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المقدمة
أشكرك على تحميل هذه النسخة من مسودة كتاب "دليل البطل للمشاريع الريادية التقنية" .الكتاب يشمل مجموعة من تجاربي مع
( edintityمشروعي الذي أسست والحاصل على المركز األول لتحدي انتل لعام  )2102خالل السنوات الماضية واألخطاء التي
وقعت فيها و الدروس التي تعلمتها .باإلضافة للمعرفة التي إكتسبتها من خالل قراءة مجموعة كتب ،بودكاستات (صوتية و فيديو)،
مقاالت وغيرها من المصادر التي كانت لها أثر كبير في طريقة تفكيري وبنائي للمشاريع الريادية التقنية (ستارت أب) .أحببت أن
أقدمها لك على سياق رحلة شخصية (لك أنت) ولمشروعك بخطوات ونصائح أتمنى أن تجدها مفيدة.
المقالة المخصصة لمسودة الكتاب تم تثبيتها في مدونتي (تجدها المقالة األولى في الصفحة الرئيسية للمدونة) .أنصحك بالتسجيل في
القائمة البريدية الخاصة بالمدونة حيث سأرسل لك أحدث نسخ المسودة و مقاالت المدونة حالما تُنشر .شارك في قسم التعليقات لمقالة
المسودة إلبداء رأيك و إقتراحاتك حول المحتوى (تجاهل حاليا ا األخطاء اللغوية واإلمالئية ألنها ستُنقح عند اإلقتراب من النسخة
النهائية).

شاكر و مقدر لك،
تركي فهد

أتمنى منك إستخدام الهاش تاق # :كتاب_دليل_البطل_للمشاريع_الريادية_التقنية
تويتر @TurkiFahad :
المدونة http://TurkiFahad.com :
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العالم كما هو
تمضي بحياتك العادية بكامل تفاصيلها الروتينية على الرغم من تولد إحساس داخلي غريب فيك من فتره ألخرى بأن هناك شيء
مازال ناقص في حياتك .لكنك التستطيع تحديد ما هو؟ قد يكون ...


التشويق الذي يغمرك عندما تتحدى الصعاب.



الرغبة في خوض مغامرة.



السعادة التي تمتلك عندما تبني و تصنع شيء.



أن العيش فقط ،تعريف محدود لحياتك .أنت تريد أن تكون لحياتك معنى ،هدف و أثر أكبر لك و لحياة اآلخرين.

 ..البحث عن الريادي الذي يسكن فيك و رفقاء الطريق ..
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ماهو حمضك النووي الريادي؟
يساعدك إختبار  – BOSI( BOSIهي األحرف األربعة األولى من  )Innovator ،Specialist ،Opportunist ،Builderبعد
اإلجابة على عدة أسئلة بتحديد حمضك النووي الريادي ،لكن عليك أن تضع هذه األمور في الحسبان:


اإلختبار لتقييمك و لك أنت فقط.



ليس هناك نوع أفضل من اآلخر.



كل نوع له مميزات و سلبيات – الهدف عند تحديد األنواع المرتبطة بك هو زيادة كفاءة اإليجابيات ومتابعة وتقليل السلبيات
قدر اإلمكان.



عليك أن تكون صادق في إجاباتك لتصل للنوع المناسب لك.



ممكن أن تكون هناك أكثر من إجابة تناسبك لذلك تختار تلك التي لها وقع أكثر فيك.



ال تختار إجابة بناء على ما تطمح أن تكون شخصيتك المستقبلية.

هناك أربعة أنواع:


البنااء ( :)The Builder DNAإستراتيجي ،يخطط بتفصيل و تركيز و يحب بناء األشياء من الصفر.



مستغل الفرص ( :)The Opportunist DNAحريص أن يكون في الوقت والمكان المناسب للحصول على عرض
مناسب و إغتنام الفرصة بسرعة.



المختص ( :)The Specialist DNAيدخل في سوق و يستمر فيه مدة طويلة مما يساعده على التخصص في سوق أو
مهارة محددة.



المبتكر ( :)The Innovator DNAشغوف بالبحث و التطوير.

O
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إذا أنت جاهز و رسخت تلك النصائح في ذهنك يمكنك أن تبدأ اإلختبار .إبدأ بمعرفة حمضك النووي الريادي.
شرح موجز

اإلحتماالت المختلفة
بنّاء ومستغل الفرص – يرمز له ()B/O/BO/OB

في الغالب لهم خبرة و معرفة في عدة أسواق مما يساعدهم
على التخطيط ،التطوير والنمو.

في الغالب يركزون على سوق واحد .مما يساعدهم على

مختص و مبتكر – يرمز له ()S/I/SI/IS

إكتساب الخبرة.

بنّاء و مختص – يرمز له ()B/S/BS/SB

في الغالب يعملون بدقة و وفق منهج ونظام محدد ،لديهم
القدرة على التوظيف وإدارة الموظفين و البنية التحتية
لشركاتهم.

في الغالب مبدعين و ذو نزوة .يفتقدون التركيز والتنظيم .ال

مستغل الفرص و مبتكر – يرمز له ()O/I/OI/IO

يهتمون بإدارة الموظفين أو البنية التحتية.

بنّاء و مبتكر  /مستغل فرص و مختص – يرمز له في الغالب هؤالء النوعين عكس بعض .ولكن مع ذلك هناك
فرصة أن يتحدوا مع بعض لإلستفاده من إيجابياتهم و محاولة

()BI/IB/SO/OS

التغلب على سلبياتهم.

لماذا معرفة حمضك النووي الريادي مهم؟
بعد معرفة قوتك وضعفك من خالل تحليل حمضك النووي الريادي ،تستطيع أن تطابق تلك المهارات مع نموذج العمل الخاص
بالمشروع وتحدد بعدها من تحتاج؟ و ماهو دورك؟ الفكرة ،أنك ستزيد من فرص نجاح المشروع على نطاق تحسين فرص نجاح
العوامل الخارجية من حيث التحقق من المشكلة ،السوق والحل وهكذا لتحسين فرص نجاح العوامل الداخلية (المرتبطة بك) و الوصول
لمالئمة ما بين المهارات التي لديك متوفرة سواء منك أنت أو أفراد الفريق إلى ما يتطلبه المشروع للنجاح .من الممكن أكون مطور
جيد ،لكن لست جيد إلدارة المهام اليومية .ممكن تكون لدي خبرة في سوق ولكن ال أستطيع أن أحفز اآلخرين ،وهكذا.

المشروع ال يجمعنا بل الهدف للبناء هو ما يجمعنا
المشروع سيتغير كثيراا عن التصور األول له و ربما هذه التغييرات تكون بسيطة ،جذرية أو حتى أن تلغي المشروع بأكمله لشيء
آخر .ماذا تفعل بعد ذلك؟ إذا كان الهدف الذي وحد الفريق مع بعض هو فكرة المشروع األولية ألغيت ،النتيجة سينهار الفريق .إال في
حاالت إستثنائية.
على عكس ،لو كان إجتماع الفريق على أساس بناء حلول لمشاكل تعاني منها أسواق فمهما يحدث للمشروع ،الفريق مستمر ألن
الهدف األساسي لم يتغير .الدافع لتحقيق و بناء منتجات تساعد اآلخرين لحل مشاكلهم لم تنتهي .تذكر لك.
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الفريق المؤسس
من الخصائص المهمة ألفراد الفريق المؤسس :الشغف ،العزيمة ،المثابرة ،سرعة التكيف ،اإلنضباط ،التركيز والفضول .مما الشك
فيه أن اإلحترام ،الوضوح ،الشفافية والمصداقية بين أفراد الفريق مهمة جداا  ..جداا  ..لترابط الفريق وإستمراريتهم مع بعض.
تجد أفراد الفريق الذين عملوا أو تقابلوا من قبل وتعرفوا على بعض أكثر من خالل الحاضنات ،المسرعات ،أماكن العمل المشتركه،
المسابقات (مثل ستارت أب ويكند) وغيرها من الملتقيات أكثر تالحم من غيرهم.
صاحب فكرة المشروع ليس شرط أن يكون الرئيس التنفيذي ( ،)CEOإطالقا ا .أفراد الفريق عليهم أن يحددوا من البداية أدوار و مهام
كل فرد (تذكر اإلحترام ،الوضوح ،الشفافية والمصداقية هنا تأتي على المحك) .لعل أهم دور يتم تحديده هو دور الرئيس التنفيذي ،ألن
دوره أقرب ما يكون (نظرا لصغر الفريق – ممكن يكون عدد أفراد الفريق ما بين  2إلى  )1لمدير المشروع .لكن هذا اليعني أن
ينفرد بقرارات فردية أو التسلط (أعيد التذكير مجدداا بأن اإلحترام ،الوضوح ،الشفافية والمصداقية مهمة جدا).
ممكن أن تستفيد من إختبار الحمض النووي الريادي لتحديد الشخصيات المختلفة التي تحتاج للفريق باإلضافة للمهام المختلفة من خالل
كتابة النسخة األولى من نموذج عملك على ( Business Model Canvasسأتحدث عنها الحقا).
أحذر من إختيار األفراد لألسباب الخاطئة (على سبيل المثال و ليس الحصر):


تضم شخص للفريق ألنه فقط سوف يمول المشروع.



تضم شخص للفريق ألنه صديقك و طلب منك اإلنضمام وخجلت من رفض طلبه.



تضم شخص للفريق ألنه لديه معارف ممكن يساعدون الفريق.

قد تظن في البداية أن وجود هؤالء ضروري ومهم و لكن "نصيحة" إبتعد عنهم .تأثيرهم في الغالب سلبي أكثر من إيجابي على
معنويات الفريق .الفريق كله مؤسسين هذا ما يشتركون به مع بعضهم و لكنهم يختلفون بما يقدمون من مهارات إلنجاح المشروع.
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النداء للمغامرة
شيء ما يحدث ،يجعلك تتحرك سواء كان عامل خارجي أو داخلي ،و لكن هناك بالتأكيد شيء يحفزك للبدء بالمغامرة .قد يكون ...


مشكلة تعاني منها ولم تجد لها حل مناسب.



شغوف بسوق أو مجال و تريد أن تكون جزء منه و مساهم فيه.

 ..النداء ..
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أفضل فكرة مشروع – هو مشروع لحل مشكلة تواجهها أنت!
جاك دورسي ،أحد مؤسسيين تويتر و سكوير – سكوير خدمة للدفع بالبطاقات اإلتمانية بإستخدام األجهزة النقالة الذكية (األيفون،
األيباد أو األندرويد) كنقاط بيع  ،تحدث في برنامج "شارلي روز" أن سبب قيامه ببناء سكوير هو أن شريكه لم يستطع القيام بعملية
بيع ألحد أعماله الزجاجية لكونه ليس لديه وسيلة لمحاسبة المشتري وخسر عملية البيع .وعندما تحدث مع جاك قاموا ببناء سكوير لحل
هذه المشكلة التي واجهها.
بريندون موليقان و تايلور هيوز قاما بتأسيس تطبيق كلوستر ( ،)Clusterالتطبيق يساعد األصدقاء و أفراد األسرة أن يتشاركوا
بإضافة الصور التي لديهم في ألبوم واحد من دون حد أقصى لسعة األلبوم وبكل سهولة تحصل على تنبيه عندما يضيف أي مشارك في
األلبوم صورة .بدأ التطبيق نتيجة أن الشريكين ومجموعة من أصدقائهم ذهبوا في رحلة والجميع أخذ يلتقط الصور بجهازه وعندما
أرادوا إضافتها في مكان واحد ليستطيع الجميع مشاهدتها والحصول عليها لم يجدوا طريقة سهلة لفعل ذلك .جربوا دروب بوكس
ولكنهم بسرعة إجتازوا السعة المسموحة للباقة المجانية.

ممكن أن تكون المشكلة ببساطة تلبية لحاجة اجتماعية بشرية
أحيانا تكون المشكلة تلبية حاجة اجتماعية بشرية ) (Human Social Needمثل التواصل ،الصداقة ،التسلية وهكذا.
 Zyngaمنصة األلعاب االجتماعية الشهيرة ،ما هي المشكلة التي تحاول أن تحلها؟ عندما تفكر جيد تجد أنها قامت بتلبية حاجة
إجتماعية بشرية .فيسبوك ،تويتر و زينجا جميعهم لديهم عامل مشترك لنجاحهم ليس ألنهم فقط وجدوا حل لمشكلة ولكن ألنهم ساعدوا
المستخدمين على استيفاء حاجة بشرية (الصداقة ،التواصل أو التسلية).
إذا كانت المشكلة التي تحاول حلها واضحة والمستخدم يفهمها بوضوح إذن فأنت أفضل لك أن تشرح الخدمة من منظور "مشكلة و
مشروعي يحلها" .إذا كانت المشكلة غير واضحه التي تحاول حلها للمستخدم ولكنها تلبي حاجة اجتماعية بشرية (مثل التواصل) فعبر
عن خدمتك من هذا المنظور.

سوق ي ُهمك أو خبير فيه
الشغف مهم للريادي و كلما كان السوق الذي تريد حل مشكلته يهمك كلما كان لهذا تأثير إيجابي ومفيد لك و للمشروع.
 Evan Williamsالذي ساعد على تأسيس عدة شركات من أهمها  ،Bloggerتويتر واآلن  mediumجميعها تدور حول موضوع
منصات النشر لألفراد .إهتمام و شغف في سوق مازال ينظر أنه يحتاج للمزيد من المساعدة ففي نظره هناك مشاكل لم تحل بعد .هذا
التخصص في سوق أو مجال محدد ،يساعد في تحسين فرص مشروعك أو حتى حصولك على إستثمار نظراا للخبرة التي إكتسبتها في
هذا المجال وهو ما يسمى (.)Domain Experience
تلك الخبرة ،أيضا قد تساعدك في بناء مشروع لحل مشكله في سوق أنت خبير فيه ولم تجد له حل مناسب.
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الخوف من المجهول – التردد أو حتى الرفض
الخوف من المجهول يجعلك تبحث و تدخل في دوامة التنتهي من الدراسات المطولة .السبب ليس دائما ألنك تريد أن تكون مستعد بل
خطوة دفاعية منك لتأجيل الخوض في المجهول ألنك متردد أو حتى ترفض البدء بهذه المغامرة.

 ..توكل ..
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تحرر من الخوف
تشاهد اطفال سواء كانوا اطفالك ،أو اطفال غيرك .هناك شيء جميل ويثير اإلعجاب وهو أنك تراهم يحبون االكتشاف ،عمل التجارب
واإلبداع بدون خوف وال تردد ولكن فجأة وتدريجيا ا تختفي روح االكتشاف و التجارب لديهم .لماذا؟ كانت االكتشافات والتجارب ممتعة
وذهنيا لم تكن العواقب مهمة أو مصيرية في حسباننا ولكن عندما بدأنا نكبر بدأت األمور تتغير .أصبح اآلن علينا أن نستقبل المعلومة
(التلقين) ،حفظها بدون نقاش وخطورة عدم حفظها يؤدي لنهاية مستقبلك لذلك ليس هناك مجال للنقاش أو التجارب أو اية مغامرات
فالكثير على المحك هنا (يتم تنبيهك دوماا)!
بعد سنيين من تربية على االمتثال ،تدريجيا تحولنا من اطفال كانوا يحبون االكتشاف والتجارب ومتعطشين للمعرفة إلى أشخاص ال
نبحث عنها أو انها ال تثيرنا كما كانت في السابق وال نريد المعرفة فالتلقين يكفي .بالطبع اصبحنا نربط خطورة الفشل بالهالك
المصيري ألننا ولمدة طويلة تم إعادة برمجتنا .ولو حاولنا عمل شيء بطريقة مختلفة عن المألوف يتم إعادتنا لالمتثال فليس هناك
مجال للمخاطرة – هذا مستقبلك ،ال تعبث (يتم تحذيرك)!
لذلك تجد بعض الناس يخافون بداية مشروع أو اكتشاف ماذا لو فعلنا هذا بالطريقة هذه ماذا يحدث؟ ألنه تم برمجتنا على خطورة
االكتشاف والتجارب ألنها تحتوي على الكثير من الغموض و المجهول ونحن نفضل المضمون فالفشل يؤدي إلى شيء مظلم! أو كما
يصور لنا ،لألسف.
انا آسف ألن أقول لك و لكن كريادي إذا أردت أن تنجح ال بد من االكتشاف ،عمل التجارب والخوض في المغامرات وإال فشلت! فعدم
فعل ذلك هو الفشل الحقيقي و إما العثرات التي تمر بها في مغامراتك فهي نقاط معرفة تضيفها لمخزونك المعرفي مثل ما كنت تفعل
وأنت صغير ،فتحرر من الخوف و ابحث عن ذلك الطفل المفعم بحب المعرفة و االكتشاف وأزل من قاموسك "هذا ما لُقنت" إلى
"لماذا ال نفعلها هكذا؟"

أنت لست ريادي  ،أنت بطل
عند العمل على مشروعك سوف يصيبك فترات من األرق ،اإلرهاق ،اإلحباط والعزلة لذلك احرص أن يكون حولك من ينتشلك منها،
مساهمتهم ال تقدر بثمن .ليس لديك أحد؟ ال تخاف وال تحزن ،ركز على عمل مشروعك وتحدث مع آخرين يشاركونك نفس الطموح
واآلمال وسيحدث شيء في غاية الجمال ستجد فيهم الصديق ،الشريك و المساهم و كل هذا من دون مقابل وحتى في بعض األحيان
ستجدهم يسعون لخدمتك من قبل أن تطلب منهم ذلك.
ل ي فترة وأنا أعيش هذه الحياة التي أعطيت مسمى ريادي و هذا قبل أن أعرف ما كان إسمها ،وما أتضح لي أنه مهما ظلم الطريق و
في أسوأ األوقات وعندما ظننت أني على نهاية طريقي ،لم أستسلم وتوكلت على المولى واستمريت على عملي وبقدرة قادر أتى الحل
وتالشت الهموم وحل محلها األمل واالبتسامة و رفقاء يستحقون لقب "صديق".
إذا ظننت أن عمل مشروع سهل ،فأنت سهلت المهمة .هي صعبة جدا ومتعبة للغاية و المجهود المطلوب يتعدى تحمل الشخص العادي
بمرات عدة ولهذا في نظري أنت تستحق لقب بطل (أنتي تستحقين لقب بطلة).
بالنسبة لي ،تطلب األمر أن أستثمر من أموالي الخاصة ،أن أثقف نفسي ،وأعمل التجارب ،وفشلت مرة تلوا األخرى وفي كل مرة كان
يجب علي أن أقف ولكن في كل مرة كان هناك من يمد لي يده وفي كل مرة كانت أعدادهم أكثر من األخرى.
لم أقترب أو أحاول مخالطة ال ُمحبطين ،ابتعد قدر اإلمكان عنهم وعن مجالسهم .هؤالء إذا بذلوا جهد كان جهدهم على هيئة نقد للهدم
من غير البناء .وإذا تحدثوا واستمعت لهم كان عاقبة ذلك االستسالم أو الغضب وفي كال الحالتين أنت الذي يتعب و يخسر .ابتعد،
توكل و استمر في بناء حلمك ودع أعمالك تتحدث.
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الحديث عن ال ُمحبطين الينتهي ،فهم يدركون أن المهمة ليست سهلة وعلى الرغم من هذا ال يتذرعون عن النظرات الساخرة و الحديث
السلبي المحبط القاصر الذي يكاد الينتهي .هؤالء ليس لديهم ذرة من الشجاعة وال يملكون الجرأة التي لديك ألنهم لم يُقدموا على ما
أقدمت ،فأنت أرتقيت علم ،خبرة و أصدقاء وهم مازالوا في وضعهم الذي تركتهم عليه – يتذمرون من كل شيء وال يفعلون شيء.
الطريق الذي سلكت ليس سهل ولو كان سهل لسلكه الكثير وعلى الرغم من هذا تأخذ جميع هذه األمور برحابة الصدر ألنها جزء من
مشاق الطريق وفصل مهم في حياتك .مما الشك فيه أن مايزيد من صعوبة األمر أنك حالم و واقعي ،حالم برؤيتك للمستقبل المشرق
ومطلوب منك أن تكون واقعي في كيفية تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع بدون تخاذل أو كسل.
أنت إنسان خارق ،ألن عزيمتك من حديد كلما سقطت و قفت وكنت أقوى من قبل .أنت بطل بحق واألهم من ذلك أنت قدوة لآلخرين
فال تخذلهم قبل أن تخذل نفسك .ال تستسلم ،مهما ظننت أنه انتهى بك الطريق ،صدقني توكل و اثبت وستتالشى كل مشاكلك و كأنها
حلم مزعج .لكن ال تتحدث عن ال عمل بل إعمل على تحقيقه .إعمل و سترى الناس جديتك ومثابرتك وستجدهم يمدون لك يد العون
والمساعدة.

هوس اإلستثمار
شعور طبيعي أن تعتقد انه لوال تمويل من جهة استثمارية لن تستطيع تنفيذ مشروعك ،ولكن هو مجرد خوف يتضاعف ليصبح هوس.
في "ستارت أب ويكند" ،تجتمع مع افراد تجمعهم الرغبة في تحويل فكرة الى مشروع وكالا يقدم و يساهم بمهارات يحتاجها المشروع.
الفكرة تُصاغ بكتابتها على نموذج العمل  business model canvasوبعد ذلك يصنع مشروع كان قبل ايام مجرد فكرة وكل هذا في
"ويكند" والمبلغ المستثمر من جهات استثمارية يساوي صفر .
للمشاريع الريادية التقنية بالطبع تحتاج سيولة الستمرار الخدمة وتحمل مصاريف مثال (السيرفرات) ولكن ممكن ان يشارك ويساهم
افراد الفريق بذلك إلى ان يتم وضع خطة لكسب ايرادات للخدمة .خدمة  GitHubفعلت ذلك .تقرأ في قصة بداية  GitHubكما
يحكيها احد المؤسسين وهو ايضا  CEOالشركة  ، Chris Wanstrathانهم بدأوا بعمل الخدمة في الويكند وكانوا يعملون لتغطية
النفقات وحققوا ارباح من دون الحاجة للحصول على استثمارات من شركات استثمار المال الجريء ) ،(Venture Capitalولكنهم
الحقا استطاعوا الحصول على استثمار بقيمة  011مليون دوالر من Andreessen Horowitzعند أول محاولة لهم.
المهم ليس اإلستثمار بل الفريق! اذا لديك فريق مميز وهناك تفاهم بين جميع افراد الفريق و ما هو دور كل فرد فمهما تغيرت الفكرة
أو نموذج العمل فإن الفريق المميز سوف يجتاز هذه العقبات.
ليس لدي فريق ،ماذا افعل؟


لمن هو طالب (خصوصا في مرحلة جامعية أو ما يقاربها) استغل الفرصة في االستفادة من الملتقيات التي تقام في التعرف
على شركاء أو التعرف عن طريق أصدقائك على افراد تحتاج لمهاراتهم إلنجاح الفكرة.



بدأت تكثر في الوطن العربي العديد من الملتقيات التقنية  /الريادية التي من الممكن ان تستغلها في التعرف على من ممكن
ان يكونوا شركاء لك.



استفد من خدمات مثل  Meetupلعمل اجتماعات واالستفادة من الخدمات االجتماعية لتوزيع تلك الدعوات ومن خالل هذه
االجتماعات التعرف على شركاء يؤمنون بعمل مشروع معك.
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من المهم ان تكونوا على تفاهم و وضوح من حيث االدوار المطلوبة على كل فرد ،االيمان بفكرة المشروع ،احترام وجهات
بعض ،االبتعاد عن عقلية المناصب والتركيز على اهمية االدوار فكل عنصر دوره مهم .الشفافية مهمة من حيث ماهي
المحصلة النهائية لكل فرد من المشروع وتقسيم الحصص وهكذا من البداية.

لنكون بمنتهى الصراحة ،هل تستثمر في شخص يتحدث عن فكره في رأسه أو شخص استطاع ان يُكون فريق ومع بعض عملوا خدمة
استقطبت العديد من المستخدمين و األفضل من ذلك حققت مبيعات!
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ذلك الشخص
الفريق مهم لك ولبعضكم البعض ولكن أنا أتحدث عن شخص يسمع لك ،يساعدك ،يوجهك ويرشدك في رحلتك .هذا مهم .وجود مثل
هذا الشخص (أشخاص) يعطيك الشجاعة ،الحكمة الالزمة للبدء بالمغامرة ،الدعم المعنوي لإلستمرار والعزيمة الحديدية للمثابرة.

