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 بدأ؟تكيف 

 .ملخص التوقعاتبالتعرف على أوالً، نبدأ 

 ملخص التوقعات

ت تخطيط نموذج العمل بمثابة توقعات، أو كما يحب أن ُينصح دائمًا ان تأخذ ما تكتب على مجموعا
 :اعمل اآلتي ."فرضيات"يسميها الخبراء

 تدون تلك التوقعات  .تكتب توقعات نموذج العمل على ما يسمى ملخص الفرضيات أو التوقعات
 .على شكل نقاط بحيث ال تتعدى صفحات تلك الملخص أكثر من صفحتين

 تلك األخطر على نجاح  .ر خطورة على نجاح النموذج في األعلىالتوقعات األكث .ترتيب التوقعات
البعض يحاول تجاهل ذلك خوفًا من إكتشاف بأن النموذج  .ود أن تتأكد منها أوالً ي تالنموذج هي الت

 .األفضل أن تعرف اآلن قبل أن تستثمر الكثير من الوقت، الجهد والمال .سيفشل
 سئلة التي تود ان تطرحها اثناء المقابلة مع افراد تستفيد مما دونت على الملخص في كتابة األ

 بعد (.عمل المقابالت مع شريحة العمالء هي أحد طرق التحقق)الشريحة لتتحقق من التوقعات 
وعلى إثر ذلك تأخذ هذه  .عمل العديد من المقابالت ستتضح لك عدة امور عما كنت تعتقد

  .ى حقائق أكثر من مجرد توقعاتالمعلومات الجديدة لتترجمها لنموذج جديد مبني عل

 (.اخذ صورة للنموذج) استفد من ميزة 
قبل أن تتحقق خذ صورة للنموذج، بعدما تتحقق وتود تعديل النموذج بناء  

هذا يسهل عليك متابعة تطور  .جديدة عدلها وخذ صورةالمعطيات العلى 
 .ك العودة للنسخة التي تريدها الحقا  النموذج مع كل تحقق جديد ويسهل علي
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 :عمل اآلتيتريد أن ت بعدما تعرفت على ما هو ملخص التوقعات
  ثناءا هاكتابة االسئلة المهمة التي يجب عليك التحقق منلالتوقعات تستعين بملخص 

 .بالتاالمق
 إذا وجدت اآلراء متباينة ربما عليك و .عمل المقابالتجد افراد للحديث معهم وتحاول ان ت

 .أكثرأن تجزء شريحة العمالء التي استهدفت 
 تلمهمة والتي ستساعدك في إزالة الغموض عن االمور التي أناسئلة المفيدة وتسألهم األ 

 .التعلم المفيدمزيد من المعرفة ولكسب المتخوف منها في نموذجك باإلضافة 
 دة عمل عما تحول التوقعات إلى حقائق بعدتالتي من الممكن ان تتعلم من تلك اإلجابات و

ن وتستمر هكذا إلى اما تعدل النموذج أو رب .أو ربما تلغي الفكرة بأكملها .محادثاتمقابالت و
 .الحل بطريقة مبسطة ثم تبدأ بتطوير .تتحول توقعات النموذج إلى حقائقتتأكد و
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https://startupsfactory.co/
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 (المقابالت)المحادثات 
طريقة إلختبار توقعات اي نموذج عمل، بأن تبدأ بعمل مقابالت على الفور كأول خطوة  أفضلدائمًا 

  .إلختبار النموذج
ألنك تريد أن تعطي  .هي أقل رسمية من المقابالت وهذا جيدادثات إن أمكن وتريد أن تجري مح أنت

د أن أنت ال تري .بمحاولة مساعدته في حلهاحسا  بأنك حقًا مهتم بالمشكلة والشخص المقابل اإل
قط ف (سأتحدث عن لماذا هذا مهم الحقاً )بكل تأكيد ال تريد أن تتحدث عن فكرتك وتبيع له شيء 
عد عدة اسئلة تريد أن تطرحها على ذلك الشخص من مُ ولتتعلم ال بد أن تكون جاهز و .تريد أن تتعلم

هذا مهم ألن ) أن تتأكد من نموذج عمل مشروعك وخصوصًا عن المشكلة شريحة عمالئك ألنك تريد
حتى في سياق المقابالت  .شريحة العمالءو (إذا عرفت المشكلة بإمكانك صياغة قيمة مناسبة لها

عن  تسألهحدث مع الشخص وكأنك تعرفه وتت ،بمعنى .المحادثات نسق ريها على نفسحاول ان تج
 .أفضلصياغة استجواب كلما كان  وبعيد عنروتينه فكلما كان الحوار اقل رسمية يومه و 

 المقابالت التي من الممكن أن تقوم بها/انواع المحادثات

 محادثات عفوية 
 .جكي تعتقد انها تحتاج لمنتافراد من شريحة العمالء الت حضور مناسبات، ملتقيات أو اجتماعات بها

دقائق على حسب  10-5ما بين األمر ألن الحديث غير رسمي ممكن أن يأخذ و .بدأ الحديث معهمثم ت
جدت من إجاباته أنه إما ال يجد دقائق ألنك عندما سألته و 5ل من وربما تأخذ أق .اجابات من تسأل
أثيرها و تأهذا ربما ألنها ال تتكرر معه بإستمرار و .البحث عن حل لها ة تستحق عناءالمشكلة حقيقي

 .شخص بحيث تستلزم منه البحث عن حل أو ربما االثنين معاً ليس قوي على ذلك ال

 محادثات رسمية 

الخاصة  (landing page) هذه تكون نتيجة شخص سجل بريده اإللكتروني على صفحة الهبوط
أو من خالل خدمات  (بإختبار فكرتها من خالل بناء صفحة هبوط Bufferكيف نجحت ) بخدمتك

ات محادث -لمحادثات، يمكننا تسميته هذا النوع من ا .راد تعرفهم أو إعالناتالتواصل أو من خالل أف

https://twitter.com/TurkiFahad
https://twitter.com/TurkiFahad
https://startupsfactory.co/
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هذه قد  .على إطالع مسبق بهاطرفين يدرك أنه في مقابلة والكال ومسبقًا  اتفق عليهمُ ألنه  .رسمية
إعتمادًا على اإلتفاق مع ذلك الشخص و هل الحديث احتوى على  أكثرأو  دقيقة 30 - 20ما بين تأخذ 

 .االحداث و القصصالعديد من 
يقة الطرسياق األسئلة و ،بمعنى .أن تجعلها مثل المحادثات العفوية حاول ،سميةحتى وإن كانت ر

تهم كأنه مُ فهذا سيجعل من تقابل و .ها تحقيقال تحاول أن تجعل بها مع ذلك الشخصتتحدث  التي
  .اإلستفادة منهبدالً من شخص صديق تريد التعلم و

 

 مقابلة من دون منتج جاهز؟اعمل كيف ممكن أن اجد و 
آلن ابأن تسأل نفسك لو كان المنتج جاهز و المشكلة التي قد تواجه البعضبسط طريقة لحل هذه ا

كيف ستسوق له؟ بنفس الطريقة ستبحث عن هؤالء لتتحدث معهم أو ستعمل على تسويقه، أين و
ألن لدي  ،اكيد سيتحدثون لي" :لسؤال التاليوهذا بالطبع سيجعلك اآلن تسأل ا .تجري معهم مقابلة

و لكن أنت تحاول أن تقنعني  .وسيدور الحوار حول أهمية المنتج لهم و لحل مشكلتهم .تج جاهزمن
 ."مستحيل و هذا !أن هناك نا  مستعدة للحديث معي على فكرة

ليك و لكن ع .عليك أن تدرك أن هناك بالفعل انا  مستعدين للحديث معك و مساعدتك في مقابالتك
لديهم صفات  (.earlyvangelists)المناصرين األوائل  ستيف بالنكم يطلق عليه .أن تعرف من هم هؤالء

 :محددة و هي
 لديهم مشكلة. 
 يدركون أن لديهم مشكلة. 
 لديهم ميزانية و مستعدين للدفع مقابل حل للمشكلة. 
 ربما عملوا من عدة منتجات أو خدمات حل مؤقت لحل مشكلتهم. 
 وهم .فهم من سيتحدث لك من شريحتك .ء المناصرين األوائل عليك أن تصل لهم في بحثكهؤال

عمل مقابلة فهؤالء سيقبلون  (.Ideal Customer)من يسميهم البعض المستخدم أو المشتري المثالي 
هم يفعلون ذلك ألنهم  .منتجك الغير جاهز وسوف يخبرون الجميع عنكمعك و سيستخدمون 

  .تك الخالص من التعب الذي يعانون منه من مشكلتهميتأملون في فكر

https://twitter.com/TurkiFahad
https://twitter.com/TurkiFahad
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 أنك قمت بزيارة ألحد تلك المكاتبو .العقار الصغيرةفترض بأن لديك فكرة مشروع موجهة لمكاتب لن
ة تتأكد هل لديه مشكلوتود تستغل الفرصة وتعمل معه حديث و .على أنك باحث عن منزل للتأجير

 لقدرة على التسويق لها أو ال؟في بيع أو تأجير ممتلكاته بسبب عدم ا
 

 ---------------- (بداية الحوار) ----------------
على فكرة كيف النا  يعرفون عن الممتلكات شكرًا لك، " ... (السؤال عن احتياجكبعد السالم و) :أنت

 "لديكم بدالً من زيارة المكتب؟
  ."ارتناطريقة هي لزي أفضللكن نعمل اشياء بسيطة و" :دير المكتبمن ي
 "؟في السابق اعملتموهماهي األشياء التي " :أنت

 (.بها ودفعوا من أجلها ومحاوالت قاموايشرح طرق ) :من يدير المكتب
 "، لماذا؟هعملتموما شاء هللا كل هذا " :أنت

ممكن أن يساعدنا على البيع أو  اذه .وعن عروضناعندما النا  تعرف عنا " :من يدير المكتب
 ".التأجير
 ."شكرًا لك" :أنت

 ---------------- (نهاية الحوار) ----------------
درك مشكلة، م لديه .هذا الشخص ممكن أن يصنف من المناصرين األوائل لمشكلتك التي تحاول حلها

 .من أجلها ودفع حتىحاول عدة حلول ، وتأثيرهاالمشكلة  اهمية
 

 .لنحاول سيناريو آخر
 

 ---------------- (بداية الحوار) ----------------
على فكرة كيف النا  يعرفون عن الممتلكات شكرًا لك، " ... (احتياجك والسؤال عنبعد السالم ) :أنت

 "لديكم بدالً من زيارة المكتب؟
  ."ال توجد طريقة سوى زيارة المكتب" :من يدير المكتب

https://twitter.com/TurkiFahad
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إال أن هذا ال بأ  به إذا  البهذا السؤ من نسأل ُنسيرعلى أننا  "لوا أي طريقة؟ولماذا لم تحا" :أنت
 شكلةم األمرواليعتبرون ليسوا مهتمين على وشك اإلنتهاء بعدما تبين أنهم  ونكوننحن ندرك ذلك 

 .لهم
 ."والتكلفةالتعب األمر ال يستحق " :من يدير المكتب

 ."مع السالمة .شكرًا لك" :أنت
 ---------------- (نهاية الحوار) ----------------

 
انت إال انها ك .يحتاج لخدمات تسويق المكتب المن يدير  بأنالنتيجة كانت غير ما توقعت،  على ان

طبعًا، انت لن تتوقف من  .و كل هذا من دون تطوير أو إضاعة الوقت .مفيدة و تعلمت منها الكثير
ن مل المناسبعدد السأتحدث الحقًا، عن  .اول محاولة رفض البد ان تجري العديد من هذه المحادثات

 .لذي يجب ان تتوقعه بعد كل مجموعةا تقابل و ما
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 تجد شرائح عمالئكاقتراحات ل
 أن تذهب لهم. 
 أن يأتوا لك. 

 أن تذهب لهم
 اسأل معارفك، اصدقائك، زمالء العمل
كيز على شريحة تتماشى مع تذكر التر .لجميع أصدقائهم ثأنت ال تريد أن ترسل للجميع و تتحد

يمثلون ك عليك أن تحدد افراد من دائرتك لديهم معارف للذ .موعة التي حددتالمج توقعات
جدهم يترددون في في معظم الحاالت ست .او لديهم معرفة بهم معهاالشريحة التي تود الحديث 

 :و لحل ذلك اتبع الخطوات التالية .، و هذا طبيعيمعهم او الحديث تقابلتعريفك آلخرين ل
  معارف تود الوصول لهم و تريد منه تقديمك لهم من اجل الحديث ان لديه  لمن تعرفارسل

 أو أي وسيلة مناسبة بشرط أن) سالة عن طريق البريد اإللكترونيرمعهم للتحقق من الفكرة 
 .(تتماشى مع الشروط التي سأذكرها لك الحقاً 

  ققصيرة و تشرح المشكلة التي تحاول أن تحل من دون التطررسالتك احرص على أن تكون 
 .للحل

 وضح لماذا تظن أن من يعرفون مهمين و من الممكن أن يساعدوك. 
 و  .مباشرة لمعارفهم مها إلرسالهااهم استخديمكناسفل رسالتك كتب رسالة من الممكن ان ت

 .كن واضح في ذلكواطلب منهم ذلك 
 أنت فقط .عليهم بأنك ال تريد أن تبيع شيء و ليس هناك أي استعدادات مبكرة ،وضح لهم 

و ماهو  .كن واضح لموضوع الوقت، كم ستستغرقو .د أن تتحدث معهم و تتعلم منهمتري
 .(األشخاص الذين تريد مقابلتهم)هم متوقع من
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 ---------------- (بداية المثال) ----------------
 (من معارفك أو اصدقائك اسم من ارسلت له)هال 

ي يدير ذلك المشروع مع فريقه الموزعين في عن كيف من لديه مشروع تقن أنا احاول تعلم المزيد
 بالكثير من الرياديين الذين يديرون مثل معرفتكوبحكم  .العالم في البلد أو حتى فيأماكن مختلفة 

 طاسفل الخ هل ممكن تساعدني بأن ترسل الرسالة لهؤالء؟ الرسالة جاهزة .هذا النوع من المشاريع
 .رسالها لهمطع ما عليك سوى نسخها و لصقها ثم المقا

ماهو روتينهم، لن ابيع لهم  عن كيف يقوم بذلك و دقيقة 30ء سأتحدث معه لمدة من يرد من هؤال
و ليس هناك أي استعدادات مسبقة من قبلهم  .شيء فقط اريد الحديث معهم و التعلم من خبرتهم

 .مطلوبة
 شكرًا،
 حمدم فهد

....................... 
انا اريد التعلم منك كيف تدير مشروعك التقني  .، بحكم خبرتك(حمدفهد م –اسمك هناتكتب )اسمي 

  .مع فريق موزعين في مختلف انحاء العالم لمشروع اعمل عليه
ن الحديث لن يستغرق أكثر م .سيكون األمر مفيد لي بدرجة كبيرة للتعلم من خبرتك في هذا المجال

 .دقيقة و لن يستلزم منك اي استعدادات مسبقة 30
 الممكن أن اجدول معك اتصال هاتفي أو سكايب اي وقت األسبوع القادم؟هل من 

 شكرًا لك مقدمًا،
 (اسمك و معلومات التواصل الخاصة بك)

 ---------------- (نهاية المثال)----------------
الرسالة لتتمكن من المتابعة مع ذلك  CCبالطبع، نبه من ترسل له إذا ارسل لشخص ان يضعك في 

 .، إذا امكني حالة تأخر في الرد عليك بالموافقة أو الرفضالشخص ف
بإمكانك اختيار واحد دون  .ي أو سكايباإلتصال بأنه هاتف دحد .يناسب إحتياجكعدل القالب بما 

إذا فقط حددت سكايب ربما الشخص الذي تود عمل معه  .اآلخر أو كالهما يعتمد على من تقابل
حدد له أيام و أوقات  "القادم بأي وقت األسبوع"مكنك أن تلتزم إذا الي .المقابلة ليس لديه حساب
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إذا أي من هذه األوقات هذه اليناسبك تفضل بإقتراح )باإلضافة للخيار  .خيارات 4إلى  3 مختلفة من
من  لذلك هذا قالب عدل عليه بما يناسب احتياجك .هذه األمور يجب عليك مراعاتها .(وقت آخر

