سفر طوالنی 

 .شودبرای کارآفرینان نیز اولین قدم با خلق یک ایده شروع می . شودمایلی با یک قدم شروع می 

های خوب و پول ساز خلق کنم؟ این  توانم ایدهاما سؤالی که ممکن است برای همه پیش بیاید این است که چگونه می

 .ساده است اما پاسخ آن واقعاً سخت است  سؤال در ظاهر

خلق یک ایده   و  ایده پردازی برای  که را مهمی نکات  برناک سعی کردیم شتابدهنده در این مقاله از مجموعه مقاالت

 .باید بدانید را مطرح کنیم، پس با ما همراه شوید  کسب و کار 

 تندایده های خوب یک شبکه هس

  سیستم یک و شوندمی  متصل همدیگر به مییارد( تشکیل شده است که ۱۰۰مغز از تعداد زیادی سلول عصب )حدود  

 .است ما بدن برای  دستوراتی صدور و اطراف محیط کردن حس ،گیری  تصمیم  به قادر که  دهند،می تشکیل را  عصبی

ا قادر به انجام آن هستیم ، عمدتاً نتیجه ارتباطاتی است که  کنیم و آنچه را که م، چیزی که بدان فکر مینحوه فکر کردن

 .اندهای عصبی با یکدیگر ایجاد کرده این سلول

های  هایی است که از بین سلول، هر خاطره و هر حسی که داشته باشید نتیجه مستقیم از سیگنال ، هر فکرهر احساس 

 .کنندعصبی در مغز شما عبور می 

، نسان بسیار جالب است، توانایی آن در تنظیم مجدد این ارتباطات و برقراری ارتباطات جدید چیزی که در مورد مغز ا

  پذیری انعطاف  پالستیسیتی یا “ عنوان به خاصیت این از  شناسی عصب علم  دانشمندان صرف نظر از سن انسان است.

کنیم بیشتر تغییر  طی که تجربه میمحی یا  رفتار در و باشیم داشته  بیشتری  تجربیات ما  هرچه   کنند.یاد می ”عصبی 

 .شودشود یا بیشتر قادر به برقراری ارتباطات جدید و بازیابی ارتباطات قدیمی میتر می کنیم، مغز ما منعطف 

کنیم، زمان  کنیم و کمتر از مغز خود استفاده می رود، و کمتر کار می به همین دلیل است که وقتی سن ما ما باالتر می

 کند،نمی متوقف  را پذیری  انعطاف  ما مغز کنیم.یادآوری اطالعات و کنترل اعمال بدنی خود صرف می بیشتری را برای 

 .کندمی  رها را  جدید ارتباطات برقراری  عادت سادگی به بلکه
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های جدید را داشته باشید باید تمرین بیشتری انجام دهید، در این  خواهید توانایی خلق ایده پس اگر می 

  نگه  ترفعال را خود  مغز  هرچه تر،کند. به عبارت ساده ایجاد ارتباطات جدید بهتر عمل می  صورت مغز شما در 

 !کنید پیدا جدید  و  خوب  هایایده  توانیدمی  ترراحت  دارید،

 هایی برای خلق ایده کسب و کار نکات و راه حل 

 حل یک مشکل شخصی یا تحقق یک نیاز -۱

 



و خلق ایده کسب و کار این است که سعی کنید یک مشکل شخصی یا یک نیاز  ایده پردازی ها برای یکی از بهترین راه 

کنید که ای کاش چیزی  شوید و فقط آرزو میها رو در رو می د. همیشه مشکالتی هستند که در زندگی با آن را حل کنی

 .کردتر می شد که زندگی شما را تنها کمی ساده پیدا می 

کار شما به عنوان یک کارآفرین، شکایت از مشکالت نیست بلکه باید یک راه حل مناسب بیابید. تنها با کمی کند و کاو  

تر کنید و یا اینکه راه حل  توانید این نیازها را کامل کند. میاین نیازها ذهنتان به سمت هزاران ایده سوق پیدا می  در

