
 

 

 دارد؟ یدگاهیجان دوئر در مورد استارتاپ چه د

 یجالب جیرو جستجو کردم و به نتا 0111تا  0591کنم. بازه  یاستارتاپ رو بررس یواژه یخیتار ریگرفتم س میتصم

کسب و کار مورد استفاده  کی تیاشاره به شروع فعال یبرا Start-Up نبود و هنوز Startup از ی. خبردمیرس

هم  یادینشده بود. مطالب ز جیهنوز را میهصفت استارتاپ بد یبه کسب و کار میبخواه کهنی. اگرفتیقرار م

بودند که البته نظرم را به خودشان جلب کردند.  یوب نبود. صرفا چند مطلب صفحه اول گوگل مطالب مرتبط یرو

گرفتم  میداشت که تصم یادیز یهادرس  John Doerr با FastCompany تیساوب یگفتگو ان،یم نیاز ا

منتشر شده است و در آن  شیسال پ 01از  شیب یعنی 0551مطلب در سال  نیآن را با شما به اشتراک بگذارم. ا

 .اند امروز ما را ساخته یایسخن گفته شده که دن ییها و برندهااز نام

 John د،یریاستارتاپ مشورت بگ کیبه  وستنیپ ایشرکت  کیشروع کار در  ینفر برا کیتنها از  دیقصد دار اگر

Doerr ها استانتخاب نیاز بهتر یکی. 

 نیرگذارتریاز تاث یکیو  کندیم تیفعال KPCB: Kleiner Perkins Caulfield & Byers که در شرکت او

در  یگذارهیاز سرما رینظیب ییسال گذشته، الگو 01 یاست و در ط شینسل خو ریپذسکیر گذارانهیسرما

محاسبات،  یدر حوزه Compaq و Sun Microsystems .گذاشته است شیمختلف را به نما یهاحوزه

Lotus و Intuit افزار، در حوزه نرمGenentech و Millennium نیو همچن یوتکنولوژیدر حوزه با 

Netscape و Amazon کرده است. دوئر با وجود  یگذارهیها سرماهستند که او در آن ییهااز جمله شرکت

 :که در گذشته کسب کرده است معتقد است ییهاتیموفق

را  یبودند که تجارت نانیکارآفر نیکسب و کار وجود ندارد. در گذشته ا کیشروع  یبهتر از اکنون برا یزمان جیه

 یامر، تفاوت بزرگ نی. ادهندیاز کسب و کار و تجارت ارائه م یدیجد یهاها مدلو امروزه آن کردندیشروع م

 .کندیم جادیا زیرا ن یبزرگ یهااست و فرصت

پروژه  ریبه عنوان مهندس و مد 0519و مدرسه کسب و کار هاروارد است. در سال  سیدانشگاه را لیالتحصفارغ او

مت سِ العاده بود. او پس از سه سال کار سخت در کارخانه توانستفوق نتلیدوئر در ا ی. پروندهوستیپ نتلیبه ا

 .را کسب کند نتلیا یهاستمیمعاون فروش س

و  دیدون ق. رقابت بافتندیجان دوئر بروز  یاافسانه یتیشخص یهایژگیو یبرخ بارنیاول یبود که برا ییجا نتلیا

  .دوئر هستند تیموفق لیمعمول از جمله دال یاستانداردها یبزرگ و عمل ورا یهاسکیبه انجام ر لیشرط، تما

 یموها و یکت و شلوار آب کیاست با  یاستاندارد از او، فرد ری. تصوشناسندیم اشیمافوق انسان یرا با انرژ دوئر

ش همزمان با سه نفر، با تلفن همراه یکنفرانس ضمن گفتگو کی یبرگزار هیکه در حاش یشانیپ یشده رو ختهیر

 .کندیهم صحبت م



 

 

او را به شهرت  نترنت،یا یشناخته شده بود اما ورودش به حوزه Silicon Valley دوئر در شیسه سال پ تا

 Home@ و Netscape .او بود تینقطه عطف فعال گریاز هر کس د شیشبکه پ لیرساند. شناخت پتانس یجهان

ت کند. در ژوئن صحب یگذارهیادر خصوص سرم دهدیم حیها، ترجاز آن شتریدو پروژه مشهور او هستند؛ اما ب

