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  تقديم
ح لقد ة للمشارع أص ة المنطقة في الراد انا العر  سنوات مسخ منذ موجودا ن لم م

ح األن من ا الرادين دعم وأص ا أو مال ومات قبل من سواء أفضل وضع في تقن  وأ الح
ات ة المنطقة في العاملة الكبر  الشر لة لكن. العر ةا المشارع تلك أغلب أن المش  هي لراد

ررة نسخ ة مشارع من م ا المشروع ذات لتجد أنك حتى عالم  عريتين دولتين في موجود تقر
  .متجاورتين
 الشديدة فالمنافسة. ضئيلة ونجاحها المشارع تلك واستمرار قاء فرصة من يجعل هذا

حد عملها في المتشابهة المشارع تلك بين  أضف. لرحا وتحقي المال جلب على قدرتها من س
ه متعود هو عما العري للمستخدم جديدا شيئا تقدم لم المشارع تلك الكثير من أن ذلك إلى  عل
ة المواقع في حد مما العالم  حتفااال حتى او العمالء من واسعة قاعدة بناء على قدرتها من س
لة لفترة بهم   .طو

ان البد من أن يتوفر مثل هذا الكتاب  ر لذلك  ف ل من  ع. بين يد  بين يد الجم
ل مدير مس قيد  الفعل. حتى أنه قد  ة جديدة أو بدأ  شر مل تجار ول عن عؤ أو يرد أن يبدأ 

بير. ان أو  بير  ما صغيرا  س تنظيرا بل نتيجة تجرة مؤلفه في تعامله مع عدد  فالكتاب ل
ل من يرد تحق ة على  ات الناشئة وقراءته واج   ي نجاح ما في هذا العالم.من الشر

ما ورد ف بير للواقع فقد وجدت أ يلشدة اعجابي وانبهار  ل  ش ه  نه هذا الكتاب واقترا
ة. و من الضرور ترجمته ل رقة رغم اختالف طون مرجعا لكل الرادين في المنطقة العر

ا  ة واالنجليزة اال انني حاولت أن أكون قر ة ر  إلىالتعبير بين اللغتين العر ة األصل وح الكتا
ان حتى تكون الفائدة أكبر. أتمنى أن أكون قد نجحت في ذلك. ن الوصول أل قدر اإلم صل م

 :   /http://playbook.samaltman.comالكتاب عبر الرا
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ضا الكتيب هذا سيتضمن  بيتر ينللكاتب الواحد إلى الصفر من تاب من مقتطفات أ
ك ماستر تيل ل  عمل عليها قوم التي لألسس قدم والذ Blake Masters و Peter thiel و
  .ناجح راد

ة ناشئة.  إنها فرصة لكل س شر قرر تأس راد أعمال ليتعرف على ما ينتظره عندما 
ثير من مجرد حضور مؤتمرات أو الحصول على جوائز لكنه أكثر متعة من  فاألمر أصعب 

فة مملة ساكنة ال حراك فيها.   وظ
  
 

  عماد عمر سرحان. د
س  ةالتنفيذ لالرئ   مجموعة المشورة الرقم

emad@digitalxConsulting.com
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  المقدمة

ال وقتا قضينا لقد  اتل المشورة نقدم ونحن طو  لشر
اشرة النصائح أن ورغم. الناشئة ة انت الم  نناا اال مجد
ع حتى انه وجدنا ة نستط  ديرهان التي األعمال مسرعة تنم
 على ةالمشور  لتلك العناصر ألهم مستخلصا نقدم أن فالبد
ن حيث تيب هيئة ات اعطاؤه م عنا في م العاملة للشر

  .األعمال مسرعة
عد  هذا نمنح أن الضرور  من أنه وجدنا ذلك و

ع الكتيب   .للجم
عنى ات العهد حديثي لألشخاص الكثير هذا س  قراءوا منل ذلك ون  ال وقد. الناشئة الشر

ان في تلك المعلومات وجود لكن األمر هذا حول الكثير ضا مجد أمر واحد م ة لهم ا   .النس
تاب أخر. س عن تمنيتها والتي سيتناولها  ة ناشئة ول ة بدء شر ف ز هذا الكتاب على    ير
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ة هدفكإن  ه جديدا شيئا عنتص أن هو ناشئة شر ك ذلك، فعلت إن الناس، ح  إذن عد فعل
ر األهم، هو األول الجزء ولكن. المستخدمين من أكبر عدد على تحصل أن ع في ف ات جم  الشر

عهمف. اليوم الناجحة ه منتج بدأوا جم  لم تستطع نإ. ه األخرن أخبرواثم  له األوائل المستخدمون  أح
ة في وهم منتجك أحبو المستخدمين نأ اعتقدت وٕان. ستفشل ذلك، فعل ق ضا فأنت حبوه لم الحق  أ

  . ستفشل
ات الناشئة مع ذلك و  قى الكثير من الشر ن أنها تجادلت   .ذلك تتخطى أن م

 تبدأ نأ من أكثره  جدا المهتمين المستخدمين من قليل لعدد منتج تبدأ أن لك األفضل من
 الحصول هلالس من ألنه. واحد الحالتين في االيجابي الشعور ان لو حتى ،الناس من بير لعدد منتج
  .معه تبدأف منتجك حب من تجد أن الصعب من ولكن المستخدمين من أكبر عدد على

ن تحذير لمة أفضل إن ارك نقولها أن م س  تبدأ نأل عند اخت ةبتاس  أنها يه ناشئة شر
ة رهة مزعجة عمل ل ترد التي المالحظات أكثر إن .جدا و معهم  الذين تعاملنا المؤسسين من دائم ش
عض يتخيل قد مما أصعب أنها وال  لعملا من النوع لهذا اواضح اإطار  ملكون  ال فالمؤسسون هنا. ال

قى لكن. التشغيل بدءعند المتوقعة العمل  افةث قدرون  ة االنضمام ي  ىاألول لمراحلا في ناشئة لشر
  . جيدةصفقة من عمرها 
ة من ، ناح ة أن  أخر ق ة بدءفإن الحق  ذاا خصوصا مهنتك على خطرا مثل ال ناشئة شر

ة من جيدا نت ة الناح ون . التقن  جيدون ي الأغلب الناس . فشلك حال في توظيف فرص كمأما س
م ا أنا. المخاطر تقي ون  الخطر أن أعتقد شخص فة تحتف عندما أكبرس رة وتترك ةوسهل أمنة بوظ  ف

ك مشروع   .فعال ه شغوف أنت لد
ة  حاجة  ناشئةلكي تبدأ شر مة (ذات سوق جيد) وفر عمل رائع, ومنتج  إلىفأنت  رة عظ ف

  جيد وتنفيذ ممتاز.
ع إن ة المشار اد ن والتي حقا الر ش أن م ع تلك هي السنوات لعشرات تع  لتيا المشار

دا جديدا شيئا تبدع ه أطل ما وهي قبل من موجودا ن لم فر  و Peter thiel  من ل عل
Blake Masters تابهما في zero to one ع  أ( الصفر من تنقلنا التي المشار

س) الجديد الشيء أ( الواحد إلى) الالشيء   مثال الثالثة أو األثنين إلى الواحد من ول
ع تنسخ والتي الت مع قائمة مشار ع تلك. وهناك هنا عليها تعد  غيرات تحدث التي المشار

مة وتكتسب لعقود وتستمر المجتمع في   .الزمن مر لما ق
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 الفكرة -1
ات نسأله شيء أول إن  ام هو الناشئة للشر

  ولماذا؟ ببنائه قومون  الذ
حث نخن ة عن هنا ن . وموجزة واضحة إجا

مك ليتم وذلك ضا مؤسس أنت تقي رة وأ  من. اتهاذ الف
ة ناشئة  مؤسس قادرا تكون  أن المهم يرال علىلشر  تف

ثيرا عند ل واضح فأنت ستحتاج هذا  ش  والتواصل 
ك، فر العمل توظيف ل على الحصول وأ لد ع ونحو ذلك. أو تمو ار للب ل األف  ألن حتاجت عام ش

ار. تنتشر حتى واضحة تكون  ير على إشارة تكون  ما دائما الغالب في المعقدة األف  ناتجة أو وشمش تف
لة عن رة تثر لم اذا. ما مش ة في الناس عض حماس الف   .سيء أمر فهذا لها ستمعون  ماعند البدا

اد مشروع ل خلفف .الخفي السرعن ثيلر تحدث   ،مؤسسه اال يراه ال خفي سر ناجح ر
د شيء مة ذا فر ة ق ه ال واهم ن ال وفد فرد أ عنها عرف وال أحد لها ينت  قهتحق م

ع هو السر هذا. سهولة ن والذ التفرد من اد م  زمام واخذ والنجاح الظهور من الر
ادة عتمد. أحد له يلتفت أن دون  الق ل هذا و  المؤسسين أو المؤسس قدرة على بير ش
ة على يف المستقبل رؤ ون  و ن أو عشر عد العالم هذا س  وهذا األن، من سنة عشر

قة يتطلب ة غير طر ير في تقليد حث على والجراءة والتصور والتخيل التف . كنشافواال  ال
ان ل في موجودة االسرار ل موجودة وستظل م  وعلى اكتشافها، على قادر منا واحد و
ة ة الشر اد حث وتظل بل األسرار تلك أحد على بنائها في تعتمد أن الر  ثناءأ االسرار عن ت
ن وتسب وتنمو وتبتكر لتستمر نموها ن ال موجودة أفكار تكرار. األخر  راس مثل أن م
اد سيدخل ألنه مبتكرا ان مهما النجاح حق ه ولن المنافسة في الر ةاالس تلك عط  ق
  .استمراره تضمن التي

  .ماسة حاجة منتجك حتاج من. عنه نسأل أخر رأم
 فهمت على األقل أو أنك ، المنتح من مستهدف مستخدم اول أنتستكون  الحاالت أفضل في

  . منتجك من المستهدف المستخدم هو من بير حد ٕالىو  تماما
انت  مة نتيجة الحاجة التي  ة  لدتأتي الكثير من األفكار العظ مؤسسيها في البدا

مؤسس  التالي فأنت  ل قد و ش تها  بيرة لتجر رتك مما يوفر فرصة  تكون العميل األول لف
ضاافضل  ن.  وأ  للتأكد من مستو جودتها قبل أن تخرج لعمالء أخر
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ة ان حال يفف  سرعةو  ددهمع عن نسأل فنحن ستخدمون المنتج مستخدمين الناشئة للشر
تشف أن نحاولو ,  وتزايده العدد هذا نمو  عرفن أن نحاولما , أكبر سرعة هذا العدد ينمو ال لماذا ن

ل خاص ش  مومستخد برخي عندما ذلك يتم عادة. ال أم فعال المنتج حبون  المستخدمون  ان اذا و
نصحونهم المنتج نع اصدقائهم المنتج ة أ دون  شرائه و ة من دعا  انت ان ألنس ما. المنتجة الشر
ة   .األن حتى إيراداتأ  تتحق ملونسأل عن السبب في حال  إيرادات أ تحق الشر

ة أن حال فيأما  ن ما اقل نجد أن هنا نحاول فنحن ، عد مستخدمين تملك ال الشر  نائهب م
ره ات من التأكديتم  حتىفي المنتج  وتطو  على ونعتمد لوراءل نعود أننا معني أ عليها قام التي الفرض
تشف أن نحاولل الخبرة   .بها بدأن التي البذرة هي ما ن

ار طرقة أفضل رة الخت حدث ماذا وننظر ندشنها يتم أن اما هو الف  عهاب نحاول أن أو س
ة قبل الشراء وعد على الحصول مثال خالل من( ة للمنتجات ). البرمجة من سطر أ تا النس

