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    فصل

 مقدمه

ر سر ترين آرزوهايي است كه افراد د اندازي و راهبري بيزينس شخصي، يكي از متداول راه
برداري كامل از مزاياي تالش وافر يا ساخت چيزي  بودن و بهرهخود ورانند. افق رئيس پر مي

كنند كه فقط  گذاران گزارش مي مفيد، قوه محركه هزاران فرد در هر سال است. متأسفانه، سرمايه
درصد موفق  20هاي تجاري ارايه شده مشاركت كرده و از اين مقدار، فقط  در يك درصد طرح

ها  درصد استارتاپ 40گذاري نياز ندارند،  هايي كه به سرمايه با لحاظ كردن بيزينسهستند. حتي 
  شوند. ها نهايتاً منحل مي % بيزينس93پنج سال و بيشتر دوام نداشته، و 

ولي عمده مسئوليت با سطح ضعيف توجه به  ،علل اين نرخ شكست آزاردهنده متنوع بوده
ريزي ضعيف، و شناخت ناكافي از نيازهاي واقعي  عوامل دخيل در شروع يك بيزينس، برنامه

است. بيزينس نوپا يك پديده چندبعدي و پيچيده است. كمبودي در راهنمايي مرتبط مشتريان 
برخورد  پارچه غيريكصورت  براي كمك وجود نداشته، ولي غالباً با جوانب و زواياي مختلف به

  :گردد شده و تصوير كاملي از موضوع ترسيم نمي
 گفت همچون ناودانست اين نهاد  يكي را كف به خرطوم اوفتادآن 

 آن برو چون بادبيزن شد پديد  آن يكي را دست بر گوشش رسيد
 گفت شكل پيل ديدم چون عمود  آن يكي را كف چو بر پايش بسود
 گفت خود اين پيل چون تختي بدست  آن يكي بر پشت او بنهاد دست
 گفتشان بيرون شدياختالف از   در كف هر كس اگر شمعي بدي
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اين كتاب براي تأمين راهنمايي در مورد بيزينس جديد نوشته شده است. در همان ابتدا، ايده 
ي كه تحقق آن را مدنظر داريد، تحليل شده تا بر فونداسيوني مستحكم بنا نهاده شود. بيزينس

در نظر  ها مطرح شده، و شركت و تعهدات مرتبط با آن سپس جوانب حقوقي حفاظت از ايده
گذاران به آن توجه دارند،  هايي كه سرمايه ، و آيتممالي گردششود. فاينانس كردن،  گرفته مي

و نهايتاً توسعه تيم مورد نياز در  هاي تجاري طرحو  فاينانسهاي  گيرد. مدل مورد بررسي قرار مي
  كمك به تحقق اهداف، مطرح خواهد شد.

اندازي كرده يا در صدد شروع آن است، كمك  اين كتاب به هر فردي كه بيزينس شخصي راه
طور خاص براي پژوهشگران و مخترعاني مفيد است كه مبدع  كند. مطالب ارايه شده به مي

  فناوري خاصي بوده كه قابليت تبديل به فراورده يا خدمات دارد.
 هاي محاسباتي ابتكاري براي نويسنده قبالً پژوهشگر دانشگاهي بوده كه در توسعه سيستم

كرده است. وي هميشه به جاي خود فناوري، به كاربردهاي  هاي پيچيده فعاليت مي تحليل داده
هاي  مند بوده و بنابراين، تيم ايجاد شده انحصاراً بر توسعه كاربردهاي تجاري و فرصت آن عالقه
كه ها در حدي جالب بود  پروژه  برداري براي پژوهش، تمركز داشته است. يكي از اين قابل بهره

مند دو فرشته بيزينس، شركت تشكيل  هاي ارزش اپ را داشت. با كمك قابليت تشكيل استارت
اي تأمين گرديد، و در مسير توسعه فراورده مورد تقدير قرار گرفت.  شد، فاينانس قابل مالحظه

در  خيلي كارهاي خوب انجام شد، ولي در طول مسير اشتباهات زيادي نيز رخ داد؛ هر دوي آنها،
  آموزي كمك زيادي كردند. دگيري و تجربهيا

ها، خصوصاً  اپ پس از ترك شركت، يك مشاور مديريتي براي كمك به ديگر استارت
. با بسياري از كردبرداري  ها بهره بتوان از فرصتوجه فناور تشكيل شد، تا به بهترين  هاي بيزينس

هاي  رار گرفته و فونداسيونهاي آنها مورد تحليل ق كارآفرينان همكاري صورت گرفت تا فرصت
بنا نهاده شود. بخشي از اين كارها، توسعه دوره آموزشي براي مستحكم بيزينس آنها 

گذاران بود، تا درك بهتري از دنياي بيزينس و آنچه در شروع  پژوهشگران، كارآفرينان، و سرمايه
هدف آن كتاب  يك شركت نوپا دخيل است، فراهم گردد. اين كتاب از آن دوره برآمده، ولي

، و نه قبول شدن در امتحان، به نحو احسن درسي نيست؛ نيت بيشتر كمك به انجام عملي كار
   است.

شروع  مند صورت روش به را (نروند اهل نظر از پي نابينايي) مند در جهت صحيح حركت هدف
با نگرش منفعت فردي و و سبقت را در تيم خود  سازنده كنيد، سرعت بگيريد، و ظرفيت رقابت

. نظم و استمرار همراه با توكل، رمز موفقيت پايدار در هر كار و كشف ايجاد كنيدمصلحت جمعي، 
  طرف هنري بر بند از شمع نكورويي. .اين نظام متقن است اليتنهيو تسخير قواعد 




