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 ی راه استارتاپ چیست؟ نقشه

 مقاالت 

 

 مقدمه 

 راه استارتاپ چیست؟  نقشه

دهد. بطور طبیعی برای رسیدن به مدل کسب و  سودمند را هدف خود قرار می کار مدل کسب و  تیم استارتاپ معموالً رسیدن به یک 

توان کسب کار را  کار مورد نظر، تیم استارتاپ یک برنامه در ذهن خود دارد؛ اما در واقعیت، صِرف داشتن یک مدل ذهنی و ایده، نمی

باشد؛ یک برنامه و  پذیر و جامع میی انعطافیک برنامه  شروع کرد؛ به همین علت است که هنگام شروع کار، تیم استارتاپ نیازمند 

مسیر راهی که بر اهداف کلیدی تمرکز کند و در عین حال جهت حرکت درست را با توجه به همه ابهامات پیش رو نشان دهد؛ تا  

کاری مناسب  به عنوان راه «نقشه راه استارتاپ» اینگونه احتمال شکست تیم و عدم موفقیت بشدت کاهش یابد. مطلب حاضر به معرفی

 .پردازد برای پاسخ به این نیاز می

 چیست؟  (Startup Roadmap) راه استارتاپ نقشه

امات در کارها زیاد وجود  جدید است و قطعاً ابه کسب و کار یک   به   خام  ی ایده  چند   یا   یک  تبدیل  استارتاپ تیم  از آنجایی که وظیفه

پیاده برای  احتماالً  زماندارد،  با  پروژه کوچک  انجام چند  به  نیاز  و کار جدید،  و هزینهسازی مدل کسب  فعالیتها  های  ها و حتی 

یش ببرد؛  تواند با یک برنامه زمانبندی با جزییات زیاد، کارهای پروژه را پاحتمالی دارد؛ پس مانند یک پروژه عمرانی یا صنعتی نمی

 .باشدپذیری در برنامه و کارها میبلکه نیاز به انعطاف و انطباق

ی راه استارتاپ، نمایش یک نمای کلی از اهداف،  راه« است؛ یک نقشه  ها برای این موضوع استفاده از »نقشهیکی از بهترین راه حل

باشد. صد البته که همه این موارد،  مدیر پروژه و ذینفعان پروژه میها، منابع مهم و نتایج مورد نظر کسب و کار به یک ها، فعالیتایده

https://farsstartup.ir/category/articles/
https://farsstartup.ir/%db%b2%db%b4-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88/
https://farsstartup.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://farsstartup.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://farsstartup.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://farsstartup.ir/webs/wp-content/uploads/2020/03/Startup-Roadmap.jpg
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ریزی با دیدگاه کلی است که نکات اصلی کار را در  راه نوعی برنامه  های زمانی مشخص، به تصویر در آید. در اصل نقشهباید در دوره

 .کشدطول زمان به تصویر می

راه ، یک دیدگاه بلندمدت    یزی ساده برای کسب و کار نوپا به نظر برسد. اما نقشهرراه«، شبیه یک برنامه  شاید در نگاه اول »نقشه

می تصویر  به  را  کند  طی  باید  که  مسیری  کلیات  استارتاپ،  تیم  آن  در  که  نقشهاست  واقع  در  برنامهکشد؛  نوعی  راه  با  ی  ریزی 

بندی  ورد نیاز برای رسیدن به آن اهداف و منابع مهم و بودجههای مباشد. اهداف اصلی و گامپذیری باال و در عین حال جامع میانعطاف

برای مدیریت استارتاپ،  ی راهگردد. در یک نقشهکلی در طول زمان مشخص می ابزارها  از بهترین  ها و کسب و کارهای  که یکی 

 شود؛موارد زیر دیده می، نوپاست

 ( ها دست یافتبه آنهای مشخص اهداف اصلی استارتاپ )که باید در زمان و مکان •

 و...( نوپا  کار و کسب   مدل اجزای بازار، محصول،)  اهداف به رسیدن برای های تیم استارتاپگام •

 )ها )نیروی انسانی مهمترین منبع استارتاپمنابع مورد نیاز برای طی کردن گام •

 بندی هر یک از این مواردهای زمانی بین موارد باال و اولویتبازه •

 