االمور االخرى من انك ال تريد ان تبيع و تسعى للتعلم هذه امور من  .دواتناحية امور الوقت و اال
 ميعيل األمر على الجتذكر أنت تريد تسه .بلغ نفس الرسالةالممكن اعادة صياغتها و لكن البد ان تُ 
 .رسل له الرسالةليقول نعم سواء صديقك أو من ا

 
 :كمقابالت جدولة دوات لمساعدتك في متابعة أوبإمكانك إستخدام هذه اال

 FollowUp.CC 

 Streak.  تعمل كإضافة لبريدك في خدمةGmail.  مما يعني انها تعمل لمن لديه حساب فيGmail 
 .مقابالتك تفيد من الخدمة في ترتيب و جدولةن أن تسفيديو يوضح كيف ممك .فقط

 اذهب إلجتماعاتهم
هناك في الغالب حسابات اجتماعية  .بحيث ممكن أن تقابلهم ؟هل لديهم مكان و وقت يجتمعون فيه

 ممنتظمتخصصة للعديد من المجموعات ممكن أن تتابعها وتتواصل معهم إذا كان لديهم اجتماع 
 الملتقيات وو اكتشاف باإلضافة لخدمات تنظيم  .م تويتر، فيسبوكاستخد .ممكن أن تحضره
 .Lanyrdو  Eventbriteو  Meetupاإلجتماعات مثل 

 قم بزيارتهم
لنفترض أنك تريد عمل  .ممكن أن تذهب ألماكن عملهم أو منازلهم و الحديث معهم .اذهب لزيارتهم

ن، اذهب و تحدث معهم في مكان عملهم اذ .و مستهدف مكتاب العقار الصغيرة .خدمة لمالك العقار
سنتحدث الحقًا، عن كيف تجري حديث ناجح لتقلل الحصول على اجابات  (.مكاتبهم الخاصة)

 .مضللة
 و الملتقيات المعارض

اصبح هناك الكثير من المعارض المتخصصة التي تستقطب المهتمين سواء من المقدمين للمنتجات 
في تلك المعارض و أيضًا الزوار المهتمين بكل ما هو جديد  و الخدمات الذين يحجزون اماكن لهم

ربما، تجد في حضور تلك المعارض فائدة للحديث مع المهتمين و المقدمين  .في ذلك المجال
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منها التعرف على ما هو جديد، و التعرف أكثر على األسعار، القيم المقترحة  .لمنتجات و الخدمات
 .تي يحاولون إستهدافهامن المنافسين و ما هي الشرائح ال

 
 المنتديات و المجتمعات اإللكترونية

، حساب بتويتر MeetUp أو في ربما الشريحة التي تود استهدافها لديهم منتدى، صفحة على فيسبوك
 .ليهمأكثر ع حاول أن تتعرف .تابعهم و تفاعل معهم .أو قووقل بلس بحيث يتفاعلون مع بعض فيه

 الخدمات اإلجتماعية
إذا  .اإلجتماعية ية لديك تزيد أهمية و قيمة الخدماتعلى حسب من هم شريحة العمالء المثال

 Baytتستهدف اصحاب التخصصات المهنية والمحترفين و الشركات ربما يكون أفضل أن تعتمد على 
 .اسأل معارفك، اصدقائك، زمالء العمل يمكنك اإلستفادة من الرسالة التي تعلمناها في .LinkedInأو 

بعد عمل تعديالت  (LinkedInأو  Bayt)في تلك الخدمات  و إرسالها لمن أنت على اتصال مباشر معهم
 .على الرسالة بما يناسب طبيعة الخدمة

بينما تويتر ممكن تستفيد من الخدمات  .فيسبوك عالناتفيسبوك ممكن أن تصل لهم من خالل ال
انات تحليلية تساعدك في تحديد من ترغب أن تتواصل معه بناء على توقعك المثالي التي تقدم بي

، Hootsuiteلشرائح العمالء الخاصة بنموذجك من تلك الخدمات على سبيل الذكر و ليس الحصر 

Commun.it و أيضًا، اآلن معظم النا  يشاركون األخبار و المعلومات مع بعض من .و غيرهم الكثير
محدد على تويتر مثال حاول أن  (تاقهاش)إذا من تستهدف يستخدمون  .(تاقهاش)خالل استخدام 

ي ، المواقع و المدونات التيحرصون على قرائتها أو مشاركتهامعرفة ما هي المقاالت التي  وتكتشفه 
ة ما فمعرثم هذا يتطلب منك معرفة شريحة عمالئك و من  .الخاصة بهم جتماعااليتابعون أو اماكن 

 .هي الخدمة األنسب ألن تجدهم فيها

 أن يأتوا لك
 التدوين أو صفحات و حسابات اجتماعية

على موضوع  MeetUp أو من الممكن أن تنشئ مدونة أو صفحة على أي من الخدمات اإلجتماعية
مهتم بالتصوير و تعاني من الحصول  .الفكرة و تبدء تكون مجتمع و من ثم النقاش و الحديث معهم
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 ممكن أن .معدات التصوير و قررت أن تبدء عمل متجر إلكتروني مخصص لحل تلك المشكلة على
أو قناة على أحد   MeetUpأوعلى احد الخدمات االجتماعية  تبدأ أوالً بالتدوين أو إنشاء صفحة

هم متجر مهم لالالخدمات اإلجتماعية إلستقطاب المهتمين بالمجال ثم معرفة إحتياجاتهم و إن كان 
 .الاو 

 ويبنار
ممكن أن تعقد مؤتمر مصغر على الويب من خالل عمل ويبنار بإستخدام أي من الخدمات المتوفرة 

الهدف هو تقديم  .Google hangoutو ممكن أن تستعين بخدمة أ GoToMeeting ،WebEx ،join.meمثل 
ف في وعرمحتوى مفيد و مميز لمن تريد أن تخدم من شرائح العمالء بحيث حتى وإن لم تكن م

هل عليك ثم يس .كذلك السوق سيعمل هذا الويبنار على مساعدتك في تثقيف النا  بك و بناء سمعت
 .الحقاً  تعمل معهم مقابالتالتواصل معهم و 

تريد تقديم منتج يخدم القطاع الطبي لتنظيم وحجز المواعيد ما بين المراجعين انك لنفترض، 
السوق ممكن أن تقدم ويبنار عن الخدمات اإلجتماعية و و لكن ليس لديك سمعة في ذلك  .واألطباء

صحيح، الويبنار ليس له عالقة مباشرة بفكرة المشروع و  .كيف يتم استخدامها في القطاع الطبي
لكنه سيساعد بتثبيت فكرة أنك على إطالع بما هو جديد في التقنية وخصوصا بما يخدم القطاع 

 .عمل مقابله معهملحديث عن مناقشة و الالطبي بعدها تتواصل معهم ل
وا يريدون أن يأت تجعلهملذلك عليك اختيار موضوع شيق و مفيد لهذه الشريحة من العمالء بحيث 

 .الويبنار لهم تسويقضع استراتيجية لك ولك  و أيضًا علي
 اإلعالنات

 ممكن أن تعلن في مدونة أو منتدى متخصص .و هذا ال يقتصر على إعالنات قووقل، أو فيسبوك
  .أو ربما تستخدم اإلعالنات المبوبة إذا تتوقع أن شريحتك تستخدمها .للشريحة المستهدفة

 عمل دورات أو ورش عمل
قات وق و تحاول تأسيس عالسمثل فكرة الويبنار بأن تقدم محتوى مفيد بحيث تثبت نفسك في ال

ليًا لمحتوى يعتمد كمحتوى الدورة و طريقة توصيل ا .من الممكن أن تفيدك مع شريحتك المستهدفة
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ربما عمل دورة و نشرها على الويب  .تركيبتهم سواء كانوا أفراد أو شركاتئح عمالئك و على شرا
  .هاغير مفيد لشريحتك ربما  يكون من المفيد عمل دورة بحيث تجتمع معهم في مكان لعقد

 التواصل مع من سجل في صفحة الهبوط
تود أن تكون لديك صفحة أو على األقل صفحة هبوط  في معظم الطرق التي سبق و أن شرحت ربما

(Landing Page.) وني أو من الخالل الطرق األخرى يتم تربحيث تطلب منهم تسجيل بريدهم اإللك
روني تطلب منهم تو عندما يسجلون، تواصل معهم من خالل ارسال بريد إلك .جلبهم لهذه الصفحة

إمكانك االستعانة بالقالب و النصائح المقدمة في جزء ب .عمل مقابلة معك بهدف التعلم و ليس البيع
 .الذي سأتحدث عنه الحقاً  "ارسال بريد إلكتروني لعمل مقابلة"

يد يوضح القيمة التي تر أو فيديو قد تحتوي على نص .صفحة الهبوط دائمًا بسيطة بتفاصيلها
قة من اجل اخباره حال انطالالخدمة تقديمها و تطلب من الزائر في الغالب تسجيل بريده اإللكتروني 

 .الخدمة أو جديدها
 بسرعة؟ هبوط صفحة تعمل كيف

" إبحث الهبوط، بصفحات خاص قالب مع بريس وورد استخدم WordPress landing page template” 
  themeforestممكن تجدها في  أو
تجده في هذه  والمزيد kickofflabs و launchrock مثل لعمل صفحات هبوط خصصةتم خدمات هناك
 .Quoraالمتوفرة على خدمة االجابة 
 يدةمف هذه) نشرها فقط وليس الهبوط صفحات إختبار على تساعدك خدمات هناكك، لذل باإلضافة
جعل المستخدمين لهي القيمة أو التصميم االفضل  وتحديد ما لخدمةا قيمة أو تصميم إلختبار
 .Optimizelyو Unbounce منها (يسجلون

 عن شرائح العمالء و المقابالت
لتي تود خدمتها سينتهي بك المطاف بالحديث مع العديد إذا ليس لديك فكرة عن شرائح العمالء ا

 :و سينتج عن ذلك على األقل مشكلتين .من العمالء المختلفين
 ستحصل على العديد من المعلومات و اآلراء بحيث ال تعلم من أين تبدأ. 

https://twitter.com/TurkiFahad
https://twitter.com/TurkiFahad
https://startupsfactory.co/
http://themeforest.net/
https://www.launchrock.com/
http://kickofflabs.com/
http://www.quora.com/What-are-the-alternatives-to-launchrock


 StartupsFactory.co 16 تركي فهد | دليل مقابلة شريحة العمالء

 سيصعب عليك تأكيد قيمة المقابالت نظرًا للتباين في اآلراء، و بالتالي ال تعلم هل أنت على 
 .الطريق الصحيح أو ال

عليك أن تخدم شريحة .لهم لذلك قبل أن تخدم الجميع حتى لو كانت الخدمة أو المنتج مناسبة
  .عمالء محددة تعاني من مشكلة و تحاول أن تجد حل مناسب لمشكلتها

العديد من و عندما تعمل  .ركز عليهم (المناصرين األوائل)عندما تجد شريحة العمالء المثالية 
بسرعة هل من تقابل يطابق شريحتك المثالية أو ال؟ إذا لم يكن كذلك ال تستعجل مقابالت ستتعرف ال

المهم هو أن تركز على شريحة  .اغتنم الفرصة للتعلم من هؤالء و اعرف دوافعهم و احتياجاتهم
 .قاً حالسيسهل عليك بناء المنتج و التسويق  ألن ذلك .محددة تجد في ما تريد ان تقدم قيمة لهم

من الممكن أن تتوسع الحد شرائح العمالء التي تجد في منتجك قيمة ولكنها لم تلتزم معك بعد ذلك 
 .قليل فقليل ستنمو .في البداية
شريحة  30رأي و بيانات مختلفة، هذا يعني انك قابلت  30مقابلة و تحصل على  30عندما تعمل 
 30شريحة واحدة انتهى بك األمر بمقابلة شخص من  30أي انك بدال من أن تقابل  .عمالء مختلفة

 .و لذلك ستجد المعلومات و اآلراء متباينة و غير مفيدة .من شخص واحد هشريحة مختلفة مكون
ب ربما شريحتك هم طال .عليك مراجعة طريقتك في تقسيم شرائح العمالء و اختيار بدقة من تقابل

آلراء متباينة و نظرتهم للمشكلة و درجة وتكتشف بعد عمل العديد من المقابالت أن ا .الجامعة
ممكن من يحتاج لخدمتك طالب الجامعة  .إذن عليك أن تفصل أكثر .اهتمامهم بالحل أيضًا متباينة
في البداية، افترضت ان شريحة عمالئك المثالية هم طالب الجامعة و  .المنتظمين في كلية الهندسة

اذن، عليك ان تجزء تلك  .موعة كبيرة و عامةبعد عمل العديد من المقابالت اكتشفت انها مج
اذا كنت في هذه الحالة و تريد أن تجزء تلك .و هذا ال بأ  به .الشريحة إلى اجزاء اكثر تفصيل

 :الشريحة العامة إلى اجزاء اكثر تفصيل يمكنك تحقيق ذلك بأن تسأل االسئلة التالية
  غب في حل لهذه المشكلة؟من هو الشخص الذي ير (طالب الجامعة)من هذه المجموعة 
  بمعنى )يود شراء أو استخدام الحل  (طالب الجامعة)هل جميع من في هذه المجموعة

من تلك  (طالب كلية الهندسة)أو فقط مجموعة محددة  (اكتشفت انه يبحث عن حل
 ؟(طالب الجامعة)المجموعة العامة 
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 لماذا يحاولون البحث عن حل؟ ما هي مشكلتهم و هدفهم؟ 
  نفس الدافع للبحث عن حل للمشكلة؟ أو هل هناك فئة  (طالب الجامعة)الجميع هل لدى

؟ و هل هناك دوافع إضافية تحفزهم (طالب كلية الهندسة)محددة فقط من تبحث عن ذلك 
 للبحث عن حل لتلك المشكلة؟

  (مثل طالب كلية االدارة)هل هناك فئات اخرى لديها نفس الدفع؟ 
 ليًا لحل المشكلة و تحقيق هدفهم؟ماذا يفعل افراد الشريحة حا 
 أين ممكن أن تجدهم؟ 
  تعاني من نفس المشكلة و  (غير طالب كلية الهندسة)هل ممكن أن نجد شرائح عمالء اخرى

اكتشفت أن طالب االدارة يحلون المشكلة )تحاول حلها بنفس طريقة الشريحة السابقة 
 ؟(بنفس طريقة كلية الهندسة
ة ديموغرافية، سلوكي)ن معلومات عن شرائحك ستتضم (بيرسونا)ستتكون لديك صورة شخصية 

 .وأين ممكن أن تجدهم (الدافع)باإلضافة لمعلومات عن ماهي األعمال التي يودون إنجازها  (نفسيةو
 .كل هذا نتيجة األسئلة السابقة

ن أل .خرىاعليك البحث عن شريحة  إذن .إيجادهاحتى أو  لشريحة العمالء صعب الوصول إذا كان
توصل لهم الحل بعد االنتهاء إذا في هذه كيف ستقدم و .األمر غير مجدي إذا لم تستطع الوصول لهم
  .المرحلة استصعب عليك الوصول لهم

 إذا لم أجد أحد؟
ألنه، إذا لم تستطع أن تجد احد في هذه المرحلة، كيف إذن ستجدهم  .قد تكون هذه بداية مشكلة

 :لخدمة لهم؟ إذا حدث معك ذلك ربما يكون ألحد من هذه األسبابعندما تريد أن تقدم المنتج أو ا
 تحق إذن الفكرة ال تس .ليس هناك مشكلة تستحق الحل أو حاجة تحتاج لتلبية كما كنت تظن

 .المتابعة
 حث ربما عليك الب .المشكلة تكمن في الشريحة التي حددت أنهم الفئة المثالية لمساعدتهم

 .عن فئة أخرى
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 عليك محاولة إيجاد قناة  (.قنوات التوزيع)قة التي ممكن أن تصل لهم اخطأت في الطري
 .توزيع أخرى

ألن الحكمة من التأكد هو قطع الشك  .عليك التأكد قبل أن تلغي المشروع أو تتأخذ أي قرار تغيير
ًا، الحكم دائم .باليقين حتى ال تكون استعجلت بقرارك بإنهاء المشروع أو تتمادى بمشروع غير مجدي

 .هو السوق

 ارسال بريد إلكتروني لعمل مقابلة
من الممكن أن تدمج بعضًا منها في )هذه التركيبة المكونة من خمسة عناصر  Rob Fitzpatrickيقترح 

 (:بعض األحيان
 ال تشارك فكرتك إطالقَا مع من تريد أن تقابل سواء بالبريد أو في المقابلة ألن هذا  .الرؤية

