
 فصل اول

 شروع

 

که در پایان ورشکست   شودشرکتی آغاز می  ردوران کار کردنش د از رِیسل این کتاب با توصیفات فصل او

ی  ها حتی یک برنامه ها دالر ارزش دارد. آنمیلیون   تشانکه محصوال  ند بود   شرکت بر این باوراین  . مدیران  شد 

و زیرسازی خوبی نیز داشتند. همه   و چندین متخصص را به کار گرفته  بودند  نقص را اتخاذ کردهظاهر بیبه 

 گر این بود که موجی از مشتریان، خواهان خرید محصوالت این شرکت هستند.چیز بیان 

جا مراجعه  انجام نرسید. مشریانی که مد نظر شرکت بودند، هرگز به آن سرگاه به اما متاسفانه، این برنامه هیچ 

 ها دالر را از دست داد و در نهایت با شکست مواجه شد.  نکرند. نتیجه این شد که این شرکت، میلیون 

شان، شکست خوردند. محصوالت  موسسان انتظار کارآفرینهای نوپای دیگر نیز برخالف بسیاری از شرکت 

ها را نخرید و استفاده نکرد. به همین دلیل،  ی بد ماجرا این است که کسی آن جدید بسیاری تولید شد، اما نکته 

استارتاپ  ی کتاب  روش نویسندههای نوپا، میزان هنگفتی پول، استعداد و انرژی را هدر دادند.  بسیاری از شرکت 

 شده است.   اتخاذهای نوپا، ر شکست شرکت منظور جلوگیری از این مشکالت و کاهش حداکثری خط  ه، بناب

کار بعدی که نویسنده انجام داده است، این است که یک موشک فضاپیما را با یک خوردو، مقایسه کرده است.  

.  گیرد دانند که پیش از اینکه یک فضاپیما، به بیرون زمین پرتاب شود، باید محاسبات زیادی انجامهمه می 

ها گیری ی اندازه که همه ند پرتاب فضاپیما را به یک فاجعه تبدیل کند. اما هنگامی توا ترین خطا، می حتی کوچک 

 ی قرار گرفتن در مدار خود است. تواند پرتاب شود و آماده و محاسبات به درستی انجام شود، فضاپیما می 

که بسته به  از طرف دیگر، راندن یک خودرو، نیازمند محاسبات و تفکر ثابت است. یک راننده باید بداند 

، اشتباهی بپیجد، این اشتباه او،  موقعیت، کجا فرمان را بچرخاند، گاز بدهد و یا ترمز بگیرد. اما اگر این راننده 



 را تنظیم کند و به مسیر درست، بازگردد.  جهتمنجر به فاجعه نخواهد شد. یک راننده باید 

شان بعد هم چون فرضیات و محاسبات کاری   کنند.های نوپا، همانند موشک فضاپیما عمل میبسیاری از شرکت 

های نوپا، به  جا است: شرکتموضوع، دقیقا همین شوند. راز اینآید، با شکست مواجه می اشتباه از آب در می 

جای عمل کردن شبیه موشک فضاپیما، باید شبیه یک خودرو مسیریابی کنند. این به این معنی است که این  

 کنند، خود را تنظیم کنند.دهایی که از مشتریان و بازار دریافت می ها باید بر طبق بازخور شرکت

 