0551 ،KPCB ،که ییهااستارتاپ یرو یدالر ونیلیم 011 یگذارهیمجموعه سرما کی Sun Java توسعه  یبرا

 .جمله بودند نیاز ا Marimba و Active Software ،Calico .انجام داد کردند،یاستفاده م

 :میکنیبا جان دوئر را دنبال م ییادامه، گفتگو در

با  شرفتهیشرکت پ کیسال است در  نیکه چند دیساله هست 82 ابیبازار ایمهندس  کی دیکن فرض

همه ما ": ندیگو یم تانیروز صبح، شرکا کی. دیرتبه هست عیو در حال ترف دیکنیباال کار م یتکنولوژ

 ای. آمیراستارتاپ دا یبرا یادهیو ا میبعد از ظهر مالقات دار 9در ساعت  House of Pancakes در

 د؟یبرو دیشما با ایآ" د؟یبه ما ملحق شو دیخواه یم

به وجود آمد. اما قبل از شروع به کار با گروه،   House of Pancakes در Compaq که دیداشته باش ادی به

 میبه ت وستنیکنم و در مورد پ یفکر م یساله، به دقت در مورد فرصت کسب و کار، بازارها و تکنولوژ 02منِ 

 .را دارم یشتریب یریگسخت

 شود؟یو محصول برنده نم یتکنولوژ نیبهتر ایآ م؟یت چرا

 یگذارهیسرما یبرا یمیعظ یهاهیو سرما ادیپول ز ن،یکارآفر یادیتعداد ز ،یمتنوع یهایتکنولوژ یجهان کنون در

مختلف جهان اتفاق  یهادر جنبه یبزرگ راتییاست. تغ میت کیچالش شما ساخت  نیوجود دارد؛ اما بزرگتر

 ی. اما برادکننیم جادیا یاسابقهیفرصت ب راتییتغ نی. همه اکنندیم شرفتیو بازارها پ یمثال تکنولوژ افتد،یم

 .شوندیم روزیپ هامیتمرکز کرد. ت میت یبر رو دیها، بافرصت نیاستفاده از ا

ر د دیرا با ییزهایچه چ دیبده لیتشک یمیت دیخواهیو م دیریگیقرار م یکه در کنار افراد یهنگام

 د؟یرینظر بگ

را  امیزندگ یندهیسال آ 09 ای 01هستند که من بخواهم  یافراد ها،نیا ای: آدیاز خودتان بپرس دیهنگام با نیا در

کامال مشخص است؛  ز،یچ کی دیبساز دیکسب و کار جد کی دیخواهیم یها در معرض خطر قرار بدهم؟ وقتبا آن

 .دیشویشما وارد خطرات و مشکالت م

در  ایاند؟ آدر جذب افراد مستعد خوب عمل کرده ایشوند. آ دهیسنج یسخت یبا استانداردها دیگروه با نیا یاعضا

کار است. شما  یاستارتاپ، فروش بخش اصل کیشرکت کوچک و به خصوص در  کیفروش خوب هستند؟ در 

 انتیهایمیکه هم ت دیحاصل کن نانیطملذا ا د؛یدر کنار هم بگذران میت کیرا در قالب  یادیزمان ز دیقصد دار

را  گریرشد افراد د ریدر مس دیکرد. با دینخواه دایمالقات پ کیرا در  میافراد ت یدارند. همه یحس شوخ طبع



 

 

 نیا ایآ ": دیسوال هست نیکه قادر به پاسخ دادن به ا دیحاصل کن نانی. اما اطمدیو بهتر شو تریتا قو دیجذب کن

 "!شوم؟یاست که من در آن با مشکل مواجه نم یگروه

 م؟یگروه داشته باش ازیمورد ن یهااز مهارت یالزم است که جدول ایآ

شمند العاده هوبه دنبال افراد فوق د،یدهیم لیرا تشک یمیکه ت یاست. هنگام یسازمیانجام ت یراه برا کیهم  نیا

درست،  یبی. بدست آوردن ترکدیباش اقیبه، تحرک، تعهد و اشتاز تجر یبیبه دنبال ترک ی. عالوه بر هوشمنددیهست

 .زندیاستارتاپ را رقم م کی تیموفق ایاست که شکست  یتفاوت

و کار را  پلن کسب دیبا یچه کس میت نیشده است. در ا لیدرست تشک بیبا ترک یمیکه ت دیفرض کن