ي فقط اشرح طبيعة المشكلة الت .علومات المضللة و الغير مفيدةسبب لك الكثير من المسيُ 
 .تريد ان تحل

 من )تريد أن تذكر في أي مرحلة أنت  .الوضوح في التوقعات و ماتريد من هذه المقابلة
أنت مهتم للتعلم و ليس للبيع )و لماذا أنت مهتم بعمل هذه المقابلة  (دون الحديث عن الحل

 .في ذلك كن واضح (في هذه المرحلة
 اعطهم فرصة لمساعدتك بأن تكون واضح في المشكلة و ماذا تريد منهم؟  .ضعفك/احتياجك

 ولماذا تريد مساعدتهم؟
 عندما تظهر لهم اهمية دورهم في مساعدتك و احترامك لوقتهم هذا مهم إلعطائهم  .مكانة

 .و تكون كسبتهم لصفك .اإلحترام و التقدير الذي يستحقون
 كن واضح في طلبك للمساعدة .هماطلب المساعدة من. 
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البريد اإللكتروني المرسل لشخص تود عمل معه مقابلة بناء على التركيبة التي تحدثنا عنها ممكن 
 :أن تكون كاآلتي

 ---------------- (بداية المثال) ----------------
 ،حاتمالسالم عليكم 

دأنا نحن فريق ب (.الرؤية)جير شققهم انا احاول مساعدة مالك الشقق المفروشة في تقليل مشقة تأ
ينفع من نريد وحريصين أن نطور منتج بالفعل يكون مفيد  ولكن .شيء للبيع وليس لديناالعمل للتو، 

 (.الوضوح في التوقعات و ماتريد من هذه المقابلة) تهخدم
ارتها ة ادلألسف، ليس لدينا خبرة من جانب احتياجات مالك الشقة أو من يدير تلك الشقق أو كيفي

شاء هللا لديك خبرة في هذا المجال، نحتاج مساعدتك لفهم هذا  وبحكم ما (.ضعفك /احتياجك)
 (.المكانة)الجانب 

-طلب المساعدة )دقيقة من وقتك  30من  ثرأكهل لديك وقت األسبوع القادم لعمل مقابلة لن تأخذ 

 (.أو حتى شخصيةسكايب /على حسب من تريد أن تقابل ممكن أن تكون هاتفية طبعاً 
 

 شكرًا لك،
 سالم طارق

 .الخاصة بك وبيانات التواصل )...(من فريق 
 ---------------- (نهاية المثال) ----------------

 .احرص ان ال تنجرف وراء طلبه في معرفة المزيد عن فكرتك .وافق على دعوتك (حاتم)نفترض أن 
غير مفيدة و قد تضيع عليك فرصة تعلم أو أن تجعل هذا يحدث ألنك ستدخل في دوامة حديث 

 .لذلك حاول أن تتحكم في المحادثة من البداية بأن تبدأ بشيء من هذا القبيل .ثمينة
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 ---------------- (بداية المثال) ----------------
 .، و شكرًا لك على السماح لنا بعمل هذه المقابلةحاتمالسالم عليكم 

فريق عمل نحاول مساعدة مالك الشقق المفروشة في تقليل  مثل ما ذكرت لك في اإليميل نحن
شقق تأجير ال ونريد أن نتعلم احتياجات مالك الشقة و كيفية عملية (.الرؤية)مشقة تأجير شققهم 

 (.و احتياجك /الوضوح في التوقعات و ماتريد من هذه المقابلة )
 .(مكانة)ريقة الصحيحة نتمنى بحكم خبرتك أن تساعدنا في فهم خطوات تأجير الشقق بالط

ها و يبدأ الحديث عن الروتين المتبع ويتبع) ....ممكن تشرح لنا كيف تؤجر الشقق و الروتين المتبع؟ 
  (االسئلة المفيدة و المهمة

 ---------------- (نهاية المثال) ----------------
حصول سئلة الغير مفيدة أو الالبد أن تتحكم في الحوار وتديره بالطريقة التي تضمن اإلبتعاد عن األ

على العكس أنت تدير حوار و نقاش  .ال اقصد هنا أن تكون متسلط .على اجابات ال تفيدك إطالقاً 
فقط اريدك أن تكون واعي بأهمية أن ال تنجرف وراء فخ اإلجابات و األسئلة  .تعليمي بالنسبة لك
ك تذكر هدف .تتعلم ثم تحاول أن تبيع و ال تحاول أن تدخل الحديث و أنت تريد أن .الغير المفيدة

 األساسي التعلم هل حقًا هناك سوق؟ و هل حقًا لديهم مشكلة حقيقية تستلزم حل؟ 
Justin Wilcox  في مقالتهGetting Customer Interviews with Cold Emails  يشرح طريقته في اعداد بريد

إلعداد نص  Rob Fitzpatrickفيها الكثير من عناصر  .الكتروني لطلب مقابلة مع اشخاص ال يعرفهم
هناك ثالثة عناصر البد أن تكون متوفرة في نص الرسالة  .بريدي لعمل مقابلة مع اشخاص التعرفهم

 :لتحصل على رد
 .ى الرسالة خمسة جمللم تتعد Justinفي مثال  .نص الرسالة قصير

 شيء مثالً، اذكر انك قرأت مقالة أو تغريدة أو .اضف العامل الشخصي عند صياغة الرسالة 
ها ألن ل منشر على اي من الحسابات االجتماعية لهم و كيف بعدها كان البد ان تتواصل معه

ات التي ممكن احد الشرك LinkedInإذا لديه حساب في  .عالقة بالمشكلة التي تريد أن تحل
عمل بها لها عالقة مهمة بموضوع المشكلة التي تريد أن تحل أو ربما منصبة الوظيفي أو اي 
معلومة اخرى في حسابه من الممكن ان تربطها في الرسالة و المشكلة و لماذا أنت حددته 
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هذا األمر سيتطلب بحث و جهد اضافي من قبلك و ليس باالمر السهل أو الذي  .هو بالذات
 .Justinمكن أن تتجاهله عند صياغة الرسالة، كما يقول من الم

 يكون س .يعاني من المشكلة التي تحاول أن تحلهاإذا من تريد عمل معه المقابلة  .كبيرة قيمة
 .له ةو سيجد في عمل المقابلة قيمة كبير هناك دافع اكبر له لمساعدتك

 حد بالموافقة على عمل مقابلة؟افعل إذا لم يرد اماذا 
ت لمجموعة دعوات مقابلة أو ساعدك احد اصدقائك بإرسال رسائل دعوات لعمل مقابلة مع ارسل
خصوصُا إذا كان احد افراد الشريحة من )عدة أيام إلى أسبوع  اآلن، قم بإعطاء هؤالء .افراد

إذا  .مرحبا، مازلت أرغب في الحديث معك"مثل  .قم بإرسال رد له .إذا لم يحدث رد .للرد (الشركات
 ".اتمنى اخباري حتى اقوم بالترتيبات الالزمةألسبوع، الك يسمح لك هذا جدو

 .كون مزعجك ال تريد أن تألن .و الترسل شيء .توقف .إذا لم تسمع منه بعد هذه المحاولة
 لعل الصياغة لم تكن صحيحة أو الرسالة .المساعدةاطلب  .و إذا لم يرد أحد مطلقًا على دعواتك

و إذا  .الدعوة لمجموعة جديدة ،ارسلإذا حسنتها .المستخدمة غير مناسبةطويلة أو اللهجة  كانت
ربما لم  .عليك مراجعة توقعاتك .على أي إجابةمنهم تحصل  افراد هذه المجموعة الجديدة ايضًا لم
أو الموضوع الذي طرحته للنقاش والحديث فيه لم يكن مهم  .توفق في اختيار الشريحة المناسبة

 نت قد قمت بالتحقق من توقعات فكرتكفأ .حال عليك مراجعة و تعديل توقعاتكعلى أية  .لهؤالء
  .ولم تنجح

 ماذا أفعل إذا لم يحضر من وافق على المقابلة؟
إذا رد و  .تعرض عليه إعادة جدولة موعده ظر يوم أو يومين ثم ارسل له رسالةإذا حدث ذلك، انت

 أن تكون مزعج ألنك ال تريد .توقف .و إذا لم يرد .ممتاز ،وافق
 
 

https://twitter.com/TurkiFahad
https://twitter.com/TurkiFahad
https://startupsfactory.co/


 StartupsFactory.co 22 تركي فهد | دليل مقابلة شريحة العمالء

 الثة نصائح اساسية لعمل مقابلة ناجحةث
 Rob Fitzpatrick  ينصح عند عمل المقابلة بأن تتبع هذه النصائح الثالثة البسيطة: 
 تحدث عن حياتهم بدالً من الحديث عن فكرتك. 
 اسألهم عن اشياء محددة في الماضي بدالً من اشياء عامة أو ارائهم المستقبلية. 
 ثر من ما تتحدثاستمع لهم اك. 
 

 اسئلة مفيدة لمقابلتك
  .هذه االسئلة ليس له اي داللة على اهميتها أو انه يجب عليك أن تسألها أوالً  ترتيب

 ؟(المشكلةتلك )منتجك أو خدمتك المثالية لحل في نظرك ما هو 
 .لحٍد ما ال بأ  بهذا السؤال بشرط أن تتبعه بأسئلة اخرى مفيدة و إال ليس للسؤال قيمة

 .لماذا يرى أن المنتج أو الخدمة ال تكون مثالية إال بتلك المميزاتالقيمة الحقيقية تكمن في معرفة 
نجرف وراء تدوين ، أن ال تأيضاً  من المهم .حاول معرفة الدافع في أهمية تلك المميزات في نظره

و قًا اقناعهم بتجربة أالمنتج سيسهل الحمنك أنه عندما تضيفها في الخدمة أو تلك المميزات ظنًا 
ليسوا جيدين في اقتراح الحلول  ولكنهم جيدين في شرح مشاكلهم  العمالء .شراء الخدمة أو المنتج

 .رك في ترجمتها لمنتج يساعدهم لحل تلك المشاكلو احتياجاتهم و من ثم يأتي دو

ون؟ اذا سيكم )...(إذا بإمكانك عمل شيء اآلن لم يكن بإمكانك فعله سابقا عند العمل على 
 واليهمك إذا كان مستحيل أو ال؟

هذا النوع من األسئلة مثل السابقة التي و .ولكن صياغة مختلفة نفس هدف السؤال السابقيحقق 
يعمل توقع مستقبلي لكيف سيتصرف وايضًا الحل ألنك تطلب ممن تقابل أن  .احاول ان احذرك منها

ثل رؤيتك والتي يجب أن تصل لها من خالل ما أن قلت لك بأن الحل يمالمناسب لهم والتي سبق و
بالرغم من سلبية هذا السؤال، يمكنك اإلستفادة منه إذا عرفت ما هي  .تتعلمه من هذه المقابالت
ل الحرية التي قدمتها له في هذا السؤامن تقابل سيستغل الفرصة وألن  .األسئلة التي تسأل بعدها
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بهذه قتراحات بقدر لماذا هو يريدها؟ والمهم ليست اإل ."واليهمك إذا كان مستحيل أو ال"بقولك 
ي أو ربما ف حلول حتى وإن كانت مستحيلةلك إذا ذكر  .الطريقة تستفيد من هذا السؤال السلبي

لكن ألن هناك حاجز أو عائق في روتين ذلك الشخص و فربما هي كذلك .نظرك سخيفة أو مضحكة
إن كان ما تخطي ذلك الحاجز أو العائق حتى وة لطريق أفضليريد أن يتخلص منه وفي نظره هذا 

 هذا ما يهمكو .لكن الدافع ليس كذلكو أو ربما في نظرك سخيف أو مضحك يقترح يبدوا مستحيل
 .لدافعل الوصولأنت، 

العوائق باإلضافة لماذا هو يفضل هذا النوع من الحلول الذي أنت اآلن، تعلمت ما هي الحواجز و
بل ما الذي يحاول أن يتخلص منه؟ ولماذا يريد ذلك  .ما يقترحه لك من حلتذكر المهم ليس  .اقترح
 الحل؟

 ؟(المشكلةتلك )لماذا تهمك 
اد و السبب الرئيسي ألفر (العمل الذي يودون إنجازه)ألنه يساعدك في معرفة الدافع  .سؤال جدًا مفيد

ف الدافع الحقيقي وراء عندما تعر .شريحة العمالء لماذا المشكلة في نظرهم مهمة و تحتاج لحل
و مهمة لدرجة أنهم يبحثون عن حل لها عند إذن تستطيع بناء حل يساعدهم  .لماذا المشكلة مهمة

 .على انجاز عملهم و بالتالي حل المشكلة

 ؟(المشكلةتلك )ما هي عواقب 
هناك  األن هناك مشاكل تجد األفراد التي يعانون منها مستعدين للدفع مقابل حلها بينم .سؤال جيد

لذلك هذا السؤال يساعدك في تقييم درجة المشكلة  .مشاكل مزعجة و لكنها في نظرهم ممكن تحملها
 ألنك عندما تسأل .هل هي من النوع المتعب لدرجة الدفع مقابل حلها أو المزعجة التي ممكن تحملها
 .كلةم المشيذن تقيعن عواقب المشكلة و ما يترتب عليها من هل عملت شيء لحلها أو ال؟ ممكن عند إ

 .فليس كل مشكلة تستحق بناء حل لها

 من يتأخذ قرار الشراء؟
؟ و هذا مهم إذا تريد تقديم من عدمهسؤال جيد، ألنه يعطيك فكرة عن من يتخذ القرار في الشراء 

خدمة أو منتج للشركات ألن من يستخدم الخدمة، يختلف عن من يتأخذ قرار استخدام المنتج، 
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قد يحدث في خدمات المخصصة لألفراد، في حالة كانت الخدمة  و .عليه افقةشرائه أو المو
ر لكن صاحب قرا و (الطفل) مستجد المستخد .مخصصة لألطفال أو المراهقين على سبيل المثال

هذه المعرفة ستساعدك في تسهيل طريقة الدفع بحيث  .حدهماامهات أو الشراء هم االباء و اال
فراد باإلضافة لتسويقك للمنتج أو الخدمة لكل فئة من مستخدم أو من تتماشى مع سلوك هؤالء األ
 .يقوم بالموافقة على الشراء

 ؟العمالءما هي العقبات التي تعيق هؤالء 
لم يستطيعوا حل مشكلتهم يخطر ببالنا عدة تفسيرات ولعل من أهمها بالنسبة  عمالءعندما نشاهد 
من  دلكن في الحقيقة هناك العدي ."سأقدم التية مثل ألن ليس لديهم منتج أو خدم"لنا كرياديين 
ألنها ستوضح لك كيف يجب عليك أن تبني الحل  .معرفتها من خالل المقابالت أمر مهمالعقبات و

 :من تلك العقباتو .ناسب لهم لحل مشكلتهم، الحقاً الم
 قوم نعندما يطلب منا عمل شيء أو  .المشكلة في نظر هؤالء المستخدمين ال تعد مشكلة

ة التي لتي الطريقألنها ا .بتنفيذ عمل نحاول تحقيق ذلك بالطريقة التي نعرفها في الغالب
ألننا نريد إنجاز  .ال نحاول أن نفكر في األمر كثيرًا أو البحث عن طرق أخرىاعتدنا عليها و
عبارة عن " (Fixedness Functional)هذا يعود بسبب ما يسميه كارل دونكر و .العمل وحسب

م عندما تسأله ."جز ذهني يمنعنا من استخدام األشياء بطريقة جديدة الزمة لحل المشكلةحا
عن روتينهم في حل المشكلة سيشرحون لك الطريقة المعتادة لهم وتجدهم ال يفكرون في 

مق لك الروتين تععندما تسمع ذ (.روتين)ألنها بالنسبة لهم اصبحت عادة  .واحدة االمر ثانية
 اثناء ذلكو .ذلك الروتينستجعلهم يفكرون في  .عن لماذا يقومون بذلكوفي السؤال عنه 

ولكن من دون ذكر  .التفكير لعلهم يصلون لمالحظة أن روتينهم ليس مثالي كما يتوقعون
إلى  مأنت تريدهم أن يصلوا من خالل ذلك التعمق في روتينه .فكرتك أو طرح حلول لهم
 .ذلك اإلكتشاف بنفسهم

