
 

 المشاريع الريادية مصنع

 

 تركي فهد

 

 

 

 

 

 1.0نسخة 

 4102سبتمبر  13



 StartupsFactory.co 0 تركي فهدكتاب مصنع المشاريع الريادية | 

 مصنع المشاريع الريادية

 تركي فهد

 

 

 

 

 1.0 نسخة

 4102 سبتمبر 01

 

 

 

 

يهدف لمساعدة رياديين المشاريع الريادية على تحسين فرص نجاح مشروعهم من خالل اربعة  مصنع المشاريع الريادية :

 مخصص لرياديين المشاريع الصغيرة أو المتوسطة أو من يريد كتابة خطة عمل أو دراسة جدوى.الكتاب غير مراحل. 

 StartupsFactory.coمن كتب برنامج 

 

 

 

 

 

هذه النسخة و استخدام يحق لك مشاركة مراجعة نهائية لذلك قد تجد مالحظات لغوية و امالئية.  تراجعلم  هذه نسخة مجانية.

ستخدم الغراض تجارية و يمنع تال  ان . وStartupsFactory.coنسب المؤلف و  محتوى من دون الرجوع للمؤلف بشرطال

 .المزيد عن الرخصةلمعرفة االشتقاق. 

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
http://startupsfactory.co/
http://startupsfactory.co/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ar
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 6 المقدمة

 8 الفكرة توليد:  األولى المرحلة

 8 خدمتها تود شريحة

 8 (Jobs-to-be-done) انجازها-يُراد-التي-األعمال

 8 الحاضنات و المسرعات من

 9 األفكار تدوير

 9 محلي استنساخ

 9 الحالي السوق يف مهمشة فئة خدمة

 01 (Disruptive Innovation) المدمرة اإلبتكارات

 01 مختلفة الفئة لكن و" تقريبا" القيمة نفس

 00 لمنتج تتحول ميزة

 00 المشاكل مجلد

 04 تقليديةال األسواق تجزئة

 01 الخمسة اإلستخدام حواجز

 02 (Platforms and Marketplaces) االسواق و المنصات

 02 افضل بطريقة الخدمة أو المنتج تقديم اعادة

 01 حل لها تجد لم و منها تعاني مشكلة

 01 قبل من عمله تم

 01 تحب ما اعمل

 01 الراهن الوضع تحدي

 01 ُأمنية

 01 يومك؟ تقضي كيف

 01 األعمال نماذج من

 08 لتوقعاتك ترتقي لم

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


 StartupsFactory.co 1 تركي فهدكتاب مصنع المشاريع الريادية | 

 08 الثقافي و المعرفي مخزونك اثراء و الذات يرلتطو السعي

 91 الفكرة توثيق:  الثانية المرحلة

 09 فكرتك لتوثيق واحدة جملة

 41 (Business Model Canvas) العمل نموذج طتخطي

 41 العمل؟ نموذج تخطيط نستخدم لماذا

 41 الفرضيات ملخص

 91 الحل و الفكرة جدوى من التحقق:  الثالثة المرحلة

 49 المشروع؟ فكرة من اتحقق أن يجب لماذا

 11 مهم؟ الفكرة جدوى من التحقق لماذا

 11 للبعض؟ تحدي يمثل التحقق لماذا

 10 تبدأ؟ كيف

 10 (المقابالت) المحادثات

 14 بها تقوم أن الممكن من التي المقابالت/المحادثات انواع

 11 جاهز؟ منتج دون من مقابلة اعمل و اجد أن ممكن كيف

 11 عمالئك شرائح لتجد اقتراحات

 21 المقابالت و العمالء شرائح عن

 24 أحد؟ أجد لم إذا

 24 مقابلة لعمل إلكتروني بريد ارسال

 21 مقابلة؟ عمل على بالموافقة احد يرد لم إذا افعل ماذا

 21 المقابلة؟ على وافق من يحضر لم إذا أفعل ماذا

 21 ناجحة مقابلة لعمل اساسية نصائح ثالثة

 21 لمقابلتك مفيدة اسئلة

 11 المهمة و المفيدة لألسئلة وصوللل نصائح

 11 (المقابلة) الحديث اثناء عنها تبتعد أن يجب و مفيدة غيرة اسئلة

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
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 11 مفيدة الغير األسئلة في الوقوع لتتجنب نصائح

 11 مفيدة الغير و المفيدة األسئلة

 11 مقابلة اي( سكريبت) سيناريو لكتابة تقريبا   استخدامها يمكنك اسئلة

 10 المقابلة و المحادثة فشل أو نجاح

 11 المقابلة( قبل) الالزمة الترتيبات

 12 المقابلة( اثناء) الالزمة الترتيبات

 11 المقابلة( بعد) الالزمة الترتيبات

 11 تتعلمه أن يجب الذي ما مقابلة كل من اإلنتهاء بعد

 11 مختلفة لمقابالت عديدة سيناريوهات

 19 المقابلة اثناء تحدث قد مواقف و تحديات

 14 المقابالت؟ عمل من اتوقف متى

 11 المقابالت؟ عن اإلستغناء يمكنك متى

 11 ناجح تحقق ألي عناصر اربعة هناك ان تذكر

 11 محادثاتك خالل من التسعير اكتشاف

 12 توقعاتك و المقابالت

 11 منافس منتج أو خدمة اختبار

 11 االستبيانات؟ عن ذاما

 Iteration 11 و Pivot هو ما

 11 الفرصة حجم و السوق نوع المنافسة،

 MVP 81 - الجوهري األساسي المنتج

 81 الجوهري؟ األساسي المنتج بناء من الهدف هو ما

 82 االساسي

 82 الجوهري

 MVP 81 انواع

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
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 19 النمو و الحل تنفيذ:  الرابعة المرحلة

MVP 98 مشروعك 

 99 الريادية المشاريع و السريع النمو

 011 المميزات؟ اضيف كيف

 011 تنافسية قيمة تصنع ال الكثيرة المميزات

AARRR 010 

 011 النمو محركات

Traction 012 

Bullseye Framework 011 

 018 %11 قاعدة

 018 السوق مع المنتج مالءمة

 019 (Positioning) العمالء لدى الخدمة أو المنتج عن الذهنية الصورة

 AppSumo 001 قصة

 991 منك هاريد ما
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 المقدمة

 StartupsFactory.coقابل للنمو و االستمرار )في  إيجاد نموذج عملبكل بساطة هدف اي مشروع ريادي في البداية هو 

نموذج عمل  من الممكن أن تكون معظم عناصر نماذج االعمال انصحك بمشاهدتها(.ابتكار و تحسين دورة تدريبية عن 

انها مناسبة لمجموعة  - ركز انني قلت تعتقد -مجهولة أو على األقل لست متأكد منها. مثال ، تأتي بفكرة تعتقد  مشروعك الريادي

نها قبل أن تعمل على تطوير كثير من االمور التي يجب عليك التأكد مهناك الو لكن افراد و تساعدهم لحل مشكلة يعانون منها. 

أو خدمتك؟ و ما هي افضل طريقة  د انهم بحاجة لمنتجكقهل في االساس الفكرة حقا  مفيدة لمن تعتعلى سبيل المثال، فكرتك. 

أو االنشطة  دالنجاح؟ ما هي الموارق يتحقهم الشركاء الذين تحتاج لهم لااليرادات؟ من  لتحقيقتصل لهم؟ ماهي افضل طريقة ل

المهمة و التي اجاباتها قد تكون غائبة عنك و لكن  و غيرها العديد من االسئلةكيف تخفض التكاليف؟ التي يجب عليك القيام بها؟ 

 لينجح مشروعك الريادي.قبل التطوير ا و التأكد )التحقق( منها ضرورية همعرفت

مثل المصنع تأتيه "مصنع المشاريع الريادية".  فكرةفي كيف تتعامل و تنفذ فكرتك. و من هنا اتت  لمنهجية و نظامانت بحاجة 

يتم ربطها مع بعض لينتج لك في النهاية منتج جاهز للبيع  من خالل عدة انظمة و اساليب و معدات و  موارد والمواد االولية 

افضل و انجح الطرق المجربة ولية التي ستحولها من خالل تطبيق هي المادة األ فكرتك ،ستعمل نفس الشيءيحتاج له. في سوق 

ألن هناك خلل واضح و هذا مهم، . يحتاج لهامن المصنع بمنتج أو خدمة لسوق  ادية لتخرجفي تحسين نسبة نجاح المشاريع الري

عد المسبب االول يُ  (premature scaling) ٪. و التوسع المبكر٠٩نسبة فشل المشاريع الريادية فبيق المشاريع الريادية. في تط

 (. المصدر٪ خصوصا  للتقنية منها )٤٧بنسبة 

الحل و و تنفيذ  و الحل من جدوى الفكرة ليد الفكرة، توثيق الفكرة، التحققاربعة مراحل: توفي مصنع المشاريع الريادية هناك 

و افضل  الهدف من هذه المراحل االربعة هي تحسين فرص نجاح مشروعك الريادي. سيتم الحديث عن كل مرحلة. النمو

 في الكتاب بالتفصيل. الطرق و النصائح المتبعة من المختصين في تلك المجاالت

من اساليب البحث العلمي. حيث  مستمدةجذورها و طرق تطوير المشاريع الريادية اصبح "علم" بحد ذاته. و من خالل اساليب 

ان التعلم المستمر و تحدي افكارك بدال  من اإليمان األعمى بها هي جوهر ما ستقوم به خالل رحلتك في تطوير مشروعك 

 الريادي.

. كما ذكرت لك المشاريع الريادية المشاريع الصغيرة أو المتوسطةو المشاريع الريادية و لكن يجب ان اوضح الفرق ما بين

أو  ةبالنسبة للمشاريع الصغير موضليس هناك غ لحٍد ما الفكرة و نموذج العمل واضحة وتبحث عن نموذج عمل بينما 

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
http://startupsfactory.co/
http://blog.startupcompass.co/how-to-avoid-74-percent-of-startup-failures-benchmark-growth
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. و ليس هناك هدف جامح للنمو و وعالمشرتنفيذ . لذلك تجد نفسك تكتب دراسة جدوى ثم خطة عمل تساعدك على المتوسطة

و الغاية وراء بناء مشروع ريادي أو مشروع صغير / متوسط يلعب  .توسعة الخدمة على نفس نسق و وتيرة المشاريع الريادية

تختلف كليا  و التعلم الفشل  يريد عمل مشروع ريادي للمخاطرة، دور مهم في ماذا تريد أن تحقق. مما يعني أن قدرة تحمل من

تريد أن  تأن ،ففي النهاية. ىخرأفضل من اال مجموعةليس هناك و بالطبع، عن من يريد عمل مشروع صغير أو متوسط. 

لمخاطرة، تحمل الفشل و المجهول، ل فراد تلك المشاريع من حيث تقبلهماتؤسس كيان تجاري و لكن هناك فروقات بين سلوك 

 المشاريعو  (Startups) الفروقات بين المشاريع الريادية عن طويلحديث ال .مو و التوسعلنا في الرغبة الجامحةحب التعلم و 

 وفي الموضوع وهو حق أي شخص.  ه، و هذا ليس هدف هذا الكتاب و ستجد الجميع له رأي(SMEs) الصغيرة و المتوسطة

 لكن احببت ببساطة ان اوضح الفرق.

النمو و  ونحاوليريادية المشاريع ال رياديين ألن. فقط يريد بناء مشروع رياديلمن  خصصته عندما بدأت الكتابةالكتاب ألن 

، كان افضل ان اركز جهودي لفئة محددة بحيث التوسع في بيئة نسبة الفشل و المخاطرة عالية. و ألن لدي خبرة في هذا المجال

لن تجد اي حديث عن و لهذا السبب لفئة محددة. استطيع تقديم قيمة اكبر لهم بدال  من محاولة ان اكتب شيء عام و ليس مجدي 

ريادية و التي بالنسبة لهم اللمشاريع لكيف تكتب خطة عمل أو كيف تكتب دراسة جدوى. انا سأقدم لك ادوات و طرق مخصصة 

 في البداية. غير مجديةدراسة الجدوى  خطة العمل و

اصبحت اكثر من قبل تتجه نحو علم له قواعد و  -ألمحت سابقا   كما -االولى، ريادة االعمال قبل البدء هناك نقطتين مهمتين. 

لذلك و هذا يحدث في كيف تستخدم  متسعمجال الاسس. هذا ال يعني انه ليس هناك جانب ابتكاري أو ابداعي. على العكس 

النقطة  .تجاري ناجحإلى كيان  تساعد على تحويل المشروع الرياديمبتكرة و لنماذج اعمال االدوات و االساليب في الوصول 

 المفيد الذي يحسن فرص نجاح مشروعك. تتوقف عن التعلم يجب ان العندما تبدأ الثانية، 

مؤسس محرك البحث  Gabrielنصيحة انهي بها المقدمة. بأن الفرق بين الريادي الحقيقي و المدعي، المثابرة. 

DuckDuckGo اصبحت حماية الخصوصية جزء اساسي من قيمة الخدمة  4119ي عام و ف نوات على مشروعه. له ستة س

زاد اإلهتمام بالخصوصية مما ساعد على زيادة شعبية الخدمة و  4101في  NSAبعد تسريبات  و كان النمو ال بأس به. و لكن

و انا ال اطلب الريادة ليست للجميع.  ،و لهذا السببلذلك ضع هذه النقطة في البال، المسألة تحتاج لمثابرة و صبر.  إنطالقها.

منك التقيد بفكرتك االساسية. فربما ال تنجح كما تتوقع بعد التحقق و لكن مهما كانت الفكرة أو مهما تحولت أو تغيرت له. المهم 

 عليك ان تثابر.

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
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 الفكرةتوليد المرحلة األولى : 

 من يريد ان يأتي بفكرة مشروع. التالية من الكتاب. هذه المرحلة مخصصة لمساعدةاذا لديك فكرة يمكنك االنتقال للمرحلة 

 شريحة تود خدمتها

لكن ال  السوق إنجازها و افراداألعمال التي يود  بتسجيل بعد أن تحدد السوق، ابدأ دد و تود العمل فيه.لعلك مهتم بسوق مح

تستطيع  .الحلول المتوفرة ليست بالدرجة المرغوبة ألن أو لمهامإنجاز تلك ا هم منهناك حواجز تعيق ألن ربما .يستطيعون

 .الحديث مع افراد السوق ن خاللهذه التفاصيل ممعرفة 

 (Jobs-to-be-done)انجازها -يُراد-التي-األعمال

وهناك أيضا  What Customers Wantكتاب بعنوان  فأل Strategynلشركة االستشارات توني أوليك الرئيس التنفيذي 

-التي-يتم فيهما الحديث عن األعمال شيك.نسن عن ماهي وظيفة مشروب الميلك لبرفيسور هارفارد كاليتون كريست فيديو شهير

 انجازها.-يُراد

و لذلك التركيز يجب أن  .المنتجات و الخدمات إلنجاز عمل - نعم توظيف - و الفكرة ببساطة، أن العمالء يقومون بتوظيف

 :تكونو هذه األعمال قد  .ذلكينصب على تلك األعمال التي يريد هؤالء العمالء انجازها و مساعدتهم في 

 وظيفية (Functional .إنجاز عمل أو حل مشكلة :) 

 ( اجتماعيةSocial:) .تصف كيف المستخدم يريد أن يُشاهد أو يُفكر به من قبل اآلخرين 

 ( عاطفيةEmotional :)صف كيف المستخدم يريد أن يشعر.ت 

 من المسرعات و الحاضنات

. أو قائمة المشاريع التي تم Y Combinatorمثل قائمة  ،قراءة ما تود الحاضنات أو المسرعات الريادية اإلستثمار به

هي منصة مخصصة للمشاريع الريادية تساعدهم على و  ، Angel Listبلها. اجد نفسي دوما  اذهب لصفحة احتضانها من ق  

المشاريع ما هو جديد  اتعرف علىمن خاللها ممكن  لتلك المشاريع.و غيرها من األمور المهمة   عرض فكرة المشروع

 من خاللالخدمة مصممة بطريقة تتيح لك فلترة نتائج البحث  استثمارات مستثمر اتابع إستثماراته و هكذا. و ماهي آخرالريادية 

 عدة خيارات.

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
http://youtu.be/f84LymEs67Y
http://youtu.be/f84LymEs67Y
http://ycombinator.com/ideas.html
https://angel.co/companies
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 تدوير األفكار

ليس له عالقة  الفكرةهذه )سوق في سياق آخر تطبيقها على سوق  ةحاولمو في سوق  ناجحةخذ فكرة و هي ما اسميه على ا

الفراد و قدمتها المخصصة ل، اخذت فكرة الشبكة اإلجتماعية من بيئتها المعروفة Yammerمثال   .الجغرافية( بالحدود

قامت مايكروسوفت ) تهاما يتالئم مع طبيعلشركات مع ل، خدمة تساعد تطبيق فكرة الشبكة اإلجتماعية Yammerللشركات. 

 .(4104مليار عام  $0.4بقيمة باإلستحواذ عليها 

 استنساخ محلي

 (سياق هذا المثال يقصد به حدود جغرافية)سوق في  تأخذ فكرة من سوق آخربأنك  .هذه تختلف عن طريقة تدوير األفكار

 GoNabitوتحاول تنفيذها في سوقك المحلي مع مراعاة طبيعة سوقك المحلي و عمل التغييرات إذا لزم األمر. مثل ما عملت 

اخذت نموذج  Living Social .GoNabitالمقدمة للعروض المخفضة اليومية و التي بدأت في دبي واستحوذت عليها 

 على السوق المحلي. ذتهانفو  Grouponالعروض اليومية المخفضة التي بدأتها 

 في السوق الحالي خدمة فئة مهمشة

(. Hardcore Gamersبجهازها "اكس بوكس" كانوا يستهدفون سوق يسمى )مايكروسوفت " و باليستيشنسوني بجهازها "

فتحت  "Wii". و لكن نيتيندو بجهازها لهمهؤالء كانت الجرافيكس، و سعة التخزين و غيرها من المميزات مهمة لتجربة اللعبة 

 ؤالء(. هCasual Gamersهؤالء يسمون ) .مايكروسوفتة من قبل سوني و الباب لسوق جديد من خالل خدمة فئة مهمش

سوني و  ة.العائلعلى وجه الخصوص عن الترفيه البسيط و التجربة الممتعة و في الغالب تكون بمشاركة اآلخرين و  ونيبحث

تقديم  غير مجديو كان من  .تنطبق عليهم مواصفات فئتهم ألنهم ال .هتم بخدمتهمتولم  .لم ترى في هؤالء هدفمايكروسوفت 

ال تتطلب الكثير من و التي ايضا  كانت ألعاب بسيطة لهم ما يرغبون به من جاهلتهم و لكن نيتيندو قدمت تلذلك  .قيمة لهم أيضا  

جديد. يتم الحديث بشكل مطول عن نيتيندو في  الجهاز و فتح سوقتصنيع . بذلك إستطاعت توفير الكثير على Wii جهازها

 (.Blue Ocean Strategyالمحيط األزرق ) يجيةتاسترا كتاب

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
https://www.yammer.com/
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http://www.crunchbase.com/acquisition/78b34285f80f8cbf112688c50eb35428
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 (Disruptive Innovationاإلبتكارات المدمرة )

، The Innovator's Dilemmaكما يشرحها مبتكر المصطلح البرفيسور كاليتون كريستنسن في كتابة  بإختصار،النظرية 

 Sustainingابتكارات تحسينية ) عمل يمنة على اي سوق تسعى للحفاظ على مكانتها من خاللأن الشركات المه

Innovations)جذب العمالء المستعدين لدفع المزيد مقابل الترقيات و المميزات االضافية.  . هدف تلك الشركات المهيمنة، هو

و مع مرور الوقت تجد الشركات المهيمنة نفسها تدريجيا  تتجاهل المستخدمين العاديين الذين يرغبون بمنتج رخيص و بسيط. و 

مع مرور الوقت و ط و الرخيص الذي يفي بغرضها.الريادية بإبتكاراتها. التي تقدم لهؤالء المنتج البسي الشركاتهنا يأتي دور 

عندما ينتبه المهيمن على السوق بأن الشركة الريادية و .من افراد السوق الريادية ابتكارها لجذب المزيدالشركات تحسن 

المميزات و  ضافة المزيد منتحاول أن تعالج المشكلة غالبا  بإ و لذلك تأخر بالنسبة لها. قدلوقت يكون ا .استولت على السوق

ن كان في حصة السوق مم السابقة بينما تنقلب الموازين و تستولي الشركة الريادية علىتلك التحسينات و بيعها لفئة اعلى من 

 (.فيديو يشرح النظريةهيمن )مالسابق ال

حدد من هو المهيمن )واحد أو عدة( على السوق و الذي يقدم قيمة غالية و معقدة على افراد ذلك  من النظرية بفعل اآلتي،استفد 

و هل يمكنك تقديمها بطريقة  و تحديد واحدة فقط مهمة لهم؟ السوق؟ هل يمكنك أن تحدد ما هي المهام التي يريدون انجازها؟

)بشرط  الحالي الخدمة أو المنتجلهم من ( و ارخص تكلفة الفراد ذلك السوقبنجاح  ابسط )بشرط ان تؤدي المهمة المطلوبه

 يمكنك تحقيق ربح مستدام(؟

 "تقريبا" و لكن الفئة مختلفة القيمةنفس 

 تتيح( و التي Cloud hostingخدمة رفع الملفات على تقنية اإلستضافة السحابية ) ،(Dropboxدروب بوكس )استهدفت 

 تقريبا   – و التي قدمت العرض نفسه( Boxبوكس ) شركة بينمافي البداية األفراد.  ،تزامن ملفاتك و الوصول لها من عدة أجهزة

ن العرض و لك .مختلفة من حيث األمان، الخصوصية و التحكم عن االفراد لشركات. احتياجات الشركاتاها استهدفة و لكن –

القيمة التي تقدمها كال الشركتين تقريبا  لهذا السبب  و .اإلستضافة السحابية هي نفسهااألساسي برفع الملفات و تخزينها بتقنية 

عرض مالئم ض للشركات و بوكس تقدم دروب بوكس أيضا عر واآلن، .في البداية الف الفئة المستهدفة بينهماتعلى اخ متشابه

 لألفراد.

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
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https://www.box.com/
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 ميزة تتحول لمنتج

Bufferعلى الخدمات اإلجتماعية بطريقة سهلة وبسيطة. على أن  ك، خدمة تساعدك على جدولة نشر تحديثاتBuffer 

 ةمتوفرالحصول على مميزات إضافية  مقابلاستطاعت أن تبني منتج و تحقق إيرادات )هناك افراد مشتركين و يدفعون شهريا  

.ألنك Sprout Socialو  HootSuiteخدمات مثل إذا قمت بمقارنتها ب (Feature( فإنها مجرد "ميزة" )المدفوعة في الباقة

استطاعت أن انها  Buffer السبب في نجاحلفئتها.  قيمتهاالتحديثات مجرد ميزة في تلك الخدمات و جزء من  ستجد أن جدولة

و عملت على  التي تقدم تلك المنفعة المهمة لهم لدفع مقابل الحصول على تلك الميزةمحددة و مستعدة لمهمة لفئة  منفعةتحدد 

 مالئها.و اآلن من تلك الميزة بدأت تضيف و تبني منتج و قيمة افضل لع. تقديمها بطريقة افضل من مثيالتها

 مجلد المشاكل

و  .مشاريعك المستقبليةو افكارك ليعني ان ال تدون مالحظاتك  ربما ال تفكر حاليا  في القيام بمشروع ريادي و لكن هذا ال

و  ، زمالء العملاألفضل إذا كانت تلك األفكار تصنف على انها مشاكل مررت بها شخصيا  أو آخرين من األصدقاء، العائلة

أمور عدة. ممكن يكون  – مرهقة –غيرهم. أو ربما مواقف شاهدتها و الحظت أنها مرهقة لمن يُمر بها. طبعا، يدخل تحت 

سبب اإلرهاق الذي جعل من هذا األمر مشكلة ؛ المال، الوقت، الجهد، المهارة وغيرها من الحواجز التي تشكل تعب و إرهاق 

ا تُنصف بأنها مشكلة.عند مالحظة تلك المشكلة على الفور. أكتب عنوان بسيط على ذلك الشخص أو المجموعة مما يجعله

كلة تحدث باستمرار للمشكلة، حاول أن تصف بطريقة مبسطة المشكلة، وقت و مكان وقوعها و لمن حدثت معه. كلما كانت المش

در اإلمكان تحديد نقطة )أو نقاط( األلم . حاول قفريدة و ليست مستمرة حالةبدل من كونها  كلما كان أفضل. ألنها تكون ظاهرة

في تلك المشكلة بالضبط. هذا مهم، ألن ذلك الشخص يبحث عن حل يزيل تلك المشكلة. و كلما كانت المشكلة  –اإلرهاق  –

و إذا أمكن، تحدث مع ذلك  للحل أمر ضروري في نظر ذلك الشخص بشرط انه يبحث عن حل.مرهقة أكثر كلما كان الحاجة 

 –المشكلة )تدوين أهم نقاط تلك المحادثات. كل هذه المعلومات مفيدة ألنها أساس قم بو المجموعة عن المشكلة و الشخص أ

 .ياغة أولية لقيمة مشروعكاألركان الثالثة المهمة لص (الحل –السوق 

تي تقوم بسبب إعجاب السبب في كل هذا، أن المشاريع التي تقوم على حل مشكلة فرصتها للنجاح أكبر من تلك المشاريع ال

المؤسس بالفكرة. المشاريع التي تُبنى فقط ألن المؤسس مغرم بالفكرة )و ال تحل مشكلة( تتعب كثيرا  في إيجاد سوق يتقبلها، 

 .ناهيك عن التسويق الذي يجهد و ال يحقق النتائج المرجوة

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
https://hootsuite.com/
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 تجزئة األسواق التقليدية

Chris Dixon  مستثمر و ريادي معروف( تطرق في برنامج(This Week in Starups  إلنترنت وكيف انه يجزئ اعن

 .(Unbundling) ما يسميه ،لتقليدية إلى أجزاء صغيرةاألسواق ا

المتاجر الكبيرة )التي تبيع ادوات ومستحضرات التجميل، المالبس، العطورات وهكذا على سبيل المثال سنتر بوينت(، شركات 

تنفذ عدة اعمال بنفسها أو بمساعدة شركات مساندة. تلك اإلنتاج الفني وغيرها من الشركات التي تعمل في اسواق تقليدية تجدها 

بمساعدة اإلنترنت ممكن إنشاء أسواق جديدة لم تكن موجودة  ( إلى اجزاء صغيرة وunbundleالمهام المختلفة ممكن تجزئتها )

 في السابق.

م العطورات أو ادوات ( لزوار المتجر خصوصا لمن يزور قسSamplesجزء من مهام أي متجر كبير عرض وتقديم عينات )

غيرت ذلك  Birchboxومستحضرات التجميل. لمن يريد تجربة اي منتج عليه زيارة المتجر لتجربة هذه العينات ولكن 

 بمساعدة اإلنترنت.

Birchbox –  41$ للسيدات و 01خدمة تقدم شهريا صندوق يحتوي على عينات من ادوات ومستحضرات التجميل بقيمة $

قسمت ما تقوم به المتاجر  Birchboxللرجال. تجربة العينات كانت في السابق عمل موجود حصريا في المتاجر، و لكن 

 القيام به و بمساعدة اإلنترنت نجحت في ذلك. يمكنهاالكبيرة إلى اجزاء صغيرة وحددت تجربة العينات عمل 

Kickstarter –  خدمة تساعد من يريد أن يعمل مشروع مثال فيلم وثائقي أن يعرض مشروعه ويحدد مبلغ لتمويل المشروع و

. في سوق اإلنتاج الفني (Crowd Fundingبالتمويل الجماعي )مى ما سوف يقدم لكل من يساهم في تمويل المشروع، وهذا يس

تلك الشركات إلى عدة أجزاء وحددت  قسمت ما تقوم به Kickstarterهناك اعمال عدة مثل اإلنتاج، التسويق، التمويل وهكذا. 

 أنه من الممكن أن تسهل مهمة التمويل وبفضل اإلنترنت استطاعت النجاح في تلك المهمة.

 لذلك ممكن أن تستفيد من فكرة تجزئة األسواق التقليدية بإتباع النصائح التالية:

  في ذلك السوق أو من خالل القراءة، حدد سوق أنت شفوف به ولديك خبرة فيه )الخبرة قد تكون مكتسبة من العمل

 االطالع ومقابلة ناس لهم خبرة في ذلك السوق(.

  جزء السوق إلى اجزاء صغيرة بناء على المهام التي تقوم بها الشركات في تلك األسواق التقليدية، مثل ما فعلت به

Birchbox  وKickstarter. 

 نجاح أكبر.وباستخدام اإلنترنت تستطيع تحقيق كبير.  ركز على جزء واحد ممكن ان ينمو لسوق مستقل و 

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
http://cdixon.org/
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http://thisweekin.com/thisweekin-startups/
http://youtu.be/oe4ceqA4pqU?t=51m40s
http://youtu.be/oe4ceqA4pqU?t=51m40s
http://www.birchbox.com/
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http://www.birchbox.com/
http://www.kickstarter.com/
http://www.kickstarter.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.birchbox.com/
http://www.birchbox.com/
http://www.kickstarter.com/
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 حواجز اإلستخدام الخمسة

إزالة مشكلة و  علىألنها تساعدهم المستخدمون ال يسجلون في الخدمات ألن لديها أكثر المميزات أو ألنها األجمل تصميما بل 

من خالل تقديم حل لهم. الهدف،  احواجز يمكنك مساعدة المستخدمين في اجتيازه خمسةتخطي حاجز. و لتسهيل مهمتك هناك 

ز عليه من حيث كيف تبني الخدمة يركالت جتيازه ومساعدة المستخدمين بإبتحديد ماهو الحاجز الذي تحاول خدمتك  يكمن

 :ة هيالحواجز الخمسو .والتسويق له

 حاجز المهارة

بذلك على عمل صور مميزة من دون اي مهارة تذكر و تطلب مهارة. مثل، انستقرام يساعدعلى إنجازعمل ي ت تساعدخدماهنا ال

 حاجز المهارة. ةازال

 حاجز الوقت / الجهد

زالة حاجز جهد اليذكر وبذلك اب سرعة وعلى النشر ب أو بجهد أقل. مثل، تويتر يساعد على إنجاز عمل بسرعة خدمات تساعد

 الوقت/ الجهد. 

 حاجز المال

زالة حاجز المال ا و بذلك ر باقة مجانيةسكايب. توف. مثل، ا مع إمكانية الترقية متى ماشئتخدمات تقدم نسخة مجانية لتجربته

 . شئتمتها مع إمكانية الترقية متى ما لتجربة الخدمة ومعرفة قي

 حاجز الموارد

السحابية )منها اإلستضافة دمات تكلفة أقل احيانا. مثل، خوعالية بسرعة، كفاءة خدمات تساعد على الوصول للموارد 

Amazon AWS).  ساعدت انها و األهم على إطالقة التطبيقات بتكلفة تتناسب مع احتياجهم.المشاريع الريادية التقنيةتساعد 

 في السابق. هاحصول ن صعب عليهااللوصول لموارد ك تلك المشاريع

 حاجز الوصول

ربط فئات مع بعضها البعض في السابق كان يصعب عليها ذلك. مثل، المنصات واألسواق الرقمية فهي  على خدمات تساعد

 أمثلة على ذلك. ebayيوتوب و  تربط فئات في السابق كان صعب عليها االجتماع أو حتى إجراء عمليات تجارية.

 

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
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ركز  لذلك حدد و لمشروعك.كلما زادت فرصتك إلستقطاب مستخدمين أو عمالء جدد  بالكامل. أزلتهكلما قللت الحاجز أو 

افراد الفئة التي تريد ان لحديث مع كتشافة و التحقق منه من خالل او هذا امر عليك ا احد هذه الحواجز.جهودك على إزالة 

 تستهدف أو السوق الذي انت مهتم به.

 (Platforms and Marketplaces) و االسواق منصاتال

 تلك الخدمة أو المنتج و ليس هناك تريد الحصول على هل ممكن ان تكتشف فئة تريد تقديم خدمة أو منتج و هناك فئة أخرى 

، eBay ،Airbnb، سوق.كوممثل  . هناك أمثلة عدة لهابينهم. ببساطة هذا هو دور المنصات و االسواق طريقة فعالة للجمع

Booking، etsy  .وغيرهم الكثير 

 بطريقة افضل اعادة تقديم المنتج أو الخدمة

أو حتى  منتجات خاصة بهم يطورونتجدهم  من الممكنو  بأنفسهم ااألفراد يحاولون القيام به ات وتجد الشركال هناك اعم

جات و من ثم تقديم حل . يمكنك دراسة تلك األعمال و المنتيستخدمون طرق بدائية )العمل على ورق و قلم على سبيل المثال(

 المستقلة أو تلكالفرق الصغيرة  ةساعدمل 0999، خدمة بدأت Basecamp تبدوا افضل قيمة لهم. بما يقومون بهمقارنة 

في السابق، كان على الفرق الصغيرة  إشتراك شهري. و بطريقة سهلة مقابلإدارة مشاريعها بنجاح  الموجودة في الشركات على

وهذا مما الشك  .أو شراء حقوق استخدام برنامجمنتج خاص إلدارة المشاريع. في الشركات عمل، تطوير و صيانة التي أو تلك 

، استطاعت أن تقدم Basecampمتابعة. و لكن الالصيانة و  التعلم، كان يتطلب بذل المزيد من الجهد، المال و الوقت فيفيه 

ايضا   Basecamp ارنة بما كانوا يدفعون او يستثمروا فيه من وقت و جهد.مق مقابل سعر رمزي )إدارة المشاريع( تلك الخدمة

من خالل االنترنت و ليس على لها الوصول التي تتيح للمستفيد امكانية  (SaaSالبرمجيات كخدمة )سمى ي نموذجمثال على 

و ت يتم االحتفاظ بها لك احتى البيان الشركة تهتم بهذه األمور التحديثات. الحدثأو االهتمام بالترقية  برناجالمستفيد تحميل اي 

 .يمكنك الوصول لها من اي مكان
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 مشكلة تعاني منها و لم تجد لها حل

 (:Y Combinatorراهام )الشريك المؤسس للمسرعة الريادية الشهيرة يقول بول ق

أنه  ،بديهيا   االمريبدوا  من بين عدة أمور، هذا يضمن أن المشكلة حقيقية.؟ تعاني منها مشكلة لعمل علىا هو مهم جدا  "لماذا 

 هيإلى اآلن، أكثر األخطاء شيوعا  التي تقع بها المشاريع الريادية و لكن  .هالتي حقا  موجودالمشاكل  فقط على يجب أن تعمل

 "ال يعاني منها احد. مشكلة حلمحاولة 

"Why is it so important to work on a problem you have? Among other things, it ensures the 

problem really exists. It sounds obvious to say you should only work on problems that exist. And 

yet by far the most common mistake startups make is to solve problems no one has ".  