 سد؟یبنو

 نهیزم کی نیا رایکنند؛ ز شیرایپلن نوشته شده را و ایو  دیکن انیتا نظرشان را ب دیاجازه ده میت یاعضا شتریب به

 دهیصفحه د 3در حد  ییهااوقات پلن یگاه رایز د؛یپلن کسب و کار متمرکز نکن یارتباط است. توجه خود را بر رو

 Sun یصفحه و پلن تجار کی نتلی. پلن استین یاصفحه 31پلن  کیبه  یازیاند؛ پس لزوما نکه موفق بوده میا

  .صفحه بوده است 3هم تنها 

 پلن کسب و کار است؟ کیقسمت  نیمهمتر یزیچ چه

عنوان  به میاست. نگاه من به ت تیدر اولو میو ت میت م،یمن ت ی. برادهمیم تیاهم میدر ابتدا به مشخصات ت من

 .هاستتیاز تجربه و شخص یبیترک

 نظر شما را جلب کنند؟ توانندیچگونه م میت یداشته باشد، اعضا یپلن عال کی یمیت اگر

ه اثرگذار باشد. امروز تواندیکرده است م تیکه از ما حما ینهاد ایمسئول سازمان  ای رعاملیمد کیاز  یانامههیتوص

در اطرافشان وجود  یادیز یگذارهیسرما یهافرصت دانندیهستند؛ چرا که م شهیاز هم ترقیدق گذارانهیسرما

تند هس دیکسب و کار جد کیمشتاق که به فکر  نانیرآفرکا گریفق، وقت خود را در خدمت دمو نانیدارد. کارآفر

عوت د یناهار کار کی یموفق برا نیکارآفر کیاز  دیهست یاگر در مورد کسب و کارتان جد نی. بنابرادهندیقرار م

 .دیکن

ه . شما به دنبال چکنندیم یرویاعضا از او پ گریرهبر هستند که د کی یموفق دارا یهااستارتاپ اکثر

 د؟یرهبر هست کیدر  یژگیو

ستند ه یکسان نیدارند. معموال اول یایباورنکردن یکپارچگیها دارند. آن یارتباط عال یبزرگ توان برقرار رهبران

 د،سازنیخود را با افراد با استعداد م یها شبکه. آنرسندیو کامال صادق به نظر م دهندیم صیکه مشکالت را تشخ

 .دهندیم شنهادیشرکت پ یرا برا یهستند و فروش پرارزش یفروش بزرگ رانیمد



 

 

 د؟یکن ییرهبر را شناسا دیکنیم یسع ایآ د،یآیشما م دنیبه د یمیت یوقت

داشته باشد. در قلب هر شرکت  یمهم است که رهبر نبوغ فن اری. بسمیبه دنبال رهبران بزرگ هست شهیهم ما

 لبزرگ مث یابیشرکت بازار کیرا دارد.  اکیوزن ویحضور دارد. مثال اپل، است یفن ینابغه کیبزرگ،  یفناور

Intuitداشت اری، اسکات کوک را در اخت. 

کر ف نیاز آن که به ا شی. بدهندیانجام آن را نشان م یبرا یواقع لیاستارتاپ و دل کیها، قلب و روح نابغه نیا

را  دهیا نی، ا"به پول کنند لیرا به دست آورده و تبد یادیکنند و سهام ز جادیکسب و کار بزرگ ا کی"کنند که 

 ".میکن جادیتفاوت ا دییایاست. ب یعال یکه از نظر فن میانجام ده یکار دییایب"دارند که 

. هنددیم لیاست که کسب و کار شما را تشک یجذب و حفظ افراد د،یشویکه با آن مواجه م یمشکل نیبزرگتر

ها کار سازمان نیدر بهتر خواهندیم یابیو بازار یافراد در فناور نی. بهتردیجذب استعداد رقابت کن یبرا دیشما با

 .کنند

 د؟یکنیچه م د،یکن یابیها را ارزآمده و قرار است آن نجایبه ا یمیت دیفرض کن 

به  م،یکنیاما ما به خودشان فکر م م؛یکنیم یها را بررسخدمت آن ایمحصول  ،یما تکنولوژ کنندیفکر م هامیت