 خدمين ما الذي ممكن أن تقدمه الحلول التقنية أو الخجل من قولهاعدم معرفة المست. 
 .ة في روتينهم لحل تلك المشاكلطرق ثابتن معتادين في عاداتهم على حلول والمستخدمي

تذكر مقولة هنري  .ليست جذريةهم من اجل الحلول تكون تحسينية ولذلك تجد اقتراحاتو
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لذلك انت عليك ان تحررهم  ."نريد خيول سريعة لو سألت النا  ماذا يريدون، لقالوا"فورد 
إذا بإمكانك عمل شيء اآلن لم يكن بإمكانك "من ذلك القيد ويمكن ذلك عن طريق أن تسألهم 

هذا السؤال عليك  "ماذا سيكون، واليهمك إذا مستحيل أو ال؟ )...(فعله سابقا عند العمل على 
لذلك خذ اجاباتهم بموضوعية و  .ي الحلألنك تطلب منهم رأيهم ف .الحذر منه عندما تسأله

يقدمون لك تلك اقتراحات حينها عليك ان بعدما  .الهدف، أن تحررهم من قيد الروتين .بحذر
و هكذا من أجل التعمق أكثر في فهم األسباب  "لماذا هذا مهم؟" .تبدأ تسأل األسئلة المفيدة
  .المحيطة و راء تلك الرغبات

 على خدمة تتطلب عمل المزيد من  أكثرمكن أن يبذلوا وقت الطالب م .محدودية الموارد
على عكس، أب موظف في شركة ليس لديه  .االعدادات مقابل ان تكون الخدمة رخيصة

 .وقت لهذا النوع من الخدمات لذلك تجده مستعد لدفع قيمة أكثر من اجل خدمة جاهزة
سهل لك معرفة ما الذي يجب معرفة ما هي الموارد الشحيحة لمن تريد أن تقدم الخدمة له ت

 .هذه عليك أن تكون جاهز الكتشافها في مقابالتكو .مأن تقدم له
 تقاليد سواء على مستوى احيانًا تجد هناك عادات و .تقاليد تحد التصرفاتعادات و

مثالً،  .تحد الشخص من تجربة خدمة .الشخصي، األسري، اإلجتماعي أو حتى في الشركات
دورك  .تضر سمعته أو مكانتهيفشل بسبب ذلك المنتج الجديد و نألن ذلك الشخص يخشى أ
لك المخاوف النابعة من العادات والتقاليد من خالل المقابالت يكمن في محاولة تحديد ت

 .اكتشافها ومن ثم العمل على تقليلها أو إزالتها لهمو

 ما الذي يحبط أو يحفز ممن تقابل؟
 واألسباب، السياق وتدون اللحظاتحاول أن تركز  ثبالحدي نويبدؤوعندما تسألهم عن روتينهم 

ورائهم عندما يذكروا لك أنهم كانوا محبطين اثناء محاولة حل المشكلة عندما شرحوا لك  المحيطة
 .والتحفيز ةباإليجابينفس السياق عندما شعروا  وأيضًا على .روتينهم

اء لة لمعرفة كل ما يحيط بها سوالتعمق في األسئتلك المشاعر في نوتات المقابلة وعليك أن تدون 
معرفة سيمكنك بناء خدمة تتناسب وتتوافق مع فمن خالل تلك ال .المواقف السلبية أو اإليجابية
 .تبتعد عن كل ما يحبطهم عندما يعملون على روتينهمطموحاتهم وما يحفزهم و
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 )...( ـأخبرني عن آخر مرة قمت فيها ب
لمن تقابل للحديث بحرية عن موقف أو عمل قام به في  هذا ليس سؤال بقدر ما هي دعوة مفتوحة

لذلك  .ليس هناك اي تطرق للحديث عن المستقبل أو عن ماذا سوف تفعل .الماضي أو الحاضر
 .سنضمن الحصول على تجربة حقيقية بتفاصيلها

 ؟(تلك المشكلة)ما هي الطرق التي حاولت استخدامها لحل 
 .حاول سابقًا هو في صميم فهم المشكلة التي تحاول أن تحلمعرفة ما يفعله المستخدم حاليًا أو 

 :ألنه من خالل ذلك تستطيع
 ما ال يستطيعونمعرفة ما الذي يستطيعون فعله و. 
 لماذا؟ه مريح لهم ويستخدمونه حاليًا؟ وما الذي يجدون 
 ما هي القرارات التي يتخذونها؟ 

مهما لطرق افتلك  .وك المستخدمين الحاليعندما تفكر في األمر، أنت في الحقيقة في منافسة مع سل
مع إيجابياته  (روتين)عادة  أصبحكانت فاعليتها هي جزء من ذلك السلوك الذي بالنسبة لهم 

 .وسلبياته
 حدياتلتحديد الت .فأنت بحاجة لمعرفة ذلك الروتين بجميع تفاصيله .لهذا السبب هذا السؤال مهمو
، ما هي الحلول والطرق التي يجدونها مريحه (يستطيعونما ال معرفة ما الذي يستطيعون فعله و)

ا الذي م)ما هي اسباب ذلك بعد حدوث المشكلة و-اثناء-من قبللهم لحل تلك المشكلة بتفاصيلها 
 بحأصهل األمر يتطلب التفكير في القرار أو انه و (لماذا؟؟ وويستخدمونه حالياً يجدونه مريح لهم 

 (ما هي القرارات التي يتخذونها؟)كير فيه امر روتيني لدرجة ال يتطلب التف
 :ولهذا تجد نفسك في المقابلة تريد أن تسأل

 )...(."اشرح لي روتينك عند عمل "أو  )...(."كيف تعمل  أخبرني"
ؤالك تبدأ بصياغة سفي البداية أنت ال تريد أن تستعجل في السؤال مباشرة عن المشكلة تريد أن 

  .كلة بطريقة مباشرةغير موجهة للمشبطريقة عامة و
 :مثالً 
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تريد أن و .في اماكن مختلفة حول العالم متواجدينلديك خدمة لمساعدة الفرق التي افرادها 
 .واإلنتاجيةمع التركيز على الخصوصية  ومشاركة الملفاتتساعدهم بخدمة تسهل عليهم رفع 

 "فريقك؟ ومشاركتها معكيف تقوم حاليًا برفع الملفات "السؤال المباشر قد يكون 
حدثني عن آخر مرة أردت فيها رأي فريقك "ممكن أن يكون  وبطريقة عامةالسؤال الغير المباشر 

 "فيما قمت به؟
فربما ما تظنه أنها المشكلة ال تكون  .هذه ستتيح لك اكتشاف فرص من الممكن أن تكون غائبة عنك

هذا النوع من  .ن األسا تسبب المشكلة م وهي ماخطوة تسبق حدوث المشكلة،  وإنما هي .كذلك
عقدة روتينه مما يساعدك في معرفة التفاصيل الم /األسئلة تتيح لمن تقابل في الغالب بسرد تجربته 

شيء غير واضح في روتينه  وعندما يكون .أولوياته وما هيالتي يمر بها من تقابل في اتخاذ قراره 
  .وتتعمق أكثرعليك أن تسأل 

 ؟)...(لتي تستخدمها عندما ما هي األدوات أو الخدمات ا
النك تبحث هل يستخدم خدمة أو منتج  .تركيز أكثرتختلف عن السؤال السابق بأن هذا السؤال 
ط ليس شرتحدث عن منهجية، طريقة أو سلوب وبينما في السؤال السابق كان المجال مفتوح لي

هذه داللة لك بأن المشكلة  .أو اداة إذا كانت اإلجابة ال استخدم اي خدمة .بصفة خاصةمنتج أو خدمة 
إذا و .ك اثبت أن المشكلة ليست حقيقية وانتهيتبذلو .همة له ألن يبحث أو يستخدم حلليست م
 .أنه يستخدم حلول أو يبحث عنهافأنت لديك داللة بأنه ُيقيم المشكلة بأنها مهمة لدرجة  .كانت نعم

خدمات؟ ما هو الدافع الذي جعله يفضل اسأله لماذا هذه ال .إذا وفر لك قائمة منتجات او خدماتو
التي يسعى من اجلها ذلك الشخص  تلك الخدمات عن غيرها؟ هذا سيساعدك الحقًا في معرفة القيمة

 .العمل الذي يريد تلك الخدمات ان تنجزه لهو

ان تساعدك في انجازها و لكن  (اسم المنتج أو الخدمة)ما هي األعمال التي توقعت من 
 م تفعل؟بعد استخدامها ل

ما هي األدوات أو الخدمات التي تستخدمها عندما "ال تسأل ها السؤال إال بعد ان يجيب على سؤال 
 اإذا ذكر لك قائمة أشياء توقعهو .وإال ليس لهذا السؤال فائدة .بذكر عدة خدمات أو منتجات "؟()...
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ت إذا كانمهمة له؟ و (ذكرها لكل التي األعما)لم تفعلها، اسأله لماذا ومن تلك الخدمات أو المنتجات و
 تلك إذاوما الذي تعمله إلنجاز تلك األعمال "مهمة له اكيد انه يحاول طريقة ما لحلها لذلك اسأله 

إذا لم يفعل نجازها هذا دليل انها مهمة له وإذا ذكر لك روتين او طريقة إل "الخدمات لم تقدمها لك؟
 "جز؟لماذا لم تحاول حلها؟ ما هو الحا"شيء تسأله 

في الشهر الماضي؟ أو كم  (الروتين الذي يقوم به و تود مساعدته فيه)كم مرة قمت ب 
 في الشهر الماضي؟ (المشكلة)مرة حدثت معك 

ك من مميزات هذا السؤال، انها تعطيك قيا  لعدد مرات حدوث المشكلة أو الروتين في حياة ذل
لتسهل على من تقابل التذكر  "لماضيالشهر ا"لذلك تم تحديد و .الشخص وفي خالل فترة زمنية

كن أن ك فكرة ممأنت ممكن أن تختار اي فترة تتناسب مع المشكلة التي تريد أن تحلها إذا ليس لدي)
 .عد عنهاابت "كم تتوقع أن تحدث معك المشكلة خالل الشهر القادم؟"لكن ال تقل له و (.تبقي على شهر

أله تس ولكن عندما .تحدث معه بإستمرار وإنهامن المشكلة  تمعضهألنك قد تجد شخص يبدي لك 
لنفترض، ان فكرتك  .كم مرة حدثت معك الشهر الماضي؟ هذا يساعدك في ان تجعله يراجع نفسه

حاليَا، تجري المقابالت  .وعياً تعتمد على ان تحدث المشكلة أو الروتين مع من تريد أن تخدم اسب
كم مرة حدثت معك األسبوع "تسأله  لكن عندماوتجد ذلك الشخص يبدي لك امتعاضه من المشكلة و

اهم توقعاتك  أحداآلن،  ."ال هي ال تحدث اسبوعيًا، بل كل شهر مرة واحدة "يقول لك "الماضي؟
إذا هذا امر ضروري و .من هذه المقابلة بتلك الجملة نموذج عمل فكرتك تم دحضها (فرضيات)

هذه خصوصًا إذا سمعت  .ديل النموذجنموذج عمل مشروعك فعليك مراجعة وتع وجوهري إلنجاح
 .اإلجابة من مجموعة عديدة من الذين قابلتهم

 ؟(أو تكلف الشركة)كم من الوقت أو المال تكلفك انت  (المشكلة أو الروتين)عندما تحدث 
ة ألنها، تساعدك على فهم حد .التي ممكن أن تسألها بعد أن تكتشف بأن هناك مشكلة هذه من األسئلة

 .ى الشخص من ناحية المال والوقتالمشكلة عل
مما  .ير الشخص بالنسبة لموضوع المال والوقتهي ايضًا، تعطيك انطباع جيد على طريقة تفكو

ول تذكر الهدف هنا ليس الوصو .التي يجب عليك بنائها الحقاً  معرفة المميزاتيساعدك في التسعير و
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ي التلى شعور أكثر واقعي عن القيمة لحصول عالهدف هو ا ولكنلرقم دقيق سواء للمال أو الوقت 
 .يجب عليك تحقيقها لهؤالء

 ؟(هذا العمل أو الروتين)؟ أو من غيرك يحاول انجاز (المشكلة)من غيرك يعاني من هذه 
تسأل مثل هذا السؤال من الممكن أن يفتح لك  ولكن عندمالعلك تعتقد بأن المشكلة مرتبطة مع فئة 

ممن  .ء آخرين يعانون نفس المشكلة أو يريدون انجاز نفس العملهؤالء الطريق لمعرفة شرائح عمال
 .يمكنك الوصول لهم ايضاً 

، هل هناك اي استعدادات مسبقة عليك )...(أو عندما تستخدم  )...( ـعندما تحاول القيام ب
 القيام بها؟

ل قة قبيمكنك ان تسأل هذا السؤال في اغلب األوقات ألن معظم األعمال تحتاج إلستعدادات مسب
 .نزعاج من الروتين الذي يقوم بهاالسؤال، إذا من تقابل لم يبدي اي تذمر او  ويفيد هذا .القيام بها

 .بالنسبة لهذا الشخص ال يوجد ما يحتاج اصالحه أو تحسينه .لمن وقع ضحية الروتين وهذا طبيعي
السؤال بثماره، عندما يخبرك عن تلك اإلستعدادات التي من الممكن ان تفتح لك فرص  ويأتي هذ

اوضح مع من تحتاج أن تعمل شراكات لتقديم  ويعطيك رؤيةلزيادة أو تحسين الحل الذي فكرت به 
 .لهؤالء أفضلقيمة 

 .هل تود مشاركتنا في تجربة المنتج في نسخته األولية؟ أو شيء من هذا القبيل
خذ منه نوع من انواع االلتزام، اطلب منه بريده اإللكتروني  .أن تسأل هذا السؤال في النهاية عليك
ن تأخذ أنت تريد أ .التسجيل وتطلب منهأو من الممكن أن تريه صفحة الهبوط الخاصة بالفكرة  .مثالً 

ربما لم  .لكلعلك تود ان تراجع السبب وراء ذ .إذا ابدى عدم رغبته .كالم وليس مجردمنه إلتزام 
عد أو انه غير جاهز ب .تستهدف الفئة الصحيحة أو أن المشكلة ليست معضلة لهم بما فيه الكفاية

   .شخص من البداية ابدى عدم اهتمامه بالمشكلةلطبعًا، ال تسأل هذا السؤال  .لإللتزام
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 هل هناك شيء نسيت أن أسألك؟
نت بالفعل صادق معهم بأنك ال تحاول أن سؤال جيد، ألنك إذا نفذت المقابلة بطريقة صحيحة و ك

أل ولكن دائمًا إس .ستجدهم يساعدونك .و إنما تحاول أن تتعلم منهم و تستفيد (حالياً )تبيع شيء 
إذا طلبوا ميزة لماذا هي مهمة و حاول ان تأخذ أي مدح أو إطراء كما هو و ال تأخذه كتأكيد على أن 

 .الفكرة بالفعل تستحق البناء

 تحدث معه؟من تقترح أل
ألنه سيساعدك في الحصول على آخرين لمقابلتهم  .تود أن تنهي به مقابلتك من األسئلة الجيدة التي

ضوا إذا رف .و يسهل عليك مقابلتهم إذا عرفوا أن مصدر المقابلة شخص يعرفونه هو الذي عرفهم بك
 .أو اعتذروا، ال بأ 

 نصائح للوصول لألسئلة المفيدة و المهمة

 ئلة المهمةاسأل األس
و المقصود باألسئلة المهمة تلك التي  .البعض تجده سواء عن قصد أو ال، يبتعد عن األسئلة المهمة

ة أو ن المقابلإذن ما الفائدة م .لذلك ال يسأل عنها .يدرك الريادي إن خالفت توقعاته ستنهي فكرته
 ا من الممكن أن تغير كليًا أو تنهيالبد أن تسأل هذه األسئلة المهمة التي إجاباته !الحديث مع اآلخرين

صديق لي عمل مقابلة مع شخص  .فهذا هو الهدف من هذه المقابالت و من مرحلة التحقق .فكرتك
تحدثت معه الحقًا، عن التجربة و عن ما دار من  .من شريحة العمالء التي يريد تقديم خدمة لهم

دد في عمل المقابلة و لكن بعد أن قام كانت تجربة ممتعة له خصوصًا كونه شخص كان متر .األسئلة
سألته ما هي أهم  .بها و الفائدة التي خرج منها كان شديد الحما  للمتابعة و لعمل مقابالت اخرى