 

تستطيع تحقيقها؟ ماهي التحديات الصعبة التي تمر بها في يومك سواء في  التي تود انجازها ولكن لسبب ما الماهي األعمال 

 حل، تجدوهل ممكن أن تحددها و معرفة السبب أو األسباب وراء ذلك؟ هل يوجد لها حل؟ و إذا  ؟حياتك الشخصية أو العملية

 . و هذاو الحل حقق من جدوى الفكرةسنتالحقا ،  ا ليس هناك حل لها؟تلك المشكلة؟ أو لماذالتخلص من  فيلم يساعدك لماذا 

 تعمل على من ثم و لمشكلة.على اثبات أننا لسنا لوحدنا نعاني من تلك المشكلة مما يؤكد أن هناك سوق يحتاج لحل تلك ا سيساعد

 لمشروعك. يقة تحقق قيمة للفئة و عائد ربحيحل المشكلة بطر

 تم عمله من قبل

فيسبوك لم تكن أول شبكة اجتماعية في وقتها ومع ذلك حاليا  هي من يتزعم سوق الشبكات اإلجتماعية بعدد المستخدمين. من 

تأتي اي أن هناك من سبقك في السوق وأنت  ،r AdvantageSecond Moveالممكن أن تستفيد من ما يسمى في اإلدارة 

خبرك هل هناك سوق أوال؟ يوأيضا  وجوده وادائه س .تستفيد من تجارب األول ومن األخطاء التي وقع بها و تحاول ان الحقا  

 طبعا  هناك نقاط البد من توضيحها:

 هل هناك فئة أو فئات اخرى تم تجاهلها؟ هل ومعرفة  .على تخطيط نموذج العمل بة نموذج عمل منافسكليك كتاع

ل ه من خالات التوزيع بحيث تصنع لك ميزة عنالمستخدمين بتكلفة أقل منه؟ هل بإمكانك أن تحسن قنو جذببإمكانك 

هل يمكنك تكوين عالقة مع العمالء افضل من تلك  ؟ وماهي تلك القنوات التي تنفع؟ من التي ال تنفع؟اإلنتشار السريع

 لعمالء السوق(؟ ةمهم تاذا كانطبع ، هذه فقط مهمة لباالموجودة )
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  إن لم تكن األول،  حتى والمنافس. عن  كيف هي مختلفة عرف الخدمة وتُ كيف خرى عليك اإلنتباه لها مثل اهناك أمور

ألن من و ما الينفع  معرفة ما ينفعل الالزمة كفاءةالالفعال و  عليك أن تسرع لتكون كذلك من خالل اإلنتشار السريع

خدمات التواصل مثل ما فعلت فيسبوك مع  من المهم أن تجتازهف .ساعدك بإثبات أن هناك سوق وحاجة سبقك

 .التي سبقتها خرىاإلجتماعي اال

 اعمل ما تحب

هل ممكن إذن،  ؟أو رسالة تؤمن بهاهل لديك هواية تمارسها بإستمرار؟ أو هل هناك أمر تجد نفسك شغوفا  به، و ال تمل منه؟ 

لمشروع ذو نموذج عمل قابل  تحول ذلك ثم تجذب اآلخرين لك و من ثعليك ان تجد قيمة في ما تفعل بحي مشروع؟لتحولها 

 و اإلستمرار.  للنمو

 تحدي الوضع الراهن

خالل تحدي  بإمكانك ابتكار افكار جديدة من .يقومون بتحديها اشخاصسائدة تنتظر  في العديد من األسواق هناك اعتقادات كثيرة

هل ممكن تغيير و لماذا من خالل قنوات التوزيع تلك؟  ؟لماذا تباع المنتجات بهذه الطريقة اإلعتقادات السائدة في تلك األسواق.

التي ستساعدك في  األسئلةو غيرها من ؟ خرى ممكن استقطابهااات؟ هل هناك فئات ذا يتم فقط استهداف تلك الفئالمالسعر؟ 

تحدت عندما بدأت  Dell شركة .تقبلوهاعمل عصف ذهني للعديد من األفكار التي تتحدى الوضع الراهن و التي تجد الكثير 

استخدام موقعها كقناة بيع مباشر بينها و بين العمالء بدال  من من خالل  هزة الحاسب الشخصيةبها اجتباع التي الطريقة التقليدية 

وسطاء كما كان سائد في تلك الفترة. باإلضافة لذلك، لم تقم بتركيب اي جهاز إال عند طلبه من قبل العمالء من خالل استخدام ال

 عائد ربحي عالي مقارنة بمنافسيها.و بذلك استطاعت توفير الكثير و تحقيق  موقعها.

 منيةأُ 

. و هذه قد تكون فرصة لمشروع. لوحدك لست أنتأو ليس كما تتمناه؟ ربما ليس موجود  وهل هناك خدمة أو منتج تتمناه، 

تجده في لم تستطع أن صيغ تلك األمنية بطريقة مبسطة و سهلة الفهم و توضيح ما هو الذي تبحث عنه ولماذا عليك أوال  أن تُ 

التي تتمانها في من الممكن ان تكتب ذلك المنتج أو الخدمة  أو لماذا ليس هو موجود كما تتمناه. .المنتجات و الخدمات الحالية

ومن ثم  .الموجودة تلكمن مميزات ال تتحقق حاليا  مع  ذلك المنتج أو الخدمةجميع ما تود رؤيته في تتفرع منها منتصف دائرة و

 يمثلون سوق مغري خدمته.بحيث تتحقق انك لست لوحدك و هناك آخرون 
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 كيف تقضي يومك؟

 البيئة و أو لمهنة، امن نفس السوق . سواء كانوابتقديم خدمة أو منتج لهمتعتمد هذه الفكرة على متابعة عدة افراد مهتم أنت 

مشاهدة و تسجيل مالحظاتك حول كيف يقضون يومهم في مزاولة عملهم أو كيف تعتمد على الغيرها من اإلحتماالت العديدة. 

يقضون يومهم في روتين محدد ليس شرط أن يكون في نطاق العمل ربما في نادي رياضي، البيت و هكذا. دورك يكمن في 

ر من المال أو الجهد أو يمحددة وجدتهم يقضون وقت طويل في إنجاز أمر؟ أو كلفهم الكث فترات هل هناكعن تدوين مالحظات 

 .)تذكر حواجز االستخدام الخمسة( م في تلك اللحظات يتذمرون من ذلكو هل وجدتهأ ؟هم تعلم مهارة قبل البدء بالعملاحتاج من

في  رالمراقبة، التدوين و يمكنك اإلستفسار لمعرفة المزيد من دون تدخل مباشفي فقط يكمن ال تقترح حلول، إطالقا . دورك 

في  و الحل هناك المزيد عن نوع االسئلة التي يجب عليك سؤالها في قسم التحقق من جدوى الفكرةحلول. الن أو اقتراح الروتي

 هذا الكتاب.

 من نماذج األعمال

(. إذا Business Model Canvasهنا افترض انك تعرف ماذا يعني نموذج العمل و كيفية كتابته على تخطيط نموذج العمل )

 .StartupsFactory.coفي  الُمعدة كجزء من البرنامج التدريبي مع الكتاب من خالل الدورة هاك تعلمال تعرف، يمكن

في سوق تود العمل فيه أو في شركة تود عمل مثل مشروعها. بعد ذلك  منتج أو خدمة لشركة قائمةكتابة نموذج عمل يمكنك 

نفسك و فريقك: هل يمكننا تقديم قيمة  الذي كتبت. وهذا يكون من خالل سؤالعمل المن نموذج  ةتبتكر نماذج مختلفة منطلق

ير قنوات يتغهل ممكن ات؟ هل هناك فئة لم تخدم أو مهمشة في هذا النموذج الحالي؟ هل ممكن تغيير مصدر اإليراد ؟أفضل

عمالء بطريقة مختلفة و مفيدة لفئة محددة تجد في ذلك مع ال؟ أو هل ممكن أن تقدم عالقة أو اكثر كفاءة أسرع لتصبحالتوزيع، 

 .حفيزك إلبتكار نماذج جديدةكل هذه األسئلة هدفها ت ؟قيمة مضافة عن القيمة المقدمة الحالية من النموذج الحالي

. حيث (Amazon WebServicesخدمة امازون لحلول الويب السحابية )ت العديد من نماذج األعمال مثل ابتكرامازون 

نموذج  من خاللاستفادت من بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تستخدمها لضمان استمرار موقعها بتقديمها لآلخرين 

حيث استفادت من قدرتها  (.Fulfillment by Amazonخدمة التخزين و الخدمات اللوجستية من امازون )عمل مبتكر. و 

عها بتقديم تلك الخدمات لآلخرين من التجار من خالل نموذج عمل على التخزين و الخدمات اللوجستية المذهلة التي تدير بها موق

 مميز.
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 لم ترتقي لتوقعاتك

ما هي األسباب؟ و أين حدث التقصير؟ هل يمكنك أن تقدم ما هو  ولم ترتقي لتوقعاتك او طموحاتك؟هل جربت خدمة أو منتج 

األمر  في نفس الطموح و الرغبة. اذن، فكرراء و يسعونهل انت لوحدك أو هل هناك آخرون أفضل و تغطي جوانب التقصير؟ 

 حاول أن تقدم منتج يرتقي لطموحك و توقعاتك.و قم بدراسته ومن ثم 

 السعي لتطوير الذات و اثراء مخزونك المعرفي و الثقافي

و القصص  و القراءات تحفز جانب مهم. الرواياتفكل نوع من الكتب القراءة مهمة في زيادة مخزونك المعرفي و الثقافي. 

الخيالية من الممكن ان تساعدك في تحرير خيالك و إعطائه الفسحة الالزمة. السير الذاتية تساعدك في التعلم من تجارب 

 خصص لنفسك وقت من اجل القراءة و االطالع.لذلك اآلخرين. وهكذا. 

ألنها تفتح عينيك و ذهنك إلحتماالت عديدة قد تكون  .متفتح لخوض تجارب شخصية ال ترى نفسك تقوم بها حاول ان تكون

كن إيجابي و حاول أن تدفع نفسك لتخرج  مثال ، قد ال تجد نفسك تحضر ملتقيات أو مؤتمرات، حاول أن تحضرها. غائبة عنك.

تك. و لها ايضا  في التعرف على نفسك اكثر و ماهي حدودك و امكانياهذه التجارب تساعدك  بالفائدة القصوى من تلك التجارب.

 . التجاربالقدرة في مساعدتك باكتشاف افكار و حلول لم تكن لتعرفها لو لم تقم بتلك 

ساعدك على اكتشاف منتجات و خدمات غير معروفة لديك أو لمجتمعك. و إذا ال يمكنك ذلك، على أقل السفر لبلدان أخرى ت

 االفكار، المشاريع و اإلبتكارات من انحاء العالم.و التي تقوم بعرض  Springwiseتقدير حاول متابعة مواقع مثل 
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 الفكرةتوثيق المرحلة الثانية : 

و تأتي بفكرة مشروع ريادي. يجب عليك أن توثقها. ألنك تريد من الفكرة أن تخرج من ذهنك بحيث يمكنك مشاركتها  بعدما

 و تحسينها و التحقق من عناصر نموذج العمل الخاص بها. مع اآلخرينمناقشتها 

 ق فكرتكيوثلتواحدة جملة 

 الجملةستخدم هذه ن(. Business Model Canvasفكرتك على تخطيط نموذج العمل ) توقعاتقبل الحديث عن توثيق 

 يناسبك:. فقط امأل الفراغات بما لتوثيق اهم عناصر فكرتك في هذه المرحلة األوليةالبسيطة 

و  (أو الروتين يقومون بهذا العملمشكلة( عندما )الطبيعة تذكر ) يواجهون بأن )هؤالء المجموعة من األفراد( /توقع"لدي اعتقاد

و التي ستحقق لهم )المنفعة التي يحصلون عليها من استخدام منتجك أو خدمتك لحل المشكلة  حلك للمشكلة(تذكر لمساعدتهم )

 "أوانجاز الروتين(

 أو

و  (لة( بسبب )تذكر الحاجز او العائقمشكال"لدي اعتقاد/توقع بأن )هؤالء المجموعة من األفراد( يواجهون )تذكر طبيعة 

و التي ستحقق لهم )المنفعة التي يحصلون عليها من استخدام منتجك أو خدمتك لحل المشكلة  (تذكر حلك للمشكلةلمساعدتهم )

 ."أوانجاز الروتين(

عدم قدرتهم ) بسبب( تأجير أو بيع الممتلكاتمكاتب العقار الصغيرة( يواجهون )صعوبة في اعتقاد بأن ) )أو لدينا( لديمثال: 

و التي ستحقق لهم )تخفيض في تكاليف  (سنبني منصة لربطهم بأخصائيين التسويق)و لمساعدتهم  (ممتلكاتهمتسويق على 

 ."التسويق و ارتفاع في المبيعات(

 :ا اكثرمهالسابقة لنفه لنجزء التركيبة

 .الفئة المستهدفة : مكاتب العقار الصغيرة 

   : عدم قدرتهم على تسويق ممتلكاتهم.ل -صعوبة في تأجير أو بيع الممتلكات المشكلة و السبب الذي تعتقد أنه مسببها 

 ين التسويق.الحل المقترح : بناء منصة على االنترنت مخصصة لربط اصحاب مكاتب العقار الصغيرة مع اخصائي 

  تخفيض في تكاليف التسويق و ارتفاع في المبيعات.التي سيحققها الحل لهؤالء العمالءالمنفعة : 

https://twitter.com/TurkiFahad
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)جميع مكاتب و شركات العقار( ألن هذا سيأخذ وقت كثير وستحصل على نتائج متباينة ستصعب  لم أقل الحظ في المثال أننيو 

 .صحيح هي كذلكف و محددة و لكن هذا ال بأس به. ةقمت بتحديد فئة قد تبدوا صغير . لذلكالحقا   عليك اتخاذ قرار بشأن توقعاتك

 Beachhead strategyتسمى هذه االستراتيجية  .و ستعطيك موطئ قدم في ذلك السوق و لكنها جزء من سوق كبير

جيات الحرب. بدال  من ان هي استراتيجية كمعظم استراتيجيات االدارة مقتبسة من استراتيو )استراتيجية رأس الشاطىء(.

تستولي على شاطىء بأكمله. تقوم بتركيز جهودك على جزء من الشاطئ )رأس الشاطئ( لتكون موطئ قدم لك إلحتالل 

دخول اوروبا من الغرب حددت  0922و التقدم لألمام. اشهر مثال على ذلك، عندما ارادت قوات الحلفاء عام  ةالشاطئ بأكمل

 تحقيق ذلك الدخول و تدريجيا  تعمقت في اوروبا من الغرب.  جزء من شاطئ نورماندي ل

 الوصول لفئة محددة

عليك أن تدرك أنه بالرغم من أن الخدمة التي ستقدمها تود أن تخدم مجموعة كبيرة و من الممكن أن تكون مفيدة للعديد من 

و تكون جدا  منضبط في ذلك، خصوصا  في  شرائح العمالء إال أنه عليك أن تبحث و من ثم تنضبط و تلتزم مع شريحة واحدة

 البداية.

 عدم اإلنضباط في هذه ناحية خطر، لألسباب اآلتية:

  ألنه ستصبح لديك العديد من الخيارات! نعم الخيارات العديدة خطرة. خصوصا  في البداية عندما تحاول معرفة نموذج

 عمل ناجح ومواردك قليلة.

 ،ألنه بالرغم من أن الخدمة ممكن أن تخدم جميع تلك الشرائح من العمالء و  ستغرق في محيط من الطلبات المختلفة

لكن لكل فئة حاجة خاصة. إذن، من أين تبدأ؟ هل تبدأ مع أكبر شريحة؟ ولكن ربما ال يكونوا على إستعداد للدفع. 

مو؟ هل رأيت ممكن أن تبدأ مع التي تريد الدفع؟ و لكن ربما حجم تلك الشريحة صغير و ليس هناك مجال للن

 المعضلة.

  ، سيصعب عليك اإلستفادة و تحليل المعلومات التي ستحصل عليها من المقابالت. ألن جميع البيانات ستقول لك الحقا

 هناك رغبة ولكن ليس بالدرجة الكافية لتقنعك ان هناك مشكلة حقيقية و حاجة ُملحة لحلها.
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عن تجزئة  Disciplined Entrepreneurship ةالتي تحدث عنها في كتاب Bill Auletلذلك لعله من المفيد اتباع نصيحة 

 و هي بإختصار: Beachhead strategyتيجية او التي تعتمد على استر. للوصول لمجموعة محددة السوق لمشروعك الريادي

 .ينصح بأن تبدأ بعصف ذهني الختيار سوق لفكرتك من دون اي تجزئة، مثال   سوق التعليم 

  ثم حدد من هم المستخدمين الذين ممكن ان يستفيدوا من فكرتك. في هذه المرحلة ابحث عن جميع المستخدمين و ال

تحاول ان تحدد المشترين فقط. هذا سيوسع لك دائرة الخيارات. خصوصا  في هذه المرحلة من العصف الذهني. بناء 

ستخدمين المحتملين في هذه السوق ممكن أن يكونوا على المثال السابق، استهدفت سوق التعليم. لذلك قائمة الم

 المعلمين، االداريين، الطالب، االباء و االمهات. 

  يمكنك كما يقولBill  تقسيم هذه المجموعات من المستخدمين إلى اجزاء متعددة. مثال ، اذا اخذنا على سبيل المثال

ون بها )الحكومية و الخاصة/األهلية(، ثم بعد ذلك مجموعة المعلمين. يمكنك تقسيمهم بناء على المدارس التي يدرس

تقسيم تلك المجموعتين )الحكومية و الخاصة/األهلية( إلى مجموعات اخرى بناء على المراحل التعليمية )االبتدائية، 

 و هكذا. هؤالء المعلمين هاالمتوسطة و الثانوية( أو ربما بناء على المناهج التي يدرسون

 و ان صادف  .التي يقوم بها االفراد لكل مجموعةاالعمال  -ا التشجر من االفكارتسلسل لهذ كون آخرأن ي احرص على

و كان المستخدم ايضا  مشتري يمكنك معرفة االعمال من خالل االجابة على السؤال : لماذا قد يرغب المشتري في 

هذا السوق و تلك المجموعة بشراء المنتج أو الخدمة؟ لنعود لمثالنا. معلم لمدرسة خاصة/اهلية لطالب المرحلة 

لتي يقوم بها معلمين من مدارس حكومية لطالب المرحلة االبتدائية. إذا االبتدائية قد يقوموا بأعمال مختلفة عن تلك ا

للتوضيح، تلك  وجدت تشابه بين اعمال اكثر من مجموعة ال تحاول ان تجمع المتشابيهن مع بعض. دعهم منفصلين.

ت، اختباراال اعدادليس الحصر : التدريس،  ربما تكون على سبيل الذكر و )المعلمين( االعمال بناء على مثالنا

 رامج الالمنهجية و هكذا.بتصحيح االختبارات، اعداد ال

  التي تشكل  المجموعةديد تحو  بعد ذلك عليك تقييم تلك المجموعاتتستحق المتابعة.  مجموعة04-1احصرها لفقط

 ر للبدء بها و عمل مقابالت مع افرادها.فرصة اكب

ا. مثال لمجموعة )معلمين في المدارس الحكومية االبتدائية يقوم مجموعة ممكن أن تختار منه 09في الصورة ستالحظ  وجود 

 (.0بعمل #
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 (Benefit vs. Featureالمنفعة و الميزة )

 المنفعة في الغالب تقع بين ثالثة انواع:

  وظيفية : إنجاز عمل أو حل مشكلة. امثلة، ربما اداء منتجك أو خدمتك أفضل من غيرها في السوق، أو ربما تساعد

( افضل من غيرها، customizationانجاز المهمة افضل أو اسرع من غيرها في السوق، أو انها توفر تكييف )على 

أو ربما تساعد على سهولة الوصول لشيء كان في السابق صعب أو مستحيل، أو تمتاز بسهولة االستخدام، أو انها اقل 

 ها تساعد عمالئك بخفض التكاليف.سعر من اآلخرين و منافستك على السعر افضل من اآلخرين، أو ان

  اجتماعية : تصف كيف العميل يريد أن يُشاهد أو يُفكر به من قبل اآلخرين. امثلة، ربما منتجك يسمح للعمالء بأن

يحسنوا مكانتهم أو سمعتهم، أو ربما تساعدهم على التواصل بطريقة أفضل، أو تساعدهم في اناقتهم و مظهرهم، أو 

 الحداثة. تجعلهم في الطليعة و

  عاطفية : يصف كيف العميل يريد أن يشعر. امثلة، ربما منتجك يساعد العمالء على تقليل المخاطر و تحقيق راحة بال

 تحسن حالة العمالء العاطفية أو النفسية. م لعمالئك، ربما منتجك أو خدمتكهتصميم المنتج م لهم، أو ربما

المستخدم عند حل المشكلة من خالل استخدام خدمتك أو منتجك،  ها و يريدهايبحث عن( تمثل القيمة التي benefitsالمنافع )

(. و المهم أن ال تبدأ بالعكس. مثال ، سرعة تقديم نتائج البحث )المنفعة(، featuresوالتي تترجم في المنتج على صيغة مميزات )

يحقق ذلك من خالل فلترة البحث الممكن أن  منيحتاج لها المستخدم إلختصار الوقت و الجهد للوصول للمعلومة )المشكلة(. 

 بدال  من المنافع. توثيق فكرتك جملةلك احرص على عدم ذكر مميزات في لذ )الميزة(.

 التعليم

االباء و 
 االمهات

 المعلمين االداريين الطالب

األهلية/الخاصة  

 الثانوية

1#العمل   

2#العمل   

3#العمل   

4#العمل   

 المتوسطة

1#العمل   

2#العمل   

3#العمل   

 االبتدائية

1#العمل   

2#العمل   

 الحكومية

 الثانوية

1#العمل   

2#العمل   

3#العمل   

 المتوسطة

1#العمل   

2#العمل   

3#العمل   

 االبتدائية

1#العمل   

2#العمل   

3#العمل   

4#العمل   

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


 StartupsFactory.co 41 تركي فهدكتاب مصنع المشاريع الريادية | 

 (Business Model Canvasتخطيط نموذج العمل )

 تريد أن تأخذ موضوع التوثيق لمستوى أعلى من حيث كتابة نموذج عمل فكرتك.  اآلن

 يصف كيف المنشأة سوف تصنع قيمة و تعمل على تحقيقها و اإلستفادة منها""نموذج العمل 

أيضا يمكنك اإلستعانة بها في المراحل القادمة. و من المهم أيضا ، أن تكون سهلة  و لذلك تريد اداة ممكن أن تساعدك في ذلك و

 بصرية. و التعلم ،اإلستخدام 

 (.Business Model Canvasستعين بما يسمى تخطيط نموذج العمل )كر و اكثر، ستولتحقيق جميع ما ذ

اداة من صفحة واحدة و مكونة من تسعة مجموعات تساعد على وصف، تصور، تقييم و تحدي نماذج "تخطيط نموذج العمل 

 ".األعمال بطريقة سهلة و بصرية

)هناك نسخة عربية منه بإسم  Business Model Generationهاب في كتاب تخطيط نموذج العمل يتم الحديث عنه بإس

تساعدك على شرح، تصور، تقييم و تغيير  –تخطيط نموذج العمل يتكون من تسعة مجموعات ابتكار نموذج عمل تجاري(. 

 نماذج األعمال الخاصة بمشروعك بطريقة سهلة و المجموعات هي:

 

 شرح موجز المجموعة

 العمالء مجموعة شرائح

(Customer Segments) 

تحدد شرائح عمالئك سواء كانوا أشخاص أو 

 مجموعات.

 مجموعة القيم المقترحة

(Value Proposition) 

المنتجات أو الخدمات التي تقدمها لتلبية احتياجات كل 

شريحة من شرائح العمالء والتي سبق وأن حددت في 

 )مجموعة شرائح العمالء(.

 التوزيعمجموعة قنوات 

(Channels) 

 لكل شريحة تقوم بخدمتها. ةالمناسب القيمةكيفية توصيل 

 مجموعة العالقات مع العمالء

(Customer Relationships) 

و عن  لطريقة التي ستتبعها لتخدم شرائح العمالءتهتم با

العمالء التي تستطيع أن تُكونها مع  مع عالقاتالأنواع 

 كل شريحة تخدمها في مجموعة شرائح العمالء.
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 مجموعة مصادر اإليرادات

(Revenue Streams) 

من كل  تحصل عليهاماهي االيرادات التي تستطيع أن 

شريحة من شرائح مجموعة العمالء )مثال هل تكون 

االيرادات عن طريق اإلعالنات، 

 ( و هكذا.SaaS،فريميوم االشتراكات،

 مجموعة الموارد الرئيسية

(Key Resources) 

الموارد المهمة في إنجاح نموذج العمل الخاص بك. 

ممكن أن تكون هذه الموارد مباني، مصانع، سيارات، 

أو بشرية وقد تكون مملوكة أو معدات، مالية، فكرية 

 مستأجره.

 مجموعة األنشطة الرئيسية

(Key Activities) 

ك القيام بها إلنجاح األنشطة المهمة التي يجب علي

نموذج العمل مثل االنتاج، حل المشكالت أو 

 االستشارات.

 مجموعة الشراكات الرئيسية

(Key Partnerships) 

تاج إلنجاح نموذج ات التي تحتحالفال شراكات والجميع 

 عملك و تقديم قيمة لشريحة العمالء.

 مجموعة هيكلة التكاليف

(Cost Structure) 

 ماهي التكاليف المرتبطة بإنجاح نموذجك.

 على تخطيط نموذج العمل االعمالنماذج كيف تبتكر و تحسن تشرح  StartupsFactory.coالدورة التدريبية في 
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 لماذا نستخدم تخطيط نموذج العمل؟

تم ابتكار تخطيط نموذج العمل لحل عدة مشاكل و لمساعدتنا بإجتيازها و لهذا السبب تجد التخطيط مهم و أيضا  هناك شبه 

 عمال.األإجماع على أنه األداة األمثل لتوثيق األفكار لنماذج 

 :نماذج األعمال على تخطيط نموذج العمل مهمةهذه بعض النقاط لماذا كتابة 

يساعدنا على استخدام لغة واحدة عندما نتحدث عن هذا ، ألن هناك شبه إجماع لفهم و كيفية استخدام التخطيط  لغة مشتركة.

 .نماذج األعمال

دقيقة على  11-1بين سريعة اإلعداد، بإمكانك كتابة نماذج عديدة لفكرة مشروعك و كل نسخة تأخذ ما سريعة و بصرية. 

من  أو ما يقابلها( Post-it Noteالكثير. و ألنها من صفحة واحدة و ينصح أن تكتب كلمات معدودة على كل نوتة الصقة )

 للنموذج.فهذا يجعلك ترى الصورة الشاملة الحلول الرقمية 

، المرشد أو اي شخص مدى ترابط بإمكانك التحقق بنظرات سريعة و النقاش مع الفريق ترابط المجموعات و كتابة قصة.

المجموعات مع بعض. وهل هناك خلل بين كيف المجموعات مع بعضها البعض ستصنع القيمة و تعمل على تحقيقها و من ثم 

 تحقيق اإلستفادة. فعندما تترابط المجموعات مع بعض ستجعل من السهل لك الحديث عن نموذجك لآلخرين و كأنه قصة.

تخطيط نموذج العمل مجرد توقعات )فرضيات( عن عناصر نموذج عمل مشروعك و كيف ممكن أن ما تكتبه في التحقق. 

تترابط مع بعض. لذلك كتابة النموذج على التخطيط ومن ثم التحقق من ما كتبت امر مهم. وهذا من فوائد كتابة نموذجك على 

تتحقق منه و عالمة )صح( لكل ما تحققت منه. و  تخطيط نموذج العمل. ألنه بسرعة ممكن أن تضع عالمة )استفهام( على مالم

بذلك تستطيع المضي بسرعة و بطريقة بصرية واضحة من التحقق من توقعات نموذجك. فأنت تريد نموذج عمل ناجح و ليس 

 .شيء من نسج الخيال

هناك عناصر في نموذج  ستكتشف بعد كتابة نموذج العمل على تخطيط نموذج العمل، أنتحديد العناصر الجوهرية و المبادرة. 

عملك جوهرية إلنجاح النموذج. و سبب أنها كذلك، أن النموذج من الممكن أن يفشل بكامله إذا كان ما توقعت على التخطيط 

ليس كما هو في الحقيقة. هذه من مميزات كتابة نموذج العمل على التخطيط، أنها تساعدك أنت و الفريق في تحديد هذه العناصر 

رعة و من ثم البداية بالتحقق منها أوال . مثال ، نموذجك يفترض أنه لتقدم قيمة لفئتك المستهدفه البد أن تجد شركاء الجوهرية بس

لصنع القيمة. هذا ما كتبت أنت و فريقك على التخطيط. و هذه فرضية تعتبر جوهرية إلنجاح النموذج. ألنه إذا لم تتحقق سواء 
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نه ليس لديهم الرغبة في العمل معك فنموذجك بأكمله سينهار. ألنه بكل تأكيد، األفضل ألنك لم تجد شركاء يعملون معك أو أل

 معرفة ذلك في البداية قبل أن تبني المنتج.

ألن هناك لغة مشتركة و اداة بصرية و منطق يحكم كيف عناصر النموذج تعمل مع بعض من خالل كتابة نموذج  النقاش.

كله يخلق نقاش صحي و مفيد بين افراد الفريق و من يساعدهم على جدوى فكرة  العمل على تخطيط نموذج العمل. هذا

مشروعهم من قبل البدء فعليا  بتطوير المنتج أو تقديم الخدمة. و يساعد أيضاُ، تحديد العناصر الجوهرية لينجح النموذج و من ثم 

 في نموذج عمل غير مجدي. البدء مباشرة بالتحقق منها قبل ان يستثمر الفريق الجهد، الوقت و المال

من خالل تخطيط نموذج العمل يمكننا بسهولة و سرعة كتابة نماذج اعمال الشركات الناجحة ومن ثم شرحها  الشرح و التعلم.

 لآلخرين و التعلم منها لتطبيقها سواء في مشاريع قادمة أو حالية.

على تطوير تقنيات حديثة و إنما ستكون على ابتكار نماذج المنافسة و اإلبتكار لن تكون فقط محصورة اإلبتكار و اإلرتقاء. 

اعمال تحول تلك التقنيات لنماذج اعمال ناجحة من خالل كتابتها على التخطيط و محاولة إيجاد النموذج المناسب لها. و ايضا ، 

ستهدفة للحديث عن نموذج أو هذا سيساعد في ارتقاء حديث الفريق أو الشركة من فقط الحديث عن الخدمة، المنتج أو الفئة الم

نماذج أعمال ناجحة من خالل كتابتها و مناقشة جدواها و التحقق منها. ألنه عندما تخطر ببالنا فكرة مشروع، نتحرك بسرعة 

 للحديث عن التقنية و المنتج بدال  من الحديث عن ابتكار نموذج عمل، و هذا خطأ كبير يقع فيه الكثير.

م نموذج عمل و يريدون توليد افكار جديدة لنماذج اعمال مبتكرة ممكن كتابة نماذج اعمالهم الحالية على لمن لديهتوليد األفكار. 

لماذا ال، نقدم القيمة  لماذا ال؟( لنماذج جديدة من خالل سؤال بسيط. Brainstormالتخطيط و من ثم عمل عصف ذهني )

بالطريقة التالية، أو لماذا ال نخدم هذه الفئة األخرى و هكذا من هذه األسئلة و في كل فكرة نعمل نموذج عمل مبسط و سريع 

 على تخطيط نموذج العمل. و النتيجة افكار لنماذج اعمال جديدة.

 Business Model Generation –يتم الحديث عن هذه النقطة في كتاب ابتكار نموذج عمل تجاري اكتشاف االنماط. 

بإسهاب. و الفكرة أنه عندما تعمل و تتثقف في نماذج اعمال عديدة من اسواق مختلفة على تخطيط نموذج العمل ستشاهد تقارب 

(. فهرسة نماذج Business Model Patternsعمال )بين بعض نماذج األعمال. و هذا ما يسميه الكتاب بأنماط نماذج األ

األعمال بتلك الطريقة تساعدك في التثقف و اإللمام أكثر بنماذج األعمال و تزيد من مخزونك المعرفي بها مما سوف يساعدك 

 في اقتراح و ابتكار نماذج اعمال جديدة.
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 ملخص الفرضيات

عن توقعات نموذج عمل مشروعك و التي تود التحقق منها. و ألنك  من ملخص الفرضيات هو توثيق االسئلة المهمةهدف ال

كتبتها ستساعدك في تجنب الوقوع في فخ تعديل توقعاتك ذهنيا  اثناء اجراء المقابالت و الحديث مع عمالئك بما يناسبك. ملخص 

 الفرضيات تساعدك بطريقة عملية و ذهنية على االنضباط و االلتزام.

 ند اعداد ملخص الفرضيات أن تعمل اآلتي:من النصائح المفيدة ع

 و  توثيق الفكرة بجملة م. بعد صياغة فكرتكم. ال تجعل طرف آخر او شركة تقوم بها لكالقيام بها كفريق معليك

لنموذج عمل. عليكم العمل معا  في كتابة اهم الفرضيات التي تشكل األسئلة المهمة التي ترغب في  بعضالوصول مع 

الوصول التفاق بين جميع  هوالتأكد منها اثناء عمل المقابالت و الحديث مع العمالء في المرحلة القادمة. الهدف 

 بالت.في المقا التحقق منهايجب االفراد عن ما هي االمور المهمة و التي 

 كل فرضية تكتب على شكل نقطة و ال تتعدى جميع فرضياتك اكثر من صفحتين. و تكتب فيها . اجعلها قابلة لالختبار

ما تعتقد بأنه صحيح عن تلك الفرضية و كن قدر اإلمكان دقيق. بمعنى، إذا هناك عدد مرات تعتقد أن المشكلة أو 

 أو الروتينتحدث فيها المشكلة  رات زمنيةتفهناك وقت أو  إذا و مهم لنموذجك دّونها.المستخدم الروتين يحدث مع 

 مرة واحدة اسبوعيا ( دّون ذلك في الفرضية. مثال  )

 الهدف و الكتابة انت ال تريد ان تضيع الوقت في التخطيط لخص الفرضيات مثل تخطيط نموذج العمل من حيثم .

من فقط جعلها تسرح في ذهنك أو ذهن افراد الفريق. التوثيق يمثل تأكيد  التوثيق هي توثيق ما تفكر به بدال  مرحلة من 

 .أن افراد الفريق متفقين على الفكرة و النموذج و ما يجب عليهم ان يتأكدوا منهم في المرحلة المقبلة

بدأ النقاش ، وع المشرالفريق بعد اختيار نموذج عمل يومية. بصفة لنفترض ان لديك فكرة تهدف لتقديم وصفات وجبات صحية 

و للتحقق منها اثناء المقابالت. لصياغتها الحقا  كأسئلة مهمة عن ما هي اهم االمور التي يجب ان يدونها في ملخص الفرضيات 

في المرحلة القادمة ستتعرف على مجموعة اسئلة البد ان تسألها مهما كانت فكرتك. لذلك عندما اقول األسئلة المهمة فأنا اقصد 

ن بعض من هذه االسئلة المهمة. فملنوضح من خالل المثال السابق، لقة بنموذجك و فكرتك على وجه الخصوص. تلك المتع

"هل من نعتقد انهم عمالئنا يهمهم ان كاتب الوصفة اخصائي غذائي أو شخص مثلهم يحب يبتكر مثل تلك األسئلة المهمة 

تسأل و تعرف ذلك و  تغير كليا  نموذجك. مما يعني، االفضل اناالقتراحات سيتلك ختيار من اي ابناء على  هلوصفات؟" ألنا

 ن قبل أن تبدأ بالتطوير.تتأكد منه اآل
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إذا انت و الفريق في تخطيط نموذج العمل قمتم بتدوين ان تلك الوصفات البد ان تكون من كتابة اخصائي غذائي. و لكن عندما 

ألن ما اعتقدتم بأنه ير نموذج العمل. تغييؤدي ذلك لاتضح انها غير مهمة ربما )المرحلة القادمة( تطرقتم لهذه النقطة في المقابلة 

. و بذلك و من دون اي تطوير تم التأكد بأنه غير مهم على الرغم من ان نموذجكم يعتمد عليه عمالءالتم تأكيده من مجموعة  مهم

 و التحقق من التوقعات المرتبطة بالفكرة.

