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طارق عبدالمحسن الدويسان
<< مؤسس ومدير عام شركة رواد العالمية لالستشارات والتدريب
تــرول جامـعـة الكـويت << أستـاذ ســابق في كليـة الهنـدسـة والبـ

ثالثة مفاتيح لنجاح »بزنسك«

ُيســـعدين يف هذه املقالة أن أكشـــف للُمبـــادر الكرمي – الصناعي وغـــري الصناعي – عن 
ثالثة مفاتيح يحتاجها إلجناح "بزنســـه". هذه املفاتيـــح َخِبرُتها من خالل جتربتي الطويلة 
يف عـــامل البزنـــس التي امتدت ألكرث من 20 عامً، فيها َفِشـــلُت يف "بزنســـني" قبل أن 

ُأصيب النجـــاح يف "البزنس" الثالث.



املفتاح الثاين

هو  ُمثلث مواجهة 
الصعاب ويحتاجه امُلبادر 

إلعانته على مواجهة 
الِصعاب والتحديات، وما 

أكرثها، خالل مرحلتي 
التأسيس والتشغيل.
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وصفة النجاح يف التأسيس
حدثني أحد امُلبادرين بحزن وأســـى شديدين عن جتربته الفاشلة التي 
خســـر فيها "حتويشـــة" ُعمره، فضاًل عن ُمعاناته النفســـية الشديدة، 
وهـــو ُيحاول دون جـــدوى إنقاذ ما ُيمكن إنقاذه. فأجبته ُمواســـيً، "ِخرَية 
... القـــادم أفضل بإذن اهلل تعـــاىل". لُيعاجلني بالـــرد وعالمات االمتعاض 
ترتســـم علـــى حميـــاه، "أبدًا ... هـــي آخر مرة، لـــن ُأعيدها مـــرة ثانية. ال 

ُيلدغ املؤمن من جحـــر واحد مرتني"!
إلجيبـــه وأجيـــب جميـــع امُلبادرين اجلـــدد والقدامى من أمثـــال ُمحدثي 

بوصفتـــي "الســـحرية" التالية للنجاح يف تأســـيس البزنس:
1 -  ابدأ أول بزنس لك وأنت يف أصغر ُعمر ُممكن، ال تتأخر.

2 -  اجعل حجم استثمارك أقل ما ُيمكن يف حماوالتك األوىل.
3 -  احـــرص على اختيار البزنس يف اجملال الذي يســـتهويك. ال يهم إن 
كان ُهنـــاك كثريون غريك يف نفس اجملال، فُحُبك جملال بزنســـك 

سيجعلك ُتصر وُتصابر وُتبدع وحتفر الصخر إلجناحه.
4 -  ال تزعل إذا فشـــل بزنســـك، فاعلم أنه يف عامل البزنس النجاح من 

احملاوالت األوىل هو أمر اســـتثنائي غري طبيعي.
5 -  إليك باملقولة الذهبية: إّن َفَشـــَل بزنســـك ُيعزز من فرص جناحك 

يف حماوالتـــك التالية. وهذا ُيمكن إثباتـــه علميً/احصائيً كما يلي:

•	فرصـــة جناحـــك يف حماولتك األوىل هي 18% )بحســـب دراســـة من 
جامعة هارفـــارد لألعمال(.

•	فرصة جناحك يف احملاولة رقم 4 أو قبلها هي %55.

•	فرصة جناحك يف احملاولة رقم 10 أو قبلها هي %86.

وإذا فرضنـــا أن فرص جناحك تزيد بنســـبة 5% مـــع كل حماولة )وهي 
فإن:  جدًا(،  معقولة  فرضية 

•	فرصة جناحك يف احملاولة رقم 3 أو قبلها هي %53.

•	فرصة جناحك يف احملاولة رقم 10 أو قبلها هي %92. 

بنـــاء علـــى ما ســـبق، أقول لصديقـــي امُلحبـــط وللُمبادريـــن اجُلدد: إن 
حظوظكم ســـتكون حقً ســـيئة، فقط إذا وصل عدد حماوالتكم 10 ومل 
ُتصيبـــوا النجـــاح. لكـــن يف الغالـــب ســـُتصيبون النجاح، بـــإذن اهلل، عند 

.4 أو   3 احملاول 

املفتاح الثالثاملفتاح األول

هو وصفة النجاح يف 
تأسيس »البزنس«؛ هذه 
الوصفة يحتاجها امُلبادر 

من أجل تأسيس أول 
»بزنس« ناجح له

هو اسرتاتيجية البقاء 
والتميز التي يحتاجها 

امُلبادر من أجل البقاء 
واالستمرارية، وألن يكون 

»لبزنسه« األفضلية 
الدائمة على ُمنافسيه.
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اسرتاتيجية البقاء والتميز
أكـــرب حتدي يواجهه أي بزنـــس هو حتدي البيع، فـــُكُل الصعاب تهون يف 
ُمقابل أن جتلس أليام وأســـابيع و ُرمبا أشـــهر وانت يف انتظار ان تصل 
إىل نقطـــة النجـــاح، التي عندهـــا إيراداتك تتجاوز إنفاقـــك، لتصيب "الربح" 

... الكلمة الســـحرية التي ُتطـــرب اذنيك.