توانند در قالب یک محصول، سرویس و یا یک خدمت جدید برای رفع  ها میها بیابید که این راه حل جدیدی برای رفع آن

 .آن نیاز باشند

Lisa Q.Fetterman  و مؤسس نومیکو مدیرعامل (nomiku)   بعد از تالش برای حل یک مشکل شخصی ساده کار

 .خود را شروع کرد

بک روز در حالی که مشغول آشپزی بودم به این فکر کردم که چه چیزی باعث تفاوت بین کیفیت غذاهای خانگی و  

 .است sous-vide شود؛ و متوجه شدم که راز این تفاوت دستگاههای بزرگ میغذاهای رستوران

ه حرارت کنترل شده پخته  هایی تحت خأل و درجفرایندی است که مواد غذایی طی آن در بسته  sous-vide دستگاه

 .شدندهای بزرگ و با کیفیت باال در سراسر جهان پیدا می شوند. این دستگاه تنها در رستورانمی

 Fetterman   مصمم بود که یک نسخه زیبا، دلپذیر و به همان اندازه قدرتمند را برای هر کس که بخواهد بسازد. او

هزار دالر سرمایه جذب کند. در حال حاضر نومی کو در    ۷۵۰از  توانست با استفاده از کمپین کیک استارتر بیش

 .شودهای شخصی پیدا می ها گرفته تا خانههای سراسر جهان از بهترین رستورانآشپزخانه

شود )بدون اینکه نیاز باشد دائماً باالی سر غذا  با این دستگاه نه تنها دیگر غذای سوخته و گوشت سفت شده سرو نمی 

 .ها به دنبال آن هستند(ای رفتار کنند )چیزی که تقریباً اکثر خانمتوانند مثل یک آشپز حرفههمه می باشید( بلکه

اگر که شما هم به دنبال یک ایده استارتاپی خوب هستید ابتدا باید ببینید مردم در زندگی شخصی خود چه مشکالتی 

اقعاً مایل به پرداخت هزینه برای راه حل آن هستند  دارند؛ یک مشکل را انتخاب کنید و اگر مطمئن هستید که مردم و

 .شروع به ایده پردازی و یافتن راه حل برای آن بکنید

 

 



 شور و اشتیاق خود را دنبال کنید - ۲

 

 :طور که استیو جابز هم گفته استصر کلیدی برای رسیدن به موفقیت است. هماناشتیاق یک عن 

خواهید انجام دهید باید شور و اشتیاق زیادی داشته باشید و این کامالً درست است زیرا  گویند برای آنچه می مردم می 

 .خوریدت میخواهید انجام دهید نداشته باشید در انجام آن شکسای به کاری که میاگر شما عالقه 

کند. این بیش از هر چیز دیگری در  اشتیاق یک حس قوی در وجود شماست که شما را به سوی یک هدف هدایت می

جهان توانایی پروراندن اعتماد به نفس، کنجکاوی و ایجاد انگیزه را در شما دارد. اگر شما به عنوان یک کارآفرین اشتیاق  

 .نداشته باشید یعنی هیچ چیز ندارید

ها های موفقیت کسانی که عالقه خود را دنبال کردند فقط تمایل به جذب پول نبوده است، بلکه آنصر ثابت در داستان عن

 .برای ایجاد تغییر شور و اشتیاق داشتند

آرزوهایت را دنبال کن نه پول را، چون در نهایت پول به   :هم گفته است  Zappos طور که تونی هسیه مدیر عاملهمان 

 .واهد آمددنبالت خ



و توسط نیک وودمن تأسیس شد. البته ایده اولیه آن مربوط به سال   ۲۰۰۴برای اولین بار در سال   (GoPro) گوپرو

 .و پس از شکست وودمن در دو استارتاپ اولش بود ۲۰۰۲

ود اولین  اش( بوودمن در سفر استرالیا و اندونزی خود و در حالی که مشغول تفریح و موج سواری )تفریح مورد عالقه 