( إن صح التعبير – لة )حياة أو موتالمبتكر، و كلما كانت النقطة مسأ ة النقاش حول نموذج العملتكون نتيج هذه االسئلة المهمة

فيها اآلن هو الوقت المناسب للتأكد منها قبل أن تطور شيء. و للمعلومية، كل مجموعة من مجموعات نموذج العمل التي كتبت 

 من توقعات إلى حقائق بناء على نتائج تلك المقابالتعليك أن تتأكد منها للتحول  عبارة عن توقعات مما يعني أنه
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 و الحلة الفكر لتحقق من جدوىاالمرحلة الثالثة : 

من لشريحة عمالء ممكن  قق قيمة مهمةتبني منتج أو تقدم خدمة حقا  تح أمر مهم. فأنت تريد أنو الحل التحقق من جدوى الفكرة 

 نموذج عمل قابل للنمو و اإلستمرار. تبني هاخالل

 لماذا يجب أن اتحقق من فكرة المشروع؟

تسأل األسئلة الخاطئة ثم تخرج أو بأن أنت ال تريد أن تجري هذه اإلختبارات و المحادثات فقط لتخبر من يسألك بأنك قمت بها. 

هذا ليس تأكيد وبعيد كل البعد عن التعلم ف .مالتسواء مدح و إشادة و مجاحقيقية من تلك المحادثات من دون أي معرفة إضافية 

 مضيعة وقت. تالهدف هنا، التعلم من أن حقا  الفكرة تستحق المتابعة لتطويرها و ليس الذي نسعى من أجله.

هناك من سيستدل بمقولة هنري فورد الشهيرة "لو سألت الناس ماذا يريدون، لقالوا نريد خيول سريعة". بأنه ليس من 

أنا كريادي أن ابتكر  من واجبيهذه المرحلة مضيعة وقت ألن الناس ال تعرف ماذا تريد. و  من العمالء و أن التحققالضروري 

 واقدم الحل لهم. 

من األسئلة التي يجب عليك من األساس فورد يعتبر  ألن السؤال الذي وجهة هنري .اإلستشهاد بهذه المقولة من األساس خاطئ

ول أن تتحقق من فكرة مشروعك. ألن العمالء ليسوا جيدين في إبداء الرأي ولكنهم جيدين في شرح اإلبتعاد عنها عندما تحا

و المتاعب التي يمرون بها و هذا ما تريد أن تتعمق فيه أكثر من خالل الحديث معهم. سنتطرق  روتينهم اليومي مواقف سابقة و

 ع شرائح عمالئك.بالتفصيل الى األسئلة المفيدة و الغير مفيدة عند الحديث م

و عندما تتعلم من عمالئك من خالل تلك المحادثات و اإلختبارت بعدها بكل تأكيد يمكنك بناء منتج يمثل رؤيتك للحل المناسب 

و ايضا ، عملت على تكوين عالقة جيدة مع افراد  لهم ألنك تسلحت بمعرفة مفيدة عن احتياجات شريحة أو شرائح عمالئك.

أن تطور شيء و هم اآلن ينتظرون منتجك لمساعدتهم. مما يعني، ال تحتاج لعمل حملة تسويقية و جذب  شريحة عمالئك من قبل

 العمالء بعد االنتهاء من التطوير ألنك عملت على ذلك في مرحلة التحقق.

قعاتك غير ف بأن فكرتك ليست مذهلة كما توقعت و أن معظم )إذا ليس كل( توشعندما تجري المحادثات و اإلختبارات و تكت

على العكس بعد تطوير المنتج. صحيحة. نصيحتي، أن ترى الجانب المشرق، أنت لم تستثمر وقت، جهد و مال لتكشتف ذلك 

 اكتشفت األمر من البداية و تعلمت الكثير لتحسن فرصك للمحاولة القادمة.
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 لماذا التحقق من جدوى الفكرة مهم؟

ألنك ال تريد أن تستثمر المال، الوقت و الجهد على فكرة غير  -و لكن للتأكيد  لعل السبب اتضح لك من خالل النقطة السابقة

مجدية. و أنت تريد أن تعرف هل هي مجدية أو ال؟ بسرعة. و نحن نُعرف غير مجدية ، بأنها الفكرة التي لم تستطع أن تحقق 

ناجح. ولكن على الرغم من ذلك، تجد الكثير ال قيمة للشريحة المستهدفة من العمالء و بالتالي لم تستطع الوصول لنموذج عمل 

. التحقق ببساطة يبني على الخطوة السابقة من توثيق الفكرة. بعد أن وثقت فكرتك و من ثم من الحل يتحقق من جدوى الفكرة

افترضتوها على تخطيط نموذج العمل اآلن عليك التأكد. ألن كل ما كتبت على التخطيط مجرد توقعات )فرضيات( أنت وفريقك 

 على التخطيط. و ألنك، ال تريد أن تقحم نفسك في مغامرة غير مجدية نعمل على التحقق.

هناك العديد من الطرق للتحقق من توقعات التخطيط. سنتحدث عنها في هذه المرحلة، و لكن الطريقة األفضل و التي سنركز 

 (.أو الهاتف/موبايل أو قووقل "هانق أوت"خدمات مثل سكايب لوجه أو عبر  -عليها هي المقابالت )سواء وجه

 للبعض؟ تحدييمثل التحقق ذا لما

ممل. ألنك بدال  من أن تبدأ فورا  بالتطوير ستتحقق من جدوى الفكرة من خالل مقابالت بعض الرياديين األمر ببساطة ل

هذه خطوة اختيارية و فقط ملزمة  آخرون قد يظنوا ان لم الكثير في هذه الخطوة.من انك ستتععلى الرغم  واختبارات اخرى.

شريحة محددة. و لألسف هذا خطأ. هذه ليست خطوة اختيارية للبعض دون حتياج الفهم لمن ليس لديهم خبرة في سوق أو 

تنفيذ بسوق و لديك فكرة عن احتياج الشريحة و تظن أن ذلك يكفيك لتبدأ فورا  ، إذا أنت ُملم باآلخرين. عليك التحقق. على العكس

لتلك  بالفعل مشكلة حقيقيةهو أنما تظنه مشكلة تأكد فكرة )التطوير و البناء( فهذا قد يوقعك في مشاكل كثيرة. عليك أن تال

 أو أماني منك. و ليست مجرد تخيالت .لهاعن حل  البحثو هم يحاولون  الشريحة من العمالء

تنفيذ  يعمل علىبالطريقة الخاطئة مما قد يوهمه بأنه تحقق و كل شيء على مايرام و هذه الخطوة أو ينفذها البعض يستعجل 

 تجه أو خدمته.بعد اإلنتهاء من أنه ليس هناك سوق لمنيكتشف لالفكرة 

و كيف  ( عن القيمة، شرائح العمالء، كيف تصل لهمك)فرضيات كتوقعات تدوين مجردهو التوثيق مرحلة كل ما قمت به في 

 لهمتحتاج هم الشركاء الذين  ، منتحصل على مقابل اجراء تقديم القيمة للشريحة، كيف القيمة، كيف تحافظ عليهمتوصل لهم 

اجتهدت أنت و فريقك باإلجابة عليها في خطوة التوثيق سئلة اال؟ وكم سيكلفك ذلك لصنع تلك القيمة؟ كل هذه لصنع تلك القيمة

 التحقق، ستحول التوقعات لحقائق.مرحلة  من خاللف النهاية توقعات.في  بأفضل ما لديكم من معرفة. و لكنها
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 بدأ؟تكيف 

 عمل اآلتي:تريد أن ت

 بالت.االمق اثناء هاتستعين بملخص الفرضيات لالستفادة منه بكتابة االسئلة المهمة التي يجب عليك التحقق من 

 و إذا وجدت اآلراء متباينة ربما عليك أن تجزء شريحة العمالء  جد افراد للحديث معهم و عمل المقابالت.تحاول ان ت

 التي استهدفت اكثر.

 متخوف منها في نموذجك  تالتي ستساعدك في إزالة الغموض عن االمور التي أن تسألهم األسئلة المفيدة و المهمة و

 .مزيد من المعرفة و التعلم المفيدلكسب الباإلضافة 

  أو ربما عمل عدة مقابالت و محادثات. ما تحول التوقعات إلى حقائق بعدتمن الممكن ان تي التتعلم من تلك اإلجابات و

ثم تبدأ . و تستمر هكذا إلى ان تتأكد و تتحول توقعات النموذج إلى حقائقتلغي الفكرة بأكملها. أو ربما تعدل النموذج 

 .الحل بطريقة مبسطة بتطوير

 المحادثات )المقابالت(

دائما  افضل طريقة إلختبار توقعات اي نموذج عمل وثقته )الخطوة السابقة(، بأن تبدأ بعمل مقابالت على الفور كأول خطوة 

 النموذج. الفكرة و إلختبار 

ألنك تريد أن تعطي الشخص المقابل  أنت تريد أن تجري محادثات إن أمكن و هي أقل رسمية من المقابالت وهذا جيد.

و بكل تأكيد ال تريد أن تتحدث عن قا  مهتم بالمشكلة و بمحاولة مساعدته في حلها. أنت ال تريد أن تبيع له شيء اإلحساس بأنك ح

عد عدة اسئلة تريد أن تطرحها و لتتعلم ال بد أن تكون جاهز و مُ  فقط تريد أن تتعلم.فكرتك )سأتحدث عن لماذا هذا مهم الحقا ( 

تريد أن تتأكد من نموذج عمل مشروعك و خصوصا  عن المشكلة و شريحة  على ذلك الشخص من شريحة عمالئك ألنك

حدث مع تالمحادثات. بمعنى ت نسق حتى في سياق المقابالت حاول ان تجريها على نفس فصيل.تالعمالء. سنتحدث عن هذا بال

 استجواب كلما كان افضل. يومه و روتينه فكلما كان الحوار اقل رسمية و بعيد عن صياغةعن الشخص وكأنك تعرفه و تسأله 
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 انواع المحادثات/المقابالت التي من الممكن أن تقوم بها

 ( casual conversationsمحادثات عفوية )

بدأ الحديث معهم. و ي تعتقد انها تحتاج لمنتجك. ثم تحضور مناسبات، ملتقيات أو اجتماعات بها افراد من شريحة العمالء الت

دقائق  1دقائق على حسب اجابات من تسأل. و ربما تأخذ أقل من  01-1ما بين األمر ألن الحديث غير رسمي ممكن أن يأخذ 

ألنك عندما سألته و جدت من إجاباته أنه إما ال يجد المشكلة حقيقية تستحق عناء البحث عن حل لها. و هذا ربما ألنها ال تتكرر 

 .شخص بحيث تستلزم منه البحث عن حل أو ربما االثنين معا  و تأثيرها ليس قوي على ذلك الأر معه بإستمرا

 ( formal conversationsمحادثات رسمية )

هذه تكون نتيجة شخص سجل بريده اإللكتروني على صفحة الهبوط الخاصة بخدمتك أو من خالل خدمات التواصل أو من 

كال و مسبقا   امتفق عليههذا النوع من المحادثات اسميها محادثات رسمية، ألنه كذا. راد تعرفهم أو إعالنات و هخالل أف

أو اكثر إعتمادا  على اإلتفاق مع ذلك  دقيقة 11 - 41ما بين طرفين يدرك أنه في مقابلة و على إطالع مسبق بها. هذه قد تأخذ ال

 االحداث و القصص.الشخص و هل الحديث احتوى على العديد من 

بها مع ذلك تتحدث  التيسياق األسئلة و الطريقة  ،بمعنى .أن تجعلها مثل المحادثات العفوية حاول ،وإن كانت رسميةحتى 

 تهم بدال  من شخص صديق تريد التعلم و اإلستفادة منه. ال تحاول أن تجعلها تحقيق. فهذا سيجعل من تقابل و كأنه مُ  الشخص
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 دون منتج جاهز؟ مقابلة مناعمل كيف ممكن أن اجد و 

بأن تسأل نفسك لو كان المنتج جاهز و اآلن ستعمل على تسويقه، أين و  المشكلة التي قد تواجه البعضابسط طريقة لحل هذه 

كيف ستسوق له؟ بنفس الطريقة ستبحث عن هؤالء لتتحدث معهم أو تجري معهم مقابلة. و هذا بالطبع سيجعلك اآلن تسأل 

، ألن لدي منتج جاهز. وسيدور الحوار حول أهمية المنتج لهم و لحل مشكلتهم. و لكن أنت حدثون ليلسؤال التالي: "اكيد سيتا

 مستحيل." و هذا تحاول أن تقنعني أن هناك ناس مستعدة للحديث معي على فكرة!

هم هؤالء.  عليك أن تدرك أن هناك بالفعل اناس مستعدين للحديث معك و مساعدتك في مقابالتك. و لكن عليك أن تعرف من

 لديهم صفات محددة و هي: (.earlyvangelistsيطلق عليهم ستيف بالنك المناصرين األوائل )

 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. 

عليك أن تصل لهم في بحثك. فهم من سيتحدث لك من شريحتك. وهم من يسميهم البعض المستخدم أو هؤالء المناصرين األوائل 

منتجك الغير جاهز و سوف يخبرون عمل مقابلة معك و سيستخدمون (. فهؤالء سيقبلون Ideal Customerالمشتري المثالي )

 الذي يعانون منه من مشكلتهم. الجميع عنك. هم يفعلون ذلك ألنهم يتأملون في فكرتك الخالص من التعب 

مكاتب العقار الصغيرة. لنفترض أنك قمت بزيارة ألحد تلك المكاتب على أنك باحث عن منزل للتأجير. و تود لنعود لمثال 

 تستغل الفرصة و تعمل معه حديث و تتأكد هل لديه مشكلة في بيع أو تأجير ممتلكاته بسبب عدم القدرة على التسويق لها أو ال؟

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

على فكرة كيف الناس يعرفون عن الممتلكات لديكم بدال  من زيارة . "شكرا  لك، أنت: )بعد السالم و السؤال عن احتياجك( ..

 المكتب؟"

 من يدير المكتب: "نعمل اشياء بسيطة و لكن افضل طريقة هي لزيارتنا." 

 ؟"في السابق ي عملتوهاأنت: "ماهي األشياء الت

 من يدير المكتب: )يشرح طرق و محاوالت قاموا بها ودفعوا من أجلها(.

 أنت: "ما شاء هللا كل هذا عملتوه، لماذا؟"
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 ".ممكن أن يساعدنا على البيع أو التأجير اذعندما الناس تعرف عنا و عن عروضنا. همن يدير المكتب: "

 أنت: "شكرا  لك."

 ----------------)نهاية الحوار(  ----------------

المشكلة و تأثيرها،  مدرك اهميةمشكلة،  هذا الشخص ممكن أن يصنف من المناصرين األوائل لمشكلتك التي تحاول حلها. لديه

 حتى من أجلها. عدة حلول و دفع حاول

 لنحاول سيناريو آخر.

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

على فكرة كيف الناس يعرفون عن الممتلكات لديكم بدال  من زيارة سؤال عن احتياجك( ... "شكرا  لك، السالم و الأنت: )بعد 

 المكتب؟"

 من يدير المكتب: "ال توجد طريقة سوى زيارة المكتب." 

نحن ندرك ذلك و نكون على  إال أن هذا ال بأس به إذا بهذا السؤال من نسأل ُنسيرعلى أننا لوا أي طريقة؟" وأنت: "لماذا لم تحا

 وشك اإلنتهاء بعدما تبين أنهم ليسوا مهتمين و اليعتبرون األمر مشكلة لهم.

 ."التعب و التكلفةمن يدير المكتب: "األمر ال يستحق 

 أنت: "شكرا  لك. مع السالمة."

 ----------------)نهاية الحوار(  ----------------

إال انها كانت مفيدة و تعلمت منها الكثير.  .يحتاج لخدمات تسويق المكتب المن يدير  بأنعلى ان النتيجة كانت غير ما توقعت، 

و كل هذا من دون تطوير أو إضاعة الوقت. طبعا ، انت لن تتوقف من اول محاولة رفض البد ان تجري العديد من هذه 

 لذي يجب ان تتوقعه بعد كل مجموعة.ا من تقابل و مالمناسب لاعدد الالمحادثات. سأتحدث الحقا ، عن 
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 تجد شرائح عمالئكاقتراحات ل

 أن تذهب لهم. 

 أن يأتوا لك. 

 أن تذهب لهم

 اسأل معارفك، اصدقائك، زمالء العمل

 المجموعة التي حددت. كيز على شريحة تتماشى مع توقعاتلجميع أصدقائهم. تذكر التر ثأنت ال تريد أن ترسل للجميع و تتحد

في معظم  .او لديهم معرفة بهم معهاالشريحة التي تود الحديث يمثلون ك عليك أن تحدد افراد من دائرتك لديهم معارف للذ

 و لحل ذلك اتبع الخطوات التالية: ، و هذا طبيعي.معهم او الحديث تقابلجدهم يترددون في تعريفك آلخرين لالحاالت ست

  لديه معارف تود الوصول لهم و تريد منه تقديمك لهم من اجل الحديث معهم للتحقق من الفكرة ان  لمن تعرفارسل

 .)أو أي وسيلة مناسبة بشرط أن تتماشى مع الشروط التي سأذكرها لك الحقا ( سالة عن طريق البريد اإللكترونير

  التطرق للحلقصيرة و تشرح المشكلة التي تحاول أن تحل من دون رسالتك احرص على أن تكون. 

 .وضح لماذا تظن أن من يعرفون مهمين و من الممكن أن يساعدوك 

 كن و و اطلب منهم ذلك  مباشرة لمعارفهم. مها إلرسالهااهم استخديمكناسفل رسالتك كتب رسالة من الممكن ان ت

 واضح في ذلك.

 ت فقط تريد أن تتحدث معهم و تتعلم . أنعليهم بأنك ال تريد أن تبيع شيء و ليس هناك أي استعدادات مبكرة ،وضح لهم

 .(األشخاص الذين تريد مقابلتهمهم )منهم. و كن واضح لموضوع الوقت، كم ستستغرق. و ماهو متوقع من
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 ---------------- )بداية المثال( ----------------

 (من معارفك أو اصدقائك هال )اسم من ارسلت له

في البلد أو حتى أنا احاول تعلم المزيدعن كيف من لديه مشروع تقني يدير ذلك المشروع مع فريقه الموزعين في أماكن مختلفة 

بالكثير من الرياديين الذين يديرون مثل هذا النوع من المشاريع. هل ممكن تساعدني بأن ترسل  معرفتكالعالم. وبحكم  في

 طع ما عليك سوى نسخها و لصقها ثم ارسالها لهم.لمقا فل الخطاس الرسالة لهؤالء؟ الرسالة جاهزة

ماهو روتينهم، لن ابيع لهم شيء فقط اريد الحديث معهم و  عن كيف يقوم بذلك و دقيقة 11ء سأتحدث معه لمدة من يرد من هؤال

 التعلم من خبرتهم. و ليس هناك أي استعدادات مسبقة من قبلهم مطلوبة.

 شكرا ،

 حمدم فهد

--------------------------------------------- 

(، بحكم خبرتك. انا اريد التعلم منك كيف تدير مشروعك التقني مع فريق موزعين في فهد محمد –اسمك هناتكتب اسمي )

 مختلف انحاء العالم لمشروع اعمل عليه. 

دقيقة و لن يستلزم منك  11يستغرق أكثر من  سيكون األمر مفيد لي بدرجة كبيرة للتعلم من خبرتك في هذا المجال. الحديث لن

 اي استعدادات مسبقة.

 هل من الممكن أن اجدول معك اتصال هاتفي أو سكايب اي وقت األسبوع القادم؟

 شكرا  لك مقدما ،

 )اسمك و معلومات التواصل الخاصة بك(

 ---------------- )نهاية المثال(----------------

الرسالة لتتمكن من المتابعة مع ذلك الشخص في حالة تأخر في  CCا ارسل لشخص ان يضعك في بالطبع، نبه من ترسل له إذ

 .، إذا امكنالرد عليك بالموافقة أو الرفض

بإمكانك اختيار واحد دون اآلخر أو كالهما يعتمد على من  .ي أو سكايبتفاإلتصال بأنه ها ديناسب إحتياجك. حدعدل القالب بما 

تقابل. إذا فقط حددت سكايب ربما الشخص الذي تود عمل معه المقابلة ليس لديه حساب. إذا اليمكنك أن تلتزم "بأي وقت 

ألوقات هذه اليناسبك إذا أي من هذه اباإلضافة للخيار ) خيارات. 2إلى  1 " حدد له أيام و أوقات مختلفة منالقادم األسبوع
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من ناحية امور  لذلك هذا قالب عدل عليه بما يناسب احتياجك .هذه األمور يجب عليك مراعاتها .(تفضل بإقتراح وقت آخر

الوقت و االدوات. االمور االخرى من انك ال تريد ان تبيع و تسعى للتعلم هذه امور من الممكن اعادة صياغتها و لكن البد ان 

 رسل له الرسالة.ليقول نعم سواء صديقك أو من ا يل األمر على الجميعتذكر أنت تريد تسهسالة. بلغ نفس الرتُ 

 :كمقابالت ةدوات لمساعدتك في متابعة أو جدولبإمكانك إستخدام هذه اال

 FollowUp.CC 

 Streak تعمل كإضافة لبريدك في خدمة .Gmail . مما يعني انها تعمل لمن لديه حساب فيGmail  .فيديو فقط

 .مقابالتك ةتفيد من الخدمة في ترتيب و جدوليوضح كيف ممكن أن تس

 اذهب إلجتماعاتهم

بحيث ممكن أن تقابلهم. هناك في الغالب حسابات اجتماعية متخصصة للعديد من  ؟هل لديهم مكان و وقت يجتمعون فيه

ممكن أن تحضره. استخدم تويتر، فيسبوك.  منتظمالمجموعات ممكن أن تتابعها و تتواصل معهم إذا كان لديهم اجتماع 

 .Lanyrdو  Eventbriteو  Meetupالملتقيات و اإلجتماعات مثل و اكتشاف باإلضافة لخدمات تنظيم 

 قم بزيارتهم

اذهب لزيارتهم. ممكن أن تذهب ألماكن عملهم أو منازلهم و الحديث معهم. لنفترض أنك تريد عمل خدمة لمالك العقار. و 

مستهدف مكتاب العقار الصغيرة. اذن، اذهب و تحدث معهم في مكان عملهم )مكاتبهم الخاصة(. سنتحدث الحقا ، عن كيف 

 صول على اجابات مضللة.تجري حديث ناجح لتقلل الح

 و الملتقيات المعارض

اصبح هناك الكثير من المعارض المتخصصة التي تستقطب المهتمين سواء من المقدمين للمنتجات و الخدمات الذين يحجزون 

ض اماكن لهم في تلك المعارض و أيضا  الزوار المهتمين بكل ما هو جديد في ذلك المجال. ربما، تجد في حضور تلك المعار

فائدة للحديث مع المهتمين و المقدمين لمنتجات و الخدمات. منها التعرف على ما هو جديد، و التعرف أكثر على األسعار، القيم 

 المقترحة من المنافسين و ما هي الشرائح التي يحاولون إستهدافها.

 المنتديات و المجتمعات اإللكترونية

، حساب بتويتر أو قووقل بلس بحيث MeetUp أو في ى، صفحة على فيسبوكربما الشريحة التي تود استهدافها لديهم منتد

 يتفاعلون مع بعض فيه. تابعهم و تفاعل معهم. حاول أن تتعرف أكثر عليهم.
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 الخدمات اإلجتماعية

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

. يمكنك اإلستفادة من الرسالة التي LinkedInأو  Baytالمهنية والمحترفين و الشركات ربما يكون أفضل أن تعتمد على 

أو  Baytفي تلك الخدمات ) و إرسالها لمن أنت على اتصال مباشر معهماسأل معارفك، اصدقائك، زمالء العمل. تعلمناها في 

LinkedIn) .بعد عمل تعديالت على الرسالة بما يناسب طبيعة الخدمة 

. بينما تويتر ممكن تستفيد من الخدمات التي تقدم بيانات تحليلية تساعدك فيسبوك عالناتفيسبوك ممكن أن تصل لهم من خالل ال

في تحديد من ترغب أن تتواصل معه بناء على توقعك المثالي لشرائح العمالء الخاصة بنموذجك من تلك الخدمات على سبيل 

معظم الناس يشاركون األخبار و غيرهم الكثير.و أيضا ، اآلن  Hootsuite ،Socialbro ،Commun.itالذكر و ليس الحصر 

محدد على تويتر مثال حاول أن  (تاقهاش). إذا من تستهدف يستخدمون (تاقهاش)و المعلومات مع بعض من خالل استخدام 

 جتماعاال، المواقع و المدونات التي يتابعون أو اماكن يحرصون على قرائتها أو مشاركتهامعرفة ما هي المقاالت التي  وتكتشفه 

 معرفة ما هي الخدمة األنسب ألن تجدهم فيها.ثم هذا يتطلب منك معرفة شريحة عمالئك و من  .بهمالخاصة 
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 أن يأتوا لك

 التدوين أو صفحات و حسابات اجتماعية

على موضوع الفكرة و تبدء تكون مجتمع  MeetUpأو من الممكن أن تنشئ مدونة أو صفحة على أي من الخدمات اإلجتماعية

ثم النقاش و الحديث معهم. مهتم بالتصوير و تعاني من الحصول على معدات التصوير و قررت أن تبدء عمل متجر و من 

 MeetUpعلى احد الخدمات االجتماعية أو إلكتروني مخصص لحل تلك المشكلة. ممكن أن تبدأ أوال  بالتدوين أو إنشاء صفحة

 متجر مهم لهم او ال.التمين بالمجال ثم معرفة إحتياجاتهم و إن كان أو قناة على أحد الخدمات اإلجتماعية إلستقطاب المه

 ويبنار

، GoToMeetingممكن أن تعقد مؤتمر مصغر على الويب من خالل عمل ويبنار بإستخدام أي من الخدمات المتوفرة مثل 

WebEx ،join.me و ممكن أن تستعين بخدمة أGoogle hangout مميز لمن تريد أن تخدم . الهدف هو تقديم محتوى مفيد و

ف في ذلك السوق سيعمل هذا الويبنار على مساعدتك في تثقيف الناس بك و ومن شرائح العمالء بحيث حتى وإن لم تكن معر

 .الحقا   تعمل معهم مقابالتك. ثم يسهل عليك التواصل معهم و بناء سمعت

المواعيد ما بين المراجعين واألطباء. و لكن ليس لديك سمعة تريد تقديم منتج يخدم القطاع الطبي لتنظيم وحجز انك لنفترض، 

في ذلك السوق ممكن أن تقدم ويبنار عن الخدمات اإلجتماعية و كيف يتم استخدامها في القطاع الطبي. صحيح، الويبنار ليس له 

نية وخصوصا بما يخدم القطاع عالقة مباشرة بفكرة المشروع و لكنه سيساعد بتثبيت فكرة أنك على إطالع بما هو جديد في التق

 .عمل مقابله معهممناقشة و الحديث عن لالطبي بعدها تتواصل معهم ل

ضع ك ويريدون أن يأتوا لك  و أيضا  علي تجعلهملذلك عليك اختيار موضوع شيق و مفيد لهذه الشريحة من العمالء بحيث 

 الويبنار لهم. تسويقاستراتيجية ل

 اإلعالنات

إعالنات قووقل، أو فيسبوك. ممكن أن تعلن في مدونة أو منتدى متخصص للشريحة المستهدفة. أو ربما  و هذا ال يقتصر على

 تستخدم اإلعالنات المبوبة إذا تتوقع أن شريحتك تستخدمها. 

 عمل دورات أو ورش عمل

ممكن أن تفيدك مع وق و تحاول تأسيس عالقات من السمثل فكرة الويبنار بأن تقدم محتوى مفيد بحيث تثبت نفسك في ال

تركيبتهم سواء كانوا أفراد أو ئح عمالئك و شريحتك المستهدفة. محتوى الدورة و طريقة توصيل المحتوى يعتمد كليا  على شرا
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شركات. ربما عمل دورة و نشرها على الويب غير مفيد لشريحتك ربما  يكون من المفيد عمل دورة بحيث تجتمع معهم في 

 . هامكان لعقد

 مع من سجل في صفحة الهبوط التواصل

(. Landing Pageفي معظم الطرق التي سبق و أن شرحت ربما تود أن تكون لديك صفحة أو على األقل صفحة هبوط )

وني أو من الخالل الطرق األخرى يتم جلبهم لهذه الصفحة. و عندما يسجلون، تواصل تربحيث تطلب منهم تسجيل بريدهم اإللك

بإمكانك االستعانة بالقالب و  روني تطلب منهم عمل مقابلة معك بهدف التعلم و ليس البيع.تبريد إلكمعهم من خالل ارسال 

 النصائح المقدمة في جزء "ارسال بريد إلكتروني لعمل مقابلة" الذي سأتحدث عنه الحقا .

الخدمة تقديمها و تطلب من الزائر يوضح القيمة التي تريد  أو فيديو صفحة الهبوط دائما  بسيطة بتفاصيلها. قد تحتوي على نص

 في الغالب تسجيل بريده اإللكتروني من اجل اخباره حال انطالقة الخدمة أو جديدها.

 بسرعة؟ هبوط صفحة تعمل كيف

 إبحث،  الهبوط بصفحات خاص قالب مع بريس وورد استخدم "WordPress landing page template” أو 

  themeforestممكن تجدها في 

 مثل لعمل صفحات هبوط خصصةتم خدمات هناك launchrock.co و kickofflabs تجده في هذه االجابة  والمزيد

 .Quoraالمتوفرة على خدمة 

 قيمة أو تصميم إلختبار مفيدة هذه) نشرها فقط وليس الهبوط صفحات إختبار على تساعدك خدمات هناكلذلك،  باإلضافة

 . Optimizely و Unbounce منهاجعل المستخدمين يسجلون( لو تحديد ما هي القيمة أو التصميم االفضل  لخدمةا

 عن شرائح العمالء و المقابالت

إذا ليس لديك فكرة عن شرائح العمالء التي تود خدمتها سينتهي بك المطاف بالحديث مع العديد من العمالء المختلفين. و سينتج 

 عن ذلك على األقل مشكلتين:

  تبدأ.ستحصل على العديد من المعلومات و اآلراء بحيث ال تعلم من أين 

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

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

  تحاول أن تجد حل مناسب لمشكلتها.
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بسرعة هل العديد من المقابالت ستتعرف عندما تجد شريحة العمالء المثالية )المناصرين األوائل( ركز عليهم. و عندما تعمل 

من تقابل يطابق شريحتك المثالية أو ال؟ إذا لم يكن كذلك ال تستعجل اغتنم الفرصة للتعلم من هؤالء و اعرف دوافعهم و 

سيسهل عليك بناء المنتج و  . ألن ذلكى شريحة محددة تجد في ما تريد ان تقدم قيمة لهماحتياجاتهم. المهم هو أن تركز عل

من الممكن أن تتوسع الحد شرائح العمالء التي تجد في منتجك قيمة ولكنها لم تلتزم معك في البداية. بعد ذلك . الحقا  التسويق 

 قليل فقليل ستنمو.

شريحة عمالء مختلفة. أي انك بدال  11بيانات مختلفة، هذا يعني انك قابلت رأي و  11مقابلة و تحصل على  11عندما تعمل 

من شخص واحد. و لذلك ستجد  هشريحة مختلفة مكون 11شخص من شريحة واحدة انتهى بك األمر بمقابلة  11من أن تقابل 

اختيار بدقة من تقابل. ربما  المعلومات و اآلراء متباينة و غير مفيدة. عليك مراجعة طريقتك في تقسيم شرائح العمالء و

شريحتك هم طالب الجامعة. وتكتشف بعد عمل العديد من المقابالت أن اآلراء متباينة و نظرتهم للمشكلة و درجة اهتمامهم 

بالحل أيضا  متباينة. إذن عليك أن تفصل أكثر. ممكن من يحتاج لخدمتك طالب الجامعة المنتظمين في كلية الهندسة. في البداية، 

فترضت ان شريحة عمالئك المثالية هم طالب الجامعة و بعد عمل العديد من المقابالت اكتشفت انها مجموعة كبيرة و عامة. ا

اذن، عليك ان تجزء تلك الشريحة إلى اجزاء اكثر تفصيل. و هذا ال بأس به.اذا كنت في هذه الحالة و تريد أن تجزء تلك 

 مكنك تحقيق ذلك بأن تسأل االسئلة التالية:الشريحة العامة إلى اجزاء اكثر تفصيل ي

 من هذه المجموعة )طالب الجامعة( من هو الشخص الذي يرغب في حل لهذه المشكلة؟ 

  هل جميع من في هذه المجموعة )طالب الجامعة( يود شراء أو استخدام الحل )بمعنى اكتشفت انه يبحث عن حل( أو

 ؟ك المجموعة العامة )طالب الجامعة(فقط مجموعة محددة )طالب كلية الهندسة( من تل

 لماذا يحاولون البحث عن حل؟ ما هي مشكلتهم و هدفهم؟ 

  هل لدى الجميع )طالب الجامعة( نفس الدافع للبحث عن حل للمشكلة؟ أو هل هناك فئة محددة فقط من تبحث عن ذلك

 شكلة؟)طالب كلية الهندسة(؟ و هل هناك دوافع إضافية تحفزهم للبحث عن حل لتلك الم

 )هل هناك فئات اخرى لديها نفس الدفع؟ )مثل طالب كلية االدارة 

 ماذا يفعل افراد الشريحة حاليا  لحل المشكلة و تحقيق هدفهم؟ 

 أين ممكن أن تجدهم؟ 
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  هل ممكن أن نجد شرائح عمالء اخرى )غير طالب كلية الهندسة( تعاني من نفس المشكلة و تحاول حلها بنفس طريقة

 قة )اكتشفت أن طالب االدارة يحلون المشكلة بنفس طريقة كلية الهندسة(؟الشريحة الساب

( عن شرائحك ستتضمن معلومات )ديموغرافية، سلوكية و نفسية( باإلضافة لمعلومات بيرسوناستتكون لديك صورة شخصية )

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

خرى. ألن األمر غير مجدي إذا لم اعليك البحث عن شريحة  . إذنإيجادهاحتى أو  لشريحة العمالء صعب الوصول إذا كان

 كيف ستقدم و توصل لهم الحل بعد االنتهاء إذا في هذه المرحلة استصعب عليك الوصول لهم.  تستطع الوصول لهم.