ة فإنه من األفضل أن يتم  ع االستهالك ر قد المستخدم ألنالمنتج أوال تصن ستحدم أنه لك يذ  المنتج س
ة الممارسة عند لكن نظرا ة أما. شيء قوم ال العمل اتو  للمؤسسات للمنتجات الموجهة النس  الشر
ر تبدأ لكي اٍف  الشراء فالوعد ة خطاب أ عن نسأل فنحن لذلك ،والبناء التطو في هذه  شراءال بن
ة  أما الحالة. اتالنس ة المتخصصة لشر ة التقن  سؤال الي نلجاء ما فعادة الثقيلة الصناعات أو الحيو
ة من جزء أصغر اكتشاف ونحاول المحتملين العمالء ن التقن ره م   .أوال تطو

ن البناء عليها في  م ة  االعتماد فق على سؤال العمالء المحتملين قد ال يوفر قاعدة صل
ر المنتج  ة عندما يتعاملون  فأراءتطو شيء غير  معالعمالء عادة ما تكون غير واقع

ن  أمامهم منظور ميلون للمجاملة في رايهم. لذلك حاول أن تدشن اقل حد مم أو أنهم قد 
ه  إلىاعمد لتعرف وقعه على العمالء ثم أسرع وقت ومقبول من منتجك  التغيير ف

ات ناشئة تم بنائها في  شر أن تتوافر  أسبوعاستمرار. وهناك تجارب لشر واحد فق 
رة والمنتج.   الف

رتك تترك أن الضرور  من  قادرا ن تكو  أن المهم. المستخدمين من كديرِ  ما خالل من تتطور ف
ك فهم على ل مستخدم م لذلك حاجة فأنت جيد ش رتك، لتقي ةوش رائع منتج ولبناء ف   .بيرة ر

قا أشرت ماو  اتف سا ال وقتا تأخذ صعب عمل الناشئة الشر ة اوجهود جدا طو  .مضن
اء ن سو المؤس نوا المهمة مشترك شعور لديهم ون  أن إلى حاجة والشر  شاقملا تحمل من ليتم

طة س المرت ة بتأس  أن إلى ون دعم جعلهم الذ السبب عن المؤسسين  نسأل فنحن لذلك. ناشئة شر
ة ببناء هذه شرعوا   . الشر
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ن يف نسأل فنحن ذلك إلى إضافة ة م ح أن للشر  من يرالكث ناكه. محتكرة ما يوما تص
ن التي المصطلحات  ال نحن. زثيل بيتر ه جاء ما المصطلحهذا  استخدمنا لكننا هنا استخدامها م

ةا تتصرف أن هنا نعني ل لشر حث بل, المنافسين مع أخالقي غير ش ع التي األعمال عن ن  تستط
 .تقليدها الصعب ومن النمو على وقادرة أقو  تكون  أن

ة الناشئة  معني أن تكون الشر , خارج أ منافسةلقد تحدث ثيلر عن االحتكار أو السطيرة 
ع األول القاتل هي المنافسة ألن السوق  في ينافسها ما يوجد ال أ ة للمشار اد . الر

اق فمحاولة  السوق  من حصة على للحصول وتخطيهم بهم للحاق والجر  المنافسين س
اد المشروع قو  تستهلك ن مقلدا وتجعله وأمواله الر . عنهم مميزا ان لو حتى لألخر

اد المشروع ون  أن يجب حاول ينجح وعندما القائد هو يبدأ عندما الر  األخرون  س
س ه اللحاق س ول التالي البد. الع  سمناف لها يوجد ال فكرة على المشروع عتمد أن و

قي النجاح جوهر وهذا اد مشروع أل الحق  نم ذلك ولتحقي. اإلطالق على واألصعب ر
اد المشروع يبدأ أن رة الر ه يوجد ال صغير لسوق  ومحدد مبتكر منتج أو ف  سةمناف ف

ن حيث م م مة تقد ة ق ق ه حق  ينجح دماعن فق وذلك أخر  أسواق الي التوسع يتم ثم ف
عا هذا فاءة، السوق  ذلك خدمة في  من للمشروع المميز التجار  االسم االهتمام مع ط

ة ة وصورة سمعة يخل والذ البدا   .العميل لد معينة ذهن
ص ولماذا نموه سرعة هي وما اليوم السوق  ذاه حجم م نسأل. السوق  عن نسأل وأخيرا  حس

 جيد وق س هو ولماذا سرعة السوق  سينمو لماذا نفهم أن نحاول. القادمة سنوات العشر خالل بيرا سوقا
ة ون .  ه تعملحتى  ناشئة لشر قي تقني تغيير هناك ان اذا أكثر معجبين ن ح حق  الحظه لم دثس

ات أحد مالحقة  ،لتستمر .األمر هذا معالجة في سيئة الكبر  فالشر ك  بيرةعل سوق  في حصة 
 صغير.

رة تتعل أخر  أفكار   :الف
لنحن  اء نفضل عام ش ة على الجديدة االش ة أو التقليد ار الثانو منا لألف  ففي. عند تقي

ات فإن الغالب ة جديد شيء بدأت الكبر  الشر  تكون  أنهو  ناه "جديد" لكلمة المقبول والتعرف( الكل
ات عشرهناك  ان فإذا ،)مرات عشر أفضل  الخطة ذاتالعمل في نفس الوقت على  ابدأو  أخر  شر

رر و  شيء على عملون  الغالب فهم في رة مما ،الفعل موجودم   . يثير الشك في الف
ام  أن هو ذلك فياألساسي  والسبب ه ساعدك أحد تجد لن لكن أسهل أمر جديد شيءالق  ،ف

رر شيء صنع أما قوموا للناس مشجع هصعب لكن أمر فهو وموجود م ه  مساعدتك ل تكومشاف   .ر
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ام بتكرار شيء موجود في عنصر المنافسة و  ة في الق ل مسمحاولة الاتكمن الصعو تمر ش
ه. والل شيء جديد ال يوجد من ينافسك ف ام  ن وهذا ما ال يتوفر عند الق  لتميز عن األخر

ام  "فكرة جديدة"الحديث عن عني  رة الق نا نتمنى ذلك,. فقد تكون الف أمر خارق وأن 
ه. عتمد عل قه أو نموذج العمل الذ  عه أو تسو قة تصن المنتج ذاته أو في طر   جديدة 

ار بدت سيئة إن أفضل األ ة في ف قتها في لكنهاالبدا ارهي  حق  تحتاج ال أنتف لذلك. جيدة أف
رتك تكتم ألن  إن وحتى .األخرن قبل من للسرقة مغرة تكون  لن الغالب في فهي جيدة انت ان ف

ارا ملكون  الذ الناس من الفأَ  هناك أن فأعلم السرقة، تستح انت هذؤالء  نم ثير أكثر جيدة أف
ام على الفعل قادرنال ل ما عمل الق رة تلك لتحو ة إلى الجيدة الف مة شر  ما الناس برتأخ فإن. عظ

  . منهم مساعدة على تحصل فقد تفعل
ارإ رتك اليهم والتحدث الناس خ عض  ف  الغالب في لكن ةمر  ألول لها ستمعون  عندناسيتثير ال

قول ع  س رت عنالجم مة أنها كف فة أو عق ، على هم رما. سخ سوا هم ورما ح م على نقادر ل  تق
ة حدث فهذا السبب ان مهما. منك غارون  رما أو ناشئة، شر ل س  لو ىحت وسيؤلمك بير ش

ك القدرة على أن تحسن. حتما ستتأثر لكنك ،بذلك تتأثر لن أنك اعتقدت ان لد  بنفسك قتكث لما 
ا شعورك لقلتو سرعة  نت أفضل. . رتكف نعو  عنك األخرون  قوله مما اإلح  حققت همامفلما 

  .تتوقف لن ولكح الحاقدين أقوال فإن نجاح من
رة كلد تكن لم إن الحال هو ما ولكن ة تبدأ أن وترد ف  أن الحالة هذه في فضل ناشئة؟ شر

رة تأتي أن األفضل فمن. تفعل ال ة تكون ل أوال الف رة نلك تخرج التي الوسيلة ذلك عد الناشئة الشر  الف
رة بدون  الواعدين المؤسسين من عددا ومولنا عديدة بتجارب وقمنا حاولنا لقد.. العالم إلى  أمل لىع ف
رة تأتي أن ة تتم أن عد الحقا الواعدة الف   . الدعم عمل

عهملكن   من يراب عددا ملك ألن ةدعا ميل الجيد المؤسس أن إلى عود والسبب. فشلوا جم
ار لةمال وتاتي.  الجيدة األف س تبدأ عندما أنك في الكبر  ش ة بتأس  في الستعجالا وتحاول ناشئة شر

رة على الحصول ما ،ف ة أن و حت الشر ة أص رة فإن ،رسم ن ال الف  تخرجف ،مجنونة تاتي أن م
ة رة النها ة ف قي الخطر هو وهذا ،تقليد   .الحق

ار تحاول ال لذلك ان على نفسك اج رة االت ة ف اء نم الكثير عن تعلم بل. ناشئة لشر  األش
اءفي  ،حولك من المشاكل مالحظة على تمرن . المختلفة ات أو فعالة غير تبدو قد أش ل تغيرت تقن  ش

ة مشارع في عملإ . بير اء الناس وقابل أخرج. لك جاذ ة والمهميين االذ  لك ظهروست. لك النس
ار  .األف
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  فريق عمل جيد -2
ة الفرق  نها ال المستو  متوسطة العاد  نأ م

ات تبني مة شر اء أكثر من. عظ  اليها ننظر التي األش
ات الناشئة  م الشر عندما و  .المؤسسين قوة هيعند تقي

ل من الالحقة الجوالت إلىنذهب  ذات ننظر التمو  و
فهم تم الذ الموظفين قوة إلى المستو   قبل من توظ

  .المؤسسين
أن  ات  المتجانس العمل فراعتبر بيتر  ة لتحقي النجاح في الشر أحد العتاصر األساس

ن وال شيء ل فعل على قادر واحد فرد يوجد ال الناشئة.  احالنج. النجاح يخل أن للح م
قي عمل خالل من اال يتأتى ال قه المهارة ملك عمل فر عبر حق لتح على وقادر لتحق  و

رة ة إلى المبتكرة الف ق ست. حق  العمل فر أعضاء لتحديد الوحيد المحدد هي الكفاءة ول
 اشر المؤسس أحضر فإذا. بها قومون  التي األدوار وتكامل العمل فر تجانس مد بل
ته على قضي فهو والميول والمهارات القدرات في ماثله له  أن يجب. تبدأ أن قبل شر

عة تكون   هاعض مع ومتجانسة متكاملة ولكن مختلفة العمل فر أعضاء وأدوار وميول طب
عض، قة معرفة على العمل فر ون  أن فالبد ذلك وليتحق ال عضهم مس عض ب  وأن ال
تفرغوا المشروع في العمل ستمتعوا ةب في الجزئي العمل على فاالعتماد له تماما و  دا
س س لن التأس رة مؤمنا نت ان. المفروض النجاح ع  أن فيجب أجلها من تعمل التي الف

ضك تضع ال أن ومقولة تماما لها تتفرغ ع مع تصلح ال واحدة سلة في له ب  المشار
ة اد   .الر

م امؤسس صنع الذ ما  الظهور ىعل والقدرة والعزمة االستمرارة في تكمن الصفات أهم ؟اعظ
اء إلى إضافة.  الحيلة وسعة انة لها والتي فغشوال الذ ضا بيرة م  من ثير مأه الصفات هذه ل. أ
ة، الخبرة   .فعالة لتكون  عمل اطار إلى تحتاج التي اللغة هي فالخبرة والموثوق