ی مچ بند یا کمربندیی بود که توسط آن، دوربین را به  ی او توسعهی برند گوپرو دریافت کرد. ایدهرا برای توسعه انگیزه 

راحتی بتوان در هنگام موج سواری تصاویر ماجراجویی را با کیفیت باال ثبت کرد آن هم در  بدن محکم نگه دارد و به  

 .رسیدزمانی که غیر ممکن به نظر می

های اولیه  وودمن شور و اشتیاق فراوانی برای ساخت این دوربین داشت از این رو شروع به ساختن و طراحی کردن نمونه

 .آن کرد

 .ترسیدم که دوباره شکست بخورم اما با این حال متعهد شده بودم که موفق شوممن خیلی می :گویدوودمن می 

توانید از اشتیاق خود به عنوان نقطه عطفی  موفقیت شد. پس شما هم می  و همین تعهد به موفقیت، موجب رسیدن او به 

 .خود استفاده کنید  راه اندازی کسب و کار  و خلق ایده  برای 

 های فعلی های دیگران و بهبود فناوری استفاده از ایده -۳

توانید از  برای رسیدن به موفقیت لزوماً به یک ایده جدید و نو در بازار نیاز ندارید. بلکه می ده که شمااین را زمان ثابت کر

های دیگری برای کسب و کار خود خلق کنید. کاری ها ایده های موجود در بازار بهره بگیرید و با پر و بال دادن به آن ایده

اند بازار بسیار بزرگی را از  دهند و با همین شیوه توانسته رگ هم انجام میهای بزکه امروزه خیلی از کارآفرینان و کمپانی 

 .آن خود کنند

 مزیتی که این کار برای شما دارد این است که دیگر مجبور به صرف زمان برای تولید حداقل محصول پذیرفتنی

(MVP)  ات بازار و مشتریان و از همه  برای بازار قابل قبولی که از پیش وجود داشته نیستید. عالوه بر این تحقیق

 .تر استبرای یک بازار اثبات شده آسان جذب سرمایه ترمهم

رد  البته این را هم باید در نظر داشته باشید که به سادگی کپی کردن یک محصول که از قبل وجود دارد هیچ ارزشی ندا 

تر از محصول موجود تولید و عرضه کنید. باید سعی کنید با ایجاد تغییر  بلکه شما باید سعی کنید محصولی با ارزش 

 .مشکلی را حل کنید که قبالً کسی نتوانسته آن را حل کند

 .کنندکنند اما هنرمندان بزرگ سرقت می هنرمندان بد کپی می :طور که پیکاسو معروف هم گفته استهمان 
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عنوان مثال دراپ باکس را در نظر بگیرید. احتماالً تعجب خواهید کرد اگر بدانید دراپ باکس اولین سرویس ذخیره   به

که درو هوستون شروع به نوشتن اولین خط کد دراپ  سازی ابری اطالعات نبوده است. در واقع از دو دهه قبل از این

 .ه استهایی مشابه آن وجود داشتباکس در اتوبوس بکند سرویس 

ای به چنین سرویسی نداشت به همین خاطر  کردند دیگر کسی عالقه های مشابه به خوبی کار نمیاز آنجایی که سرویس 

 .با مشکل مواجه شد جذب سرمایه دراپ باکس در اولین قدم برای 

ها تصمیم گرفتند اهمیت محصولشان را  را حل کنند. آن بازاریابی از این رو بنیان گذاران دراپ باکس سعی کردند مشکل

کردند. در این ویدیوی ساده سعی به کاربران احتمالی خود نشان دهند؛ پس ویدیوی اولین نسخه محصول خود را منتشر 

های محصول خود را بیان کنند و با این شیوه توانستند بازخوردی سریع و واقعی از  کردند با صداقت و بدون تردید ویژگی 

 .سوی کاربران دریافت کنند

ها  یعنی از اشتباهات آن های مشابه نتوانستند انجام دهند، درواقع بنیان گذاران دراپ باکس کاری را انجام دادند که برنامه