 إذا لم أجد أحد؟

عندما تريد أن تقدم المنتج أو قد تكون هذه بداية مشكلة. ألنه، إذا لم تستطع أن تجد احد في هذه المرحلة، كيف إذن ستجدهم 

 الخدمة لهم؟ إذا حدث معك ذلك ربما يكون ألحد من هذه األسباب:

 .ليس هناك مشكلة تستحق الحل أو حاجة تحتاج لتلبية كما كنت تظن. إذن الفكرة ال تستحق المتابعة 

 حث عن فئة أخرى.المشكلة تكمن في الشريحة التي حددت أنهم الفئة المثالية لمساعدتهم. ربما عليك الب 

 .اخطأت في الطريقة التي ممكن أن تصل لهم )قنوات التوزيع(. عليك محاولة إيجاد قناة توزيع أخرى 

عليك التأكد قبل أن تلغي المشروع أو تتأخذ أي قرار تغيير. ألن الحكمة من التأكد هو قطع الشك باليقين حتى ال تكون استعجلت 

 بمشروع غير مجدي. دائما ، الحكم هو السوق.بقرارك بإنهاء المشروع أو تتمادى 

 ارسال بريد إلكتروني لعمل مقابلة

 هذه التركيبة المكونة من خمسة عناصر )من الممكن أن تدمج بعضا  منها في بعض األحيان(: Rob Fitzpatrickيقترح 

 سبب لك الكثير من ألن هذا سيُ . ال تشارك فكرتك إطالقاَ مع من تريد أن تقابل سواء بالبريد أو في المقابلة الرؤية

 المعلومات المضللة و الغير مفيدة. فقط اشرح طبيعة المشكلة التي تريد ان تحل.

  .تريد أن تذكر في أي مرحلة أنت )من دون الحديث عن الحل( و الوضوح في التوقعات و ماتريد من هذه المقابلة

 س للبيع في هذه المرحلة( كن واضح في ذلك.لماذا أنت مهتم بعمل هذه المقابلة )أنت مهتم للتعلم و لي

  .اعطهم فرصة لمساعدتك بأن تكون واضح في المشكلة و ماذا تريد منهم؟ ولماذا تريد مساعدتهم؟احتياجك/ضعفك 
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  .عندما تظهر لهم اهمية دورهم في مساعدتك و احترامك لوقتهم هذا مهم إلعطائهم اإلحترام و التقدير الذي مكانة

 ن كسبتهم لصفك.و تكو يستحقون.

  .كن واضح في طلبك للمساعدة.اطلب المساعدة منهم 

 البريد اإللكتروني المرسل لشخص تود عمل معه مقابلة بناء على التركيبة التي تحدثنا عنها ممكن أن تكون كاآلتي:

 ----------------)بداية المثال(  ----------------

 ،حاتمالسالم عليكم 

الشقق المفروشة في تقليل مشقة تأجير شققهم )الرؤية(. نحن فريق بدأنا العمل للتو، و ليس لدينا شيء انا احاول مساعدة مالك 

الوضوح في التوقعات و ماتريد من هذه ) تهللبيع. و لكن حريصين أن نطور منتج بالفعل يكون مفيد و ينفع من نريد خدم

 (.المقابلة

(. و بحكم ما احتياجك/ ضعفكالشقة أو من يدير تلك الشقق أو كيفية ادارتها )لألسف، ليس لدينا خبرة من جانب احتياجات مالك 

 شاء هللا لديك خبرة في هذا المجال، نحتاج مساعدتك لفهم هذا الجانب )المكانة(.

أن طبعا  على حسب من تريد  -دقيقة من وقتك )طلب المساعدة  11هل لديك وقت األسبوع القادم لعمل مقابلة لن تأخذ اكثر من 

 (.تقابل ممكن أن تكون هاتفية/سكايب أو حتى شخصية

 

 شكرا  لك،

 سالم طارق

 و بيانات التواصل الخاصة بك. من فريق )...(

 ----------------)نهاية المثال(  ----------------

تجعل هذا يحدث ( وافق على دعوتك. احرص ان ال تنجرف وراء طلبه في معرفة المزيد عن فكرتك. أو أن حاتمنفترض أن )

ألنك ستدخل في دوامة حديث غير مفيدة و قد تضيع عليك فرصة تعلم ثمينة. لذلك حاول أن تتحكم في المحادثة من البداية بأن 

 تبدأ بشيء من هذا القبيل.
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 ----------------)بداية المثال(  ----------------

 المقابلة. ، و شكرا  لك على السماح لنا بعمل هذهحاتمالسالم عليكم 

مثل ما ذكرت لك في اإليميل نحن فريق عمل نحاول مساعدة مالك الشقق المفروشة في تقليل مشقة تأجير شققهم )الرؤية(. 

تأجير الشقق )الوضوح في التوقعات و ماتريد من هذه المقابلة / و  ونريد أن نتعلم احتياجات مالك الشقة و كيفية عملية

 احتياجك(.

 أن تساعدنا في فهم خطوات تأجير الشقق بالطريقة الصحيحة )مكانة(.نتمنى بحكم خبرتك 

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

 ----------------)نهاية المثال(  ----------------

تديره بالطريقة التي تضمن اإلبتعاد عن األسئلة الغير مفيدة أو الحصول على اجابات ال تفيدك البد أن تتحكم في الحوار و

إطالقا . ال اقصد هنا أن تكون متسلط. على العكس أنت تدير حوار و نقاش تعليمي بالنسبة لك. فقط اريدك أن تكون واعي بأهمية 

و ال تحاول أن تدخل الحديث و أنت تريد أن تتعلم ثم تحاول أن تبيع.  أن ال تنجرف وراء فخ اإلجابات و األسئلة الغير المفيدة.

 تذكر هدفك األساسي التعلم هل حقا  هناك سوق؟ و هل حقا  لديهم مشكلة حقيقية تستلزم حل؟ 

Justin Wilcox  في مقالتهGetting Customer Interviews with Cold Emails  يشرح طريقته في اعداد بريد

إلعداد نص بريدي لعمل مقابلة مع  Rob Fitzpatrickالكتروني لطلب مقابلة مع اشخاص ال يعرفهم. فيها الكثير من عناصر 

 رد: اشخاص التعرفهم. هناك ثالثة عناصر البد أن تكون متوفرة في نص الرسالة لتحصل على

  نص الرسالة قصير. في مثالJustin .لم تتعدى الرسالة خمسة جمل 

 نشر على اي من  شيء اضف العامل الشخصي عند صياغة الرسالة. مثال ، اذكر انك قرأت مقالة أو تغريدة أو

حل. إذا لديه ألن لها عالقة بالمشكلة التي تريد أن ت مالحسابات االجتماعية لهم و كيف بعدها كان البد ان تتواصل معه

ممكن احد الشركات التي عمل بها لها عالقة مهمة بموضوع المشكلة التي تريد أن تحل أو  LinkedInحساب في 

ربما منصبة الوظيفي أو اي معلومة اخرى في حسابه من الممكن ان تربطها في الرسالة و المشكلة و لماذا أنت حددته 

في من قبلك و ليس باالمر السهل أو الذي من الممكن أن تتجاهله عند هو بالذات. هذا األمر سيتطلب بحث و جهد اضا

 .Justinصياغة الرسالة، كما يقول 
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 يعاني من المشكلة التي تحاول أن تحلها. سيكون هناك دافع اكبر له إذا من تريد عمل معه المقابلة . كبيرة قيمة

 .له ةو سيجد في عمل المقابلة قيمة كبير لمساعدتك

 حد بالموافقة على عمل مقابلة؟ذا لم يرد اافعل إماذا 

 ارسلت لمجموعة دعوات مقابلة أو ساعدك احد اصدقائك بإرسال رسائل دعوات لعمل مقابلة مع افراد. اآلن، قم بإعطاء هؤالء

"مرحبا، مثل عدة أيام إلى أسبوع )خصوصاُ إذا كان احد افراد الشريحة من الشركات( للرد. إذا لم يحدث رد. قم بإرسال رد له. 

 "اتمنى اخباري حتى اقوم بالترتيبات الالزمة.ألسبوع، امازلت أرغب في الحديث معك. إذا جدولك يسمح لك هذا 

 كون مزعج.ك ال تريد أن تإذا لم تسمع منه بعد هذه المحاولة. توقف. و الترسل شيء. ألن

طويلة أو اللهجة  كانت لم تكن صحيحة أو الرسالة. لعل الصياغة المساعدةو إذا لم يرد أحد مطلقا  على دعواتك. اطلب 

على منهم تحصل  . و إذا افراد هذه المجموعة الجديدة ايضا  لمالدعوة لمجموعة جديدة ،ارسلالمستخدمة غير مناسبة. إذا حسنتها

لنقاش والحديث فيه لم أي إجابة. عليك مراجعة توقعاتك. ربما لم توفق في اختيار الشريحة المناسبة. أو الموضوع الذي طرحته ل

 ولم تنجح.  نت قد قمت بالتحقق من توقعات فكرتكيكن مهم لهؤالء. على أية حال عليك مراجعة و تعديل توقعاتك. فأ

 ماذا أفعل إذا لم يحضر من وافق على المقابلة؟

ممتاز. و إذا لم يرد.  ،وافقتعرض عليه إعادة جدولة موعده. إذا رد و  ظر يوم أو يومين ثم ارسل له رسالةإذا حدث ذلك، انت

 ألنك ال تريد أن تكون مزعج.توقف. 

 ثالثة نصائح اساسية لعمل مقابلة ناجحة

Rob Fitzpatrick : ينصح عند عمل المقابلة بأن تتبع هذه النصائح الثالثة البسيطة 

 .تحدث عن حياتهم بدال  من الحديث عن فكرتك 

  اشياء عامة أو ارائهم المستقبلية.اسألهم عن اشياء محددة في الماضي بدال  من 

 .استمع لهم اكثر من ما تتحدث 
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 اسئلة مفيدة لمقابلتك

 هذه االسئلة ليس له اي داللة على اهميتها أو انه يجب عليك أن تسألها أوال .  ترتيب

 ؟(المشكلة)تلك منتجك أو خدمتك المثالية لحل في نظرك ما هو 

 تتبعه بأسئلة اخرى مفيدة و إال ليس للسؤال قيمة.لحٍد ما ال بأس بهذا السؤال بشرط أن 

حاول معرفة الدافع في أهمية لماذا يرى أن المنتج أو الخدمة ال تكون مثالية إال بتلك المميزات. القيمة الحقيقية تكمن في معرفة 

أنه عندما تضيفها في الخدمة أو منك نجرف وراء تدوين تلك المميزات ظنا  ، أن ال تأيضا   تلك المميزات في نظره. من المهم

. المستخدمون ليسوا جيدين في اقتراح الحلول )تذكر مقولة هنري المنتج سيسهل الحقا  اقناعهم بتجربة أو شراء الخدمة أو المنتج

 .رك في ترجمتها لمنتج يساعدهم لحل تلك المشاكلفورد( و لكنهم جيدين في شرح مشاكلهم و احتياجاتهم و من ثم يأتي دو

إذا بإمكانك عمل شيء اآلن لم يكن بإمكانك فعله سابقا عند العمل على )...( ماذا سيكون؟ واليهمك إذا كان مستحيل 

 أو ال؟

نفس هدف السؤال السابق و لكن صياغة مختلفة. و هذا النوع من األسئلة مثل السابقة التي احاول ان احذرك منها. ألنك يحقق 

تقبلي لكيف سيتصرف و ايضا  الحل المناسب لهم و التي سبق و أن قلت لك بأن الحل يمثل تطلب ممن تقابل أن يعمل توقع مس

رؤيتك و التي يجب أن تصل لها من خالل ما تتعلمه من هذه المقابالت. بالرغم من سلبية هذا السؤال، يمكنك اإلستفادة منه إذا 

صة و الحرية التي قدمتها له في هذا السؤال بقولك "واليهمك من تقابل سيستغل الفرألن عرفت ما هي األسئلة التي تسأل بعدها. 

إذا كان مستحيل أو ال." المهم ليست اإلقتراحات بقدر لماذا هو يريدها؟ و بهذه الطريقة تستفيد من هذا السؤال السلبي. إذا ذكر 

و لكن ألن هناك حاجز أو عائق في  فربما هي كذلك. أو ربما في نظرك سخيفة أو مضحكة حلول حتى و إن كانت مستحيلةلك 

روتين ذلك الشخص يريد أن يتخلص منه و في نظره هذا افضل طريقة لتخطي ذلك الحاجز أو العائق حتى و إن كان ما يقترح 

 لدافع.ل الوصولو هذا ما يهمك أنت،  و لكن الدافع ليس كذلك. أو ربما في نظرك سخيف أو مضحك يبدوا مستحيل

ا هي الحواجز و العوائق باإلضافة لماذا هو يفضل هذا النوع من الحلول الذي اقترح. تذكر المهم ليس ما أنت اآلن، تعلمت م

 يقترحه لك من حل. بل ما الذي يحاول أن يتخلص منه؟ و لماذا يريد ذلك الحل؟
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 ؟(المشكلةتلك )لماذا تهمك 

نجازه( و السبب الرئيسي ألفراد شريحة العمالء لماذا سؤال جدا  مفيد. ألنه يساعدك في معرفة الدافع )العمل الذي يودون إ

المشكلة في نظرهم مهمة و تحتاج لحل. عندما تعرف الدافع الحقيقي وراء لماذا المشكلة مهمة. و مهمة لدرجة أنهم يبحثون عن 

 حل لها عند إذن تستطيع بناء حل يساعدهم على انجاز عملهم و بالتالي حل المشكلة.

 ؟(المشكلة تلك)ما هي عواقب 

ألن هناك مشاكل تجد األفراد التي يعانون منها مستعدين للدفع مقابل حلها بينما هناك مشاكل مزعجة و لكنها في سؤال جيد. 

نظرهم ممكن تحملها. لذلك هذا السؤال يساعدك في تقييم درجة المشكلة هل هي من النوع المتعب لدرجة الدفع مقابل حلها أو 

ألنك عندما تسأل عن عواقب المشكلة و ما يترتب عليها من هل عملت شيء لحلها أو ال؟ ممكن  ملها.المزعجة التي ممكن تح

 فليس كل مشكلة تستحق بناء حل لها. م المشكلة.يعند إذن تقي

 من يتأخذ قرار الشراء؟

خدمة أو منتج للشركات ألن ؟ و هذا مهم إذا تريد تقديم من عدمهسؤال جيد، ألنه يعطيك فكرة عن من يتخذ القرار في الشراء 

قد يحدث في خدمات المخصصة  و .عليه من يستخدم الخدمة، يختلف عن من يتأخذ قرار استخدام المنتج، شرائه أو الموافقة

لكن صاحب قرار  ( والطفل) ملألفراد، في حالة كانت الخدمة مخصصة لألطفال أو المراهقين على سبيل المثال. ستجد المستخد

حدهما. هذه المعرفة ستساعدك في تسهيل طريقة الدفع بحيث تتماشى مع سلوك هؤالء األفراد امهات أو باء و االالشراء هم اال

 باإلضافة لتسويقك للمنتج أو الخدمة لكل فئة من مستخدم أو من يقوم بالموافقة على الشراء.

 ما هي العقبات التي تعيق هؤالء المستخدمين؟

يعوا حل مشكلتهم يخطر ببالنا عدة تفسيرات و لعل من أهمها بالنسبة لنا كرياديين "ألن ليس عندما نشاهد مستخدمين لم يستط

سأقدم." لكن في الحقيقة هناك العديد من العقبات و معرفتها من خالل المقابالت أمر مهم. ألنها  التيلديهم منتج أو خدمة مثل 

 لتهم، الحقا . و من تلك العقبات:ستوضح لك كيف يجب عليك أن تبني الحل المناسب لهم لحل مشك

 عندما يطلب منا عمل شيء أو نقوم بتنفيذ عمل نحاول تحقيق ذلك المشكلة في نظر هؤالء المستخدمين ال تعد مشكلة .

بالطريقة التي نعرفها في الغالب. ألنها التي الطريقة التي اعتدنا عليها و ال نحاول أن نفكر في األمر كثيرا  أو البحث 

عن طرق أخرى. ألننا نريد إنجاز العمل و حسب. و هذا يعود بسبب ما يسميه كارل دونكر 
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(FixednessFunctional ".عبارة عن حاجز ذهني يمنعنا من استخدام األشياء بطريقة جديدة الزمة لحل المشكلة" )

 عندما تسألهم عن روتينهم في حل المشكلة سيشرحون لك الطريقة المعتادة لهم وتجدهم ال يفكرون في االمر ثانية

لك الروتين تعمق في السؤال عنه و عن لماذا يقومون . ألنها بالنسبة لهم اصبحت عادة )روتين(. عندما تسمع ذواحدة

. و اثناء ذلك التفكير لعلهم يصلون لمالحظة أن روتينهم ليس مثالي كما ذلك الروتينبذلك. ستجعلهم يفكرون في 

إلى  ميتوقعون. ولكن من دون ذكر فكرتك أو طرح حلول لهم. أنت تريدهم أن يصلوا من خالل ذلك التعمق في روتينه

 اإلكتشاف بنفسهم.ذلك 

 المستخدمين معتادين في عدم معرفة المستخدمين ما الذي ممكن أن تقدمه الحلول التقنية أو الخجل من قولها .

عاداتهم على حلول و طرق ثابتة في روتينهم لحل تلك المشاكل. و لذلك تجد اقتراحاتهم من اجل الحلول تكون 

"لو سألت الناس ماذا يريدون، لقالوا نريد خيول سريعة." لذلك انت  تحسينية و ليست جذرية. تذكر مقولة هنري فورد

عليك ان تحررهم من ذلك القيد ويمكن ذلك عن طريق أن تسألهم "إذا بإمكانك عمل شيء اآلن لم يكن بإمكانك فعله 

عندما تسأله. ألنك سابقا عند العمل على )...( ماذا سيكون، واليهمك إذا مستحيل أو ال؟" هذا السؤال عليك الحذر منه 

يقدمون تطلب منهم رأيهم في الحل. لذلك خذ اجاباتهم بموضوعية و بحذر. الهدف، أن تحررهم من قيد الروتين. بعدما 

تبدأ تسأل األسئلة المفيدة. "لماذا هذا مهم؟" و هكذا من أجل التعمق أكثر في فهم لك تلك اقتراحات حينها عليك ان 

 الرغبات. األسباب المحيطة و راء تلك 

 الطالب ممكن أن يبذلوا وقت اكثر على خدمة تتطلب عمل المزيد من االعدادات مقابل ان تكون محدودية الموارد .

الخدمة رخيصة. على عكس، أب موظف في شركة ليس لديه وقت لهذا النوع من الخدمات لذلك تجده مستعد لدفع 

لشحيحة لمن تريد أن تقدم الخدمة له تسهل لك معرفة ما الذي قيمة أكثر من اجل خدمة جاهزة. معرفة ما هي الموارد ا

 يجب أن تقدم لهم. و هذه عليك أن تكون جاهز الكتشافها في مقابالتك.

 احيانا  تجد هناك عادات و تقاليد سواء على مستوى الشخصي، األسري، اإلجتماعي عادات و تقاليد تحد التصرفات .

ربة خدمة. مثال ، ألن ذلك الشخص يخشى أن يفشل بسبب ذلك المنتج أو حتى في الشركات. تحد الشخص من تج

الجديد و تضر سمعته أو مكانته. دورك يكمن في محاولة تحديد تلك المخاوف النابعة من العادات و التقاليد من خالل 

 المقابالت و اكتشافها ومن ثم العمل على تقليلها أو إزالتها لهم.
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 بل؟ما الذي يحبط أو يحفز ممن تقا

عندما تسألهم عن روتينهم و يبدون بالحديث حاول أن تركز و تدون اللحظات، السياق و األسباب المحيطة ورائهم عندما يذكروا 

لك أنهم كانوا محبطين اثناء محاولة حل المشكلة عندما شرحوا لك روتينهم. و أيضا  على نفس السياق عندما شعروا باإلجابية و 

 التحفيز.

تلك المشاعر في نوتات المقابلة و التعمق في األسئلة لمعرفة كل ما يحيط بها سواء المواقف السلبية أو اإليجابية. عليك أن تدون 

فمن خالل تلك المعرفة سيمكنك بناء خدمة تتناسب و تتوافق مع طموحاتهم و ما يحفزهم و تبتعد عن كل ما يحبطهم عندما 

 يعملون على روتينهم.

 فيها ب )...( أخبرني عن آخر مرة قمت

هذا ليس سؤال بقدر ما هي دعوة مفتوحة لمن تقابل للحديث بحرية عن موقف أو عمل قام به في الماضي أو الحاضر. ليس 

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

 )تلك المشكلة(؟ما هي الطرق التي حاولت استخدامها لحل 

 معرفة ما يفعله المستخدم حاليا  أو حاول سابقا  هو في صميم فهم المشكلة التي تحاول أن تحل. ألنه من خالل ذلك تستطيع:

 .معرفة ما الذي يستطيعون فعله و ما ال يستطيعون 

 ما الذي يجدونه مريح لهم ويستخدمونه حاليا ؟ و لماذا؟ 

 ما هي القرارات التي يتخذونها؟ 

مهما كانت فاعليتها هي جزء من الطرق عندما تفكر في األمر، أنت في الحقيقة في منافسة مع سلوك المستخدمين الحالي. فتلك 

 ذلك السلوك الذي بالنسبة لهم اصبح عادة )روتين( مع إيجابياته و سلبياته.

لتحديد التحديات )معرفة ما الذي يستطيعون  و لهذا السبب هذا السؤال مهم. فأنت بحاجة لمعرفة ذلك الروتين بجميع تفاصيله.

بعد -اثناء-فعله و ما ال يستطيعون(، ما هي الحلول و الطرق التي يجدونها مريحه لهم لحل تلك المشكلة بتفاصيلها من قبل

لتفكير في حدوث المشكلة و ما هي اسباب ذلك )ما الذي يجدونه مريح لهم و يستخدمونه حاليا ؟ و لماذا؟( و هل األمر يتطلب ا

 القرار أو انه اصبح امر روتيني لدرجة ال يتطلب التفكير فيه )ما هي القرارات التي يتخذونها؟(
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 ولهذا تجد نفسك في المقابلة تريد أن تسأل:

 "اخبرني كيف تعمل )...(." أو "اشرح لي روتينك عند عمل )...(."

مشكلة تريد أن تبدأ بصياغة سؤالك بطريقة عامة و غير موجهة في البداية أنت ال تريد أن تستعجل في السؤال مباشرة عن ال

 للمشكلة بطريقة مباشرة. 

 مثال :

لديك خدمة لمساعدة الفرق التي افرادها موزعين في اماكن مختلفة حول العالم. و تريد أن تساعدهم بخدمة تسهل عليهم رفع و 

 مشاركة الملفات مع التركيز على الخصوصية و اإلنتاجية.

 ال المباشر قد يكون "كيف تقوم حاليا  برفع الملفات و مشاركتها مع فريقك؟"السؤ

 السؤال الغير المباشر و بطريقة عامة ممكن أن يكون "حدثني عن آخر مرة أردت فيها رأي فريقك فيما قمت به؟"

ون كذلك. و إنما هي خطوة هذه ستتيح لك اكتشاف فرص من الممكن أن تكون غائبة عنك. فربما ما تظنه أنها المشكلة ال تك

تسبق حدوث المشكلة، و هي ما تسبب المشكلة من األساس. هذا النوع من األسئلة تتيح لمن تقابل في الغالب بسرد تجربته / 

روتينه مما يساعدك في معرفة التفاصيل المعقدة التي يمر بها من تقابل في اتخاذ قراره و ما هي أولوياته. و عندما يكون شيء 

 اضح في روتينه عليك أن تسأل و تتعمق أكثر. غير و

 ما هي األدوات أو الخدمات التي تستخدمها عندما )...(؟

تختلف عن السؤال السابق بأن هذا السؤال اكثر تركيز. النك تبحث هل يستخدم خدمة أو منتج بينما في السؤال السابق كان 

إذا كانت اإلجابة ال استخدم اي . بصفة خاصةرط منتج أو خدمة المجال مفتوح ليتحدث عن منهجية، طريقة أو سلوب و ليس ش

. هذه داللة لك بأن المشكلة ليست مهمة له ألن يبحث أو يستخدم حل. و بذلك اثبت أن المشكلة ليست حقيقية و أو اداة خدمة

حلول أو يبحث عنها. و إذا وفر لك انتهيت. و إذا كانت نعم. فأنت لديك داللة بأنه يُقيم المشكلة بأنها مهمة لدرجة أنه يستخدم 

قائمة منتجات او خدمات. اسأله لماذا هذه الخدمات؟ ما هو الدافع الذي جعله يفضل تلك الخدمات عن غيرها؟ هذا سيساعدك 

 الحقا  في معرفة القيمة التي يسعى من اجلها ذلك الشخص و العمل الذي يريد تلك الخدمات ان تنجزه له.

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

ال تسأل ها السؤال إال بعد ان يجيب على سؤال "ما هي األدوات أو الخدمات التي تستخدمها عندما )...(؟" بذكر عدة خدمات أو 

اء توقعها ومن تلك الخدمات أو المنتجات و لم تفعلها، اسأله لماذا منتجات. و إال ليس لهذا السؤال فائدة. و إذا ذكر لك قائمة أشي
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)األعمال التي ذكرها لك( مهمة له؟ و إذا كانت مهمة له اكيد انه يحاول طريقة ما لحلها لذلك اسأله "وما الذي تعمله إلنجاز تلك 

هذا دليل انها مهمة له و إذا لم يفعل شيء تسأله  األعمال اذا تلك الخدمات لم تقدمها لك؟" إذا ذكر لك روتين او طريقة إلنجازها

 "لماذا لم تحاول حلها؟ ما هو الحاجز؟"

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

 في الشهر الماضي؟

مشكلة أو الروتين في حياة ذلك الشخص و في خالل فترة من مميزات هذا السؤال، انها تعطيك قياس لعدد مرات حدوث ال

زمنية. و لذلك تم تحديد "الشهر الماضي" لتسهل على من تقابل التذكر )أنت ممكن أن تختار اي فترة تتناسب مع المشكلة التي 

المشكلة خالل الشهر  تريد أن تحلها إذا ليس لديك فكرة ممكن أن تبقي على شهر(. و لكن ال تقل له "كم تتوقع أن تحدث معك

 القادم؟" ابتعد عنها.

ألنك قد تجد شخص يبدي لك تمعضة من المشكلة و انها تحدث معه بإستمرار. و لكن عندما تسأله كم مرة حدثت معك الشهر 

أن الماضي؟ هذا يساعدك في ان تجعله يراجع نفسه. لنفترض، ان فكرتك تعتمد على ان تحدث المشكلة أو الروتين مع من تريد 

تخدم اسبوعيا . حالياَ، تجري المقابالت و تجد ذلك الشخص يبدي لك امتعاضه من المشكلة و لكن عندما تسأله "كم مرة حدثت 

معك األسبوع الماضي؟" يقول لك" ال هي ال تحدث اسبوعيا ، بل كل شهر مرة واحدة." اآلن، احد اهم توقعاتك )فرضيات( 

ري إلنجاح نموذج عمل مشروعك همقابلة بتلك الجملة. و إذا هذا امر ضروري و جونموذج عمل فكرتك تم دحضها من هذه ال

 اإلجابة من مجموعة عديدة من الذين قابلتهم.هذه فعليك مراجعة و تعديل النموذج. خصوصا  إذا سمعت 

 عندما تحدث )المشكلة أو الروتين( كم من الوقت أو المال تكلفك انت )أو تكلف الشركة(؟

التي ممكن أن تسألها. ألنها، تساعدك على فهم حدة المشكلة على الشخص من  تكتشف بأن هناك مشكلة هذه من األسئلةبعد أن 

 ناحية المال و الوقت.

و هي ايضا ، تعطيك انطباع جيد على طريقة تفكير الشخص بالنسبة لموضوع المال و الوقت. مما يساعدك في التسعير و 

الهدف  و لكنيك بنائها الحقا . و تذكر الهدف هنا ليس الوصول لرقم دقيق سواء للمال أو الوقت معرفة المميزات التي يجب عل

 التي يجب عليك تحقيقها لهؤالء.لحصول على شعور أكثر واقعي عن القيمة هو ا
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 من غيرك يعاني من هذه )المشكلة(؟ أو من غيرك يحاول انجاز )هذا العمل أو الروتين(؟

كلة مرتبطة مع فئة و لكن عندما تسأل مثل هذا السؤال من الممكن أن يفتح لك هؤالء الطريق لمعرفة شرائح لعلك تعتقد بأن المش

 عمالء آخرين يعانون نفس المشكلة أو يريدون انجاز نفس العمل. ممن يمكنك الوصول لهم ايضا .

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

يمكنك ان تسأل هذا السؤال في اغلب األوقات ألن معظم األعمال تحتاج إلستعدادات مسبقة قبل القيام بها. و يفيد هذا السؤال، إذا 

 من تقابل لم يبدي اي تذمر او نزعاج من الروتين الذي يقوم به. و هذا طبيعي لمن وقع ضحية الروتين. بالنسبة لهذا الشخص ال

يوجد ما يحتاج اصالحه أو تحسينه. و يأتي هذ السؤال بثماره، عندما يخبرك عن تلك اإلستعدادات التي من الممكن ان تفتح لك 

 فرص لزيادة أو تحسين الحل الذي فكرت به و يعطيك رؤية اوضح مع من تحتاج أن تعمل شراكات لتقديم قيمة افضل لهؤالء.

 في نسخته األولية؟ أو شيء من هذا القبيل.هل تود مشاركتنا في تجربة المنتج 

عليك أن تسأل هذا السؤال في النهاية. خذ منه نوع من انواع االلتزام، اطلب منه بريده اإللكتروني مثال . أو من الممكن أن تريه 

ابدى عدم رغبته. صفحة الهبوط الخاصة بالفكرة و تطلب منه التسجيل. أنت تريد أن تأخذ منه إلتزام و ليس مجرد كالم. إذا 

أو انه لعلك تود ان تراجع السبب وراء ذلك. ربما لم تستهدف الفئة الصحيحة أو أن المشكلة ليست معضلة لهم بما فيه الكفاية. 

 شخص من البداية ابدى عدم اهتمامه بالمشكلة.  لطبعا ، ال تسأل هذا السؤال غير جاهز بعد لإللتزام. 

 هل هناك شيء نسيت أن أسألك؟

ل جيد، ألنك إذا نفذت المقابلة بطريقة صحيحة و كنت بالفعل صادق معهم بأنك ال تحاول أن تبيع شيء )حاليا ( و إنما سؤا

تحاول أن تتعلم منهم و تستفيد. ستجدهم يساعدونك. ولكن دائما  إسأل إذا طلبوا ميزة لماذا هي مهمة و حاول ان تأخذ أي مدح أو 

 على أن الفكرة بالفعل تستحق البناء. إطراء كما هو و ال تأخذه كتأكيد

 من تقترح ألتحدث معه؟

تود أن تنهي به مقابلتك. ألنه سيساعدك في الحصول على آخرين لمقابلتهم و يسهل عليك مقابلتهم إذا  من األسئلة الجيدة التي

 عرفوا أن مصدر المقابلة شخص يعرفونه هو الذي عرفهم بك. إذا رفضوا أو اعتذروا، ال بأس.
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 نصائح للوصول لألسئلة المفيدة و المهمة

 اسأل األسئلة المهمة

البعض تجده سواء عن قصد أو ال، يبتعد عن األسئلة المهمة. و المقصود باألسئلة المهمة تلك التي يدرك الريادي إن خالفت 

ن؟ البد أن تسأل هذه األسئلة المهمة توقعاته ستنهي فكرته. لذلك ال يسأل عنها. إذن ما الفائدة من المقابلة أو الحديث مع اآلخري

التي إجاباتها من الممكن أن تغير كليا  أو تنهي فكرتك. فهذا هو الهدف من هذه المقابالت و من مرحلة التحقق. صديق لي عمل 

لة. كانت مقابلة مع شخص من شريحة العمالء التي يريد تقديم خدمة لهم. تحدثت معه الحقا ، عن التجربة و عن ما دار من األسئ

تجربة ممتعة له خصوصا  كونه شخص كان متردد في عمل المقابلة و لكن بعد أن قام بها و الفائدة التي خرج منها كان شديد 

الحماس للمتابعة و لعمل مقابالت اخرى. سألته ما هي أهم األشياء في نموذج عمل مشروعه )توقعاته( التي تشكل خطر على 

األخص ذكر واحده مهمة و جوهرية لنموذجه. بعد ذلك سألته هل قمت بطرحها في المقابلة. استمرارية نموذجه. ذكرها و ب

اإلجابة كانت، ال. )لحظة صمت(. بعدها، عرف ما الذي يجب عليه القيام به و قال "سأحاول أنا اتحدث لذلك الشخص مجددا  و 

بناء المشروع وآخر ما يريد سماعه عدة اشخاص يقولون له  أسأله عنها". لماذا لم يسأله من البداية؟ ألنه استثمر وقت و جهد في

 "ال نريد ذلك". لذلك التحقق من جدوى الفكرة يأتي قبل بناء اي شيء حتى ال تشعر بذلك العبىء اثناء تغيير أو إلغاء الفكرة.

 ال تبدأ مباشرة في موضوع المشكلة

و دع الشخص  ةذلك قد يضللك. إبدأ الحديث من بصورة عام عند الحديث مع الشخص ال تبدأ مباشرة في موضوع المشكلة ألن

يتحدث إلى أن يبدأ هو بالتقريب بدال  من أن تفعل ذلك له. حتى التقع في فخ أن تضلل نفسك. أنت ال تدري هل هناك مشكلة 

 ذا القبيل:حقيقية أو ال. لبدء الحديث بطريقة عامة بدال  من الحديث مباشرة عن المشكلة ممكن ان تقول شيء من ه

جدا  عام و لكن ال بأس، و الفكرة التي المراد التحقق منها هل أنت: "ما هي أهم األهداف التي تطمح إلنجازها اآلن؟" 

 المؤسسات الصغيرة تحتاج لخدمة تساعدهم للتسويق عبر خدمات التواصل اإلجتماعي؟ 

 ذكر عن التسويق ألعمال المؤسسة. ليس هناكمن تقابل: "الموازنة بين مؤسستي و حياتي اإلجتماعية."  

قد تظن عند سماع أمر غير قريب من الفكرة ان تتجاهله و لكن ربما تتعلم أمر جديد. خصوصا ، إذا أنت : "كيف تقوم بذلك؟" 

 استمر.. ذكر لك أنه امر مهم له

 ليس هناك أي ذكر للتسويق.من تقابل: "اقوم ب )...(" 
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تقابله غير مهتم بموضوع التسويق اآلن، اتضح أن الشخص الذي عمال المؤسسة؟" أنت: "متى آخر مرة قمت بالتسويق أل

لمؤسسته. و اليعتقد أنه أمر مهم في هذه الفترة. وعلى الرغم من أنك قمت بتوجيه من تقابل و لكنك على دراية بذلك و عن عمد 

 المقابلة، فال بأس بذلك.من أجل التأكد، هل حقا  هذه مشكلة له أو ال و خصوصا  أنك على وشك إنهاء 

بالطبع ممكن أن تتبع ذلك بسؤال لماذا؟ للتعرف على دوافع ذلك السلوك ربما يق للمؤسسة." سومن تقابل: "حاليا، ال اتهم بالت

 يكون هناك حاجز يمنعه من القيام بذلك قبل البدء بالتسويق. مثال، ألنه ال يعرف من أين يبدأ؟ أو ال يستطيع توظيف بصفة دائمة

 شخص مهمته التسويق فقط، و هكذا.