  رشد   مسیر  یعنی.  کندمی  مصور  را  جدید کار  و  کسب  مدل های عمده برای دستیابی به موفقیت یک راه، اهداف و استراتژی  یک نقشه

 .دهدمی نشان تصویر یک  با  زمان، طول در ای میله نمودار  بصورت را آن

  متوجه نفعان و تیم کاری را  اندازی از باال روی پروژه است تا یک مدیر پروژه بتواند تمام سهامداران و ذیدر واقع یک نقشه راه، چشم

  کسانی   چه   داریم؟  هایی فعالیت  و  منابع  چه  به  نیاز   آن  به  رسیدن   برای  و  داریم   کار  در   مهمی   هایتاریخ  چه.  نماید  کار   حساس  نقاط

https://bit.ly/2WkzZ35
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  هایبخش  سازیپیاده  برای  استارتاپ  تیم  سردرگمی  از  اینگونه  و  شود؟می  حاصل  احتماالً   نتایجی  چه  و  نمایند؟  پیگیری  را  هاآن  باید

 .شودسب و کار جدید جلوگیری میک  مدل  مختلف

 راه کسب و کار یا استارتاپ را تهیه کنیم؟ نقشه  چگونه 

های آن  توان گفت الیهی زمانبندی است که ساختار ساده دارد و اصطالحاً مسطح است؛ به زبان ساده مینقشه راه شبیه به یک برنامه

ای یا گانت چارت دارد. البته در آن به جا  ی راه کسب و کار ظاهری شبیه به نمودار میلهخیلی کم است و پیچیدگی ندارد. نقشه

انداز کسب و کار استفاده  ها و همچنین منابع اصلی مورد نیاز برای رسیدن به چشم، از اهداف کلیدی و پروژههااستفاده از فعالیت

 .شودمی

های ساخت  پروژه،  های فروشپروژه،  اهداف کلیدی بندی به ترتیب از باال به پایین ی نقشه راه معموالً در سمت چپ این زمانبرای تهیه

توان جزئیات را  شود. البته بسته به نیاز میذکر می تأمین منابع اصلی و  های بازاریابیپروژه،  سازیهای تیمپروژه،  محصول یا خدمت

 .ریزی حفظ شودپذیری و چابکی برنامهتوانید سعی کنید کمتر درگیر جزئیات شویم تا انعطافبیشتر کرد. ولی تا می

ها برای یک دوره یکسال الی دو سال. البته این  ها یا فصلنماییم. مانند ماهرا ذکر می  های زمانیبعد از آن در باالی این جدول، دوره

خواهیم بر مقدار، بستگی به طول زمان تخمینی ما برای رسیدن به اهداف کلیدی دارد و همچنین بسته به میزان کنترلی که ما می

های زمانی باید کار را بررسی و کنترل کنیم. برای مثال هر دو  دوره  کارها و دستیابی به اهداف داشته باشیم. ما باید ببینیم در چه

 .خواهیم کنترل برنامه را انجام دهیمهفته و یا هر ماه یکبار یا هر سه ماه یکبار می

هر ها را نیز مشخص کنید. چون برای مدیریت  های مرتبط با آنها و بودجهتوانید مسئول پیگیری هر کدام از فعالیتهمچنین می

 .ای برای انجام آن نیاز داردکاری باید بدانیم، مسئول پیگیری آن کار چه کسی است و چه بودجه

کنیم تا قابلیت ثبت و کنترل بهتر و همچنین هوشمندسازی برای  و یا اکسل باید تنظیم   MSP این جدول را در یک فایل در نرم افزار

 .های مورد نیاز را داشته باشداعالم

مدت یک تیم یا سازمان در کسب و کار  های کوتاهریزیهای اصلی و برنامهیک ابزار مؤثر برای هم راستا نمودن استراتژینقشه راه  

 .است

 اما تفاوت بین نقشه راه پروژه و برنامه زمانبندی پروژه چیست؟  

از  خب، تفاوت کلیدی بین این دو این است که یک نقشه نمایی از  ی راه پروژه استارتاپ یک دید کلی  کسب و کار و یا اصطالحاً 

ها و منابع مورد نیاز برای ریزی پروژه و یا اصطالحاً زمانبندی اجرایی پروژه در اصل جزییات فعالیتامهبرن  یک  باالست، در حالی که  