 ..المصباح ..
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مرشد ( / )Mentorمستشار ()Advisor
في كتاب  ،Do More Fasterتذكر ( Emily Olsonالشريكه المؤسسه لخدمة  )Foodzieأن أصعب شيء قامت به في حياتها هو
تأسيس شركه .تقول "تخيل كل يوم إختبار نهائي في مواد لم تذاكرها وجميع األسئلة إجاباتها تطلب منك كتابات مطولة لحلها .اآلن،
تخيل تدخل اإلختبار .واألسئلة عبارة عن خيارات تختار منها اإلجابة الصحيحة .وهناك شخص بجانبك أخذ اإلختبار من قبل ومستعد
لمساعدتك" .بإختصار ،هكذا كيف تكون الحياة الريادية عندما تتوفق بالحصول على مستشار ( / )Advisorمرشد ( )Mentorمميز.
كلما كان المرشد  /المستشار متخصص في مجال كان أفضل لك ،ألنك ستحصل على خبرته في مجال يهمك في تلك الفترة من عمر
المشروع .لذلك منذ البداية حاول أن تحدد المرشدين الذي تود أن تعمل معهم على مختلف مراحل عمر المشروع والذين تعتقد أنهم
سيضيفون فائدة للمشروع من خالل خبرتهم في مجالهم .مثال ،في األمور القانونية حال أن تتواصل مع مرشد متخصص في تلك
األمور للمشاريع الريادية التقنية ،في األمور التسويقية تواصل مع من له خبرة في تسويق المشاريع الريادية التقنية .تالحظ أني أنهيت
كل مثال ب "للمشاريع الريادية التقنية" ألنك تريد مرشد أو مستشار ليس فقط خبير قانوني أو تسويقي تعامل مع الشركات الكبرى بل
شخص تعامل بصورة مباشرة مع المشاريع الريادية التقنية أو لديه معرفة عنها .ألن طبيعة المشاريع الريادية التقنية مختلفة عن
الشركات الكبرى.
هؤالء المرشدون أوقاتهم ثمينة لذلك حاول أن تنسق مبكراا و حاول أن تظهر إحترامك لهم بتقدير وقتهم وعدم تضييعه بأنك سوف
تتواصل معهم إذا أمكن في تلك الفترة ألنك سوف تكون محتاج لهم .أظهر إحترافيتك لهم وأكسبهم لصفك.
تابع معهم الحقا ،بأن تخبرهم كيف تم تطبيق النصيحة ونتائج تطبيقها .هذا سيظهر للمرشد أنك كنت تستحق وقته ،وهذا سوف يساعده
على زيادة مخزونه المعرفي وخبرته.

البحث عن من يسمع لك
شرحت ألسرتك ،أصدقائك ،زوجك  /زوجتك عن مشروعك .سمعوا لك وأنت تشرح فكرة مشروعك من دون توقف ،اإلبتسامة تملئ
وجوههم ألنهم سعيدون بأنك وجدت ضالتك .لكن ال ترهقهم .احترم أنهم يسمعون لك و لجنونك حبا فيك .حاول أن تراعي أنك أنت
راضي بهذه الحياة المتقلبة المجنونة بساعاتها ومشاكلها وجرفتهم معك لنمط حياتك الجديد .لذلك أحسن التصرف .وإذا وجدت فيهم
أذاني صاغية ودعم متناهي ،أشكر هللا على نعمته عليك ومن ثم اشكرهم وأكرمهم بحسن وطيب المعامله.
وال تنسى أن هناك رياديون أخرون .لذلك حاول أن تتواصل معهم سواء في الملتقيات و المناسبات الرسمية وغيرها أو في الحاضنات،
المسرعات و أماكن العمل المشتركه .ليس هناك مانع من أن تعمل لقاء ( )Meet Upعن طريق خدمة  ،meetupلتجتمعوا مع بعض
وتساعدوا بعض على تكوين مجتمع ريادي.
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بداية العبور
إنتهى الحديث وعزمت على البدء بتنفيذ مشروعك الريادي .األمر ما زال مخيف ولكن التشويق يغمرك .أنت تدرك أن هذه تجربة قد
تفشل ولكن هذا لن يزيحك عن البدء خصوصا بعد أن عزمت وشرحت لمن هم مهمين في حياتك أنك تريد البداية بهذه المغامرة.

 ..فتحت الباب ..
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ابحث عن مشكلة و ليس فكرة
لماذا؟ ألن المشاريع التي تُبنى على أفكار محكوم عليها الفشل (هذه من تجربة شخصية ،صدقني) .والمشاريع التي تُبنى لحل مشكلة إذا
نفذت بالطريقة صحيحة ستنجح.
عندما تبدأ بفكرة ستبرر أهميتها ،ستختلق سوق لها ،وأهمية بناء حل ألن هذه الفكرة مهمة جداا (وألنها فكرتك فهي فريدة ومميزة ،كلنا
نقول هكذا ولألسف خطأ) .الحظت الخلل في هذا النوع من التفكير لبداية مشروع .أنت تبرر منطقية الفكرة و وصلت لدرجة التصديق
بأهميتها من دون أي إختبار أو تأكد (حتى وإن حاولت أن تتأكد و وجدت ما يخالف فكرتك ستحاول إنكارها – وهذا خطير ،ألنك
أوهمت حتى نفسك بأهميتها و حولت الفكرة لمشكلة البد من إيجاد حل لها).
لكن عندما تبدأ بمشكلة ،ليس هناك أي إختالق فالمشكلة أمامك والحظتها تتكرر أكثر من مرة سواء من نفسك أو من آخرين.

كيف أجد مشكلة لحلها؟
أوالا ،هناك شيئين مهمين وهما  :هل المشكلة تستحق الحل؟ و التحقق من صحة المشكلة ).(Validate the Problem
المشكلة التي تستحق الحل البد أن تستوفي هذه الشروط (كما ذكر  Ashفي كتابه :)Running Lean


هل هي شيء يحتاجه المستخدمين؟



هل يمكن حل المشكلة أساسا؟



هل المستخدمين مستعدين للدفع؟ (عندما يكون نموذجك الربحي يعتمد على اإلعالنات هذا يكون بمثابة إستعدادهم للدفع
خصوصا إذا كانوا مهتمين بالحل ألن المستخدم يتحول حينها لمنتج بالنسبة للمعلنيين – مثال فيسبوك و تويتر).

بالنسبة للتحقق من المشكلة سأتحدث عنها في مرحلة التحقق بالتفصيل.
هناك عدة طرق للوصول لمشكلة تود حلها – ذكرت بعضها في مرحلة "النداء للمغامرة":
الطريقة األول  :مشكلة تعاني منها


تبدأ بمشكلة تعاني منها أنت و تهمك.



تبحث وتسأل آخرين هل لديهم نفس المعاناة (لمعرفة معلومات أكثر عن الفئة و المشكلة) .في "مرحلة التحقق" سأتحدث
بالتفصيل عن كيف تتحقق من المشكلة ،السوق و الحل.

الطريقة الثانية  :سوق ي ُهمك


تحدد سوق يُهمك/شغوف به/خبير فيه.



تجري بحث و مقابالت للتعرف على المشاكل التي ترهقهم في ذلك السوق.



تركز على مشكلة واحدة مهمة لهم لحلها.

للوصول لوصف دقيقة و محدد للمشكلة ممكن أن تعمل ما يسمى يوم في حياة المستخدم أو رحلة المستخدم .وهي معرفة كيف يقضي
فرد من أفراد فئتك المستهدفة يومه مع المشكلة التي تحاول تحلها؟ كيف يحاول معالجة األمر؟ هل تلك الحلول ،سهلت عليه حل
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المشكلة؟ هل هي معقدة؟ أو مكلفة؟ هذه سوف تكتشفه عندما تتابع (كباحث) يوم في حياة فرد من أفراد فئتك المستهدفة .أنا ال أتحدث
عن إستبيان ترسله ،بل أتحدث عن متابعة يومه و روتينه وكيف يواجه تلك المشكلة؟ أو على األقل عمل مقابله معه .هذه ستساعدك
بإكتشاف عدة مشاكل و ستالحظ نمط عندما تتكرر نفس العملية مع أكثر من فرد (مبدئيا  1أفراد) .بعدها ستركز على مشكلة واحدة
وجدت أنها أكثر ما يحتاج لحل ألنهم ركزوا بشدة على أنها أكثر ما يرهقهم (اإلرهاق قد يكون من حيث الجهد المبذول ،الوقت ،المال
والمهارة الالزمة) .حاول دائما أن تسأل" ،لماذا؟" لمعرفة السبب الحقيقي ومحاولة كشف النمط السائد بين هؤالء.

حول المقابلة
من تقابل؟
عليك ان تكون جدا واضح في تحديد هذه الفئة بمعنى (عمرهم ،ذكور/اناث ،المرحلة التعليمية ،الوظيفة ،سكنهم ،وغيرها
الكثير مما تتناسب مع طبيعة خدمتك وعرضك لهم).
كيف اجدهم؟
من الممكن ان تجد من تريد ان تقابل من فئتك عن طريق االصدقاء ،المعارف ،االقارب ،شبكات التواصل االجتماعية (اذا
كانت الفئة تعمل ممكن االستفادة من عالقاتك في لينكدان للتواصل وعمل المقابلة معهم).
استبيان أو مقابلة شخصية؟
افضل دوما مقابلة شخصية (سواء كانت وجه لوجه ،عبر الهاتف/الموبايل ،سكايب) على االستبيان ألنك تستطيع متابعة
سؤالك بسؤال آخر توضيحي والنقاش يكون اكثر فائدة من (سؤال يتلوه جواب في االستبيان) .وايضاا ،ان تكون المقابلة مع
شخص واحد وليس مجموعة دوما أفضل.
جهز نفسك للمقابلة
الهدف من هذه المقابلة التعلم من السلوك المتبع لدى المستخدم عندما يتحدث عن المشكلة التي يمر بها ،ماذا يفعل؟ هل يقوم
بحلها؟ كيف يفعل ذلك؟ وإذا كان ال يحلها ،لماذا (ماهي العوائق)؟ انت لست هنا لتقديم حلول او اقتراحات ،تذكر ذلك .جهز
األسئلة التي تريد ان تطرحها اثناء المقابلة وال يمنع ان تخرج خارج النص اذا كان في سبيل توضيح نقطة مهمة للتعلم اكثر
عن سلوك المستخدم والمشكلة التي يواجهها .مثال على سيناريو لهذه المقابلة:
السالم عليكم وشكرا على المشاركة في المقابلة،
دعني ابدأ بتعريفك بنفسي ،اسمي (______) وانا اعمل مع فريق يهدف لتطوير مشروع واسمه (_____) يهدف لمساعدة
(_____) في حل مشكلة (_____) ولهذا سبب رغبنا في عمل هذه المقابلة لنتعلم اكثر ونحاول ان نقدم عرض يناسب
احتياجاتك.
_بداية المقابلة الفعلية_
ممكن تصف كيف (هنا تريد ان تسأله عن كيفية تأديته للعمل الذي تحدث فيه المشكلة من دون اي تدخل منك فقط استمع
وتعلم .امثلة ،كيف تسجل مبيعاتك اليومية؟ كيف تتابع مخزون المستودع؟ كيف تستقبل طلبات عمل شعارات جديدة؟ وهكذا)
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ماذا فعلت عندما واجهت المشكلة؟
ماذا فعلت لحلها؟ او لماذا لم تحلها؟
ماذا حدث بعد ذلك؟ (ممكن أن تكرر هذا السؤال ألكثر من مرة على التوالي عندما تجد في اإلجابة شيء شد إنتباهك – من
أجل الوصول لجذور المشكلة).
إذا بإمكانك تغيير اي شيء ،ماذا سوف يكون؟ (من الممكن أن تختتم المقابلة بهذا السؤال – ألنه سوف يعطيك فكرة حل
للمشكلة).
(التسلسل في هذه المقابلة يفترض ان يكون على هذا النسق :سؤال ،تنصت وتتعلم ومن ثم سؤال ،تنصت وتتعلم وهكذا).
(تذكر قراءة ما يجب عليك فعله اثناء المقابلة ،مسبقا ا).
(قم بقراءة النقطة األخيرة عن كيف تختتم المقابلة).
( 1إلى  01دقائق جدا كافية لمقابلة شخص واحد).
اثناء المقابلة


ابتعد عن االسئلة التي اجاباتها نعم أو ال ،ألنك تريد منه ان يتحدث وبتفصيل وكما قلت استمع وتعلم من دون
اقتراح اجابات منك.



احذر من االنحياز التأكيدي : Confirmation bias-الميل لتفضيل المعلومات التي تؤكد افكارك او افتراضاتك
بغض النظر عن صحتها .وايضا ،انحياز المراقب – : Observer biasعندما تجعل معرفتك المسبقة بافتراضات
الدراسة او المقابلة تؤثر على ما تسمع او تشاهد مع الذين تجرى عليهم الدراسة أو المقابلة .مما يعني ،ال تجعل
سماع اشياء عكس افتراضاتك تؤثر عليك بأن توجه المقابلة إلى اجابات أو نقاش يُفضل افتراضاتك .لهذا السبب،
اسأل وانصت وتعلم ومن ثم كرر بسؤال وانصات وتعلم.



حاول ان تعيد ما قيل لك اثناء اإلجابة على األسئلة التي تعتقد انها ليست واضحة لك ،ألنه عند ذلك يتم شيئين (.0
إذا اخطأت يتم تصحيحك .2 ،عندما يسمع ما قال منك ربما يعطيك رأي آخر أو فقط يؤكد لك ما سبق و أن قال).



عندما يصمت من تجري معه المقابلة بعد سؤاله ،ال تستعجله ألنه يفكر في سؤالك!



تذكر ،ليس المهم “ماهي المميزات التي يريدها المستخدم في الخدمة؟ ”ولكن“ لماذا يريدها؟” هذه ستكشف لك
الكثير عن المشكلة المتعلقة بالفئة والحل المالئم لهم.

عندما تختتم المقابلة
اشكره على المشاركة ،وتقدم له بطلبين:
 .0هل لديك اخرون ممكن ان نجري معهم المقابلة؟
 .2هل ترغب بأن نجري مقابلة معك الحقا لتشاهد الحل المقترح؟
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نصائح إضافية
المهم أن تتذكر أن “مقابلة الفئة” على الرغم أنك إنتهيت منها – من المفترض أن ال تتوقف ،بل عليك اإلستمرار في فتح
قنوات التواصل معهم للتعلم ،بتوفير خدمات و أدوات تسهل عليهم التواصل معك مباشرة مثل  snapengageو  olarkأو
حتى إضافة رقم هاتف أو حساب  Skypeليسهل عليهم التواصل معك مباشرة.
تذكر  -المستخدمين أفضل لإلجابة على هذه األسئلة (التي تركز على المشكلة)


مالذي تحب أو تكره عن الخدمة  /المنتج؟



مالذي تجد صعب أو معقد عن الخدمة  /المنتج؟



هل الخدمة  /المنتج قام بحل المشكلة أفضل أو ال من ذي قبل؟



كيف تحل المشكلة اآلن؟



مالذي اليعجبك في الحلول الحالية للمشكلة؟



لماذا إخترت هذا الحل عن غيره من الحلول األخرى لحل مشكلتك؟

المستخدمين كما تنصح  Laura Kleinليسوا جيدين لإلجابة على األسئلة التي تطلب منهم إقتراح الحلول ،ماهو جديد التقنية
ومن تنصح بإستخدام الحل  -هناك المزيد في مقالتها.
عندما يقترحون حل ،إسألهم لماذا يريدون هذا الحل لتصل للمشكلة الحقيقية ومن ثم أنت تصل للحل المناسب.

غير المقابلة ،يمكنك عمل "يوم في حياة المستخدم أو رحلة المستخدم" .لمعرفة كيف يقضي يومه مع المشكلة .هذه أيضا،
طريقة مميزة ومفيدة إليجاد (عدة) مشاكل!

فيتامين أو أسبرين؟
فيتامين مصطلح يطلق على تلك الخدمات التي و إن لم أستخدمها ليست مهمة ألنها مثل الفيتامينات حتى و إن لم تأخذها بصفة منتظمة
ليست هناك مشكله.
على خالف األسبرين ،تأخذه ليخفف ألم تعاني منه .على نفس السياق ،هناك خدمات تحل مشكلة نعاني منها ونحتاجها مثل ما نحتاج
األسبرين لنزيل األلم.
لذلك عندما تبدأ بمشكلة أنت تهيئ نفسك لتكون أسبرين وليس فيتامين .كلما كان األلم شديد كلما كان الحاجة لك أشد.
نقطة التركيز هنا هي األلم (المشكلة) ومن ثم الحقا تحاول أن تجد الحل المناسب من خالل وضع فرضية حول ماهو الحل المناسب
إلزالة هذا األلم و تختبره ،وتعمل التغييرات ( )iterationsوالتعديالت الجذرية ( )Pivotsالمناسبة إلى أن تصل لتركيبة األسبرين
المناسبة لذلك األلم (المشكلة).
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لماذا تريد حل هذه المشكلة؟
مما الشك فيه ستجد مشاكل عديدة عندما تدون مالحظاتك بعد "يوم في حياة المستخدم" أو بعد "المقابلة" .وستجد أكثر من مشكلة
تستحق الحل ومهمة لهؤالء المستخدمين لكن أختر واحدة تجذبك بسبب أنها مهمة لك وأنت شغوف بحلها .ألن هذا اإلهتمام و الشغف
يحرك بداخلك ما أسميه "الدافع" .وهو ذلك الشعور الذي يحفزك لحل هذه المشكلة ،كلما كان هذا الدافع قوي كلما كانت عزيمتك
صادقة و شغفك قوي لحل لتلك المشكلة.
قد يكون سبب الدافع أن حل هذه المشكلة سيجلب لك سعادة ،أو تحسين وضع يهمك ،إحساس مميز أو حتى واجب إجتماعي أو
شخصي يجعلك سعيد ومن ثم شغوف لهذه المشكلة بالذات.
كما ذكرت سابقا Evan Williams ،الذي ساعد على تأسيس عدة شركات من أهمها  ،Bloggerتويتر و اآلن  mediumوجميعها
تدور حول موضوع منصات النشر لألفراد .في مقابلة له تحدث عن لماذا هو مهتم بمساعدة األفراد بالنشر وبناء تلك المنصات ،يذكر
أنه يجد في مساعدة الناس على نشر المعلومات و المعرفة شيء ُملهم ومهم للمجتمع – هذا هو الدافع الذي يحركه لهذا السبب يتحدث
بشغف عن المشكلة ولهذا السبب يريد أن يعمل على حلها.
 Evanواضح انه شغوف بهذا السوق (منصات النشر لألفراد) واألكثر أهمية من هذا الشغف واالهتمام هو الدافع .الدافع ينبع من
شيء عميق داخل الريادي نتيجة رسالة يود أن ينفذها من خالل مشروعه الذي هو شغوف به .الدافع ينعكس بوضوح على شخصية
الريادي ومن خالل مشروعه ،فعلى الرغم من أنه يبني منصات نشر موجهة لألفراد  Evanيرى أنه يساعد األفراد على نشر
المعلومات و المعرفة فهذا دافعه من االستمرار في هذا السوق وهو ما يجدد شغفه أيضا.
الوصول لهذا الدافع هو نتيجة اإلجابة على سؤال بسيط “لماذا؟” لماذا تريد بناء هذه الخدمة؟ ما هو السبب الرئيسي المحرك لك؟ أو
باختصار ما هو دافعك لحل هذه المشكلة؟ أنا ال اتحدث عن الدافع بالمعنى المادي (الربح أو الشهره) بل هو أعمق كما وضحت في
مثال  .Evanهو يتجلى بوضوح عند االستماع ل  Simon Sinekوهو يتحدث في ملتقى  TEDأو من خالل قراءة كتابه Start
 .With Whyخالصة حديثه تتجلى بمقولته:
”“People don’t buy what you do, they buy why you do it.
"الناس ال يشترون ماذا تفعل ،بل يشترون لماذا تفعل ذلك"
هذا مهم ،ألنك عندما تشرح لآلخرين ماهي خدمتك ستكون إجابة لسؤال  :لماذا أسسنا الخدمة؟ بدال ،من ماهي الخدمة؟

لديك مشكلة تريد حلها وهناك دافع يقودك لحلها ،ماذا اآلن؟
عليك أن تتذكر أن هناك ثالثة عناصر مهمة وأنت إلى اآلن حددت أثنين منهم:


مشكلة تحتاج لحل.



وجدت سوقك (األفراد الذي يعانون من تلك المشكلة والذين يحتاجون لحل لمشكلتهم).



المنتج لحل تلك المشكلة.

المنتج يمثل (رؤيتك) لحل لتلك المشكلة لذلك السوق .لكن كل هذه تبقى توقعات .تصاغ على هيئة فرضية قابلة للقبول أو الرفض
تكتبها على نموذج العمل الخاص بمشروعك (سأتحدث الحقا لماذا هو أفضل كتابة فرضياتك على نموذج عمل بدل من خطة العمل).
الطريقة الوحيدة للتأكد من تلك الفرضية ،هي إختبار جميع هذه العناصر ومن ثم تقرر هل يتطلب ذلك تغيير في المشكلة ،السوق ،أو
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الحل (بالطبع هذا يلزم تغيير أيضا في نموذج العمل ولهذا نموذج العمل يكون مفيد ألنك تغير عناصر على صفحة واحدة بدل من خطة
العمل التي ستأخذ جهد و وقت أكثر عند التغيير) أو جميعهم.
قبل أن نبدأ بالتحقق من كل هذه العناصر دعنا نتعرف على الفرق بين نموذج العمل ،خطة العمل وجدوى الدراسة ومن ثم كيف تكتب
نموذج العمل الخاص بمشروعك بصفحة واحدة من خالل  .Business Model Canasلتصبح مستعد لمرحلة التحقق.

الفرق بين نموذج العمل ،خطة العمل و دراسة الجدوى
نموذج العمل ( )Business Modelيصف كيف المؤسسة (الستارت أب مثال) سوف تصنع ،توصل وتقدم قيمة لعمالئها (كما يذكر
كتاب  )Business Model Generationويُنصح دوما ا باستخدام  Business Model Canvasلعمل نموذج العمل.
دراسة جدوى المشروع ( )Feasability Studyهدفها اإلجابة على السؤال “هل سينجح المشروع؟” فهي تهدف لمساعدة الريادي
في التحقق من جدوى البدء في هذه المغامرة (المشروع) أو ال؟ ماهي المعوقات وكيف ممكن تجنبها أو حلها وهكذا؟ بينما خطة
العمل تهدف لإلجابة على السؤال “كيف سوف تنفذ المشروع؟” مما يعني انك (من المفروض) سوف تقوم بعمل الجدوى قبل كتابة
خطة العمل.
خطة العمل ( )Business Planتشمل نموذج العمل وفيها سوف تذكر كيف سوف تنفذ نموذج العمل؟ باإلضافة لتفصيل أكثر عن
الفريق ( ،)teamمراحل المشروع ( )milestonesوتوقعاتك المالية المستقبلية ( )financial forecastsللمشروع وهكذا.
ماذا يعني كل هذا؟
نموذج العمل هي النسخة المختصرة لمشروعك وباستخدام  Business Model Canvasسوف تتمكن من الوصول ألهم عناصر
المشروع وكتابتها بصفحة واحدة ،خطة العمل تحتوي على تفصيل أكثر لكيفية تنفيذ المشروع وقد تصل لخمسين صفحة بينما دراسة
المشروع هو اختبار جدوى فكرة المشروع وهل ممكن تحقيقه أو ال؟
من أين ابدأ؟
( Steve Blankالريادي ،الكاتب والمستثمر المميز) ينصح أي مشروع ريادي (ستارت أب) أن تبدأ اوالا بعمل نموذج عمل و
باستخدام .Business Model Canvas
لماذا؟
الستارت أب مهمتها في البداية (البحث عن نموذج عمل قابل للنمو اإلستمرار ،كما يقول  ،)Steve Blankلذلك من األفضل أوالا
كتابة نموذج عمل باستخدام  Business Model Canvasوكتابة فرضياتك (نسمي افكارنا عند كتابتها على Business Model
 Canvasبالفرضيات ألننا سوف نقوم بعد كتابتها من التأكد هل هي صحيحة أو ال؟) لكل من اجزاء ال Business Model
 Canvasالتسعة .بعد كتابة نموذجك سوف تعمل على التحقق من صحة كل فرضية بأن تسأل عمالئك عن كل من فرضياتك وجدواها
وإذا احتاج األمر تغيير تقوم بتعديل افتراضاتك وألنك كتبتها على صفحة واحدة من خالل  Business Model Canvasفاألمر لن
يكون صعب.
بعد أن تصل لنموذج عمل مناسب (مناسب – يعني انك كتبت وتحققت من جدوى كل عناصر النموذج التي كتبت على Business
 ،)Model Canvasمن الممكن أن تتوسع وتبدأ بكتابة خطة العمل ( )Business Planلتشمل نموذج العمل الذي كتبت كأساس
الخطة وكيف سوف تعمل على تحقيقه و مالذي تحتاج له وهذه تشمل الحديث عن الفريق ،مراحل انجاز المشروع ،التوقعات المالية
المستقبلية وهكذا.
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البداية بكتابة نموذج العمل ( )Business Modelوتأجيل كتابة خطة العمل ( )Business Planالحقاا ،بعد التأكد انك بحثت و
وجدت نموذج عمل قابل للنمو واالستمرار ،أمر جدا مهم ألنه سوف يجنب المشروع الفشل .مما الشك فيه هذا سوف يساعدك عندما
تتقدم لطلب استثمار أو الدخول في مسابقة (هم في الغالب من يطلب منك خطة عمل) أن تكون توقعاتك وافتراضاتك واقعية بسبب أنك
اختبرت افتراضيات النموذج مع العمالء أوالا.
أين دراسة جدوى المشاريع إذن مع الترتيب الجديد؟
دراسة جدوى المشروع هدفها اإلجابة على السؤال “هل سينجح المشروع؟” فالتحقق من جدوى فكرة المشروع نفذناها عندما كتبنا
نموذج العمل ومن ثم تحققنا من جدوى كل فرضياتنا لعناصر نموذج العمل.
مما يعني ،أن الكتابة والتحقق من عناصر نموذج العمل (باستخدام  )Business Model Canvasساعدتنا في التأكد من جدوى
الفكرة و وضع حجر األساس لخطة العمل.