 أنهم عرتش ألنك العمل تجاه توترا األقل الناس هم الناجحين المؤسسين أكثر أن الحظنا لقد
انا" ذلك يتم يف نع النظر غض المهمة قومون  نك أح   ".اإلرادة قوة خالل من تنجح أن م

 ذلك لىع األمثلة أهم أحد. متناقضة تبدو قاد التي الصفات من عددا الجيدون  المؤسسون  ملك
ةامتالكهم لصفتي  مانا تملك ألن حاجة فأنت. الوقت ذات في والمرونة الصال ا ا ة هربجو  قو  الشر

اء تعلم على وقادر جدا مرنا تكون  أن منك يتطلب وقتال ذات في ولكن ومهمتها ل  عن جديدة أش
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اقشيء ت ة  المؤسسين أفضل لد. ر  إلى شارةإ وهذا. عاد غير نحو على لما حولهمسرعة استجا
يز الحسم   .األمور أنجاز على والقدرة ثافة والتر

ة في عالذين يجدون ص ن و المؤسس  جدا همةم مهارة فالتواصل  سيئون  العادة في همالتحدث و
ة وفي للمؤسسين ق   . عادة مناقشتها يتم الوالتي  للمؤسس مهارة أهم هي الحق

ات  لخدمةا أو المنتج بناء على قادرا ون ل ألحد المؤسسين األقل على حاجة الناشئة الشر
ة ستقدمها التي عات في اجيد ون  أن على قادرأخر  لمؤسس األقل وعلى. الشر  مع ثوالتحد المب

  . الشخص ذات الهما ونا قدو . المستخدمين
ار في خذ ار في المهمة العوامل هذه االعت  قرار أهم فهو cofounder المؤسس الشرك اخت

ل اتخاذه يتم ما عادة الذ هوو  هتتخذ سوف  لشخص ال اجيد تعرفه لشخص حاجة أنت. عشوائي ش
ات أو االجتماعات أحد في قابلته ع ألنك. المناس م تستط  تملك ما لخال من معه عملت شخص أ تقي

انات من مك في تخطيء ال ألن في أمس الحاجة هنا أنتف عنه ب  كناه ان إن أنه إلىإضافة . تقي
قة عالقة م واحد أ فإن المؤسس الشرك مع سا أ  عند حدوثل الفشللطرف األخر  سمح لن امن

ة  اب أهم أحد المؤسسين بين االنفصال. التقدم وستستمرانتراجع في أداء الشر  لفشل تقود تيال االس
ات ة في الناشئة الشر ثيرة ذلك رأينا وقد عهدها بدا ي الحاالت حدث ذلك فثيرا ما و بل . في حاالت 

ةال بدء من األساسي الغرض عن للتعبير المؤسسون فيها  يتقابلالتي    .شر
ك ون  أن الحاالت أفضل إن  أأسو و . الوحيد المؤسس أنت تكون  أن ثم  جيد مؤسس شرك لد

ك ون  أن احتمال ل معك تسير ال األمور انت فإذا. سيء مؤسس شرك لد  هذاب المطلوب الش
ادرة فيجب الصدد،   .االنتظار وعدم سرعة الم

تتجنب الكثير من مسرعات األعمال تلك األفكار الواردة من شخص واحد، وقد تكون محقة 
ع الناجحة هي تلك التي جاءت من شخصين على األقل.  في ذلك حيث أن اغلب المشار

ع الناجحة التي أسسها عض المشار منع من أن هناك  مؤسس واحد فوجود  لكن هذا ال 
اء متنازعين.  ثير من وجود شر تكون  من أصعب األمور في  قدمؤسس واحد أفضل 

اة. ك الح حث عن شر ما اصعب من ال ك عمل ور حث عن شر ادة األعمال هي ال   ر
ة بتقاسم تتعل هنا مهمة مالحظة ة ملك ح نهأل األمر هذا يترك ال أن األفضل فمن. الشر  ص

ه االتفاق لاالفض من ،الوقت مع اصعب را عل  حال في مار لكن األفضل هي المتقارة الحصص. م
ين ة أحدهما ملك أن األفضل فمن الشر  جودو  عند مأزق  أ حدوث لمنع األخر عن يزد سهم ملك
  .المؤسسين لد مشاكل
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  منتج عظيم -3
ك سر النجاح:  ما منتجا تملك أنال  الشيء هو هذا. عظ

ه تشترك الذ الوحيد ع ف ات جم   . الناجحة الشر
ه منتج ببناء تقم لم إذا  في شلستف فأنت المستخدمون  ح

ة حث. المطاف نها  ددالص هذا في ما حيلة عن دائما المؤسسون  ي
ات لكن ان هي الناشئة الشر ه تنجح ال الذ الم   .ةحيل ةأ ف

م المنتج . عيدال المد على لتنمو الوحيد الطر هو العظ
ة فيف تك النها ح شر  ولن قفسيتو  الخارق  والنمو بيرة ستص

المستخدمين عد ذلك اال  ع أن تنمو  ستخدام ا يردون  الذ تستط
عة  لتفهم شيء اهم هذا. منتجك اتطب ر. أخر طر أ يوجد ال. النجاح فائقة الشر ات في ف  الشر
ة عهم فعال، الناجحة التقن   .ذلك فعلوا جم

ر امحر تبني ألن حاجة أنت  تك في المنتج لتطو  خدمينالمست إلى تتحدث أن يجب. شر
 لىع واعمل المستو  دون  التي منتجك من األجزاء هي ما اكتشف منتجك ستخدمون  وهم وتراقبهم
رر. أفضل جعلها غي. ذلك و تك المحورة النقطة هي تلك العمل دورة تكون  أن ين  التي يوه لشر
غي ا %5 معدل منتجك تحسينب قمت إذا. أخر شيء ل تقود أن ين   .فعال سيؤثر فهذا أسبوع

لما ة استطاعت لما أسرع معدل الدورة هذه بإعادة قمت و سرعة م فينحن  . تنجح أن الشر
تحدثون  المنتج يبنوا أن عليهم أن المؤسسين نخبر نا عمالاأل س للعمالء و بجانب  ،خرأ شيء أ ول

عا األكل   .حبون  من مع ممتع وقت وقضاء والراضة والنوم ط
ل تلك العمل بدورة تقوم ولكي  ح ش ا تكون  أن يجب صح . نتجكم مستخدمي إلى جدا قر

المعنى  ا  اتبهم إلى أذهب. منتجك ستخدمون  وهم مراقبتهم خالل منالحرفي قر نا ذلك ان إذا م . مم
قولونه ما مفّ  غي. فعال ه قومون  وما لك س  والمستخدمين المؤسسين بين حواجز أ هناك ون  أال ين

نة فترة ألطول عة الحال  عني وهذا مم مارسون  المؤسسين أنطب عات أعمال س  العمالء وخدمة المب
  .ونحوها

انك قدر منتجك مستخدمي افهم ن وأين حتاجونه الذ ما تكتشف أن جهد ل حاول. إم  م
ن الذ وما تجدهم أن تك مسيرة في فارقة عالمة يجعلهم أن م   . شر
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اء فعل ن ال أش ح تنمو أن م ذة ح أص ات تعو  جندت ألن حاجة أنت. الناشئة الشر
 راءغ أناسا وقابل المقاهي إلى ذهب Ben Silbermann( األخر تلو واحدا منتجك الستخدام المستخدمين

عد) Pinterest منتجه يجروا أن منهم وطلب هناك  من الكثير. ه الناسطل ما شيئا طور ذلك و
 جند. ينجح ال الغالب في هذا لكن االعالم عبر منتجهم عن اإلعالن فضلون  فهم ذلك ره المؤسسين

ل المستخدمين اشر ش  دمينالمستخ هؤالء تجعل التي الدرجة إلى صل منتجك جعلأو لمنتجك  م
  .ألصدقائهم منتجكعن  هم يتحدثون 

. أخر  دع مرة منتجك تكيف في ستمرأن تو  صغيرة أجزاء إلى األمور لتجزئة حاجة أنك ما
 ةحاج أنت. للعامة واحدة دفعة شيء ل تطل أن تحاول ال وقطعا عيد لمد تخط أن تحاول ال

نة مساحة أقل بل س شيء تبدأ ألن ةالحق في. تعتقد قد مما أقرب وقت في وأطلقه مم ساطة ق  ال
غي جيد أمر دائما هي تك على دائما تحاف أن فين س ومنتجك شر ل أ ان قدر ش   .اإلم

ات الناشئة. أساسيعنصر المرونة تحدث ثيلر عن  ن الف في الشر ع م ةالر  للمشار  اد
لة األمد عمل خطة نتيجة تنجح أن قة، وأرقام طو  دفر ابتكار  عمل نتيجة تنجح هي دق

 نم. وقت أ في والتغير للتعديل قابلة مرنة الموضوعة الخط تكون  أن يجب لذلك. ومبدع
 وهذا الحاجة عند الموضوعة الخطة في التغيير احداث في مرونة هناك تكون  ان المهم
غ والذ الموظفين مع والتعامل العمل بيئة وحتى وغيرها واألسعار التكاليف شمل  أن يين
ان فال تقليد غير مرنا ون  اتب الثابتة الدوام ألوقات م اردة والم  اراخت يجب ما. ال
 إن التأكد عد وذلك التسرع وعدم المشروع نمو مراحل من مرحلة ل لبدء المناسب الوقت
ل تم قد النجاح   .مرخلة ل في فعلى ش

ات نسألها التي األسئلة أكثر أحد  من أكثر منتجك المستخدمون  ستخدم هل هي الناشئة للشر
ل سيتأثرون  هل لمنتجك؟ متعصبون  هم هل ؟مرة قي ش  قومون  له. المنتج ذلك افقدو  حال في حق

ة ات، مع تعمل نت ٕاذاو   منهم؟ تطلب أن دون  منتجك الستخدام لألخرن التوص كل هلف شر  عشر د
  لمنتجك؟ يدفعون  عمالء

ة انت أذا لة هناك أن عني فهذا "الـ "ب اإلجا  عملوا أن منهم نطلبف في المنتج امنة مش
ون  تحسينه على ك دائما . أفضل ل  عدم بررتطلقها المؤسسون والتي  التي األعذار تلك ل فيأتش
ة نمو قي السبب أن فالغالب ـالشر س المنتج أن هو الحق   . الكافي القدر جيدا ل

ة تكون  عندما ة  المرحلة في منتجها ستفعله مما متأكدة غير الناشئة الشر  المنتج أن وأالتال
س ع معهم. ليتحدثوا المستخدمين إلى نرسلهم فعندئذ في ما جيدا ل ه نم ال هذا الط ق  في تحق

ع ارته تكون  أندائما  لبطسمثال  الفورد فمستخدم الحاالت جم اغ عمل أسرع، لكن هذا س  في. ال



 نمارسها كما اللعبة قواعد  - الناشئة الشركات
 

14 

ق ل ةالحق ش تك يتعل شيء أ حول ما خالف هناك ون  عندما عام و  لىإ وتحدث فأذهب شر
  .منتجك مستخدمي

 على المهمة. يرغ التفاصيل تلك في حتى المنتج بجودة أكثر عتنون  المؤسسين أفضل أن يبدو
ة. ثماره يؤتي ذلك أن يبدو ما  الذ لتفاعلاذلك  ل عن نتحدث المنتج عن نتحدث عندما فإننا المناس
ة المستخدم بين يتم عات وعالقات جيدا دعما تقدم نأل حاجة فأنت والشر ذا مب   .جيدة وه