ليس شرط دائما  أن تبدأ الحديث من منظور عام و من ثم التعمق. كما وضحت بالمثال السابق. إذا لديك تأكيد بأن التسويق مشكلة 

 تعاني منها هذه الفئة ممكن أن تبدأ مباشرة بسؤاله عن ذلك. مثل اآلتي:

 ويق لمنتجات مؤسستك؟""ما هي أكبر المشاكل التي واجهتك عند التس

أن تقترب أو تبتعد بأسئلتك مهارة عليك التحكم بها اثناء الحديث تبعا  إلجابات من تقابل و تكون على دراية أنك ال توجهة 

 بأسئلتك نحو إجابات تود أن تسمعها أنت.

 عن مخاطر السوق و مخاطر المنتج.

مخاطر السوق )هل شريحة العمالء تريد المنتج أو الخدمة؟ هل هم مستعدين للدفع مقابل الخدمة؟ هل هناك عدد كافي منهم؟ و 

هكذا( بينما مخاطر المنتج )هل تستطيع بناء ما وعدت به؟ هل تستطيع زيادة المشتركين؟ هل سيستمرون في استخدام الخدمة؟( 

نحو مخاطر السوق عند عمل العديد من المقابالت الناجحة و لكن هناك مرحلة ستصل لها  في المقابالت تستطيع تقليل مخاوفك

( إلزالة مخاوفك نحو مخاطر المنتج. هذا ال يعني، أن التحقق من MVPعليك أن تبني نسخة جوهرية و أساسية لمنتجك )تسمى 

عندما تحاول إزالة مخاطر المنتج عندما تبدأ ببناء  حيث المقابالت غير مفيد. على العكس، ممكن اإلستفادة منه كنقطة أساس لك

 المنتج.
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 يجب أن تبتعد عنها اثناء الحديث )المقابلة(غيرة مفيدة و اسئلة 

 كرة مشروعي؟ أو هل تظن أنها فكرة جيدة؟ما هو رأيك بف

 ال أقل.آراء ال أكثر و هي  هالسوق فقط هو من يحدد هل الفكرة جيدة أو ال، غير ذلك جميع ما تسمع

هي تود أن تسألهم كيف يحلون المشكلة الحالية أو يقضون يومهم مع المشكلة. ما بدال  من سؤالهم عن فكرتك. لمعالجة ذلك، 

ا قبل ان يختاورا هإن وجد. ما هي الطرق أو األدوات األخرى التي استخدمو ،األشياء التي يحبون أو يكرهونها في الحل الحالي

؟ وما هي ةوإذا ليس هناك طريقة أو خدمة يستخدمونها، هل هم يبحثون عن واحدهذه الطريقة أو الخدمة؟ و لماذا اختاروها؟ 

بعد كل ذلك ستجد لديك معلومات كثيرة ستساعدك  ا هم كذلك؟لماذ،وإذا ال يبحثون عن حلاألشياء التي يبحثون عنها في الحل؟ 

 حقا  الفكرة جيدة أو ال؟ أنت في تقييم هل

 (؟الذي ستقوم به فكرتك هل تدفع لخدمة تقوم بعمل )تضع هنا العمل

أنت تسأل افراد عن رأيهم و تتوقع منهم إجابة افتراضية و أيضا  في الغالب هؤالء الناس ال يريدون أن يحبطوك لذلك ستسمع 

 رد يسعدك أكثر مما يفيدك.

كم وقت يأخذ ذلك الحل إلنجاز العمل؟ اسألهم عن تفاصيل روتينهم ك العمل؟ كم يكلفهم؟ اسألهم كيف يحلون ذللمعالجة ذلك، 

أثناء محاولة حلها و ماذا حدث  –دعهم يسردوا لك تفاصيل ذلك الحدث قبل حدوث المشكلة  –ذلك العمل  انجاز يحاولونعندما 

أو أنهم لم يهتموا اصال   ألنهم بحثوا ولم يجدوا حل مناسبل بعد. و إذا حدث أنهم لم يهتموا بحل المشكلة عندما وقعت، لماذا؟ ه

 أو ألن الحل المتوفر تعدى ميزانيتهم المسموحة أو المعقولة في نظرهم؟ بالبحث.

 (؟تضع هنا العمل الذي ستقوم به فكرتككم تدفع مقابل )

جاب فهذا لسبب ما يجعل االمقابل  نفس مشكلة السؤال السابق، إذا لم يكن أسوء. ألنك قد تعتقد ألنك وضعت سعر والشخص

 األمر منطقي و مقبول.

 عليك قراءة نصائح السؤال السابق.لمعالجة ذلك، 

 (؟تضع هنا العمل الذي ستقوم به فكرتكمبلغ( لخدمة تقوم )الهل تدفع )

 يدفعوا مقابل ذلك أو ال؟سؤال غير مفيد، ألنك تطلب منهم توقع هل ممكن أن يقوموا بعمل مستقبلي و أيضا  تتوقع منهم هل 
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أو ماذا  لمعالجة ذلك، ابتعد عن األسئلة التي تطلب منهم توقع سلوكهم في المستقبل و احرص على سؤالهم ماذا يفعلون اآلن.

 فعلوا في الماضي.

 ؟(...)هل تجد نفسك تستخدم خدمة مثل 

 لم تستفد و لم تتعلم شيء.إذن، كن". ومعظم الناس سيقول "مم غير مفيد، ألنك تريد من الشخص توقع سلوكه.سؤال 

أو "هل استخدمت خدمة مثل ... ،  لمعالجة ذلك، ممكن أن تعيد صياغة السؤال إلى "متى آخر مرة استخدمت خدمة مثل ...؟"

 ل معرفة الروتين وتحاو "نعم "ممكن ان تشرح لي ما حدث؟ الرد كان ومن ثم اتبعها بالسؤال التالي في حالةالشهر الماضي؟" 

 .وه إلستخدام خدمة مثل تلك الخدمةربما ليس هناك مشكلة تدع، ألنه دتحاول التأك "لماذا؟ال " الرد كان . في حالةتتعمق بعد ذلك

 )...(؟كم مرة يحدث معك 

ربما حدثت معه مرة غير مفيد، أنت تريد أن تكون اكثر وضوح. ربما يقول لك اربع مرات و لكن تلك األحداث األربعة سؤال 

من الممكن أن تحدث معه كل  إذا كنت تظن أنها تعد مشكلة كبيرة  هدة كل سنة على مدى السنوات األربع الماضية.و هذواح

 شهر على األقل مرة واحدة و بنيت فكرتك كلها على هذه اإلفتراضية.

"في الشهر ة فال تقول يلأن ال تقترح فترة مستقب مشكلة ولحدوث ال عليك أن تحدد الفترة المناسبة بالنسبة لفرضيتكلمعالجة ذلك، 

في المستقبل، أنت تبحث عن حقائق وليس المزيد  " هذا خطأ، ألنك تسأله ليتوقع سلوكه...؟معك  حدثتتوقع أن ت، كم مرة القادم

حدث  الماضي، كم مرة. عليك أن تسأله في الحاضر أو الماضي و لذلك نعالج المشكلة بالطريقة التالية "في الشهر من التوقعات

 .؟".معك .
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 األسئلة الغير مفيدةنصائح لتتجنب الوقوع في 

 عن الوقوع في فخ المدح و اإلطراء اإلبتعادحاول 

الفخ بأن ال تذكر فكرتك إطالقا  أثناء المقابلة أو الحديث. و لكن وإن حدث و وقعت في هذا  أفضل طريقة لعدم الوقوع في هذا

، حاول أن تعود لألسئلة "جميلة من تقابل أن"فكرتك و ذكر لك ،الفخ حاول بسرعة العودة مجددا  لألسئلة المفيدة. إن اخطأت

حاول بسرعة أن تخرج من دوامة الحديث عن فكرتك  ؟"اشرح لي كيف تقضي يومك في حل تلك المشكلة"المفيدة بأن تسأل 

عندما  وقعت في هذا الفخأنك و يمكنك معرفة ألنها لن تجلب لك سواء معلومات مضللة أو غير مفيدة )مثل المدح و اإلطراء(.

و المدح التي تسمع من مع تقابل "هذه فكرة جميلة"، "أعجبني عملكم"،" خدمة مميزة"، "عمل رائع" ... وهكذا من اإلشادة 

 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

. لذا ستجد نفسك تسمع يعاني منها هؤالء الفراد الحديث أو المقابلة بأن ليس هناك مشكلة حقيقية كما تخيلتخالل ربما تسمع من 

تحاول  و تلك األشياءء قد تصدمك للوهلة األولى و حتى بعد قراءة هذه األسطر ومع اإلستعداد الذهني من الممكن أن تسمع اشيا

)لترتاح  أن تحارب ذلك و تسأل أسئلة غير مفيدة في محاولة يائسة إلقناع الشخص في المقابلة بأن يقول اشياء تريد سماعها

ألننا نريد أن نسأل اسئلة مفيدة تساعدنا  .ريدبالتأكيد ما ال تو هذا  .هذا جميل إذا تريد أن تعيش في وهم من صنع مخيلتك نفسيا (.

ولكن عليك أن تنتبه للجانب  بإحباطعندما تسمع مثل هذه األمور، اكيد ستشعر  التعلم من خالل التحقق من جدوى الفكرة. على

 دوى الفكرة لمن تحاول أن تقدم لهم حل من دون أي جهد أو مال يذكر.نك بسرعة تحققت من جالمشرق. ا

 أو التوقعات عن األسئلة التي تحفز المزاعم، الوعود المستقبلية و اإلفتراضاتفي حديثك أو مقابلتك ابتعد 

ات أو التوقعات )أنا ربما، من عادة، أنا احيانا، اطالقا(، الوعود المستقبلية )أنا سوف، بكل تأكيد( و اإلفتراضالفي المزاعم )أنا 

إلعادتهم في المقابلة احرص و  .بطريقة خاطئةاو قمت بتوجيه من تقابل عندما تسمع تلك الكلمات اعرف انك سألت المحتمل(. 

كيف قمت " " ،اشرح لي ما حدث؟مثال ، "متى حدثت معك تلك المشكلة؟" ، "على سؤالهم عن اشياء محددة و في الماضي. 

 "خرى؟اهل حاولت استخدام حلول " " ،المشكلة ذلك الوقت؟بحل 
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 بلية و اإلفتراضات أو التوقعات:قللمزاعم، الوعود المست ةاألسئلة المحفز مجموعة من

 " ؟(...)هل تعتقد أنه" 

 " ؟ (...)هل من الممكن أن" 

 " ؟ (...)هل يمكن أن ترى نفسك" 

 " ؟ (...)هل تجد نفسك" 

مثال ل من قيمة. ثدوما  و لكن الضرر يكمن في إعطاء اإلجابات الناتجة من هذه األسئلة أكبر من ما تمهذه األسئلة ليست مضرة 

 لكيف تحول هذه األسئلة لمنصة اسئلة مفيدة:

 .سؤال محفز للمزاعم، الوعود المستقبلية و اإلفتراضات أو التوقعاتهذا  "هل تجد نفسك تستخدم )...(؟"قد تسأل: 

 .فيد منه كمنصة إنطالق لسؤال مفيدتو لكن ممكن أن نس ةمن اإلجابات المحفز "احيانا اقوم ب )...("من تسأل قد يجيب: 

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

 .الماضي

 فهم السبب وراء طلب الميزة اهم من الميزة نفسها

. و ليس إلزاما  أو من تقابل مهتم بميزة يجب عليك معرفة الدافع و راء هذه اإلهتمام بتلك الميزةتستمع إلى طلب ميزة عندما 

 عليك تطبيقها. مثال لحوار و عدة اسئلة عندما يتم طلب ميزة منك اثناء المقابلة:

 " ؟تلك الميزةلماذا تريد" 

 "ما الذي تتيح لك أن تفعل؟" 

 "  بالتأقلم من دونها؟كيف تقوم حاليا" 

 "على إنها سؤال محفز للمزاعم، الوعود المستقبلية و  "كيف سيصبح روتينك بعد إضافة تلك الميزة مع المشكلة؟

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

 "قل لي المزيد عن ذلك (...") 

 " ، هل هناك قصة وراء ذلك؟يبدوا ذلك مزعجا" 

 "لماذا لم تجد حل؟" 

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


 StartupsFactory.co 19 تركي فهدكتاب مصنع المشاريع الريادية | 

 "ساعده.  ان هذا المنتج كيف طبعا ، هذا في حالة وجدته جدا  متحمس مع شرحه للحل و "تبدوا سعيد، ما هو السبب؟

 .لمن تقابل مع الحل و قياس ما هي دوافعههذه النوع من األسئلة تساعدك في قياس الحالة النفسية 

 البحث عن القبول

 سواء كان عن قصد أو ال. لقبول من اآلخرين.عن اتسأل اسئلة غير مفيدة بحثا  ا  قد تجد نفسك احيان

 " ما رأيك؟ (...)اريد أن ابدأ مشروع عن" 

 " هل تعجبك؟ (...)لدي فكرة رائعة لموقع / تطبيق" 

 .معك حتى و إن قلت لهم كونوا صريحين معي ايتعاطفوأن سوى عطي مجال لآلخرين السؤال التالي، بصراحة ال ي و

هل  (...)الكثير من مالي الخاص و هي  فيهمل عليه لمدة طويلة و استثمرت ألنك صديقي، سأخبرك بفكرة مشروع أع"

 "اعجبتك؟

 أو

و  كيف وجدت الفكرة .(...)اريدك أن تكون صريح معي و سأتقبل صراحتك عن فكرة مشروعي التي تعبت على بنائها وهي "

 ".، نحن اصدقاءكن صريح معي

تجنب الوقوع في هذه األسئلة كغيرها من المشاكل السابقة، عليك أن تركز على مشاكل و قصة الشخص المقابل بدل من ل

 الحديث عن نفسك أو عن فكرتك. 

 آلخرينعلى افكرتك  فرض توقف عن

 الماضية )البحث عن القبول(. مثال :بيعها على اآلخرين على عكس النقطة  هنا أنت تحاول فرض فكرتك و

 "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 بدال  من أن تحصل على مجاملة أو قبول 

إقناع الشخص اآلخر بالقوة  دوامةصلت على رد من الشخص اآلخر جعلك تقول أحد الجمل السابقة أو ما يشابها ودخلت في ح

 يل:بط قل شيء من هذا القبفكرتك. إذا حدث ذلك فق

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

من أهم النقاط التي سوف تقوم  المهمة و هذه النقطة .بالنسبة له ةمهم نقطةأن يذكر  من تقابلقد تجد نفسك عندما يتحدث لك 

في الخدمة. و هذا خطأ  بتقديمها تقومك سفتجد نفسك ال شعوريا  تقطع حديثه و تبدأ تتحدث عن الفكرة و أن .الخدمة بتغطيتها

و  ؟دورك اإلستماع و عدم الحديث عن فكرتك. بدال  من أن تسأله لماذا هذه الميزة مهمة لهتذكر، فادح، نتيجة الحماس الزائد. 

حرمت نفسك من هذا التعلم نتيجة حماسك الزائد و اآلن بدأت تتحدث عن فكرتك و الشخص اآلخر تجده  .افعهود عنالتعرف 

عل عرفت الحل المناسب ينصت لك. اإلستماع أصعب بكثير خصوصا  إذا سمعت شيء يؤكد فكرتك أو انك بالفاآلن هو من 

 لن تتعلم شيء إذا استمريت بفعل ذلك. توقف، اعتذر و دعه يكمل حديثه.للمشكلة. 

 األسئلة المفيدة و الغير مفيدة

كلة، طموحهم، دوافعهم و العوائق. و دائما ، تسأل عن احداث تالحظ أن األسئلة المفيدة تدور حول حياة هؤالء العمالء مع المش

في الماضي أو على االقل الحاضر. و األمر بسيط، هم يشرحون و يساعدونك في فهم المشكلة من دون تدخل في الحل، بينما 

ي الوصول لما يسمى أنت لك الحرية في بناء حل من ما تعلمت مناسب في نظرك لحل مشكلتهم و تلبية إحتياجهم. هذا يساعد ف

 مالءمة المشكلة مع الحل. كلما كانت المالءمة عالية كلما كان الحل مناسب لحل المشكلة و مفيد لشريحة العمالء.

تالحظ أن األسئلة الغير مفيدة تدور حول التوقعات المستقبلية سواء على مستوى السلوك أو الدافع. أو عندما تسأل عن اسأله 

( بدال  من الحديث عن روتين العمالء و محاولة فهم مشكلتهم. األسئلة الغير مفيدة ال تأتي لك بفائدة تدور حول فكرتك )الحل

 سواء المدح أو اإلطراء الغير مجدي لك في هذه المرحلة من التحقق و التعلم.

 اسئلة يمكنك استخدامها تقريباً لكتابة سيناريو )سكريبت( اي مقابلة

حوارات السابقة يمكنك بناء حوار خاص بك لتبدأ المقابالت و الحديث مع العمالء. و في الحقيقة من ما قرأت من االسئلة و ال

و استخدامها لعمل اي مقابلة من أجل معرفة و تعلم المزيد عن المشكلة و الشريحة المستهدفة  التالية ممكن أن تبدأ بهذه األسئلة

 :Cindy Alvarezكما تقترح 

   اذا لم يفعل ذلك حدثني كيف قمت بعمل )...( الشهر أو االسبوع الماضي؟  –أو  –حدثني كيف تقوم ب )...( حاليا

الهدف هنا لقياس مدى تكرار ذلك  متى آخر مرة قمت بذلك العمل؟االمر في تلك الفترة الماضية. اتبع ذلك بسؤال 

 العمل و اهميته في حياة ذلك الشخص.
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  ،تساعدك على إنجاز )...(؟ خدمات، منتجات أو نصائحهل تستخدم ادوات 

  إذا بإمكانك عمل شيء اآلن لم يكن بإمكانك فعله سابقا عند العمل على )...( ماذا سيكون، واليهمك إذا مستحيل أو ال؟

 سؤالهم عن حل هو بذاته غير مفيد و لكن من اإلجابات ممكن أن تسأل سؤال متابع لمعرفة السبب.

 قوم ب )...( ماذا كنت تفعل قبل القيام به؟ وعندما انتهيت منه ماذا فعلت بعد ذلك؟آخر مرة كنت ت 

 هل هناك شيء آخر عن )...( نسيت أن اسألك عنه؟ 

من هذه االسئلة ممكن ان تبني قالب تستخدمه في المقابلة و تستعين به. إما ان تستخدمه معك اثناء المقابلة أو تقوم بإضافة حديث 

 الحقا  بعد االنتهاء من المقابلة. االمر يعتمد عليك و على من تقابل و كيف تريد ان تدير المقابلة.من تقابل عليه 

 نجاح أو فشل المحادثة و المقابلة

أنت تريد أن تزيل مخاطر نموذجك بأن تسأل من تقابل األسئلة المهمة و الخروج بمعرفة تساعدك على فهم نموذجك و سواء 

كيد توقعاتك على األقل خرجت بمعرفة مفيدة تساعدك بكل تأكيد على فهم نموذجك بواقعية أكثر كانت النتيجة رفض أو تأ

ملموسة بدل من اعتقادات. لذلك، هذه نقطة مهمة، لقياس نجاح المقابلة هل خرجت منها بمعرفة مفيدة لفهم نموذجك سواء كانت 

 برفض توقعاتك أو تأكيدها؟

إللتزام. أنت تريد أن تنهي المقابلة بنوع من انواع اإللتزام مع ذلك الشخص الذي تقابل ايضا ، تريد من الشخص الذي تقابل ا

حتى تقتنع بأن ما يقوله يتطابق حقا  بأفعاله من خالل اإللتزام و بالتالي تستطيع أن تجعله يمضي قدما  من مجرد شخص مهتم 

 بالمنتج إلى مشترك أو عميل مرتقب للخدمة.

من خوف أو من حياء( و لكن عليك أن تسأل. و إذا رفض، ال بأس بذلك. على األقل تعلمت منه الكثير  البعض قد يتردد )سواء

و تشكره على ذلك. و ألنه لم يرغب باإللتزام ربما لم يكن جاهز بعد. وعند عمل ذلك في العديد من المقابالت  ستتكون لديك 

قارنة مع من سيوافق. ألنه اصبح لديك تصور أفضل عن شرائح صورة أفضل عن من سيرفض اإللتزام حالما تبدأ المقابلة م

 العمالء المختلفين.

لتتصور اإللتزام عليك أن تتخيله كعملة. أي أنهم ال بد أن يدفعوا لك شيء مهم لديهم و ليس بالضرورة أن يكون الدفع بهذه 

يسك بالعمل فأنت تزكيه و تضع سمعتك في العملة نقدا . قد يكون بالوقت، بسمعتهم )عندما تُعرف شخص لزمالء لك أو رئ

 المحك لهم و لذلك السمعه للبعض تعتبر عملة مهمة(، بالبريد اإللكتروني وهكذا. المهم أنهم البد أن يعطونك شيء مهم بالمقابل.
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 أمثلة على اإللتزام بالوقت:

 .تستأذن لطلب اجتماع آخر معه الحقا  لعمل نقاش مفصل 

 نماذج للحل )المنتج( المقترح للخدمة الحقا . تطلب منه امكانية مشاهدة 

 .اإلتصال به الحقا  لتجربة النسخة األولى من الخدمة 

 

 أمثلة على اإللتزام بالسمعة:

 .طلب تقديمك ألصدقائه أو زمالئه 

 .)طلب تقديمك ألصحاب القرار )مدراء، رئيس المؤسسة، أب/أم 

 مع الخدمة و عرضها على موقع الخدمة الحقا . طلب كتابة إشادة، شهادة أو كتابة دراسة عن تجربتك 

 

 أمثلة على اإللتزام بالنقد و غيرها:

 ( الدفع مقدم للحصول أوال  على المنتجpre-order.) 

 .إيداع 

  الحصول على خطابLetter of intent  و هو غير ملزم قانوني ولكنه بمثابة الحصول على بريد إلكتروني من

 على موافقة مبدئية من الشركة بالتعاون.الشركات ألنه يثبت انك حصلت 

  البريد اإللكتروني. طلب من الشخص التسجيل في صفحة هبوط للموقع بالبريد اإللكتروني أو في صفحة نموذج

 تسجيل من أجل الحصول على الخدمة.

 

 

 

 

 

 

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


 StartupsFactory.co 11 تركي فهدكتاب مصنع المشاريع الريادية | 

 لمقابلةالالزمة )قبل( االترتيبات 

 لتسألها و هي تلك التي دونت في ملخص  نموذجك توقعات عن مهمةاسئلة  1-1أهم  على األقل البد أن تحدد

البد أن تضع خطة و تتخيل كيف سيكون  ،قبل أن تبدأو  باإلضافة لألسئلة المفيدة التي سبق الحديث عنها. .الفرضيات

مما يعني عليك عمل قالب  و االسئلة المفيدة. مسار الحديث. لتدون كيف و متى ستطرح اسئلتك المهمة عن نموذجك

ل كتابة االسئلة ضيف السبباالسئلة المهمة و المفيدة. و بعد كل مقابلة يمكنك العودة للقالب و تحسينه. و لهذا يتضمن 

 التي تريد طرحها مسبقا .

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

 .ن ان تتبع طريقة من الممك حدد و ركز على شريحة واحدةBill Aulet . التي تحدثت عنها سابقا 

  لبعض هؤالء األشخاص قد تكون قبل أن ارسلت  .الشخص الذي تريد مقابلتهعن معلومات مسبقا  لحاول أن تبحث

. هذا سيجنبك الوقوع في حرج LinkedInالدعوة قد قمت بذلك. مثل مع من يعمل في الشركات تجدك بحثت عنه في 

يظن من تقابل  انت ال تريد انبدائية كان من الممكن الحصول على اجابتها من خالل بحث بسيط. عندما تسأل أسئلة 

 أنك تضيع وقته بهذه األسئلة البدائية.

 لة قيامك من الممكن أن يأتي معك شخص آخر للمقابلة. أنت تسأل و زميلك يدون اجابات الحديث. طبعا ، في حا

تحتاج لوجود شخص آخر. إذا كنت لوحدك في مقابلة وجه  على سكايب، قووقل هانق أوت أو الهاتف ربما ال بالمقابلة

لوجه ربما تدون و تسأل بنفس الوقت على دفتر نوتات أو جهاز )البتوب أو تابلت(. أو ربما تدون مباشرة بعد انتهاء 

 ابل.من تقمد عليك أنت و المقابلة. لكال  ايجابيات و سلبيات. تعت

 ج. هذه فرصة تعلم و بنفس الوقت رم إجراء تلك المقابالت، ال توظف شركة أو افراد من الخاكأنت او افراد فريقك علي

تعملوا تلك  افراد فريقك أن لذلك عليك أنت و ستحتاج منك اتخاذها بخصوص توقعات نموذج عملكهناك قرارات 

 .هذه نقطة جدا  مهمة. المقابالت

  لتكون جاهز لتدوين مالحظاتك و خصوصا  المتعلقة باألسئلة المهمة التي تريد التحقق منها. عليك، تحديد ماهي

الحواجز التي تجعل من حل المشكلة مرهقة ومتعبة؟ و لماذا هي كذلك؟ و لماذا الحلول الحالية )إن وجدت( لم تكن 

 ناجحة بما فيه الكفاية؟ جهز نفسك لنقاش هذه االسئلة.
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 الالزمة )اثناء( المقابلةالترتيبات 

  اثناء المقابلة و إن وقعت بها اتبع النصائح التي  تذكر فكرتك أو تقع في األخطاء التي سبق و ان ذكرتهاال  نااحرص

 ذكرت.

 و استمع اكثر من ما تتكلم. .تعلمفقط اول أن تبيع. حاول جعل األمر تعليمي لك ومفيد للشخص المقابل. ال تح 

  ألسئلة وماذا تريد أن تخرج من هذه اابتعد عن اسلوب التحقيق في المقابلة. تحدث بعفوية و لكن ذهنيا  أنت رتبت

 المقابلة و لكن هذا اليعني أن يكون سير الحديث سؤال و جواب.

 كثر على أنت ال تريد تدوين كل شيء حتى لو كان معك احد افراد فريقك يكتب تلك المالحظات. أنت تريد أن تركز أ

نها بالتفصيل بطريقة يسهل عليك قرائتها الحقا . أو لعلك إذا كتبت تلك المالحظات بالقلم والورق يالنقاط المهمة وتدو

أو اي منتج آخر.  Google Spreadsheetأو  Google Docsأو  Evernoteتريد كتابتها بطريقة منظمة على 

لمعلومات بطريقة سريعة. أهم النقاط عن االبحث  عليكا  يسهل ليسهل عليك الحقا  مناقشتها و شرحها للفريق وأيض

 التي يجب أن تحرص على تدوينها عندما تسمعها هي:

o .اي شيء يقال يؤكد صحة توقعاتك التي تحاول أن تتأكد منها أو ينفيها 

o  .أي شيء يفاجئ توقعاتك عن سلوك من تقابل من شريحتك المستهدفة 

o  تعابير الوجه أو حركة الجسد معبرة عن عن أمر عاطفي. سواء كانت تلك أي شيء يقال أو يظهر على

العاطفة إيجابية )الفرح، السرور، البهجة، ...( أو سلبية )الكره، الشكوى، التوتر، ...(. و هذا قد يظهر عندما 

و يبدأ من تقابل بالحديث عن روتينه أو موقف يتضمن حدوث المشكلة. ان يقول الشخص "انه امر مجهد 

متعب ..." يختلف عن "انه مزعج ..." تلك العواطف تساعدك في تقييم مستوى المعناه على المستوى 

"لماذا هي مجهده و متعبه ..." إذا من  العاطفي وفهم شريحتك أفضل. ولكن دوما  عليك أن تتعمق بأسئلة

 تقابل لم يوفر لك توضيح عن ذلك. دائما  تعمق في فهم السبب و جذوره.

  تقابل يود أن يذكر لك قصة عن روتينه دعه يفعل ذلك و لكن في النهاية احرص على تغطية جميع األسئلة إذا من

المهمة لك والتي تود التحقق منها. اإلستطراد مفيد لك مع من تقابل لحٍد ما. ألنه وثق بك ليسرد لك قصته و لكن ال 

 تريد أن ينتهي الوقت وأنت لم تستفد من المقابلة.
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 يستطرد و يتحدث في موضوع آخر أو يستغل السؤال لفتح موضوع آخر. ال تحاول أن تعيده  من تقابل عندما تجد

له المجال لبضع دقائق بالحديث في ذلك الموضوع و حاول أن تسأله عن لماذا )موضوع   فورا  لمحور الحديث. دع

ستطراد( لك آخر مرة...؟ كيف تحل ؟ متى حدث )موضوع اإلو هكذاجده مفيد ولماذا اإلستطراد( مهم أو متعب أو 

)موضوع اإلستطراد(...؟ و لماذا بهذه الطريقة؟ أو لماذا لم تحله بعد؟ ألنه بدأ الحديث عن هذا الموضوع واستطرد 

فيه ربما ألنه بالنسبة له مهم و يشكل مشكلة أكبر من تلك التي كنت تحاول أن تتحقق منها. إذا اعطيت من تقابل 

إلستطراد و وضعت ذلك في الحسبان عند عمل المقابلة من الممكن أن تالحظ أن هناك نمط سائد المساحة الكافية ل

مشكلة مهمة لهم و بالتالي ربما تغير فكرتك  )مشكلة جديدة( أهم بالنسبة لشريحتك من تلك التي كنت تتوقع أنها

 األساسية بناء على تلك المعلومات الجديدة.   

 مقابلة( البعدالالزمة ) الترتيبات

  كون على خدمة مثل تالبد أن النسخة النهائية من المالحظاتEvernote  أوGoogle Docs Spreadsheet  أو ما

و السبب في حفظها  )هذا اذا لم تفعل ذلك اثناء المقابلة(. التي ممكن أن تستعين بها لحفظ النوتات ا من الخدماتهتشابه

 يع لها في أويسهل عليك حفظ، بحث وفلتر تلك المقابالت و الرجوسيلة نك تريد في خدمة مثل تلك المقترحة. ال

 وقت. و أيضا ، يمكن ألفراد الفريق اإلطالع عليها و التعلم منها.

 الجميع عليهم التعلم من تلك المقابالت. لذلك تخزين تلك ألن . إذا لديك فريق، عليك مشاركة ما تعلمت مع افراد الفريق

الخدمات التي سبق و أن ذكرت يحقق تلك الغاية باإلضافة لسهولة الرجوع لها و مراجعتها النتائج في خدمة مثل 

 الحقا .

  ماذا تعلمت؟ هل خرجت بتوقعات جديدة عن نموذجك أو تأكيدات أو وجدت أن توقعات النموذج خاطئة؟ مهما يكن

أن هناك نمط سائد بين افراد بكل تأكيد ستجد عليك أن تحدث نموذجك بعد عمل عدة مقابالت خصوصا  إذا وجد 

 الشريحة المستهدفة في اجاباتهم عند المقابلة. 

  راجع سير المحادثة. كيف ممكن أن تحسن اسئلتك للمقابلة التالية؟ و هل هناك تغيير لألسئلة المهمة عن نموذجك؟ 

 حة المستهدفة سواء تستطيع ان تعرف انك خرجت من مقابلة ناجحة إذا حصلت على حقائق عن المشكلة و عن الشري

حصلت على نوع من أنواع اإللتزم و أكانت تتماشى أو تتعارض مع توقعات نموذجك. المهم أنها حقائق مفيدة تعلمتها. 

 مع من قابلت. 
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 بعد اإلنتهاء من كل مقابلة ما الذي يجب أن تتعلمه

 اإلجابة على األسئلة التالية:بعد مراجعة ما تم كتابته من المقابلة من المفترض انك تستطيع و بكل ثقة 

 لو لديك منتج اآلن يمكنه بنجاح حل مشكلة من تقابل، هل هناك حواجز تمنعه من استخدام أو شراء منتجك؟ 

 كيف يمكنه استخدام المنتج؟ و كيف سيتناسب المنتج مع الروتين اليومي لمن قابلت؟ 

 قابل حاليا  لحل مشكلته؟ما الذي سوف يستبدله منتجك من المنتجات التي يستخدمها من ت 

 إذا قرر عدم شراء الحل )منتجك(، ما هي األسباب لذلك؟ و لماذا ال؟ 

  لديك العديد من الشرائح المختلفة في المقابالت اذن هل المعلومات التي تحصل عليها متفرقة و مشتتة من المقابالت؟

 ن المقابالت.عليك أن تحدد فئة واحدة لتستفيد و تحصل على معلومات أكثر تجانس م
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 لمقابالت مختلفةعديدة سيناريوهات 

 حديث غير مفيد و بنفس الوقت يضللك بالتفكير أنك عملت عمل رائع في المقابلة.مثال ل

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

اعدك على حل المشكلة )الفالنية( و لكن نحن أفضل ونسأنت: )بعد السالم و التعريف بنفسك( "... خدمتنا مثل الخدمة )الفالنية( 

تجد نفسك اآلن سعيد ألنك ابدعت في وصف فكرتك بنجاح و بوضوح. و لكن   بسبب )ميزة أو عدة مميزات( عن تلك الخدمة."

 ارتكبت خطأ، بأنك قلت فكرتك لمن تقابل 

ات أن المقابلة تسير في الطريق الخطأ. ألنك، لن تتعلم قام من تقابل بمدحك و هذا من العالم  من تقابل: "ماشاء هللا جميل."

 شيء من ذلك المدح.

% من 21كيف تعمل و ستساعدك على زيادة انتاجيتك و توفير أكثر من التي نعمل عليها ستغير أنت: )اآلن متحمس( "الخدمة 

أنت لن تبيع شيء وتريد أن تتعلم و  ةالمقابل مازلت تتكلم عن الفكرة على الرغم من أنك قلت له قبلالتي تتكبدها اآلن."  تكاليفك

 لكن مازال من يتحدث أنت، ومازال الحديث يدور عنك و عن فكرتك.

مازال من تقابل يمدحك و ايضا  قام بماطلتك بقوله "عطني خبر عندما تبدأ من تقابل: "روعة، عطني خبر عندما تبدأ الخدمة." 

ينتهي من هذه المقابلة التي تحولت لعملية بيع. و أنت لألسف تظن أن األمور تسير ألنه فقط يريد أن  –تصريفه   –الخدمة" 

 على أفضل وجه. حتى لو تحاول أن تأخذ منه نوع من أنواع اإللتزام ستجده يماطلك.

 من قابلت يمدح الفكرة و معجب بها." . جميعلفريقك و تشاركهم ما تعلمت( "البد أن نطور بسرعة بأنت: )عندما تذه

االعجاب يغذي الغرور  يساوي فائدة تتعلم منها للتحقق من مخاطر نموذجك. إلعجاب ال يساوي التحقق من جدوى الفكرة. و الا

 فقط.