Business Model Canvas
عبارة عن صفحة واحدة تتكون من  9مجموعات (تسمى  – )Blocksتساعدك على شرح ،تصور ،تقييم و تغيير نماذج األعمال
الخاصة بمشروعك بطريقة سهلة و هذه المجموعات هي:
شرح موجز

المجموعة

في مجموعة شرائح العمالء ،تحدد شرائح عمالئك سواء

مجموعة شرائح العمالء ()Customer Segments

كانوا أشخاص أو مجموعات.

في مجموعة العرض المقدم ،تذكر المنتجات أو الخدمات

مجموعة العرض المقدم ()Value Proposition

التي تقدمها لتلبية احتياجات كل شريحة من شرائح العمالء
والتي سبق وأن حددت في (مجموعة شرائح العمالء).

في مجموعة قنوات التوزيع ،تحدد كيفية توصيل العرض

مجموعة قنوات التوزيع ()Channels

المناسب لكل شريحة تقوم بخدمتها.

في مجموعة عالقات العمالء ،تهتم بالطريقة التي ستتبعها

مجموعة عالقات العمالء ()Customer Relationships

لتخدم شرائحك و عن أنواع عالقات العمالء التي تستطيع أن
تُكونها مع كل شريحة تخدمها في مجموعة شرائح العمالء.

في مجموعة مصادر االيرادات ،ماهي نماذج االيرادات التي

مجموعة مصادر اإليرادات ()Revenue Streams

تستطيع أن تبتكرها من كل شريحة من شرائح مجموعة
العمالء (مثال هل تكون االيرادات عن طريق اإلعالنات،
االشتراكات ،فريميوم ) SaaS،و هكذا.
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في مجموعة الموارد الرئيسية ،تقوم بذكر الموارد المهمة في

مجموعة الموارد الرئيسية ()Key Resources

إنجاح نموذج العمل الخاص بك .ممكن أن تكون هذه الموارد
مباني ،مصانع ،سيارات ،معدات ،مالية ،فكرية أو بشرية
وقد تكون مملوكة أو مستأجره.

في مجموعة األنشطة الرئيسية ،تذكر األنشطة المهمة التي

مجموعة األنشطة الرئيسية ()Key Activities

يجب عليك القيام بها إلنجاح نموذج العمل.

هنا تذكر جميع األطراف من شراكات وتحالفات التي تحتاج

مجموعة الشراكات الرئيسية ()Key Partnerships

إلنجاح نموذج عملك.

ماهي التكاليف المرتبطة بإنجاح نموذجك.

مجموعة هيكلة التكاليف ()Cost Structure

دورة مجانية عن أساسيات  Business Model Canvasلعمل نماذج اعمال لمشاريعك في خدمة  -Udemyسجل فيها.

23

تحديات
العبور كان مجرد البداية ،ستواجه تحديات ستختبرك أنت ومن حولك ،فريقك ومشروعك أثناء رحلتك .هذه التحديات خصوصا تلك
التي ستواجهك في بداية الطريق هي األصعب .تلك التحديات هدفها إختبار معدنك و مدى قوة إرادتك وعزيمتك.

 ..أنا أقبل التحدي ..
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التركيز
من اصعب األشياء التي واجهتها عندما اعمل على مشروع أو ما أالحظه عند مساعدة االخرين في مشاريعهم هو صعوبة التركيز و
سرعة تشتت الذهن في امور ليست مهمة في البداية او ما احب اسميه متالزمة تشتت الذهن الريادي ( Entrepreneur Attention
.)Loss Syndrome
عندما تبدأ مشروعك من األشياء الجوهرية التي من المفروض أن تركز عليها هي ايجاد فكرة المشروع و صياغتها ،معرفة بالتفصيل
من هم الشريحة التي سوف تخدم ،هل هم بحاجة لخدمتك  /منتجك؟ هل هناك مشكلة تحاول حلها حقا ا؟ ولكن في العادة ،الذهن يتشتت
بأمور أخرى ثانوية في هذه المرحلة.
أمثلة على هذه األمور الثانوية – في هذه المرحلة من عمر المشروع – تصميم الموقع ،نوع الشعار ،اية لغة برمجة سوف نستخدم ،اي
من بوابات الدفع سوف نستخدم وهكذا فهذه األمور سابقة ألوانها ألنك إلى اآلن لم تحسم تفاصيل مشروعك الجوهرية التي سبق و أن
ذكرتها.
هناك عدة اسباب تجعل اذهاننا تشتت لتلك األمور في هذه المرحلة من عمر المشروع و منها:


نشاهد ،نقرأ مقالة أو يخبر صديقا ا لنا عن تصميم أو تقنية جديدة فنذهب بحثا ا عن كيف لنا استخدامها في مشرروعنا .الحقيقةة،
عليك مقاومة هذه العادة وذلك بتدوين هذه المعلومة واالحتفاظ بها في مكان يسهل الرجوع لها عندما يرأتي وقتهرا (انرا احرتفظ
بجميع مالحظاتي بخدمة  Evernoteفي مجلد خاص لذلك المشروع .اضع وصرف " "Tagلهرذه المالحظرة يرمرز للمرحلرة
التي استخدمها فيه مثال تصميم).



االعتقاد أننا انتهينا من معرفة المشكلة ،ومعرفة الشريحة التي سوف نخدم فقط بمجرد كتابتها بإختصرار شرديد علرى صرفحة
 Business Model Canvasالحقيقة ،بالطبع لم تنتهي ألن ما كتبت مجرد فرضية وعليرك التحقرق مرن هرل مرا افترضرت
صحيح ام خطأ (سنتعمق أكثر عندما نتحدث عن التحقق).



لريس لردينا منهجيرة نتبعهررا أو قائمرة ) (To-Do-Listلنعررف فري أي مرحلررة نحرن أو مرا هري الخطرروات التري انتهينرا منهررا.
الحقيقة ،هذا هو هدف الكتاب بمساعدتك أن تتبع منهجيه واضحة الخطوات.

عندما تتحدث عن صياغة المشكلة وبعد ساعة تتحدث عن االستثمار فأنت وقعرت ضرحية لمتالزمرة تشرتت الرذهن الريرادي .خرذ العمليرة
خطوة بخطوة وال يدفعك الحماس ألن تتسرع و يتشتت ذهنك ومن ثم تفقد تركيزك و تخسر مشرروعك .ترذكر ،عليرك أن تركرز و تحردد
هدف كل مرحلة .كيف ستصل لهذا الهدف بنجاح؟ ما هي العناصر التي ال تمتلكها لبلوغ الهدف؟ كيف ستحصل عليها؟ وهكذا.

البطل و العالم
إذا حياتك مع مشروعك الريادي أصبحت شبيهه برحلة بطل .فمشروعك الريادي التقني أقرب ما يكون لتجربة علمية و أنت تحولت
ولو لفترة لعالِم في مختبر يجري تجربة علمية.
فأنت مزيج بين روح وعصامية البطل في مغامراته وتحديه للصعاب و منطقية وعقالنية العالِم في المختبر مع تجاربه .هاتين
الصورتين التي أحاول أن أزرعهما في مخيلتك ليست للتحفيز بل هما واقعك وهما ما سوف تُصبح.
لعلك إنتبهت إلستخدامي لكلمات مثل "فرضية  ،تجربة  ،إختبار  ،تحقق" و غيرها من المصطحات التي ليست لها عالقة بإدارة
المشاريع وأقرب ما تكون للتجارب العلمية .أنت ال تدير مشروع بالمعنى التقليدي .أنت تُجري تجربة .المشكلة – السوق – الحل جميع
ما كتبت في  Business Model Canvasهي توقعات "إفتراضيات" تحتاج للتحقق لنتقبلها كبراهين.
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لذلك كما العالِم يتقبل فشل التجربة ،ويراجعها ويتعلم منها ليعود مجدداا بتجربة أخرى محسنه بناء على ما تعلم من التجربة السابقة
فأنت عليك أن تتحلى بهذه الصفات في جميع مراحل المشروع.

شخص واحد ال يساوي فريق
عندما بدأت رحلتي الريادية مع  edintityكنت لوحدي لم يكن هناك فريق .و لفترة طويلة كان هذا الحال ،بعد إنطالقة النسخة األولى
(لم تنجح كما توقعت لكن تعلمت منها الكثير لتحسين الفكرة للنسخة الثانية ومن ثم تغيرت الفكرة كليا وهي ما أحب أسميها edintity
النسخة الثالثة) .أدركت بعد النسخة األولى ،أنني ال أستطيع القيام بكل شيء لوحدي باإلضافة كنت أحتاج لشخص أتناقش معه ،أثق به
كليا ،أحترم رأيه ويُكملني .لم يكن األمر سهل ولكن لم أستعجل تحدثت مع أكثر من شخص بعد أن شرحت لهم الفكرة ،الطموح و ماهو
متوقع منه وبالطبع وضحت أن األمر ليس سهل و سوف يأخذ وقت .في النهاية ،وجدت الشخص المناسب وهو زميل الدراسة و السكن
أيام الجامعة وصديقي العزيز خالد.
لنا اآلن أكثر من سنتين مع بعض في هذه المشروع ونعرف بعض أكثر من  01سنيين .التركيبة المناسبة للفريق مهمة ،كما ذكرت في
بداية الكتاب .قد تظن أنك تستطيع عمل كل شيء لوحدك لكن هذا إفتراض خاطئ فشخص واحد اليساوي فريق.

إزالة مسببات خالفات الفريق قبل أن تبدأ


كيف سنقسم حصص أفراد الفريق من ملكية المشروع؟



هل األدوار والمهام واضحه؟



هل سنساهم بمبلغ أولي لدعم المشروع؟ وكم المبلغ على كل فرد؟ وهل ممكن أن نستمر لمدة أطول بدعم المشروع من
مالنا؟



ماهو شعور الفريق من اإلستثمار من قبل أشخاص آخرين؟ هل هم على دراية أن هذا سينقص من حصتهم األساسية؟



من سيتخذ القرارات الخاصة بالمشروع؟ أو هل ستكون بالتصويت؟ هل صاحب الحصة األكبر له قيمة أكبر من اآلخرين
في التصويت؟ أو ال؟



ماذا يحدث لو أنسحب فرد من الفريق المساهم؟ هل يُدفع له ما دفع من المبالغ لدعم المشروع؟ كيف سيتم شراء حصته؟ هل
يستطيع أن يبيع حصته لشخص آخر ليس من الفريق المؤسس؟



هل ممكن أن يتم فصل أحد من الفريق المؤسس؟ كيف الطريقة ؟ وماهي األسباب التي ممكن أن تؤدي لفصله؟



هل أهداف أفراد الفريق المؤسس واضحه على األقل في البداية؟ لماذا يريدون بناء المشروع؟ ماهي المحصلة النهائية
المرضية لهم ،هل هي اإلستحواذ؟ نمو المشروع إلى شركة؟ أم ماذا؟



هل أفراد الفريق على دراية من البداية أن الفكرة األساسية قد تتغير جزئيا ا أو كليا ا أو حتى أن المشروع قد يُلغى بالكامل؟ إذا
ألغي ماذا يحدث لألموال التي دفعت؟



كيف سيتم إضافة أفراد آخرين للفريق؟ ما هي شروط قبول الموظفين الجدد؟ هل سيتم إعطاء هؤالء الموظفين الجدد حصة
أو راتب؟

هذه بعض من األسئلة التي قد تخطر ببالنا في البداية ولكن لسبب أو آلخر نتجاهلها .ربما ألنه من المبكر الحديث عن بعض من هذه
األمور أو ألننا نعتقد أن هذه األمور واضحة وال تحتاج للنقاش أو ألننا نخجل أن نفتح مثل هذه األمور.
لألسف ،هذه بعض من مسببات الخالف بين أفراد الفريق والحل جدا سهل .ناقش هذه المواضيع من البداية ومثل ما ذكرت في بداية
حديثي عن الفريق أهم الخصال التي يجب أن يتحلى بها أفراد الفريق بين بعضهم البعض هي اإلحترام ،الوضوح ،الشفافية
والمصداقية .وهي تلك الخصال التي سوف تزيل تلك المسببات إذا نفذتها منذ البداية مع تلك المواضيع.
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أعرف صديقي وشريكي المؤسس خالد منذ عشر سنوات ،سكنا مع بعض أيام الجامعة وبالرغم من هذا ناقشت معه هذه األمور من
البداية .وألنه صديقي ناقشت معه هذه األمور .ألنك لن تخسر مشروعك فقط بل من الممكن أن تخسر أصدقائك أيضا ا.

ليس كل شيء يسير وفق الخطة
عندما تكتب نموذج العمل أو حتى خطة العمل الخاص بمشروعك ليس الهدف منه اإللتزام الكلي بعناصره (تذكر ما قلت لك هذه
فرضية سوف تختبرها وبناء على نتيجة اإلختبارات سوف تتأخذ خطوات ومن ثم تكرر التجربة) .الخطط تتغير .الهدف من كل هذا
التخطيط واإلعداد هو تقليل نسبة المخاطرة وليس إزالتها .لذلك عليك تقبل أن التغيير جزء مهم من العملية .تقبُل هذه التغييرات أيضا
مهم.
 Steve Blankمشهور بمقولته "ال توجد خطة عمل تبقى على حالها لحظة إتصالها بالعمالء".

الفكرة مشابه لخدمة أخرى ،ماذا أفعل؟
المهم ليس الفكرة بل كيف تنفذ الفكرة ،ألنه من المحتمل ان فكرتك مشابه بخدمة أخرى وجميعكم في نفس السوق ومع ذلك هناك مكان
للجميع ،كيف؟
دعني اوضح لك بمثال عن ثالثة خدمات تخدم نفس السوق ولكن طريقة تنفيذ الفكرة (تقديمها القيمة لعمالئها يختلف) ،السوق الذي
اتحدث عنه هو منصات رفع الفيديو و الخدمات هي  Vimeo ، YouTubeو  .Viddlerأجد افضل طريقة لمعرفة المزيد عن أي
خدمة هي قراءة صفحة التعريف بالخدمة ( )Aboutالتي تحاول الخدمات ان تصف ماهي ،عمالئها وما يميزها وهكذا ولمعرفة
نموذجها الربحي اتوجه لصفحة الباقات  /األسعار.
YouTube
تأسست عام  ،2111عندما نتحدث عن رفع فيديو على االنترنت الجميع يذكر  ،YouTubeفهي المنصة المنشودة لرفع الفيديوهات
على االنترنت وهذا دليل على ضخامة وشعبية تلك المنصة .عند قراءة صفحتها ) (Aboutتالحظ كلمات تدل على انها موجهة للعالم
لمساعدة توزيع محتوى الفيديو .الدليل على ذلك ترجمة الخدمة لعدة لغات وتقديم محتوى يناسب كل منطقة باإلضافة لواجهات تتناسب
مع المشاهدين سواء كانوا يشاهدون من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين .ألنها أرادت ان تكون األول واألكبر بسرعة ،قررت أن
تسلك نفس نموذج العمل الخاص بفيسبوك وتويتر وتمبلر – اإلعالنات .الخدمة مجانية للجميع سواء كان منتج أو مستهلك للمحتوى
والضريبة هي اإلعالنات.
Vimeo
تأسست عام  ،2111كما تذكر الخدمة في صفحتها ) (Aboutانها بدأت من مجموعة صناع األفالم) ، (Filmmakersعندما تتصفح
الخدمة تشاهد ذلك واضح في األعمال المعروضة من مبدعين يطرحون اعمال فنية راقية ومجتمع يساعد بعض بتقديم النصح لبعض.
في صفحة الباقات لخدمة  Vimeoتجد انها قررت االتجاه لنموذج العمل فريميوم – ) (Freemiumباقة مجانية وأخرى بمميزات
اكثر مدفوعة – ومؤخرا بدأت تجربة إضافة المزيد من الباقات مثل  Proو خدمة للشركات على الرغم أنها تسوق في صفحة الباقات
أكثر لنموذجها فريميوم.
Viddler
تأسست عام  ،2112تذكر صفحة ) (Aboutان الخدمة استقرت على تقديم خدمة رفع الفيديو وملحقاتها من الخدمات اإلضافية
للشركات التي تريد تحكم أكبر بطريقة وكيفية عرض الفيديو الخاص بها مع خدمة عمالء مميزة .نموذجها هو االشتراكات كما هو
واضح في صفحة الباقات الخاص بها.
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تشابهت الفكرة واختلف التنفيذ


جميع الخدمات في سوق رفع الفيديو على االنترنت.



مما الشك فيه عدد المستخدمين في الخدمة من األكثر لألقل كاآلتي YouTube :ثم  Vimeoثم .Viddler



الخدمة التي تعطيك تحكم ومرونة أكثر هي  Viddlerثم .YouTube / Vimeo



نموذج العمل  :اإلعالنات ) ، (YouTubeفريميوم ) (Vimeoو االشتراكات ).(Viddler



الفئة المستهدفة  :الجميع ) ، (YouTubeالمبدعين/صناع األفالم ) (Vimeoو الشركات ومن يبحث عن تحكم أكبر في
كيفية عرض الفيديو ).(Viddler

األمثلة كثيرة


خدمات رفع ومزامنة الملفات على عدة اجهزة ومنصات مثل  Google Drive ، Dropboxو .Box



خدمات الرسائل  /الدردشة على عدة اجهزة ومنصات  Line ، WhatsAppو .KakaoTalk



خدمات فالتر الصور على األجهزة الذكية ،خدمات تعتمد على  GPSوغيرها الكثير…

هناك مكان للجميع بشرط أن تحدد من أنت ،من تخدم ونموذج عمل واضح .الشركات التي تختفي هي في العادة التي تفشل في تلك
المهمة أو تلك التي تحاول أن تنسخ شركات أخرى في السوق من دون أي تغيير مما يجعل الزائر يطرح السؤال “هذه الخدمة تشبه
الخدمة الفالنية (المعروفة في السوق والتي استخدمها حالياا) لماذا أحول أو اشترك في هذه الخدمة الجديدة ،األمر ال يستحق التجربة”!

الرجوع للوراء
عند العمل على أي مشروع إذا أنت تشرف عليه وتتابعه بعد وقت تجد نفسك تتعمق أكثر وأكثر فيه لدرجة أنك قد تنسى ما هو السبب
الذي دفعك للقيام به؟ حينها ماذا تفعل؟ بالطبع هذا إذا ادركت ذلك أصالا!
اجد هذا موضوع مهم ألنه يحدث كثير ومهما حاولت ستجد نفسك واقع فيه ،والخطر أنك حين تغفل ستجد أن ما دفعك للقيام بمشروعك
أو هوية المشروع تغيرت عن ما سبق وأن حددت في البداية (إذا كان هذا عن قصد فهذا ال بأس به ولكنه ليس جيد على اإلطالق
عندما يحدث من غير إدراك منك).
عندما يكون الشغف هو سيد القرار على ما تضيف لمشروعك؟ ما تحذف؟ مع من تتحالف؟ ما هو السوق المناسب؟ فعند ذلك وقعنا في
المحظور وأصبح الشغف الذي كان سبب في بدايتنا للمشروع هو ما يقودنا للفشل.
الشغف مفيد ألنه وقودنا وطاقتنا ولكن يحتاج لضبط و إلتزام من طرفنا كرياديين لجعله يسير باإلتجاه المناسب ،لذلك أنصح دائما عند
أخذ أي قرار بالرجوع للوراء .ال أقصد بالرجوع هنا التخلي ،ولكن ألنك متعمق جدا في المشروع تحتاج أن تأخذ خطوة للوراء ألخذ
نظرة شمولية على كل شيء .الرجوع للوراء مثل مشاهدة لوحة جميلة ،عن قرب تجد نفسك تشاهد التفاصيل الدقيقة لها ولكن
لمشاهدتها بالكامل كتحفة فنية عليك بالرجوع للوراء .الكالم نفسه ينطبق عليك وعلى المشروع.
بعد فترة وجدت أنه من المفيد عند اتخاذ أي قرار مراجعة ما سبق وأن كتبت أنها السبب الذي دفعني للقيام بالمشروع و كيف اطمح أن
تصبح الخدمة ،بالتالي اتأكد عند اتخاذ اي قرار أنني أسير على الطريق الذي رسمته من البداية .حاول أن تفعل ذلك مع مشروعك.
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إحداث الموازنه ما بين المشروع و حياتك الخاصة
 Brad Feldالمستثمر والريادي المعروف له كتاب جميل وعملي عن الموضوع نتيجة تجربته وكيف أن زواجه كان على وشك
اإلنهيار بسبب إدمانه للعمل وعدم مقدرته على عمل موازنه بين العمل وحياته ،الكتاب بعنوان .Startup Life
الفكرة أنهم (هو و زوجته) وصلوا لمجموعة قوانين (تطورت وحُسنت مع الوقت) .هذه القوانين مع الوقت اصبحت عادات .عادات
ساعدت على إحداث توازن ما بين العمل و حياته الخاصة.
العذر الغير مقبول مهما حاولت أن تقنع نفسك فيه .ومن تلك األعذار أن تقول "أنا أفعل كل هذا في النهاية لهم" .ضع نفسك مكانهم،
هل ستقبل هذا العذر؟ حتى وإن قبلته في البداية كم من الوقت تتوقع أن يستمر الحال قبل أن ينهار كل شيء وتخسر كل ما هو عزيز
لديك؟
الموازنه .هذا كل ما يتطلبه األمر ،إحداث موازنه .يتم ذلك بوضع شروط تجعل الطرف اآلخر يُلزمك بها وأنت تحترمها .مع مرور
الوقت تصبح عادات وتحدث الموازنه .أنت لن تستطيع توقع كل شيء وهذا ال بأس به .المهم اإلخالص والصدق في أنك تريد أن تُسعد
من حولك وال تخسرهم في سعيك وراء حلمك.
لنعود ل  .Bradأحد هذه القوانين "تمضية الوقت بعيداا –  ."Spend time awayهو وزوجته يمضون أسبوع إجازة في كل ربع من
السنة بعزلة تامة .ال إتصاالت ال إيميالت ،إطالقا .فقط سكرتيرته تستطيع أن تصل له وفقط في حاالت الطوارئ.
أعجبتني الفكرة ،وفي آخر إجازة طبقتها .ال إيميالت ،ال إتصاالت عمل ،ال شبكات إجتماعية – عزلة تامة .طبعا ،أخبرت الفريق
بالخطة و ناقشت معهم كل األمور المتعقة ب  edintityقبل ذهابي ،وفقط في حالة الضرورة يمكنهم أن يتصلوا بي .النتيجة ،كانت
أروع من ما تخيلت .ألول مرة أستمتع بإجازتي .واألهم ،أن أسرتي كان سعيده بتواجدي معهم قلبا وقالبا ا .جربها المرة القادمة.

الرؤية الكبيرة
رؤيتك للمشروع ال تكاد الكلمات أن تصفها وال تعبر عنها ،فهو مشروع طموح .لكن هذه النظرة قد تشكل لك عائق عندما تصل
لمرحلة البناء و تكتشف أن عليك بناء المشروع "بصورته الجوهرية األساسية" .بكل تأكيد ستظن للوهلة األولى أنها تتعارض مع تلك
الرؤية ألن فكرة بناء المشروع بصورته الجوهرية األساسية (يسمى  )MVPتعني فقط بناء ما هو أساسي و رؤيتك تتطلب إضافة
المزيد من المميزات وهنا يحدث التعارض (في نظرك) .عليك اإلنضباط و اإللتزام فليس هناك تعارض إذا رتبت األمور .ال بأس بأن
تكون الرؤية كبيرة وعظيمة وأن يكون البناء أساسي و فقط لما هو جوهري من دون أي إضافات في البداية .مع مرور الوقت ومن
خالل التفاعل مع المستخدمين ستتعرف على تلك اإلضافات المهمة وستضيفها حين يصبح الوقت مناسب وبالتالي ستصل لرؤيتك
الكبيرة.
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التنفيذ و التعلم
اإلستعجال أو حتى التأخر في أي من المراحل سواء كانت التحقق ،البناء ،اإلنطالقة ،مالئمة المنتج مع االسوق أو النمو .سيلحق
الضرر بالمشروع .عليك أن تحدد الفترة المناسبة إلنجاز كل مرحلة واإللتزام به مع تحديد ما هو الهدف الذي تريد تحقيقه .النجاح في
كل مرحلة والوصول للمرحلة التالية هي غايتك .لكن هناك أهداف عليك تحقيقها لتضمن لك بلوغ غايتك .مثال ،إلجتياز مرحلة مالئمة
المنتج للسوق و بلوغ مرحلة النمو بقوة تحتاج من المستخدمين اإلنتظام بالخدمة وإخبار أصدقائهم .إذن ما هي النسبة (الهدف) الذي
عليك أن تحققه لهذا القياس (اإلنتظام) لتستطيع إجتياز مرحلة مالئمة المنتج مع السوق وبلوغ بدايات النمو.
بكل بساطة ،ممكن أن تحدد جدول بالمدة المتوقعة لكل مرحلة إلنجازها وماهو المعيار – الهدف ( -العدد أو الكمية) المناسبة ،وما هو
المقياس المهم لكل مرحلة (قد يكون هناك أكثر من مقياس ولكن في الغالب هناك مقياس أو أثنين سوف يكون المؤثر لنجاح كل مرحلة
– عليك تحديديه ومتابعته).
أيضا ،ممكن نهاية كل أسبوع الفريق يتناقش مع بعضهم البعض حول األمور التي تعلموها في ذلك األسبوع .هذه النقاشات الجماعية
ستساعد أفراد الفريق في معرفة مشكلة كانت غائبة عنهم أو قادمة في الطريق عليهم اإلستعداد لها أو الوصول لحل كان غائب عنهم و
هكذا ،حاول أن تجعلها جلسات مختصرة و جماعية.
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التحقق
عليك التحقق من المشكلة ،السوق و الحل قبل أن تبدأ ببناء النسخة األولى .فهذا سيساعد على تقليل الخسائر ،الوقت والجهد قبل البناء.
في المرحلة السابقة أنت حددت المشكلة ولكن عليك التحقق قبل البناء ،على الرغم من أهمية هذه الخطوة هناك العديد يتجاهل هذه
المرحلة المهمة.