ر ما منتجا تصنع لم إن تذ ك أخر شيءأ  يوجد فال عظ حم      .س
ةقد تكون  عف سرا لنجاح منتجك. المبتكرة التقن ة علىالتي تعتمد   المشار  خلطة وأ تقن
ة ن ال ومبتكرة جديدة هندس  هملهت ما وهذا. سهولة استبدالها أو تقليديها أو نسخها م
ع من الكثير  بناء في هاتستخدم التي ةنقالت تهمل فهي مبتكرة فكرة على تعتمد التي المشار

رة تلك رة تلك فقد مما اهتمامها جل في تضعها وال الف قها الف جعلها بر  ابلةق هشة و
ن قبل من والتكرار للنسخ أو لحظة أ في للسقو ة. األخر  كارابت أ قود ما هي التقن
ن ما وهي ة أن الح. المجتمع في بيرا تغيرا حدث أن م  نجحت لن وحدها المبتكرة التقن
شر  العمل ون  أن دون  ة تلك تختل ان يجب منها، جزءا ال شر  العمل التقن  مبدعال ال
ه تكون  فال ة جامدة أل ن ال فالتقن ال تكون  ان أو وحدها تعمل أن م ش العمل عن بد  ر ال

  .المحترف
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  تنفيذ قوي -4
م منتج بناء أن الرغم على  ءشي عظ

 ام فأنت. عد ينتهي لم األمر أن اال أساسي
ة إلى تحول ذلك المنتج ألن حاجة زلت  شر

مة جب عظ د مجر ف. بنفسك ذلك تفعل أن و
ن أنه يلخت امل خبرة ذا مدير تأتي أن م  لق
ات مقبرة فهذا المهمة تلكب ، رغم الناشئة للشر

نك ال. جدا شائع أمرأنه  يل م  كغير  أحد تو
لة لفترة العمل بهذا   . طو

 حاجة كلكن, واضح األمرالتأكيد 
 لتبدأ المناسب الوقت هو وهذا !المال لجلب

ير   .؟ذلك فعل سيتم يف التف
ه الوحيد الوصف س  المتعرف عل  أن التأكد ول عنؤ أنه هو المس هو CEO التنفيذ للرئ

ة نك. ستنجح الشر ام  لو حتى مؤسس ذلك تفعل أن م ل المهارات الالزمة للق ك  ن لد  مهمةلم 
عي  التنفيذ المدير ل الطب انك ان طالماالش نهم الذ األشخاص توظيف بإم  المهارات تلك إكمال م

 ماجستير هادةش حمل والذ الخبرة اذ التنفيذ المدير. أعمالهم قومون  تدعهم أن على ،التي ال تملكها
ك التي المهارات في النقص ذلك ملك ال رما االعمال إدارة فيبراقة   منتجك تخدميمس فهم لن لكنه ،ف
ة ملك ولن يجب ما ل يهتم ولن مثلك منتجك مع التعامل في الموه   .تم أنتما ته المطلوب الش
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  النمو -5
ح هي والزخم النمو م العمل مفات . العظ

ن مجرد أن  فالنمو ع(إن لم  الر بدو  منتجا تب
لفك ل مشاكلكسنتا 90 وقد  حل لك   دانهوفق ،) 

ن ال نت النمو اال إصالحه يتم أن م . إذا 
أنك   وأنمنتصر تنمو فأنت حتما ستشعر 

ك   اتمسؤول ناكهف تنمو نت إذا. سعداءموظف
 عطي مما الزمن مرور مع ستأتي جديدة وأدوار
ك شعور في تقدم هناك أن لموظف . دثح وظ
شعرك فهذا تنمو ال نت إنأما   سرتخ أنك س

ك ون  وقد معك بل سعداء غير وموظف  يتر
كموظ بين الصراع فإن تنمو ال نت إن. العمل  ف

ات حول سيتفاقم   . تتطور أو تزداد ال التي المسؤول
عملون  سرعة استنفادهم تمي الذ والموظفين ن و المؤسس ات في س  من زخم. ال ناشئةال الشر

ا مد عن التعبير الصعب   .هنا الحاصل اإلح
  ذلك؟ تفعل يف ولكن ،الزخم فقدان عدم هو عند تنفيذ أ عمل هتوج أهم 

ة األمر هذا تجعل أن شيء أهم ةقصو  أولو اسوذلك عبر وضع  لك النس  لنمو.ل واضح مق
ةف اسه التنفيذ المدير قوم ما دائما تفعل الشر اسا تملك أن المقيد من. ق ه عتمدت واحدا مق ة عل  الشر

أن ،أدائها تحسين في ه الذ للوقت وتأكد  اس وضع في تقض ح مق ون  للنمو صح ا.مس  إذا جد
ع للتنفيذ حدا ووضعت النمو تهتم نت ز فالجم قه سير   .في تحق

ك   :لذلك مثالين ال
ل برسم Airbnb مؤسسوا قام اني ش ان، ل في له ووضعوه يهدفون  الذ المستقبلي للنمو ب  م

اتبهم، وفوق  الثالجة، على م تحديدها التي ت األرقام بتحقي قاموا فإذا. بهم الخاصة الحمام مرآة على م
اس  عوا لم إن أما .يرام ما على فاألمر ،األسبوع خاللفي ذلك المق ون  ذلك ستط  حاديثهمأ محور فس

اب  عن   اإلخفاق في تحقي المطلوب.أس
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سبوك مؤسس قال وقد سبوك ه قام ابتكار أهم أن Mark Zuckerberg الف سهم هو الف  تأس
ح عندما عمل للنمو لمجموعة  من حدةوا زالت ما ورما المجموعة هذه انت لقد. طيئالديهم  النمو أص

ة في المجموعات أهم ع الشر   . أهميتها مد عرف والجم
اء قائمة استمرار احتف ة وتحدث النمو تمنع التي األش ة عن شر  النمو ذلك تحقي ف

ل ك فإن النمو من تمنعك التي المحددات هي ما تعرف نت إذا. أسرع ش   .هاتعالجم على تعمل أن عل
ه هل   ذهابال فمثالذلك على تحسين النمو؟ ساعد أسال نفسك دائما وفي أ شيء تقوم 

عت أن تتوقع نت إذا اال النمو تحسين على تساعد التي الطرق  أحد دائما ون  ال قد ما لمؤتمر  الكثير ب
  .هناك

ة ة الشفاف ا العال ة في داخل اس حول الشر ة واألمور المستخدم النمو مق  يدجال نم أمر المال
اب  .فعله ةالش لجعل مهم أمر ذلك لكن ذلك. يتخوفون من ما دائما المؤسسين فإن ،معينة ألس  ر

ز أكملها بدو. النمو على تر ا هناك أن و اشر ارت يز بين م  تعتمد التي سالمقاي في الموظفين تر
ة عليها يف الشر   .عملهم يؤدون  و

س عن التحدث إن س االنخداع إلى يؤد ال أن يجب المقاي اطلة المقاي  الخطاءف. والتافهة ال
يز يتم أن الشائع عدد  تجاهلو  منتجك على للحصول التسجيل قومون  الذين المستخدمين على التر

ة جدا مهم المستخدم االحتفا. فعال بهم االحتفا يتم العمالء الذين  على حصولال تماما النمو لعمل
  . جدد مستخدمين

س المهم من هأن ما قاع التأس ة  داخلي إل ة على حاففي الشر  للحفا حاجة أنت. الدافع
ا، خالل دائما من جديد تقدم على نك والتي شراكات معلم، ذات إيرادات موظفين، عمالء، مزا  نأ م

ا سواء عنها تتحدث ا أو داخل   . خارج
نك التي لألهداف صارمة حدودا تضع أن يجب ن ولما لها الوصول م  تقدم من تحققه أن م

ا تحدث! النجاح حتفلا. ةشهر ال يراداتاإل في ل داخل ة عن دائم ش ع أخبرو  العمل، استراتيج  الجم
لما العمالء، من تسمعه ما ت ف ك مع أكثر معلومات شار   .أفضل ذلك ان لما) جيدة أو سيئة( موظف

ة تكون  عندما أحدها. عادة المؤسسون  فيها قع التي الفخاخ عض ناكه  نمو لةحا في الشر
ع تبدو ولكن جنوني ل فعالة وغير سيئة األمور جم قل بير، ش ع ف  إلى ذاهب يءش ل أن الجم
ة ا ولكن. النها ة( نادرا اال حدث ال هذا عمل  مؤخرا حدث التي األمثلة أحد الناشئة Friendster شر
وك سبب انهارت والتي ة ش نان  تقن ة تنمو أن المنطقي من إن). حلها م  لو تىح سرعة الشر
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س ذلك ان ل ل  في انت استثماراتي أفضل. أكثر لتنمو األمر تصلح أن تحتاجه ما ل األمثل، الش
ات ا  تنموانت  التي الشر ل ال  سرعةفعل ش قهولكن دون المطلوب  ن تصد ة مما ي م جعل الشر

متها. أقل من ق مة    مق
ضا بذلك مرت أخر وفخ ير وهو أ ن التي المشاكل التف عيدا المد على تحدث أن م  ل

ال.  ع بدأن عندما سنفعله الذ ما مثالمستق ة ؟واسع نطاق على الب ساطةلة على تلك األسئ واالجا  ب
ات. وقته حين عندما ذلك مع تتعامل يف تكتشف أن هي  المجادلة سبب وتموت تفشل الناشئة فالشر

ر لم أنها من أكثر هذا سؤال حول ل االمر بهذا تف رت أن هي هنا قاعدة أفضل. الكافي الش  فق ف
ة حجم األمور ستسير يف في ه هي مما أكبر الشر س أكثر األن من مرات عشرة عل  على إن .ول

ات ة في الناشئة الشر اء التي  عهدها بدا ل تلك األش . ي النموف ال تساعد على التدرجأن تتجاهل 
ع ذلك، على مثال ات جم ة في متميزة عمالء خدمات تملك الجيدة الناشئة الشر  ماأ عهدها بدا

ات  وهذا ،economics nitU المنتج وحدة وايراد تكلفة شأنأكثر  تقل التي فهي السيئة الناشئة الشر
 دمينالمستخ لد الشغف ستصنع التي هي المميزة العمالء خدمة إن. التدرج والنمو على ساعد لن

 واجهت يالت المشاكل تماما ستعرف ألنك للدعم الحاجة قلت لما المنتج تحسن لماف للمنتج األوائل
ساعدك على التدرج  لها وفقا الخدمة أو المنتج نيتحسفتقوم ب عمالئك ةالم( النموفي مما   هذا ناس
  )مميزة عمالء خدمة امتلك :مثال أفضل

ام ،هنا مهم أمر وهناك ن حاجتك م كفع ال األمور التي ال تساعد على التدرج في النمو فالق
ام األولى لكن  لكسب المال ك ايراد سيء لوحدة المنتج في األ ون لد أس من أن  ة. فال  في النها

عد ل ما  ك السبب الكافي ف ون لد ة  ألن وايراداتها المنتج وحدة بتكلفة الهتماميجب أن  ذلك في النها
ساعد على الحصول على المال.    هو من س

ه المؤسسون  أخر وفخ ا الشعور على الحصول وهو قع ف  حتى يئةس األرقام أن نتيجة اإلح
ة انت جيدة  لو ة.نس ة سيء عادة الناس فحدس مئو ة للنمو النس ر .للتعامل مع النسب المئو  ذ
ع وأن بذلك عملك فر ات جم   .صغيرة أرقام من النمو بدأت العمالقة الشر