ذكرها و  .التي تشكل خطر على استمرارية نموذجه (توقعاته)األشياء في نموذج عمل مشروعه 
ة اإلجاب .سألته هل قمت بطرحها في المقابلةبعد ذلك  .باألخص ذكر واحده مهمة و جوهرية لنموذجه

سأحاول أنا اتحدث لذلك "ما الذي يجب عليه القيام به و قال  ادركبعدها،  (.لحظة صمت) .كانت، ال
لماذا لم يسأله من البداية؟ ألنه استثمر وقت و جهد في بناء المشروع  ".الشخص مجددًا و أسأله عنها
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لذلك التحقق من جدوى الفكرة  ".ال نريد ذلك"يقولون له عدة اشخاص هو وآخر ما يريد سماعه 
 .يأتي قبل بناء اي شيء حتى ال تشعر بذلك العبىء اثناء تغيير أو إلغاء الفكرة

 ال تبدأ مباشرة في موضوع المشكلة
من  إبدأ الحديث .عند الحديث مع الشخص ال تبدأ مباشرة في موضوع المشكلة ألن ذلك قد يضللك

قع حتى الت .دع الشخص يتحدث إلى أن يبدأ هو بالتقريب بدالً من أن تفعل ذلك لهو  ةبصورة عام
 لبدء الحديث بطريقة عامة بدالً  .أنت ال تدري هل هناك مشكلة حقيقية أو ال .في فخ أن تضلل نفسك

 :من الحديث مباشرة عن المشكلة ممكن ان تقول شيء من هذا القبيل
جدًا عام و لكن ال بأ ، و الفكرة التي المراد  "ح إلنجازها اآلن؟ما هي أهم األهداف التي تطم" :أنت

التحقق منها هل المؤسسات الصغيرة تحتاج لخدمة تساعدهم للتسويق عبر خدمات التواصل 
 اإلجتماعي؟ 
ليس هناك ذكر عن التسويق ألعمال   ."الموازنة بين مؤسستي و حياتي اإلجتماعية" :من تقابل
 .المؤسسة
قد تظن عند سماع أمر غير قريب من الفكرة ان تتجاهله و لكن ربما تتعلم  "تقوم بذلك؟كيف " :أنت 

 .استمر .خصوصًا، إذا ذكر لك أنه امر مهم له .أمر جديد
 .ليس هناك أي ذكر للتسويق )...("اقوم ب " :من تقابل
ر ابله غيتقاآلن، اتضح أن الشخص الذي  "متى آخر مرة قمت بالتسويق ألعمال المؤسسة؟" :أنت

ت وعلى الرغم من أنك قم .و اليعتقد أنه أمر مهم في هذه الفترة .لمؤسستهمهتم بموضوع التسويق 
بتوجيه من تقابل و لكنك على دراية بذلك و عن عمد من أجل التأكد، هل حقًا هذه مشكلة له أو ال و 

 .خصوصًا أنك على وشك إنهاء المقابلة، فال بأ  بذلك
لى بالطبع ممكن أن تتبع ذلك بسؤال لماذا؟ للتعرف ع ."يق للمؤسسةسو اتهم بالتحاليا، ال" :من تقابل

نه ال مثال، أل .دوافع ذلك السلوك ربما يكون هناك حاجز يمنعه من القيام بذلك قبل البدء بالتسويق
 .يعرف من أين يبدأ؟ أو ال يستطيع توظيف بصفة دائمة شخص مهمته التسويق فقط، و هكذا
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إذا  .كما وضحت بالمثال السابق .مًا أن تبدأ الحديث من منظور عام و من ثم التعمقليس شرط دائ
مثل  .لديك تأكيد بأن التسويق مشكلة تعاني منها هذه الفئة ممكن أن تبدأ مباشرة بسؤاله عن ذلك

 :اآلتي
 "ما هي أكبر المشاكل التي واجهتك عند التسويق لمنتجات مؤسستك؟"

لتك مهارة عليك التحكم بها اثناء الحديث تبعًا إلجابات من تقابل و تكون أن تقترب أو تبتعد بأسئ
 .على دراية أنك ال توجهة بأسئلتك نحو إجابات تود أن تسمعها أنت

 .عن مخاطر السوق و مخاطر المنتج
  هل شريحة العمالء تريد المنتج أو الخدمة؟ هل هم مستعدين للدفع مقابل )مخاطر السوق

هل تستطيع بناء ما وعدت )بينما مخاطر المنتج  (عدد كافي منهم؟ و هكذاالخدمة؟ هل هناك 
 في المقابالت (به؟ هل تستطيع زيادة المشتركين؟ هل سيستمرون في استخدام الخدمة؟

تستطيع تقليل مخاوفك نحو مخاطر السوق عند عمل العديد من المقابالت الناجحة و لكن 
وهي  MVPتسمى )ة جوهرية و أساسية لمنتجك هناك مرحلة ستصل لها عليك أن تبني نسخ

هذا ال يعني، أن التحقق  .إلزالة مخاوفك نحو مخاطر المنتج (Minimum Viable Productإختصار 
على العكس، ممكن اإلستفادة منه كنقطة أسا  لك عندما  .من حيث المقابالت غير مفيد

 .تحاول إزالة مخاطر المنتج عندما تبدأ ببناء المنتج
 

 (المقابلة)يجب أن تبتعد عنها اثناء الحديث غيرة مفيدة و لة اسئ

 كرة مشروعي؟ أو هل تظن أنها فكرة جيدة؟ما هو رأيك بف
 .آراء ال أكثر و ال أقلهي  هالسوق فقط هو من يحدد هل الفكرة جيدة أو ال، غير ذلك جميع ما تسمع

يحلون المشكلة الحالية أو يقضون  تود أن تسألهم كيف .بدالً من سؤالهم عن فكرتكلمعالجة ذلك، 
ما هي الطرق  .إن وجد ،هي األشياء التي يحبون أو يكرهونها في الحل الحاليما  .يومهم مع المشكلة

ا قبل ان يختاورا هذه الطريقة أو الخدمة؟ و لماذا اختاروها؟ هأو األدوات األخرى التي استخدمو
؟ وما هي األشياء التي ةم يبحثون عن واحدوإذا ليس هناك طريقة أو خدمة يستخدمونها، هل ه
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بعد كل ذلك ستجد لديك معلومات  ا هم كذلك؟لماذ،وإذا ال يبحثون عن حليبحثون عنها في الحل؟ 
 كثيرة ستساعدك أنت في تقييم هل حقًا الفكرة جيدة أو ال؟

 ؟(الذي ستقوم به فكرتك تضع هنا العمل)هل تدفع لخدمة تقوم بعمل 
ن رأيهم و تتوقع منهم إجابة افتراضية و أيضًا في الغالب هؤالء النا  ال يريدون أنت تسأل افراد ع

 .أن يحبطوك لذلك ستسمع رد يسعدك أكثر مما يفيدك
كم وقت يأخذ ذلك الحل إلنجاز العمل؟ اسألهم كيف يحلون ذلك العمل؟ كم يكلفهم؟ لمعالجة ذلك، 

دعهم يسردوا لك تفاصيل ذلك  –ك العمل ذل انجاز يحاولوناسألهم عن تفاصيل روتينهم عندما 
و إذا حدث أنهم لم يهتموا بحل  .أثناء محاولة حلها و ماذا حدث بعد –الحدث قبل حدوث المشكلة 
 .أو أنهم لم يهتموا اصالً بالبحث ل ألنهم بحثوا ولم يجدوا حل مناسبالمشكلة عندما وقعت، لماذا؟ ه

 موحة أو المعقولة في نظرهم؟أو ألن الحل المتوفر تعدى ميزانيتهم المس

 ؟(تضع هنا العمل الذي ستقوم به فكرتك)كم تدفع مقابل 
ألنك قد تعتقد ألنك وضعت سعر والشخص المقابل  .نفس مشكلة السؤال السابق، إذا لم يكن أسوء

 .جاب فهذا لسبب ما يجعل األمر منطقي و مقبولا
 .عليك قراءة نصائح السؤال السابقلمعالجة ذلك، 

 ؟(تضع هنا العمل الذي ستقوم به فكرتك)لخدمة تقوم  (مبلغال)دفع هل ت
سؤال غير مفيد، ألنك تطلب منهم توقع هل ممكن أن يقوموا بعمل مستقبلي و أيضًا تتوقع منهم هل 

 يدفعوا مقابل ذلك أو ال؟
هم للمعالجة ذلك، ابتعد عن األسئلة التي تطلب منهم توقع سلوكهم في المستقبل و احرص على سؤا

 .أو ماذا فعلوا في الماضي .ماذا يفعلون اآلن

 ؟(...)هل تجد نفسك تستخدم خدمة مثل 
تفد لم تسإذن،  ".ممكن"ومعظم النا  سيقول  .غير مفيد، ألنك تريد من الشخص توقع سلوكهسؤال 

 .و لم تتعلم شيء
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هل "أو  "؟... متى آخر مرة استخدمت خدمة مثل"لمعالجة ذلك، ممكن أن تعيد صياغة السؤال إلى 
م نع الرد كان ومن ثم اتبعها بالسؤال التالي في حالة "، الشهر الماضي؟ ...استخدمت خدمة مثل 

 "اذا؟لم"ال  الرد كان في حالة .ل معرفة الروتين و تتعمق بعد ذلكتحاو "ممكن ان تشرح لي ما حدث؟"
 .تلك الخدمة وه إلستخدام خدمة مثلربما ليس هناك مشكلة تدع، ألنه دتحاول التأك

 ؟)...(كم مرة يحدث معك 
ربما يقول لك اربع مرات و لكن تلك األحداث  .غير مفيد، أنت تريد أن تكون اكثر وضوحسؤال 
تعد مشكلة  هو هذ.ربما حدثت معه مرة واحدة كل سنة على مدى السنوات األربع الماضيةاألربعة 
هر على األقل مرة واحدة و بنيت فكرتك من الممكن أن تحدث معه كل ش إذا كنت تظن أنها كبيرة 

 .كلها على هذه اإلفتراضية
قترح فترة ت وأالمشكلة لحدوث ال عليك أن تحدد الفترة المناسبة بالنسبة لفرضيتكلمعالجة ذلك، 

هذا خطأ، ألنك تسأله  "؟...معك  حدثتتوقع أن ت، كم مرة القادمفي الشهر "ة فال تقول يلمستقب
سأله في عليك أن ت .تقبل، أنت تبحث عن حقائق وليس المزيد من التوقعاتفي المس ليتوقع سلوكه

عك حدث م في الشهر الماضي، كم مرة"المشكلة بالطريقة التالية  ولذلك نعالجالحاضر أو الماضي 
 "؟...
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 األسئلة الغير مفيدةنصائح لتتجنب الوقوع في 

 عن الوقوع في فخ المدح و اإلطراء اإلبتعادحاول 
و لكن  .الفخ بأن ال تذكر فكرتك إطالقًا أثناء المقابلة أو الحديث طريقة لعدم الوقوع في هذا أفضل

 و ذكر لك ،إن اخطأت .وإن حدث و وقعت في هذا الفخ حاول بسرعة العودة مجددًا لألسئلة المفيدة
ي يومك ضاشرح لي كيف تق"، حاول أن تعود لألسئلة المفيدة بأن تسأل "جميلة فكرتك"من تقابل أن

حاول بسرعة أن تخرج من دوامة الحديث عن فكرتك ألنها لن تجلب لك  "؟في حل تلك المشكلة
وقعت في هذا أنك و يمكنك معرفة (.مثل المدح و اإلطراء)سواء معلومات مضللة أو غير مفيدة 

 "ئععمل را"، "خدمة مميزة "،"أعجبني عملكم"، "هذه فكرة جميلة"عندما تسمع من مع تقابل  الفخ
وهكذا من اإلشادة و المدح التي تغذي الغرور و لكنها في الحقيقة ال تفيدك في التحقق أو تعلم  ...

 .أي شيء

 ال تحاربه، فقط استمع و تعلم إذا سمعت شيء ال ترغب بسماعه
ا هؤالء يعاني منه الحديث أو المقابلة بأن ليس هناك مشكلة حقيقية كما تخيلتخالل ربما تسمع من 

لذا ستجد نفسك تسمع اشياء قد تصدمك للوهلة األولى و حتى بعد قراءة هذه األسطر ومع  .الفراد
تحاول أن تحارب ذلك و تسأل أسئلة غير  و تلك األشياءاإلستعداد الذهني من الممكن أن تسمع 

 (.نفسياً  لترتاح) مفيدة في محاولة يائسة إلقناع الشخص في المقابلة بأن يقول اشياء تريد سماعها
ألننا نريد أن  .ريدبالتأكيد ما ال تو هذا  .هذا جميل إذا تريد أن تعيش في وهم من صنع مخيلتك

ه عندما تسمع مثل هذ .التعلم من خالل التحقق من جدوى الفكرة نسأل اسئلة مفيدة تساعدنا على
وى دنك بسرعة تحققت من جا .ولكن عليك أن تنتبه للجانب المشرق بإحباطاألمور، اكيد ستشعر 

 .الفكرة لمن تحاول أن تقدم لهم حل من دون أي جهد أو مال يذكر
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عن األسئلة التي تحفز المزاعم، الوعود المستقبلية و في حديثك أو مقابلتك ابتعد 
 أو التوقعات اإلفتراضات
ات ضو اإلفترا (أنا سوف، بكل تأكيد)، الوعود المستقبلية (عادة، أنا احيانا، اطالقاالفي أنا )المزاعم 

 او قمت بتوجيه منعندما تسمع تلك الكلمات اعرف انك سألت  (.أنا ربما، من المحتمل)أو التوقعات 
 .إلعادتهم في المقابلة احرص على سؤالهم عن اشياء محددة و في الماضيو  .بطريقة خاطئةتقابل 
ة ذلك كيف قمت بحل المشكل" ، "اشرح لي ما حدث؟"،  "متى حدثت معك تلك المشكلة؟"مثالً، 
 "خرى؟اهل حاولت استخدام حلول " ، "الوقت؟

 :بلية و اإلفتراضات أو التوقعاتقللمزاعم، الوعود المست ةاألسئلة المحفز مجموعة من
 " ؟(...)هل تعتقد أنه" 
 " ؟ (...)هل من الممكن أن" 
 " ؟ (...)هل يمكن أن ترى نفسك" 
 " ؟ (...)هل تجد نفسك" 

لكن الضرر يكمن في إعطاء اإلجابات الناتجة من هذه األسئلة أكبر هذه األسئلة ليست مضرة دومًا و 
 :مثال لكيف تحول هذه األسئلة لمنصة اسئلة مفيدة .ل من قيمةثمن ما تم
سؤال محفز للمزاعم، الوعود المستقبلية و هذا  "؟)...(هل تجد نفسك تستخدم " :قد تسأل

 .اإلفتراضات أو التوقعات
 فيد منه كمنصةتو لكن ممكن أن نس ةمن اإلجابات المحفز ")...(اقوم ب احيانا " :من تسأل قد يجيب
 .إنطالق لسؤال مفيد

سؤال يحفز إجابة مفيدة عن  "؟تلك التجربةحدثني عن و  ؟متى آخر مرة قمت بذلك" :قد تسأل
 .تجربة حقيقية محددة من الماضي

 فهم السبب وراء طلب الميزة اهم من الميزة نفسها
أو من تقابل مهتم بميزة يجب عليك معرفة الدافع و راء هذه اإلهتمام ى طلب ميزة عندما تستمع إل
مثال لحوار و عدة اسئلة عندما يتم طلب ميزة منك اثناء  .و ليس إلزامًا عليك تطبيقها .بتلك الميزة
 :المقابلة
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 " ؟تلك الميزةلماذا تريد" 
 "ما الذي تتيح لك أن تفعل؟" 
 " من دونها؟كيف تقوم حاليًا بالتأقلم" 
 "على إنها سؤال محفز للمزاعم، "كيف سيصبح روتينك بعد إضافة تلك الميزة مع المشكلة؟ 

الوعود المستقبلية و اإلفتراضات أو التوقعات و لكن إن جعلته منصة لسؤال مفيد كما فعلنا 
 .في مثال سابق ستكون بخير

 "قل لي المزيد عن ذلك (...") 
 "صة وراء ذلك؟يبدوا ذلك مزعجًا، هل هناك ق" 
 "لماذا لم تجد حل؟" 
 "طبعًا، هذا في حالة وجدته جدًا متحمس مع شرحه للحل و "تبدوا سعيد، ما هو السبب؟ 

من لهذه النوع من األسئلة تساعدك في قيا  الحالة النفسية  .ساعده ان هذا المنتج كيف
 .تقابل مع الحل و قيا  ما هي دوافعه

 البحث عن القبول
 سواء كان عن قصد أو .لقبول من اآلخرينعن اتسأل اسئلة غير مفيدة بحثًا نفسك  احيانًا قد تجد

 .ال
 " ما رأيك؟ (...)اريد أن ابدأ مشروع عن" 
 " هل تعجبك؟ (...)تطبيق  /لدي فكرة رائعة لموقع" 
معك حتى و إن قلت لهم كونوا  ايتعاطفوأن سوى عطي مجال لآلخرين السؤال التالي، بصراحة ال ي و

 .ين معيصريح
الكثير من مالي  مل عليه لمدة طويلة و استثمرت فيهألنك صديقي، سأخبرك بفكرة مشروع أع"

 "هل اعجبتك؟ (...)الخاص و هي 
 أو
اريدك أن تكون صريح معي و سأتقبل صراحتك عن فكرة مشروعي التي تعبت على بنائها وهي "
 ".، نحن اصدقاءكيف وجدت الفكرة و كن صريح معي .(...)
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نب الوقوع في هذه األسئلة كغيرها من المشاكل السابقة، عليك أن تركز على مشاكل و قصة تجل
  .الشخص المقابل بدل من الحديث عن نفسك أو عن فكرتك

 آلخرينعلى افكرتك  فرض توقف عن
 (.البحث عن القبول)بيعها على اآلخرين على عكس النقطة الماضية  هنا أنت تحاول فرض فكرتك و

 :مثالً 
 "خرى ادعني اعيد شرحها مرة  .لفكرةلم تفهم ا، ال(...") 
 " هذا جزء من الفكرة و لكنها أكبر من ذلك بكثير، فأنت نسيت(...") 