 ..البرهان القاطع ..
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التحقق من المشكلة ،السوق و الحل
الهدف هو التحقق من المشكلة ،السوق و الحل قبل أن تبدأ بكتابة سطر واحد من الكود .المدرسة الحديثة في بناء المشاريع الريادية
التقنية (المتمثلة بمنهجية  )Lean Startupتحاول أن تحفز فكرة التعلم المستمر بأقل إستهالك للموارد .ذلك بأن تكتب فرضيتك عن
المشكلة ،السوق والحل والعناصر األخرى في نموذج العمل الخاص بالمشروع (بإستخدام مثال  )Business Model Canvasالذي
تعتقد أنه مناسب ومن ثم تختبر تلك الفرضية ،وتتعلم من نتائج تلك التجربة وعلى إثرها تعيد صياغة فرضيتك بتعديل عناصر النموذج
ومن ثم تختبرها مرة أخرى وهكذا تستمر الدورة.

كيف أتحقق من المشكلة؟
يوم في حياة المستخدم
متابعة كيف يقضي المستخدم يومه مع تلك المشكلة ،يساعدك أن تشاهد روتينه وكيف يحاول أن يحل تلك المشكلة وماهي نقاط
اإلرهاق التي يعاني منها في يومه .عند متابعة عدد من هؤالء المستخدمين تستطيع أن تشاهد أنماط تظهر على السطح وتحديد أشياء
عدة مهمه عن السوق والحل.
عند مشاهدة عدة أفراد من خلفيات ديموغرافية مختلفة (ذكور/إناث ،فئات عمرية مختلفة ،أعراق ،دول مختلفة وهكذا) ،أو أنماط حياة
مختلفة تستطيع أن تحدد أي فئة من هذا السوق تحتاج الحل اآلن لهذه المشكلة.
تلك المشاهدات تستطيع مساعدتك على معرفة روتين يومهم مع المشكلة وبذلك يمكنك أن تبتكر حل (رؤيتك) للمشكلة .يخفف أو يزيل
هذا اإلرهاق المالزم لهذه المشكلة.
إستغل الفرصة بمتابعتهم قدر اإلمكان من دون مقاطعتهم ،لكن إذا أمكن يمكنك سؤالهم أحد هذه األسئلة:


كيف تحل المشكلة اآلن؟



لماذا إخترت هذا الحل عن غيره من الحلول األخرى لحل مشكلتك؟



مالذي تحب أو تكره في هذا الحل؟



مالذي تجد صعب أو معقد في هذا الحل؟



هل الخدمة  /المنتج قامت بحل المشكلة أفضل من ذي قبل؟ أو ال؟



مالذي اليعجبك في الحلول الحالية للمشكلة؟

الهدف من هذه األسئلة فتح النقاش مع فئتك ومحاولة معرفة المزيد عن المشكلة ،مالذي يرهقهم ،كيف يحلون المشكلة الحالية.
المستخدمين كما تنصح  Laura Kleinليسوا جيدين لإلجابة على األسئلة التي تطلب منهم إقتراح الحلول ،ماهو جديد التقنية أو من
تنصح بإستخدام الحل  -هناك المزيد في مقالتها.
تالحظ أني مازلت أتحدث عن متابعة ومشاهدة فئتك والحديث معهم سواء أكان أثناء يومهم مع المشكلة في بيئتهم أو حتى مشاهدتهم في
مكان مخصص (مثالا ،تطلب منهم القدوم لمكان العمل وعمل مقابله معهم) .تذكر أن دورك يقتصر بقدر اإلمكان على المتابعة وعدم
التدخل إطالقا .أنت فقط تطلب منهم أن يقوموا بعملهم (يومهم في كيفية حل المشكلة) لمحاولة معرفة سلوكهم وبينما أنت تسأل و تشاهد
ممكن أن يكون هناك فرد آخر من الفريق يدون المالحظات .أيضا ممكن أن تسجل ماذا يفعل عندما يبدأ وهناك برامج كثيرة تسمح لك
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بتسجيل مايحدث بالشاشة وتسجيل صوته أيضا لمعرفة ماذا يقول ولماذا فعل ذلك ومحاول معرفة من نبرة صوته مالذي يرهقه في هذه
المشكلة.
من ثم تتبعه باألسئلة التي سبق وأن ذكرت كأمثلة (الحظ أنك تحاول التحقق من المشكلة ومن أنك وجدت الفئة المناسبة وليس الهدف
هنا تقديم حل أو حتى سؤالهم عن ماهو الحل المناسب لهم) ذلك دورك أنت .هدفك ،الوصول لحل مقترح للمشكلة نتيجة التحقق منها
ومن ثم ستتحقق الحقا مع نفس فئتك من الحل.

تحدثت سابقا عن يوم في حياة المستخدم و المقابالت وذلك ألهميتهم وكيف أنهم أدوات يمكنك اإلستفاده منهم في مراحل مختلف من
عمر المشروع.
ماذا عن عمل اإلستبيانات؟
اإلستبيانات ال تغنيك عن المشاهدة واإلستماع لفئتك ،إطالقاا .الهدف الحقيقي من اإلستبيانات هو التأكد من توقعاتك التي ظهرت نتيجة
مشاهداتك لفئتك على نطاق أكبر .تذكر عند إستخدام القنوات اإلجتماعية إليصال اإلستبيان ألكبر عدد ممكن أن تضع أسئلة تعمل
كفلتر ،خصوصا إذا تبحث أو تهمك فئة معينة.
مثالا ،أنت مهتم بالفئة العمرية من  21-20ذكور وجامعيين .إذن ،عليك كتابة أسئلة في اإلستبيان عن الفئة العمرية ،الجنس ،المرحلة
التعليمية تهدف لفلترة نتائج اإلستبيان للحصول فقط على النتائج من هؤالء الذين أنت مهتم بهم.
المشاهدة والمقابلة تساعدك على تكوين توقعات تصاغ على شكل فرضياتك عن المشكلة ،الفئة المستهدفة والحل ولكن تريد أن تتحقق
منها على نطاق أكبر حينا إذن تكتب أسئلة إستبيان تحاول إختبار تلك الفرضيات التي لديك.
عملت عدد من المقابالت مع الرياديين عن كيف يبحثون عن المعرفة في سعيهم لتحقيق حلمهم ببناء مشروعهم الريادي ،بعدها تكونت
لدي عدة فرضيات وأحببت أن أختبرها على نطاق أكبر عملت استبيان إلختبار فرضياتي حول هذه المشكلة (كيف يبحث الريادي عن
المعلومة؟) لتلك الفئة (الرياديين العرب) .نتائج اإلستبيان نشرت على المدونة.

كيف أتحقق من السوق (الفئة المناسبة)؟
بعد التأكد من أن هناك مشكلة تستحق الحل من خالل المشاهدة ،المتابعة ،المقابلة وحتى عمل اإلستبيان  -إذا لزم األمر .نصل لسؤال
مهم ،كيف نحدد حجم السوق؟ و رغبة أفراد السوق بالدفع أو حتى باإللتزام و اإلنتظام في إستخدام الخدمة (في المقابلة أو اإلستبيان
ممكن يقولون لك سوف نشترك – لكن تذكر هذا مجرد كالم) .كيف تتحقق من كل هذا من دون كتابة سطر واحد من الكود؟
بعد التحقق من أن هناك مشكلة تستحق الحل (هناك فئة  /فئات أبدت رغبتها الملحة بالحل) عليك التأكد أي من هذه الفئات تستحق
التركيز (ألنك سوف تركز على حل مشكلة واحدة لفئة واحدة فقط – دعني أعيد كتابتها مرة أخرى لتأكيد هذه النقطة المهمة  -سوف
تركز على حل مشكلة واحدة لفئة واحدة فقط).
صفحات الهبوط ()Landing Pages
صفحات الهبوط ليست جديدة ،الكثير من الشركات تستخدمها في اإلعالنات بحيث تضع إعالن في قووقل  AdWordsأو فيسبوك
مثال وعند الضغط على الرابط تتوجه لصفحة تقدم لك عرض ،كوبون أو تطلب منك تسجيل بريدك اإللكتروني على سبيل المثال.
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صفحة هبوط edintity

ميزتها أنك تستطيع عمل عدة نماذج بسرعة وتنشر الرابط الخاص بها عن طريق اإلعالنات المستهدفة (هي تلك اإلعالنات التي ليست
موجهه للجميع بل لفئة حددت خصائصها) من تلك الشركات التي ممكن أن تستعين بها لعمل إعالنات مستهدفه قووقل ،فيسبوك و
تويتر .الهدف من عمل هذه اإلعالنات المستهدفه مع تلك النماذج المختلفة لصفحات الهبوط هو إختبار من هي الفئة التي يجب أن
نساعد اآلن (في حالة أنك وجدت في مرحلة التحقق من المشكلة أكثر من فئة وتريد أن تركز على فئة واحد – لذلك نهدف هنا لتحديد
من هي تلك الفئة التي تحتاج حل اآلن لهذه المشكلة) .تلك اإلعالنات بروابط صفحات الهبوط المختلفة التي عملت ستصل الفئات التي
ترغب في إختبارها .عليك متابعة من سجل أو من أبدى رغبة بالشراء بتسجيل بريده اإللكتروني أو حتى من قام بالتسويق لك في
الخدمات اإلجتماعية ،بأن تطلب منهم إستخدام هاش تاق محدد ومتابعته .جميع هذه األمور ستساعدك في تحديد الفئة التي عليك أن
تهتم بها في هذه الفترة.
حتى لو كان هناك فئة واحدة فقط من خالل التحقق من المشكلة يمكنك عمل عدة نماذج لصفحات الهبوط .بهدف إختبار الصياغة
ال ُمثلى للعرض المقدم لحل المشكلة لهذه الفئة .هل كان مقنع؟ هل عند تحسينه زادت نسبة التسجيل في صفحة الهبوط؟ وهكذا.
صفحات الهبوط تعطيك إنطباع جيد عن السوق المناسب لتلك المشكلة وأيضا قد تساعدك في تصور الحل المناسب بنا اء على أي
النماذج من صفحات الهبوط حصلت على أكثر قبول وتسجيل من قبل السوق المستهدف.
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كيف أعمل صفحة هبوط بسرعة؟


إستخدام وورد بريس مع قالب خاص بصفحات الهبوط فقط إبحث " ”wordpress landing page templateأو في
http://themeforest.net/



هناك خدمات مخصصة مثل http://launchrock.co/ :و  http://www.kickofflabs.com/و المزيد هنا
http://www.quora.com/What-are-the-alternatives-to-launchrock

هناك خدمات تساعدك على إختبار صفحات الهبوط و ليس فقط نشرها (هذه مفيدة إلختبار أي تصميم أو شرح للخدمة أفضل في جعل
المستخدمين يسجلون بالخدمة) منها  Unbounceو .Optimizely
الفرق بين الصفحة الرئيسية و صفحة الهبوط
الصفحة الرئيسية (هي الصفحة التقليدية التي عندما تزور أي موقع تشاهدها) تحتوي على معلومات عامة عن المنتج  /الخدمة .الهدف
منها ،تعريف الزائر بالخدمة ومحاولة مساعدته لمعرفة المزيد عنها .وجود خيارات لإلنضمام أو التسجيل ال يلغي فكرة أنها صفحة
رئيسية.
بينما ،صفحة الهب وط تهدف لتحويل الشخص من زائر إلى مستخدم أو مسجل بباقة بريدية أو إتمام عملية بيع .مما يعني لها هدف واحد
واضح و محدد .أي معلومة على الصفحة تجدها تهدف لتحقيق الغرض الذي من أجله صممت.
المنصات اإلجتماعية
 Mark Armstrongقام بتأسيس خدمة  http://longreads.comلمساعدة من يريد قراءة مقالة طويلة لتمضية الوقت أثناء التنقل
من البيت للعمل والعكس على خدمات النقل العام ومن دون الحاجة لألنترنت لقراءة تلك المقاالت .ليس هناك شيء جديد فهناك خدمات
تحقق ذلك ولكنه أراد بناء مجتمع يقترح أفضل تلك المقاالت الموجودة.
بدأ بفرضية أن هناك آخرون مثله ،ولكن كيف يتحقق من المشكلة وحجم سوق الناس الذين يشاركونه نفس الرغبة؟ بكل بساطة تناقش
مع آخرون وبدأ بعد ذلك بحساب على خدمة تويتر وطلب من الجميع إستخدام هاش تاق  #longreadsلمشاركة تلك المقاالت (هذا كان
في  )2119وبعد سنة قام بتأسيس الخدمة على هيئتها الحالية.
تستطيع عمل نفس الطريقة (مع تغييرات بسيطة) على خدمات أخرى مثل فيسبوك ،يوتوب وهكذا.

كيف تتحقق من الحل؟


هل وجدت مشكلة وليس فكرة لحلها؟ نعم.



هل تحققت من المشكلة؟ نعم.



هل تحققت من وجود سوق ورغبة لحل تلك المشكلة؟ نعم.

إذن اآلن نبدأ بالتحقق من الحل ( الحل ،يمثل رؤيتك) .إذا أنت تتسائل ،لماذا يجب أن أتحقق من الحل؟ هناك سببين مهمين:
 .0هل الحل حقا يساعد السوق في حل تلك المشكلة أو ال؟ تخيل لو أنك لم تتحقق من الحل وأقدمت على بناء مشروعك (التي
هي أيضا فرضية تحتاج للتحقق للتأكد من جدواها) .ولم تحقق الهدف المرغوب في حل مشكلة تلك الفئة.
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 .2لتحديد مشاكل اإلستخدام قبل بناء الحل .عندما تبني نموذج يحاكي الحل (سأذكر كيف تفعل ذلك الحقا) وتطلب من افراد
سوقك إستخدامه ستتعرف على ماهي المشاكل التي قد تكون عائق لهم ومن ثم تتفاداها عندما تبدأ بناء الحل الفعلي.

للتحقق من الحل ،نصممه
هناك عدة طرق لتصميم الحل والتحقق منه قبل التطوير الفعلي .درجة إرتباط الفئة مع الحل المصمم يعتمد على نوع الحل المصمم و
التي سوف نراجعها اآلن .لست مجبر على تنفيذهم جميعا ولكن تجدر اإلشارة أنه كلما كان الحل المصمم قريبا ا من التصور النهائي
للحل و تفاعلي إستطعت أن تحصل على معلومات أكثر من المستخدمين و فائدة أكبر .هذا ال يعني أن الطرق األخرى لتصميم الحل
غير مهمة .هي تعتمد على ماذا تريد أن تحقق .كل طريقه تصميم للحل من التي سأذكر تساعدك في تعلم شيء ونظرا لقصورها
التستطيع أن تساعدك في تعلم أشياء أخرى.
تصميم الخطوات ()Diagram
إذا أردت أن تتصور الخطوات أو السيناريوهات المحتملة إلنجاز عمل محدد .مثل ،الخطوات و السيناريوهات المختلفة للتسجيل في
الخدمة أو شراء منتج وهكذا .قد ترغب باإلستعانة وعمل تصميم لتلك الخطوات.
ميزتها ،أنها تساعدك في توقع تلك الخطوات أو السيناريوهات و الوقت الالزم لعملها ومدى تعقيد تلك الخطوات.
مشكلتها ،أنك التستطيع عمل تصميم كامل فهذا سيستغرق وقت وجهد كبير ،التفيد في إختبار قابيلة إستخدام المنتج ( Usability
 )Testingأو حتى إختبار فرضياتك.
تنفذها وتعمل عليها مع فريقك لذلك دور الفئة (السوق) في تصميم الخطوات يكاد يكود معدوم.

مثال لتصميم الخطوات ()Diagram

سكتش ()Sketch
تحاول هنا أن ترسم  -سكتش  -مالمح المنتج و أين مكوناته ممكن أن تكون وعالقتها مع بعضها البعض.
ميزتها ،بسرعة يمكنك عمل عدة رسومات  -سكتشات  -خصوصا إذا إستخدمت خدمات مخصصة لهذا العمل مثل،balsamiq
 .Mockingbird, MockFlow,OmniGraffleأيضا تساعدك على تصور المنتج ومكوناته مع بعض مما يشجع فتح نقاش بين
أفراد الفريق حول كيف ستقدم الحل وترابط عناصر الحل مع بعض.
مشكلتها ،ليست جيدة للحصول على معلومات من أفراد السوق عن الحل هل هو مفيد لهم أو ال.
تنفذها وتعمل عليها مع فريقك لذلك دور الفئة (السوق) في تصميم الخطوات يكاد يكون معدوم.
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مثال سكتش )(Sketch

تخطيط مفصل للنموذج ()Wireframe
هنا النموذج تتضح مالمحه أكثر فهناك األزرار ،القوائم ،خانات الكتابة ،نص على األزرار والقوائم والتفاصيل أكثر وضوح .يمكنك
إستخدام عدة برامج مثل  Cacoo،Axureأو فقط إبحث في قووقل  Wireframe toolsلعملها.
ميزتها ،قريبة جدا من الشكل النهائي للمنتج بحيث تستطيع أن تختبرها مع فئتك بأن تسألهم ما هو الهدف من هذه الصفحة؟ أين يمكن
أن ينفذوا مهمه محددة مثل التسجيل أو النشر وهكذا .أيضا إختبار هل النص على األزرار أو القوائم واضحه للمستخدم بحيث يعرفون
ماذا تعني؟
مشكلته ا ،ليست تفاعليه بحيث تستطيع أن تعطي المستخدم رابط وتقول له أريد منك التسجيل اآلن (لذلك عليك أن تعمل نموذج تفاعلي
مبسط  -وهي التي سأتحدث عنها اآلن).
الصورة ،تظهر أوائل المحاوالت لعمل تخطيط مفصل ( )Wireframeلخدمة  edintityالنسخة األولى .المدهش أنني كنت أظن أن
هناك مازال إمكانية إلضافة المزيد من المميزات ولكن عندما تشاهد الصورة ستجدها تخيفك لكثرة العناصر التي أمامك لدرجة أنك
تتوقف ال تدري من أين تبدأ! هذا التخطيط إختصر علينا فترة تطوير طويلة للوصول لنفس النتيجة ،أن التصور األولي لواجهة المنتج

سيئة من حيث تجربة المستخدم .طبعا هذه النسخة األولى من  edintityالتي تم إزالتها والتوجد اآلن.

10

أوائل المحاوالت لتخطيط مفصل ) (Wireframeلخدمة  edintityالنسخة األولى

نموذج تفاعلي ()Interactive Prototype
هنا تصميم الحل تفاعلي بحيث المستخدم ينتقل من صفحة ألخرى حالما يضغط على زر .تستطيع تحقيق ذلك بإستخدام خدمة Axure
من دون جهد يذكر و بسرعة .أو حتى كتابة أكواد  HTML/CSSمع جافا سكريبت بسيطة لتحاكي النموذج التفاعلي للحل من دون
أي تعقيدات.
ميزتها ،تفاعلية بحيث تختبر قابيلية إستخدام الحل المصمم ،هل التصميم التفاعلي عند إختباره ظهرت مشاكل مع المستخدمين الذين
جربوا الخدمة؟ هل إستطاعوا بسهولة فهم كيفية التسجيل؟ إضافة أو نشر شيء للخدمة؟ أيضا قد تختبر أكثر من طريقة لتقديم ميزة
واحدة بسرعة وتشاهد أمامك كيف يتجاوب المستخدمين معها.
مشكلتها ،أنت .ألن هذه النماذج التفاعلية ممكن أن تكون معقدة ومفصلة وممكن أن تكون بسيطة أو قد تأخذ وقت أكثر (أحيانا) من
تطوير نسخة مبسطة وتجربتها على الحقيقة بدل نسخة مصممة  -لذلك تعتمد عليك.

إختبار أنماط التصميم المختلفة للحل
قد يخطر ببالك أكثر من طريقة لتقديم الحل وهذا ما تحاول أن تختبره في الطرق المقترحه إلختبار الحل السابقة .لكن كيف تعرف
أنماط التصميم المختلفة .مثال ،ما هي طرق عرض الصور المختلفة؟ ماهي طرق عرض الجداول؟ والتي ممكن أن تختبرها في الحل،
وهل هناك موقع على هيئة معرض يقدم تلك األنماط المختلفة؟ نعم ،هناك مواقع متخصصة لعرض األنماط المختلفة للتصاميم مثل
 Patterntapو  mobile-patternsوغيرها الكثير فقط إبحث في قووقل عن .ui design patterns
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لماذا كل هذا الجهد للتحقق من المشكلة ،السوق و الحل في البداية؟


تخفيف مجال تشويه الواقع ( )Reality distortion fieldلديك .عندما يكون لديك رؤية وأنت شغوف جدا بها (كحال
أي ريادي) .في حديثك عن تلك الرؤية سيتضح لمن يركز في كالمك ما يسمى مجال تشويه الواقع ،وهو أن الحل ليس
مستحيل حتى لو كانت المشكلة كذلك .هو سالح قوي للريادي ليقنع المستثمرين ،الشركاء ،أفراد الفريق وغيرهم بحلمه
ولعل أشهر شخصية كان لديها مجال تشويه الواقع قوي جدا وتنسب كثيرا له هو ستيف جوبز .لكن خطورة مجال تشويه
الواقع أن تصل لمرحلة أنك تبرر عدم التحقق من المشكلة ،السوق أو الحل ألنك واثق وال تحتاج ألن تتعلم شيء أو أن
تتحقق من شيء .باإلضافة قد يمنعك من عمل أي تغييرات ( )iterationsأو تعديالت جذرية ( )Pivotsلنموذجك ألن
رؤيتك (الحل للمشكلة) كاملة وال تحتاج ألي تعديل على رغم من أن البيانات لديك تقول العكس.



تجنب الوقوع في إفتراضات خاطئة (و ممكن مكلفة) .في النهاية كل ما نقوم به هو عمل فرضيات عن كل شيء من حقيقة
المشكلة ،حجم السوق ،جودة وفاعلية الحل .لذلك علينا أن النستغرب في أن تكون تلك األمور خاطئة! الهدف هو تحويلها
من إفتراضيات عن طريق عمل إختبارات لنصل لنتائج إما تثبت ما أفترضنا أنه صحيح أو خطأ.



تهذيب الروح الريادية على البحث و التعلم .اإلستعجال في بناء الحل و زيادة المستخدمين امتع من أن تبحث أو تختبر
"فرضيات" لكن عندما تهذب تلك الروح الريادية على أن التعلم و البحث جزء مهم قبل البناء والتطوير ستكسب أكثر .ألنها
ستساعدك في إكتشاف العديد من الفرص أو حتى تجنب المشاكل الحقا في المراحل المقبلة.
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Tempo
تطبيق مخصص لتنظيم جدول مواعيدك ولكنه كما يذكر الموقع يختلف عن التطبيقات األخرى بأنه "تقويم ذكي – Smart
 ."Calendarوهو بحق كذلك .شاهد الفيديو التعريفي الموجود على الصفحة الرئيسية للخدمة لمعرفة ما أقصد .الهدف من الحديث عن
 Tempoليس لمعرفة مميزاته و كيف أنه "تقويم ذكي" بل لمعرفة كيف أستطاعت الشركة من التحقق من المشكلة ،السوق والحل.
الشركة عملت العديد من اإلختبارات للتحقق من ماهي المشكلة الحقيقية؟ وكيف لها أن تحقق ميزة تنافسية في هذا السوق المشبع من
التطبيقات التي تخدم هذا السوق (منها )Google Calendar؟ من هي فئة المثالية التي يجب عليهم إستهدافها (عندما تشاهد الفيديو
سيتضح لك من هي الفئة)؟ ما هو الحل المناسب لهم؟ لماذا الحلول األخرى ال تفي بالغرض؟ وغيرها من األسئلة المهمة التي تطلبت
منهم عمل تلك اإلختبارات.
قاموا بعمل اإلستبيانات ،المقابالت ،وأطلقوا الخدمة في كندا تحت إسم مختلف قليالا ( )Teempoوعملوا صفحة هبوط إلختبار رغبة
الناس بالخدمة وأي نسخة من نسخ الخدمة الموجودة على متجر أبل كانت األفضل في جلب زوار للصفحة من خالل تغيير صياغة
عبارة العرض .صرفوا تقريبا  $111على اإلعالنات لتجربة تلك اإلختبارات المتعلقة بصفحة الهبوط والتسجيل بالخدمة – كل هذا في
سبيل التحقق.
كل هذه التجارب ساعدتهم في معرفة بعض اإلحصائيات المهمة التي أعتمدوها الحقا كأهداف عليهم أن يصلوا لها أو حتى تجاوزها
عند إنطالقة الخدمة .مثال ،قبل إطالق الخدمة واإلعالن الرسمي عنها يذكر المؤسس أنه كان يريد أن يصل لهدف محدد وهو جعل
المستخدمين (في نسخة ألفا من التطبيق) يكونوا منتظمين ( )Retentionعلى إستخدام الخدمة بنسبة ( %11سأتحدث عن هذه األمر
الحقاا) .لكن هذه الحصائيات واألهداف لم تكن لتظهر لو أنهم لم يعملوا هذه اإلختبارات للتحقق من المشكلة ،السوق والحل.