ة عاتك بنس رقم قد ال تتجاوز األلف دوالر مثال. الرقم سيء  قد تزداد مب المئة لكنها  مئة 
غي أن  األرقام أكثر لكننا نهمل النسب وهي ما ين ة جيدة وهذا األهم. نحن نشعر  لكن النس

منا لألمور ة في تقي   .تكون األكثر أهم
ه قع فخ وأكبر مانهم االعتماد فق على هو المؤسسون  ف حققون أن ا  في ولكن النمو هم س

حتاج لفترة  حدث ال هذا العملي الواقع لة و قهطو  تلك لكلذ الشائعة األمثلة من. من الزمن لتحق
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ات مع الصفقات  ألمورا هذه مثل أن وأفهم ذلك من حذرإ. اعالمي صخب يرافقها التي األخر  الشر
ل تعمل ال دال فعال ش عتها التي الطرقة تنمو أن حاول ذلك من و ات ات  خالل نم الكبر  الشر

ر ه منتج تطو ار أوال شر  عمل خالل من له المستخدمين وتجنيد مستخدموه ح اتاس واخت  تراتيج
رامج اإلعالنات ذلك عد النمو لتحقي عديدة ع ونشاطات الوالء و  أكثر تعملف ونحوها...والتسو الب
ن أين عمالئك أسأل. نفعا تؤتي التي الوسائل تلك على   .  مثلهم اشخاص إيجاد م

ر ع أن تذ ست والتسو الب ك لن أنها الرغم فعلى سيئة. لمات ل ك ن لم إن تحم  منتج لد
لستساعد  جيد لكنها ات منتجك يخدم ن وٕاذا. النمو تسرع على ملحو ش عاتالم فإن الشر  ب

ع حتى أساسي متطلب والتسو   .معهم التعامل تستط
عات من متخوفا تكون  ال ل المب  ارعا ون  أن يجب المؤسسين أحد األفل فعلى خاص ش

طلب منتجك ستخدموا أن الناس من الطلب في   . ذلك مقابل المال و
م Alex Schultz قام لقد ة للمنتجات النمو تحقي عن محاضرة بتقد . لمشاهدةا تستح االستهالك

ة ات النس ع التي للشر ا تب ة أن فأعتقد ،تلشر ح االجا ع نأ الغالب في يههنا  ةالصح  نمو تت
ل اإليرادات ع دورة انت لما أنه وأعلم شهر  ش لة الب  شاعة رأكث األولى الشهور تان لما طو

ان عض في هأن رغم ع األح ات الب لة هذه حل قد أولين عمالء أخر  ناشئة لشر  .المش
  



 نمارسها كما اللعبة قواعد  - الناشئة الشركات
 

20 

  التركيز والعمل المكثف –التنفيذ  -6
حتي أختصر أن عليّ  ان إذا ة في نص  ف

ة تشغيل ن ناشئة شر م يز :لمتين اختصرها أن ف  التر
ثف والعمل  أفضل على تنطب الكلمتين تلك. الم

  .عرفتهم الذ المؤسسين
زون  هم ا ال وهذ. هوادة ال ونموه منتجهم في ير
ة في بل شيء ل فعل حاولون  عني أنهم ق  مه الحق

ع ألن صعب أمر وهذا( ثرة ال قول على قادرون   ةطب
ات بدء على تقدم التي الناس  حبون  الذين الناس هم شر
اء فعل   .)جديدة أش

تك تجعل ال عامة، قاعدة ن أن قبل التالي األمر تبدأ الجديدة شر  يوجد ال .الساب من تتم
ة  فق احدو  شيءحول  بيرة قناعات بدأوا بل الوقت ذات في شيء من أكثر بدأت أعلمها بر  شر

ه ستمرون  نك. عل اء تفعل أن م ات فشل بااس أكثر إن. وتنجح تعتقد نت مما ثير اقل أش  الشر
ام هو شيوعا الناشئة ات وضع. الوقت ذات في خاطئ عمل من أكثر الق  جوهر  عنصر األولو

ضاصعب و  اتاأل وضع ذلك مع يتساو  ،أ ة ولو  شيء لأفض أن وجدت لقد. ك الخاصة التكت
ن ة فعله م ا لي النس ة شخص ة المهام يوم لكل والورقة القلم قائمة تا  يّ عل التي لثالثةا األساس
ام ة مهمة 30و بها الق ذا أخر  ثانو ة. األهداف لتحقي الالزمة األعمال قائمة مع الحال و   السنو

ات المؤسسين اغلب أن مع  قومون  ملع أ في أنهم إال بيرة مشارع قومون  ال الناشئة للشر
ل ه قومون  ه ثف. ش  عندما صعب أمر وهو حاسمون  هم. جدا بيرة سرعة األمور ينجزون  هم م

ة تدير  أكثر ناكه نمن هنا وهناك أل المتضارة النصائح من الكثير على ستحصل حيث ناشئة شر
ام طرقة من ضا. السيئة النصائح من الكثير هناك وألن الشيء بذات للق  ستمعون  يدون الج ن و المؤسس ا
سرعة النصائح تلك لكل   .الخاص قرارهم اتخاذ إلى عمدون  و

ل ءشي ل فعل عني ال ذلك أن الح ثف ش ك. مستحيل فهذا م ار عل  األمور اخت
حة نك التي الطرق  أوجد Paul Buchheit قال ما. و بها تقوم التي الصح  %90 على الحصول من تم

امل تبذله الذ الجهد ثيرا عنىُ  ال فالسوق . الجهد من %10 بـمن النتائج   أنك عنيُ  بل العمل لق
ح الشيء تقوم   . الصح
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 ام أكثر هذا لكن سرعة تنمو الوقت ذات وفي منتجك بجودة مهووسا تكون  أن الصعب من
ه   .الناجحون  المؤسسون  يرو

ة ناشئة  أبدا أر  لم   .ءبوفي ذات الوقت بنمو ناجح مؤسسا لشر
ات عن مختلفا تكون  لن أنت قي ألن حاجة فأنت األخر  الناشئة الشر زا ت  ذات وفي مر

ات.  سرعة تنمو الوقت ة والمفاعالت الصوارخ ببناء تقوم التي الشر ام على رةقاد زالت ما النوو  الق
ع. بذلك ات جم   .سرعة تنمو ألن تاجحت وال األخرن عن مختلفة أنها أدغت الفاشلة الشر

ل جيد،  ش سير  ه  أن الشيء الذ تعمل عل اهكاستمرعندما تتلمس  وتقوم  . ال تشتت انت
  من سرعتك أو تستسلم.تخفف شيء أخر. وال 

ر نجاح على الحصول تنشغل ال ة على تحصل لنف م  ىإل الذهاب من خالل واعدة بدا
ات ات مؤسسي أمام إن. المؤتمرات في ثرة والتحدث المناس  على حصولال بدأوا الذين الناشئة الشر

ار بين  النجاح عض ام االستمرار إما مسارنالخ ر منت ه قومون  العمل الذ الق  أو ،جهملتطو
ير الوقت من الكثير قضاء ة السمعة التف ة مؤسس أنه واالستمتاع الشخص   .ئةناش شر

قات المؤتمرات رفض الصعب من ة والتحق  الصعب من أنه ما الرضى تشعر فهي الصحف
ة  تمرس ال هذااعلم أن  لكنوأنت ال.  االهتمام على حصلون  منطقتك في األخرن المؤسسين رؤ

ال تشف االعالم ألن ،طو قي الفائز هو من الحقا س تك انت فإذا .الحق  أنتف فعال ناجحة شر
ة المطاف ستحصل ة فإن الحاالت اقصى في. ترد نت مما أكثر اهتمام على في نها  لتيا الدعا

ة فيهي  األولى المراحل في المؤسسين تراف ق ست التلفاز على فق موجودة الحق  الواقع في وجودةم ول
  . فشلون  هم الغالب وفي

يز ثف والعمل التر قي الفائز هي الم عيد المد على الحق  أحد في Charlie Rose قال وقد. ال
اء أن المرات يز بين الدمج خالل من العالم هذا في انجازها يتم األش  وهذا ةالشخص والعالقات التر

ة عائقا ان الغالب في   .لي النس
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  وظائف المدير التنفيذي –التنفيذ  -7
قا اشرت قد نت  ملاألش رفالتع أن إلى سا

فة  ةالشر أن التأكد هي التنفيذ المدير لوظ
ة هي تلك أن ورغم. ستنتصر ق  حدثالت أرد ،الحق

ل أكثر غي يف خاص ش  المديرة أو للمدير ين
ة   .وقته قضي أن التنفيذ

المهام قوم  أن التنفيذ المدير على يتوجب
ة:   التال

 ة وضع ة الرؤ ة واالستراتيج   .للشر
 ة التعرف   الناس بها.وقناع  الشر
 نقص يهاف المدير التنفيذ لد التي المناط في خصوصا العمل فر وٕادارة توظيف.  
 ة أن والتأكد المال على الحصول   .لتعمل المال من في ما تملك الشر
 العمل جودةل حدود وضع.  
ك أن ذلك إلى أضف تك في األجزاء أكثر تجد أن عل ه الذ شر   .هف العمل وشارك تح

قدمها  اد األعمال والكتاب في هذا  Pardeep Goyalأحد النصائح التي  وهو أحد ر
ته  شر طة  ة المرت شارك المدير التنفيذ بنفسه في العمل في األمور التقن المجال هو أن 

ون  قدمه للناس وأن ال  عرف أكثر عن المنتج الذ  ا حتى  ن تقن  منض حتى لو لم 
شار  ه أن  ل أفضل، عل ش ع اتخاذ قراره  ستط م التقنيين و تاتح ة الكود ك في البرمجة و

ان.  اء قدر اإلم   مع التقنيين سواء الموظفين أو المؤسسين الشر
ما ة، في أشرت و ثف عمل هإن البدا ةف م يرك ستشغل الشر  فإن جحتن إذا. الوقت طوال تف

أخذ ذلك يز.  تتخيله تكن لم اتكفي ح مستو  إلى كس ثف والعمل الشديد التر  أقصى حد ىإل الم
س هذا أن نيع ار ل اة بين للموازنة األفضل الخ ن. والعمل الح  مهم أخر أمر الهتماما من فق ستتم

ة تك  لك النس ام ورما عائلتك وهيبجانب شر عض الق س ولكن األخر  النشاطات ب . ذلك من أكثر ل
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كف للعمل جاهز دائما تكون  أن مطالب فأنت غي التي القرارات من الكثير لد ك ين  تتخذها أن تأن عل
ض على قدرتكارعا في  انت مهما بنفسك ات ل تفو   .ألخرنالصالح

غي ة فائ تكون  ألن دائما تهدف أن ين ك العمل لفر االستجا  ،من حولك الخارجي وللعالم لد
اتك، استراتيجيتك تكون دائما واضحا فيوأن   خصوصا ةسرع وتنفذ مهم، شيء لكل وتعرض وأولو

ع ال قرارات اتخاذ االمر يتعل عندما غي ما. اتخاذها األخرون  ستط  ل فعل" كسلول تتبنى أن ين
طيئة األحداث من الكثير تجاه "يلزم ما قتضيو  ذلك فعلا .ك ستمر التي .سارة الغيرو  والمملة ال  س
  .العمل فر ك

ة  لحالتك إدارتك ضا جدا مهم لكنه جدا صعب أمرالنفس  هلكةمست المقولة هذه تكون  قد. ا
ة هنا لكنها ق ة الحالة في فاالختالفات. حق لف وانخفاضا ارتفاعا النفس  فاحلل رقةط تجد لم وٕان م
ا مديرا ونك فستعاني.أمام األخرن  معيننفسي  مستو  على ت فأنت تنفيذ التالي. كوحيد في شر  و
نك أخرن تنفيذين مدراء مع عالقات لك تكون  أن المهم فمن  شيء ل ون  عندما معهم التواصل م