 ----------------)نهاية الحوار(  ----------------

 لنحاول إعادة حديث المقابلة السابق ليصبح حديث مفيد.

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

أنت: )بعد السالم و التعريف بنفسك( "... خدمتنا مثل الخدمة )الفالنية( و نساعدك على حل المشكلة )الفالنية( و لكن نحن 

وقعت في فخ الحديث و بيع الفكرة بدل  و اخطأت، بسبب الحماس الزائد أفضل بسبب )ميزة أو عدة مميزات( عن تلك الخدمة."

 قابل.ت منتركيز على  لك. و الحديث عن المشكلة ومن اإلبتعاد عن ذ
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 .مدحمن تقابل: "ماشاء هللا جميل." 

عمل رائع في )مجالكم(. إذا سمحت لي، كيف بالمعذرة. تحمست و بدأت الحديث عن الفكرة. ما شاء هللا عليكم تقومون أنت: "

الوقوع في فخ الحديث عن الفكرة وتحكمت في الحوار وقمت بقيادته نحو  بتصحيح وضعك بعدقمت  "عمل ذلك؟تقومون ب

 الحصول على معلومات مفيدة ومهمة عن المشكلة و عن من تقابل.

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

و . قبل أن تنهي الحديث كمحاولة أخيرة( .. سأله عنهاو لكن عليك أن تكون حذر وتعليه ممكن أن تطرحها إذا لم يتطرق لها 

هذه نتيجة أفضل، جعلته يشرح لك روتينهم. و على الرغم من أنه تقدم بمدح الفكرة و هذا طبيعي "بالمناسبة تبدوا الفكرة رائعة 

 ذر.و لكن كن حها في البداية بالخطأ تبسبب انك ذكر

تجنبنا التركيز على المدح طريقة مميزة في التعامل مع )المشكلة( ممكن تشرح لي أكثر عنها وكيف تتعاملون معها؟" "أنت: 

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

 المشكلة(.من تقابل: )المزيد من الحديث عن روتينهم في التعامل مع 

 و المفيدة التي تحدثنا عنها إلستخدامها في المقابالت(. المهمةأنت: )المزيد من األسئلة 

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

 ----------------)نهاية الحوار(  ----------------

المراحل األولية من التحقق سنكتفي بذلك. ألن الهدف مجرد التعلم و التحقق من الجدوى. و لكن إذا كنا في مراحل  إذا كنا في

 ربما نحاول نختبرهم باإللتزام.  اسب لهم.بأنه من جدوى الحلمتقدمة و نود أن تحقق من 

 نها.علم متتتكون النتيجة سلبية و  وعمل مقابلة . ربما تمنه ستفيديس شرط أن يكون كل حديث إيجابي لتل

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

... 

 .مدحمن تقابل: "ماشاء هللا جميل." 

 تجنبت المدح و سألت سؤال مفيد في نطاق البحث عن المشكلة و هل هي حقيقية.أنت: "كيف تقومون بعمل ذلك؟" 

حل. الليس هناك اهتمام بالمشكلة أو اهتمام بالبحث عن  يستهال كل هذا. لذلك ال نهتم به."من تقابل: "في الحقيقة الموضوع ما 

 ممكن ألنها ال تحدث بإستمرار أو ألن تأثير المشكلة ليس قوي لتصبح مشكلة حقيقية تحتاج لحل فوري. ألنها غير مهمة له.
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 ----------------)نهاية الحوار(  ----------------

هذه الشريحة من العمالء ال تعتقد أن أن يجة سلبية ولكنك تعلمت أن ليس هناك مشكلة كما توقعت أو على األقل صحيح أن النت

أو ها مشكلة حقيقية. . لذلك ممكن أن تجرب شريحة أخرى معهم لتتحقق هل هناك من يجداألمر يستحق عناء البحث عن حل

يها للة أخرى كانت غائبة عنك لهذه الشريحة من العمالء. و تركز عتراجع ما قاله لك من قابلت و تكتشف من حديثهم عن مشك

 بدال  من فكرتك األولية و المشكلة األولية التي كنت تحاول التحقق منها.

 قد تحدث اثناء المقابلة و مواقف تحديات

 تحديات عمل المقابالت

المقابالت و غيرها من طرق التحقق. هذا التعلم  الهدف من كل هذه النصائح هو مساعدتك بأن تخرج بأفضل نتيجة تعلم من تلك

من الممكن أن يكون نتيجته أن بالفعل فكرتك تمثل مشكلة حقيقية للشريحة التي تعتقد بأنها ستجد ما تقدم مفيد. أو من الممكن أن 

ال و وقت مقارنة مع تخرج بأن فكرتك ليست مهمة وال تمثل مشكلة حقيقية لهؤالء. في كال الحالتين أنت تحققت بأقل جهد، م

 بناء فكرتك مباشرة لمعرفة ذلك. و لكن هناك تحديات عند عمل تلك المقابالت:

  من الممكن أن تسمع في المقابلة ما يوافق بطريقة مثالية اعتقاداتك عن الفكرة. و اآلن انت، ال تستطيع أن تتمالك نفسك

ى االنضباط و ال تستعجل. عليك ان تتيقن أنه من الفرح و حتى قد يظهر ذلك على تعابير وجهك. لكن احرص عل

 بالفعل من تقابل لم يجاملك ولم تقم انت ال شعوريا  بجعله يقول ما يقول بطريقة انحيازية نحو ما تريد.

  السبب في ان تسأل عن ماذا فعلوا في الماضي أو الحاضر حول سياق المشكلة )تذكر أننا نريد أن نبدأ بسؤال عام في

قبل أن نبدأ مباشرة بالسؤال عنها(؟ ألنك تبحث عن ما يستطيعون أو ما ال يستطيعون فعله. بدال  من ما  سياق المشكلة

يتمنون أو يطمحون لفعله. أنت تبحث عن الحقائق و ذلك من خالل معرفة تجاربهم الماضية أو الحاضره، لمعرفة 

ال عن المستقبل ال يحقق ذلك و يعطيك إجابات بطريقة غير انحيازية ما يستطيعون عن ما ال يستطيعون فعله. أي سؤ

 مضللة ألنها تطلب من الشخص الذي تقابله ببذل جهد اضافي لتخيل، توقع أو الطموح لما يريدون و أنت ال تريد ذلك.

  عليك أن تستعد في اعداد األسئلة التي تريد أن تسألها وتكون المقابلة مجرد تعبئة الفراغات. و كيف تقوم بكتابتها

 رعة ثم نشرها و امكانية الرجوع لها بسرعة متى ما شئت.بس
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 المميزات التاليةأنا أريد منك 

يتجاهل السؤال ويبدأ بسرد  هأول سؤال إال أن تجد ذلك الشخص الذي تقابلبقد يحدث أن تبدأ بالترحيب و التعريف وما أن تبدأ 

ما يريد من مميزات و حلول. ماذا تفعل؟ و على فكرة، إذا كنت تظن أن هذا رائع. إنه ليس كذلك. أنت في مقابلة وتحاول إجراء 

حديث لمحاولة فهم هل هناك بالفعل مشكلة تستحق الحل؟ و هل هذه الشريحة تعاني من هذه المشكلة؟ ولست في جلسة تدوين 

 .مميزات

ز مهمة. المهم هنا، معرفة احتياجاتهم الحقيقية من سلوكهم مع تلك المشكالت من غير أي تحي ما يقال لك من مميزات ليست

 بية تلك اإلحتياجات ثم تقدم لهم و تعدل عليه.لتقوم أنت ببناء الحل المناسب لت .حتاجومن ثم بعد أن تتعلم و تفهم ما ي

إذ ال تود أن تقوم بذلك  .يك أن تكون حذرلان تقود الحديث عن المشكلة و العودة له. ولكن عإذا بدأ الحديث عن المميزات حاول 

المشكلة. فربما تكون تلك عن بطريقة قد تظهر لمن تقابل بأنك تهمش افكاره بالرغم من أنك ال تعتقد ذلك و لكن تريد أن تتعلم 

إلعادة الحديث عن المشكلة بدال  من  الطريقة. لذلك استخدم هذه المميزات جيدة ولكن هذا ليس محور اهتمامك في هذه المقابلة

 المميزات و بدون تهميش من تقابل.

 

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

 من تقابل: "اريد الميزة ..."

ومعرفة لماذا هذه الميزة مهمة استمع بعد ذلك لحديثه  "و كيف ممكن أن تستخدمها؟ ؟ممكن تشرح لي متى ،تلك )الميزة( "أنت: 

 وذلك بمحاول اكتشاف المشكلة التي من أجلها يريد تلك الميزة لحلها. له. ثم ابدأ بالتحول للحديث عن المشكلة.

حتى ال انسى شيء. ما فهمته من انك تريد تلك )المميزة( هو بسبب أنك تعاني من )المشكلة التي من أجلها يريد الميزة( "أنت: 

حلها بأفضل افهمها أكثر لمساعدتك في تبع ذلك بهذه األسئلة... هل ممكن أن تحدثني اكثر عن المشكلة؟ أريد أن ت  "صحيح؟

 و هكذا. الطرق.

 ----------------)نهاية الحوار(  ----------------
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 اريد أن اعرف المزيد عن فكرتك

"ماهي فكرتك؟" ، "هل منتجك أو خدمتك جاهزة؟" ، "هل هي قيد التطوير؟" ، "متى تنتهي؟" أو "اشرح لي المزيد عنها؟" إذا 

من تقابل بدأ يسألك مثل هذه األسئلة األفضل أن ال تجاوبه و تعطيه فكرة عن منتجك أو خدمتك سواء اكانت جاهزة أو مجرد 

من أنك قد تشعر بالحماس ألن هناك من هو مهتم بفكرتك و هو ممن تتوقع أن يكون من فكرة. و السبب وراء ذلك، على الرغم 

 شريحة عمالئك. و لكن هذا سيؤثر على اجابات من تقابل و لن تخرج بفائدة من تلك المقابلة. 

ممكن أن ارتب معك مقابلة  ه )إذا لديك منتج(ل فقط اشرح له بأنك حاليا  مهتم أوال  بسماع تجربته و كل ما هو مرتبط بها. و تقول

ه )إذا ليس لديك منتج( ممكن أن ارتب معك مقابله الحقة لتجربة الخدمة حالما ننتهي ل أخرى تشاهد و تجرب الخدمة. أو تقول

 و بذلك لم تؤثر على من تقابل و سلوكه و ايضا  خرجت من تلك المقابلة بإلتزام. من بناء النسخة األولى.

. حاول أن تسيطر على حماسك يريد ذلك فكرتك حتى وإن كان ذلك من الشخص الذي تريد مقابلتهأنت التريد الحديث عن 

فالهدف من هذه المقابلة هو التحقق من المشكلة و حاجة الشريحة. اهتمامهم بفكرتك، قد يكون سببه الفضول أو حقا  أنهم بحاجة 

ببات اإلجابات اإلنحيازية. و منها الحديث عن الفكرة بدال  من لحل للمشكلة و لكن لتتأكد على المقابلة أن تكون بعيدة عن مس

 الحدث عن المشكلة.

 الحديث استمر أكثر من الوقت المحدد، ماذا أفعل؟

يتحمس . من الممكن أن و روتينه مر بها ألنك تطلب من الشخص الحديث و جميع األسئلة تحفز من تقابل للحديث عن مواقف

 المقابلة تستمر أكثر من الوقت المتفق عليه. ماذا تفعل؟. مما قد يجعل ا  مهتم به و بمشكلتهمن تقابل معك نظرا  ألنك حق

دقائق عن الوقت المسموح لعله من ألفضل أن تنبه من تقابل بأسلوب مؤدب.  1دقيقة و أخذكم الحديث ألكثر من  11إذا اإلتفاق 

ال أود أن اخذ المزيد من وقتك." إذا أبدى رغبته في اإلستمرار "الحديث معك وجدته مفيد و تعلمت الكثير و لكن بنفس الوقت 

لذلك ألن الفائدة من المقابلة تدريجيا  ستقل. كالكما مستمتع.  فال بأس. و لكن ستجد بعد فترة أنه عليك إنهاء الحديث حتى لو

إذا احتجت توضيح أكثر أو مقابلة أخرى. األفضل أن تنهي المقابلة و تستغل إهتمامه بأن تطلب منه السماح بالتواصل معه الحقا  

ألخذ مقابلة أخرى و حتى تعريفك بآخرين من الممكن أن  قم بالبناء على اهتمامه .ل محاولةو لذلك السبب ال تود أن ترهق أو

 هم مقابالت.مع تعمل
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 متى اتوقف من عمل المقابالت؟

المقابالت يجب أن تكون جزء ال يتجزء من ثقافة مشروعك الريادي و تستمر على العمل عليها دوما . المقصود بالتوقف هنا، 

 ؟توقعاتكهو عندما تريد التحقق من شيء. ستسأل، ما هو العدد المناسب الذي يكفي للتأكد و التحقق من 

بأنك تتوقف عندما تتوقف عن سماع شيء يضيف معلومة اضافية لك الجواب الذي ستسمعه من هؤالء الذين يعملون المقابالت 

 يقترح خبراء عمل تلك المقابالت اآلتي: عن توقعاتك التي تريد التحقق منها.

 طريقتك و أسلوبك في طرح األسئلة وكيفية صياغتها. و ر يو تغي ةراجعاحرص على م. ةبعد المقابلة الثانية أو الثالث

 هل هذه األسئلة تحقق ذلك أو ال؟ ل أنت حقا  تتعلم ما يجب عليك تعلمه؟المهم، أن تسأل نفسك. ه

  .على األقل البد أن تكون وجدت شخص يعاني من المشكلة التي تحاول أن تتحقق منها. إذا لم بعد المقابلة الخامسة

 حقيقية تستحق الحل. تستطع أن تجد أحد. فهذا يعني انك ربما تتكلم مع الشريحة الخاطئة أو أن مشكلتك ليست مشكلة

  إذا لم يحدث ذلك، فعليك مراجعة طريقتك في من تقابل إجاباتستالحظ وجود نمط سائد بين  مقابالت عشرةبعد عمل .

استهداف شريحة من تقابل. لعلهم ليسوا متقاربين كما تظن. أو ان الشريحة المستهدفة عامة أكثر من الالزم و تحتاج 

ان هناك طبعا ، مع اإلفتراض  من طالب الجامعات إلى طالب كلية الهندسة في جامعة. ألن تكون اكثر تفصيل. مثال ،

لنفترض انك بعد المقابلة السادسة مثال  و جدت ان هناك تشابه   .همتقابلالذين حقا  مشكلة تستحق الحل يجدها هؤالء 

ارنة األسعار ثم بعد ذلك يذهبون لزيارة ونمط بين من تقابلهم بأنهم يبحثون على مواقع التسوق اإللكترونية أوال  لمق

اي شيء عن ذلك في المقابلة و أنت تريد  لك ذلك الشخص )رقم سبعة(و وصلت للمقابلة السابعة ولم يذكر متاجر. ال

هل أنت  مباشرة ال تسأل )رقم سبعة او من ستقابل الحقا (نمط ك الللتختبر ذالتحقق من ذلك النمط ماذا تفعل لتتأكد؟ 

آخرون  هناكبدال  من ذلك، قم بإستخدام هذه الطريقة. "ك أو ال؟ فذلك سيحفز اجابات مضللة و غير مفيدة. تفعل ذل

عار، ممكن أن ة المتاجر و بعد ذلك يذهبون لمواقع التسوق اإللكتروني لمشاهدة األسرذكروا لي أنهم يذهبون لزيا

تقوم  ناس آخرون" كطريقة لطرح السؤال وتستخدم "أنت في التسوق ل )اسم المنتج (؟"  تشرح لي ما هي طريقتك

و بهذه الطريقة تختبر هل النمط السائد حقيقي أو ال، خصوصا  في المقابالت اآلخيرة  بطرح ذلك بعكس النمط السائد.

بار و بذلك تضع ما تظنه السلوك أو النمط السائد بين من قابلت في االختتقابل.  نم معإذا ال يتم طرحه بطريقة عفوية 

 مع اآلخرين و بطريقة غير مضللة.
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إذا لديك معرفة، سمعة و وصول جيد في السوق الذي تستهدف فهذا مما الشك فيه سيساعدك في تسريع عملية المقابالت. ألنك 

عقيد و مدى ت و أيضا  طرح األسئلة المهمة و المفيدة في المقابلة. معهم المناسبين لعمل المقابلةاالفراد تستطيع بسرعة تحديد 

 شك فيه على عدد من تقابل ومتى يجب ان تتوقف.  ال كثرة توقعات نموذجك الذي قمت بتوثيقه في الخطوة السابقة ستؤثر مما

 متى يمكنك اإلستغناء عن المقابالت؟

لى هؤالء إذا لديك مستخدمين، منتج، و بنية تقنية لذلك المنتج تتيح لك بسرعة بعمل تغييرات و قياس تأثير تلك التغيرات ع

المستخدمين فهذا اسرع لك و أقل تكلفة )في أغلب األحيان( من عمل مقابالت. على سبيل المثال، تويتر يوميا  تجري تجربة 

 (.المصدرواحدة على األقل إلختبارها و قياس تأثيرها و جدواها )

 اربعة عناصر ألي تحقق ناجحتذكر ان هناك 

 .من تقابل من الشريحة المستهدفة يؤكد لك من غير اي تحيز بأن هناك مشكلة حقيقية يعاني منها 

  تلك المشكلة و يجب أن تحل.لديه من تقابل يؤكد لك بأن 

 .من تقابل وضح لك بأنه بذل و استثمر الجهد، الوقت أو المال في سعيه لحل المشكلة 

 ربما هناك اطراف للتوضيح، منعه من محاولة حل المشكلة. ي خارج قدرته و سيطرتهن تقابل يعاني من حاجز م

تريد تقديم أنت آخرون لديهم سيطره و يشكلون عائق لمن تقابل لحل المشكلة، القوانين و األنظمة، التقاليد و المجتمع. 

ولى و لكنه في النهاية ليس صاحب القرار إذن الثة األابدى جميع العالمات الث الشركةظف وحل لشركة سياحة و م

 هناك حاجز يمنعه من محاولته لحل مشكلته. 

 ر من خالل محادثاتكيتسعالاكتشاف 

 صعب تحديد السعر المناسب و لكن الهدف من هذه األسئلة مساعدتك في اآلتي:المن 

  الحاجة؟هل هناك فئة مستعدة للدفع مقابل حل تلك المشكلة أو لتلبية تلك 

 هي "بيرسونا" الفئة أو الفئات التي لن تدفع مقابل الحل؟ ما هي "البيرسونا" الخاصة بالفئة المستعدة للدفع؟ و ما 

 (مقالة من ومضة عن البيرسونا)

 ما هو حجم سوق من سيدفع لحل المشكلة؟ 
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مشكلة سؤال الشخص مباشرة عن كم تدفع مقابل الخدمة تود بنائها؟ انك تحاول من ذلك الشخص توقع سلوكه وهذا النوع من 

. لذلك قد تسأل بطريقة غير مباشرة ومن ثم تحصل على فكرة كم هذه ألنك قد تحصل على اجابات مضلله ااألسئلة تود اجتنابه

النمط السلوكي لهذه الفئة من اعمال قاموا بها في الماضي و ليس من  ر خدمتك بناء علىوقع كم تسعتتدفع حاليا  ومن ثم ت الفئة

 عند عمل المقابالت:خالل توقع افعال لهم في المستقبل.حاول أن تسأل هذه األسئلة 

  سواء سؤال بو دائما  إتبع هذه األسئلة ما الذي تدفع له من تطبيقات؟ ماهي الخدمات التي مشترك فيها و تدفع لها؟

 كانت اإلجابة بنعم أو ال بـ "لماذا" و إذا كان نعم "كم لك و أنت دفع؟" و هكذا ألنك تود معرفة األسباب المحيطة بذلك.

مات التي يستخدمون لمحاولة حل مشكلتهم ممكن أن تستخدمها كبداية حتى بالنسبة للشركات، عندما تعرف ما هي الخد

صل مع هؤالء الشركات المقدمة لذلك الحل و تسألهم كما لو كنت اوإن لم يخبرك بالسعر الذي يدفعون. ممكن أن تتو

 محاولة معرفة السعر المقدم لهم.المقابلة لأنت نفس من عملت معه 

 هذا منحد بسرعة ممكن أن تقول بحيث عندما تبدأ المقابلة أو الحديث مع أ يدفع. تريد معرفة من سيدفع و من لن 

 إن ارادوا استخدام الخدمة. الذين سيدفعون من الذين لن يدفعون حتى و

 المقابالت و توقعاتك

نك ال تستطيع إلنجاح المقابلة. هل يعني ذلك انك ضمنت النجاح؟ هل معنى ذلك االمقترحة عملت مقابالت، اتبعت الخطوات 

 بناء شيء إال بعد اإلنتهاء من العديد من المقابالت؟ أو تتوقف عن عمل المقابالت بعد ان تبني؟

بالطبع ال، لجميع األسئلة. التحقق من التوقعات، يعني ان لديك ثقة أكبر اآلن إلستثمار المزيد من الجهد، الوقت و المال في اتجاه 

 وما تعلمت من تلك المقابالت.  من فكرة جديدةرة المبدئية التي دونتها و ذهبت للتحقق منها أو معين. سواء اكان ذلك اإلتجاه الفك

ألنك في حالة تعلم  المقابالت و الحديث مع العمالء ال يتوقف بمجرد أن تبني فأنت على اتصال دائما معهم و في حوار مستمر.

 مستمر.
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 اختبار خدمة أو منتج منافس

لى معرفة كيف هي تجربة من تقابل مع الحلول الحالية. هذه المعلومات ستفيدك عندما تحاول بناء النسخة احرص في المقابلة ع

 . و من هذه األسئلة:(MVP) األولى من منتجك

 ما الذي يعجبك في المنتج الحالي الذي تستخدم؟ 

 ما الذي تكره في المنتج الحالي الذي تستخدم؟ 

  المنتج الحالي الذي تستخدم؟ما الذي تجده مربك )غير واضح( في 

 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؟ 

 ؟هل جربت منتج آخر 

 لماذا اخترت هذا المنتج بالتحديد؟ 

 ماذا عن االستبيانات؟

التي وصلت لها من ، إطالقا . الهدف الحقيقي من االستبيانات هو التأكد من توقعاتك عمل المقابالتاالستبيانات ال تغنيك عن 

ممكن أن تضع أسئلة  ،عدد ألكثرعند استخدام القنوات االجتماعية إليصال االستبيان  على نطاق أكبر.خالل تلك المقابالت 

ذكور و جامعيين. إذن، عليك  41-40تعمل كفلتر، خصوصا إذا تبحث أو تهمك فئة معينة. مثال ، أنت مهتم بالفئة العمرية من 

ائج كتابة أسئلة في االستبيان عن الفئة العمرية، الجنس، المرحلة التعليمية تهدف لفلترة نتائج االستبيان للحصول فقط على النت

 .من هؤالء الذين أنت مهتم بهم
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 Iterationو  Pivotما هو 

Pivot جذري )كبير( لمجموعة واحدة أو عدة مجموعات معا  لنموذج عمل مشروعك على تخطيط نموذج  هو تغيير أو تعديل

إلى اشتراكات، أو تعديل الشريحة المستهدفة  فريميوم . مثال، تغيير طريقة التسعير منBusiness Model Canvasالعمل 

 .11-21إلى نساء  01-04من أوالد من أعمار 

 

نموذج عمل مشروعك التي كتبت هو تغيير أو تعديل طفيف لعنصر ألحد تلك المجموعات التسعة المتعلقة ب Iterationبينما 

 $.19$ إلى 99على تخطيط نموذج العمل. مثال، تغيير الباقة السعرية من 

 

بسبب نتائج هذا قد يحدث و  .لنموذج عمل مشروعك على تخطيط نموذج العملIteration و  Pivotقد تعمل العديد من 

 العمالء.المقابالت و التعلم الذي حصلت عليه من المقابالت و الحديث مع 
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 المنافسة، نوع السوق و حجم الفرصة

، نوع السوق و ما هي حجم الفرصة. من هم المنافسينمن االمور التي تجد الريادي لديه توقع عنها عندما يُقدم على فكرته هي 

مؤثر بكل  عن هذه االمور المهمة و التي تعتبر عوامل بوضوحبعد عمل المقابالت و االختبارات الالزمة ستتضح لك الصورة 

 تأكيد على نجاح المشروع الريادي.

 المنافسة

 

هي المنافسة من الشركات التي منتجاتها أو خدماتها تنافس ما نقدم في السوق بشكل  –المنافسة التي نعرفها ونستعد لها جميعا 

في كتاب  هماي تم الحديث عنمباشر، ولكن هناك نوعين آخرين من المنافسة التي يجب علينا االنتباه واالستعداد لهما. و الت

Blue Ocean Strategy.من خالل تلك المقابالت سيتضح لك المنافسين بجميع انواعهم . 

Direct -  وهي المنافسة التقليدية المعروفة، شركات تقدم منتج / خدمة شبيه بشكل منتجك أو طريقة خدمتك وايضا تؤدي نفس

 الغرض.

(Similar function and almost similar form) 

مثال بسيط، األيباد لديه منافسون آخرون يؤدون نفس الغرض و الشكل بينهم قريب، بالطبع هناك فروقات إلحداث ميزة تنافسية 

 ولكن في النهاية الغرض والشكل متشابهين.
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Substitutes - قدم.هي تلك المنتجات / الخدمات التي تختلف في الشكل ولكن عملها )الغرض منها( قريب من ما ت 

(Different forms but offer the same functionality or core utility) 

ان على تحقيق كسل على سبيل المثال( تختلف في الشكل ولكنهما يساعدمايكروسوفت امثال، اآللة الحاسبة وبرنامج محاسبة )

 نفس العمل أو الغرض لحٍد ما.

Alternatives -  هي تلك المنتجات / الخدمات التي تختلف في الشكل وطريقة العمل ايضا  ولكنها تتشابه معك في تحقيق نفس

 الهدف.

(Different functions and forms but the same purpose) 

ير جو(، فعلى مثال، السينما والمطاعم تختلف في الشكل وكيفية عملها ولكن الناس تذهب لها من اجل تمضية وقت ممتع )تغي

 تمضية وقت ممتع. –الرغم من اختالف الشكل وطريقة العمل كالهما يساعدانا على تحقيق )في نظرنا( الهدف نفسه 

 

عن المنافسة المباشرة أو القريبة وحتى اننا وجدنا نفسنا في اسواق بعيده  ابتعدنا كثيرا   alternativesتالحظ اننا عندما وصلنا ل 

كل البعد عن ما كنا نعتبر خدمات / منتجات منافسة، ولكن عندما تفكر في األمر من ناحية العميل ال تجد األمر غريبا  إطالقا . 

ربما  جات في العادة ليست بينهم منافسة قريبة والت كثيرة انك تقارن بين خدمات / منتحاجع قراراتك الشرائية وسوف تجد را

 .alternativesأو  substitutesكانت تلك الخيارات 

 

 على هذه المستويات الثالثة تستطيع االستفادة على النحو التالي: المنافسينبالطبع إذا تستطيع تحديد منتجات/ خدمات 

 الفرصة لكيين، مما يعني اتساع حجم استقطاب عمالء من اسواق لم يكونوا في السابق عمالء تقليد. 

  ألنك اآلن ال تسعر بناء على المنافسة المباشرة بل على  نظرا   المنافسين،تستطيع التسعير على نطاق مختلف من

 ( بشرط مراجعة هيكلة التكاليف لديك.alternativesو  substitutesالمستويين اآلخرين )

 طلب جديد. استحداث سوق و 
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 قانواع االسوا

 تحدث ستيف بالنك عن اربعة انواع من االسواق: The Startup Owner’s Manual ةفي كتاب

  سوق قائم في- Existingmarket . .يمكن للعمالء و يوجد عمالء بحكم انه سوق قائم. و التسويق فيه لحد ما سهل

ادائها ان ج او خدمة جديدة في هذا السوق على منت هي االشياء المهمة لهم في هذا السوق. و ما شرح ما هو السوق 

يكون اسرع، تعمل شيء افضل أو ارخص أو تحسن من تلك االشياء المهمة في نظر العمالء في هذا السوق القائم. 

اتها مع زنة المنتجات و مميمقارالعمالء، السوق و المنافسين معروفين. المنافسة في هذا النوع من االسواق يعتمد على 

نوع من السوق من المرجح ان تكون  امو االيرادات لك في هذو كما يشرح ستيف، فإن توقعات ن البعض. بعضها

 كاآلتي:

 

 تجزئة سوق قائم - Re-segmenting an existing market .على سوق قائم صعب  ةالمهيمن في الغالب الشركة

)فيسبوك، مايكروسوفت، امازون أو يوتوب(. لذلك قد تلجئ المشاريع الريادية إلستهداف جزء  و جها  لوجه امواجهته

من السوق القائم التي ال يتم تلبية احتياجها من قبل المهيمن على السوق. من الممكن ان تستهدف فئة في السوق القائم 

، تسمى المقدم من المهيمن على السوق مستعدة للحصول على خدمة مقبولة بشرط أن السعر اقل من السعر الحالي

(Low-cost re-segmentation) أو من الممكن، ان تحاول ايجاد فئة مستعدة لشراء أو استخدام منتج جديد يحاول .

ممكن اتباع استراتيجية المحيط االزرق في  .(Nich re-segmentationحل مشكلة أو انجاز عمل محدد، تسمى )

نوع من السوق من المرجح  افي هذو كما يشرح ستيف، فإن توقعات نمو االيرادات  رى.تجزئة سوق قائم كطريقة اخ

 ان تكون كاآلتي:
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 نسخ نموذج عمل لسوق آخر - Clone Market . منطقة في  حهو محاولة نسخ نجا منطقةاخذ نموذج عمل ناجح في

في روسيا هم نسخ لقووقل في تلك الدول بما يتناسب مع طبيعة و  Yandexفي الصين و  Baidu. اخرى جغرافية

 ثقافة كل من تلك الدول.

  في سوق جديد– New Market.  الشركة أو المشروع الريادي في هذا النوع من االسواق يساعد العمالء على فعل

تبتكر نوع جديد من رحلة انها شيء جديد لم يكن بمقدورهم فعله في السابق. أو انها تخفض التكلفة بدرجة كبيرة لم

سوق جديد بديهيا  يعني انه ليس هناك عمالء بعد، و ايضا  يمكننا  .)مثل سكايب( لم يكونوا معروفين في السابق العمالء

ان نستنتج ان ليس هناك من يعرف ماذا يفعل المنتج أو لماذا يجب شرائه. هذا يصعب عملية البيع ألن جميع 

بحكم أن السوق جديد. لذلك السياسة الجيدة في السوق الجديد، التأكد هل هناك قاعدة المتغيرات غير معروفة 

كثر؟ و هل باإلمكان إقناعهم بالشراء؟ الخطأ الذي يقع فيه الكثير هنا هو صرف المبالغ الكثيرة  نمستخدمين أو مشتري

مما يعني انه عليك ف سوق جديد. على المبيعات و التسويق. طريقة قد تكون مالءمة  لمن يعمل في سوق قائم بخال

نوع من السوق من المرجح ال ان توقعات نمو االيرادات لك في هذو عدم االستعجال. و كما يشرح ستيف، فإ التقشف

 ان تكون كاآلتي:
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 حجم الفرصة

 

 حجم الفرصة و التي يمكن تقسيمها لآلتي: ضح لك بصورة افضل بعد التحقق  مدىسيت

  إجمالي السوق( المرغوبTotal Addressable Market فكرة المشروع، تطبيق ذكي. إذن كل من لديه هاتف :)

 ذكي هو ضمن إجمالي سوقك المرغوب.

 ( السوق الممكن خدمتهServed Available Market هنا تحدد من إجمالي سوقك المرغوب من ممكن أن تصل :)

 زة األيفون و يدعم العربية فقط. له من خالل قنوات التوزيع/البيع. مثال، التطبيق ألجه

 السوق المستهدفTarget Market)  فقط من يحتاج لمنتجك من فئة السوق الممكن خدمته، فهؤالء هم من ستبدأ :)

 معهم.

 

 

 إجمالي السوق المرغوب

Total Addressable 
Market 

 السوق الممكن خدمته

Served Available 
Market 

 السوق المستهدف

Target Market 
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 MVP -المنتج األساسي الجوهري 

 رين مهمين:عتمد على عنص، يMinimum Viable Product  (MVP)أو ما يسمى األساسي الجوهريبناء المنتج )الحل( 

العناصر الذي يمثل المنافع الجوهرية لحل مشاكل شريحة العمالء و مساعدتهم في انجاز اعمالهم من خالل فقط  جوهر الحل"

 ."في البداية التي تحقق تلك المنافع و تزيل المشاكل األساسية

 

Eric Ries  مؤلف كتابThe Lean Startup  ساعد على انتشار شعبية هذا المصطلح في اوساط المشاريع الريادية كطريقة

لبناء المنتج أو الخدمة بطريقة تسمح بإختبار الحل من دون بنائه بكامل مميزاته في سبيل التعلم و تقليل الهدر. بشرط اإلستفادة 

م عن المنتج و تجري التحسينات الالزمة بسرعة و من هذا التعلم. ألن المستخدمين سيستخدمون المنتج و ستتابع و تتحدث معه

بدال ، من  مما يعني، تدريجيا  ستصل للحل الكامل الذي يبحثون عنه العمالء. على فترات متقاربة و على دفعات صغيرة.

 اإلنتظار لفترات طويلة و تقديم تحديثات كبيرة. ألن هذا ال يساعدك في التعلم السريع.

 المنتج األساسي الجوهري؟ما هو الهدف من بناء 

من حيث استثمار الوقت، الجهد و المال  كنت تحاول تقليل مخاطر السوق مع شرائح العمالء تثعندما عملت المقابالت و تحد

 . عمالء و ضرورية لشريحةفي فكرة تظنها مهمة 

لحل ل للوصوللتتحقق بافضل طريقة  بعد التحقق من المشكلة و الفئة و بأنهما حقيقة و هناك طلب و حاجة ُملحة. حان الوقت

تعمل على تقليل سمن خالل بناء المنتج االساسي الجوهري ف .الذي يساعد تلك الفئة في حل مشكلتها و انجاز ما يريدون تحقيقة

ن لديك ا "تعتقد"ألنك ال تدري ما هو الحل المناسب بعد. انت  ،متعلقة بالمنتج . و السبب بأن هناك مخاطرمخاطر المنتج )الحل(

الحل المناسب، كما كنت في البداية تعتقد بأن لديك الفكرة المناسبة لمشكلة فئة محددة. هناك العديد من الخيارات و الطرق التي 

و تصل لها بأقل جهد؟ هنا يكمن الهدف من المنتج االساسي المثالية  بإمكانك عملها لحل المشكلة لتلك الفئة، و لكن كيف تعرف

 الجوهري.