سبب الوقوع في هذه المشكلة عند المقابلة أنك تحمست و ذكرت فكرتك ومن ثم بدالً من أن تحصل 
أحد الجمل السابقة أو ما على مجاملة أو قبول حصلت على رد من الشخص اآلخر جعلك تقول 

ط قل شيء من هذا إذا حدث ذلك فق .إقناع الشخص اآلخر بالقوة بفكرتك دوامةيشابها ودخلت في 
 :يلبالق

 .("...)كنت تشرح لي  .تحمست و بدأت اتحدث عن الفكرة دعنا نعود لما كنا نتحدث عنه .اعتذر"

 اإلستماع اصعب من الحديث
من  مةالمه و هذه النقطة .بالنسبة له ةمهم نقطةأن يذكر  تقابل منقد تجد نفسك عندما يتحدث لك 

فتجد نفسك ال شعوريًا تقطع حديثه و تبدأ تتحدث  .أهم النقاط التي سوف تقوم الخدمة بتغطيتها
رك دوتذكر،  .و هذا خطأ فادح، نتيجة الحما  الزائد .في الخدمة بتقديمها تقومك سعن الفكرة و أن

 عنو التعرف  ؟بدالً من أن تسأله لماذا هذه الميزة مهمة له .يث عن فكرتكاإلستماع و عدم الحد
حرمت نفسك من هذا التعلم نتيجة حماسك الزائد و اآلن بدأت تتحدث عن فكرتك و  .افعهود

اإلستماع أصعب بكثير خصوصًا إذا سمعت شيء يؤكد  .الشخص اآلخر تجده اآلن هو من ينصت لك
توقف،  .لن تتعلم شيء إذا استمريت بفعل ذلك .الحل المناسب للمشكلةعل عرفت فكرتك أو انك بالف

 .اعتذر و دعه يكمل حديثه
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 األسئلة المفيدة و الغير مفيدة
 .تالحظ أن األسئلة المفيدة تدور حول حياة هؤالء العمالء مع المشكلة، طموحهم، دوافعهم و العوائق

و األمر بسيط، هم يشرحون و  .الحاضرو دائمًا، تسأل عن احداث في الماضي أو على االقل 
يساعدونك في فهم المشكلة من دون تدخل في الحل، بينما أنت لك الحرية في بناء حل من ما 

هذا يساعد في الوصول لما يسمى  .تعلمت مناسب في نظرك لحل مشكلتهم و تلبية إحتياجهم
ل مناسب لحل المشكلة و مفيد كلما كانت المالءمة عالية كلما كان الح .مالءمة المشكلة مع الحل

 .لشريحة العمالء
 .تالحظ أن األسئلة الغير مفيدة تدور حول التوقعات المستقبلية سواء على مستوى السلوك أو الدافع

بدالً من الحديث عن روتين العمالء و محاولة  (الحل)أو عندما تسأل عن اسأله تدور حول فكرتك 
تأتي لك بفائدة سواء المدح أو اإلطراء الغير مجدي لك في  األسئلة الغير مفيدة ال .فهم مشكلتهم

 .هذه المرحلة من التحقق و التعلم

 ةاي مقابل (سكريبت)اسئلة يمكنك استخدامها تقريبا  لكتابة سيناريو 
من ما قرأت من االسئلة و الحوارات السابقة يمكنك بناء حوار خاص بك لتبدأ المقابالت و الحديث 

و استخدامها لعمل اي مقابلة من أجل  التالية الحقيقة ممكن أن تبدأ بهذه األسئلة و في .مع العمالء
Ciمعرفة و تعلم المزيد عن المشكلة و الشريحة المستهدفة كما تقترح  ndy  Al v ar ez: 

  الشهر أو االسبوع  )...(حدثني كيف قمت بعمل  –أو  –حاليًا  )...(حدثني كيف تقوم ب
مت متى آخر مرة قاتبع ذلك بسؤال  .االمر في تلك الفترة الماضيةاذا لم يفعل ذلك الماضي؟ 
 .الهدف هنا لقيا  مدى تكرار ذلك العمل و اهميته في حياة ذلك الشخص بذلك العمل؟

 ؟)...(تساعدك على إنجاز  هل تستخدم ادوات، خدمات، منتجات أو نصائح 
 ماذا سيكون،  )...(لعمل على إذا بإمكانك عمل شيء اآلن لم يكن بإمكانك فعله سابقا عند ا

سؤالهم عن حل هو بذاته غير مفيد و لكن من اإلجابات ممكن واليهمك إذا مستحيل أو ال؟ 
 .أن تسأل سؤال متابع لمعرفة السبب
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  ماذا كنت تفعل قبل القيام به؟ وعندما انتهيت منه ماذا فعلت بعد  )...(آخر مرة كنت تقوم ب
 ذلك؟

  نسيت أن اسألك عنه؟ )...(هل هناك شيء آخر عن 
ك إما ان تستخدمه مع .من هذه االسئلة ممكن ان تبني قالب تستخدمه في المقابلة و تستعين به

ر يعتمد االم .اثناء المقابلة أو تقوم بإضافة حديث من تقابل عليه الحقًا بعد االنتهاء من المقابلة
 .عليك و على من تقابل و كيف تريد ان تدير المقابلة

 شل المحادثة و المقابلةنجاح أو ف
أنت تريد أن تزيل مخاطر نموذجك بأن تسأل من تقابل األسئلة المهمة و الخروج بمعرفة تساعدك 
على فهم نموذجك و سواء كانت النتيجة رفض أو تأكيد توقعاتك على األقل خرجت بمعرفة مفيدة 

لذلك، هذه نقطة  .اداتتساعدك بكل تأكيد على فهم نموذجك بواقعية أكثر ملموسة بدل من اعتق
مهمة، لقيا  نجاح المقابلة هل خرجت منها بمعرفة مفيدة لفهم نموذجك سواء كانت برفض 

 توقعاتك أو تأكيدها؟
أنت تريد أن تنهي المقابلة بنوع من انواع اإللتزام مع  .ايضًا، تريد من الشخص الذي تقابل اإللتزام

ه يتطابق حقًا بأفعاله من خالل اإللتزام و بالتالي ذلك الشخص الذي تقابل حتى تقتنع بأن ما يقول
 .تستطيع أن تجعله يمضي قدمًا من مجرد شخص مهتم بالمنتج إلى مشترك أو عميل مرتقب للخدمة

 .و إذا رفض، ال بأ  بذلك .و لكن عليك أن تسأل (سواء من خوف أو من حياء)البعض قد يتردد 
 .و ألنه لم يرغب باإللتزام ربما لم يكن جاهز بعد .ذلكعلى األقل تعلمت منه الكثير و تشكره على 

وعند عمل ذلك في العديد من المقابالت  ستتكون لديك صورة أفضل عن من سيرفض اإللتزام حالما 
 .ألنه اصبح لديك تصور أفضل عن شرائح العمالء المختلفين .تبدأ المقابلة مقارنة مع من سيوافق
أي أنهم ال بد أن يدفعوا لك شيء مهم لديهم و ليس  .كعملة لتتصور اإللتزام عليك أن تتخيله

ء عندما ُتعرف شخص لزمال)قد يكون بالوقت، بسمعتهم  .بالضرورة أن يكون الدفع بهذه العملة نقداً 
لك أو رئيسك بالعمل فأنت تزكيه و تضع سمعتك في المحك لهم و لذلك السمعه للبعض تعتبر عملة 

 .المهم أنهم البد أن يعطونك شيء مهم بالمقابل .وهكذا ، بالبريد اإللكتروني(مهمة
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 :أمثلة على اإللتزام بالوقت
 تستأذن لطلب اجتماع آخر معه الحقًا لعمل نقاش مفصل. 
  المقترح للخدمة الحقاً  (المنتج)تطلب منه امكانية مشاهدة نماذج للحل. 
 اإلتصال به الحقًا لتجربة النسخة األولى من الخدمة. 
 

 :ى اإللتزام بالسمعةأمثلة عل
 طلب تقديمك ألصدقائه أو زمالئه. 
  (.أم/مدراء، رئيس المؤسسة، أب)طلب تقديمك ألصحاب القرار 
  طلب كتابة إشادة، شهادة أو كتابة دراسة عن تجربتك مع الخدمة و عرضها على موقع

 .الخدمة الحقاً 
 

 :أمثلة على اإللتزام بالنقد و غيرها
  ًعلى المنتج الدفع مقدم للحصول أوال(pr e- or der.) 
 إيداع. 
  الحصول على خطابLetter of intent  و هو غير ملزم قانوني ولكنه بمثابة الحصول على بريد

 .إلكتروني من الشركات ألنه يثبت انك حصلت على موافقة مبدئية من الشركة بالتعاون
 لكتروني يد اإلطلب من الشخص التسجيل في صفحة هبوط للموقع بالبر .البريد اإللكتروني

 .أو في صفحة نموذج تسجيل من أجل الحصول على الخدمة
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 لمقابلةا (قبل)الالزمة الترتيبات 
 لتسألها و هي تلك التي  نموذجك توقعات عن مهمةاسئلة  5-3أهم  على األقل البد أن تحدد

بل أن ق و .باإلضافة لألسئلة المفيدة التي سبق الحديث عنها .دونت في ملخص الفرضيات
لتدون كيف و متى ستطرح  .البد أن تضع خطة و تتخيل كيف سيكون مسار الحديث ،تبدأ

مما يعني عليك عمل قالب يتضمن االسئلة  .و االسئلة المفيدة اسئلتك المهمة عن نموذجك
ل ضفي السببو لهذا  .و بعد كل مقابلة يمكنك العودة للقالب و تحسينه .المهمة و المفيدة
 .التي تريد طرحها مسبقاً  كتابة االسئلة

  فعليًا بعمل حتى يكون األمر لك سهل عندما تبدأ  .مع احد افراد الفريق او زميل لكتدرب
 .المقابالت

 من الممكن ان تتبع طريقة  .حدد و ركز على شريحة واحدةBill Aulet  ًالتي تحدثت عنها سابقا. 
  لبعض هؤالء األشخاص  .لتهالشخص الذي تريد مقابعن معلومات مسبقًا لحاول أن تبحث

مثل مع من يعمل في الشركات تجدك بحثت  .قد تكون قبل أن ارسلت الدعوة قد قمت بذلك
بدائية كان من الممكن هذا سيجنبك الوقوع في حرج عندما تسأل أسئلة  .LinkedInعنه في 

ته قيظن من تقابل أنك تضيع و انت ال تريد ان .الحصول على اجابتها من خالل بحث بسيط
 .بهذه األسئلة البدائية

 أنت تسأل و زميلك يدون اجابات الحديث .من الممكن أن يأتي معك شخص آخر للمقابلة. 
 تحتاج على سكايب، قووقل هانق أوت أو الهاتف ربما ال بالمقابلةطبعًا، في حالة قيامك 
لوقت إذا كنت لوحدك في مقابلة وجه لوجه ربما تدون و تسأل بنفس ا .لوجود شخص آخر

لكالً  .أو ربما تدون مباشرة بعد انتهاء المقابلة (.البتوب أو تابلت)على دفتر نوتات أو جهاز 
 .ابلمن تقتعتمد عليك أنت و  .ايجابيات و سلبيات

 هذه  .جرم إجراء تلك المقابالت، ال توظف شركة أو افراد من الخاأنت او افراد فريقك عليك
ستحتاج منك اتخاذها بخصوص توقعات نموذج ت فرصة تعلم و بنفس الوقت هناك قرارا

 .هذه نقطة جدًا مهمة .تعملوا تلك المقابالت افراد فريقك أن لذلك عليك أنت و عملك
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 لتكون جاهز لتدوين مالحظاتك و خصوصًا المتعلقة باألسئلة المهمة التي تريد التحقق منها. 
ومتعبة؟ و لماذا هي كذلك؟  عليك، تحديد ماهي الحواجز التي تجعل من حل المشكلة مرهقة

لم تكن ناجحة بما فيه الكفاية؟ جهز نفسك لنقاش هذه  (إن وجدت)و لماذا الحلول الحالية 
 .االسئلة

 المقابلة (اثناء)الالزمة الترتيبات 
  اثناء المقابلة و إن  تذكر فكرتك أو تقع في األخطاء التي سبق و ان ذكرتهاال  نااحرص

 .لتي ذكرتوقعت بها اتبع النصائح ا
 استمع  و .تعلمفقط  .اول أن تبيعال تح .حاول جعل األمر تعليمي لك ومفيد للشخص المقابل

 .اكثر من ما تتكلم
 ئلة وماذا ألساتحدث بعفوية و لكن ذهنيًا أنت رتبت  .ابتعد عن اسلوب التحقيق في المقابلة

 .يث سؤال و جوابتريد أن تخرج من هذه المقابلة و لكن هذا اليعني أن يكون سير الحد
  نت أ .افراد فريقك يكتب تلك المالحظات أحدأنت ال تريد تدوين كل شيء حتى لو كان معك

 .الحقاً  تهاقراءنها بالتفصيل بطريقة يسهل عليك يتريد أن تركز أكثر على النقاط المهمة وتدو
 Evernoteى أو لعلك إذا كتبت تلك المالحظات بالقلم والورق تريد كتابتها بطريقة منظمة عل

ليسهل عليك الحقًا مناقشتها وشرحها  .أو اي منتج آخر Google Spreadsheetأو  Google Docsأو 
 أهم النقاط التي يجب أن .لمعلومات بطريقة سريعةعن االبحث  عليكللفريق وأيضًا يسهل 

 :تحرص على تدوينها عندما تسمعها هي
o تأكد منها أو ينفيهااي شيء يقال يؤكد صحة توقعاتك التي تحاول أن ت. 
o أي شيء يفاجئ توقعاتك عن سلوك من تقابل من شريحتك المستهدفة.  
o  أمر عاطفيأي شيء يقال أو يظهر على تعابير الوجه أو حركة الجسد معبرة عن. 