موقع الخدمة  /مصدر الخبر
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البناء
اآلن سوف تبني العناصر الرئيسية لتحقيق حلمك .ستطبق جميع ما تعلمته من مرحلة التحقق .اإلنضباط واإللتزام فقط بتلك العناصر
المهمة في بناء الحل الجوهري و األساسي ستُختبر .رفض إغراءات إضافة المميزات الناصعة و الجميلة ستكون سمة إنضباطك.

 ..اإللتزام و اإلنضباط ..
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وقت بناء المنتج بصورته الجوهرية األساسية
التحقق من المشكلة ،السوق والحل أمور التدهش الكثير عند الحديث عنها بل يجدونها منطقية ،لكن ما يجدونه "ثوري" وغير منطقي
(للبعض) هو :


بناء نموذج بسيط ولكنه جوهري و أساسي لحل المشكلة التي تريد حلها للسوقك من دون إضافات عديدة ،يسمى
).Minimum Viable Product (MVP



التسويق لفئة واحدة بدالا من التسويق لعامة الجمهور (.)Mainstream

خطوات التحقق من المشكلة ،السوق والحل ساعدتنا في تصور ماذا نريد أن نبني .الحل عبارة عن مجموعة عناصر تسمى مميزات
تعمل مع بعضها البعض لتشكل تجربة تساعد المستخدم في حل مشكلته.
لألسف ال ُعرف السائد ،هو إضافة أكبر قدر من المميزات ألنها مهمة و ضرورية .لكن عليك أن ال تنجرف وراء هذا التصور الخاطئ.
فقط إبدأ بتلك المميزات الجوهرية و األساسية لحل المشكلة للفئة كما تبين معك من خالل التحقق من السوق و الحل.
من المهم أن تدرك ،المميزات الكثيرة ال تعني قيمة أكبر للمستخدم .كل ميزة البد أن تضيف قيمة لتجربة المستخدم .إذا لم تحقق هذا
الشرط ،تحذف .األمر بهذا البساطة.

لماذا بناء المنتج بصورته الجوهرية األساسية مهم؟
ليست لديك الموارد لعمل الحل المتكامل (الذي تصورته ،تذكر تحدي الرؤية الكبيرة) لذلك بناء حل مبسط يحتوي على تلك المميزات
الجوهرية واألساسية منطقي جداا.
بعد اإلنتهاء من التحقق من المشكلة ،السوق و الحل ليس لديك الوقت لتضيعه ببناء منتج معقد ويحتمل أن يكون مخالف وبعيد عن
الحل الذي تحققت منه مع السوق لحل مشكلتهم ،لذلك إتباع هذه الطريقة في البناء يساعدك على اإلنضباط و اإللتزام بما تعهدت به
للفئة عند التحقق معهم حول المشكلة و الحل.
لذلك تبدأ بتلك المميزات التي تحل المشكلة الجوهرية التي يريد السوق لها الحل اآلن .ولكنك تريد فقط تلك األساسية منها كحد أقصى
لتبنيها على األقل اآلن .فقط مميزات أساسية و جوهرية ،تلك المميزات التي تصنف "جميلة لو وجدت" ممكن أن تدونها وتختبرها
الحقا (هذا ما أفعله دائما ،أدون المميزات ومن ثم أرجع لها و نتناقش مع بعض هل هي أساسية و جوهرية لحل المشكلة اآلن؟ هل
ستضيف قيمة لتجربة المستخدم في حل المشكلة اآلن؟ إذا كان ال ،أقوم بإدراجها تحت قائمة "مميزات جيدة لو وجدت" إلختبارها
عندما يحين وقتها).
ليس هناك سبب لحملة تسويقية ضخمة ألن لديك مستخدمين مستعدين إلستخدام الحل اآلن على الرغم من أنها ليست رؤيتك النهائية
للحل ولكنها على األقل بداية .ثم من خالل هؤالء المستخدمين تبدأ بإضافة وتعديل المميزات وتالحظ ردة فعل المستخدمين ومن ثم
تتعلم من ذلك وتبدأ بحذف المميزات التي التضيف فائدة لحل المستخدمين ،تعديل تلك المميزات التي تحتاج تحسين وإضافة تلك
المميزات المهمة للحل الحقاا.
إذا الحل لم ينجح ،ليس هناك ما يدعوا لإلحباط ألنك لم تبذل وقت ،مال ،جهد كثير لتكتشف الحقا أن الحل لم يحقق المالئمة المطلوبة
بين المشكلة و الحل.
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إذا الحل نجح ،فأنت حققت ذلك بأقل جهد ممكن وما عليك سوى اإلنضباط و اإللتزام بإضافة المميزات التي تساعد في الحل وإختبارها
وإذا لم تساعد بإضافة قيمة في تجربة المستخدم لتحقيق الحل تحذفها.

الفرق بين الهدف من عمل  MVPو خطوات عمله
فريق لديهم مشروع لمساعدة المزارعين بتقديم معلومات مفصلة ومفيدة لهم عن محاصيلهم من خالل إستخدام روبوتات طائرة
) (Dronesمزودة بكاميرات تتيح لها أخذ الصور ومن خالل برنامج خاص يتم تحليل الصور وتقديم النصائح للمزارعين ،قاموا
بزيارة  Steve Blankوبدأ الفريق بشرح كيف سوف ينفذ ال  MVPالخاص بالمشروع .الفريق قرر أن يكون نموذجه التجاري تقديم
البيانات للمزارعين بحيث يأتون للمزرعه بصفة أسبوعية ،يطير الروبوت ،يحللون البيانات ومن ثم تقديم النتائج والنصائح بشكل
مبسط للمزارعين (إلى هنا ،هذه فرضية الفريق و نموذجهم المقترح – Steve ،كان منصت و معجب) .الفريق ذهب وعمل مقابالت
مع المزارعين للتأكد من أن لديهم مشروع و نموذج يستحق التنفيذ ،المزارعين أبدوا اهتمامهم واحتياجهم للخدمة (إلى هنا هذه مقابلة
الفئة المستهدفة والتحقق من المشكلة – Steve ،كان منصت و معجب) .قرر الفريق عمل نموذج مبسط لتجربة الخدمة على الحقيقة
وهي تمثل عمل المنتج بصورته الجوهرية األساسية ) .(MVPالفريق اقترح تنفيذ ذلك:
 .0بتجربة طيران الروبوت. 2 ،التأكد من أن البرنامج قادر على جمع الصور بكفاءة وتحليلها .2 ،تقديم النصائح للمزارع (إلى هنا،
هذا المنتج بصورته الجوهرية األساسية التي تضمن قيمة عالية للعمالء لحل مشكلتهم بأقل المميزات الالزمة لتحقيق ذلك– Steve ،
توقف عن اإلعجاب وبدأ بالحديث).
الفريق خلط ما بين الهدف من ال ( MVPوهو إمكانية جعل العميل سعيد ومستعد للدفع مقابل تلك البيانات ألنك وجدت حل لمشكلة
ترهقه) مع خطوات تحقيق هذا الهدف .الفريق كان لديه الهدف المناسب ولكن أخطأوا في ال  MVPالمناسب الختباره.
فرضية الفريق كانت تقديم بيانات يستطيع المزارع االستفادة منها مقابل مبلغ مالي .انتهينا .الخدمة عرفت نفسها و نموذجها على أنها
شركة تقدم بيانات ،المزارع ال يهتم هل البيانات تم الحصول عليها من األقمار الصناعية ،الطائرات ،أو روبوتات طائرة أو أي طريقة
أخرى المهم أن يحصل على البيانات المفيدة على الفور.

لذلك اقترح لهم االستفادة من أخذ الصور من الطائرات (أقل تكلفة و مدة) الختبار فرضيتهم – هل حقيقة بياناتنا مفيدة لدرجة أن
يشتريها المزارع ،أم ال؟

كيف تتعامل مع المميزات في مرحلة البناء؟
عندما تبدأ بناء نسختك األولى من الحل بشكله الجوهري األساسي يتم ذلك بناء على نتائج ما تعلمت من خالل مرحلة التحقق من
المشكلة ،السوق والحل .لذلك المميزات التي أضفتها في هذه النسخة عند بنائها بُنيت من ما تعلمت من تلك المرحلة .عندما يستخدم
فئتك النموذج الذي تم بنائه من الممكن أن يطلبوا المزيد من المميزات ومن الممكن أن هناك مميزات مضافة في النسخة األولى ولكن
التُستخدم .ماذا تفعل؟


هذا يتطلب منك متابعة المميزات الموجودة و قياس إستخدامها  -رأيت أهمية بناء المنتج بصورته األساسية و الجوهرية
مفيد – ألن المتابعة ستصبح سهلة لقلة تلك المميزات و بساطة الحل.



إذا الميزة الموجودة ال تُستخدم ،ستحاول التحقق من السبب مع المستخدمين و تحسين فرص نجاحها وإذا كان السبب أن
الميزة غير مفيده ،تحذفها – رأيت أهمية بناء المنتج بالتعاون والتفاعل مع فئة قليلة ومهتمة بالحل – تجاوبهم سيكون أفضل
و مفيد لك.
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إذا طُلب منك ميزة جديدة ال تستعجل بإضافتها ،تحقق لماذا يريدونها؟ (خصوصا إذا كانت هناك مجموعة تطالب بها) ألنه
كما تعلمت سابقا ا المستخدمين جيدين في تقديم المشكلة لك و لكن ليسوا كذلك بالنسبة للحل .لنفترض أنك أضفت الميزة.
بعدها تعمل على قياسها ومتابعتها كما ذكرت في النقطة السابقة.



الهدف ليس زيادة المميزات .ألن المميزات الكثيرة التعني قيمة أكبر للمستخدم .كل ميزة البد أن تضيف قيمة لتجربة
المستخدم في حل المشكلة .إذا لم تحقق هذا الشرط ،تحذف.

ال تبني في ُعزله
مثل جميع خطوات التحقق ،سوقك (األفراد المهتمين بالحل) البد أن يكونوا جزء من عملية البناء .ال تبني في ُعزلة .قم بالبناء بسرعة
وجربه مع هؤالء المهتمين .هؤالء هم نفس األشخاص الذين اعجبوا بنموذج الحل التفاعلي (عندما تحققت من الحل) وبكل تأكيد سوف
يرغبون بتجربة المنتج الفعلي .ألنك سألتهم في المقابلة ومن ثم قدمت لهم الحل.
لهذا بناء المنتج بصورته الجوهرية األساسية مهم ،ألنك سوف تقدمه بسرعه لهذه الفئة لتجربته ،يقدمون لك نصائح حول المنتج الذي
تم بنائه ومن تعود بمنتج محسن لهم مرة أخرى.
ليس هناك ضجة إعالمية أو تسويق بهدف النمو .إذا عملت أي مجهود تسويقي كان في سبيل التأكد من فرضيات لديك .هذه هي روح
الحركة الشهيرة التي يقودها  Eric Riesوالتي كتب عنها في كتابه  .The Lean Startupبإختصار هي بناء – قياس – تعلم.
تحدثت عن  Tempoوكيف أنهم إستفادوا من مرحلة البناء بالتفاعل مع فئة من سوقهم .تعرفوا من خاللها على ماهو المعيار المناسب
لقياسات ستكون جدا مهمة لهم في مرحلة اإلنطالقة مثل اإلنتظام في إستخدام الخدمة ( – )Retentionهذه أحد خطوات دورة حياة
المستخدم  .AARRRوكيف أنهم حسنوا وأزالوا عوائق التسجيل للزوار في مرحلة البناء.
مرحلة البناء ،ليست مختلفة عن المراحل السابقة أو القادمة من حيث أنك تحدد ما هي األمور التي تود أن تختبرها وذلك بوضع
فرضيات لتتعلم منها .ألن هذا التعلم سيحسن فرص نجاحك للمراحل القادمة.

الحل مستحيل أن ينجح ألنه غير كامل!
قد تظن ذلك .ألن (في ذهنك) تريد أن تقدم الحل لجميع أفراد السوق ،وهنا يحدث الخطأ .صحيح أنك تحققت من المشكلة ،السوق و
الحل ولكن على الرغم من هذا كله عليك أن تدرك أن أفراد السوق ال يتشابهون مع بعض من حيث تقبُل وتبنِي التقنيات الحديثة.
الفئة من السوق التي بدأت معك في البداية في إختبار الحل ومساعدتك في البناء هؤالء يسمون  Early Adoptersللتقنية .يدركون
تماما أن الحل غير كامل ،وهذا جداا مقبول لديهم .لهذا السبب ،التقلق من عدم بناء حل غير كامل كما تريد .المهم بعد مرحلة التحقق،
أن تعمل مع هؤالء من فئتك الذين يتقبلون الحل كما هو وتعمل معهم.
هذا األمر صعب على الكثير تقبله في البناء وحتى عند إنطالقة الخدمة رسميا تجدهم يبحثون لتسويق المنتج للجميع من دون مراعاة
أن هناك تفاوت في تقبُل وتبنِي التقنيات الحديثة ألفراد نفس السوق.
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هل أبني موقع  ،تطبيق أو اإلثنين معا؟
من خالل تحققك سيتضح لك األمر أكثر وسيتضح أي نظام تطور في البداية لو قررت بناء تطبيق .األمر يعتمد على عدة عوامل مثل:
عرضك ذو القيمة المميزة ()Unique Value Proposition
تعريفه "عبارة عن رسالة واحدة ،مقنعة و واضحة تعبر عن لماذا أنت (مشروعك) مختلف ويستحق الشراء /االستخدام" .اآلن لنربطه
بمثال ،من خالل تطبيق  Pathعرضهم ذو القيمة المميزة:
”“Stay connected with family & close friends.
"كن على اتصال مع أسرتك وأصدقائك المقربين"
عبارتهم تحتاج للمزيد من الوضوح ولكن رسالتهم و وعدهم واضح ،أننا سوف نساعدك على االتصال بمن هم مهمين لك .ما هو
الجهاز الذي هو دوما معك لتحقيق هذا الوعد؟ هاتفك (المقصود الهاتف الذكي) لذلك القرار واضح التطبيق أوالا.
الفئة التي تستهدفها
احيانا الفئة التي تستهدفها تفرض عليك بناء موقع قبل التطبيق نظرا لقلة المستخدمين لتلك األجهزة  /الهواتف الذكية .بالطبع عند
مرحلة التحقق ستتضح الرؤية أكثر.
مواردك
هذه النقطة هي الحسم الحقيقي في نظري ،اعتماداا على توفر الموارد سواء كانت مالية ،بشرية أو تقنية سوف تحدد تطبيق أو موقع.
النقطة األولى والثانية تعطيك انطباع هل تبدأ تطبيق أو موقع ولكن ما يحسم الموضوع توفر الموارد .احيانا ا يفضل انك تبدأ بتطبيق
وموقع معا ولكن لشح الموارد عليك أن تختار أيا ا منهم تبدأ به أوالا.

حواجز اإلستخدام الخمسة
المستخدمون اليسجلون في الخدمات ألن لديها أكثر المميزات أو ألنها األجمل تصميما بل ألنها تساعدهم في إزالة مشكلة (كما
وضحت لك سابقاا) .هذه المشكلة قد تُفسر على أنها حاجز .حاجز البد من إزالته ،وبالفعل هناك خمسة حواجز إستخدام عليك اإلنتباه
لها عند البناء ألنها قد تصبح ميزة تنافسية لك .وهي:


حاجز المهارة ()The Skill Barrier
خدمات تساعدنا على إنجازعمل يتطلب مهارة .مثل ،انستقرام يساعدنا على عمل صور مميزة من دون اي مهارة تذكر
وبذلك أزالة حاجز المهارة.



حاجز الوقت  /الجهد ()The Time/Effort Barrier
خدمات تساعدنا على إنجاز عمل بسرعة أو بجهد أقل .مثل ،تويتر يساعدنا على النشر بسرعة وجهد اليذكر وبذلك أزالة
حاجز الوقت /الجهد.
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حاجز المال ()The money barrier
خدمات تقدم نسخة مجانية لتجربتها مع إمكانية الترقية متى ماشئت (نموذج العمل فريميوم) .مثل Evernote ،أو دروب
بوكس .بتوفير باقة مجانية أزالة حاجز المال لتجربة الخدمة ومعرفة قيمتها مع إمكانية الترقية متى ما نريد.



حاجز الموارد ()The resource barrier
خدمات تساعدنا للحصول على الموارد التي نحتاج بسرعة ،كفاءة وتكلفة أقل احيانا .مثل ،الخدمات السحابية لإلستضافة
(منها  )Amazon AWSتساعد المشاريع الريادية التقنية على إطالقة التطبيقات بتكلفة تتناسب مع احتياجهم.



حاجز الوصول ()The access barrier
خدمات تساعد ربط فئات مع بعضها البعض في السابق كان يصعب عليها ذلك .مثل ،المنصات واألسواق الرقمية فهي
تربط فئات في السابق كان صعب عليها االجتماع أو حتى إجراء عمليات تجارية .يوتوب و  ebayأمثلة على ذلك.

كلما قللت الحاجز أو أزلته كلما زادت فرصتك إلستقطاب مستخدمين جدد .لذلك عند مرحلة التحقق حاول أنت تحدد هذه الحواجز
والتركيز على ذلك الحاجز المهم لحل المشكلة .عند البناء ركز جهودك على إزالته .فالمنافسة شديدة .لذلك التميز على محور السعر أو
المميزات فقط استراتيجية غير مستديمة ،عليك تقديم عرض مميز وهذا يكمن بإزالة أو تقليل أحد هذه الحواجز وصنع تجربة مميزة
للمستخدم .ضع ذلك في الحسبان عند البناء.

بناء خدمة بها عناصر فيروسية إنتشار ()Virality
مشروع فطريا به فيروسية االنتشار ][Naturally Viral Startup
بعض المشاريع بطبيعتها تكون فيروسية االنتشار مثال بسيط على ذلك موقع  ، Ningالموقع يساعدك على إنشاء شبكة اجتماعية
خاصة بك .عندما تُنشأ شبكتك على الموقع بالطبع سوف تخبر اآلخرين وهم يخبرون أصدقائهم كل هذا بسبب طبيعة  .Ningفالخدمة
جعلتك تقوم على زيادة أعداد الزوار والمستخدمي لها.
مشروع اصطناعيا به فيروسية االنتشار ][Artificially Viral Startup
معظم المشاريع تكون من هذه الفئة ،على سبيل المثال –  Quoraالموقع يساعدك على متابعة األسئلة ،االجابات ،المواضيع وغيرها
ولكن بطابع اجتماعي بسيط وجميل .عند اإلجابة على سؤال تستطيع مشاركة إجابتك مع أصدقائك في تويتر وفيسبوك .هذه الميزة
تساعد على فيروسية انتشار ذلك المحتوى ولكنها ليست جوهر الخدمة بل ميزة وبالتالي هي مصطنعة .هناك أمثلة أخرى ،مثالا عندما
تطلب منك الخدمة جلب أصدقائك فهذه ميزة تساعد على االنتشار ولكنها أيضا مصطنعه.
المشاريع التي بنيت فطريا بها فيروسية االنتشار تجلب زوار بدرجة أكبر من المصطنعة ألنك سجلت بها وأنت مدرك تماما أن عليك
استدعاء وجلب أصدقائك – مجبراا على ذلك إذا أردت أن تستخدم الخدمة .أما المصطنعة فهي ميزة تستخدمها أو ال ،لست مجبراا
وأيضا حتى استخدامك لها ال يضمن زوار جدد.
بالنسبة للمشاريع التي إصطناعيا تحاول صنع ظاهرة اإلنتشار الفيروسي ،عليك أن تنتبه ألنك ستضيف ميزة معظم األحيان ليست من
جوهر الخدمة أو ليست أساسية في الفترة الحالية .فهل تريد إضافتها اآلن؟ هل ستؤثر على إستخدام الخدمة للمستخدمين في حل
المشكلة؟ ألنها في نهاية المطاف تهدف لجلب مستخدمين جدد .عليك الحذر من تلك المميزات حتى وإن كانت في سبيل زيادة
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المستخدمين .القاعدة ،أن ال تؤثر على تجربة المستخدمين في حل المشكلة و تساعد على إضافة قيمة مكملة للحل .مثل ،مشاركة
اإلجابات في مثال .Quora

متى أعمل على هوية الحل ()Branding؟
ال تبدأ في بناء هوية تجارية ( )Brandingللمنتج من حيث اإلسم ،الشعار ،األلوان (خدمة  COLOURloversرائعة إذا أردت
بعض من اإللهام في األلوان وتناسقها مع بعض) وغيرها من األمور المرتبطة في بناء الهوية إال بعد مرحلة التحقق .السبب في ذلك،
أنك اآلن لديك تصور أفضل عن ماهي الهوية المناسبة .لذلك التشتري (دومين) ،تطلب تصميم شعار قبل مرحلة التحقق .من المحتمل
أن يحدث اآلتي إذا عملت الهوية قبل مرحلة التحقق ،سينتهي بك األمر بإعادة العملية مرة أخرى أو محاولة إجبار الهوية القديمة على
ما خرجت به من مرحلة التحقق .ممكن أن تعمل تجارب على الهوية في مرحلة البناء لمشاهدة ردة فعل المستخدمين على األلوان
المختلفة للخدمة مثالا.

قبل الهوية يأتي النموذج األساسي ()Archetype
هي عبارة عن صور ونماذج ذات خصائص وصفات لحد ما نتفق عليها جميعا على أنها ثابتة .مثالا ،عندما يطلب منك تخيل صورة
(لمحارب  /فارس) التفاصيل الدقيقة (المالبس على سبيل المثال) قد تختلف من شخص آلخر بسبب اختالف ثقافاتنا وما قرأنا وغيرها
من المؤثرات التي قد تؤثر على شكل تلك الصورة في مخيلتنا .لكن المهم أننا نتفق جميعا أن من خصائص المحارب  /الفارس هي
الشجاعة ،اإلقدام ،المغامرة وهكذا من الصفات والخصائص التي تغمرنا بشعور خاص لذلك النموذج فهذه ثابته .الصورة باإلضافة
لذلك الشعور المرتبط بأي نموذج يضيف معنى خاص بذلك النموذج وهذا جداا مهم وسوف تتضح أهميته عندما نشرح عن عالقة
النماذج بالعالمات التجارية.

هذه النماذج تجدها بالتفصيل في كتاب  .The Hero and the Outlawشرحتها جميعا في المدونة بشكل مبسط.
ما عالقة النماذج األساسية في العالمات التجارية و التسويق؟
العالمات التجارية الناجحة ربطت النماذج األساسية بعالمتها .مما سهل كيف نشعر تجاه هذه العالمات وأيضا ساعدتنا في معرفة
معنى العالمة.
شركة  NIKEربطت عالمتها التجارية بنموذج “البطل” وقامت بترسيخ ذلك النموذج في إعالناتها بجذب أبطال الرياضات المختلفة
في إعالناتها وبمالبس رياضاتهم ولكن من صنع  .NIKEساعد نموذج “البطل” شركة  NIKEبتثبيتها على أن منتجاتها يرتديها
األبطال لذلك إذا أردت أن تكون مثل بطلك فعليك إرتداء منتجاتها.
النموذج ال يخدم فقط الجهود اإلعالنية ،بل يساعد الجميع بتوحيد جهودهم واللغة التي يستخدمونها لشرح عالمتهم التجارية ألن لديهم
وجهة واحده ،أال وهي النموذج األساسي.
أهمية هذه النماذج لمشروعك الريادي؟
في مشروعك الريادي قد يكون إهتمامك بصورة عالمتك في آخر قائمة إهتماماتك ولكن البد أن تعطي لها أهمية و أول خطوة هي أن
تحدد أي نموذج عمل يعبر عن مشروعك .هذا سوف يساعدك في إختيار شعار مشروعك ،الوصف البسيط لمشروعك ()tagline
ويساعدك في نهاية المطاف لشرح وإضافة معنى خاص يستطيع رواد مشروعك فهمه.
م هم جدا أن كل عنصر (الشعار ،األلوان ،الكلمات المستخدمة في وصف خدمتك ،القصص المرتبطة بمشروعك واإلعالنات جميعها
ترسخ وتثبت النموذج الي قررت إستخدامه).
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 edintityوتجربتنا مع النماذج األساسية
قررنا ربط مشروعنا  edintityبنموذج أساسي وتوحيد كل جهودنا التسويقية له .كان أنسب نموذج يحاكي مشروعنا ويعطي الطابع
والمعنى الذي نسعى خلفه هو النموذج الذي يُطلق عليه "المكتشف/الرحال (.")The Explorer
ألن متعة إكتشاف محتوى أنت شغوف به والحصول على اإلشادة و التقدير لجهودك هو ما دفعنا للقيام بهذه النسخة من .edintity
كالمكتشف تذهب برحالت و تتعلم و تتعرف على أشخاص وأشياء جدد ،هذا شيء مدهش .لكن أردنا أن ننفذها بطريقة تتناغم مع حياة
المكتشف .جميع قرارات التصميم والتطوير كانت تُختبر هل هي تتناسب مع نموذجنا األساسي أو ال؟ ألننا نريد أن تكون جميع
العناصر في إنسجام معه.