اإلجابة على ؛ هل نحن على  سيساعدك في من المنتج االساسي الجوهريالتعلم. التعلم ض من الوصول لهذا الهدف هو و الغر

الطريق الصحيح في فهم الحل المناسب أو ال؟ ألن المشكلة تكمن في أنه يمكن ان تحل بأكثر من طريقة و لعلك اخطأت في 

 ما تريد تعلمه بأقل وقت، جهد و مال ممكن.  الطريقة المناسبة لحل المشكلة لهذه الفئة. فهذا
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 االساسي

انت تريد التعلم و تقليل مخاطر المنتج )الحل( بأسرع وقت و اقل جهد و استثمار ممكن. و لعمل ذلك عليك ان تركز فقط على 

اع المختلفة لعمل بناء العناصر االساسية أو حتى في بعض االحيان ليس عليك بناء شيء لفعل ذلك. سنتحدث الحقا  عن االنو

MVP  .و ستفهم ما اقصد 

 الجوهري

لة و انجاز العمل المراد مساعدة كلحل المش جوهر المنتج البد أن يحقق قيمة للعمالء من خالل التجربة التي يقدمها لهم المنتج

 .عن الحل المناسب و الذي يجب عليك تطويره و يوفر لك المعرفة الكافية للتأكد من توقعاتك )فرضيات( العمالء فيه

 .MVPدعني اوضح مفهوم المنتج االساسي الجوهري بمثال بسيط، قبل ان اتحدث عن انواع 

( من Zaraلنفترض، انك تعتقد بأن هناك فئة تريد من يوفر لهم امكانية شراء و توصيل منتجات العالمات التجارية )لنقول 

في المول و الشراء  بنفسهم. ربما  (Zara)متجر الزلهم. و ذلك ألنهم ال يستطيعون الذهاب لذلك متجرها في السوق )المول( لمن

المواصالت عليهم. و سبب لماذا تلك المتاجر  وسائلعن مكان السكن، عدم توفر طريقة مواصالت أو ُكلفة  (المول)بسبب بُعد 

 حتياج و سلوك المشتري اإللكتروني المحلي.لكترونية مخصص الاألنها ال تملك متاجر  ؟ال تقدم تلك الخدمة

و  (المول)متاجر الموجودة في تلك الخدمة تعرض لهم منتجات العالمات المتوفر في فت من المقابلة أن هناك فئة تريد شو اكت

. طبعا ، هذا مثال لغو استالم المب الشراء بالنيابة عنهم و توصيل ذلك المنتج لهم الخدمة عليهاو  وهم عليهم فقط االختيار السعر.

 افتراضي.

انت انتهيت من التحقق من المشكلة و الفئة المستهدفة. و وصلت من خالل المقابالت بأن هناك بالفعل فئة تعاني من تلك المشكلة 

 ؟، اذن كيف تبدأو مستعدة للدفع من اجل الحصول على تلك الخدمة وتحتاج لهذا الحل

بربط قاعدة بياناتها أو القدرة على الحصول  معكالتعاون اقناع تلك المتاجر بالنهائي الكامل ممكن يتطلب )المنتج( رؤيتك للحل 

عن المنتجات. و من ثم بناء المتجر و جلب العمالء. هذا سيتطلب مدة و جهد و مال و انت مازلت لست متأكد على تلك البيانات 

ايضا  لست متأكد من هل هذه المتاجر ستوافق أو ال؟ و هذه نقطة مهمة و مالء سيعجبهم طريقتك في حل مشكلتهممن أن الع

 ؟تبدأكيف مجددا  اذن  لنجاح فكرتك و نموذجك!

للعناصر المهمة التي بناء او عمل منتج اساسي جوهري يحقق لك ذلك التأكد و يساعدك في التعلم المفيد الذي يوصلك  عليك

 تجك.الحل عندما تبدأ ببناء من يجب ان تكون في

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


 StartupsFactory.co 81 تركي فهدكتاب مصنع المشاريع الريادية | 

اساسي و  يكونلتحقيق ذلك و بإمكانك ان تأتي بأفكار عدة اخرى فليس هناك طريقة واحدة صحيحة.المهم، ان سأقدم اقتراح 

 .و تتعلم منه بما يفيدك الحقا  في الوصول للحل الكامل جوهري

لذلك قررت أن تستغل انستقرام.  انستقرام.في اكتشفت من مقابالتك ان هذه الفئة من العمالء يتابعون و عملوا محاوالت شراء 

 بدال  من اضاعة الكثير خدمة في روتينهم و االستفادة منهنظرا  ألن عمالئك موجودين هناك و يسهل عليك أن تدخل من خالل ال

 من الوقت و الجهد في تطوير متجر.

 فيوضعها  ( و تصويرها وZaraبعد فتح الحساب بدأت تذهب للسوق )المول( بنفسك و اخذ صور لبضائع تلك العالمات )مثل 

و تقديم خدمات شرائها بالنيابة و . اخرى مفيدة، مثل مكان المتجر و المقاسات و هكذاالحساب مع السعر و اي معلومات 

 توصيلها للمشتري.

هل حقا  بسرعة و بأقل جهد استطعت ان تتحقق من القناة التي ستصل من خاللها للعمالء الذين تستهدف. عملت على التأكد من 

و رؤيتك  بعيد عن طموحك و قدمت لهم ما يريدون. صحيح ان هذا الحل. و يدفع مقابل ذلك هناك من يرغب بما تريد أن تقدم

من تأكدت وتحققت من هل هناك حقا  و المهم انك و ربما البعض يقول "هذا سخيف و بسيط" و لكن في النهاية  للمنتج النهائي.

بعد ذلك تدريجيا  تبدأ في فهم ما هي العناصر المهمة التي يجب ان تكون  .. و هذا هو المغزىقدمو يرغب بما ت سيشتر ي أو ال

 منتجك بالطريقة التي تتماشى مع رؤيتك لها. بناء وتطويرفي الحل ومن ثم إذا األمر اثبت جدواه تبدأ 

ط لهم مع التركيز في المقام األول على اضافي، تعلم جديد و حافظت على جعل امر بسي جهد من عمالئكلم يتطلب ما قمت به 

امور كثيرة عن عمالئك و عملت على تكوين سمعة و كسبت ثقتهم. انت ايضا ، تعلمت  اكيدحل المشكلة التي يعانون منها. 

 انستقرام. استخدامادخلت نفسك في روتينهم من خالل استغليت بذكاء ما تعلمت من المقابالت عن روتينهم و 

و إذا اردت التحدث و اقناع  المزيد من الوقت، الجهد و المال أو ال.ستثمار من هل األمر يستحق اأكد تطلب ست بعد عدة عمليات

و .طلب منكت التي تُ لطلبان لديك و عدد ابثقة عالية يمكنك فعل ذلك. نظرا  لعدد و تفاعل المتابعي (Zara)مثل  مسؤولين المتاجر

 .لبضائعها ىخرقناة توزيع ا سترى فيك تاجرمتلك ال

ذا في هذه المرحلة، انت ال تريد بناء منتجك النهائي. انت تريد ان تتعلم و تزيل مخاطر الحل و معرفة كيف سيتصرف عمالئك إ

لم المفيد. و من خالل شى مع رؤيتك للمنتج النهائي و لكنه يحل المشكلة و يساعدك كما قلت بالتعقدمت لهم حل حتى و إن لم يتما

 وهو ما ستقوم به في المرحلة الرابعة.  ور منتجكهذا التعلم ستط
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 MVPانواع 

ما حدث انه اصبح لدينا العديد من الطرق في تنفيذ األفكار و ليس من  –MVP – مع بناء الرياديين لمنتجاتهم بهذه الطريقة

 لحل من دون تطوير.الضرورة كما ستقرأ أن تنفيذ الفكرة يتطلب تطوير بل هناك طرق إلختبار ا

Eric Ries  يُعرفMVP :بأنه 

 هو النسخة من منتجك التي تساعدك على زيادة فرصة التعلم و التحقق بأقل جهد ممكن." االساسي الجوهري"المنتج 

هناك العديد من الخيارات التي ممكن أن تقوم بها لبناء كما ذكرت سابقا ، التعلم و التحقق يهدف لتقليص مخاطر المنتج. ألن 

ى حل المشكلة و للوصول لها بأكثر فاعلية و أقل جهد، وقت و مال هو الهدف. بعد أن ننجح في تحقيق ذلك نبدأ منتج يساعد عل

 تدريجيا  ببناء اجزاء المنتج أو المنتج بأكمله و نخطط على نمو الخدمة.

 قائمة بأسماء اخرى(:)عندما تبحث قد تجد آخرون يقومون بتسمية هذه ال MVPهذه قائمة ألهم األنواع المتعلقة بتنفيذ 

 ( طلب شراء مسبقPre-Order MVP) 

 ( قائمة بريديةEmail MVP) 

 ( فيديوVideo MVP) 

 ( بناء الجمهورAudience Building MVP) 

 ( كونسييرجConcierge MVP) 

 ( ساحر أوزWizard of Oz MVP) 

 ( غرض واحدSingle Use Case MVP) 

 ( الباب الوهميFake Door MVP) 

ر تعتمد عليك و على عدة عوامل. و لكن تذكر الهدف من هذه الطرق هو تحقيق تعلم و التحقق السريع عن هل اي طريقة تختا

الحل مناسب للمشكلة و لهذه الشريحة من العمالء أو ال؟ استخدم هذا السؤال كبوصلة لك في اختيار الطريقة أو دمج أكثر من 

ببناء  فقطمن االفضل ان تبدأ فورا  ببناء المنتج و لكن قد يكون في بعض الحاالت و طريقة مع بعض لتحقيق تلك الغاية. 

 قالها من قابلت. )و ليست مشاكل(  مشكلةالمهمة لحل أهم  العناصر )المميزات(
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 طلب شراء مسبق

عندما تطلب من الناس الدفع المسبق مقابل الحصول على المنتج فهذا قياس مهم لمدى إلتزام المستخدمين حقا  بمنتجك. فهذه 

الطريقة بكل تأكيد تساعدك في التحقق من ليس فقط رغبة المستخدمين بمنتجك بل أيضا  بإلتزامهم. في التعامل مع الشركات قد 

 في.كا  Letter of intentيكون خطاب 

هذا الخطاب كما يتم شرحه في ويكبيديا  "هو مستند يحدد اتفاق بين طرفين أو أكثر قبل صياغته بصورة نهائية. وهو مفهوم 

مماثل لما يسمى أساسيات االتفاق. و هذه االتفاقات قد تكون اتفاقات شراء األصول، و اتفاقيات شراء االسهم، و اتفاقات 

 ".يع االتفاقات التي تهدف إلى إبرام صفقة مالية كبيرةالمشاريع المشتركة و إجماال  جم

فإذا فكرة مشروعك مناسبه لشركة، مؤسسة أو اي قطاع تجاري. عندما تعرض أو تُلقي فكرتك تود أن تتأكد أن ما حصلت عليه 

ل مشكلته. هذا ليست مجرد مدح و إشادة بل رغبة حقيقية في الحصول على منتجك ليستطيع صاحب ذلك القطاع التجاري أن يح

المستند غير ُملزم قانوني و لكنه عندما تُفكر به مماثل عندما تطلب من مستخدم بريده اإللكتروني لتأخذ منه التزام و ليس مجرد 

 .وعد لفظي

Kickstarter  و هي . التمويل الجماعيوغيرها مما ال شك فيه احدثوا ثورة في تمويل المشاريع ، و إحداث سوق جديد يسمى

طريقة جيدة أيضا  الختبار فكرتك و خصوصا  على اساس طلب شراء مسبق. صاحب الفكرة يضع سقف أعلى للمبلغ الذي 

و كل من تعجبه فكرة المشروع يساهم بمبلغ. من البديهي، أنك إذا لم تستطع تحقيق يحتاج له و مدة زمنية لتحقيق ذلك المبلغ. 

المبلغ المحدد في المدة المحددة هذه داللة أنه عليك مراجعة فكرتك و هل حقا هناك حاجة لمنتجك؟ أو هل المشكلة كانت في 

 .م تحقيقك الهدف فإنها طريقة جيدة الختبار الفكرةطريقة تقديمك للقيمة المقترحة؟ مهما كان السبب أو األسباب التي تؤدي لعد

أنت من الممكن أن تضع صفحة بسيطة تطلب منهم تسجيل بريدهم اإللكتروني للحصول على المنتج أو تجربته حال اإلنتهاء 

(. Landing Pageمنه. في الصفحة تشرح القيمة ولمن هي و ما هي المشكلة التي تحل. تسمى هذه الصفحة بصفحة هبوط )

هنا الدفع ليس بالنقود بل بالبريد اإللكتروني. و هذا النوع من اإللتزام ال يقارب لمن يلتزم بالدفع. ولعله يفعل ذلك من باب 

الفضول. لذلك دائما  إذا وضعت صفحة هبوط وطلبت نوع من انواع اإللتزام عليك ان تتواصل مع هؤالء و عمل مقابلة معهم 

لماذا سجلوا بالخدمة؟ ماهو الدافع؟ و غيرها من األسئلة التي تساعدك في فهم من سجل، دوافعه،  لمعرفة ما الذي يبحثون عنه؟

 مشاكله و روتينه.
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 أمثلة لخدمات تساعدك بعمل صفحات هبوط:

 Launch Rock 

 Kick off labs 

  تم الحديث عن العديد من هذه الخدمات في نقاش خاص على خدمةQuora 

لة التحديثات على الشكبات االجتماعية، الختبار قيمتهم و ايضا  اختبار هل هناك ، خدمة لجدوBufferشخصيا ، معجب بطريقة 

 اناس مستعدين للدفع مقابل الخدمة فقط من خالل ثالثة صفحات.

( عن كيف اختبر و تحقق من قيمة الحل و هل المستخدمين مستعدين Bufferيذي لخدمة )المؤسس و الرئيس التنف Joelتحدث 

 للدفع أو ال لخدمة لم يتم تطويرها بعد.

نشر صفحة هبوط تشرح القيمة التي تريد الخدمة تقديمها بثالثة خطوات ثم زر لتحفيز الزائر المهتم باإلشتراك. ركز على ان 

ني )الباقات و األسعار( و ليس اشترك أو انضم للخدمة. مما يعني أن من يضغط على ( يعPlans and Pricingنص الزر )

الزر يدرك أن الخدمة بمقابل و لكنه مازال مهتم بالضغط للمتابعة. و لكن عندما تضغط تظهر لك صفحة تعتذر منك بأنهم ليسوا 

و لكن ما تعلمه الفريق من هذا كان مهم جدا  حتى ، بسيط دك اإللكتروني سيخبرونك. التغييرجاهزين بعد و لكن إذا وضعت بري

 أنه حفزهم بوضع قائمة اسعار و باقات إلختبار ردة الفعل. 
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و لتحقيق ذلك اإلختبار فقط قاموا بوضع صفحة إضافية للباقات و األسعار ما بين الصفحتين السابقة. أي باقة تختار ستحصل 

حصائيات و المتابعة من الذي سجل بريده اإللكتروني و على اي باقة ضغط. االعلى اإلعتذار ولكنهم يعلمون من خالل خدمات 

 قبل البدء ببناء اي شيء.
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 قائمة بريدية

 Value Propositionممكن ان تبدأ بصفحة هبوط و فيها تذكر القيمة التي تريد تقديمها تسمى الجملة التي تتضمن القيمة

Statement خدمة .Stripe .لديهم جملة توضح قيمتهم و في اسفلها توضيح أكثر 

Web and mobile payments, built for developers 

A set of unified APIs and tools that instantly enable businesses to accept and manage online 

payments. 

 خدمة مدفوعات للويب و التطبيقات، بنيت للمطورين.

 األدوات التي تساعد األعمال مباشرة على قبول و إدارة مدفوعاتهم اونالين.مجموعة من 

 

 . البد أن تجيب على ثالثة اسئلة لتكون فعالة:Value Proposition Statementكقاعدة اي جملة تتضمن القيمة 

 خدمة إلدارة و قبول المدفوعات للويب و التطبيقات. ماهي الخدمة؟ 

 ن.بنيت خصيصاَ للمطوري لمن؟ 

 ادوات تساعد بسرعة على قبول وإدارة المدفوعات اونالين. ما هي القيمة أو المنفعة التي تقدمها؟ 

بذكر جملة تحتوي و تعبر عن القيمة بشرط أن تجيب بوضوح عن الثالثة اسئلة التي  Stripeانت ممكن ان تعمل مثل صفحة 

 ذكرت. ثم تضع خانة لتسجيل البريد اإللكتروني.
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( للمشاريع الريادية و كيف Angel Investorكقائمة مخصصة تحتوي على مستثمرين ) 4101بدأت في  AngelListخدمة 

( مع المشاريع Angel Investor، تعتبر من اهم المنصات لربط المستثمرين )Angelتصل لهم. و اآلن الخدمة، تجدها على 

 الريادية.

 فيديو

 الموضوع التالي Hacker News(على Dropboxخدمة  CEO )مؤسس و Drew Houston كتب 4111في 

"Throw away your USB drive -My YC app: Dropbox " 

(. وفي تلك الفيديوالخدمة )فكرة  Drewعندما تضغط على رابط العنوان من المفترض أن يتم توجهيك لفيديو يشرح فيه 

يتم  The Lean Startup الصفحة أيضا  تجد مكان لتسجيل بريدك اإللكتروني إلخبارك عندما تكون الخدمة جاهزه. في كتاب

و  Drew كان يتحدث فيهدقائق و 1، و خصوصا  قصة الفيديو التوضيحي الذي كان اقل من Dropboxالحديث عن قصة 

 كما يقول 110111إلى  10111يشرح كيف المنتج سيعمل. بعدها، قفزت قائمة من يريد تجربة الخدمة في مرحلة البيتا من 

Eric Ries  فيThe Lean Startup. 

حول الفكرة، توقعاتهم و   Drewمع  Hacker News تالحظ في تعليقات الموضوع النقاش األكثر من رائع من قبل جمهور

و أيضا  سجلت لهم العديد من المناصرين األوائل  Dropbox غيرها من األمور التي مما الشك فيها أنها ساعدت في تطوير

 .للخدمة

ستالحظ القيمة المضافة و الفائدة العظيمة  Hacker News على Dropbox نقطة أخرى البد أن اتحدث عنها بالنسبة لتعليقات

ل تساؤالت القراء. أنت تريد هذه النوعية من التساؤالت، ألن المدح واإلشادة ال تفديك في التعمق بتحسين قيمتك من خال

المقترحة و خدمتك. و لكن عندما تأخذ هذه التساؤالت و الشكوك ومن ثم تحولها من شيء سلبي عن الخدمة لشيء إيجابي بأنك 

 .مشكك بالخدمة لمناصر لهابالفعل تعمل على حلها فأنت استطعت أن تحول 

 ال أريدك أن تبحث عن ما يؤكد أفكارك، فهذا سوف يأتي لك بمشاكل عدة من ضمنها وقوعك في ما يسمى االنحياز التأكيدي

(Confirmation Bias و هو الميل لتفضيل المعلومات التي تؤكد افكارك او افتراضاتك بغض النظر عن صحتها. أنت البد )

 ي تأكدك من قيمة المنتج.أن تكون موضوعي ف
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 بناء الجمهور

أنت هنا تقوم ببناء قاعدة جمهور قبل التفكير ببناء اي شيء. لعل الكثير ممكن أن يكونوا هنا. و السبب في ذلك الخدمات 

اإلجتماعية ومنصات نشر المحتوى ساعدت الكثير على تكوين قاعدة جماهيرية لهم. تجد األمر بدأ لهم بالحديث عن موضوع 

 هم شغوفين به ومن خالل تلك المنصات استطاعوا جذب اآلخرين الذين يشاركونهم نفس اإلهتمام.

 :بناء الجمهور تحقق عدة فوائد معا  و لكنها قد تأخذ وقت لتصل للفائدة التي ترجوها، من تلك الفوائد

 تساعدك في بناء جمهور لخدمتك من قبل أن تبدأ ببناء أي شيء. 

  جمهورك و التعلم من خالل مناقشتهم؛ كيف يقضون يومهم مع تلك المشكلة؟ ماهي الطرق المتبعة يمكنك أن تحاور

 .لحلها؟ اختبار قيمتك؟ تقديم حلك لهم و غيرها من األسئلة التي ممكن أن تطرحها و تناقشها معهم

 هم الحقا  ومساعدتهم لك في بسهولة يمكنك أن تجد افراد لعمل مقابلة معهم للتحقق من جدوى المشكلة و أيضا  لمناقشت

 تصور الحل المناسب لهم.

Longreads و تويتر 

Mark Armstrong  قام بتأسيس خدمةLongreads  لمساعدة من يريد قراءة مقالة طويلة لتمضية الوقت أثناء التنقل من

العام و من دون الحاجة لألنترنت لقراءة تلك المقاالت. ليس هناك شيء جديد فهناك البيت للعمل والعكس على خدمات النقل 

 .خدمات تحقق ذلك و لكنه أراد بناء مجتمع يقترح أفضل تلك المقاالت الموجودة

 بدأ بفرضية أن هناك آخرون مثله، ولكن كيف يتحقق من المشكلة و حجم سوق الناس الذين يشاركونه نفس الرغبة؟

بكل بساطة بدال  من بناء المنتج والخوض في مغامرة، تناقش مع آخرون و بدأ بعد ذلك بحساب على خدمة تويتر و طلب من 

( و بعد سنة قام بتأسيس الخدمة على هيئتها 4119لمشاركة تلك المقاالت )هذا كان في  longreadsالجميع استخدام هاشتاق 

 )الشركة المسؤولة عن وورد بريس(. Automatticلخدمة من قبل ، تم اإلستحواذ على ا4102الحالية. و في 

 .أنت تستطيع عمل نفس الطريقة )مع تغييرات بسيطة( على خدمات أخرى مثل فيسبوك، يوتوب، انستقرام و هكذا
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Mint و التدوين 

Mint لمالية الشخصية من متابعة رصيدك من جميع حساباتك و بطاقاتك، متابعة أهدافك خدمة تساعد على إدارة األمور ا

 :المقابلةمؤسس الخدمة في هذه Aaron Patzer المالية وغيرها من المميزات المتعلقة باإلدارة المالية الشخصية. يذكر 

قبل انطالقة الخدمة بتسعة أشهر، بدأنا مدونة تهتم باألمور المالية الشخصية. لم يكن لدينا المال لتوظيف ُكتاب. لذلك بدأنا نحن “

نكتب فيها و شمل ذلك سلسلة من المقاالت التي تدور حول األمور المالية الشخصية وإدارتها. بعدها استطعنا أن نقنع ُكتاب 

رون بالمشاركة بالكتابة في المدونة. و الحقا ، استطعنا إقناع ُكتاب من مواقع متخصصة في إدارة األمور المالية الشخصية أخ

 مقابل ذكر رابط له.

 و في أسفل كل مقالة، كنا نكتب:

سوف نخبرك عندما خدمة رائعة و ثورية في مجال إدارة األمور المالية الشخصية. سجل بريدك اإللكتروني و  Mintمرحبا ،  

 .بريد إلكتروني قبل أن نُطلق الخدمة 410111في حديثه و يقول، استطعنا جمع  Aaron نبدأ. يستمر

( وسوف نرسل Mintضع على موقعك شعار كتب عليه )أنا أريد  –و كان مضمونها  410111بعد ذلك أرسلنا رسالة لهؤالء 

إعالن  111شخص الشعار على موقعهم مما يعني حصلنا على  111، وضع النتيجة دعوات لتجربة المنتج في نسخته ألفا. 1لك 

 بانر مجاني."

 كونسييرج

في كونسييرج، وهي كلمة فرنسية تعني من يساعدك في الفندق، أنت تتعامل مع الفئة المستهدفة بطريقة مباشرة و تنفذ العمل مع 

األحيان من دون أي تقنية تذكر، بمعنى أنه ليس لديك منتج أو موقع. علم و دراية الفئة المستهدفة أنه يتم ذلك يدويا  و في أغلب 

 و بسبب طبيعة التعامل و الخدمة المباشرة سميت هذه طريقة بهذا األسم.

من الواضح أن كونسييرج يتطلب جهد أكثر مع زيادة العدد و هذا يُصعب عملية النمو. وهذا صحيح ، لكن الهدف هنا ليس النمو 

لحل مع الفئة المستهدفة. و لكن هذه العناية الخاصة لها ايجابيات انك ستتعلم بطريقة مباشرة و ستحصل على بل هو اختبار ا

 التفاعل و الردود منهم بسرعة. 

Food on the Table   تقدم بصفة أسبوعية للمشتركين وصفات طعام بناء على رغباتهم التي تم تحديدها في الخدمة و التي

 تلك الوصفات من متجر التسوق الذي يحدده المستخدم، في الغالب األقرب لمنزله.يجد المشترك مكونات 
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لك أن تتخيل خدمة كهذه تحتاج لقاعدة بيانات لكل ما يباع في تلك المتاجر و تحديثها، عدة طهاه إلعداد تلك الوصفات و غيرها 

البداية حتى أنه لم يكن لديهم سواء مشترك واحد فقط إلختبار من األمور الكثيرة و المعقدة. لكن الفريق لم يبدأ ببناء أي منتج في 

 الحل.

لم يذهب الفريق لعمل شراكات مع المتاجر بل قرر البحث عن ذلك المستخدم، أوالَ. ذهب الفريق للمتاجر المحلية و أماكن تجمع 

مقابالت معهم إلى أن وجدوها. بالطبع األمهات في مدينتهم أوستن،أحد مدن والية تكساس، أمريكا. قاموا بمتابعتهم و عملوا 

أثناء المقابلة، سألوهم عدة أسئلة و في النهاية شرحوا مميزات الخدمة ومن ثم سعر االشتراك في الخدمة )التي لم يتم بنائها بعد( 

هاية هناك كانت عدة عمليات رفض ألن ليس الجميع و إن كانت تعجبه الفكرة يرغب في أن يجرب شيء جديد. ولكنهم في ن

 .المطاف وجدوها

الفريق كان يزورها أسبوعيا ، وينفذ ما ذكرت عن الخدمة يدويا . بمعنى يسألونها عن رغباتها، يحددون الوصفات، يذهبون 

للمتجر الذي تشتري منه، للبحث عن مكونات الوصفات وإعطائها القائمة وفي نهاية األسبوع الفريق يأخذ شيك منها بقيمة 

$9.95 

صة، تعلموا أسبوعيا  امور كثيرة و بعد فترة سجلوا مشتركه آخرى و هكذا و عندما وصلوا لمرحلة كافية من التعلم الختصار الق

و التحقق. بأنه بالفعل هناك من يرغب بمنتجهم و مستعد للدفع. بعدها عملوا الشراكات مع المتاجر و بناء المنتج و تجهيز 

 .الوصفات

 ساحر أوز

، الفئة المستهدفة تصل لموقعك و قد يكون موقع بسيط أو مجرد صفحة Wizard of Ozكرة من فيلم في ساحر أوز، مأخوذ الف

هبوط وتقدم طلب. افراد الشريحة المستهدفة يعتقدون أن هناك تقنية عجيبة خلف ستار هذا الموقع يحقق ذلك الطلب. و لكن على 

 اتوماتيكي أو تقنية حديثة إلتمام ذلك الطلب.العكس تماما ، العملية تتم بطريقة بشرية وليس هناك اي شيء 

و مثل كونسيرج يتطلب ساحر أوز جهد أكثر مع زيادة العدد و هذا يُصعب عملية النمو. و لكن هذا غير مهم في هذه الفترة. ألن 

 المهم حاليا  التعلم و التحقق من أن المنتج يساعد على حل المشكلة للشريحة التي يريد أن يخدمها.

Polyvore الخدمة تقدم مفهوم جديد للتسوق و اكتشاف المنتجات في األزياء، الجمال و المنزل. 

بدال  من بناء الخدمة من الصفر و استثمار الوقت، المال و  (Daily Deals) قررت الخدمة الدخول في سوق العروض اليومية

م العروض اليوميةالجديدة لعمالئهم. قررت الخدمة فعل اآلتي: بناء صفحة مخصصة لتلك العروض، وضع تلك الجهد في تقدي
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المنتجات المخفضة و عندما اشترى العميل المنتج، ذهب افراد من الفريق و قاموا بشراء المنتج من السوق و من ثم شحن 

 .المنتج

العرض( يقومون بالعمل يدويا  و ليس هناك أي تقنية عجيبة و ال شيء. ألن العميل ال يدرك أن هناك افراد خلف الستار )صفحة 

Polyvore  أرادوا التحقق من هل عمالئهم يرغبون بهذا النوع من العروض أوال؟ و اآلن، ال ترى تلك الصفحة. مما يعني أنهم

 .جحة تم إلغاء الفكرةاختبروا فرضيتهم و عند عدم تحقيق الهدف الذي وضعه الفريق العتبار أن التجربة نا

 غرض واحد

غرض واحد محدد فقط لحل مشكلة أو روتين محددة. لنفترض، ان هناك عقود في قطاع  من اجلالهدف هنا بناء جزء من الحل 

العقار تتم بصفة روتينيه. بمعنى ال يختلف في مضمونها سواء اسم األشخاص، التاريخ و هكذا. و اكتشفت ان هذه المشكلة متعبة 

ير من مالك العقار. لذلك تبدأ ببناء هذا الجزء فقط لحل هذه المشكلة فقط. على الرغم انه من الممكن أن يكون هناك امور للكث

و لكن انت قررت ان تبدأ بتلبية هذا الغرض في البداية ليكون منصة عبور  أو قد ترى ان هذا سخيف أو بسيط اخرى متعبتهم

، خصوصا  انها مشكلة يعاني منها افراد هذه د السوق و التقديم المزيد من الخدمات الحقا  لك لهذا السوق و من ثم كسب ثقة افرا

منتج متكامل لهم الحقا . إذا نجحت في تقديم قيمة لتقديم ان تصل تقدم المزيد من القيمة الى  ثم تدريجيا  . الفئة و لم يجدوا لها حل

. و طبعا ، كما تعلمت أنت تحقق بناء المنتج المتكامل لهم بالطريق الُمثلىومن خالل ذلك س مهمة لهم سيأتون لك مطالبين بالمزيد

ال تدون المميزات ثم تقوم بتطويرها بل ستسأل و تتعلم لماذا يطلبون تلك المميزات؟ و لماذا هي مهمة لهم؟ و كيف سيكون 

 أقل جهد و وقت ممكن. روتينهم مع تلك اإلضافات؟ و هكذا من األسئلة المفيدة لك لتتعلم بسرعة و تحسن ب

 الباب الوهمي

لعلك تريد إضافة ميزة جديدة لخدمتك، ماذا تفعل؟ و كيف تتحقق من تلك الميزة قبل بنائها؟ ممكن تعمل مقابالت، لكن أنت 

 تبحث عن داللة تؤكد لك أهمية الميزة من دون استثمار الكثير من الوقت أو الجهد. جرب بناء باب وهمي.

اطة هي أن تضيف لخدمتك رابط أو زر بغرض توجيه المستخدم لتلك الميزة و لكن عندما يضغط المستخدم الباب الوهمي ببس

تمثل كيف سوف تبدوا تلك الميزة في المستقبل و إذا ترغب أضف  (Mock Up) ال يشاهد تلك الميزة بل ربما يشاهد صورة

 بريدك أو أضغط على زر التنبيه إلخبارك حال االنتهاء منها.

ضغطت المستخدم على الزر األول، داللة على الرغبة. رغبته بأن يضاف لقائمة تنبيه تؤكد اهتمامه. و لكن عليك أن تتابع معهم 

 و ترتب مقابالت لفهم احتياجهم لهذه الميزة ولماذا يريدونها و كيف ممكن ان يستخدموها في سياق تجربتهم مع المنتج ككل.
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جهد و وقت استطعت التحقق من ميزة جديدة من دون أن تبنيها. لكن عليك أن تكون حريص في الهدف التعلم و التحقق و بأقل 

 .بحيث ال تنفر المستخدمين "الباب الوهمي"طريقتك و عدد مرات استخدامك 

 هل هذه جميع الطرق؟

بغض النظر عن أسم أو بأن تتبع المنهجية التالية  Laura Kleinبالطبع ال. ستظهر طرق و أفكار جديدة. و لكن كما تنصح 

 :طريقة االختبار

  حدد ماذا تريد أن تتعلم )تختبر(، كن دقيق في وصفك و هذا يشمل شرح ما الذي تحاول أن تتعلم )تختبر( و ما هو

مشتري كمقياس  411و كيف ان المؤسس حدد عدد   AppSumoستقرأ الحقا  عن  .مقياسك لتحديد هل نجحت أو ال

 ايضا  ان تحدد مقياس بما يناسب وضعك لمعرفة هل االختبار نجح أو ال. لنجاح التجربة. انت عليك

 تحاول أن تكتشف طريقة لكيفية تعلم الشيء الذي تريد أن تتعلمه. 

 عدل طريقتك و حاول مجددا  إلى أن تنجح في تعلم الشيء الذي تريد  .ربما ال تنجح طريقتك، تعلم ما الذي حدث خطأ

 .أن تتعلمه
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 نموالو  الحل تنفيذالمرحلة الرابعة : 

 ( كان الهدف اإلجابة على األسئلة التالية:و الحل في المرحلة السابقة )التحقق من جدوى الفكرة

 و استثمار الوقت و الجهد و المال؟ لهل ما تعتقد انه مشكلة هو في الحقيقة مشكلة تستحق الح 

  و التأكد هل توقعات فكرتك على تخطيط نموذج العمل التي قمت بكتابتها في المرحلة الثانية )تدوين الفكرة( تم التحقق

 ؟منها

 هل هناك بالفعل شريحة تجد ما تقترح بأنها مشكلة حقيقية و مستعدة ألن تقدم لها الحل؟ 

 تقديم و توصيل الحل لالمثالية  التجربة ت وميزاملتحقق من الحل و التعلم منه في سبيل الوصول للهل استطعت ا

 ؟لهؤالء العمالء

من خالل المقابالت و الحديث مع شريحتك. اتضح لك اهمية عمل تلك المقابالت قبل البدء ببناء المنتج. و اآلن لديك حقائق 

حلها( و أنها ليست  تتمثل عن من هم شريحتك بوضوح أكثر من قبل. و أيضا ، اتضحت حقيقة فكرتك )المشكلة التي تحاول

نهم، الخدمات التي حاولوا استخدامها، و لماذا استخدموها أو لماذا لم يستخدموا اي يتوقعات. و المهم من خالل معرفة رومجرد ت

خدمة أو منتج لحل المشكلة؟ و ما هي الحواجز التي تعيقهم في حل المشكلة؟ كل هذه األسئلة و غيرها الكثيرة ساعدتك في فهم 

ومع اختباراتك للتحقق من مخاطر المنتج عملت منتج اساسي اناة الشريحة مع المشكلة و طريقتهم في التعامل معها. حجم مع

األساسية. و هذا ينتج عنه تقديم المنتج بين  بالعناصربناء منتج يمثل فقط تلك المنافع الجوهرية و استطعت و بالتالي جوهري 

 م هل حقا  توقعاتك للمنتج أو الخدمة المثالية في نظرك كانت صائبة أو ال. ايدي العمالء بسرعة و بأقل جهد. لتتعل

البعض يبني وفور . (زيادة المستخدمين) هاعملية تنفيذ الفكرة )بنائها( عن نمو تجزئة عليك، التنفيذ و النمومن في هذه المرحلة 

و التأكد ان ما قمت ببنائه يناسب و  .بأبسط صورة ايضا   اإلنتهاء يسعى جاهدا  للنمو. و لكن أنت تريد في بداية تنفيذ الفكرة

 تبدأ و التحسين عليه و تدريجيا   يساعد من قابلت في المرحلة السابقة و يالئم احتياجه في حل مشاكلهم و تلبية احتياجاتهم.