إن أقـــوى اســـرتاتيجية للبقاء والتميز هـــي "اســـرتاتيجية احمليط األزرق" 
)Blue Ocean Strategy(. فكرتهـــا األساســـية هـــي أن َتعِمل عقلك 
– خاصـــة األمين امُلبدع – باســـتمرار من أجل إيجاد ســـوق ال ُينافســـك 

عليـــه أحـــد، وأن جتعل امُلنافســـة أمٌر ال يشـــغل بالك، فأنـــت مُبفردك 
يف مـــكان مـــا من ُمحيـــط أزرق صاف جميـــل، بعيدًا عـــن أماكن أضحت 
حمـــراء قانيـــة مـــن اقتتال االســـماك فيما بينهـــا! أنت تبحـــث يف هذه 
االســـرتاتيجية عـــن تلـــك الفكـــرة أو جمموعة األقـــكار التـــي ُتبعدك عن 
ُمنافســـيك، بـــل أفضل مـــن ذلك، تضعـــك يف مكان مُبفـــردك، ولفرتة 
طويلة، من غري ُمنافســـني. وهنـــا يحضرين مثال اآليبود واآليباد لشـــركة 
أبل. ومثال شـــخصي، هـــو حصويل على تأهيل حمرتف ســـالمة معتمد 
مـــن جملس االعتماد االمريكي للســـالمة، ما أبعد املســـافة بيني وبني 

ُمنافســـي يف بزنس التدريب واالستشـــارات يف جمال الســـالمة.

ُمثلث مواجهة الصعاب
الـــذي يقول لك أن عامل البزنس ســـهل هو ال يصدقك القول بكل تأكيد! 
ســـتُمر عليك أيام وليال طوال من القلق واألرق وأنت ُتنفق من ُحر مالك، 
وال جتـــد زبونـــً يطرق بـــاب بزنســـك. وُتقدم العـــرض تلو اآلخـــر لتجد أن 
جميعها ُيرفض ألســـباب ال عالقـــة لها بجودة أو ســـعر! فعامل البزنس 
يف الكويت مليء بالواســـطات واحملســـوبيات و »حب اخلشوم« وحتى 

الرشاوى.
يف هـــذه األجواء القامتـــة، أنت بحاجة إىل أن تتســـلح مُبثلـــث مواجهة 
الصعـــاب ... يف قمة امُلثلث »اإليجابيـــة« ويف طريف قاعدته »اإلصرار« 

»الصرب«. و 
•	حتتاج اإليجابية لُتخّفف عنك األمل الذي تشـــعره نتيجة فشل حماوالتك 
امُلتكرر، ولُتعينك على االســـتيقاض ُمبكرًا كل يوم بوجه ُمشـــرق ُمفعم 

يف التفـــاؤل، رغـــم ُكل مـــا كابدته من عنـــاء وإحباط يف اليوم الســـابق، 
لـــرتى فرصً واعدة ماثلة أمام عينيك. 

•	حتتـــاج اإلصـــرار كـــي تســـتمر يف احملاولة تلـــو اأُلخرى رغم الفشـــل، 
من غري ملل أو كلل، فشـــغفك مُيـــدك بالطاقة التـــي حتتاجها. إنها يا 
 Carol( التي حتدثـــت عنها كارول دويك »Grit صديقـــي »عقلية اجلريت

Dweck( يف كتابهـــا »العقلية: الســـيكولوجية اجلديدة للنجاح«.

•	حتتـــاج الصرب وأنت يف انتظار جناح أول بزنس لك. فكما ذكرنا ســـابقً 
يف وصفـــة النجاح يف التأســـيس، النجاح لن يأتي ســـريعً، وُرمبا حني 
يأتي، يأتي ببطء شـــديد ُتصاحبه اآلالم، فكما قال رســـول اهلل صلى اهلل 

عليه وســـلم »ومن يتصّبر ُيصربه اهلل«.

اإليجابية

الصبــراإلصرار

مثلث
مواجهة 
الصعاب