التغيير و التعديل
كما الحظت ،نموذجك الجوهري األساسي ( ،)MVPربما يمر بتغييرات و تعديالت جذرية عدة (سأتحدث عن التغييرات و التعديالت
الجذرية بتفصيل أكثر في مرحلة مالئمة المنتج مع السوق).
ستستمر على هذا الحال إلى أن تصل لمنتج مالئم مع السوق (بمعنى أنك وجدت منتج بالفعل هناك من يريده و يستخدمه بإنتظام والعدد
في زيادة) .بعد تلك المرحلة سيكون دورك تحسين المنتج .عندما تعمل تلك التغييرات والتعديالت الجذرية في مرحلة البناء و
اإلنطالقة ،كنت تقوم بها ألنك كنت تبحث عن التركيبة ال ُمثلى التي تحقق لك منتج مالئم مع السوق .لذلك األمر جداا طبيعي وليس هناك
ما يدعوا للقلق.
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اإلنطالقة
بعد كل هذا الكفاح والمثابرة واإلستمرار ،أنت جاهز إلطالق المنتج بشكل رسمي ،على الرغم من أنك فعليا كان لديك منتج جاهز من
مرحلة البناء .المنهجية التي تعلمتها من المراحل السابقة مع عمل إفتراضيات ،إختبارها ومن ثم التعلم منها مازال مستمر .المختلف،
هو أن تركيزك سيتجه ألمور أخرى لتتحقق منها.

 ..تحرك القارب ..
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سيناريوهات المستخدمين للحل بعد إنطالقته
أفضل سيناريو ،أن المستخدمين يعجبوا بالحل المقدم ويستخدمونه بإنتظام ويخبرون أصدقائهم ويطالبونك بإضافة المزيد من المميزات
التي يحتاجون .عند طلبهم لك بإضافة مميزات عليك دائما إتباع هذا الطلب منهم ،بالسؤال اآلتي "لماذا تريد تلك الميزة؟" ألن ما يطلبه
المستخدم كميزة يمثل في نظره حل لمشكلة يعاني منها وكما ذكرنا المستخدمين ممتازين في طرح مشاكلهم ولكن ليس في تقديم الحلول
فتلك مهمتك أنت .لذلك عند معرفة لماذا يريد تلك الميزة تستطيع أنت بعدها تقديم الحل المناسب .ثم إضافتها ،إختبارها وقياسها هل حقا ا
كانت مفيدة أو ال؟ إذا نعم تحسنها ،إذا ال تحذفها .بكل بساطة.
أسوأ سيناريو ،أن المستخدمين يسجلوا بالخدمة ومن ثم بعد فترة يتركون الخدمة .هنا أيضا عليك متابعتهم ،وشكرهم على تجربة
الخدمة ومن ثم معرفة سبب تركهم الخدمة بعدما أبدوا رغبتهم في حلك للمشكلة .من األسئلة التي ممكن أن تطرحها عليهم (حاول أن
تسألهم شخصيا على سكايب ،الهاتف وهكذا ،بدل من إرسال إستبيان لهم):


ماذا كنت تتوقع عند تسجيلك لتجربة الحل؟



كيف كان الحل مختلف عما كنت تتوقع؟



كم من الوقت أمضيت في تجربة الحل؟



كيف وجدت الخدمة ،هل عرفتها عن طريق صديق ،محرك بحث  ...؟

تذكر الهدف من كل ما تفعله هو التعلم من خالل إختبار فرضياتك سواء كانت ناجحة أو ال .في مرحلة البناء ،أنت قمت بهذه النصائح
لذلك أمل أنك لن تجد األمر غريب أو تتوقف عنها في مرحلة اإلنطالقة أو حتى المراحل القادمة.

هدفك البحث و التعلم و ليس النمو ،على األقل في البداية
إنطلقت الخدمة بشكل رسمي (تسميتها "بيتا  /تجريبي" مع أن الجميع يستطيع التسجيل مازال يعتبر إنطالقة رسمية للخدمة) ،أنت في
مرحلة بحث عن نموذج عمل قابل لإلستمرار و النمو لتحولك من مشروع ريادي بسيط إلى شركة .لذلك تجد كثيراا في كتب مثل تلك
من كتابة  Eric Ries ،Steve Blankوغيرهم يشددون على نقطة مهمة .وهي من غير المنطقي عند إنطالقة الحل أن تفكر في النمو
(على أننا جميعا ا لحداا ما مذنبين بذلك  -أنا منهم ففي بداية  edintityوفي نسخته األولى كان هذا أكبر همومي) .جميع ما قمت به من
محاوالت للتحقق من المشكلة ،السوق و الحل ساهمت فقط بتقليل نسبة خطر فشل الحل لتصل لمرحلة اإلنطالقة بثقة أكبر.
البد أن تتبنى عقلية البحث و التعلم بإنضباط و إلتزام و عدم التسرع بالنمو إلى أن تصل لمنتج يحقق مالئمة موفقة مع السوق .لذلك
تركز عند اإلنطالقة على اإلستفادة من المجموعة الصغيرة التي بدأت معك منذ بدايات التحقق من المشكلة ،السوق و الحل أو تلك التي
تعرفت على خدمة ومحاولة اإلستفادة منهم على قلة عددهم في عمل إختبارات لتحسين نسبة بعض القياسات المهمة مثل :اإلستقطاب
( )Acquisitionو التفعيل ( – )Activiationالتي كان من المفترض أن تهتم بها أكثر في مرحلة البناء و عند التحقق من الحل.
اإلنتظام ( )Retentionتتضح أهميته أكثر في مرحلة اإلنطالقة و بصفة خاصة في مرحلة مالئمة المنتج مع السوق ولكن هذا اليمنع
من أن تختبره في مرحلة البناء لمعرفة المعيار (النسبة) األولية لها ومن ثم عمل اإلختبارات لتحسينها قبل مرحلة اإلنطالقة.

ركز على التسويق لفئة واحدة حتى وإن كانت صغيرة
عند البناء و حتى في فترة اإلنطالقة معظم األفراد الذين سيستخدمون الخدمة قليل .هذا يرجع ألن هناك تفاوت بين أفراد سوقك من
حيث تقبل وتبني التقنية الجديدة .هذه الظاهرة تسمى دورة حياة تبني التقنية –  Technology adoption lifecycleوالتي يتحدث
عنها  Geoffrey Mooreفي كتابه .Crossing the Chasm
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لهذا السبب التسويق للمشاريع الريادية التقنية يختلف عن غيرها ،ألن مسألة التركيز على فئة واحدة ليس فقط مطلب لتعبئة نموذج
عملك على  Business Model Canvasأو أفضل لعمل اإلختبارت بل هو أهم بكثير ،لدرجة أنك إذا أخطأت في تقديره تكون أنهيت
مستقبل مشروعك حتى و إن كانت الخدمة ال ُمقدمة مفيدة ،حظيت بإعجاب وتغطية الكثير و تُعتبر تحفة تقنية ليس لها مثيل.
لنبدأ بهذا المثال“ ،طالب و طالبات الجامعات في دولة … ” هم الفئة التي تستهدف ،ممكن أن يكونوا فئتك المستهدفة في نهاية
المطاف أو من تريد أن تخدم أو من يحتاج خدمتك بشدة و دونتهم على نموذجك وكل هذا جميل وصحيح ولكن التسويق لمشاريع
الستارت أب (خصوصا التقنية) تختلف عند التنفيذ عن غيرها .من كتبت أنهم فئتك المستهدفة قد ترى أنهم هدفك ولكنهم في الحقيقة
وجهتك وليس هدفك في البداية .سأفصل أكثر في هذا الموضوع ،و لكن اآلن دعنا نصحح الفئة السابقة والتي سوف نركز عليها عند
انطالقة الخدمة لتصبح “طالب أو طالبات كلية ___ في جامعة ___ في دولة ___” هم الفئة التي سوف تركز عليها اآلن على الرغم
من أن الخدمة موجهة لجميع طالب و طالبات الجامعات.
مثال من الواقع يوضح الفكرة أكثر ،فيسبوك عندما بدأت الخدمة (على الرغم من أنها كانت ُمهيئة ألن تكون للجميع) ركزوا في البداية
على طالب جامعة هارفارد فقط ،وبعدها بدأوا بالجامعات األخرى واحدة تلوا األخرى (عند التسجيل كان يُطلب منك التسجيل ببريدك
اإللكتروني الخاص بالجامعة وإذا كان الحساب من الجامعات المسموحة استطعت التسجيل بنجاح – هكذا استطاعوا التحكم بعملية
التسجيل) .بعدها سُمح للجميع بالتسجيل باستخدام بريدهم الخاص عندما ادركوا أن الخدمة مفيده و وصلت لمرحلة قبول عامة الجمهور
(.)Mainstream
األمر يحتاج لإللتزام و االنضباط لكي تنجح ،على ورقة نموذجك من  Business Model Canvasممكن تكون كتبت الفئة
وبالتفصيل ولكن عندما تبدأ قد يُغريك زيادة أعداد المستخدمين فتبتعد عن التركيز على الفئة المستهدفة إلى التعميم لعامة الجمهور ظنا ا
أن الكثرة هي األهم و القلة ال يمكن أن تفيد الخدمة على المدى البعيد – قصر النظر هذا هو ما أنهى مشاريع كثيرة.
 Geoffrey Mooreفي كتابه  Crossing the Chasmيشرح و يحث المشاريع التقنية التركيز على فئة واحدة من أجل الوصول
لعامة الجمهور ( )Mainstreamالمتواجدين في أقسام  Early Majorityو  Late Majorityو فكرة الكتاب باختصار شديد:
المشاريع التقنية تمر بدورة حياة تسمى "دورة حياة تبني التقنية –  ،"Technology adoption lifecycleتبدأ من نفس البداية ولكن
ليس شرط أن يمر المشروع التقني بجميع مراحل الدورة بنجاح فالكثير يسقط في مرحلة  Chasmوال يستطيع أن يخرج منها وينتهي
المشروع .المراحل و مايميز أفراد كل فئة كالتالي:
بعد هذا الشرح المختصر ستدرك أهمية التركيز على فئة واحدة حتى وإن كانت صغيرة في البداية وأهمية إتباع هذا األسلوب التسويقي
في المشاريع الريادية التقنية للنجاح وعبور حاجز ال  ،Chasmوعلى فكرة تنطق “ – Kasmكازم” كما يذكر مؤلف الكتاب.
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دورة حياة تبني التقنية – Technology adoption lifecycle

Innovators: The Technology Enthusiasts
مهتمين بمتابعة جديد التقنية بشدة ،مهما كان الهدف من هذه التقنية فهؤالء لديهم الحاجة ال ُملحة للحصول عليها حتى وإن كانت التقنية
قيد التجربة .هؤالء مهمين لك ،ألن حديثهم عنك يمثل شهادة للجميع أن لديك منتج "جاهز".
Early Adopters: The Visionaries
مثل  Technology Enthusiastsمهتمين بالتقنية ولكن من منظور مختلف ،هؤالء يجدون من السهل تصور ،فهم و تقدير فوائد
التقنية الجديدة لتلبية االحتياجات العملية التي ممكن أن تقدمها الخدمة وتعطيهم ميزة عن اآلخرين .هؤالء هم أهم األفراد الذين تحتاج
أن تحدد في البداية وأن تتواصل معهم ألن صوتهم مسموع و محترم في فئتهم/سوقهم.
Early Majority: The Pragmatists
يشاركون  Visionariesفي فهم وتصور التقنية ولكنهم يختلفون عنهم بأنهم منطقيين وحذرين جدا في قراراتهم لالنضمام أو تجربة
أي خدمة تقنية ،شيء ثوري يخيفهم ألنهم يدركون أن الخدمات التقنية تأتي وتذهب .لذلك تجدهم ينتظرون إلى أن يجرب الخدمة أحد
من الفئة نفسها قبل أن يُقدموا على تجربة الخدمة (قد تتساءل اآلن بعد قراءة الجملة األخيرة كيف تصل لهذه الفئة إذا كان افراد هذه
الفئة يعتمدون على ان يقوم أفراد من الفئة نفسها بتجربة الخدمة؟ سأشرح هذه النقطة عندما اتحدث عن مرحلة ال .)Chasm
Late Majority: The Conservatives
يشاركون  Pragmatistsفي نفس ما يقلقهم باإلضافة ليسوا مرتاحين إلستخدام التقنية مثل  .Pragmatistsهؤالء تجدهم ينتظرون
إلى أن تصبح الخدمة التقنية هي المهيمنة على السوق وأقصد بذلك عندما يتم الحديث عن السوق تُذكر الخدمة معه ألنها هي من تقود
السوق والمعيار الذي يُقاس به السوق واألخرون.
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Laggards: The Skeptics
هؤالء ينضمون للخدمة أو يجربون التقنية فقط عندما يُجبرون عن محظ إرادتهم لها .مثال ،تختفي الخدمة السابقة التي كانوا يستخدمون
ويصبح عليهم إجبارا إستخدام التقنية الجديدة.
Chasm
للوصول من  Early Adoptersإلى  Early Majorityتحتاج أن تعبر هذا الحاجز و هنا أكثر المشاريع التقنية تفشل وال تحقق النمو
المتوقع منها .السبب  ،أن الرسالة التسويقية التي بدأت بها الخدمة عليها أن تختلف لتستطيع الوصول للجهة األخرى .أدركت اآلن أن
 Innovatorsو  Early Adoptersبالنسبة لهم التقنية الجديدة مهمة ،خصوصا  ،Early Adoptersألنهم يرون فائدة التقنية الحديثة
ويحاولون االستفادة منها لجعلهم في الطليعة وتعطيهم ميزة أفضل من غيرهم .هؤالء ال تتعب في إقناعهم بتجربة الخدمة ويتقبلون
األخطاء والمشاكل الحالية في الخدمة ألنهم يدركون أن التقنية جديدة وهذا طبيعي .ولكن عندما تصل لمرحلة التشبع من هذا الجزء من
السوق وال تشاهد أي تغيير أو زيادة بالرغم من زيادة نشاطك التسويقي والسبب أن  Early Majorityعلى خالف Early
 Adoptersكما سبق وأن شرحت يخافون من تجربة شيء ثوري جديد لم يثبت نفسه و آخر همهم إبالغك بمشاكل تقنية .للوصول لهم
عليك أن تجد فئه منهم مستعدين لتجربة الخدمة بحيث يصبحون هم القدوة لآلخرين في التجربة واالنضمام للخدمة ،وهنا نصل للنقطة
التي بدأت بها وهي أن تستهدف جزء من فئتك الذين يحتاجون بشدة خدمتك حتى وإن كانوا فئة قليلة ألن هدفك االستعانة بهم كنقطة
عبور لبقية ال  .Early Majorityمؤلف الكتاب ،يصف هذه الجزئية “بمضمار البولينغ –  ”Bowling Alleyتخيل القطعة األولى
من البولينغ هم تلك الفئة الصغيرة وعندما تسيطر عليها وتسقطها في قبضتك يسهل أن تنتقل لألجزاء األخرى من الفئة المستهدفة
وتسقطها الواحدة تلو األخرى .عند ذلك تتبدد مخاوف  Early Majorityألنك أصبحت خدمة موثوقة “لحد ما” يستخدمها أخرون من
نفس مرحلة .Early Majority
لماذا نخطئ؟


كما ذكرت سابقا ،الرغبة السريعة بزيادة اعداد المستخدمين سواء كانوا من الفئة أو ال (لألسف تجد أن المشروع في بدايته
– مما يعني مازالوا يبحثون عن نموذج عمل ولم يتأكدوا بعد من مالئمة المنتج للسوق ومع ذلك تجد التفكير و التنفيذ متجه
“للنمو” ،وهذا خطأ).



إتباع سلوك الشركات في التسويق لعامة الجمهور (يحق لهم فعل ذلك ألن لديهم الموارد البشرية والمالية أما أنت فال،
واألهم من ذلك ألنهم نجحوا في الوصول لنموذج عمل و عبروا حاجز ال  chasmواآلن في طور النمو أما أنت فال).



عدم فهم الفئة المستهدفة ومراحل “دورة حياة تبني التقنية – ( ”Technology adoption lifecycleربما كتبت الفئة
ولكنك لم تجزئهم إلى أجزاء و وضعت خطة ألي جزئ هم بحاجة ماسة لخدمتك لتسهيل عبور  Chasmولم تكسب ثقة أي
من افراد المراحل ألن رسالتك التسويقية مشتته).

لماذا أتبع هذا األسلوب؟


عند البدء مع فئه بسيطة من  Early Adoptersيسهل عليك اختبار الخدمة وسرعة التواصل مع األفراد على مستوى
شخصي نظرا ألنهم فئة قليلة والعمل معا لتحسين الخدمة إلى أن تصل لمالئمة المنتج مع السوق.



االنتقال من فئة ألخرى ال يتطلب تعديل على الخدمة وبنفس الوقت تُلبي احتياجات الفئة الجديدة وبالتالي تزيد المستخدمين
المهمين (هؤالء حقا مهتمين بالخدمة وسوف يخبرون اآلخرين عنها ألنهم مقتنعون بفائدتها خصوصا في مرحلة Early
.)Majority



لعبور حاجز  Chasmو للوصول لعامة الجمهور ( )Mainstreamكما سبق وأن ذكرت.
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عندما تركز تكسب
كما ذكرت سابقا ،عندما تركز على فئة صغيرة في البداية ومهتمة بالحل وهي تلك التي قمت برعايتها منذ بداية مراحل التحقق من
المشكلة ،السوق ،الحل أو من عرفوا عن الخدمة الحقا تكسب.


تكسب أفراد مهتمين بحل مشكلتهم لدرجة أنهم مستعدون لتحمل األخطاء وأن الخدمة بسيطة.



تكسب محتوى (إذا كنت خدمة تقدم محتوى) من خالل جهود هؤالء المناصرين للخدمة منذ بدايتها.



تكسب فريق تسويقي من خالل هؤالء المناصرين الذين بالمجان ومن خالل قنواتهم االجتماعية الخاصة يسوقون لخدمتك.



تكسب فريق خدمة عمالء من خالل هؤالء المناصرين الذين تجدهم يردون على إستفسارات اآلخرين.

لذلك هناك مكاسب كثيرة من خالل التركيز على فئة قليلة في مرحلة إنطالق الحل إلى أن تصل لمرحلة مالئمة المنتج للسوق ،في تلك
المرحلة تركز على النمو واإلنتشار  -مع المحافظة على سلوك وضع الفرضيات ،إختبارها ،قياس نتائج تلك اإلختبارات ومن ثم تعلم.

دورة حياة المستخدم ()AARRR
من أهم االستراتيجيات في المشاريع الريادية التقنية قياس و معرفة أية مرحله في دورة حياة المستخدمين لمشروعك هي AARRR
وهي اوائل الحروف من كل كلمة من كلمات المراحل الخمسة ( Acquisition, Activation, Retention, Revenue
 )&Referralمن عمل .Dave McClure
Acquisition
هنا نتحدث عن الزوار الذين وصلوا لصفحتك الرئيسية غير مدركين تماما ا ماهي خدمتك بالضبط ،إلى أن اصبحوا زوار مهتمين
بالخدمة باإلضافة لكيفية وصولهم (الطريق) لصفحتك الرئيسية.
نقيس متى اهتمامهم بالخدمة بمتابعة سلوكهم على صفحات الموقع .باستخدام ( Google Analyticsمثال) نستطيع معرفة من زار
الصفحة الرئيسية و من غادرها على الفور من غير أن يذهب لصفحة التسجيل أو أن يعمل أية نشاط على الصفحة ،هذا السلوك من
قبل الزائر يسمى ( .)Abandonmentإذا حدث و اصبح لديك نسبة عالية في مقياس  Abandonmentفهذا أحد سببين:
 .0الطريق الموصل لصفحتك الرئيسية ،مثال الرسالة المكتوبة في اإلعالن الذي يأتي منه هذا الزائر كانت بخالف ما توقع
عندما زائر الصفحة الرئيسية – أي أنك عمداا أو عن غير عمد ضللت هذا الزائر.
 .2صفحتك الرئيسية ،ال توجد بها معلومات أو أن الصفحة مرتبة بطريقة ال تساعد في جذب اهتمام الزائر إلى صفحة
التسجيل.
النجاح يقاس ،إذا أنت استطعت أن تجعل هذا الزائر ينتقل من الصفحة الرئيسية إلى صفحة التسجيل حتى وإن لم يسجل – فقط جعلته
يتجه ويشاهد صفحة التسجيل – ففي نطاق تعريف ( )Acquisitionأنت نجحت في جذب وتحويل زائر غير مهتم إلى زائر مهتم.
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Activation
النجاح يقاس ،عندما تستطيع أن تجعل الزائر المهتم بالخدمة يسجل .ألنك عند ذلك استطعت في تحويل زائرمهتم بالخدمة لمستخدم
بخدمتك .تستطيع قياس نجاحك هنا أيضا باستخدام  Google Analyticsوذلك عن طريق إعداد هدف ( )Goalمن قائمة
(.)Conversions
Retention
نهتم هنا باإلنتظام  /تكرارية االستخدام  /أو تكرارية تنفيذ عمل ما ،من قبل المستخدم أمثلة على ذلك:


العودة لحسابه (أكثر من  1مرات خالل  21يوم ،كمثال)



مدى تفاعله مع الخدمه (هل نشر مقالة ،رفع صورة أو فيديو أو أي عمل يعتبر أساسي لنهوض واستمرارية خدمتك)

 Retentionمقياس جدا مهم عندما تصل للمرحلة مالئمة المنتج مع السوق .فهو المقياس الذي سوف تستعين به لمعرفة “هل بنيت
منتج يريده الناس أم ال؟”
النجاح يقاس ،عندما يقوم المستخدم بعمل يكون أكثر أو على األقل بنفس المعيار الذي افترضته .مثال ،مشروعك فكرته مقاربه لخدمة
فلكر ( – )Flickrو وضعت االفتراض التالي لقياس (:)Retention
الهدف : 0#يرفع المستخدم  2صور خالل شهر من آخر زيارة.
 Ashمؤلف كتاب  ،Running Leanيقترح مبدئيا الوصول إلى نسبة  Retention 21%يعتبره شيء جيد .مما يعني أن الهدف السابق
(الذي سميناه الهدف  )0#إذا  21مستخدم من  011يقوموا بتنفيذه نكون نجحنا في الحصول على تكرارية استخدام لهذا الهدف
(.)Retention
Revenue
نقيس األعمال التي يقوم بها المستخدم والتي ينجم عنها إيرادات للخدمة.
النجاح يقاس عندما يقوم المستخدم مثال باالشتراك في احد باقات الخدمة ،أو يطلب شراء منتج وهكذا.
Referral
يعتبر نوع مطور من انواع استقطاب الزوار ( )acquisitionلخدمتك ،هناك عدة أمثلة على ذلك:


شخص يخبر صديق له عن خدمتك من دون االستعانة بأية اداة مشاركة من خدمتك (صعب قياسه).



شخص يخبر صديق له عن خدمتك باالستعانة بأداة مشاركة من خدمتك (ممكن قياسه ومتابعته).