ه ک خواهمیها م. به عنوان مثال از آنکنندیهستند و چگونه با هم کار م یچه کس میبدان میخواهی. ممیت یاعضا

در خصوص  یعمل یجذب کنند. از سواالت مشانیکه من را به ت خواهمیها ممحصولشان را به من بفروشند. از آن

ان در نظرت م؟یبه توافق برس هاتیچگونه در مورد اولو کهنی. مثال ادیکار خواهم پرسو کسب و  یزندگ یچگونگ

ا انجام ر اشفهیوظ یکه کس یزمان د؟یریگیم یشیچگونه از رقبا پ ست؟یکه حاصل شده چ یجیمورد روند و نتا

 د؟یدار یاچه برنامه دهد،ینم

 د؟یکنیم یگذارهیچگونه سرما م،یاز خواندن پلن کسب و کار و مالقات با ت بعد

 یگذارهیطرح سرما 09حدود  یو رو میکنیمالقت م میت 011. با حداقل میکنیم افتیطرح در 0911ساالنه  ما

 .میکنیم

 است؟ 111به  1 هامیشانس ت نیبنابرا 

له مالقات که به مرح ییهابه چهار است. طرح کی کیکه در جلسه حضور دارند شانس نزد ییهامیت ی. برانه

 .اند هم فرستاده شده گهید گذارهیصدها سرما یهستند که برا یبدردنخور یهاطرح رسندینم

 در مورد شکست چگونه است؟ هامیت ینگران

شکست خورده است؛ اما در  دیمورد کسب و کار جد 9مورد از هر  4که  دهدینشان م SanJose در هاینظرسنج

 دیپروژه جد 4مورد از هر  4 ،یاحرفه یگذارهیو سرما یمال تیحما یجا، به سبب توسعهاز آن یلیما 31فاصله 



 

 

ها جذب مردم، پروژه یموثر برا العادهقفو ستمیس کیبه عنوان  Silicon Valley کنمی. فکر مشوندیموفق م

 .عمل کرده است هیو سرما

 د؟یکنیها تعامل مآنسابقه شکست داشته باشند، چگونه با  میت یاعضا اگر

 یدوم همکار یگذارهیرا که شکست خورده باشد مالقات کرده و در سرما یمیت آورمینم ادیالزم است. به  اطیاحت

 .دهندیم لیرا تشک یگرید یهاو گروه آورندیم یرو یگرید یهابه تالش گذارانانیکرده باشم. به طور معمول، بن

 را وقف کار کنند؟ شانیخانه و زندگ دیبا گذارانانیبن ایآ

. استرس میندار یدرخواست نیچن زی. ما نکنندیاستفاده م یگذارهیسرما یبه ندرت مسکن خود را برا گذارانانیبن

ه ک میکنیرا مشاهده م ینترنتیا یهااز شرکت یادیوجود تعداد ز نیوجود دارد با ا یگذارهیدر شروع سرما یادیز

کار  Wall Street . او دردیریآمازون، را در نظر بگ انگذاری. جف بزوس، بنبرندیم شیرا پ کسب و کار خودشان

 کیستماتیالعاده س. او فوقکردیو سخت کار م کردیممکن در وب فکر م یها در مورد کسب و کارها. مدتکردیم

 .از خانواده و دوستانش استارت بزند یکم یهیتوانست آمازون را با جذب سرما نیبود؛ بنابرا

 چرا جف بزوس قصد دارد به سمت جان دوئر برود؟ پس

بور هم بود؛ لذا مج یگرید گذارانهی. آمازون به دنبال سرمامیقرار دار نترنتیاست که ما در مرکز ثقل ا نیا لشیدل

بتواند  VC که بدون پول کردیم. بزوس تصور میآمازون رقابت کن یگذارهیحق سرما یبرا هاوانهیمثل د میشد

 .ردیها کمک بگدارد از آن لیرشد کند اما تما

ارزشمند است.  اریها و ما، بسها شفاف باشند. زمان آنها با آنVC اصرار داشته باشند که دیاز ابتدا با نانیکارآفر

 گذارهیانشود و فرصت جذب سرم دهیچیو پ یاقدام کنند تا مسئله طوالن عیسر خواهندیم نانیکارآفر میصادقانه بگو

 .نرود نیاز ب