میلیارد دالر ارزش دارد و  ۱۰آموختند و به کاربران خود ارزش دادند. به همین دلیل است که امروزه دراپ باکس بیش از 

 .شودهای مشابه خود محسوب میرقیب بزرگی برای برنامه

د حتماً الزم نیست یک ایده نوآورانه و  ای برای راه اندازی کسب و کار و استارتاپ خود هستیاگر شما هم به دنبال ایده 

توانید به هایی می اند و شما چه ارزش کامالً جدید داشته باشید، در عوض فکر کنید که دیگران چه کاری انجام داده

 .های فعلی اضافه کنیدگزینه 

 تمرکز روی جمعیتی محدود  -۴

بوک یا گوگل بعدی باشند. معموالً، این  خواهند فیس یکی از اشتباهات رایج بسیاری از تازه واردان این است که می

طور عام محبوب شود و بتواند به سرعت رشد کند. چیزی کنند باید به کنند چیزی را که ایجاد میکارآفرینان گمان می

 .اندهای صنعت هم یک شبه به موفقیت نرسیده ت که غول که این کارآفرینان تازه کار باید بدانند این اس 

بوک در ابتدا برای دانش آموزان مدرسه هاروارد ایجاد شد و سپس به مدارس دیگر گسترش یافت و  به عنوان مثال فیس 

مورد   درنهایت به پیشرفتی که امروزه دارد رسید. گوگل نیز زمانی ایجاد شد که اینترنت به عنوان یک بستر بسیار کوچک

 .کردنداستفاده قرار گرفته بود و هنوز خیلی از مردم از اینترنت استفاده نمی

که تصمیم به راه اندازی یک کسب و کار یا استارتاپ دارید باید به دنبال حداقل کاربرانی باشید که واقعاً  هنگامی 

 .حصولتان بیایندخواهند از محصول شما استفاده کنند نه کسانی که ممکن است روزی به سراغ ممی
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سعی نکنید محصولتان را به همه مردم بقبوالنید بلکه تمام تمرکز خود را روی همان  ( ۸۰/ ۲۰بر اساس اصل پارتو )قانون 

 .خواهند بگذارید دانید محصول شما را می درصدی که می ۲۰

 :گویدمی Y-Combinator  پل گراهام مؤسس شتابدهنده

ید که تعداد زیادی از مردم بخواهند فقط مقدار کمی از آن را داشته باشند یا چیزی که  توانید چیزی را ایجاد کنشما می

های این نوع ممکن  تعداد کمی از مردم آن را به مقدار زیادی بخواهند. بهتر است که دومی را انتخاب کنید. همه ایده 

 .اپی خوب از این نوع هستندهای استارتهای استارتاپی خوبی نباشند اما تقریباً همه ایده است که ایده 

 سخن آخر

  تنها  کردیم سعی مطلب این  در این در اما دارد وجود پولساز  و خالقانه های ایده  خلق  های زیادی برای ایده پردازی وراه 

 .ها را به شما معرفی کنیممورد از اصلی ترین روش  ۵

نید سپس ایده کسب و کار خود را خلق کنید و با در ابتدا سعی کنید یک هدف و چشم انداز روشن برای خودتان ایجاد ک

 .تان را به واقعیت تبدیل کنید و در جامعه خود تغییراتی ایجاد کنیدراه اندازی کسب و کار خود ایده

ایده عالی و خالقانه اولین چیزی است که شما نیاز دارید اگر که یک ایده خوب دارید اولین گام برای راه اندازی کسب و  

درمیان  شتابدهنده دیجیتال برناک توانید ایده خود را با اید. شما میکارآفرین موفق شدن را با موفقیت برداشته  کار و یک

توانید از مشاوره و حمایت  گیرد و در صورت بهره مندی از شرایط الزم میبگذارید؛ ایده شما مورد نقد و بررسی قرار می 

 .همراه با پشتیبانی ویژه تیم برناک بهره مند گردیدمالی، 

 founder.com :منبع
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