تحفيز مستخدمي خدمتك بإخبار أصدقائهم مقابل مكافئات ،مثل عرض ( Dropboxممكن قياسه ومتابعته).
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 Acquisitionو Activation
ألنك في بداية مرحلة اإلنطالق أنت مهتم فقط ب  Acquisitionو  .Activationالتركيز عليها أهم.
مرحلة اإلستقطاب ( )Acquisitionعليك أن تتابع:


ماهي القنوات التي يأتي من خاللها الزوار لخدمتك؟



أي القنوات تجلب لك زوار أكثر من غيرها؟



ماهي إستراتيجيتك لتلك القنوات الناجحة في جلب زوار أكثر؟

هذه جملة من األسئلة التي البد أن تركز عليها في مرحلة اإلستقطاب (.)Acquisition
بينما في مرحلة التفعيل ( )Activationعليك أن تتابع:


هل الزائر عندما يذهب لصفحة التسجيل يسجل ،أو ال؟



ماهي األسباب التي تعوقه من التسجيل؟



هل أنت تتابع تحركات الزائر من البداية لصفحة التسجيل عن طريق  Google Analyticsاو أي خدمة مماثله؟



هل جربت ماذا يحدث عن تقليل خانات التسجيل؟ هل يزيد عدد المسجلين بالخدمة ،أو ينقص؟



هل جربت تسجيل الزوار من الصفحة الرئيسية بدال من جعلهم يضغطون على زر تسجيل وأخذهم لصفحة تسجيل ،وما
نتيجة ذلك؟



هل العرض المقدم المكتوب على الصفحة الرئيسية مقنع؟ هل ممكن تحسينه وينتج عنه تسجيل أكثر للخدمة؟

هذه فقط نبذه من األسئلة التي عليك أن تهتم بها في تلك المرحلة  -مرحلة اإلنطالق .ومن مرحلة حياة المستخدم هاتان الخطوتان هي
المهمة اآلن.على الرغم كان من المفترض أن تجري تجارب عليهم في مرحلة البناء.
طبعا ،أنت في مرحلة البناء قمت بإختبار جميع مراحل دورة المستخدم األساسية (على األقل) وهي :


اإلستقطاب (.)Acquisition



التفعيل (.)Activation



اإلنتظام (.)Retention

هذه اإلختبارات التي عملتها في مرحلة البناء (المرحلة السابقة) نتج عنها أرقام ممكن أن تستعين بها كمعيار تقيس مدى نجاح
التغييرات التي تقوم بها لتحسين اإلستقطاب ،التفعيل و اإلنتظام في مرحلة اإلنطالقة .ماذا عن  Revenueو Referral؟ ليست مهمة
اآلن .باإلضافة لذلك أزلت أو على األقل قللت العوائق حول تلك الخطوات قبل أن تصل لمرحلة اإلنطالقة .إستفد من مرحلة البناء بقدر
المستطاع.
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جدول يوضح كيف ممكن أن تضع فرضياتك حول الخطوات وتسجل النتائج قبل وبعد التجربة.
المرحلة
اإلستقطاب ()Acquisition

المعيار المفترض قبل التجربة
اإلعالن  0#سيجلب 011

المعيار الحقيقي بعد التجربة
إعالن  0#جلب فقط  11زائر.

زائر.

المالحظات  /إقتراحات
تحسين صياغة اإلعالن على
نفس الفئة والمحاولة مرة
أخرى للوصول  011زائر.

 %01من زوار إعالن 0#

 %2من زوار إعالن 0#

هل لتحسين اإلعالن تأثير على

التفعيل ()Activation

يسجلون بالخدمة.

يسجلون بالخدمة.

تحسين التفعيل للنسبة

 %2من هؤالء الذين سجلوا

 %1.1من هؤالء الذين سجلوا

هل لتحسين اإلعالن تأثير على

من إعالن  0#رفعوا  2صور

من إعالن  0#رفعوا  2صور

تحسين اإلنتظام للنسبة

خالل شهر من آخر زيارة.

خالل شهر من آخر زيارة.

المرغوبة؟

Revenue

ال شيء

ال شيء

ال شيء

Referral

ال شيء

ال شيء

ال شيء

المرغوبة؟

اإلنتظام ()Retention
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مالئمة المنتج مع السوق
كلما كان الحل مناسب للمشكلة وكلما كانت المشكلة حقا تستحق حل ،سهل عليك لحد ما صنع روتين للمستخدمين .هذا الروتين يشمل
إنتظامهم لزيارة وإستخدام الخدمة .هذا هو هدف مالئمة المنتج مع السوق.

 ..وجدتها أخيراا ..
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ماهو مالئمة المنتج مع السوق؟
الهدف من كل ما قمنا به لهذه اللحظة من :


التحقق من المشكلة ،السوق و الحل.



التحقق من مالئمة الحل للمشكلة ببناء حل مفيد للسوق لحل مشكلته.



تقليل مخاطر اإلنطالقة الناجحة للخدمة.

هو تحقيق مالئمة سريعة و ناجحة (لحداا ما) للمنتج مع السوق .بمعنى افراد السوق ال يستطيعون اإلستغناء عن الحل بعد تجربته .علينا
أن نتحدث عن إختبار  Sean Ellisو قياس  Retentionمن دورة حياة المستخدم .AARRR

40%
إختبار  Ellis Seanهو أن تجري إستبيان من سؤال واحد بعد فترة من إنطالقة الخدمة و تذكر كما سابقا ،اإلستبيانات تكون جداا مفيدة
في حالة أننا نريد أن نؤكد أو نلغي فرضياتنا وهو ما سوف تفعل مع هذا اإلختبار.
السؤال  :ما هو شعورك لو أن الخدمة أصبحت غير متوفرة؟
 )aمستاء جداا.
 )bلحد ما مستاء.
 )cغير مستاء (لم أجدها مفيدة).
 )dتوقفت عن إستخدامها.
إذا وجدت  %11ممن عملت معهم اإلستبيان من مستخدمين الخدمة اختاروا "مستائيين جداا" (الخيار األول) أنت على الطريق
الصحيحة لمالئمة ناجحة بين المنتج مع السوق .بالطبع كلما أقتربت من الرقم كانت حظوظك أكثر ،و عن كيف وصل لهذا لرقم؟ يقول
هذه نتيجة مالحظته للعديد من المشاريع الريادية التقنية التي ساعدها مثل  Dropboxو  .Eventbriteيتحدث عن إختباره من

ضمن أمور كثيرة لمالئمة ناجحة ما بين المنتج و السوق في مقابلته المفيدة للغاية.

القياس المهم
إختبار  Sean Ellisمفيد لتحديد هل وصلت (أو على األقل) هل أنت قريب من المالئمة ولكن كيف تضمن أنك تحرك الخدمة نحو
تحقيق ذلك الهدف؟
تحقق ذلك بالتركيز اآلن على  Retentionمن دورة حياة المستخدم والتي تهتم باإلجابة على السؤال "هل المستخدم يعود بصفة
مستمرة إلستخدام الخدمة بعد التسجيل أو ال؟" هذا مهم اآلن ،ألن المنطق هنا حالما تجد خدمة تجعل المستخدم يعود لها بإستمرار بعد
فترة (إذا كانت مفيدة) ستخلق له روتين ومن ثم ستصبح جزء مهم من روتينه اليومي وال يستطيع أن يستغني عنها.
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بالطبع عليك أن تحدد أمور مسبقا مثل:


كيف تُعرف المستخدم المنتظم ( )Active Userمن غير المنتظم؟



ماهو المعيار المناسب للخدمة والذي تريد تحقيقه من كل مستخدم لمحاولة خلق روتين له؟



كيف ستتابع كل هذا؟



كيف تحسن معدل اإلنتظام للمستخدمين؟

المستخدم المنتظم و المعيار المناسب لقياس إنتاجيته
أبسط طريقة لتحديد من هو المستخدم المنتظم ،هو أن تحدد أنه عليه العودة للخدمة خالل فترة زمنية محددة من تسجيله فيها .مثال،
ليكون المستخدم منتظم عليه بعد تسجيله في الخدمة العودة لها على األقل مرة واحدة خالل  21يوما من تسجيله في الخدمة .وعليه أن
يفعل ذلك لمدة شهرين مثال.
وتريد منه خالل كل شهر أن ينفذ شيء محدد (إعتمادا على خدمتك و نوع المستخدم) .مثال ،الخدمة مخصصة إلعالنات العقارات.
المستخدم مالك ا لممتلكات عقارية ،سجل في الخدمة تريد منه كل شهر لمدة شهرين على األقل أن ينشر إعالن عقاري لتعتبره مستخدم
منتظم ومتفاعل مع الخدمة.
طبعا ،إذا تريد طريقة أكثر تفصيل بناء على إنتظام ودرجة إنتاجية وتفاعل المستخدم للخدمة عليك بطريقة  Dharmesh Shahالذي
يسميها مؤشر سعادة المستخدم ( )Customer Happiness Index or CHIالذي يتحدث عنه  Ash Mauryaفي كتابه
.Running Lean

كيف تتابع اإلنتظام ( )Retentionألي مستخدم؟
تحليل المجموعة ( )Cohort Analysisهي أفضل طريقة لقياس ومتابعة مستخدمين الخدمة ،الفكرة أنك تجمع المستخدمين
لمجموعات بناء على متى سجلوا في الخدمة مثال .تتابع و تحلل مجموعة من المستخدمين بناء على عامل مشترك (مثل متى سجلوا
بالخدمة) سوف يساعدك في متابعة تطوراتهم مع الخدمة وكم من الوقت أخذهم مثال للنشر ،إضافة أو إستخدام ميزة .هذه طريقة أيضا
ممتازة عندما تضيف ميزة وتريد معرفة تأثير تلك اإلضافة على سلوك المجموعات المختلفة في الخدمة.
هناك خدمات مثل  KISSmetricsو ( MixPanelفيديو توضيحي يشرح فكرة  analysis cohortمن خدمة )MixPanel
تساعدك بمتابعة المستخدمين بطريقة  Cohortلتعمل بعد ذلك تحليالتك.

كيف تحسن معدل اإلنتظام للمستخدمين؟
إرسال تنبيهات سواء على هيئة رسائل بريدية أو من خالل تطبيق الحلطريقة جدا فعالة في جعل المستخدم يعود للخدمة .ما عليك سواء
الذهاب لصندوق الوارد لبريدك اإللكتروني لتشاهد كيف الخدمات ترسل لك تنبيهات بخصوص:


متابعين جدد لك.



إقتراح افراد تتابعهم.



محتوى مخصص لك بناء على رغباتك.
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وغيرها الكثير فقط عليك أن تتعلم من تلك الشركات في كيفية صياغة وتقديم والفترة التي يرسلون لك هذه التنبيهات مع ما
يناسب خدمتك.

ميزة التنبيهات في التطبيقات مهمة لذلك أستفد منها ولكن أحذر أن تزعج المستخدم و وفر له حرية التحكم بتفعيل أو تعطيلها كيفما
يشاء.

هل أستطيع اإلعتماد على خدمات مثل  KISSmetricsو  MixPanelلمعرفة هل تم تحقيق %54؟
صيغة السؤال في إختبار  Seanلو الحظت عمليا ليست دقيقة ألنه يسألنا عن "شعورنا" عن خدمة لذلك إعتماداا على


هل أنت جديد على الخدمة أو ال؟



هل أنت بحاجة للخدمة أو ال؟



درجة مهارتك التقنية؟



وغيرها من األسئلة

سوف تؤثر بكل تأكيد على إجابة المستخدم وهذا أمر عليك اإلنتباه له.
خدمات مثل  KISSmetricsو  MixPanelممكن أن تعطيك نتيجة رقمية بحته بعيدة عن المشاعر .لكن هذا يعتمد على تعريفك لمن
هو مستخدم منتظم ومالذي تريد منهم تحقيقه لتضمه لفئة ال  %11من المستخدمين .من المهم أن تلتزم بالمعيار وال تحاول أن تغير
معيارك ابداا .ألن إذا فتحت المجال سوف تغير المعيار بما يناسبك وسوف تقنع نفسك بالوصول لهدفك!
لذلك من األفضل اإلعتماد على كال الطريقتين اإلستبيان و خدمات المتابعة التي سبق وأن ذكرت.

لنتعمق أكثر في دورة حياة المستخدم AARRR
في مقالة  Ash Mauryaيتحدث عن كيف يقيس مالئمة منتجه مع السوق .حيث تجده قسم مراحل دورة حياة المستخدم لفئتين ،لمن
هو زائر– لم يسجل بعد بالخدمة  )Visitor( -ومن هو مستخدم– سجل بالخدمة وهم هنا األباء و األمهات – (.)Parents
لكل فئة حدد المعيار المناسب لهم على كل مرحلة من مراحل حياة المستخدم.
مثال ،المستخدم (األباء و األمهات) في مرحلة اإلنتظام ( )Retentionالمعيار المستخدم لهم هو مشاركة ألبوم أو فيديو واحد كل شهر
لمده أكثر من  2أشهر.
لمن هو زائر في مرحلة اإلنتظام ( )Retentionالمعيار المستخدم لهم هو زيارة الخدمة مرة واحدة كل شهر لمده أكثر من من 2
أشهر.
طبعا ،أنت تستطيع تنفيذ نفس الفكرة ،بإنشاء جدول لكل فئة من الفئات التي تخدم وتحدد في كل مرحلة من مراحل حياة المستخدم
 AARRRالمعيار المناسب لتؤهل ذلك الفرد من تلك الفئة للتي تليها من مراحل حياة المستخدم.
خدمات مثل  KISSmetricsو  MixPanelسوف تساعدك في متابعة فئاتك المختلفة ،بناء المعايير التي تحدد لكل مرحلة من مراحل
حياة المستخدم ولكن األمر يتطلب جهد لتنفيذها أول مرة .لكنك تستطيع أن تبدأ أوال في تحديد الفئات و المعايير لكل مرحلة.
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كل شيء يتم إختباره و قياسه
عند الرغبة بإضافة ميزة جديده ،قد يكون هذا نتيجة مشاهدتك لسلوك المستخدمين مما أثار فضلوك بتجربة ميزة جديدة ومشاهدة
تأثيرها ،أو نتيجة إلحاح من قبل المستخدمين وعندما بحثت لماذا يريدون هذا الحل وصلت لميزة جديدة تود أن تضيفها وهكذا.
كما قلت سابقاا ،كل شيء يتم إختباره وقياسه ليثبت نفسه .في السابق ،نضيف الميزة تلوا األخرى وال نتابع هل حقا كانت مفيدة؟ ما هو
عدد من أستخدمها؟ هل أركز على تحسينها أو أحذفها؟
عند إضافة ميزة ،نكتب فرضية بأن هذه الميزة سوف تزيد إنتظام المستخدمين للخدمة ،تسهل عليهم نشر محتوى ،دعوة أصدقائهم
وغيرها من األسباب .هناك هدف عند إضافة الميزة بأنها سوف تحسن قياس محدد مهم لنموذج العمل (هذه اإلضافة سوف تساعد على
زيادة إنتظام المستخدمين .)Retention
نختبر الفرضية بإستخدام ادوات مثل إختبارات أ/ب ( )A/B Testingوهي ببساطة إختبار نسختين (لهذا تسمى أ/ب) نسخة تمثل
الوضع الحالي من دون اإلضافة الجديدة .النسخة األخرى تحتوي على اإلضافة الجديدة .يتم تقسيم المستخدمين بالمناصفة (إذا أردت
لمشاهدة كال النسختين بحيث من يرى النسخة أ اليرى النسخة ب).
بعد فترة سترى أي النسختين ساعدتك على تحقيق نسبة أعلى للهدف الذي من أجله عملت هذا اإلختبار .مثال ،هل بعد إضاف الميزة
كانت نسبة التسجيل أعلى من قبل؟ هل كانت نسبة نشر المحتوى أعلى أو أقل؟ إذا كانت أعلى للنسخة التي تحتوي على الميزة تبقى.
ألنها نجحت في اإلختبار إذا ال ،تُحذف .لكن قبل أن تحذف (تذكر أن تتعلم) حاول معرفة سبب فشل تلك الميزة.


هل كانت مخفية عن المستخدمين؟ (أنت لن تُسوق بأنك أضفت ميزة جديدة ،إطالقا ألن هذا خطأ  ..خطأ  ..خطأ .هذا
سيتسبب في رفع نجاح النسخة التي تحتوي الميزة بطريقة خاطئة).



هل كانت معقدة اإلستخدام؟



وهكذا ،الهدف هو التعلم من دون أي تدخل .أنت تضع فرضية – تختبرها – تتعلم من النتائج ،وتكررها.

صورة توضيحية إلختبارات أ/ب ()A/B Testing
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هناك خدمات توفر ادوات لعمل إختبارات أ/ب مثل:


Optimizely



Visual Website Optimizer

ممكن تستخدمها مع (في بعض الحاالت) خدمات مثل  Mixpanelأو  KISSmetricsلتعطيك مرونة أكثر في متابعة العديد من
القياسات عن طريقهم مثل تحليل المجموعة ( .)Cohort Analysisهنا شرح ل  Mixpanelو  KISSmetricsإلجراء إختبارات
أ/ب عن طريقهم.
حيث الخدمات  Optimizelyو  Visual Website Optimizerتعمل على تقديم نماذج أ  /ب للمستخدمين والبيانات ترسل لهم
باإلضافة لخدمات مثل  Mixpanelو  KISSmetricsلتساعدك على اإلستفادة من تلك البيانات في عمل تقارير مفصلة.شرح لكيفية
ربط  Optimizelyمع .Mixpanel
ماذا عن Google Analytics؟
سجل فيها ،فهي مجانية .لكنها التعطيك مرونة كثيرة في أغلب األحيان أذا أنت تريد (قياس) شيء مخصص ،باإلضافة حاليا التدعم
تحليل المجموعة (.)Cohort Analysis
هناك صفحة مخصصة إلختبارات أ/ب في خدمة  Quoraإذا أردت معرفة المزيد.

هل الزم أبني الميزة أوالً إلختبارها؟
ال ،ليس شرط أن تبني أوالا لتختبر ميزة .من الممكن أن تضيف زر لتك الميزة أو أن تضيفها لقائمة في واجهة المستخدم وعندما
يضغط عليها المستخدم/الزائر يتم توجيه لصفحة توضح أنها ميزة "تفكر" في إضافتها فإذا كنت مهتم أضف بريدك إلرسال رساله
بريدية لك حال اإلنتهاء منها.
هذه الخطوات البسيطة (من حيث التنفيذ) لكنها تعتبر كنز من المعلومات لك عن هذه الميزة التي لم تبني بعد:


ممكن عملها مع إختبارات أ/ب مما يعني أنك سوف تعرف نتيجة تأثير الميزة قبل أن تبنيها.



عند نجاح أهمية الميزة ممكن أن تعمل إختبارات أخرى على أين تضعها بحيث تختبر هل تحقيق مشاهدة أعلى للميزة
بتغيير مكان عرضها ينتج عنه تسجيل و رغبة أكثر أو ال؟ وهذا من غير البدء الفعلي بتطويرها.



لديك اآلن مجموعة مستخدمين أو زوار مهتمين بميزة لم تبدأ بتطويرها .عند اإلنتهاء من تطويرها وإخبارهم ،سينتج عن
ذلك إستمرار بإستخدام الخدمة لهؤالء المستخدمين ومن هو زائر ربما يسجل بالخدمة بسبب تلك الميزة .تسويق مجاني
لتطوير لم يبدأ بعد.



إختبرت فرضية بأسرع و أقل جهد ممكن لتتعلم هل هي مفيدة أو ال ،واألهم هل هي تقربك للوصول لمالئمة مع السوق
بتحقيق إنتظام وإستخدام أعلى للمستخدم.
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 MixBitعلى صفحتهم الرئيسية تشاهد إمكانية تحميل تطبيق األندرويد للخدمة باإلضافة لنسخة األيفون .عند الضغط على خيار
األندرويد يتم تحويلك لصفحة تشرح لك أن نسخة األندرويد لم يتم اإلنتهاء منها بعد ولكن إذا رغبت ومهتم أضف بريدك وسوف
نخبرك حال اإلنتهاء منها.

هنا تشاهد الصفحة الرئيسية لخدمة .MixBit

الصفحة الرئيسية لخدمة MixBit

الصفحة المخصصة لتسجيل بريدك اإللكتروني إلخبارك بقدوم تطبيق األندرويد للخدمة.

صفحة تسجيل بريدك اإللكتروني إلخبارك بقدوم تطبيق األندرويد لخدمة MixBit

اإلضافات الكثيرة سوف تنهي الخدمة
حاول أن تحارب إغراءات إضافة المميزات الواحدة تلوا األخرى حتى في هذه المرحلة من عمر المشروع (تويتر من أفضل األمثلة
لتوضيح الفكرة ،نادر ما تجد يضيفون مميزات .كل هذا في سبيل الحفاظ على تجربة المستخدم .فقط تحسينات لتلك الموجودة).
السبب ،ألنك مازلت في مرحلة محاولة صنع منتج مالئم مع سوق .كثرة المميزات سوف تشتت جوهر الخدمة وإيضاح المشكلة
الرئيسية التي تحاول أن تحل.
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التغييرات و التعديالت الجذرية
التغييرات ( ،)Iterationsعندما تضيف ميزة للحل ،تختبرها بأن تتابع هل المستخدمين يستخدمونها أو ال؟ مثل ماذكرت إذا ال ،يتم
إستخدامها  -تحذفها .إذا نعم ،تحسنها وتعمل التغييرات الالزمة بناء على متابعتك إلستخدامهم لها وهل هي تفيدهم في حل المشكلة أو
ال.
التعديالت الجذرية (:)Pivots


صاحب المصطلح  Eric Riesفي كتابه  The Lean Startupيصف المصطلح ،بأنه "خطة تصحيحية منظمة صممت
إلختبار فرضية جديدة حول المنتج ،اإلستراتيجية ومحركات النمو (يقصد بها طرق إستقطاب المستخدمين)".



 Steve Blankفي كتابه  ،The Startup Owner’s Manualيذكر بأنها تلك التعديالت التي تعملها على أحد مجموعات
 Business Model Canvasمثال عندما يكون نموذجك الربحي إعالنات وبعدها تغيرها إلى إشتراكات.

إذا الحل لم يحقق النجاح الذي تأمله تقوم بتعديل نموذجك من خالل هذه التعديالت الجذرية لنموذج العمل .البد أن يكون لديك هدف
تقيس على إثره هل وصلت له أم ال؟ وإذا اإلجابة ال ،تبحث عن األسباب و تعمل بعدها هذه التعديالت.
في مشروعي ( edintityاآلن النسخة الثالثة – وعندما أقول النسخة الثالثة أعني أننا قمنا مرتين بتعديالت جذرية للخدمة) .عندما
أطلقنا النسخة الثانية ،كانت الفكرة تدور حول ثالثة نقاط مهمة تحاول الخدمة توفيرها:


جمع محتواك اإلجتماعي من عدة خدمات مثل فيسبوك ،تويتر ،يوتوب وغيرها في مكان واحد.



تسهيل فلتره ذلك المحتوى.



تقديم درجة موحدة و عالية من الخصوصية لمحتواك.

طبعا هذا كان الوعد المقدم من الخدمة .بعد مدة طويلة من التطوير وعدم التحقق من المشكلة بدرجة كافية من خالل البحث عن هؤالء
الذين يحتاجون الخدمة ،وعدم طرح الحل كما اقترحت سابقا من غير تطوير .أنتهى أمر بتطوير فكرة (وليس مشكلة) من غير تحقق.
انتهى التطوير ،وبعد اإلنتهاء حاولت البحث عن من يحتاج الخدمة (هل مررت بهذا الموقف التعيس والغير مبرر؟) كان ممكن تفادي
هذا الموقف لو أنني حاولت التحقق من أنها مشكلة تستحق الحل وعملت قناة تواصل مع افراد هذا السوق خالل فترة التطوير .بعد فترة
تسويق ،سجل عدد ال بأس به وحللنا بالتدريج مشاكل التسجيل مما يعني أننا لحد ما أنهينا مشاكل مرحلتي إستقطاب المستخدمين
 Acquisitionو التفعيل .Activation
اآلن نصل لبيت القصيد ،مرحل إنتظام المستخدمين بإستخدام الخدمة والعودة لها بإستمرار ( )Retentionلم تكن أبدا كما تصورنا.
األرقام كانت محبطه عن ما وضعنا كهدف .أردت أن أتأكد هل ما أقوم به مجدي كخدمة أو أنني أخطأت – فعملت إستبيان وأرسلته
 21-21لمن هم أكثر األشخاص يستخدمون الخدمة وكانت األسئلة عن :هل الخدمة إستخدامها سهل؟ هل حلّت المشكلة لديك أو ال؟ كم
مرة تعود للخدمة؟ وغيرها من األسئلة.
مجمل اإلجابات كانت على النحو التالي :الخدمة سهلة اإلستخدام ،ال بأس بها .المشكلة لم تُحل وللبعض لم تكن مشكلة تستحق الحل.
أعود للخ دمة في األسبوع مرة واحد (هذا أفضل إجابة على الرغم من أن الهدف كان بصفة يومية) .في تلك اللحظة ،قررت مع الفريق
(بعد توفر المعلومات سواء من بيانات اإلستخدام أو من خالل إجابات اإلستبيان) علينا أن نغير اإلتجاه لشيء آخر خصوصا أنها لم
تحقق ما تطمحنا له .لذلك عملنا تعديل جذري للخدمة (.)Pivot
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تعلمنا من هذا الفشل دروس عديدة جدا ساعدتنا في طريقة تعاملنا و بناء النسخة الثالثة:


هذه التعديالت تتم بناء على بيانات وأدلة إما تثبت أو تدحض ما أفترضت في البداية كمعيار للنجاح من خالل القياس
والمتابعة المستمرة.



عليك أن تستفيد من ما تعلمت من المرحلة السابقة لزيادة فرص نجاحك للمرحلة القادمة.



تقبل الفشل .هذا أمر مهم و حاول أن تلخص الدروس والعبر من تلك التجربة.



هذه النسخة الثالثة ل  edintityال أعلم هل سيكتب لها النجاح أم ال ،ولكن ما أعرفه أنه حتى وإن لم يكتب لها النجاح سأتعلم
و من ثم أحسن فرصي للمرة القادمة .هذا ما يفرق الرياديين الحقيقيين من أشباه الرياديين.

عليك متابعة مراحل حياة المستخدم  AARRRو تحسين فرص نجاحها بعمل التغييرات و بنفس الوقت متابعة البيانات والسماع
بإنصات لما يقوله المستخدمين وإستنتاج هل هذا مع خالف مع نموذجك أو ال؟ فإذا نعم ،لماذا؟ وما هي تلك المجموعات؟ ومن ثم عمل
تعديالت جذرية مناسبة لتحسين فرص نجاح النموذج.