س على ما يرام   )ءقرنا التنفيذ للمدير ون  أن هو األعمال ةمسرع في اكتشافاتنا أهم من( ل
ة ال وقتا تأخذ الناجحة الناشئة الشر ة في. جدا طو ق  غلبأ  عتقده قد مما أطول وقت الحق

ة في المؤسسين نك ال. البدا نتهي ليلةيوم و  عمل أنها على معها التعامل م ل أكلت أن بجي. و  ش
ل وتنام جيد  حاجة أنت الوقت ذات وفي وأصدقائك عائلتك مع وقتا وتقضي الراضة وتمارس جيد ش
ه شغوف أنت الذ الجالم في تعمل ألن ن أخر يءش ال ،ف م   .تسنوا لعشر االستمرارة من كس

شعرك شيء ل ة س . فاجئكست بلك ستحل التي المصائب وحجم تنوع. الوقت طيلة الخي
فتك ك العمل فر وتطمئن وجهك على االبتسامة رسمب األمر تصلح أن وظ ون  يءش ل أن لد  س

انا لكن تبدو، قد ما سيئة األمور تكون  ال عادة. يرام ما على ع يف. الفعل سيئة تكون قد  أح  جم
  .وأستمر ونموك تقدمك على حاف فق الحاالت

اء من الكثير. االعذار التماس إلى التنفيذ المدير سعى ال  ستحدث ادلةالع وغير السيئة األش
ك العمل لفر أو لنفسك تقل ال حينها ولكنها لمت لدينا ان لو" لد  مهندس دينال ان لو" أو" أكثر و

ام يجب الذ ما أو األمر يتم لكي األفضل الطرقة اكتشف إنما "رخأ ل .لو لم يتم األمر ه الق  ش
ا األعذار التماس ألنفسهم سمحوا الذين الناس عام ذا ،فشلون  ما غال ضا  الحال وه ةالنأ  للمدراء س

ات التنفيذين ضا فشلون  الغالب ففي الناشئة والشر نك. ا قة له تتعرض الم الضي تشعر أن م  لدق
ه يجب من أنت أنك وأدرك نفسك تدارك ذلك عد ولكن  أن ناسلل تقول ألن أسعى .الحل يجد أن عل
ام على دائما قادر) أنت وهو( فالنا   .أخر  أو طرقة المهمة الق
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ة مؤسس يوجد ال غي فعله الذ ما عرف جديد شر ك لذلك فهمك مستو  إن. ين  المساعدة وطل
ح حتى تتعلم لكي الوقت استثمار ستح فاألمر. حاال أفضل سيجعلك األخرن من  اومدير  ائداق تص

ل ناه تعمل أنها تبدو ال فق الكتب فقراءة مرشدا تجد أن هو ذلك لتفعل طرقة وأفضل. جيدا  الش
ح  .الصح

 عتقد دق". بذلك قم" "أسأل فق" هو األعمال مسرعة فيالمفاجئة للمؤسسين  نصائحنا أكثر إن
 موراأ فعل منك يتطلبأن ذلك  أو األخرن من المساعدة لطلب ما سرا كهنا أن المبتدئون  لمؤسسون ا

ات في الحيل استخدام فيتوق ،نقول أخر  مرة ولكن. جديدة اشرا ن فق ،الناشئة الشر  قادرا نو  م
اك دون  ترد ما طلب على   .ارت

نك ة تغيير م ق س لكن األخرن أمام الحق ك. نفسك أمام ل تكش أن االخرن إقناع عل  ر
ة أهم ستكون   نون بج تصاب أن إلى ك ذلك يؤد ال أن حب ولكن الزمان من عقد خالل ناشئة شر
ن شيء أ عن وتتغافل العظمة   .خاطئا ون  أن م

 إذا. بيرة سرعة أخر منتج إلى لون و يتح أو سرعة ستسلمون  المؤسسين أغلب. مثابرا ن
ل األمور انت لة الجذر  السبب على فتعرف يرام ما على تسير ال عام ش  تعمل أنك وتأكد للمش
ة تنفيذال مديرفي نجاح ال جزء أكبر إن. معالجتها على  الوقت نفس فيو . ستسلم ال أن هو ناشئة لشر

غي ات مع هتعامل في عنيدا ون  ال أن ين ة، المسب ق  انحتاج والعناد المثابرة ،واضح تناقض وهذا الحق
  .صعب قرار إلى

 وهناك ناهفي ذات الوقت  متشائمينو  جيدين تنفيذين مدراء وجودمن  الرغم علىف ،متفائال ن
مان إن. عد منهم أ مع اتقابل لم لكنني العالم، هذا في ون  المستقبل أن اال ون  أنهو  أفضل س  س

ة  أمر هذا .ةالشر إلى كذل عدو  لينقل التنفيذ للمدير مهم أمر المستقبل صنع في مهم دور للشر
ة من سهل ات تلك مع خصوصا العملي الواقع في صعب لكنه النظرة الناح  على ظهرت التي التحد
ة تلك عن تغفل ال. القصير المد ات تلك أن دائما وث ،المد عيدة الرؤ ة التحد  ستكون  اليوم

ر  انها وستحل ما اميو  ذ رات م   .ستحرزه الذ السنو  التقدم ذ
امك هيمدير تنفيذ  بها تقوم التي الوظائف أهم بين من  ستعتمد التي موالق ةالرؤ بتعرف ق

ة عليها ن. الشر عض تشعر أن م الغة ب ام المجد من لكن هنا الم را بذلك الق  في تحددهس فما ،م
ة فرض البدا ة السنوات في قوته س ة نمت لماف. التال ن هم لما انضم لها موظفون جدد والذي الشر
ا واقتنع ألن حاجة ة برؤ مها الشر قنع أوال وق عدهم األخرن ه واو ة ر اكتب لذلك  .من  ة الشر ؤ

ة. مها من البدا   وق
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ة بناء إن. هنا عنه الحديث ستح أخر هام أمر ل هو شر  ذاإ. ديني مذهب بناء ما ش
نهم ال الناس ان  أعتقد.  جيد ملع قوموا فلن ه يهتمون  أسمي هدفب يوم عد يوما فعلونه ر م
ة أن م إلى نظرة بإلقاء شدة وأنصح الصدد بهذا جيد عمل قامت Airbnb شر ة الق   . تبنوها تيال الثقاف

ا هي مهمة ناجحة  م عل ق ا أو  بير. إلىإن أ مهمة ترت بهدف سامي متعل   حد 
أنه  عطي قفشعور الشخص  شيء ال تقف حدوده عند حد معين  ة أكبر لإلنجازوم   دافع

ه مع عمالئها وموظفيها. ام  ات الناشئة الق غي أن تحاول الشر   وهذا ما ين
 بدال ون ر الكثي بها خاضالتي  عملال مجاالت في االبداع هو التنفيذيون  المدراء ه قوم خطاء

 وقتهم واقض أن عليهم أن التنفيذيون  المدراء عض عتقد مثال.  جديدة وحلول منتجات ابتكار من
ام أخر  طرق  لمناقشة شرة الموارد مهام للق عات أو ال ة والشؤون  والتسو المب  أمر هذا. نحوهو  المال

ز المجاالت تلك في األخرن فعله يتوجب ما قم. بير حد إلى سيء  وخدمتك كمنتج علىفق  ور
  .األهم فهي ببنائها تقوم التي
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  واإلدارة التوظيف –التنفيذ  -8
فة اهم هي التوظيف  بناءل النجاح مفتاح وهي وظ

ة ضا بر  شر م منتج وأ   .عظ
حة أول لكن  نأ هو التوظيف عنلك أقدمها  نص

ات معظم .توظف ال معها  عملنا التي الناجحة الشر
لة فترة انتظرت ا طو . وظفينم تعيين في لتبدأ نسب

لفون  الموظفون  فون  هم ،م  التعقيد من مزدا ض
مي ة  التنظ حتاجون للشر . واصلالت في إضافي لجهد و

ن أن تقولها أمام  م ين معك لكنك ال  اء التي تحتاج أن تقولها للمؤسسين المشار هناك الكثير من األش
فون  الموظفين أن ماالموظفين.  ة إلى ثقال ض ون  حيث الشر ة كهنا س  اتجاه لتغير مضاعفة صعو

ة ة قاوم. العمل فر في أكبر عدد هناك ان لما الشر  ظفينالمو  عدد خالل من ذاتك بتقدير الرغ
ك   .لد

ة أو حتى مدير ملك  ةشهوة ل مؤسس لشر مجرد أن يبدأ مهامه اإلدار ما إ، التوظيف 
ان من  مهام  قومون  ن  األمان أو التواكل لوجود أخر التفاخر أو االحساس  ة  رغ

قوم بها المؤسسون. ة حتى قبل أن تدمير  إلىقد تؤد  ةالشهو تلك  المفروض أن  الشر
عض  .تبدأ حاجة ل ك توفيرها فأنت  ة التي يتوجب عل اشرة الشهر فعدا عن التكاليف الم

ة لهم  ة الشر صال رؤ ناء فؤ عمل متناس الوقت من جهدك للتواصل معهم وا ذا وهو
ة. تجنب التعيين  ن.أ إلىالوقت قد ال يتوفر لك في البدا   طول وقت مم

رغبون  ثيرة فرص لديهم الجيدون  األشخاص مة اقتناص و كل م لم منها فإن العظ  شيء د
فهم الصعب فمن عد ل نجاحك مجرد لكن. توظ ك ءالمجي سيرغبون م من ه فإنهم واضح ش   .ال

ارات لديهم الجيدون  األشخاص أن أن أكرر المجد من  ألشخاص حاجة وأنت عديدة خ
ة لبناء جيدين ن جيدة شر ا ف ة صحص منحهم في سخ ة وثقة ملك  الذهاب على قادرا ن. ومسؤول
ر. عليهم الحصول على قادر أنك تعتقد ال الذين األشخاص خلف عة أن تذ  لذينا األشخاص طب

نك فهم م ضا  قادرون  توظ اتهم بدء علىهم أ   . أرادوا إن الخاصة شر
 فإنك ،)ذلك عد وما للسوق  مناسب منتج على تحصل عندما( التوظيف وضع في تكون  عندما

ة التوظيف تلك في وقتك من %25 تقضي أن البد  عادةال وفي( المؤسسين أحد فإن األقل على. عمل
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 لمدراءا ألغلب األولي المهمة ستكون  فهذه ،التوظيف في جيدا ون  ألن حتاج) التنفيذ المدير
ع. الوقت مرور مع التنفيذين  في وقتهم من ابير  جزءا ضواق أن التنفيذين المدراء على أن قول الجم

ة ة في لكن التوظيف عمل ق ة مم فق التنفيذين الجيدين المدراءاال مع  حدث ال هذا الحق د أهم ا يؤ
  . ذلك

ضا والكل ذلك علم الكل. تعينهم يتم الذ األشخاص جودة على تساوم ال لوصول ليتنازل  أ
ان عض في لحل وس علكن  .الماسة الحاجةوجود  عندو  األح عد يندم الجم ما   في لكذ يؤد وقد ،ف

ان عض ا األح ة هاءتان إلى غال  بدأت وٕاذا ،والسيئين الجيدين الناس بين العدو  تحدث فقد. الشر
، متوسطي أشخاص ات. مع مرور الوقت قل عادة المتوس فالمستو  المستو  عادة تبدأ التي فالشر