الكره، )أو سلبية  ...(الفرح، السرور، البهجة، )سواء كانت تلك العاطفة إيجابية 
ا قد يظهر عندما يبدأ من تقابل بالحديث عن روتينه أو هذو ...(.الشكوى، التوتر، 

يختلف  "...ومتعب انه امر مجهد "ان يقول الشخص  .موقف يتضمن حدوث المشكلة
تلك العواطف تساعدك في تقييم مستوى المعناه على المستوى  ..."انه مزعج "عن 
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ده ا هي مجهلماذ" ولكن دومًا عليك أن تتعمق بأسئلة .العاطفي وفهم شريحتك أفضل
دائمًا تعمق في فهم السبب  .ذلكإذا من تقابل لم يوفر لك توضيح عن  ..."متعبه و
 .جذورهو

  إذا من تقابل يود أن يذكر لك قصة عن روتينه دعه يفعل ذلك ولكن في النهاية احرص على
اإلستطراد مفيد لك مع من تقابل  .تغطية جميع األسئلة المهمة لك والتي تود التحقق منها

ألنه وثق بك ليسرد لك قصته ولكن ال تريد أن ينتهي الوقت وأنت لم تستفد من  .لحٍد ما
 .المقابلة

  يتحدث في موضوع آخر أو يستغل السؤال لفتح موضوع يستطرد و من تقابلعندما تجد
دقائق بالحديث في ذلك  دع له المجال لبضع .ال تحاول أن تعيده فورًا لمحور الحديث .آخر

جده مفيد ولماذا مهم أو متعب أو  (موضوع اإلستطراد)ول أن تسأله عن لماذا حاالموضوع و
؟ ... (موضوع اإلستطراد)كيف تحل ؟ ...لك آخر مرة (موضوع اإلستطراد)؟ متى حدث هكذاو
لماذا بهذه الطريقة؟ أو لماذا لم تحله بعد؟ ألنه بدأ الحديث عن هذا الموضوع واستطرد فيه و

إذا  .مهم ويشكل مشكلة أكبر من تلك التي كنت تحاول أن تتحقق منهاربما ألنه بالنسبة له 
اعطيت من تقابل المساحة الكافية لإلستطراد و وضعت ذلك في الحسبان عند عمل المقابلة 

أهم بالنسبة لشريحتك من تلك  (مشكلة جديدة)من الممكن أن تالحظ أن هناك نمط سائد 
بالتالي ربما تغير فكرتك األساسية بناء على تلك مشكلة مهمة لهم و  التي كنت تتوقع أنها
    .المعلومات الجديدة

 المقابلة (بعد)الالزمة  الترتيبات
  كون على خدمة مثل تالبد أن النسخة النهائية من المالحظاتEvernote  أوGoogle Docs 

Spreadsheet ذا اذا ه) التي ممكن أن تستعين بها لحفظ النوتات ا من الخدماتهأو ما تشابه
ك تريد نال .و السبب في حفظها في خدمة مثل تلك المقترحة (.لم تفعل ذلك اثناء المقابلة

ًا، و أيض .وقت يع لها في أويسهل عليك حفظ، بحث وفلتر تلك المقابالت و الرجوسيلة 
 ريق اإلطالع عليها و التعلم منهايمكن ألفراد الف
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 الجميع عليهم التعلم من تلك ألن  .اد الفريقإذا لديك فريق، عليك مشاركة ما تعلمت مع افر
لذلك تخزين تلك النتائج في خدمة مثل الخدمات التي سبق و أن ذكرت يحقق  .المقابالت

 .تلك الغاية باإلضافة لسهولة الرجوع لها و مراجعتها الحقاً 
  ماذا تعلمت؟ هل خرجت بتوقعات جديدة عن نموذجك أو تأكيدات أو وجدت أن توقعات

ج خاطئة؟ مهما يكن بكل تأكيد ستجد عليك أن تحدث نموذجك بعد عمل عدة النموذ
مقابالت خصوصًا إذا وجد أن هناك نمط سائد بين افراد الشريحة المستهدفة في اجاباتهم 

  .عند المقابلة
 كيف ممكن أن تحسن اسئلتك للمقابلة التالية؟ و هل هناك تغيير لألسئلة  .راجع سير المحادثة

 موذجك؟ المهمة عن ن
  تستطيع ان تعرف انك خرجت من مقابلة ناجحة إذا حصلت على حقائق عن المشكلة و عن

ئق المهم أنها حقا .الشريحة المستهدفة سواء كانت تتماشى أو تتعارض مع توقعات نموذجك
  .حصلت على نوع من أنواع اإللتزم مع من قابلتو أ .مفيدة تعلمتها

 ذي يجب أن تتعلمهبعد اإلنتهاء من كل مقابلة ما ال
ئلة اإلجابة على األس وبكل ثقةتستطيع  إنكبعد مراجعة ما تم كتابته من المقابلة من المفترض 

 :التالية
  لو لديك منتج اآلن يمكنه بنجاح حل مشكلة من تقابل، هل هناك حواجز تمنعه من استخدام

 أو شراء منتجك؟
 الروتين اليومي لمن قابلت؟ كيف سيتناسب المنتج معكيف يمكنه استخدام المنتج؟ و 
 ما الذي سوف يستبدله منتجك من المنتجات التي يستخدمها من تقابل حاليًا لحل مشكلته؟ 
 لماذا ال؟، ما هي األسباب لذلك؟ و(منتجك) إذا قرر عدم شراء الحل 
 لديك العديد من اذن مشتتة من المقابالت؟ علومات التي تحصل عليها متفرقة وهل الم

لومات تحصل على معلتستفيد وختلفة في المقابالت عليك أن تحدد فئة واحدة الشرائح الم
 .أكثر تجانس من المقابالت
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 لمقابالت مختلفةعديدة سيناريوهات 
 .حديث غير مفيد و بنفس الوقت يضللك بالتفكير أنك عملت عمل رائع في المقابلةمثال ل

 ---------------- (بداية الحوار) ----------------
كلة اعدك على حل المشونس (الفالنية)خدمتنا مثل الخدمة  "... (بعد السالم و التعريف بنفسك) :تأن
تجد نفسك اآلن سعيد   ."عن تلك الخدمة (ميزة أو عدة مميزات)و لكن نحن أفضل بسبب  (الفالنية)

ل بو لكن ارتكبت خطأ، بأنك قلت فكرتك لمن تقا .ألنك ابدعت في وصف فكرتك بنجاح و بوضوح
 

قام من تقابل بمدحك و هذا من العالمات أن المقابلة تسير في   ."ماشاء هللا جميل" :من تقابل
 .ألنك، لن تتعلم شيء من ذلك المدح .الطريق الخطأ

كيف تعمل و ستساعدك على زيادة انتاجيتك التي نعمل عليها ستغير الخدمة " (اآلن متحمس) :أنت
مازلت تتكلم عن الفكرة على الرغم من أنك  ."التي تتكبدها اآلن من تكاليفك %45و توفير أكثر من 
أنت لن تبيع شيء وتريد أن تتعلم و لكن مازال من يتحدث أنت، ومازال الحديث  ةقلت له قبل المقابل

 .يدور عنك و عن فكرتك
 كمازال من تقابل يمدحك و ايضًا قام بماطلت ."روعة، عطني خبر عندما تبدأ الخدمة" :من تقابل
ألنه فقط يريد أن ينتهي من هذه المقابلة التي  –تصريفه   – "عطني خبر عندما تبدأ الخدمة"بقوله 

حتى لو تحاول أن تأخذ  .و أنت لألسف تظن أن األمور تسير على أفضل وجه .تحولت لعملية بيع
 .منه نوع من أنواع اإللتزام ستجده يماطلك

من قابلت يمدح  جميع .البد أن نطور بسرعة" (لمتلفريقك و تشاركهم ما تع بعندما تذه) :أنت
يساوي فائدة تتعلم منها  و ال .اإلعجاب ال يساوي التحقق من جدوى الفكرة ."الفكرة و معجب بها

 .االعجاب يغذي الغرور فقط .للتحقق من مخاطر نموذجك
 ---------------- (نهاية الحوار) ----------------
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 .لة السابق ليصبح حديث مفيدلنحاول إعادة حديث المقاب
 ---------------- (بداية الحوار) ----------------

كلة و نساعدك على حل المش (الفالنية)خدمتنا مثل الخدمة  "... (بعد السالم و التعريف بنفسك) :أنت
 اخطأت، بسبب الحما  ."عن تلك الخدمة (ميزة أو عدة مميزات)و لكن نحن أفضل بسبب  (الفالنية)
 و الحديث عن المشكلة و .وقعت في فخ الحديث و بيع الفكرة بدل من اإلبتعاد عن ذلك و لزائدا

 .قابلت منتركيز على 
 .مدح ."ماشاء هللا جميل" :من تقابل
عمل رائع في بما شاء هللا عليكم تقومون  .تحمست و بدأت الحديث عن الفكرة .المعذرة" :أنت

الوقوع في فخ  بتصحيح وضعك بعدقمت  "عمل ذلك؟ب تقومونإذا سمحت لي، كيف  (.مجالكم)
الحديث عن الفكرة وتحكمت في الحوار وقمت بقيادته نحو الحصول على معلومات مفيدة ومهمة 

 .عن المشكلة و عن من تقابل
يشرح روتينهم و في اثناء ذلك يتطرق للحديث عن المشكلة التي ) ...و ال يهمك، لدينا " :من تقابل

و لكن عليك أن تكون حذر عليه و إذا لم يتطرق لها ممكن أن تطرحها  .ى تفاصيلهاتود التعرف عل
يجة هذه نت"و بالمناسبة تبدوا الفكرة رائعة  ... (قبل أن تنهي الحديث كمحاولة أخيرة سأله عنهاوت

انك  بسببو على الرغم من أنه تقدم بمدح الفكرة و هذا طبيعي  .أفضل، جعلته يشرح لك روتينهم
 .و لكن كن حذرها في البداية بالخطأ تذكر
 "ممكن تشرح لي أكثر عنها وكيف تتعاملون معها؟ (المشكلة)طريقة مميزة في التعامل مع " :أنت

تجنبنا التركيز على المدح والوقوع في فخ الحديث عن الفكرة و اآلن نتعلم أكثر عن المشكلة و كيف 
 .من نقابل يتعامل معها

 (.لحديث عن روتينهم في التعامل مع المشكلةالمزيد من ا) :من تقابل
 (.و المفيدة التي تحدثنا عنها إلستخدامها في المقابالت المهمةالمزيد من األسئلة ) :أنت

المزيد من الحديث عن روتينهم، طرق تعاملهم مع المشكلة و غيرها من المعلومات القيمة ) :من تقابل
 (.و المفيدة

 ---------------- (ارنهاية الحو) ----------------
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 .ألن الهدف مجرد التعلم و التحقق من الجدوى .إذا كنا في المراحل األولية من التحقق سنكتفي بذلك
ربما نحاول  .اسب لهمبأنه من جدوى الحلو لكن إذا كنا في مراحل متقدمة و نود أن تحقق من 

  .نختبرهم باإللتزام
ة و تكون النتيجة سلبي وعمل مقابلة ربما ت .منه يدستفيس شرط أن يكون كل حديث إيجابي لتل
 .نهاعلم متت

 ---------------- (بداية الحوار) ----------------
... 

 .مدح ."ماشاء هللا جميل" :من تقابل
تجنبت المدح و سألت سؤال مفيد في نطاق البحث عن المشكلة و  "كيف تقومون بعمل ذلك؟" :أنت

 .هل هي حقيقية
ة ليس هناك اهتمام بالمشكل ."لذلك ال نهتم به .في الحقيقة الموضوع ما يستهال كل هذا" :من تقابل

ممكن ألنها ال تحدث بإستمرار أو ألن تأثير المشكلة  .ألنها غير مهمة له .حلالأو اهتمام بالبحث عن 
 .ليس قوي لتصبح مشكلة حقيقية تحتاج لحل فوري

 ---------------- (نهاية الحوار) ----------------
ه هذأن صحيح أن النتيجة سلبية ولكنك تعلمت أن ليس هناك مشكلة كما توقعت أو على األقل 

لذلك ممكن أن تجرب شريحة  .الشريحة من العمالء ال تعتقد أن األمر يستحق عناء البحث عن حل
 تكتشفأو تراجع ما قاله لك من قابلت و  .ها مشكلة حقيقيةأخرى معهم لتتحقق هل هناك من يجد

يها بدالً من لو تركز ع .من حديثهم عن مشكلة أخرى كانت غائبة عنك لهذه الشريحة من العمالء
 .المشكلة األولية التي كنت تحاول التحقق منها فكرتك األولية و
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 قد تحدث اثناء المقابلة و مواقف تحديات

 تحديات عمل المقابالت
يرها غأفضل نتيجة تعلم من تلك المقابالت والهدف من كل هذه النصائح هو مساعدتك بأن تخرج ب

هذا التعلم من الممكن أن يكون نتيجته أن بالفعل فكرتك تمثل مشكلة حقيقية  .من طرق التحقق
أو من الممكن أن تخرج بأن فكرتك ليست مهمة وال  .للشريحة التي تعتقد بأنها ستجد ما تقدم مفيد

ناء بأنت تحققت بأقل جهد، مال و وقت مقارنة مع  في كال الحالتين .تمثل مشكلة حقيقية لهؤالء
 :لكن هناك تحديات عند عمل تلك المقابالتو .فكرتك مباشرة لمعرفة ذلك

 ن انت، اآلو .ة مثالية اعتقاداتك عن الفكرةمن الممكن أن تسمع في المقابلة ما يوافق بطريق
ص لكن احر .ر وجهكحتى قد يظهر ذلك على تعابيستطيع أن تتمالك نفسك من الفرح وال ت
عليك ان تتيقن أنه بالفعل من تقابل لم يجاملك ولم تقم انت ال  .تستعجل االنضباط العلى 

 .شعوريًا بجعله يقول ما يقول بطريقة انحيازية نحو ما تريد
  ا تذكر أنن)السبب في ان تسأل عن ماذا فعلوا في الماضي أو الحاضر حول سياق المشكلة

بحث ؟ ألنك ت(م في سياق المشكلة قبل أن نبدأ مباشرة بالسؤال عنهانريد أن نبدأ بسؤال عا
حث عن أنت تب .ون لفعلهيتمنون أو يطمح ممابدالً  .يستطيعون أو ما ال يستطيعون فعله عما

، لمعرفة بطريقة غير انحيازية الحاضرةذلك من خالل معرفة تجاربهم الماضية أو الحقائق و
إجابات  يعطيكن المستقبل ال يحقق ذلك وأي سؤال ع .علهال يستطيعون ف عماما يستطيعون 

ما يل، توقع أو الطموح لمضللة ألنها تطلب من الشخص الذي تقابله ببذل جهد اضافي لتخ
 .أنت ال تريد ذلكيريدون و

  اغاتالمقابلة مجرد تعبئة الفرعليك أن تستعد في اعداد األسئلة التي تريد أن تسألها وتكون. 
 .امكانية الرجوع لها بسرعة متى ما شئتثم نشرها وبتها بسرعة كيف تقوم بكتاو

 
 
 
 

https://twitter.com/TurkiFahad
https://twitter.com/TurkiFahad
https://startupsfactory.co/


 StartupsFactory.co 50 تركي فهد | دليل مقابلة شريحة العمالء

 المميزات التاليةأنا أريد منك 
 هأول سؤال إال أن تجد ذلك الشخص الذي تقابلبالتعريف وما أن تبدأ قد يحدث أن تبدأ بالترحيب و

 تظن أن على فكرة، إذا كنتماذا تفعل؟ و .من مميزات وحلول يتجاهل السؤال ويبدأ بسرد ما يريد
هناك بالفعل مشكلة أنت في مقابلة وتحاول إجراء حديث لمحاولة فهم هل  .إنه ليس كذلك .هذا رائع

 .هل هذه الشريحة تعاني من هذه المشكلة؟ ولست في جلسة تدوين مميزاتتستحق الحل؟ و
 تلكالمهم هنا، معرفة احتياجاتهم الحقيقية من سلوكهم مع  .مهمة ما يقال لك من مميزات ليست
 تقوم أنت ببناء الحل المناسب .حتاجتفهم ما يز ومن ثم بعد أن تتعلم والمشكالت من غير أي تحي

 .تعدل عليهية تلك اإلحتياجات ثم تقدم لهم وبللت
يك أن تكون لولكن ع .العودة لهاول ان تقود الحديث عن المشكلة وإذا بدأ الحديث عن المميزات ح

تقد ره بالرغم من أنك ال تعريقة قد تظهر لمن تقابل بأنك تهمش افكاإذ ال تود أن تقوم بذلك بط .حذر
فربما تكون تلك المميزات جيدة ولكن هذا ليس محور  .المشكلةعن لكن تريد أن تتعلم ذلك و

عن المشكلة بدالً من المميزات  إلعادة الحديث الطريقةلذلك استخدم هذه  .اهتمامك في هذه المقابلة
 .لبدون تهميش من تقابو
 