متى و كيف تعمل التعديالت الجذرية؟
متى تعمل تعديالت جذرية لنموذج العمل؟
عندما يكون نموذج العمل غير قابل للنمو ،اإلستمرار أو تحقيق الربح .كما يقول " Steve Blankالمشاريع الريادية (الستارت أب)
مؤسسات مؤقته أنشأت للبحث عن نموذج عمل قابل للنمو ،اإلستمرار و تحقيق الربح".
أنت في مرحلة إيجاد المالئمة المناسبة بين المنتج مع السوق وهذا اليتحقق إال عند الوصول لنموذج عمل ()Business Model
يحقق تلك الشروط الثالثة  :النمو ،اإلستمرار و تحقيق الربح.
كيف تعمل تعديالت جذرية؟
هي تغيير أحد المكونات التسعة لنموذج العمل في  Business Model Canvasبناء على ما تعلمنا من خالل تجربة المستخدمين
للحل .في كتابة  The Lean Startupيذكر  Eric Riesعن  01أنواع للتعديالت الجذرية:
Zoom-in Pivot .1
في هذه الحالة ،ما كان في السابق يعتبر ميزة ( )Featureفي المنتج سوف تجعلها تصبح هي المنتج بأكمله .خدمة
 Votizenعملت ( )Pivotمن شبكة اجتماعية إلى منتج بسيط لجهات اإلتصال بالناخبين.
Zoom-out Pivot .2
عكس ( ،) Zoom-in Pivotفي بعض األحيان ميزة واحدة ليست كافية لدعم المنتج بالكامل .مما يعني ،ما كنت تظن أنه
منتجك بصورته الكامله سوف يكون مجرد ميزة و سوف تبني عليها مميزات أخرى لبناء منتج أكبر.
Customer Segment Pivot .2
تدرك أن المنتج الذي بنيته يحل مشكلة حقيقية و وجدت مستخدمين يحتاجون لمنتجك ولكن ليسوا فئة المستخدمين الذين
افترضت في البداية انك سوف تخدم .بعبارة أخرى ،افتراضيتك التي وضعت في البداية كانت صائبة جزئيا ا – بأنك ساعدت
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في حل مشكلة لفئة من المستخدمين ولكنك اخطأت في الفئة .لذلك عليك اآلن ( )Pivotلتركز على هذه الفئة الجديدة ألنهم
هم عمالئك الحقيقيين.
Customer Need Pivot .1
عندما تتعرف على مستخدمي خدمتك بشكل جيد للغاية ،يتضح أحيانا أن المشكلة التي تحاول حلها بالنسبة لهم ليست مهمة.
لكن بسبب العالقة التي بنيت مع مستخدمي خدمتك تكتشف أن هناك مشكالت أخرى ذات صلة تعتبر مهمة ويمكن حلها من
قبل فريقك .طبعا ،درجة التغيير تختلف ،ففي بعض الحاالت يكون التغيير بسيط و احيانا يكون تغيير كامل للمنتج.
افتراضيتك التي وضعت في البداية كانت صائبة جزئيا ا – بأنك وجدت مشكلة تعاني منها فئة من المستخدمين ولكنك اخطأت
في نوع المشكة .لذلك عليك اآلن ( )Pivotلتركز على هذه المشكلة الجديدة بدال من ما افترضت انها المشكلة األساسية في
البداية.
Platform Pivot .1
( )Pivotمن تطبيق لمنصة ( )Platformأو العكس .األكثر شيوعاا ،المشاريع الريادية التي تطمح لتكون منصة تبدأ حياتها
ببيع منتج واحد .هذا المنتج هو األساس ومن ثم تضيف منتجات أخرى وتسمح ألطراف أخرى ( )3rd Partiesبإضافة
منتجاتها .وهكذا تم بناء منصة من منتج بالطبع هذا هو السيناريو األكثر شيوعا وليس شرط أن تبدأ بهذا التسلسل.
Business Architecture Pivot .2
هذا النوع من ( )Pivotيعتمد على مصطلحين من  ، Geoffrey Mooreالذي الحظ أن الشركات تتبع عموما واحد من
هذه النماذج :


Complex Systems Model
يتميز هذا النوع بإرتفاع الهامش ) (High marginوكمية قليلة مباعة ) (Low Volumeوهومرتبط في الغالب
بعمليات البيع بين الشركات ).(B2B



Volume Operations Model
يتميز هذا النوع بإنخفاض الهامش ) (Low marginوكمية كثيرة مباعة ) (High Volumeوهو مرتبط في الغالب
بعمليات البيع التي لها عالقة بالمنتجات االستهالكية.

يحدث ( )Pivotعندما يتغير المشروع الريادي من خدمة ( )Complex Systems Modelإلى ( Volume
 )Operations Modelأو العكس.
Value Capture Pivot .3
( )Value Captureهي الطرق التي من الممكن أن تقوم بها للحصول على ايرادات من القيمة أو الفائدة التي يتم بنائها من
منتجك .للحصول على ( )Pivotفإنك تقوم بتغيير طريقتك للحصول على ايرادات من هذه القيمة التي يستفيد منها
مستخدمي منتجك .مثال ،بدل من نموذج اشتراكات شهرية إلى نموذج المشاركة بالربح (.)Revenue Sharing
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Engine of Growth Pivot .2
تقوم بتغيير استراتيجية النمو و التوسع للوصول لمعدالت نمو عالية أو أكثر ربحية .في الغالب ،هذا يتطلب تعديل في
(.)Value Capture
Channel Pivot .1
يحدث ( )Pivotعندما يمكن تنفيذ الحل لنفس المشكلة ولكن من خالل قناة – طريقة – مختلفة مع قدر أكبر من الفعالية.
مثال على ذلك ،مكتبة تبيع الكتب عن طريق اإلنترنت بدال من متاجرها .هذه المكتبة تخلت عن طريقتها القديمة ببيع الكتب
لطريقة أخرى مختلفة كليا ا و أكثر فاعلية.
Technology Pivot .01
يحدث ( )Pivotعندما يكون التغيير الوحيد هو ظهور تقنية جديدة واستخدامها لتحسين أو اعطاء أفضلية لمنتجك عن
االخرين.

دورة حياة تبني التقنية في مالئمة المنتج مع السوق
في الفترة ما بين اإلنطالقة و قبل الوصول لمنتج يحقق مالئمة ناجحة مع السوق أنت مازلت تبحث من خالل فرضيات تقوم بإختبارها
وبناء على النتائج ربما تحسن قليال الحل أو تغير كليا إتجاهك بعمل تعديل جذري لنموذج العمل .كل هذا في سبيل الوصول لمنتج
مالئم للسوق الذي تحاول أن تساعد بحل مشكلته.
أنت لم تصرف على حمالت دعائية أو تسويقية ضخمة ألن فعل ذلك اآلن و قبل التأكد من أنك حققت مالئمة ناجحة مع السوق يُعد
حرق لموارد كان باإلمكان اإلستفادة منها في البحث و التحقق .أنت ما زلت منضبط بالتركيز على فئة صغيرة .تذكر مثال فيسبوك و
تركيزهم على طالب جامعة هارفاد على الرغم من أن السوق كبير ولكنهم ركزوا على فئة منه .بعدها انتقلوا من جامعة ألخرى .كل
هذا وصوال لمرحلة منتج مالئم مع السوق و من ثم فتحوا الباب للجميع بالتسجيل.

دورة حياة تبني التقنية – Technology adoption lifecycle
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قبل مالئمة المنتج مع السوق
سوقك األولي ( )Early Marketكما يسميه  Geoffrey Mooreفي كتابه  Crossing the Chasmيتكون من  innovatorsو
 .early adoptersهؤالء هم أفراد سوقك في البداية.
عندما كنت تختبر مع افراد من سوقك المنتج قبل وبعد اإلنطالقة هؤالء لحد مل ممكن أن نصنفهم  .innovatorsصحيح هم انضموا
لحل المشكله ولكنهم من أوائل من أهتم وعمل على إختبار النماذج المختلفة للحل قبل و بعد اإلنطالقة.
في كتاب  ،In Search of Excellenceيتحدث االمؤلفان عن مخترع النوتات الالصقة الشهيرة  .Post-Itأخذ مجموعة من هذه
النوتات و وضعها على مكاتب السكرتيرات ،بعض منهن أخذ يستخدم النوتات وحاولن معرفة كيف يمكنهن اإلستفادة منها .هؤالء
السكرتيرات كانوا مناصرين لنوتات  .Post-Itعلى نفس القياس ،هؤالء من بدأ معك الرحلة في مرحلة مالئمة الحل مع المشكلة هم
مناصرين لك ،مثل السكرتيرات لنوتات  .Post-Itهؤالء كانوا  innovatorsلنوتات .Post-It
بعدها تحاول أن تصل لمن يطلق عليهم .Early Adopters: The Visionariesهؤالء لديهم رؤية مميزة للتقنية و جوهر هدفهم
ليس تقني بل تجاري .وهو أن هذا الحل ممكن أن يعطيهم قفزة إلى األمام لكيف تدار األمور في سوقهم أو سوق عمالئهم .لهؤالء عليك
فهم ما هو حلمهم (الدافع)؟ ومن ثم ممكن أن تتواصل معهم بنجاح .بإختصار يفهمون التقنية ولكنهم يترجمونها لما يمكن أن تكون
تجاريا ا (هذه قدرتهم – هذه رؤيتهم المميزة) .بسبب تلك الرؤية تجدهم (إذا أمكن) يستمثرون و غير حساسين على اإلستثمار ألنهم
يدركون جيدا قد يكون العائد مجزي! باإلضافة ،يساعدون على إخبار العالم عنك ألنهم على توافق مع مالذي تريد أن تحقق ومع
الرؤية التي يرونها.
 Cozy.coستارت أب تقني يساعد مالك الوحدات السكنية في أمريكا على الحصول على إيجاراتهم ،معرفة من يريد أن يستأجر
وغيرها من الخدمات المهمة لهم باإلضافة سهولة إستئجار وحدة سكنية لمن يبحث عنها .في مقابلة مع الرئيس التنفيذي للخدمة يتحدث
كيف أمضوا قرابة شهرين في البحث و مقابلة من هم مالك لوحدات سكنية ومحاولة فهم المشكلة ومن ثم عملوا مع  02مالك على
النسخة األولى (نسخة ألفا) وبعدها عن طريق مسرعة ريادية طلبوا منهم أن يعرفونهم على من ممكن يساعدونهم على اإلستثمار في
المشروع وبالفعل إستطاعوا ذلك ومنهم مقدم برنامج .This Week In Startups
 Cozy.coأفضل مثال على اإلطالق لما أريد أن أوصل من خالل هذا الكتاب عن كيف تبدأ مشروعك الريادي التقني ،شاهد المقابلة
وتعلم .ألننا نتحدث عن السوق األولي و عن  innovatorsو  early adoptersلنفصلهم من خالل مثال .Cozy.co
مالك الوحدات السكنية  02الذين رغبوا بالحديث وتجربة النسخة األولى (ألفا) من الحل ومن تبعهم يمثلون  innovatorsمن السوق
األولي (تذكر السكرتيرات من مثال  .)Post-Itبينما من أستثمر سواء كانوا مسؤولين المسرعة ،أو من سوق و دعم الخدمة ألنه يرى
تأثيرها على السوق .هؤالء يمثلون  .early adoptersهل معنى هذا كل مستثمر early adopters؟ ال طبعا ،تذكر ما قلت من
الخصائص ألصحاب هذه الفئة – لهم رؤية مميزة عن الحل وهم يفهمون التقنية ولكنهم يترجمونها لما يمكن أن تكون تجاريا .ستيف
جوبز كان صاحب رؤية ،أخذ تقنية كانت في المختبرات وحولها لما يعرف اآلن بالحاسب الشخصي .هؤالء ممكن أن يساعدونك
بإخبار اآلخرين أو السوق عنك ،مثل ما قام مقدم البرنامج عندما إستضاف الرئيس التنفذي لخدمة .Cozy.co
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أن ترسل بريد إلكتروني أو أن تتواصل مع شخص فقط ألنه مؤثر في ذلك السوق وتريد منه أن يساعدك في الحصول على إستثمار،
دعاية و غيرها من هذه األمور ،ال يكفي وفي أغلب األحوال لن ينجح مع  .early adoptersألنهم يبحثون عن تقنية تؤثر بطريقة
كبيره في سوق وتحرك بداخلهم تلك الرؤية .لذلك عليك :


تعاملهم بإحترام وتشاركهم حلمك لعل هذا يحفزهم و يحرك بداخلهم تلك الرؤية التي تريد .بأن منتجك بالفعل مؤثر و سوف
يغير هذا السوق بطريقة ثورية.



تريهم شيء ،تذكر  Cozy.coقدموا نموذج يعمل وأخبروا هؤالء "المؤثرين" أنهم عملوا بحث ويعملون بتواصل مستمر
مع أفراد سوقهم إلنتاج الحل .أحد هؤالء المؤثرين ( Kevin Roseمؤسس  Diggو اآلن مع )Google Ventures
عندما شاهد الحل بدأ يقترح أفكار (الرؤية لدى  Kevinبدأت تتجسد) لذلك قرروا العمل معه ألنه سوف يكون سند قوي
لهم.



توضيح الرؤية الكاملة للمشروع ولكن عند التنفيذ ستبدأ مع األمور التي تعتبر األهم لسوقك ألنها هي التي يجب علينا حلها
اآلن األمور األخرى المكملة للرؤية الكاملة ستأتي الحقا.

هذه بإختصار ميكانيكية السوق األولي ( )Early Marketللحل ،هذا طبعا في أثناء محاولة الوصول لمنتج مالئم للسوق .نصيحتي
إبدأ مع أفراد السوقك الذين بدأت معهم الرحلة من محاولة إكتشاف الحل المالئم للمشكلة وجربوا الخدمة عند إنطالقتها فعليا (الذين
ممكن أن نطلق عليهم إسم  .)innovatorsبعدها يمكنك أن تتواصل مع  early adoptersلمساعدتك .لكن التستعجل .بعد التغييرات
و التعديالت الجذرية (إذا لزم األمر) و وصلت لمنتج  %11يريدونه (تذكر إختبار  )Seanوفي دورة حياة المستخدم AARRR
األمور على مايرام في المراحل األولية الثالثة (خصوصا اإلنتظام  Retentionمرحلة مهمة للتأكد بأن لديك منتج مالئم للسوق)
ممكن أن تتطلع بعدها لعبور حاجز الكازم ( )Crossing the Chasmللوصول لعامة جمهور سوقك (.)Mainstream
بعد مالئمة المنتج مع السوق
حققت المالئمة الناجحة ما بين المنتج و السوق .أنت اآلن تتطلع لبدايات مرحلة النمو (سأتحدث عنها الحقا بالتفصيل) ولكن عليك أوالا
عبور حاجز الكازم (.)Crossing the Chasmلماذا أهتم؟ أنا اآلن وجدت المالئمة الناجحة ما بين المنتج و السوق  -اآلن مرحلة
نمو ،صح؟ صحيح ،لكن ستصل لمرحله من التشبع من المستخدمين الذي يمثلون فقط  %02بالكثير من سوقك المحتمل بناء على
دورة حياة تبني التقنية من كتاب  Crossing the Chasmلكاتبه  Geoffrey Mooreمما يعني توقف النمو إال إذا أستطعت عبور
حاجز الكازم .لعبوره عليك فعل اآلتي:
 .0تحدد و تستهدف جزء من السوق ( )Niche Marketوتركز كل مواردك إلى أن تصبح القيادة لك في هذا الجزء من
السوق .لماذا هذا مهم؟ ألن  )Early Majority(The Pragmatistsيتخوفون من أي تقنية جديدة ويترددون من اإلقبال
عليها عكس  early adoptersبسبب قابليتهم لتقبل التقنية .لذلك عندما تكون القيادة لك في هذا الجزء من لسوق هذا يسهل
كثير قرارهم بتقبل تقنيتك (حلك) .أبل عندما بدأت تبيع حاسباتها الشخصية ركزت على أقسام التصميم الجرافيكي للشركات
الكبرى أوال .فيسبوك ركز على طالب جامعة هارفارد أوال .على الرغم من المنتج كان قابل لإلستخدام من قبل جميع
المصممين ،جميع طالب الجامعات لكن هذا اإلنضباط في التسويق في هذه المرحلة الحساسة لعبور حاجز الكازم مهمة.
 .2أي جزء من السوق تحدد؟ يقترح  Geoffrey Mooreأن تعمل ما يسميه سيناريوهات المستخدم ()User Scenarios
البعض يسميها عملية كتابة "شخصية" ( .)Personaبإختصار هي أن تختلق شخصيات تمثل أشخاص يمثلون سوقك .هذا
يشمل :كتابة اسم ،معلومات ديموغرافية ،سلوكية و نمط حياة ،ياتهم مع المشكلة وبعد تقديم الحل وهكذا .الجدول في األسفل
يمثل مقترح  Geoffrey Mooreلكتابة معلومات هذه الشخصيات:
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header/thumbnail description of buyer

معلومات أساسية عن هذه الشخصية ،أعلى



الصفحة .معلومات ديموغرافية.


تصف هنا حالة المستخدم قبل الحل ،وتشمل:
o

ماهي المشكلة التي ترهقهم؟

o

مالذي يحاول أن يحقق ؟

o

من دون الحل ،كيف يحاول إجتياز

"before": day-in-the-life
scene/situation

o

desired outcome

o



المشكلة؟
o

ما هو السبب (العائق) في محاولته لحل
المشكلة؟

o

ماهي عاقبة عدم نجاحه في حل
المشكلة (مالية ،إنتاجية وهكذا)؟



تصف هنا حالة المستخدم بعد الحل ،وتشمل:
o

interfering factors

o

economic consequences

o

"after": day-in-the-life



مع الحل الجديد ،كيف أصبح المستخدم
يحل المشكلة؟

o

attempted approach

o

ماهي العناصر التي جعلت من الحل

new approach

o

enabling factors

o

يساعد المستخدم في حل المشكلة؟
o

economic rewards

ماهي فوئد الحل الجديد والتكاليف التي

o

أزالها الحل؟

 .2بعد كتابة عدد من هذه الشخصيات التي تمثل أجزاء من سوقك ،تختبرها .البد على كل شخصية كتبتها أن تختبرها على 9
عوامل ،وهي:
هل يمكنك أن تحدد في سيناريو الشخصية ،من سيدفع .هل

المستخدم المستهدف ()Target customer

هو نفس الشخص أو شخص آخر (األباء  /األمهات إذا كانت
الخدمة مخصصة لألطفال ،مثال) .يطلق Geoffrey
 Mooreعلى من يدفع مسمى .economic buyer
هل يستطيع هذه "الشخصية" أن تستمر من دون الحل؟ كلما

الرغبة في الشراء ()Compelling reason to buy

كانت الرغبة بالشراء ملحة كلما كان هذا أفضل.
هل تستطيع أن تقدم أنت لوحدك أو بمساعدة شركائك الحل

الحل الكامل ()Whole product

الكامل الذي يحقق حل لمشكلة هذه "الشخصية"؟
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هل هناك منافس في هذا الجزء من السوق ممن قدم حل كافي

المنافسة ()Competition

ومناسب لهذه "الشخصية" لحل المشكلة التي يعاني منها؟

كل عامل يُقيم من  0إلى  = 0( 1األقل  = 1 ،األعلى) .هذه العوامل األربعة هي األهم عند تدني أي من الشخصيات تحذف
هذه الشخصية .العوامل الباقية من الجيد الحصول على تقييم عالي فيها ولكن الحصول على تقييم متدني ليس مهم بقدر تلك
العوامل األربعة األولى.
هل لديك عالقات مع شركاء أو حلفاء يساعدونك في تقديم

الشركاء و الحلفاء ()Partners and allies

حل كامل "للشخصية" لحل المشكلة بنجاح؟
هل لديك قنوات توزيع جاهزة لتبية إحتياج "الشخصية"؟

التوزيع ()Distribution

هل السعر مناسب لميزانية هذه "الشخصية"؟

التسعير ()Pricing

هل الشركة موثوقة في ذهن "الشخصية"؟ (في الغالب

الشركة في ذهن المستخدم ()Positioning

اإلجابة ال ،خصوصا إذا كان هذا أول منتج لك).
عند سيادة هذه الفئة ،هل من السهلة أن نتجه ونستهدف فئة

الفئة المستهدفة القادمة ()Next target customer

أخرى بشرط أن نستفيد من نجاحنا في فئتنا الحالية؟ (تذكر
مثال فيسبوك من جامعة هارفارد والسيلدة هناك بعدها
لجامعة أخرى وهكذا).

 .1بعد تحديد الفئة المناسبة لإلستهداف وإستخدامها كنقطة عبور إلجتياز حاجز الكازم تبدأ العمل – أهم شيء التركز
واإلنضباط.
إذا نفذ ت بنجاح جميع ما كتب و أستطعت أن تتأكد من وجود مالئمة ناجحة ما بين المنتج مع السوق ،فأنت أقرب مما تتوقع من
عبور حاجز الكازم حتى لو لم تنفذ الخطوات التي نصح بها  .Geoffrey Mooreكيف ذلك؟
حاول أن تتأكد من أنك حققت مالئمة ناجحه بين المنتج و السوق من خالل اإلستبيانات (إختبار  )Seanومن خالل متابعة القياسات
والمعايير المهمة التي حددت لنجاح الخدمة .ثم حاول من خالل هذه المعلومات عن هؤالء األفراد الذين يريدون الحل واليستطيعون
اإلستغناء عن الخدمة ويعودون لها بإستمرار كتاب ة "شخصيات" لهم .هل هناك شخصيات كثيرة متفرقة؟ أو هل هي شخصية واحدة؟
ثم أختبرها من خالل إختبار  - Geoffrey Mooreالخطوة الثالثة  -لتصبح نقطة عبورك لحاجز الكازم .ثم ركز جهودك على هذه
الفئة لتصبح السادة لك لهذا الجزء من السوق ومن بسرعة تنتقل لفئة أخرى إلى أن يصبح السوق بأكمله لك وتكون عبرت الكازم
بنجاح .تذكر قصة فيسبوك.
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النمو و اإلستمرار
نجحت في تحقيق المالئمة بين المنتج و السوق .اآلن ،أنت أمام تحدي أكبر .كيف تنمو و تحافظ على هذا النمو؟ هذا تحدي على نطاق
أكبر من الذي واجهته أنت والفريق .ألنه يتطلب أن تتحول من من مجرد ستارت أب إلى شركة ،بكل بساطة.

 ..عامة الجمهور ..
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المزيد في النسخ القادمة من المسودة حول هذه المرحلة
دونت عدة مالحظات حول هذه المرحلة لكن ال أود التعجل في كتابتها .سأذكرها في النسخ القادمة من المسودة.

38

تغيرت حياتك لألبد
بالفعل تغيرت حياتك لألبد ،أنت لديك الفرصة أن تكمل رحلتك وتحديات النمو ،أو تبدأ مشروع آخر ،أو حتى تكون مرشد  /مستشار
لمساعدة اآلخرين في مغامرتهم.

 ..أنا بطل  ،أنت كذلك ..
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العطاء
ساعد غيرك في رحلته سواء كان من خالل الملتقيات ،قنوات التواصل اإلجتماعي أو بصفتك مرشد ( )mentorأو مستشار
( .)Advisorالمهم ،أبذل في العطاء ،وستجني الكثير سواء أصدقاء ،معرفة إضافية مكتسبة من هذه التجارب الجديدة .وغيرها
الكثير.
حاول أن تنظم جدول وطريقة ،بحيث ال ترهق نفسك في العطاء وبنفس الوقت من يريد التواصل معك يمكنه ذلك ألنك وضحت
طريقتك و جدولك لهم.
أهم شيء الموازنة .التنسى ذلك.

تدوين تطلعاتك و مالحظاتك
دون جميع مالحظاتك ،تجاربك ،أو أفكار المشاريع التي تخطر ببالك .التتجاهلها ألنك تدير مشروعك الحالي ،دونها للرجوع لها
الحقا.
أدون مالحظاتي في خدمة  Evernoteومن تلك التدوينات أفكار لمشاريع أود القيام بها أو أسواق أجد نفسي أميل لها .مشاكل أواجهها
أو أجد من حولي يواجهها وسؤالهم حولها (التحقق – الريادي الذي بداخلك ال يتوقف) ومن ثم كتابتها في مجلد خاص في .Evernote
روتين  ،أنصحك به.

شغوف كأنها أول مرة
على الرغم من جميع ما حققت في إجتياز جميع هذه المراحل وتحدي الصعاب في هذه الرحلة .الشغف ال يتوقف ،فأنت حتى لو تم
اإلستحواذ على شركتك أو تركتها للقيام بمشروع ريادي آخر تجد روحك الريادية الشغوفه دائما متطلعه للجديد.
فأنت لن ترضى بأقل من هذا لنمط حياتك .أنت ريادي .أنت بحق بطل.
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نهاية المسودة
سجل في الباقة البريدية للحصول على آخر التحديثات عندما أنشرها ،شارك المسودة مع اآلخرين وأنشرها.
و شكراا لك.
تركي فهد
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