ع ال الغالب في المستو  متوسطي األشخاص عد ذلك ححتص تستط ما   فإن للناس بنظرتك ث. ف
ك ان ة شك لد   . ال هي فاإلجا

من  عة العمل فيها  ة وطب ة فيتم تعينهم أواليتم بناء ثقافة الشر ي ، وتغير ذلك أمر غا
ة  صا الصعو نت حر عد. فكلما  ما  تك ستسمر ف لما ضمنت أن شر على تعين األفضل 

التساهل خصوصا عندما يبدأ  انا تلزمك  فر عمل جيد. وهذا امر صعب ألن الحاجة أح
ساعدك. حث عمن    ضغ العمل وتضطر ألن ت

ةمدمني  األشخاص توظف ال عة مع يتوافقون  ال فهم. السلب ات طب ة يف الناشئة الشر  بدا
ة عهدها، ق ه تحتاج الذ الوقت في يوم ل نهايتك سيتوقع العالم ف ة ف ا موحدة كون ت ألن الشر  داخل

س ه تؤمن ما   .   تماماالتوقع  ذلك ع
م حث. تحتاجها التي األدوار ألغلب الخبرة حساب على الكفاءة ق اء عن ا عن و  الفطر  الذ

حث. منجزة أمور واضح سجل ا الوقت من الكثير معهم ألنك ستقضي تحب عمن ا  االتح في وغال
ة ل. متوترة ك  واضمين أن قبل ما مشروع في معهم تعمل أن حاول تعرفهم، ال الذين ألشخاصالنس ال
  .امل بدوامللعمل 

ح أن في أستثمر . بديهي أمر هو قطعا لكنه المؤسسين ألغلب صعب امر هذا. جيدا مديرا تص
ل األمور تتم حتى مهمه لكن ح لم إن. لمساعدتك موجها تجد أن حاول. جيد ش  اإلدارة في جيدا تص

ك فستخسر ك تحتف لم وٕان. أكبر سرعة موظف  لكن العلم هذا يف يوظف من أفضل تكون  فقد موظف
ة ات أغلب إن. هذا أمر ال يهم أحدا في النها  يداج تغطيتها تم قد ناجحا مديرا تجعلك التي األساس

رةالحديث ح هو أبدا مناقشته يتم  أنهأر  لم الذ الشيء لكن(عبر الكتب والمحاضرات ونحوه)   ول ف
طل دور تلعب ال أن" ة قعون اإلدارة  العهد الحديثون  المدراء معظم ".ال انا عض في هذا ضح  ألح

حاولون  ص أنفسهم شيء ل فعل و  إلى عادة لكذ فينتهي ،لديهم العمل لفر متاحين غير ون حف
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ار طولي الدور لذلك لتتحول راءإغ ل قاوم. االنه ن ال  مقابل ارعالمش في تتأخر ألن استعداد على و
ك ون  أن ل عمل عمل فر لد   .جيد ش

نه خارق  انسان يوجد ال  فاإلنسان. القوة او اإلبداع من بلغ مهما شيء ل فعل أن م
ال هو الخارق  عض أذهان في محض خ  مميز انه عني ال معينة صفة ما فرد فتميز. ال

التالي  .فق الصفة بتلك مميز هو بل شيء، ل في ن الو  اال ما عمل انجاز يتم أن م
ن شيئا ملك منهم واحد ل ألن األفراد من مجموعة اجتماع  ذلك انجاز في قدمه أن م

ن عن يختلف العمل تكامل األخر ة العمل لفرق  جعل ما وهذا. معهم و  في فرد ل الن أهم
مة قدم العمل فر ا فتجتمع تميزه التي الميزة تلك على بناء معينة ق  إلى ؤدت عدة مزا

ة المهمة إتمام   .بنجاح المطلو
أن  اإلدارة، عن نتحدث وعندما ك ل تجمع أنجاهدا  حاولتأنصح  تب ذات في موظف . الم

اب ات فإن معينة ألس اتال أغلب لكن. الشأن هذا في وس حل إلى تذهب ما دائما الناشئة الشر  شر
عض عضهم مع افراده عمل عمل فر بدأت الناجحة الناشئة  جيد عد عن العملأن  أعتقد. ال

ات س لكنه الكبر  للشر ة بير لنجاح جيدة وصفة ل   .ناشئة لشر
ك ءنهاقم بإ أخيرا، ع. سرعةو  عمل أ موظف ال يناس  ال نلك أساسي أمر هذا أن علم الجم

ضا. حال أ على أفوله أن على أن أشعر لكنني. ه قوم أحد  على امس تأثير لهم من فصل قم أ
ة ثقافة ة أ ثقافة .ه قومون  ما جيدين انوا مهما الشر  تفصل منو  توظف من تحديدها يتم شر
من ه و   .عمله في ترق
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  المنافسون –التنفيذ  -9
ح مه فالمنافسين المنافسين حول سرعة لمة  ش

ات  همأن عتقدون  مرة ألول المؤسسون . الناشئة الشر
ادة  على قادرون  ات من %99إ  لكن. الناشئة الشر

ات من 99%  في انتحارها عبر تموت الناشئة الشر
س السوق  ادتها عبر ول  اكلالمش ذلك من بدال اهتم. ا

ة ك الداخل  في شلكف سبب الغالب في فهذا فشلت وٕاذا لد
ة صنع في فشلك أو رائعمنتج  صنع مة شر   عظ

ك وقتك من 99%  ه عل  على الحصول في ينجحوا عندما خصوصا المنافسين تتجاهل أن ف
ل قي منتج حداكيت الذ المنافس منإال  تقل ال. االعالم في الضوضاء من الكثير يثيروا أو تمو  حق
ة. وجاهز تا انات ف ة الب ة من ثير أسهل الصحف قي منتج عصن من ثير وأسهل البرامج تا . حق

ن ال": Henry Ford قال وقد ة م  لكنه بإزعاجك يوما قم لم الذ ذلك  سو  منافس أ من الخش
ح ه الخاص العمل مشغول ص   .       "دائما أفضل ل

ات ل  مما ثير أكثر صغارا انوا عندما المنافسين من سيئة تهديدات واجهت العمالقة الشر
  .للتحرك فرصة دائما هناك. سالم منها خرجوا لكنهم األن أنت تواجهه

ك منتج مميز له  ون لد ن وأن  أن األفضل أن ال تدخل في منافسة مع األخر ال تنسى 
منتج  ن  ة. عندما تغرق في منافسة األخر ان صغيرا في البدا ه حتى لو  سوق خاص 

لو ح في مح أحمر  س من  رر فأنت  من م ن الدم. أما إن قدمت شيئا مبتكرا فأنت 
تاب  ة في  نك قراءة الكثير حول تلك االتسارتيج م ح وحده في مح أزرق نفي.  س

 ،)W. Chan Kim( ي شان يودبل البروفسور( لعالمانل المح األزرق والمح األحمر
ة وزميلته البروفسور ن ورن  ر   .)(Renee Mauborgne) مو
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  كسب المال –التنفيذ  -10
 ألن حاجة أنت. المال سب ...نعم أه

  .ذلك تفعل يف تكتشف
 تجعل أن هو لكسب المال طر أقصر

 انفقتها التي التكاليف من أكثر ماال لك يدفعون  الناس
صال  سالنا من الكثير. لهم سلعتك أو منتجك إل
ار في أخذوا أن دائما ينسون   الجزء ذلك االعت
صال التكلفة انت م المتعل   .  المنتج إل

ك ان إذا  وللنم تخط فال مجاني منتج لد
ة الفعل صعب األمر هذا. يدفعون  مستخدمين عبر  أنت .اإلعالنات على المعتمدة لألعمال النس

ن شيئا تصنع ألن حاجة وه أن للناس م   .أصدقائهم مع شار
مة( دوالر ألف من أقل منتجك تكلفة انت إذا  مع بلالمستق في عالقتك لكامل فق واحدة ق

ع ال تفان) العميل عات تكاليف تحمل تستط اشرة المب التالي ،الم ك و  اكتساب وسائلل اللجوء فعل
ة والقوائم اإلعالنات المختلفة العمالء م البرد اتالوجود في  وتعظ حث محر  حاولهنا و  ،ونحوها ال

مة تسترد أن ك ان اإذأما . أشهر ثالثة غضون  في العميل استحواذ على صرفته ما ق  مدفوع تجمن لد
مة صافي( دوالر ألف من أكثر نك فرما) لك ق عات اللجوء م اشرة للمب  السهل من ان حال في الم

ع مة ان حال في أما. منتجك ب . عهب الصعب من ون  فقد دوالر االف خمسة من أكبر منتجك ق
ع تجرب أن الحالة هذه حاول في ن يف لتتعلم بنفسك المنتح ب عه يتم أن م عات نةرصق. ب  المب

  . قراءته المجد من المجال هذا في جيد تاب
ع خطة إلىنشير هنا  ات الناشئة. للتوز  ما ثيرا التي اعتبرها بيتر هامة جدا لنجاح الشر

مة األفكار أصحاب ينسى صال واضحة خطة وضع يتجاهلوا أو العظ  للعمالء المنتج إل
يف عه سيتم و  عنيس سهولة المنتج على الحصول على العميل قدرة فعدم. وشرائه ب

ساطة عاتالم وانتظار مبتكر منتج وضع إطالقا في ال. فق للعرض منتجا ننتج أننا ب  ب
ة واضحة خطة المنتج مع يتراف أن يجب لتأتي، ف صاله لك  برع المستهدفين للعمالء ا

يز مع وواضحة محددة قناة ة في األهم العمالء على التر ن والذين البدا  سوقوا أن م
طة تكون  أن يجب الخطة هذه. عنه رضاهم عند للمنتج ة معقدة غير س  للمنتج ومناس
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مته صال على وقادرة وق ائع عبر ذلك يتم قد فعال، المستهدفين للعمالء المنتج إ  أو ينال
  .العامة العالقات أو اإلعالن أو التسو عبر

ا إطارا" عتصن أن حاول. حال أ على ا" رح  في ما وقت أسرع تصنع أن معنى. مناس
ش المال من ن هذا المستو  إلى تصل فعندماالمعقول  الحد ضمن لتع مص من فستتم م  عد يرك التح

ة، واألسواق المستثمرن أهواء عن عيداذلك    المال
ك النقد التدف راقب  رأينا اننا الا مصدق غيرهذا  ويبد قد أنه الرغم فعلى. شديد قل لد

وا أن دون  منهم المال نفذ قد المؤسسين من ثيركال اطلع  .ةمر  من وألكثر الفعل حدث ذلك أن يدر
  .للمزد حول هذا األمر Paul Grahamمقالة  على

غي اإلشارة هنا  ر  إلىين ع والتطو ل سر ش ضرورة بناء نموذج عمل مناسب لمنتجك ولو 
ن استخد م امها لتحقي ذلك هو المستمر لذلك النموذج مع مرور الوقت. وأفضل أداة 

 Alexander  ه جاء الذ business model canvas مخط نموذج العمل
Osterwalder توراه أطروحته نتيجة 2004 عام ظهر ذلك عد وطوره للد  2009 عام في ل

ة المعادلة المخط هذا حق فقد. Business Model Generation  تاب في  الصع
ساطة بين الموازنة م في والسرعة ال ع تقي  هةج من فيها الخوض قبل واألعمال المشار

ة  دراسة على القدرة العمل نموذج مخط وفر. أخر  جهة من بير حد إلى والدقة والشمول
ع ة العناصر جم ام االزمة األساس ر أو لق ل صغيرا ان مهما مشروع أو عمل أ تطو  ش
ة توافر مع ومتكامل مترا ان ل ان أ قبل من ه العمل لبدء اإلم اشر ش  ثم م