 ---------------- (بداية الحوار) ----------------
 ..."اريد الميزة " :من تقابل
استمع بعد ذلك لحديثه  "كيف ممكن أن تستخدمها؟و ؟ممكن تشرح لي متى ،(الميزة)تلك  " :أنت

وذلك بمحاول اكتشاف  .ثم ابدأ بالتحول للحديث عن المشكلة .ومعرفة لماذا هذه الميزة مهمة له
 .كلة التي من أجلها يريد تلك الميزة لحلهاالمش
كلة المش)هو بسبب أنك تعاني من  (المميزة)تريد تلك  إنكما فهمته من  .شيء أنسىحتى ال " :أنت

 عن أكثرهل ممكن أن تحدثني  ...تتبع ذلك بهذه األسئلة  "صحيح؟ (التي من أجلها يريد الميزة
 .وهكذا .حلها بأفضل الطرقافهمها أكثر لمساعدتك في المشكلة؟ أريد أن 

 ---------------- (نهاية الحوار) ----------------
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 اريد أن اعرف المزيد عن فكرتك
أو  "متى تنتهي؟" ،"هل هي قيد التطوير؟" ،"هل منتجك أو خدمتك جاهزة؟" ،"ماهي فكرتك؟"
يه تعطال تجاوبه و ضل أنإذا من تقابل بدأ يسألك مثل هذه األسئلة األف "اشرح لي المزيد عنها؟"

السبب وراء ذلك، على الرغم من و .واء اكانت جاهزة أو مجرد فكرةفكرة عن منتجك أو خدمتك س
 .هو ممن تتوقع أن يكون من شريحة عمالئكا  ألن هناك من هو مهتم بفكرتك وأنك قد تشعر بالحم

  .لن تخرج بفائدة من تلك المقابلةهذا سيؤثر على اجابات من تقابل وولكن 
 (نتجإذا لديك م)ه ل تقولو .اليًا مهتم أوالً بسماع تجربته وكل ما هو مرتبط بهافقط اشرح له بأنك ح

ممكن  (إذا ليس لديك منتج)ه ل أو تقول .تجرب الخدمةأرتب معك مقابلة أخرى تشاهد وممكن أن 
ر على ذلك لم تؤثوب .معك مقابله الحقة لتجربة الخدمة حالما ننتهي من بناء النسخة األولى أرتبأن 

 .ايضًا خرجت من تلك المقابلة بإلتزاممن تقابل وسلوكه و
ل حاو .يريد ذلك أنت التريد الحديث عن فكرتك حتى وإن كان ذلك من الشخص الذي تريد مقابلته

 .حاجة الشريحةالمقابلة هو التحقق من المشكلة وأن تسيطر على حماسك فالهدف من هذه 
سببه الفضول أو حقًا أنهم بحاجة لحل للمشكلة ولكن لتتأكد على  اهتمامهم بفكرتك، قد يكون
منها الحديث عن الفكرة بدالً من الحدث و .ن مسببات اإلجابات اإلنحيازيةالمقابلة أن تكون بعيدة ع

 .عن المشكلة

 الحديث استمر أكثر من الوقت المحدد، ماذا أفعل؟
 و مر بها ن تقابل للحديث عن مواقفألنك تطلب من الشخص الحديث وجميع األسئلة تحفز م

مما قد يجعل  .بمشكلتهل معك نظرًا ألنك حقًا مهتم به ويتحمس من تقابمن الممكن أن  .روتينه
 ماذا تفعل؟ .المقابلة تستمر أكثر من الوقت المتفق عليه

ن دقائق عن الوقت المسموح لعله من ألفضل أ 5أخذكم الحديث ألكثر من دقيقة و 30إذا اإلتفاق 
ال أود  لكن بنفس الوقتوتعلمت الكثير والحديث معك وجدته مفيد " .تنبه من تقابل بأسلوب مؤدب
لكن ستجد بعد فترة أنه عليك و .ى رغبته في اإلستمرار فال بأ إذا أبد ."أن اخذ المزيد من وقتك
ل أن تنهي األفض لذلك .ألن الفائدة من المقابلة تدريجيًا ستقل .كالكما مستمتع إنهاء الحديث حتى لو

تستغل إهتمامه بأن تطلب منه السماح بالتواصل معه الحقًا إذا احتجت توضيح أكثر أو المقابلة و
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 ألخذ مقابلة أخرى قم بالبناء على اهتمامه .ل محاولةولذلك السبب ال تود أن ترهق أو .مقابلة أخرى
 .هم مقابالتمع حتى تعريفك بآخرين من الممكن أن تعملو

 من عمل المقابالت؟ متى اتوقف
 .تستمر على العمل عليها دوماً من ثقافة مشروعك الريادي و يتجزأالمقابالت يجب أن تكون جزء ال 

ستسأل، ما هو العدد المناسب الذي يكفي  .المقصود بالتوقف هنا، هو عندما تريد التحقق من شيء
 ؟توقعاتكللتأكد والتحقق من 

يعملون المقابالت بأنك تتوقف عندما تتوقف عن سماع الجواب الذي ستسمعه من هؤالء الذين 
يقترح خبراء عمل تلك  .شيء يضيف معلومة اضافية لك عن توقعاتك التي تريد التحقق منها

 :المقابالت اآلتي
 أسلوبك في طرح طريقتك ور يتغيو ةراجعاحرص على م .ةبعد المقابلة الثانية أو الثالث

 هل أنت حقًا تتعلم ما يجب عليك تعلمه؟ .ن تسأل نفسكالمهم، أو .ألسئلة وكيفية صياغتهاا
 هل هذه األسئلة تحقق ذلك أو ال؟

 على األقل البد أن تكون وجدت شخص يعاني من المشكلة التي تحاول  .بعد المقابلة الخامسة
ربما تتكلم مع الشريحة الخاطئة  إنكفهذا يعني  .إذا لم تستطع أن تجد أحد .أن تتحقق منها
 .لتك ليست مشكلة حقيقية تستحق الحلأو أن مشك

  إذا لم يحدث ذلك .من تقابل إجاباتستالحظ وجود نمط سائد بين  مقابالت عشرةبعد عمل ،
أو  .لعلهم ليسوا متقاربين كما تظن .فعليك مراجعة طريقتك في استهداف شريحة من تقابل

الب مثالً، من ط .تفصيل أكثرتحتاج ألن تكون ر من الالزم وان الشريحة المستهدفة عامة أكث
ان هناك حقًا مشكلة طبعًا، مع اإلفتراض  .الجامعات إلى طالب كلية الهندسة في جامعة

دت جإنك بعد المقابلة السادسة مثالً ولنفترض  .همتقابلالذين تستحق الحل يجدها هؤالء 
أوالً  ةبين من تقابلهم بأنهم يبحثون على مواقع التسوق اإللكتروني تشابه ونمطان هناك 

ك لو وصلت للمقابلة السابعة ولم يذكر  .متاجراللمقارنة األسعار ثم بعد ذلك يذهبون لزيارة 
اي شيء عن ذلك في المقابلة و أنت تريد التحقق من ذلك النمط  (رقم سبعة)ذلك الشخص 

هل  اشرةمب (رقم سبعة او من ستقابل الحقاً )ال تسأل نمط ك الللتختبر ذماذا تفعل لتتأكد؟ 
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بدالً من ذلك، قم بإستخدام  .غير مفيدةو ال؟ فذلك سيحفز اجابات مضللة وأنت تفعل ذلك أ
بعد ذلك يذهبون لمواقع ة المتاجر ورآخرون ذكروا لي أنهم يذهبون لزيا هناك" .هذه الطريقة

في التسوق ل  عار، ممكن أن تشرح لي ما هي طريقتكالتسوق اإللكتروني لمشاهدة األس
تقوم بطرح ذلك بعكس كطريقة لطرح السؤال و "نا  آخرون"أنت تستخدم  "؟ (المنتجاسم )

وبهذه الطريقة تختبر هل النمط السائد حقيقي أو ال، خصوصًا في المقابالت  .النمط السائد
بذلك تضع ما تظنه السلوك أو النمط و .تقابل نم معإذا ال يتم طرحه بطريقة عفوية  األخيرة

 .بطريقة غير مضللةختبار مع اآلخرين وقابلت في اال السائد بين من
إذا لديك معرفة، سمعة و وصول جيد في السوق الذي تستهدف فهذا مما الشك فيه سيساعدك في 

أيضًا و عهمم المناسبين لعمل المقابلةاالفراد ألنك تستطيع بسرعة تحديد  .تسريع عملية المقابالت
كثرة توقعات نموذجك الذي قمت بتوثيقه عقيد ومدى ت .طرح األسئلة المهمة والمفيدة في المقابلة

  .شك فيه على عدد من تقابل ومتى يجب ان تتوقف ال في الخطوة السابقة ستؤثر مما

 متى يمكنك اإلستغناء عن المقابالت؟
يا  قتج تتيح لك بسرعة بعمل تغييرات وتقنية لذلك المن إذا لديك مستخدمين، منتج، ومنظومة

من عمل  (في أغلب األحيان) وأقل تكلفةلك  أسرعى هؤالء المستخدمين فهذا تأثير تلك التغيرات عل
 ثيرهاوقيا  تأعلى سبيل المثال، تويتر يوميًا تجري تجربة واحدة على األقل إلختبارها  .مقابالت
 (.المصدر)وجدواها 

 ربعة عناصر ألي تحقق ناجحاتذكر ان هناك 
  من تقابل من الشريحة المستهدفة يؤكد لك من غير اي تحيز بأن هناك مشكلة حقيقية يعاني

 .منها
  تلك المشكلة ويجب أن تحللديه من تقابل يؤكد لك بأن. 
 استثمر الجهد، الوقت أو المال في سعيه لحل المشكلةمن تقابل وضح لك بأنه بذل و. 
 ح، للتوضي .منعه من محاولة حل المشكلةي سيطرتهخارج قدرته وحاجز  من تقابل يعاني من

لمن تقابل لحل المشكلة، القوانين  ويشكلون عائق سيطرةآخرون لديهم  أطرافربما هناك 
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جميع  ابدى الشركةظف ومتريد تقديم حل لشركة سياحة وأنت  .والمجتمع، التقاليد واألنظمة
النهاية ليس صاحب القرار إذن هناك حاجز يمنعه من لكنه في ولى والعالمات الثالثة األ
  .محاولته لحل مشكلته

 ر من خالل محادثاتكيتسعالاكتشاف 
 :صعب تحديد السعر المناسب ولكن الهدف من هذه األسئلة مساعدتك في اآلتيالمن 
 هل هناك فئة مستعدة للدفع مقابل حل تلك المشكلة أو لتلبية تلك الحاجة؟ 
  التي  الفئة أو الفئات "بيرسونا"هي  ماالخاصة بالفئة المستعدة للدفع؟ و "االبيرسون"ما هي

 لن تدفع مقابل الحل؟
 ما هو حجم سوق من سيدفع لحل المشكلة؟ 

مشكلة سؤال الشخص مباشرة عن كم تدفع مقابل الخدمة تود بنائها؟ انك تحاول من ذلك الشخص 
د تسأل لذلك ق .ألنك قد تحصل على اجابات مضلله اتوقع سلوكه وهذا النوع من األسئلة تود اجتنابه

ر عوقع كم تستتدفع حاليًا ومن ثم ت بطريقة غير مباشرة ومن ثم تحصل على فكرة كم هذه الفئة
النمط السلوكي لهذه الفئة من اعمال قاموا بها في الماضي وليس من خالل توقع  خدمتك بناء على

 :عند عمل المقابالتألسئلة حاول أن تسأل هذه ا .افعال لهم في المستقبل
 هذه  دائمًا إتبعوتدفع لها؟ ماهي الخدمات التي مشترك فيها و ما الذي تدفع له من تطبيقات؟

 "كم لك وأنت دفع؟"ذا كان نعم إو "لماذا"اإلجابة بنعم أو ال بـ كانت سواء سؤال باألسئلة 
عندما تعرف ما هي بالنسبة للشركات،  .هكذا ألنك تود معرفة األسباب المحيطة بذلكو

الخدمات التي يستخدمون لمحاولة حل مشكلتهم ممكن أن تستخدمها كبداية حتى وإن لم 
الء الشركات المقدمة لذلك الحل صل مع هؤاممكن أن تتو .يخبرك بالسعر الذي يدفعون

 .محاولة معرفة السعر المقدم لهمالمقابلة لتسألهم كما لو كنت أنت نفس من عملت معه و
 رعة حد بسبحيث عندما تبدأ المقابلة أو الحديث مع أ .من لن يدفعرفة من سيدفع وتريد مع

الذين سيدفعون من الذين لن يدفعون حتى وإن ارادوا استخدام  ممكن أن تقول هذا من
 .الخدمة
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 المقابالت و توقعاتك
؟ هل جاحهل يعني ذلك انك ضمنت الن .إلنجاح المقابلةالمقترحة عملت مقابالت، اتبعت الخطوات 

معنى ذلك انك ال تستطيع بناء شيء إال بعد اإلنتهاء من العديد من المقابالت؟ أو تتوقف عن عمل 
 المقابالت بعد ان تبني؟
زيد من ستثمار المالتحقق من التوقعات، يعني ان لديك ثقة أكبر اآلن إل .بالطبع ال، لجميع األسئلة

بت ذهه الفكرة المبدئية التي دونتها وذلك اإلتجا سواء اكان .المال في اتجاه معينالجهد، الوقت و
المقابالت والحديث مع العمالء ال و .تعلمت من تلك المقابالت مما فكرة جديدةللتحقق منها أو 
 .رألنك في حالة تعلم مستم .في حوار مستمربني فأنت على اتصال دائما معهم ويتوقف بمجرد أن ت

 اختبار خدمة أو منتج منافس
 مات هذه المعلو .لمقابلة على معرفة كيف هي تجربة من تقابل مع الحلول الحاليةاحرص في ا

 :من هذه األسئلةو .(MVP) ستفيدك عندما تحاول بناء النسخة األولى من منتجك
 ما الذي يعجبك في المنتج الحالي الذي تستخدم؟ 
 ما الذي تكره في المنتج الحالي الذي تستخدم؟ 
  في المنتج الحالي الذي تستخدم؟ (ضحغير وا)ما الذي تجده مربك 
 بالتحديد، ما الذي تجده مزعج في المنتج الحالي الذي تستخدم؟ 
 ما هو مفقود من المنتج الحالي الذي تستخدم؟ 
 كيف تعلمت استخدام المنتج الحالي الذي تستخدم؟ 
 كيف سمعت عن المنتج الحالي الذي تستخدم؟ 
 هل حاولت أي شيء آخر مثل ذلك؟ 
 نتج آخر؟هل جربت م 
 لماذا اخترت هذا المنتج بالتحديد؟ 
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 ماذا عن االستبيانات؟
الهدف الحقيقي من االستبيانات هو التأكد من  .، إطالقاً عمل المقابالتاالستبيانات ال تغنيك عن 

عند استخدام القنوات االجتماعية  .على نطاق أكبرالتي وصلت لها من خالل تلك المقابالت توقعاتك 
ممكن أن تضع أسئلة تعمل كفلتر، خصوصا إذا تبحث أو تهمك فئة  ،عدد ألكثريان إليصال االستب

إذن، عليك كتابة أسئلة في  .جامعيينذكور و 25-21بالفئة العمرية من  مثالً، أنت مهتم .معينة
االستبيان عن الفئة العمرية، الجنس، المرحلة التعليمية تهدف لفلترة نتائج االستبيان للحصول فقط 

 .لنتائج من هؤالء الذين أنت مهتم بهمعلى ا
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 وصلت لنهاية الدليل

هذا الدليل مختصر ولكنه غني بالمعلومات القيمة والمفيدة في سعيك لفهم شريحة عمالئك وتقديم 

 .ولكن كن منهجي وعملي في ذلك .دع الفضول يقودك للتعلم .األفضل لهم

 

 مشروعك عملونموذج الختبار فكرة طرق التريد تعلم المزيد من إذا مقالة على المدونة هذه 

 

 

 

 

 

 مع خالص امنياتي لك بالتوفيق،

  هدتركي ف

@TurkiFahad 
TurkiFahad.com 

 

 على المدونة لإلطالع على جميع مقاالت المدونة، صفحة الفهر للمزيد يمكنك زيارة 
 لمدونة تركي فهد للحصول على المقاالت حال نشرها، يةاالشتراك بالقائمة البريد

 .SoundCloudو  iTunes علىالريادة _في_سوالف#و االشتراك لسماع حلقات بودكاست 
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