 :داشته باشدهای دقیقی به این سؤاالت  باشد. برنامه زمانبندی باید پاسخموفقیت پروژه در طول زمان انجام آن می
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 ها و منابعی نیاز دارد؟ های( پروژه چیست و چه فعالیتاهداف اصلی )یا ارزش •

 شود و محدودیت زمان و هزینه چگونه است؟محدوده کار پروژه چگونه مدیریت می •

 بندی برای این پروژه در طول زمان چطور است؟ بودجه  •

 بر نتایج پروژه چیست؟ ثیر آن أهایی دارد؟ احتمال وقوع و تچه خطرات یا ریسک  •

دهد. یک  های کارکنان را مورد توجه قرار میهمچنین تمام جزئیات دقیق پروژه، مانند نام مشتری، نیازهای آموزشی خاص و برنامه

 .ای از این پروژه کامالً در نظر گرفته و تحت کنترل استدهد هر جنبهسند و تصویر از تمامی جزئیات پروژه شماست که نشان می

توان  تر میگیرد. ولی سریعی راه پروژه، یک تصویر جامع است که همه جزئیات برنامه زمانبندی پروژه را در نظر نمیکه نقشه  حالی  در

  بسیار   مقایسه   یک  در .  داد  توضیح   را   آن  توان می  تر راحت(  …آن را کنترل کرد و به ذینفعان پروژه )سرمایه گذاران، افراد تیم کاری و  

ریزی پروژه )زمانبندی( شما همان عکس زیر میکروسکوپ است. بنابراین شما  عکس است، برنامه  یک   شما   پروژه  راه  نقشه   اگر  ساده، 

توانید پیکسل به پیکسل آن را ببینید و بدانید از چه ریز نقاط رنگی تشکیل شده است. البته نکته مهم دیگر این است که در برنامه  می

راه به علت    گیر و پیچیده است. اما در نقشهها، هرگونه تغییری در کار و اهداف پروژه بسیار وقتدر فعالیتزمانبندی به علت ریز شدن  

 .توان در برنامه تغییرات را اعمال کردتر مینداشتن جزئیات زیاد، ساده

 استارتاپی راه ینقشه تنظیم برای عمومی  یک قالب  

توان از این قالب با  باشد؛ میها بدون اطالعات زمان و منابع میی راه استارتاپتنظیم نقشهجدول زیر یک قالب عمومی خام برای  

 :ای بهره بردها در هر حوزهراه استارتاپ سازی و افزودن اطالعات زمانی و منابع تخصیصی برای طراحی نقشهسفارشی
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 … پایانی  نکته

بریم؛ با این ابزار  هایی که در کارها داریم، در یک تصویر کلی به راحتی پی میضرب االجلهای مهم و  راه به تاریخ  ما به وسیله نقشه

توان از فشار بیش از حد بر یک نفر یا تیم یا منبع  توان بهترین تصمیمات را درباره تقسیم کار بین اعضاء تیم گرفت. همچنین میمی

 .و از بیکاری سایر نفرات یا منابع نیز جلوگیری کرد

https://bit.ly/2WkzZ35
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بندی  های مشخص، باید بر روی کدام پروژه کار کند؛ وضعیت پیشرفت و زمانتوانید با نقشه راه نشان دهید که هر تیم در زمانا میشم

سازی مدل کسب و کار جدید  ای شفاف از پیادهحل برای مدیریت مؤثر بر استارتاپ و ارائه تصویر لحظهکارها چگونه است؛ این یک راه

کند، هدف کسب و کار شما تغییر  باشد. به محض این که کسب و کار شما رشد پیدا میها میای بدست آمده تیمهو همچنین موفقیت

باشد؛ مخصوصاً این  ریزی منعطف با ابزار نقشه راه میتواند به خوبی آن را منعکس نماید. این خاصیت برنامهیابد و نقشه راه میمی

بخشد.  ها را بهبود میشود و عملکرد آنها مینماید که باعث بیشتر شدن انگیزه اعضا تیمانسانی کمک میابزار به مدیریت صحیح منابع  

 .باشد کامل  کار،  و کسب رشد  اهداف همه  در نقشه راه بایستی به منظور کمک به توسعه بیشتر، 

 

 