ه والتحديث التعديل االستمرار ة الصورة إلى صل حتى ف  مخط ون تكي .والمقبولة المناس
ة وحدات تسعة من العمل نموذج  تلك دأتب قد. العمل نموذج تمل حتى معرفتها يتوجب بنائ
غي لكنها تخمينات مجرد المعرفة ة في تتحول أن ين ان قدر حقائ إلى النها  برع االم

حث في االستمرار  والعناصر التسعة هي .والعمالء والخبراء العالقة أصحاب مع والتواصل ال
مة المقدمة للمنتج أو الخدمة وشرا ع و هح العمالء المستئالق  القاتعدفين وقنوات التوز

ة س شرئمة إلنتاج المنتج والموارد الر ز الال  العمالء والنشاطات الرئ ة وغير ال شر ة سة ال
ل  اء الالزم التعاقد معهم وأسلوب تدف االيرادات للمشروع وه حتاج لها والشر التي 

نكالتكلفة المناسب.   تاإلنترن وعبر األن ك الخاص العمل نموذج مخط ببناء تبدأ أن م
  .هنا من
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   التمويلطلب  –التنفيذ  -11
ات معظم  يف المال طلب إلى تحتاج الناشئة الشر

  .األوقات من وقت
غيلكن  ل تطلب أن ين  أو اجهتحت عندما فق التمو

ه. جيدة شرولك  يتوفر عندما  تتحلى ام تخسر لئال انت
 المشاكل حل تبدأ أن أو المال صرف في التدبر من ه

 يئاس أمرا ون  قد الكاف المال امتالك عدم. المال بتبذير
  .سيءأمر دائما  الغالب في المال من الكثير امتالك لكن

مقدار أما  صا على أن تصرف  في فإنك تكون حر ك من المال ما  ون لد عندما ال 
التوظيف أو لعندما يتوفر المال فستكون في الغالب مبذرا وتعمد  لفة  ام بنشاطات م لق

تب فخم ونحو ذلك. فإن حصلت على  حضور الكثير من المؤتمرات أو الحصول على م
مقدار, أن تصرف  ل تجنب ذلك وحاف على عادتك    تمو

ل على الحصول في النجاح خلف السر ك ون  أن هو تمو ة لد  ه مقو  ما لف .جيدة شر
ة لتحسين أخر  أعمال من المؤسسون  ل على الحصول عمل . %5 من أكثر يجد ال رما تمو

حثون  المستثمرون  ات تلك عن ي  لكنهافيها  رابدون أن يتم ضخ أ استثمحتى ستنجح فعال  التي الشر
ة تكون  أن هو األهم الجزء. خارجي استثمارعند وجود  أسرع ستنمو  دالعائ ألن" فعال ناجحة" شر
ة في هو االستثمار من المتوقع ك أنك عتقد المستثمر ان إذا. بيرة نجاحات حدوث نتيجة النها  لد
ة شاءنإل المئة مئة فرصة متها شر س دوالر مالين عشرة ق  تكون  ألن الغالب في فرصة هناك لكن ل
ة أكبر مة ولو حتى ستثمر لن رما فهو شر ل دائم  جدا. صغيرة ق ش  ناجحا تكون س لماذان واضحا 

ل   .في المستقبل بير ش
أن  مة نجاحأعبتبر بيتر  اد عمل أ وق ة سيولة انتاج على قدرته علىتعتمد اليوم ر  نقد

س المستقبل في مة على ول ه عدد أو أصوله ق مة. األن موظف ة ق ة الشر اد ةالح الر ق  ق
عدف المال انتاج على قدرتها مد في تتمثل المستثمرون  لها ينظر والتي  يجعل ام وهذا ما 
مة ة ق تر شر دإن أو تو ات من اعلى واتساب أو لين  المستثمر. ضخمة أصوال تملك شر
ة التدفقات إلى بدقة ينظر اليوم ن التي النقد اد المشروع حققها أن م  أو مسخ عد الر
م حتى اليوم من سنوات عشر  الرح إلى النظر. فشله من المشروع نجاح مد على ح

ع من الكثير مع حدث ما العاجل ة المشار اد  حق قد المشروع الن األكبر القاتل هو الر
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حا ا ر ة في عال ة التدفقات تلك تحقي على قادرا ون  لن لكنه البدا  أو مسخ عد النقد
ادة أو التكلفة ارتفاع نتيجة سنوات عشر  أن بيج ذلك يتحق ولكي. غيره أو المنافسة ز
عة تكون  رة المشروع طب ة التدفقات تلك تحقي على قادرة والف ال يتوسع عندما النقد  مستق
رة أو المشروع في جوهر  تغير احداث دون  ة أو الف . الأص بها بدأت التي المنتج أو التقن
دا المنتج ون  عندما اال هذا حدث وال ستخدم فر ة و ة مميزة تقن  لىع وقادر ومرنة وقو

ة بناء التالي المنتج عن الراضين العمالء من ش  فةتكل اضافة دون  التوسع على قادر و
  .بيرة

عوا أن: الوقت ذات في أمرن من تخوفهم دائما المستثمرن قود  في المساهمة فرصة ض
ة ما يتضح قد شيء في ستثمرون  أن الوقت ذات وفي القادمة جوجل تكون  قد شر ان  أنه عد ف

ل واضح  ش ات أفضل. اغب أمرو   .سواء حد على األمرن ال من تخاف الشر
رة إنها ل طلب تحاول أن سيئة ف تك تكون  عندما التمو ست شر ه ما جيدة حالة في ل ة ف  الكفا

ع سمعتك ستحرق .  األموال رؤوس لجذب   .الوقت وستض
ة روح على تحصل لن ل على الحصول في ةاتواجه معان نت إذا جيدة معنو  بفأغل. تمو

ات أفضل اتعص واجهت الشر ات أفضل ألن. ذلك في و ان من ثير في الشر  في يئةس تبدو األح
ل تبدو الغالب وفي بدايتها ن "ال" المستثمرون  لك قول عندما. عصر  غير ش م " ال" الـ صدقت أن ف

ه و . السبب تصدق ال لكن  على ائلةه درةق لديهم فالمستثمرون  ،"ال" عنى" نعم" غير شيء أأن  إلىأنت
أنها تبدو طرقة" ال" قول   "نعم رما" و

ل  محادثاتك تكون  أن المهم من  الف التواز  على أكثر من مستثمر معللحصول على تمو
 مستثمرون  قوم أن من الخوف وف يتصرفون  همتجعلس تلك الطرقةف. حدة على مستثمر لكل تذهب
  .  منهم الفرصة اقتناص أخرون 

ل طلب مع تعامل ام من بد ال شر أنه على التمو ن وقت أسرع ه الق  سسينالمؤ  عض. مم
ل طلب غرام في قعون   بذلك ومق أن األفضل من .دائما سيء أمر وهذا ثرة المستثمرن من التمو

ة تصل ال فق حتى واحد مؤسس   . مسدود طر إلى الشر
ر ع عن الكثير علمون  ال أغلب المستثمرن أن تذ  واألرقام سالمقايلذلك ف. العمل مجاالت جم

  .هنا إقناعا األكثر هي
عرفونه لشحاجة  زالوا ما) استثنائنا( المستثمرن فاغلب الح لسوء لكن يتغير بدأ هذا خص 

قدم أخذواك إليهم ل ةاألمر  حتى    .بجد
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ح ستتعقد فالشرو( واضحة شرو على مصرا ن  تمن جوال جولة ل في أسواء وتص
ل الغ ال ولكن) التمو ة  في ت ة في خصوصاالمثال مة الشر م ق قى  .تقي ن مي أمر مالتقيلكن ي  م

ه تنافس أن م أعلى واينافس أن حبون  المؤسسين واغلب ف ن تقي مة متوسطةال فالتقديرات .مم  ال الق
  .هنا ثيرا مهت

ك أول على الحصول ز لذلك ،األصعب األمر هو ش ه للحصول طاقتك ل ر  ادةع والتي عل
ز أن تعني اهك تر ك من انت ن. أكثر يهتم  ك ل  ،ق لن تنجحواحدة ف فخطة، متعددة خط دائما لد
ن ك منه  مرنا و أت ل جاءك فإذا ،فائدةالتوجه نحو الطر الذ  نك تمو  معقولة شروو  استغالله م
ن   .ه للقبول منفتحا ف

ل قصتك تصنع أن هو المستثمرن أمام عرضك في جيدا تكون  لكي مفتاح أهم  اضحو  ش
ان قدر الفهم وسهل ع. اإلم ك مفتاح أهم الط ة في لد ق ك ون  أن هو الحق ة لد في  يدةج شر

ار من الكثير هناك ،االساس  أن يغين األدنى الحد في لكن عرضك يتضمنه أن يجب ما عن األف
ك ون  لة مهمة لد  السوق  في نمو ومعدل وسوق  عمل وفر عمل ونموذج ،خدمة أو ومنتج ومش

ة امقوار        . مال
ر ة جولة ل مع يرتفع السقف أن تذ ل ل لىع للحصول فق عرضك تقدم نت فإذا تمو  التمو

ل على الحصول في نفشل امعند تتفاجأ فال المبدئي   .القادمة الجوالت في تمو
فون  الجيدون  المستثمرون  مة ض تك بيرة ق ل منها نقصون ي السيئون  المستثمرون  لكن لشر  ش

فون  فال والسيء الجيد بين قعون  المستثمرن وأغلب بير  ستثمرون  الذين مرون المستث. ينقصون  وال ض
 في ماستثماراته قدمون  الذ المستثمرن من أجلك فأحذر من شيئا فعلون  ال عادة صغير مبلغ

ات   .والحفالت المناس
مته. جيد مستثمروجود   قو ال أهم من هي اإلدارة مجلس أعضاءف في مجلس اإلدارة أمر له ق

ة ة على تؤثر التي الخارج ة والقو . المستخدمين إلى إضافة الشر ة لها الخارج  مما أكثر ةبير  أهم
مة تقبل على قادرا ن. المؤسسين أغلب يتوقع ك ون  أن مقابل اقل ق  جيدين ارةإد مجلس أعضاء لد

وا أن على قادرن ة شار   .فعال
ن ما افضل هي Paul Graham من المقالة هذه أن أعتقد ما يتعل  قراءته م  لىع الحصولف

ل ة، نقطة. التمو ة تكون  ألن عادة حاجة أنت تكت ة ذات شر  الحصول عتستط حتى محدودة مسؤول
ل على   .الطر ذلك تسلك أن األفضل فمن. مؤسسي تمو
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  ختاما
ر   شر الفاَ  أن تذ ار ملكون  ال مة، أف ح أحدهم عظ ص  من أتي ق الفر . الفعل ناجحا فق 

رة تنفيذ ل أخر  طرقة هناك أن لو يتمنون  والكثيرون  صعب أمر هو. الف رة لتحو  أحدا لكن نجاحل الف
  .عد ذلك تشف لم

ل لذلك رة هو تحتاجه ما ف مة ف  سهل مراأل. ممتاز وتنفيذ رائع ومنتج جيد عمل وفر  عظ
  جدا 

  
  

  
  

  
د أل استفسار  ن التواصل عبر البر م   ياإللكترونأو اقتراح 

emad@digitalxconsulting.com 
ل جديد وعلى  نك الحصول على  م الجديدة من  اإلصداراتما 
ة لتعلم د   هذا الكتاب عبر االنضمام للقائمة البر
www.taelum.org 

 األن إبدا