 بالتفكير في النمو.
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MVP مشروعك 

. الهدف كان التحقق و إزالة أو تقليل مخاطر المنتج. و اآلن، بعدما MVPبعمل تحدثت في المرحلة السابقة عن اختبار فكرتك 

اصبح لديك معرفة وافية عن السوق )المجموعة التي تريد أن تساعد(، المشكلة التي تريد أن تحل و لحٍد ما تحققت من مخاطر 

قة و هذه المرحلة، ان في المرحلة السابقة المرحلة الساب MVPالمنتج. يمكنك اآلن فعليا  بناء منتجك الذي تود بنائه. الفرق بين 

. و بعد مرور فترة من للتحقق من فكرتهااستخدمت تويتر التي  Longreadsتحدثنا سابقا  عن ليس شرطا  ان تقوم ببناء المنتج. 

 التجربة. سحل المشكلة و تقديم نفالطريقة الناجحة لالمحافظة على الوقت، قاموا ببناء موقعهم مع 

تزاما  مع مبدأ لبالتركيز فقط على حل المشكلة و مساعدة االفراد بإنجاز عملهم و تحقيق تجربة مميزة لهم. و إ يذالتنفعليك 

السرعة، التعلم و تقليل الهدر. ستنفذ تطبيق فكرتك بتطوير فقط تلك المميزات األساسية التي تحقق حل للمشكلة، انجاز للعمل و 

 ق تجربة مميزة لهؤالء العمالء.يتحق

يستخدم في تطوير  مفهومباإلستفادة من  RamliJohnيساعد على حل المشكلة و تقديم تجربة ينصح  MVPو لتنضبط في بناء 

الالعب القيام بها لتصبح اللعبة ناجحة في النمو، و هي األنشطة الجوهرية التي يجب على . The Core Loopااللعاب يسمى 

( في تحديد The Core Loopانتظام الالعبين و زيادة االيرادات. و على نفس السياق سنستفيد من هذه الحلقة الجوهرية )

ان تقدم من  عندما تجزء الخدمة و ما تحاول الجوهرية التي تحقق جوهر الخدمة و المميزات التي نحتاجها لتحقيقها. االنشطة

تحقيق ذلك. و بالتالي تكون كل  ستساعدك فيالتي تحقق ذلك يمكنك بعد ذلك تحديد ما هي المميزات التي  األنشطةخالل تحديد 

 كما هو موضح في الرسم التالي. ميزة بكل تأكيد اساسية و جوهرية من اجل حل المشكلة و تحقيق القيمة.

 

المشكلة أو العمل الذي 
 تريد مساعدة الفئة بإنجازه

(جوهر الخدمة)  

3#نشاط   

3#الميزة   

2#نشاط   

2#الميزة   

1#نشاط   

1#الميزة   
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 النمو السريع و المشاريع الريادية

 (:Y Combinatorول بول قراهام )الشريك المؤسس للمسرعة الريادية الشهيرة يق

"المشروع الريادي شركة ُصممت للنمو السريع. ألنه تم تأسيسها حديثا  بحد ذاته ال يجعل الشركة تصنف بأنها ريادية. وال 

ر/جريء(، أو ألن لديها استراتيجية بالضرورة ألنها تعمل في المجال التقني، أو ألنها حصلت على استثمارات )مال مخاط

 خروج. الشيء الوحيد الجوهري هو النمو. كل شيء مقرون بتلك المشاريع الريادية يتبع و مرتبط بالنمو."

"A startup is a company designed to grow fast. Being newly founded does not in itself make a 

company a startup. Nor is it necessary for a startup to work on technology, or take venture 

funding, or have some sort of ‘exit.’ The only essential thing is growth. Everything else we 

associate with startups follows from growth.  "  

 

كيف نحل ادية هو التوسع و النمو المبكر، كما ذكرت في المقدمة. إذن و لكن الخطأ الذي يسبب في فشل العديد من المشاريع الري

 ؟هذه المعضلة

المهم الذي يساعد على زيادة و انتظام المستخدمين و استغالل القنوات المهمة في القياس االهتمام و المحافظة على تحسين ب

على ذلك الخدمة في تلك الفترة. إذا ركزت تريد ( لزيادة الفئة التي تتناسب مع ما Traction channelsجذب المستخدمين )

 فهذا بكل تأكيد سيساعد على اقتراب الخدمة من الوصول لمالءمة المنتج مع السوق و بعد ذلك تبدأ بالنمو السريع.

 

 ( لتصل لمرحلة النمو السريع.lean( و برشاقة )fastعليك ان تعمل بسرعة )من المصنع لذلك في المراحل السابقة 
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 ف اضيف المميزات؟كي

لعل اسرع طريقة لمعرفة ما تضيف يكون من خالل طلبات المستخدمين أو السماع لهم من خالل رسائلهم البريدية، اتصاالتهم 

أو إذا لديك منتدى تتناقش فيه مع العمالء. و لكن تذكر من يدفع إلستخدام المنتج عندما يطلب المميزات اهم من غيرهم. هذا ال 

 تهمل طلبات من يستخدم الخدمة مجانا، إذا لديك باقة مجانية باإلضافة لباقات مدفوعة.يعني انك 

عندما تأتي لك طلبات لتلك المميزات ال تضيفها مباشرة حتى وإن كان المصدر مستخدم يدفع من أجلها. أوال ، اعرف لماذا يريد 

ة له؟ و كيف ستدخل تلك الميزة في روتينه اليومي عندما تلك الميزة؟ لماذا هي مهمة؟ ماهو العمل الذي سوف تقوم تلك الميز

 يستخدم منتجك؟

انت ال تريد أن يتحول المنتج من منتج مفيد يؤدي غرض محدد، لمتاهة من المميزات التي ال بأس بها ولكنها ليست ضرورية 

نك محافظ على جوهره )قيمته بحل أو مهمة في انجاز العمل. بهذه الطريقة تضمن استمرارية قيمة المنتج في حل المشكلة بأ

 المشكلة( بالمميزات األساسية لتحقيق ذلك حتى مع اضافة تلك المميزات االضافية.

ال اريدك أن تتوقف هنا. بعد اضافة الميزة للمنتج عليك متابعة اداء تلك الميزة. هل المستخدمين يستخدمون الميزة الجديدة أو ال؟ 

 لوحذفتها سيقوم المستخدمين بالسخط عليك أو انهم لن يهتموا بغيابها؟ ولماذا؟ و متى يستخدمونها؟ و هل

خدمات التي تقدم تلك القدرة على تلك المتابعات. و التي سبق و أن ذكرتها، مثل التستطيع تحقيق ذلك من خالل العديد من 

Mixpanel  ،Kissmetrics  ،calq.io  أوWoopra. 

 تنافسيةالمميزات الكثيرة ال تصنع قيمة 

هذا ليس ف، أو انها ستساعد جهودك في النمو تنافسيةميزة  انها ستصنع ظنا  المميزات  انتبه من الوقوع في خطأ اضافة الكثير من

صحيح. كثرة المميزات للمنتجات الجديدة قد تشكل عبئ على المستخدم ألنها تتطلب منه فترة اطول للتعلم عليها و هذا إذا 

ستجده يستخدم فقط تلك التي تساعده في انجاز عمله متجاهال  المميزات األخرى. و لهذا متابعة سلوك استخدمها في األساس. 

المستخدم مع المميزات امر مهم في تحسين تجربة المستخدم. و كلما كانت المميزات محدودة كان يسهل عليك عمل تلك 

دم سجل اليوم أو ال؟ بل هل استخدم تلك الميزة أو ال؟ لذلك المتابعة. و هذا يتطلب منك متابعة ليس فقط على مستوى هل المستخ

أو  Mixpanel  ،Kissmetrics ،calq.ioيمكنك االستعانة بخدمات تساعدك على تحقيق هذا النوع من المتابعة مثل 

Woopra  على سبيل المثال. ما يميز تلك الخدمات عنGoogle Analytics فصلة )في الوقت الحاضر( انها تعطيك نظرة م

حاليا . خصوصا  تقرير  Google Analyticsعن من الذي يفعل ماذا في منتجك؟  وبيانات اكثر اهمية و تفصيلية ال تقدمها 
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Cohort Analysis تقرير .Cohort Analysis  هي أفضل طريقة لقياس مستخدمين الخدمة، الفكرة أنك تجمع المستخدمين

 (.Cohort Analysisفيديو توضيحي يشرح من ثم متابعتهم. )لمجموعات بناء على متى سجلوا في الخدمة و

و إذا حدث وأن سأل المستخدم عن ميزة بأن تضيفها. فهذا جدا  ممتاز. ألن هذا يساعدك في بدء حديث معه. و يساعدك في 

تنسى، ان تسأل الدافع وراء طلبه لتلك الميزة؟ ما هو العمل الذي يريد أن  تحديد المميزات المستقبلية التي ممكن أن تضيفها. و ال

 ينجزه حاليا  و ال يستطيع من خالل خدمتك أو منتجك.

AARRR 

ع سلوكهم الحقيقي في استخدام متابعة و محاولة مقارنة توقعاتك لسلوك العمالء، المشترين أو المستخدمين م عليك من البداية

. وهي كلمة مشتقة من اول حرف من الكلمات التالية AARRRو التي يسميها  Dave McClureاحد اعمال تج أو الخدمة.المن

Acquisition, Activation, Retention, Revenue, Referral .AARRR  نموذج يصف دورة حياة المستخدم في

 خدمتك أو منتجك.

 Acquisition -االستقطاب 

الزوار للخدمة سواء بطرق مدفوعة )اعالنات( أو غير مدفوعة )مدونة الخدمة،  الهدف في هذه المرحلة استقطاب و جذب

 حساباتك االجتماعية و هكذا(.

المقاييس المهمة التي يجب عليك متابعتها في هذه المرحلة الزيارات التي تأتي لك من هذه الطرق المجانية و ايضا  كم يكلفك 

و ما  قناة استقطابأكد لك قيمة كل ( ستُ Activationلخدمتك. الخطوة التالية )شخص واحد من تلك الطرق المدفوعة استقطاب 

 هي الطرق التي عليك االهتمام بها اكثر من غيرها. 

 Activation -التفعيل 

 هنا الزائر يتحول لمستخدم من خالل التسجيل و االنضمام للخدمة.

. عليك جميع من زار صفحة التسجيل( ÷تسجيل و سجل بنجاح من زار صفحة ال) طة تهتم بها هنا معدل التسجيللعل اوضح نق

تسجيل كل شخص و ماهو المصدر الذي اتى منه قبل و تتابع  (Conversion Rateمتابعة معدل تحول الزوار لمستخدمين )

قطة ممكن في هذه الن Google Analyticsان يسجل. هذه المتابعة ممكن تحقيقها مع الخدمات و التي سبق و ان ذكرت و حتى 

 أن تساعدك.

https://twitter.com/TurkiFahad
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من خالل معرفة من سجل و ماهي قناة االستقطاب التي اتى منها. يمكنك تحديد ما هي اهم القنوات التي تجذب لك مستخدمين 

 خصوصا  في القنوات المدفوعة. وتحقق لك عائد مجزي على تكلفة االعالنات التي قمت بها

 Retention -االنتظام 

 المستخدمين في االنتظام بإستخدام الخدمة.هنا تحاول ان تقنع 

مع الخدمة )و هذا يعتمد على طبيعة الخدمة و ما تريد ان تحققه(، متى آخر محاولة تسجيل لهم؟  تريد متابعة مدى تفاعلهم

 . (Churn rate) معدل توقف االستخدام أو االشتراك و، احصائيات المستخدمين النشط )يوميا  و شهريا (متابعة 

أهم  التي تقيس لك القياساتفي هذه المرحلة ستعمل على تحسينات و لكن بناء على ما تتعلمه من العمالء و خدمات المتابعة و 

 .معدل االنتظام في الخدمةبعتها و كل هذا لتحسين القياسات التي يجب عليك متا

مجموعة منها امر مهم يجب عليك المتابعة التي سبق و ان ذكرت لك ،  و استخدام خدمات لنشطالمستخدم اتعريفك لمن هو 

 البدء فيه و التفكير به عندما تطلق منتجك المبسط.

إذا انت تقدم منصة تساعد كتاب المقاالت المستقلين على نشر مقاالتهم. اذن النشاط الذي تود ان تتابعة هو نشر المقاالت. و 

يكتب اسبوعيا  مقالتين. اآلن، اصبح عندك هدف تقيس على اثره سلوك المستخدمين و تستطيع ان  كاتب النشط حددت ان ال

تقيس اداء الخدمة افضل. المهم أن تحدد نشاط جوهري تتابعة و تقيس على اثره اداء خدمتك. عدد الزيارات جيد و لكنها ليست 

 جوهرية لتلك الخدمة مثل نشر المقاالت. 

 Revenue -ت االيرادا

 روعك. طبع يعتمد على طبيعة نموذج عمل مشااليرادت التي ستجنيها من هؤالء المستخدمين و هذا بال

و نسبة تحويل المستخدمين )للمتاجر االلكترونية(  حجم سلة شراء المشتري، LTV) Life Time Value)من المفيد معرفة 

 بين الباقة المجانية للمدفوعة. و هذه المقاييس مهمة لبعض المشاريع عن غيرها.
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 Referral -الدعوة 

 اآلخرين لإلنضمام بالخدمة.دعوة 

 .viral loopمعامل الفيروسية و من المقاييس التي من الممكن ان تتابعها عدد الدعوات المرسلة، 

 

من االمور التي يجب عليك االنتباه لها، انه عليك معالجة مشاكل كل مرحلة قبل االهتمام بالمرحلة التالية. مثال ، يجب عليك حل 

 مشاكل التفعيل قبل ان تحسن و تحل مشاكل االنتظام. 

 محركات النمو

Eric Ries  في كتابةThe Lean Startup ( يتحدث عن ثالثة محركات النموnginesGrowth E )–  هذه تسهل عليك

 .Stickyو  Viral, Paidوضع استراتيجية إلستقطاب مستخدمين جدد لمشروعك الريادي وهي: 

Viral 

لذلك تكلفة  –تحصل على مستخدمين جدد عن طريق مستخدمين خدمتك الحاليين عندما يقومون بدعوة آخرين لخدمتك 

أو فيروسي نظرا  إلستخدامك أو مستخدمينك الخدمات  Viralقة مجانا . سميت هذه الطري –إستقطابك لمستخدمين جدد 

البد أن يكون معامل الفيروسية  Viralاإلجتماعية أو طابع إجتماعي لدعوة مستخدمين جدد. لمعرفة مدى نجاحك في نموذج 

(Viral coefficient أكبر من )(.لمعرفة المزيد عن معامل الفيروسية وكيفية حسابها) 0.11 

وهي عبارة عن الخطوات التي البد أن يمر عليها  –( Viral loop) "دورة الفيروسية"تستطيع زيادة المعامل وذلك بتحسين 

 (.Viral loopللمزيد عن المستخدم منذ دخوله الموقع إلى أن يدعوا مستخدمين آخرين لخدمتك )

 (.Hotmailو  Facebook, Paypalهذا النموذج ) /استخدمتأمثلة على خدمات تستخدم

Paid 

أو من التسويق في الخدمات  SEMيتم ذلك عن طريق اإلعالنات )بانرات،  لتستقطب مستخدمين عليك الدفع للحصول عليهم و

$ إذا  البد عليك أن تجني من هذا المستخدم أكثر من 0.11اإلجتماعية(. لنفترض انك لتحصل على مستخدم واحد يكلفك ذلك 

دمين جدد. مما يعني أنه البد أن $ لتغطي التكاليف وتحقيق ربح يستخدم فيما بعد لدفع تكاليف اإلعالنات واستقطاب مستخ0.11
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يكون لديك نموذج عمل يحقق دخل مادي من كل مستخدم جديد باإلضافة عليك معرفة كم يكلفك استقطاب مستخدم واحد لتغطية 

 جميع التكاليف والحصول على عائد ربحي.

 (.Netflixو  Amazonأمثلة على خدمات تستخدم هذا النموذج )

للمزيد من التفصيل في كيفية حسابها عليك قراءة  LTVو  CACعليك حسابها في هذا النموذج هي من أهم األشياء التي البد 

 المقالةهذه 

Sticky 

( احد Retention -االنتظام هدفك في هذا النموذج هو المحافظة على مستخدمي خدمتك الحاليين. وهذه نفس هدف مرحلة )

(. لذلك تعمل ما تستطيع فعله لجعل مستخدمي الخدمة يعودوا للخدمة بإستمرار. بالطبع AARRRحياة المستخدم )مراحل 

عندما تنجح في المحافظة و جعل مستخدمي خدمتك يعودوا، عليك إستغالل الربح من هؤالء المستخدمين لجلب مستخدمين جدد. 

 تجلب مستخدمين جدد.المهم ان تعلم ان غايتك هنا هو المحافظة قبل ان 

 (.eBayمثال على خدمة تستخدم هذا النموذج )

 

على انك البد أن تتأخذ أحد هذه المحركات لنمو مستخدمي خدمتك ألنه من الصعب عليك ان تحاول العمل  Eric Riesيقترح 

و لكن كيف  الريادي.على أكثر من واحدة بدرجة كبيرة من التركيز خصوصا  ألنك في الغالب محدود الموارد في مشروعك 

 .Traction؟ هذا ما سوف تتعلمه في االستراتيجياتالعديد من  تشملتعرف و تحدد ذلك، خصوصا  ان كل طريقة 

Traction 

Traction  يُعرفهاGabiel Weinberg  وJustin Mares  في كتابهماTraction: A startup Guide to Getting 

Customers :ببساطة انها 

اإلشارة بأن خدمتك في مرحلة اإلقالع )أي انها في تصاعد مستمر(. هذا التصاعد المستمر يختلف من خدمة لخدمة. فقد يكون "

الشهرية و هكذا. المهم أن هذه الزيادة المستمرة تكون في عدد المستخدمين النشطاء في الخدمة، عدد من حمل التطبيق، ايراداتك 

 "المشروع الريادي.و نمو المهم لنجاح مشروعك. ألن زيادة واستمراره امر حيوي لنجاح  )المقياس( المؤشر
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ان تستفيد  لحل. و ايضا ، تعرفت على اهم القنوات التي من الممكنفي المرحلة الثالثة عملت على التحقق من المشكلة، السوق و ا

منها للوصول لعدد اكبر من المجموعة التي تحاول ان تخدم )السوق(. ربما قبل مرحلة التحقق، خطر ببالك انت و الفريق ان 

افضل طريقة للوصول لمن تريد أن تخدم و تقدم لهم منتجك من خالل اعالنات قووقل أو فيسبوك. و لكن بعد المقابالت و 

في  مؤثرينالمدونين المجموعة  ان تكونمن يحتاج خدمتك ممكن فضل قناة توزيع لتصل امعرفة سوقك أكثر اكتشقت ان 

 .سوقك

امر مهم قد يغفل عنه  المناسبة لك. و هذا قنوات التوزيعكيف تصل و تقدم القيمة لسوقك و بفاعلية هي بإختصار تتمثل بإيجاد 

"يرتاح" لها. ألن التأكد من اي قناة توزيع مناسبة لك أمر يجعله آخر أولوياته أو ربما يجرب قنوات هو يعرفها و البعض أو 

 القنوات المهمة لك تسمىصعب في البداية ولن تعرف إال بعد عمل االختبارات. ابتكر المؤلفان منهجية لمساعدتك في تحديد 

قناة توزيع مختلفة  09ان هناك  ايضا  من خالل ابحاثهم. و اكتشف المؤلفان Bullseye Framework -منهجية نقطة الهدف 

 ممكنة.

Bullseye Framework 

 هناك خمسة مراحل لهذه المنهجية و هي:

 Brainstorm– عصف ذهني 

 Rank– ترتيب 

 Prioritize –األولوية 

 Test– ختباراال 

 Focus– التركيز 

Brainstorm – عصف ذهني 

، العالقات العامة، Viral Marketing –)التسويق الفيروسي  د ممكن من القنوات المختلفةالهدف هو ان تأتي بأكبر عد

، SEO –على محركات البحث  ادائكمحركات البحث، اإلعالنات على المواقع و المنصات االجتماعية، تحسين  اعالنات

فريق  نات،، المدو - الصحف، المجالت، اإلذاعة و التلفاز  -تسويق المحتوى، الباقات البريدية، اإلعالنات التقليدية 

https://twitter.com/TurkiFahad
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اكيد  ،في مرحلة التحقق. و غيرها الكثير( مبيعات/تسويق، بناء مجتمع، الحديث في المناسبات و إقامة الورش، المعارض

 ن جميع تلك االقتراحات.تحققت، اكتشفت و الحظت اداء العديد من الطرق المختلفة لتصل للعمالء الذين تبحث عنهم. دوَ 

Rank - ترتيب 

و لفعل ذلك ينصح المؤلفان بأن تُنشىء جدول  وة هو ترتيب االفكار التي دّونتها في خطوة العصف الذهني.الهدف من هذه الخط

 سواء بإستخدام مايكروسوفت اكسل، وورد أو غيرها من األدوات المختلفة.  من ثالثة اعمدة.

 العمود األول (A يمثل الدائرة الداخلية من "نقطة الهدف". تدون هنا القنوات التي تبدوا واعدة : ) في و مقنعة التنفيذ

 الوقت الراهن.

 ( العمود الثانيB المحتملة. هنا تدون القنوات التي يبدوا : )تنجح.س محتمل انها 

 ( العمود الثالثC : )تحقق.بعيدة. هنا تدون القنوات الصعبة أو بعيدة األمد لتال 

 

 البعيدة المحتملة الدائرة الداخلية

   

   

 

 

الدائرة الداخلية 
نقطة "من 

 "الهدف

 المحتملة

 بعيدة
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Prioritize – األولوية 

اآلن حدد من العمود األول، الدائرة الداخلية، ثالثة قنوات مختلفة فقط. إذا لديك أقل من ثالثة في العمود األول، قم باإلضافة 

 لثالثة.لتصل لثالثة. و إذا لديك أكثر من ثالثة، احذف الزيادة لتصل 

اعالنات على محركات البحث، استخدام المدونات و المدونين و الباقات البريدية. تعتبر ثالثة قنوات مختلفة  ألكون واضح،

لجذب العمالء. بينما تويتر، فيسبوك و يوتوب إذا تريد أن تستخدمهم بنفس الطريقة فتصنف في سياق ما يحاول المؤلفان شرحه 

المهم اة توزيع واحدة. ليسهل عليك األمر، تذكر ان المقصود بتصنيف قنوات التوزيع الكيفية وليس بأنهم وسائل تنطوي تحت قن

 المنتج أو الخدمة المستخدمة.

Test - ختباراال 

ستختبر فاعلية تلك القنوات الثالثة التي حددت في الخطوة السابقة من عمود "الدائرة الداخلية". و هذه االختبارات عليها 

 ي االجابة على األسئلة التالية بالنسبة لكل قناة:مساعدتك ف

 تقريبا ، كم يكلفك جذب و استقطاب العمالء بإستخدام هذه القناة؟ 

 عدد المستخدمين الذين ممكن ان تصل لهم من خالل هذه القناة؟ 

 هل المستخدمين الذين تحصل عليهم من هذه القناة، هم المستخدمين الذي تحتاج لهم اآلن؟ 

 هذه االختبارات، هو التأكد من هل هذه القناة مناسبة لك و ممكن أن تفيدك أو ال. و ليس الغرض من هذه االختباراتالهدف من 

فبعد إجراء تلك اإلختبارات على تلك القنوات الثالثة ستتضح لك  .على االقل ليس اآلنالمستخدمين القادمين لخدمتك، زيادة عدد 

 تأتي بمردود أعلى من حيث الزيادة المستمرة للمؤشر الذي يهم مشروعك للنمو المستمر.الصورة أي منهم أفضل و ممكن ان 

Focus – التركيز 

بعد االختبارات ستتضح ما هي القنوات االفضل و التي يجب ان تركز عليها. و في التركيز ستعمل على تلك القناة األفضل فقط 

 ن من ادائك في تلك القناة و التعمق فيها.و "عصرها" للنهاية.  مما يعني، انك ستتعلم كيف تحس

 

 إذا لم تنجح في الوصول لقناة تحقق عائد مثالي كما توقعت عليك إذن تكرار الخطوات الخمسة مجددا .
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 %05قاعدة 

ها لألسف تجدها تفتقر للمستخدمين. لذلك اقترح و لكنفي الغالب. جميع المشاريع عندما تفشل يكون لديها منتج أو خدمة 

Gabiel  وJustin   القنوات من خالل منهجية نقطة الهدف. % في اختبار 11% من وقتك في تطوير المنتج و 11ان تستثمر

لذلك عندما تبدأ بإختبار الحل )المرحلة الثالثة( حاول أن تستغل الفرصة في اختبار تلك القنوات بإتباع خطوات منهجية نقطة 

تبني العناصر األساسية و المهمة بأن تركز فقط على   ج في المرحلة الرابعة بحيث فقطالهدف. و من ثم عندما تبدأ في بناء المنت

هكذا ستحسن فرص استقطاب العمالء بسرعة خصوصا  و  تلك القناة التي حققت نجاح و نتائج افضل مقارنة بالطرق األخرى.

 قناة لجلب المزيد من هؤالء المستخدمين.انت بنيت منتج يساعد على حل مشكلة و انجاز عمل و لديك االن خبرة عن افضل 

 مالءمة المنتج مع السوق

المنتج بدأت بتطويره ليتناسب مع حل المشكلة بطريقة قيمة لشريحتك من العمالء. و ايضا ، تشاهد انتظام من قبل هؤالء 

قيمة لدرجة أنهم اخبروا اآلخرين المستخدمين في استخدام الخدمة. اي انها ليست تجربة واحدة ثم يختفون. بل وجدوا التجربة 

 عنها. و مستمرين على النشاط الجوهري الذي بنيت من اجله الخدمة و انت في تحسين مستمر لذلك النشاط لرفع نسبته.

 فقط في هذه الحالة نستطيع القول بأنك بنيت منتج يريده الناس. و هذه الحالة تسمى مالءمة المنتج مع السوق.

خبرته في مساعدة العديد من المشاريع الريادية التقنية الشهيرة للوصول لمالءمة المنتج مع السوق بأنه  من Sean Ellis ابتكر

تحديد قرب أو بعد الخدمة من مالءمة المنتج مع  استطاع عندما اجرى إستبيان من سؤال واحد بعد فترة من إنطالقة الخدمة.

 السوق.

 ر متوفرة؟ماهو شعورك لو أن الخدمة أصبحت غي : السؤال

 . مستاء جدا 

 .لحد ما مستاء 

 .)غير مستاء )لم أجدها مفيدة 

 .توقفت عن إستخدامها 

 الطريق على فالخدمة(. األول الخيار" )جدا   ءتامس" اختاروا الخدمة مستخدمين من اإلستبيان معهم عمل ممن %21 وجد إذا

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
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 وصل كيف عنو أكثر، هاحظوظ كانت الرقم منالخدمة  أقتربت كلما بالطبع. السوق مع المنتج بين ناجحة مةءلمال الصحيحة

. و  Eventbrite و Dropbox مثل ساعدها التي التقنية الريادية المشاريع من للعديد مالحظته نتيجة هذه يقول لرقم؟ا لهذا

 .ةمقابلالهذه  في كثيرة أمور ضمن من إختباره عن يتحدث

 (Positioningالصورة الذهنية عن المنتج أو الخدمة لدى العمالء )

. عندما Positioningلديك صورة افضل عن العمالء، المشكلة، الحل، نوع السوق و المنافسين. اآلن، عليك عمل ما يسمى 

؟" أو "ماذا تقدم؟" في الغالب لديهم صورة ذهنية عن خدمتك او تلك الخدمة عمالئك عنك من قبل اآلخرين "ماذا تفعليُسأل 

 منتجك سواء تم زرع تلك الصورة منك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

التك التسويقية، كيف العمالء وهذه نقطة مهمة و عليك توجيهها و رعايتها ألنها تساعد في صنع والء للعالمة، زيادة فاعلية حم

 يقدمون خدمتك لآلخرين و هكذا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
http://venturehacks.com/articles/sean-ellis-interview
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 AppSumoقصة 

 AppSumoكيف استطاع ان يحول فكرته  How AppSumo was built for $50في مقالة  Noah Kaganيشرح 

 لحقيقة خطوة بخطوة.

AppSumo كما تصف نفسها، بأنها تعمل على البحث عن كل ما هو مفيد من تجارب، دروس أو خدمات و منتجات و تقديمها ،

ون المشتركين في الخدمة على النجاح و ان يكونوا في للمشتركين بخدمتها مباشرة، بسرعة و بأسعار معقولة بحيث يساعد

 الطليعة.

انه كان يعاني في مشروعه السابق من صعوبة استقطاب العمالء، و ألنه يحب التسويق و عمل في نفس المجال  Noahيشرح 

نموذج العروض اليومية. و كانت في تلك الفترة العديد من الشركات الناشئة التي تحاول النمو. باإلضافة، لشهرة  Mintلشركة 

( لمساعدت تلك الشركات في استقطاب العمالء و النمو و استخدام نموذج تقديم العروض AppSumoلذلك قرر عمل مشروع )

 المخفضة في ذلك.

. و استمر به الحال هكذا )صورة لصفحة الهبوط( في البداية، وضع صفحة هبوط لجمع عناوين البريد االلكتروني من االفراد

 نصحه صديق له. "بأن يذهب و يتحقق هل فعال  الناس تريد ما تقدم أو ال؟" إلى

 

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
http://www.appsumo.com/profile/id/2/
http://www.appsumo.com/how-appsumo-was-built-for-50/
http://www.appsumo.com/
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صفحات الهبوط ال تخبرك بأي شيء غير أن الزائر أُعجب بالفكرة لدرجة أنه أعطاك بريده اإللكتروني و لكن غير مالحظة، 

. لذلك يجب عليك كما ذكرت The Lean Startup في ملتقى  Laura Kleinذلك فأنك ال تتعلم منه أي شيء آخر. كما تقول

 سابقا  ان تتابع من سجل و تعمل معه مقابلة لتتعلم منه.

ى ، ليتحقق من جدوى فكرته و قبل ان يبني اي شيء. بأنه يمكنه مساعدة الشركات في الحصول علNoahنعود لحديث 

مستخدمين جدد. بدأ بتحديد تطبيقات يعرف بأن الناس تستخدمها حاليا  و من ثم يحاول بيع الباقات المدفوعة من تلك الخدمات 

 لهؤالء االفراد.

." لذلك imgurدمة الحظت ان الكثير من مستخدمين الخدمة يستخدمون خ Reddit"بحكم انني استخدم خدمة  Noahيقول 

 .Redditلمستخدمي خدمة  Imgurقرر ان يحاول بيع الباقة المدفوعة من خدمة 

 Imgurيسأله إذا باإلمكان عمل عرض ترويجي معه من اجل الباقة المدفوعة. وافق مؤسس  Imgurارسل رسالة لمؤسس 

على  Imgurو االتفاق ان تحصل تقريبا   29$بعد عدة مراسالت بينهم. الباقة المدفوعة )ذلك الوقت( تكلف طبعا ، على الفكرة. 

 .Noahو الباقي ل  $7

من تلك الباقات  411بيع  إذا استطاعان هدفه من اجل اعتبار بأن فكرة مشروعه ناجحة و تستحق المغامرة أو ال.  Noahحدد 

 المدفوعة.

مجانا  و أن  Redditو على وجبة إفطار طلب منه مساحة إعالنية على خدمة  Redditمؤسسي خدمة مع احدد  Noahتواصل 

 .Noahيقدم قيمة لهم. و قد تستعجب و لكن وافق على طلب  Redditما سوف يقدم في نظر مستخدمي خدمة 

 و هذه صورة االعالن.

 

. و هذه Redditر عندما يضغط على االعالن في بشكل جدا  مبسط صفحة يأتي لها الزائ Noahو من خالل مطور عمل 

 صورة الصفحة.

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
http://youtu.be/g_g-9BpBcFs
http://www.reddit.com/
https://imgur.com/
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بعملية  PayPalيرسلها بنفسه حالما يصل له تنبيه من  Noahكان  Imgurو الكود التخفيض لباقة  PayPalالدفع يتم من خالل 

ها و تحولت الفكرة وضح لي أن الفكرة تم التحقق من 411شراء. الموضوع جدا  بسيط. و كما يقول عندما وصلت للمشتري 

 لمشروع. 

 

. التي كتبت عن رحلتهم في التحقق من 4101الفائز بالمركز األول في تحدي نماذج األعمال  – Owletهناك ايضا  قصة 

 قصة مفيدة انصحك بقراءة المقالة.فكرتهم. 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TurkiFahad
http://startupsfactory.co/
http://turkifahad.com/2014/05/10/owlet-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/
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 ،على المدونة لإلطالع على جميع مقاالت المدونة صفحة الفهرسللمزيد يمكنك زيارة 

 ،د للحصول على المقاالت حال نشرهالمدونة تركي فه لبريديةاالشتراك بالقائمة ا

 .SoundCloud و iTunesالريادة على_في_سوالف#و االشتراك لسماع حلقات بودكاست 

 منك هاريدما 

لريادي المشاريع الريادية. لذلك  سأعمل على تحسينها من حيث الصياغة اللغوية و المحتوى بما هو مفيد و هذه مجرد نسخة

اكتب  ستطيع تقديم الحل المناسب.اتبعه بالسبب لماذا هو مهم لك أل مج مهمة و لكن عند اقتراحك دائما  من حيث البرنا كاقتراحات

 . StartupsFactory.co( الموجود على تحسين محتوى المصنعقسم )اقتراحك ألي من المراحل االربعة أو عامة من خالل 

 

او اي مصادر  .من الكتاب ةجديد حالما ارفع نسخةبريدي على تنبيه ستحصل  StartupsFactory.coو ألنك مسجل ببرنامج 

 اضافية مفيدة لك.

 

 االجتماعية. و ذلك بنشر اآلتي:من خالل خدماتك  StartupsFactory.coاآلخرين مع شارك ، حان دورك و اآلن

 " سجلت في #مصنع_المشاريع_الريادة و حصلت على كتاب للتأكد من فكرة مشروعي و دورة في ابتكار عبارة مثل

 "نماذج األعمال.

  مصنع_المشاريع_الريادية )إذا تدعم الخدمة استخدام الهاش تاق( الهاش تاقتأكد من إستخدام# 

  اذكر رابط الموقعStartupsFactory.co 

 

 .لينكدانو  فيسبوك،  تويترالتالية:   بإمكانك البدء اآلن، و ذلك بالضغط على اي من الخدمات

 

 .المزيد عن نادي الرياديينهذه االجتماعات في منطقتك.  احداالستفادة من اجتماعات نادي الرياديين أو ان تُنضم  حاول

 

كل هذا ليستفيد اكبر قدر من الرياديين من البرنامج و معا  نحاول تحسين فرص نجاح المشاريع الريادية و النهوض بثقافة 

 للبرنامج ألننا معا  سنصنع الفرق بإذن هللا.فكن من المناصرين و المشجعين  المشروع الريادي الناجح.

 

 

 مع خالص امنياتي لك بالتوفيق،

  تركي فهد

@TurkiFahad 

TurkiFahad.com 
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